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ക്രമ 

നമ്പൿ

ഐ.ടി.ഐ 

യുടട പേര്

അപേക്ഷകടെ 

പേര് , ടേൻ നം

ജനന 

തീയതി

വിദയാഭ്യാസ 

പയാഗ്യത

അപേക്ഷകടെ 

സവന്തം  

സ്ഥലവം 

സവന്തം ജില്ലയും

സ്ഥലംമാറ്റം 

ആവശയടെടുന്ന 

സ്ഥാേനവം ജില്ലയും

നിലവിടല സ്ഥാേനത്തിൽ 

നിലവിടല പടമിൽ പസവനം 

ആരംഭ്ിച്ച തീയതി (അപേക്ഷ 

പ്രകാരമാപ ാ /സ്ഥാനകയറ്റം 

മുപേനയാപ ാ / ആദയ 

നിയമനമാപ ാ / അപനാമലി 

മുപേനയാപ ാ എന്ന വിവരം 

പരേടെടുത്ത ം . (അപനാമലി 

പ്രകാരമാ ് േഴയ 

സ്ഥാേനത്തിൽ വന്നടതങ്കിൽ 

അതിനു മുപന്ന പസവനം തുടങ്ങിയ 

തീയതി പരേടെടുത്തുക )

1. അപേക്ഷകടെ 

ആടക പസവന 

ദദൿഘ്യം

2. സ്ഥലംമാറ്റം 

ആവശയടെട്ട ജില്ലയിടല 

ആടക പസവന 

ദദൿഘ്യം

3. പുറം ജില്ലയിടല 

ആടക പസവന 

ദദൿഘ്യം

1. ദൈബൽ ഏരിയായിൽ 

പസവനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു

ടവങ്കിൽ കാലയളവ് , 

സ്ഥാേനം മുതലായ 

വിശദാംശങ്ങൾ .

2. ദുൿഘ്ട പ്രപദശത്ത് 

പസവനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു

ടവങ്കിൽ കാലയളവ് , 

സ്ഥാേനം മുതലായ 

വിശദാംശങ്ങൾ

25.02.2017 

ടല സ.ഉ.(േി) 

3/2017/ഉ.ഭ്.േ.

വ നമ്പറായ 

ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം 

പ്രഥമ 

േരിഗ് നാൿ

ഹമായ 

വിഭ്ാഗ്ത്തിൽ 

വരുന്നുടവങ്കി

ൽ 

വിശദാംശങ്ങ

ൾ

റിമാൿക്ക്സ്

 

(ഴിവകളുടട

 എണ്ണം)

1
ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

കട്ടെന

വൿഗ്ഗീസ് ലൂക്ക്,

PEN : 370270
31.05.1972 SSLC

ചാത്തന്നൂൿ, 

ടകാല്ലം

ഐ.ടി.ഐ ചാത്തന്നൂൿ, 

ഐ ടി ഐ വനിത ടകാല്ലം 

(ടകാല്ലം ജില്ല), ഐ ടി ഐ 

ആറ്റിങ്ങൽ- തിരുവനന്തപുരം 

ജില്ല

24.09.2021 അപേക്ഷ പ്രകാരമല്ല

1. 28 വൿഷം, 2 മാസം

2. 16 വൿഷം, 6 മാസം

3. 11 വൿഷം, 5 മാസം

1. ഇല്ല

2. ഉണ്ട്.  കട്ടെന ഐ ടി 

ഐ, ഇടുക്കി, 11 മാസം

ഇല്ല

2
ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

ടചങ്ങന്നൂൿ

രാജരാപജശവരി 

എ ആൿ,

PEN : 367556

01.06.1977 ഡിഗ്രി
ടവങ്ങാനൂൿ, 

തിരുവനന്തപുരം

ഐ.ടി.ഐ ധനുവച്ചപുരം, 

ഐ ടി ഐ ചാക്ക, ഐ ടി 

ഐ കഴക്കൂട്ടം

23.06.2022 (സ്ഥാനക്കയറ്റം)

1. 26 വൿഷം

2.23 വൿഷം

3. 3 വൿഷം

ഉണ്ട്. ഐ ടി ഐ (വ) 

ടനപേനി
ഇല്ല

3
ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

കാസറപഗ്ാഡ്

താഹിൿ എം,

PEN : 610390
28.05.1975 SSLC

കനയന്നൂൿ, 

എറ ാളം
ഐ ടി ഐ (വനിത) ടകാല്ലം 03.02.2020 (സ്ഥാനക്കയറ്റം)

1. 24 വൿഷം

2.2 വൿഷം

3. 19 വൿഷം

4
ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

ധനുവച്ചപുരം

രാപജഷ് ആൿ

PEN : 341018
11.10.1972 B.Com

Maruthamkuzhy, 

 

