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ക്രമ നമ്പൾ ഐ.ടി.ഐയുടട പേര്
അപേക്ഷകടെ പേര്, 

ടേൻ നം
ജനന തീയതി വിദയാഭയാസ പയാഗ്യത

അപേക്ഷകടെ 

സവന്തം സ്ഥലവം 

ജില്ലയും

സ്ഥലംമാറ്റം 

ആവശയടെടുന്ന 

സ്ഥാേനവം ജില്ലയും

നിലവിടല സ്ഥാേനത്തിർ 

നിലവിടല പടമിർ പസവനം 

ആരംഭിച്ച തീയതി (അപേക്ഷ 

പ്രകാരമാപ ാ /സ്ഥാനകയറ്റം 

മുപേനയാപ ാ / ആദയ 

1. അപേക്ഷകടെ ആടക 

പസവന ദദൾഘ്യം

2. സ്ഥലംമാറ്റം ആവശയടെട്ട 

ജില്ലയിടല ആടക പസവന 

ദദൾഘ്യം

1. ദൈബർ ഏരിയായിർ 

പസവനത്തിലുണ്ടായിയ്യൃന്നുടവങ്കി

ർ കാലയളവ്, സ്ഥാേനം 

മുതലായ വിശദാംശങ്ങൽ.

2. ദുൾഘ്ട പ്രപദശത്ത് 

25.02.2017 ടല സ.ഉ.(േി) 

3/2017/ഉ.ഭ.േ.വ നമ്പറായ 

ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രഥമ 

േരിഗ് നാൾഹമായ 

വിഭാഗ്ത്തിർ വയ്യൃന്നുടവങ്കിർ 

1
ടൈയിനിംഗ്് 

ഡയറക്ടപററ്റ്

സമീൾ. എസ്

744533

ക്ലാൾക്

25.05.1985 ബി.എ(ഇംഗ്ലീഷ്)
കല്ലറ,തിയ്യൃവന

ന്തപുരം

ആറ്റിങ്ങർ 

ഐ.ടി.ഐ, 

തിയ്യൃവനന്തപുരം

13.07.2016. അപേക്ഷ 

പ്രകാരം അല്ല
ബാധകമല്ല ബാധകമല്ല ബാധകമല്ല

2
ടൈയിനിംഗ്് 

ഡയറക്ടപററ്റ്

ഷമി േി.ബി 

878016

ക്ലാൾക്

MSC
സുർത്താൻ 

ബപത്തരി

ഐ.ടി.ഐ കല്പറ്റ 

വയനാട് 
26.11.2019

3
ടൈയിനിംഗ്് 

ഡയറക്ടപററ്റ്

രമയ ടക.വി 

ക്ലാൾക് 

92093
BSC

ഐ.ടി.ഐ 

മടിദക േീലിപകാട് 

കയ്യൂൾ ടവസ്റ്റ് 

എപളരി

14.09.2021

4
ടൈയിനിംഗ്് 

ഡയറക്ടപററ്റ്

അക്ഷയ് േി.വി 

ക്ലാൾക് 

854052

പുതിയറ 

,പകാഴിപകാട്

പകാഴിപകാട് (വ )

പകാഴിപകാട്

RIC പകാഴിപകാട് 

പകാഴിപകാട് 

ജില്ലയിടല 

സ്ഥാേനങ്ങൽ

16.11.2020 PH

5
ടൈയിനിംഗ്് 

ഡയറക്ടപററ്റ്

ഷിബുൿമാൾ എസ്

ക്ലാൾക്  തിയ്യൃവനന്തപുരം RIC ചാക .11.2020 11 വൾഷം 2 മാസം

6
ടൈയിനിംഗ്് 

ഡയറക്ടപററ്റ്

ശ്രീരാജ് 

എസ്.ടക 

ക്ലാൾക് 

736073

Degree തിയ്യൃവനന്തപുരം

ഐ.ടി.ഐ കഴക്കൂട്ടം 

ആറ്റിങ്ങർ 

ചാക

13.08.2015 7 വൾഷം 10 മാസം

7 ഐ.ടി.ഐ നരിെറ്റ
ശ്രീപലഷ്. േി 

707062
27.06.83

എസ്.എസ്.എർ.

സി (ബി.പകാം)

പേരാമ്പ്ര,

പകാഴിപകാട്

ഐ.ടി.ഐ വടകര, 

വളയം 

(പകാഴിപകാട് ജില്ല)

01.09.2022 7 വൾഷം 9 മാസം ബാധകമല്ല ബാധകമല്ല

അനുബന്ധം

(2022 വൾഷടത്ത ടോതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ നർകിയ ജീവനകായ്യൃടട വിവരങ്ങൽ) -ക്ലാൾക്/സീനിയൾ ക്ലാൾക്



8
ആൾ.ഐ ടസെൾ, 

കളമപേരി

സനീഷ്. എസ്

230492 ക്ലാൾക്
24.04.1982

എസ്.എസ്.എർ.

