
I. രജിേ ഷൻ 

 

Information 

 

14 വയ ്  ർ ിയായ ഏെതാരാൾ ം ടിയാെ  വാസ ലം ഉൾെ  

എംേ ാെ ് എ ്േച ിൽ എ ാ വർ ി ദിവസ ളി ം േപര് രജി ർ 

െച ാ താണ്. ടാെത www.eemployment.kerala.gov.in എ  െവബ്ൈസ ് േഖന 

ഓൺൈലനാ ം രജി ർ െച ാ താണ്. 

Procedure 

വയ ്, ജാതി, വിദ ാഭ ാസ േയാഗ ത, േമൽവിലാസം ട ിയവ െതളിയി  

അ ൽ സർ ിഫി കൾ സഹിതം േനരി ് ഹാജരായി േപര് രജി ർ െച ാ താണ്. 

2017 െമയ് 5 തൽ www.eemployment.kerala.gov.in എ  െവബ്ൈസ ് േഖന 

ഓൺൈലനാ ം എംേ ാെ ിൽ രജിേ ഷനായി അേപ ി ാ താണ്. 

Instruction 

ഓൺൈലനായി അേപ  സമർ ി ാൽ െതാ ർ ദിവസ ിനകം അ ൽ 

സർ ിഫി മായി എംേ ാെ ് എ ്േച ിൽ ഹാജരായി സർ ിഫി ് െവരിൈഫ 

െച ് രജിേ ഷൻ നടപടി ർ ിയാേ താണ്. ഇ ര ിൽ 90 ദിവസ ിനകം 

ഹാജരാ  ഉേദ ാഗാർ ികൾ ് ഓൺൈലനായി അേപ ി  തീയതി ത  

സീനിേയാറി ി ലഭി താണ്. 

രാജ െ  മേ െത ി ം എംേ ാെ ്  എ ്േച ിൽ  േപര്  രജി ർ െച ക ം  

ത    രജിേ ഷൻ   ലാ ്   ആ ക ം   െച ാെണ ിൽ  ആ  എ ്േച ിൽ നി ം 



ലാപ്സ്  അറിയിപ്/ക്ാൻസസ്സലഷൻ സസ്ർടിഫിക്കസൈ്  പതിയ  എംസപാപയറെ്  എക്സചേിൽ

ഹിതാജരാക്കണം.
 

രജിസസ്ട്രേഷൻ  ന ടപടികൾ  പർർത്ിയാക്കി  കഴിഞാൽ  എംസപാപയറെ്

ഓഫീസസ്റുപട/ജൂന ിയർ എംസപാപയറെ് ഓഫീസസ്റുപട ഒഫസപാെ കൂടിയ ഐഡനറെിസൈി കാർന്

ലഭികടുതാണ്.  എംസപാപയറെ്  എക്സചേമായി  ബനപപട ഏതാവശ്ർത്ിന ്

ഹിതാജരാകുസമ്പാഴം ഐഡനറെിസൈി കാർന്  ഹിതാജരാസക്കകതാണ്.

 
അധിക സയാഗ്ത കൂടി സചർക്കൽ
 
   Information  

എംസപാപയറെിൽ രജി്ർ  പചയ്ത ഉസദ്ാഗാർ്ികൾക്ക്  അധിക  സയാഗ്ത  ലഭികടു

മറയ്ക്ക് കാലാകാലങളിൽ രജിസസ്ട്രേഷസന ാപടാപം കൂടിസചർക്കാവുടുതാണ്. 
procedure 

   ഓൺബലന ായം/ഓഫീസസ്ിൽ  ഹിതാജരായം  അധിക  സയാഗ്ത  സചർക്കാവുടുതാണ്.

ഓൺബലന ായി  അധികസയാഗ്ത  കൂടിസചർകടുതിന ായി  അസപക്ികടുവർക്ക്

അസപക് തീയതി മത്റ്ളള സസ്ീന ിസയാറിററി ലഭികടുതാണ്. 
instruction

  ഓൺബലന ായി  അധികസയാഗ്ത  കൂടിസചർകടു ഉസദ്ാഗാർ്ികൾ  പതാണറ്

ദിവസസ്ർത്ിന കം അസ്സൽ സസ്ർടിഫിക്കറമായി എംസപാപയറെ് എക്സചേിൽ ഹിതാജരായി

സസ്ർടിഫിക്കസൈ്  പവരിബഫ പചസയ്യകതാണ് .  ഇപകാരം  സവരിഫിസക്കഷൻ

പർർത്ിയാകടുവർക്ക്  ഓൺബലന ിൽ  സസ്ർടിഫിക്കസൈ്  കൂടിസിർർത് തിയതി  മത്റ്ള

സസ്ീന ിസയാറിസൈി ലഭികന.

