
നാഷണൽ എംപപാല് മമെ് റർവീറ് വകു്   (  പകേരളം  )  
എംപപാല് മമെ്  ലറകപറേ്  ,   തിരുവനന്തരം   -33  

എംപപാല് മമെ്  ലറകറമട നടടടി്മം
(നിലവിൽ: മകേ.പഗാടാലകൃഷ, ഐ.എ.എറ്)

 

വിഷലം: -  നാഷണൽ എംപപാല് മമെ് റർവീറ്  (പകേരളം) - ജീവനക്കാര്യം – 
എംപപാല് മമെ്  ഓഫീീറർ തസ്ികേലിമല സലംമാേം /  ഉപദ്യാഗക്കലേം
ഉത്തരവ് ്തറമുപവിവിക്ക.  
 

ടരാമർശം:- 1. 19.02.2022  തീലതിലിമല വാല്യം  11  നമ്പർ  563  പകേരള
ഗറേ് അറാധാരണം ( ി.ടി.റി പലാവർ അംഗീകേരിച മറലക് ലിസ്)

 2. എംപപാല് മമെ്  ലറകറമട 09.05.2022  തീലതിലിമല  ി.ഇ/219/2022-
മജ1 നമ്പർ നടടടി ്മം.

 3. ഒഴിവ് നിലവിൽ വന ഓഫീീഫകേളിപലവക സലംമാേ അപടപകേേ.
 

 
ഉത്തരവ് നമ്പർ   DE/132/2022-J1   തീലതി   : 15/06/2022  

        

                       നാഷണൽ  എംപപാല് മമെ്  റർവീറ്  (പകേരളം)  വകുിൽ

എംപപാല് മമെ്  ഓഫീീറർ  തസ്ികേലിൽ    ആറ്   (6)   ഒഴിവ്  ചവമടുറപ്ം  വിധം
നിലവിൽ വനിട്ടുണ്ട്. 

 

്മ
നമ്പർ

ഒഴിവ് നിലവിൽ വന
ഓഫീീറ്

ഒഴിവ് നിലവിൽ വന വിധം

1 ജില്ലാ

എംപപാല് മമെ്

എക്പചേഞ് 
തിരുവനന്തരം

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ  
ശ്രീമതി.ശ്രീലത.ടി വിരമിവനതിന മപനാടിലാലി
20.03.2022 തീലതി മതൽ അവധിലിൽ (LPR)

പ്രപവശിചതിമന തുടർന്
2 ടൗൺ

എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്
തലപശ്ശേരി

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ 
ശ്രീ.ശിവപ്രറാദ് ഇറ്തറത്ത് 30.04.2022 തീലതിലിൽ
പറവനത്തിൽ നിിക്കം വിരമിചതിമന തുടർന്

3 എംപപാല് മമെ്
 ലറകപറേ് ,
തിരുവനന്തരം

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ ശ്രീ.ജലശങ്കർ കമാർ.എറ്
30.04.2022 തീലതിലിൽ പറവനത്തിൽ നിിക്കം

വിരമിചതിമന തുടർന് 
4 ജില്ലാ

എംപപാല് മമെ്
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ ശ്രീ.അജിത്ത്.എ.ആർ-ന്

ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭിചതിമനെതടർന്
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എക്പചേഞ്,
പകോടലം  

5 ടൗൺ
എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്
വടകേര

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ ശ്രീ.രാപജന്ദ്രഷ.മകേ.വി-ക്ക്
ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭിചതിമന തുടർന് 

6 ടൗൺ
എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്
ടീരുപമട്

മകോല്ലം ജില്ലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞിമല
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ ശ്രീ മഷരീഫീ്.എം 30.04.2022
തീലതിലിൽ വിരമിചതിമന തുടർന് നിലവിൽ വന
ഒഴിവിൽ ടീരുപമട്  എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ

ശ്രീമതി.ഷാജിതബീവിക്ക് സലംമാേം നൽകേിലതിമന
തുടർന്.   

 

                   പമൽുറപറഞ ഒഴിവിപലക്ക്  ടരാമർശം  (1)  മല   ി.ടി.റി  (പലാവർ)
അംഗീകേരിച മറലക് ലിസ് പ്രകോരം ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭിപക്കണ്ട റീനിലറാല ജനിലർ
എംപപാല് മമെ്  ഓഫീീറർ/ജനിലർ  സൂപ്ര്മാരുമട പടര്  വിവര്േ  ചവമട
പചർവിക്ക.