സി

മാരാരിക്കുളം,

ആലപ്പുഴ

ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

വയലാൾ,ആലപ്പുഴ

01.10.2020 അപേക്ഷ 

പ്രകാരം അല്ല.

1. 10 വൾഷം 6 മാസം 

2. 8 വൾഷം 8 മാസം

3. 1 വൾഷം 10 മാസം

ഇല്ല

പരാക് ഉണ്ടായതുമായി 

ബന്ധടെട്ട തുടൾ 

ചികിത്സയിലാ ്. 

പരേകൽ ഉളളടകം 

ടചയ്യുന്നു.

9 ഐ.ടി.ഐ പേരാവൂൾ
നൗഷജ. ടക.എം.

ക്ലാൾക്  784551
07.05.1982

ബി.എസ്.സി. 

(ഫിസിക്സ്), 

ബി.എഡ്

വയനാട്, 

പമൊടി

ഐ.ടി.ഐ കർെറ്റ, 

ടനപേനി (വനിത) 

വയനാട്

12.06.2017 അപേക്ഷ

1. 5 വൾഷവം 4 മാസവം

2.ഇല്ല.

3. ഇല്ല

1. ഇല്ല

2. ഇല്ല

3. ഇല്ല

ബാധകമല്ല

10
ഐ.ടി.ഐ വനിത, 

ോറോല

മനു. ആൾ.ചന്ദ്രൻ

ക്ലാൾക്  785353
02.05.1997 പ്ലസ് ടു

േരശുവയ്ക്കർ,തി

യ്യൃവനന്തപുരം

ഐ.ടി.ഐ 

ധനുവച്ചപുരം,

തിയ്യൃവനന്തപുരം

09.10.2020 

അപേക്ഷ പ്രകാരം

1. 5 വൾഷം 9 മാസം

2. 3 വൾഷം 11 മാസം

3. ഇല്ല

ഇല്ല അടത, ബധിരൻ

11
ആൾ.ഐ ടസെൾ, 

ോലകാട്

രിമ്നാ രവി. ടക. 

ആൾ  ക്ലാൾക് 

835830

24.05.1982
എം.എസ്.സി. 

ബി.എഡ്

യാകര

 ോലകാട്

വനിത ഐ.ടി.ഐ 

മലമ്പുഴ 

ോലകാട്

18.03.2019 എഫ്.എൻ

അപേക്ഷ പ്രകാരമല്ല

1. 4 വൾഷം 1 മാസം 23    

   ദിവസം

2. 3 വൾഷം 4 മാസം 10   

    ദിവസം

3. 9 മാസം 11 ദിവസം

ബാധകമല്ല ബാധകമല്ല

12
ഐ.ടി.ഐ (വനിത) 

ടവസ്റ്റ് എപളരി

അയ്യൃൺൿമാൾ.േി

ക്ലാൾക്  904809
29.05.1990 ഡിഗ്രി

ടചറുവത്തൂൾ

കാസറപഗ്ാഡ്

1. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ    

         മടിദക

2.ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

കയ്യൂൾ

3.ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ    

         േീലിപകാട്

06.08.2021 അപേക്ഷ 

(HQ Vacancy)

1. 1 വൾഷം 5 മാസം

2. 1 വൾഷം ജില്ലയിർ

3. 5 മാസം

1 ഇല്ല

2. ഉണ്ട് 1 വൾഷം 

ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ ടവസ്റ്റ് 

എപളരി 

അല്ല

13 ഐ.ടി.ഐ ടേയ്യൃവ

ടസബാസ്റ്റയൻ. 

വി.ആൾ സീനിയൾ 

ക്ലാൾക് 

401867

01.05.1979
എസ്.എസ്.എർ.

സി, പ്രീഡിഗ്രി

മാരാരിക്കുളം,

ആലപ്പുഴ

ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

വയലാൾ,ആലപ്പുഴ

12.07.2018 

അപേക്ഷ പ്രകാരമല്ല

1. 17 വൾഷം11 മാസം 20   

     ദിവസം

2. 4 വൾഷം 4 മാസം 9    

   ദിവസം

3 13 വൾഷം 7 മാസം 11   

    ദിവസം

1. ഇല്ല

2. ഉണ്ട് 

2. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

കട്ടെന ഇടുകി ജില്ല

2. 9 വൾഷം 7 മാസം 1 

ദിവസം

ഇല്ല

14
ഐ.ടി.ഐ 

ടചങ്ങന്നൂൾ

അനിത. എസ്.