 
 പതാഴിൽ പരിചയ സസ്ർടിഫിക്കസൈ് സചർക്കൽ
 
information &procedure     
 

എംസപാപയറെ്  എക്സചേ്  മസേന /സസ്്വസമധയാ  സജാലി  കപകർത്ി,  താൽക്കാലിക

ന ിയമന ം  ലഭിി ഉസദ്ാഗാർ്ികൾ  സജാലിയിൽ  ന ിനം  വിെതൽ  പചെടു തീയതി

മതൽ  90  ദിവസസ്ർത്ിന കം,  ന ിശിത മാതൃകകയി്റ്ളള വിെതൽ സസ്ർടിഫിക്കസൈ്  ബനപപട

എംസപാപയറെ് എക്സചേിൽ ഹിതാജരാസക്കകതാണ്. 
     
 



  17/01/2007  പല ജി .ഒഫ(ആർ.സൈി)  ന ം.  167/07/പതാഴിൽ സസ്ർക്കാർ  ഉർത്രവ്  പകാരം  പസസ്വം,

ഗുരുതരമായ  അപകടം,  സരാഗം,  കരുതൽ  തടതതെങൽ  ന ിയമം  അനസസ്രിചളള  അറ ്്,

ഉസദ്ാഗാർ്ിയപട വാസസ്ഥലം /എംസപാപയറെ്  എക്സച േ്  ഉൾപപെടു പസദശം

എടുിവിടങളിൽ  ഉകാകുടു പ്രകതി  സക്ാഭം ,  പവളളപപാക്കം,  ഭമി  കു്റ്ക്കം,  തീപപെർത്ം,

ന ിശാന ിയമ പേ്ാപന ം  തടങിയ കാരണങളാൽ ന ിശിത കാലാവധി  പർർത്ിയാകവാൻ

കഴിയാപത പിരിഞ സപാകുടുവരും ,  മകളിൽ പരാമർശിിിരികടു കാരണങളാൽ വിെതൽ

തീയതി  മതൽ  90  ദിവസസ്ർത്ിന കം  വിെതൽ  സസ്ർടിഫിക്കസൈ്  എംസപാപയറെ്  എക്സച 

എംസപാപയറെ്  എക്സചേ്ൽ  അസപക് ന ൽകിയാൽ  മൻ  സസ്ീന ിസയാറിസൈി  ന ിലന ിർർത്ി  വിെതൽ

സസ്ർടിഫിക്കസൈ് സചർർത്് ലഭികം.
 

   എംസപാപയറെ്  എക്സചേ്  മസേന  താത്ക്കാലിക  ന ിയമന ം  ലഭിിവരിൽ  ന ിയമന 

Instruction
 
സസ്ർടിഫിക്കസൈ്  യഥാസസ്മയം (സജാലിയിൽ ന ിനം വിെതൽ പചെ 90  ദിവസസ്ർത്ിന കം  )

ഹിതാജരാക്കാർത്വരുപട സസ്ീന ിസയാറിസൈി ന ഷപപെടുതാണ്.  
 
രജിസസ്ട്രേഷൻ മസൈ് എംസപാപയറെ് എക്സച േകളിസലക്ക് മാറടുത്
 
   Information  
 

താമസസ്ഥലം മാറുടുതനസസ്രിി് പതിയ ഥലപർത് എംസപാപയറെ് എക്സചേിസലയ്ക്ക്

സസ്ീന ിസയാറിസൈിസയാെ കൂടി രജിസസ്ട്രേഷൻ മാസൈാവുടുതാണ്.

 Help 

 

കാലാവധി  പർർത്ിയാകടുതിന ്  മമ്പ്  ഉടുത  വിദ്ാഭ്ാസസ്ർത്ിന ായി  സസ്ർക്കാർ

ഥാപന ങൾ,  സസ്ർക്കാർ  ഗാറെിൽ പവർർത്ികടു ഥാപന ങൾ ,  അഫിലിസയസൈന്

ഥാപന ങൾ/സകാസളജകൾ  എടുിവിടങളിൽ  റഗുലർ  സകാഴിന ്/വിദൂര  വിദ്ാഭ്ാസസ്

സകാഴ്/ഓൺബലൻ സകാഴിന ്  പസവശന ം ലഭികടുവർ ആയത് പതളിയികടുതിനളള

സരേകൾ  സസ്ഹിതിതം  എംസപാപയറെ്  നയറകർക്ക്  അസപക് സസ്മർപിിാൽ  അവരുപട

സസ്ീന ിസയാറിസൈി  ന ഷപപടാപത വിെതൽ  സസ്ർടിഫിക്കസൈ്  സചർർത്്  ന ൽകുടുതിന ്

എംസപാപയറെ് നയറകർ അനമതി ന ൽകുടുതാണ്. 