1.ശ്രീമതി.്തഷ.േി.എം, ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,

 ജില്ലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ് , കേണ്ണൂർ. 

2.ശ്രീ.ടവിത്രഷ.ടി, ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,  ടൗൺ 

എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്, പഹാറ്ദർർ്. 

3.ശ്രീ.വിജലകമാർ.ജി, ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,

 ജില്ലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ് , മകോല്ലം. 

4.ശ്രീമതി.അമ്പിളി.ടി.ആർ, ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,

 ടൗൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്, ച്നാപശ്ശേരി. 

5.ശ്രീ.റനൽ കമാർ.േി. ി, ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,

 ഭിനപശഷിക്കാർക്കാപ്ക പ്രപത്യകേ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ് , എറണാകളം. 

6.ശ്രീ.ഷാജു പലാനുഷ.എ, , ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,

 ജില്ലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ് , തൃശ്ശൂർ. 

 

            

                 പമൽറാഹചര്യത്തിൽ  വിവിധ  കോര്യാലല്ളിൽ  നിലവിൽ  വന
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ഒഴിവകേളിപലക്ക്  സലംമാേത്തിനാലി  ടരാമർശം  (3)  പ്രകോരം  ലഭിച അപടപകേേ
ടരിഗണിച്ചുമകോണ്ട്  അർഹരാല  ഉപദ്യാഗസർക്ക്  സലംമാേം  നൽകേിപ്ം
തുടർിക്കണ്ടാകന ഒഴിവകേളിപലക്ക്  ടരാമർശം  (1)   ി.ടി.റി  (പലാവർ)  അംഗീകേരിച
മറലക്  ലിസിമല റീനിലറാല  ജനിലർ  സൂപ്രണ്ട് /ജനിലർ  എംപപാല് മമെ്
ഓഫീീറർക്ക്  KS&SSR  ചടം  28b(i)  പ്രകോരം  51400-110300  രൂട  ശമ്പള  നിരക്കിൽ
ചവമടുറപ്ം വിധം ഉപദ്യാഗക്കലേം നൽകേി നിലമിച്ചുമകോ്ം ഉത്തരവാകിക്ക.   

സലംമാേം
 

്മ
നമ്പർ

സലംമാേം ലഭിവന ഉപദ്യാഗസഷ,
ഓഫീീറ്

സലംമാേം നൽകേി
നിലമിവന 
ഓഫീീറ്

അഭിപ്രാലം

 

1.   ശ്രീമതി.ലൗലി.മകേ.ആർ,

 എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(എറ്.ഇ),

ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
 ആലപ്പുഴ.

 എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(ഇ.എം.ഐ),

ജില്ലാ എംപപാല് മമെ്

എക്പചേഞ്, 
തിരുവനന്തരം.

അപടപ
പ്രകോരം

2.   ശ്രീമതി.മഞ.വി.നാലർ,

 എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(ഇ.എം.ഐ),

ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
 പകോഴിപക്കാട്.

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(എറ്.ഇ),

ജില്ലാ എംപപാല് മമെ്

എക്പചേഞ്,  ആലപ്പുഴ.

അപടപ
പ്രകോരം

3.   ശ്രീ.ബിജു ടറമ്പത്ത് കേിഴക്കലിൽ,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ , 

ടൗൺ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ് 
മകോലിലാണ്ടി.

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ,
ടൗൺ  എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ് , 
തലപശ്ശേരി.

അപടപ
പ്രകോരം

4. ശ്രീമതി. ശ്രീപദവി ടി,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ , 

ടൗൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
മനയ്യാേിഷകേര.  

 

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(ഇ.എം.ഐ),  

 എംപപാല് മമെ്
 ലറകപറേ്,
തിരുവനന്തരം.

അപടപ
പ്രകോരം

5. ശ്രീമതി. ആശ ടി ആെണി,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (വി.ജി), 
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

കോറർപഗാ ്.

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ,
ടൗൺ എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,
മനയ്യാേിഷകേര.

അപടപ
പ്രകോരം
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 6. ശ്രീ.ജലകൃഷ.മകേ.ആർ,

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (വി.ജി),
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

പകോടലം. 

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(എറ്.ഇ),

ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,
പകോടലം. 

അപടപ
പ്രകോരം

7. ശ്രീ.പഗാടകമാർ.ടി.േി,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ , 

ടൗൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
വവക്കം.

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(വി.ജി),

ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,
പകോടലം.  

അപടപ
പ്രകോരം

8. ശ്രീമതി.മിനി.വി.വി, 
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (എറ്.ഇ),
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

മലപ്പുറം.