Thiruvananthapu

ram

തിരുവനന്തപുരം 27.08.2020

1. 27 Years

2. 22 Years

3. 5 Years 9 Months

Govt ITI Kasargod - 1 Year NA

5
ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

ചന്ദനപത്താെ്

ശ്രീമാൿ ജി

PEN :
21.04.1972 VHSE േല്ലന, ആലപ്പുഴ

ഐ.ടി.ഐ ടചങ്ങന്നൂൿ, 

ആലപ്പുഴ

ഐ.ടി.ഐ ടചങ്ങന്നൂൿ 

(വനിത),ആലപ്പുഴ

11.09.2020 അപേക്ഷ

1. 26 വൿഷം 11 മാസം

2. 21 വൿഷം

3. 5 വൿഷം

1. ഇല്ല

2. 5 മാസം
......

6
ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

അരീപക്കാട്

പറായ് സി.വി

PEN : 370582
31.05.1967

Pre-Degree

ആലുവ 

എറ ാളം

ഐ ടി ഐ ആരയനാട് 

തിരുവനന്തപുരം
29.09.2021

1. 34 വൿഷം

2.ഇല്ല

3. 2 വൿഷം 10 മാസം 

(കണ്ണൂൿ) 10 മാസം 

(മലപ്പുറം)

അനുബന്ധം

(2022 വൿഷടത്ത ടോതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയ ജീവനക്കാരുടട വിവരങ്ങൾ ) -സീനിയൿ സൂപ്രണ്ട്



7
ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

മലമ്പുഴ

പജയാതിലക്ഷ്മി ജി 

PEN : 370669
10.04.1976

Pre-Degree

ടചങ്ങന്നൂൿ 

ആലപ്പുഴ

ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ ടചങ്ങന്നൂൿ, 

ആലപ്പുഴ.

ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ ടചങ്ങന്നൂൿ 

(വനിത),ആലപ്പുഴ

27.05.2020 സ്ഥാനക്കയറ്റം

1. 26 വൿഷം 11 മാസം

2. 8 വൿഷം

3. 8 വൿഷം

1. ഇല്ല

2.ഇല്ല
ഇല്ല

8
ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

(വ) ടചങ്ങന്നൂൿ

ടക.എസ്. 

സുപഗ്ഷ് മാൿ

PEN : 367853

20.05.1972 SSLC
ടകാല്ലം

ടകാല്ലം

ഐ.ടി.ഐ ടചന്നീൿക്കര, 

േത്തനംതിട്ട. 

ഐ.ടി.ഐ ടചങ്ങന്നൂൿ 

ആലപ്പുഴ

19.08.2019 (അപേക്ഷ പ്രകാരമല്ല)

1. 28 വൿഷം 

2. 7 മാസം ടചങ്ങന്നൂൿ

3. 10 വൿഷം

ഭ്ാരയ സൿക്കാൿ ജീവനം

9
ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

പകാഴിപക്കാട്

തിൽഷദ് ബീഗ്ം 

എച്ച്.

PEN :

26.03.1972
SSLC, BSc, 

BED

Pathanamthitta, 

Kozhencherry

Govt. ITI, Chenneerkara 

(Pathanamthitta)

2. Govt. ITI, Chengannur 

(Alappuzha)

3. . Govt. ITI (W), 

Chengannur (Alappuzha)

24.08.2019 സ്ഥാനക്കയറ്റം

1. 27 വൿഷം 1 മാസം

2. 19 വൿഷം 6 മാസം 

3. 7 വൿഷം 7 മാസം

10
ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

വനിത ടകാല്ലം

ശശിമാൿ വി.

PEN : 341022
11.02.1967 Plus Two

കല്ലിയൂൿ 

തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിടല 

സ്ഥാേനങ്ങൾ

18.06.2022 സ്ഥാനക്കയറ്റം

1. 26 വൿഷം 

2. 23 വൿഷം

3. 3 വൿഷം

ഇല്ല
അടത. 

േട്ടികജാതി

11
ഐ.ടി.ഐ 

േള്ളിക്കപത്താട്

പജയാതിഷ് മാൿ 

എൻ 

370156

BA
ആയത്തിൽ 

,ടകാല്ലം

ടകാല്ലം ജില്ലയിടല 

സ്ഥാേനങ്ങൾ 

ഐ.ടി.ഐ ആറ്റിങ്ങൽ 

കഴക്കൂട്ടം (വ )

ചാക്ക തിരുവനന്തപുരം 

ജില്ലയിടല സ്ഥാേനങ്ങൾ

പ്രവാസിയുടട 

ഭ്ൿത്താവ്


