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എംപപാല് മമെ്  ലറകർ   (  ഇൻ ചാർജ്  ) -   യുമടെ നടെപടെി്രമം  
(നിലവിൽ :  പജാർജ് ഫാൻറിറ് എം.എ)

 
വിഷലം:-      നാഷണൽ എംപപാല് മമെ് റർവീറ്  (പകേരളം) - ജീവനക്കാര്യം – 

എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർീറർ തസ്ികേലിമല സലംമാേം/ ഉപദ്യാഗക്കലേം 

ഉത്തരവ് ്തറമുപവിവിക്ക.   

പരാമർശം:-  
   

1. 19.02.2022 തീലതിലിമല വാല്യം 11 നമ്പർ 563 പകേരള ഗറേ് 
(അറാധാരണം) -  ി.പി.റി പലാവർ അംഗീകേരിച മറലക് ലി ്

 2. എംപപാല് മമെ്  ലറകർ (ഇൻ ചാർജ്) മെ 17.03.2022 തീലതിലിമല 
DE/219/2022-J1 നമ്പർ നടെപടെി്രമം.

 3. ഒഴിവ് നിലവിൽ വന ഓഫീസർീഫകേളിപലവക സലംമാേ അപപപകേേ

 

ഉത്തരവ് നമ്പർ   DE/132/2022-J1     തീലതി   :     17/03/2022  
 

                       നാഷണൽ  എംപപാല് മമെ്  റർവീറ്  (പകേരളം)  വകുിൽ

എംപപാല് മമെ്  ഓഫീസർീറർ  തസ്ികേലിൽ    രണ്ട്   (2)   ഒഴിവ്  ചവമടെുറയും  വിധം
നിലവിൽ വനിനണ്ട്. 

 

്രമ
നമ്പർ

ഒഴിവ് നിലവിൽ വന
ഓഫീസർീറ്

ഒഴിവ് നിലവിൽ വന വിധം

1. ടൌൺ എംപപാല് മമെ്

എക്സ്പചഞ്ച്  

കേടെയ്ക്കൽ

എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർീറർ  ശ്രീ. വിപനാദ്.ജി.ജി-ക്ക്
   ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭിചതിമനെതടെർന് 

2. ജില്ലാ എംപപാല് മമെ്
എക്സ്പചഞ്ച്

പകോഴിപക്കാട്െ 

എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർീറർ ശ്രീ. ഷഷപലഷ്.മകേ-ക്ക്   

ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭിചതിമനെതടെർന്  

 

                   പമൽുറപറഞ ഒഴിവിപലക്ക്  പരാമർശം  (1)  മല   ി.പി.റി  (പലാവർ)
അംഗീകേരിച മറലക് ലി ് പകോരം ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭിപക്കണ്ട റീനിലറാല ജനിലർ
എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർീറർ/ജനിലർ സൂപണ്ടിമെ പപര് വിവരം ചവമടെ പചർവിക്ക.
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1.ശ്രീമതി.മഞ.വി.നാലർ, ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർീറർ/ജനിലർ സൂപണ്ട്,

 ജില്ലാ എംപപാല് മമെ് എക്സ്പചഞ്ച് , ആലപ്പുഴ. 

2.ശ്രീ.അജിത് പജാൺ.എൻ, ജനിലർ എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർീറർ/ജനിലർ സൂപണ്ട്,

ടൌൺ എംപപാല് മമെ് എക്സ്പചഞ്ച്, പഹാറ്ദർർ്. 

                 പമൽറാഹചര്യത്തിൽ  വിവിധ  കോര്യാലലങളിൽ  നിലവിൽ  വന
ഒഴിവുകേളിപലക്ക്  സലംമാേത്തിനാലി  പരാമർശം  (3)  പകോരം  ലഭിച അപപപകേേ
പരിഗണിച്ചുമകോണ്ട്  അർഹരാല  ഉപദ്യാഗസർക്ക്  സലംമാേം  നൽകേിയും
തുടെർിക്കണ്ടാകന ഒഴിവുകേളിപലക്ക്  പരാമർശം  (1)   ി.പി.റി  (പലാവർ)  അംഗീകേരിച
മറലക്  ലി ിമല റീനിലറാല  ജനിലർ  സൂപണ്ട് /ജനിലർ  എംപപാല് മമെ്
ഓഫീസർീറർക്ക്  KS&SSR  ചട്ടം  28b(i)  പകോരം  51400-110300  രൂപ  ശമ്പള  നിരക്കിൽ
ചവമടെുറയും വിധം ഉപദ്യാഗക്കലേം നൽകേി നിലമിച്ചുമകോണ്ടം ഉത്തരവാകിക്ക.   