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ,
ടൗൺ എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,
വവക്കം.

അപടപ
പ്രകോരം

 9. ശ്രീമതി. റമീറ എഷ.വി,
മ ട്യൂടി ചീഫീ്, 

യണിപവേിേി എംപപാല് മമെ്
ഇഷഫീർപമഷഷ & വഗ ഷറ്

ബ്യൂപറാ,
പകോഴിപക്കാട്.

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(എറ്.ഇ),

ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,
മലപ്പുറം.

അപടപ
പ്രകോരം

10. ശ്രീ.പ്രപമാദ് കമാർ മകേ.എഷ,
മ ട്യൂടി ചീഫീ്, 

യണിപവേിേി എംപപാല് മമെ്
ഇഷഫീർപമഷഷ & വഗ ഷറ്

ബ്യൂപറാ,
കേണ്ണൂർ.

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ,
ടൗൺ എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്
വടകേര.

അപടപ
പ്രകോരം

11. ശ്രീ.മറജി.േി.എറ്, 
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (വി.ജി),
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

 ഇപക്കി.

 

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ,
ടൗൺ  എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്, 
ടീരുപമട്.

അപടപ
പ്രകോരം
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ഉപദ്യാഗക്കലേം
 

്മ
നമ്പർ

ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭിവന ഉപദ്യാഗസമെ
പടരു വിവരം

ഉപദ്യാഗക്കലേം നൽകേി
നിലമിവന ഓഫീീഫം

തസ്ികേപ്ം
1.   ശ്രീമതി.്തഷ.േി.എം,

ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/

ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,  
ജില്ലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

കേണ്ണൂർ.

 

മ ട്യൂടി ചീഫീ്, 
യണിപവേിേി എംപപാല് മമെ്
ഇഷഫീർപമഷഷ & വഗ ഷറ്

ബ്യൂപറാ,
കേണ്ണൂർ.

2.   ശ്രീ.ടവിത്രഷ.ടി, 
ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/

ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,  
ടൗൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

പഹാറ്ദർർ്.

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(വി.ജി), 

ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,
കോറർപഗാ ്.

3.   ശ്രീ.വിജലകമാർ.ജി, 
ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/

ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,  
ജില്ലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

മകോല്ലം.

 

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
 (വി.ജി), 

ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,
ഇപക്കി.

 

4.   ശ്രീമതി.അമ്പിളി.ടി.ആർ, 
ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/

ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,  
ടൗൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

ച്നാപശ്ശേരി.

 

മ ട്യൂടി ചീഫീ്, 
യണിപവേിേി എംപപാല് മമെ്
ഇഷഫീർപമഷഷ & വഗ ഷറ്

ബ്യൂപറാ,
പകോഴിപക്കാട്.

5.   ശ്രീ.റനൽ കമാർ.േി. ി, 
ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/

ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(ഇ.എം.ഐ),

ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ് , പകോഴിപക്കാട്.
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 ഭിനപശഷിക്കാർക്കാപ്ക പ്രപത്യകേ
എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്, 

എറണാകളം.
6.   ശ്രീ.ഷാജു പലാനുഷ.എ, 

ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ/

ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്,  
ജില്ലാ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

തൃശ്ശൂർ.

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ, 
ടൗൺ എംപപാല് മമെ്
എക്പചേഞ്,
മകോലിലാണ്ടി.

        

 

                   സലംമാേം  ലഭിച ഉപദ്യാഗസർ  ഇപുാേ  വഹിവന തസ്ികേപ്മട
പർണ അധികേ ചമതല ചവമടുറപ്ം വിധം ്മീകേരിച ്ഉത്തരവാകിക്ക.

           

്മ
നമ്പർ

ചാർജ് നൽപകേണ്ട ഉപദ്യാഗസർ ചാർജ് ഏമേപപക്കണ്ട ഉപദ്യാഗസർ

1.   ശ്രീമതി.ലൗലി.മകേ.ആർ,

 എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(എറ്.ഇ),

ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
 ആലപ്പുഴ.

ശ്രീ.പതാമറ് ഫാഷറിറ്,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (പപമസ്മെെ്),
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

 ആലപ്പുഴ.

2.   ശ്രീമതി.മഞ.വി.നാലർ,

 എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ
(ഇ.എം.ഐ),

ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ് ,
പകോഴിപക്കാട്.

ശ്രീ.അമ്മാർ.േി,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (എറ്.ഇ),
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,  

പകോഴിപക്കാട്.

 
3.   ശ്രീ.ബിജു ടറമ്പത്ത് കേിഴക്കലിൽ,

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ , 
ടൗൺ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ് , 

മകോലിലാണ്ടി.