േിൽ

ഹിതാജരാകവാൻ  കഴിയാപത വരുടുവർകം  അസേം  മാറി  അഥവാ  സസ്ംഭവം  ന ടടു്  ഒഫരു

വർഷർത്ിന കം  ചികിതിി സനാകറിൽ  ന ിനളള  പമനിക്കൽ  ഫിസൈ്ന സസ്്

സസ്ർടിഫിക്കസൈ്/ബനപപട തഹിതസസ്ീൽദാരിൽ  ന ിനളള  സസ്ർടിഫിക്കസൈ്  സസ്ഹിതിതം  അതാത



procedure 
 
രജിസസ്ട്രേഷൻ മസൈ് എംസപാപയറെ് എക്സച േകളിസലക്ക് മാറടുതിന ് പതിയ സമൽവിലാസസ്ം

പതളിയികടു സരേയം,  രജിസസ്ട്രേഷൻ ഐഡ.നി കാർഡമായി പതിയ താസസ്മഥലപർത്

എംസപാപയറെ് എക്സച േിൽ അസപക് ന ൽകാവുടുതാണ്.

 രജിസസ്ട്രേഷൻ പതക്കൽ
 
Information
 
എംസപാപയറെ് എക്സചേ് രജിസസ്ട്രേഷൻ മടു് വർഷർത്ിപലാരിക്കൽ പതസക്കകതാണ്.
 
procedure
 

രജിസസ്ട്രേഷൻ  പതസക്കക മാസസ്ർത്ിസലാ  പതാടെർത് രണ മാസസ്ർത്ിസലാ  പവർർത്ി

ദിവസസ്ങളിൽ  സന രിസടാ  ദൂതൻ  മസേന സയാ  ഓൺ  ബലന ാസയാ  പതക്കാവുടുതാണ്.

പടികജാതി/വർഗ്ഗ ഉസദ്ാഗാർ്ികൾക്ക് പതസക്കക മാസസ്ം മതൽ ഒഫരു വർഷർത്ിന കം

രജിസസ്ട്രേഷൻ  പതക്കാവുടുതാണ്.  ഗുരുതരമായ  അപകടം,  പസസ്വം,  സരാഗം,  കരുതൽ

തടതതെങൽ  ന ിയമമനസസ്രിചളള  അറ്്,  ഉസദ്ാഗാർ്ിയപട വാസസ്ഥലം /എംസപാപയറെ്

സടഷൻ  ന ിലവി്റ്ള എംസപാപയറെ്  എക്സചേിൽ  അസപക്

സസ്മർപിിാൽ രജിസസ്് 

എക്സചേ് ഉൾപപെടു പസദശം എടുിവിടങളിൽ ഉകാകുടു പ്രകതി സക്ാഭം, പവളളപപാക്കം,

ഭമികു്റ്ക്കം,  തീപിെർത്ം,  ന ിശാന ിയമ  പേ്ാപന ം  തടങിയ  കാരണങളാൽ  ന ിശിത

കാലയളവിനളളിൽ പതകവാൻ കഴിയാർത്വർക്ക് അസേം മാറി അഥവാ സസ്ംഭവം ന ടടു് ഒഫരു

വർഷർത്ിന കം  ചികിതിി സനാകറിൽ  ന ിനളള  പമനിക്കൽ  ഫിസൈ്ന സസ്്

സസ്ർടിഫിക്കസൈ്/ബനപപട തഹിതസസ്ീൽദാരിൽ  ന ിനളള  സസ്ടിഫിക്കസൈ്  സസ്ഹിതിതം   

ഉസദ്ാഗാർ്ിയപട രജിസസ്് 

സടഷൻ പതക്കി ലഭിയടുതാണ്.

instruction

യഥാസസ്മയം  പതക്കാർത് ഉസദ്ാഗാർ്ികൾകം,  പസത്ക  ഉർത്രവ്  പകാരം

രജിസസ്ട്രേഷൻ  പതകടുവർകം  പതാഴിൽ  രഹിതിതസവതന ർത്ിന ്

അർഹിതതയകായിരികടുതല.