സലംമാേം

്രമ
നമ്പർ

സലംമാേം ലഭിവന
ഉപദ്യാഗസൻ, ഓഫീസർീറ്

സലംമാേം നൽകേി
നിലമിവന ഓഫീസർീറ്

അഭിപാലം 

1.   ശ്രീ.അപശാകേ്
കമാർ.പി.മജ

 എംപപാല് മമെ്
ഓഫീസർീറർ

ടൌൺ എംപപാല് മമെ്
എക്സ്പചഞ്ച്

താമരപശ്ശേരി

 എംപപാല് മമെ്
ഓഫീസർീറർ

ടൌൺ എംപപാല് മമെ്

എക്സ്പചഞ്ച് 

കേടെയ്ക്കൽ

 അനുകേമ്പാർഹമാല
കോരണങേ

(അപപപ പകോരം )  

 

ഉപദ്യാഗക്കലേം

്രമ
നമ്പർ

ഉപദ്യാഗക്കലേം ലഭിവന
ഉപദ്യാഗസമെ പപരു വിവരം

ഉപദ്യാഗക്കലേം നൽകേി നിലമിവന
ഓഫീസർീഫം തസ്ികേയും

   1. ശ്രീമതി.മഞ.വി.നാലർ

ജനിലർ എംപപാല് മമെ്
ഓഫീസർീറർ/ജനിലർ സൂപണ്ട്

ജില്ലാ എംപപാല് മമെ് എക്സ്പചഞ്ച്

ആലപ്പുഴ.

 എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർീറർ
 (ഇ.എം.ഐ)

ജില്ലാ എംപപാല് മമെ് എക്സ്പചഞ്ച്

പകോഴിപക്കാട്െ
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 2. ശ്രീ.അജിത് പജാൺ.എൻ

ജനിലർ എംപപാല് മമെ്
ഓഫീസർീറർ/ജനിലർ സൂപണ്ട്

ടൌൺ എംപപാല് മമെ് എക്സ്പചഞ്ച്

പഹാറ്ദർർ്.

എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർീറർ

ടൌൺ എംപപാല് മമെ് എക്സ്പചഞ്ച്

താമരപശ്ശേരി

        

                   സലംമാേം  ലഭിച ഉപദ്യാഗസർ  ഇപുാേ  വഹിവന തസ്ികേയുമടെ
പൂർണ്ണ അധികേ ചമതല ചവമടെുറയും വിധം ്രമീകേരിച ്ഉത്തരവാകിക്ക.

           

്രമ നമ്പർ ചാർജ് നൽപകേണ്ട ഉപദ്യാഗസർ ചാർജ് ഏമേപപക്കണ്ട ഉപദ്യാഗസർ

   1. ശ്രീ.അപശാകേ് കമാർ.പി.മജ

 എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർീറർ

ടൌൺ എംപപാല് മമെ് എക്സ്പചഞ്ച്

താമരപശ്ശേരി

ശ്രീ.വിപനാദ് കമാർ.േി.പി

എംപപാല് മമെ് ഓഫീസർീറർ  (വി.ജി)

ജില്ലാ എംപപാല് മമെ് എക്സ്പചഞ്ച്

പകോഴിപക്കാട്െ
         

                   പമൽുറപറഞ  ഉപദ്യാഗക്കലേം  ലഭിച ഉപദ്യാഗസർക്ക്  ലാതാരാബത്ത/
പജാല് നിങ്  ഷടെം എനിവ റംരാബനിച് ചട്ടപകോരരക ആനുുല്യങേക്ക്  അർഹത
ഉണ്ടാലിരിവനതാണ്. RTC ലഥാറമലം ഈ കോര്യാലലത്തിൽ അലച്ചുതപരണ്ടതാണ്.

 

 
DIRECTOR (IN CHARGE)

രാബനമുട്ട ഉപദ്യാഗസർക്ക്

പകേർു്

1.എല്ലാ റര്ാബ ഓഫീസർീഫകേേവം 
2.അ ിഷണൽ ചീീസർ് മറ്രട്ടറി,  മതാഴിലും ഷന്തണ്യവും (ജി) വകു് 

         ഗവൺമമെ് മറ്രട്ടറിപലേ്, തിരുവനന്തരം.
3.അക്കൗണ്ടെ് ജനറൽ (എ&ഇ) പകേരളം, തിരുവനന്തരം 
4.എംപപാല് മമെ്  ലറകപറേിമല എല്ലാ ൂണിേ്/മറപൻ ഓഫീസർീറർമാർവം 
5. മജ5 മറപൻ
6.ആർ 1 മറപൻ (മവരാബ് ഷറേിൽ പറിിീകേരിവനതിന്) 
7.എറ്.എീസർ്/ഒ.റി 

 //അംഗീകോരപത്താമടെ//

 

ജനിലർ സൂപണ്ട്
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