ശ്രീ.റംല.മകേ,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ,  

ടൗൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
ബാലുപശ്ശേരി .

4. ശ്രീമതി. ശ്രീപദവി ടി,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ,  

ടൗൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
മനയ്യാേിഷകേര.  

 

ശ്രീ. ജലഷ എം
മ ട്യൂടി ചീഫീ്, 

യണിപവേിേി എംപപാല് മമെ്
ഇഷഫീർപമഷഷ & വഗ ഷറ് ബ്യൂപറാ,

തിരുവനന്തരം.
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5. ശ്രീമതി. ആശ ടി ആെണി,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (വി.ജി), 
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

കോറർപഗാ ്.

ശ്രീ. ജലപ്രകോശ് ടി.േി
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ,

ടൗൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,
പഹാറ്ദർർ്.

 
6. ശ്രീ.പഗാടകമാർ.ടി.േി,

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ,  
ടൗൺ എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

വവക്കം.

ശ്രീ.ദീ്ത ആർ,
മ ട്യൂടി ചീഫീ്, 

യണിപവേിേി എംപപാല് മമെ്
ഇഷഫീർപമഷഷ & വഗ ഷറ് ബ്യൂപറാ

  പകോടലം.
7. ശ്രീമതി.മിനി.വി.വി, 

എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (എറ്.ഇ),
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

മലപ്പുറം.

ശ്രീമതി.ഫനിത.എറ്.വർമ്മ,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (വി.ജി),
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

 മലപ്പുറം.
8. ശ്രീമതി. റമീറ എഷ.വി,

മ ട്യൂടി ചീഫീ്, 
യണിപവേിേി എംപപാല് മമെ്
ഇഷഫീർപമഷഷ & വഗ ഷറ്

ബ്യൂപറാ,
പകോഴിപക്കാട്.

ശ്രീ.വിപനാദ് കമാർ േി.ടി,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (വി.ജി),
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,  

പകോഴിപക്കാട്.

9. ശ്രീ.പ്രപമാദ് കമാർ മകേ.എഷ,
മ ട്യൂടി ചീഫീ്, 

യണിപവേിേി എംപപാല് മമെ്
ഇഷഫീർപമഷഷ & വഗ ഷറ്

ബ്യൂപറാ,
കേണ്ണൂർ.

ശ്രീമതി.മഹമ്മദ് അർഷാദ് മകേ, 
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (എറ്.ഇ),
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

കേണ്ണൂർ.

 10. ശ്രീ.മറജി.േി.എറ്, 
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (വി.ജി),
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

 ഇപക്കി.

ശ്രീ.പവണപഗാടാൽ.ആർ,
എംപപാല് മമെ് ഓഫീീറർ (എറ്.ഇ),
ജില്ലാ  എംപപാല് മമെ് എക്പചേഞ്,

 ഇപക്കി.
         

 

                   പമൽുറപറഞ  ഉപദ്യാഗക്കലേം  ലഭിച ഉപദ്യാഗസർക്ക്  ലാത്രാബത്ത/
പജാല് നിങ്  വടം  എനിവ റംബനിച് ചടപ്രകോരമക ആനുല്യ്േക്ക്  അർഹത
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ഉണ്ടാലിരിവനതാണ്. RTC ലഥാറമലം ഈ കോര്യാലലത്തിൽ അലച്ചുതപരണ്ടതാണ്.

 

                                                                                    
                                                                               DIRECTOR OF EMPLOYMENT
 

ബനമുട ഉപദ്യാഗസർക്ക് 
ടകേർു്

1.എല്ലാ റബ് ഓഫീീഫകേേവം 
2.അ ിഷണൽ ചീഫീ് മറ്ടറി,  മതാഴിലും വന്തണ്യവം (ജി) വകു് 

         ഗവൺമമെ് മറ്ടറിപലേ്, തിരുവനന്തരം.
3.അക്കൗണ്ടെ് ജനറൽ (എ&ഇ) പകേരളം, തിരുവനന്തരം 
4.എംപപാല് മമെ്  ലറകപറേിമല എല്ലാ യണിേ്/മറപഷ ഓഫീീറർമാർവം 
5.ആർ 1 മറപഷ (മവബ് വറേിൽ പ്രറിിീകേരിവനതിന്) 
6.എറ്.എഫീ്/ഒ.റി 

 
//അംഗീകോരപത്താമട//

 

 

ജനിലർ സൂപ്രണ്ട്
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