ക്ലാൾക്  759866
15.04.1986 ഡിഗ്രി

ඁഷ്ണപുരം, 

ആലപ്പുഴ

ഐ.ടി.ഐ 

കായംൿളം, ആലപ്പുഴ

19.11.2015  (ആദയ 

നിയമനം)

1. 6 വൾഷം 8 മാസം

2. 6 വൾഷം 8 മാസം

3. ഇല്ല

ഇല്ല

മിശ്രവിവാഹിത, 

ഭൾത്താവ് പകരളാ 

പോലീസ് ജീവനകാരൻ



15
ഐ.ടി.ഐ 

ടചങ്ങന്നൂൾ

ഉണ്ണിඁഷ്ണൻ 

പോറ്റി.ടക.ഇ

ക്ലാൾക്  370593

20.05.1980 ഡിഗ്രി
 രാമങ്കരി, 

ആലപ്പുഴ

ഐ.ടി.ഐ 

പുറകാട്, ആൾ.ഐ 

ടസെൾ ആലപ്പുഴ, 

ഐ.ടി.ഐ 

വയലാൾ, 

ഐ.ടി.ഐ 

േളളിൊട്,ഐ.ടി.

ഐ കായംൿളം

30.01.2018 (തസ്തിക 

മാറ്റം)

1. 17 വൾഷം

2. 10 വൾഷം 6 മാസം  

3 6 വൾഷം 6 മാസം

ഇല്ല ഇല്ല

16
ഐ.ടി.ഐ 

ചാത്തന്നൂൾ

സുജ.ആൾ

ക്ലാൾക്  800858
30.05.1981 ബി.എ

Panayam

Kollam

Govt. ITI (W) 

Kollam, Kollam 

(Dist.)

27.03.2017

1. 5 Years

2. 5 Years

3. Nil.

1. No.

2. No
NA

17
ഐ.ടി.ഐ 

േീലിപകാട്

പ്രദീേ് ൿമാൾ. ടക.

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

380827

19.02.1973 ബി.എ

ൿട്ടമത്ത്, 

ടചറുവത്തൂൾ,കാ

സറപഗ്ാഡ്

ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

മടിദക

26.02.2019 അപേക്ഷ 

പ്രകാരം

1. 12 വൾഷം 10 മാസം

2. 12 വൾഷം, 10 മാസം

3. 3 വൾഷം, 5 മാസം

1. ഇല്ല

2. ഇല്ല

3. ഇല്ല

ബാധകമല്ല

18 ഐ.ടി.ഐ പുല്ലൂൾ

രഹിത. ഡി

ക്ലാൾക് 

783993

18.10.1981 ബിയ്യൃദം
േയ്യന്നൂൾ, 

കണ്ണൂൾ ജില്ല

1. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ    

         േീലിപകാട്,   

               

കാസറപഗ്ാഡ്

2. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

കയ്യൂൾ,    

കാസറപഗ്ാഡ്

28.09.2016 

േി.എസ്.സി. നിയമനം

1, 2. 5 വൾഷവം 10          

   മാസവം

3. ഇല്ല

1. ഇല്ല

2. ഇല്ല ബാധകമല്ല

19 ഐ.ടി.ഐ വാമനപുരം

സുനിർലാർ.എ

സ്

ക്ലാൾക് 

401722

09.05.1982
എം.എസ്.സി, 

ബി.എഡ്

ടനടുമങ്ങാട്, 

തിയ്യൃവനന്തപുരം

1. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

(വനിത) കഴക്കൂട്ടം, 

തിയ്യൃവനന്തപുരം

2. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ   

       ആരയനാട്, 

തിയ്യൃവനന്തപുരം

3. ഗ്വ.ഐടി.ഐ 

ആറ്റിങ്ങർ, 

തിയ്യൃവനന്തപുരം

20.01.2018 അപേക്ഷ 

പ്രകാരമല്ല

1. 13 വൾഷം

2. a) ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

(വനിത) കഴക്കൂട്ടം- യ്യൃ 

വൾഷം 7 മാസം           

b) ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ          

 ആരയനാട്- Nil

c) ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ          

   ആറ്റിങ്ങർ- Nil

3. പുറം ജില്ല പസവനം      

  ഇല്ല

ഇല്ല
േരിഗ് നാൾഹമായ 

വിഭാഗ് ത്തിർ ടെടുന്നില്ല



20
ഐ.ടി.ഐ 

ടചറിയമുണ്ടം

ശ്രീമതി. രമിന. 

എം.എസ്

ക്ലാൾക് 

848839

01.05.1988
ബി.എസ്.സി.  

ബി.എഡ്

ബാലുപേരി, 

പകാഴിപകാട്

ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

അരീപകാട്, മലപ്പുറം

27.05.2020 പനരിട്ടുളള 

നിയമനം

1. 2 വൾഷം 2 മാസം

2. ഇല്ല

3.ഇല്ല

ഇല്ല അടത, േട്ടികജാതി

21
ഐ.ടി.ഐ 

ടചറിയമുണ്ടം

ശ്രീമതി. 

ദചതനയ 

ടതപരസ്

ക്ലാൾക് 

917022

18.03.1992
എം.എസ്.സി, 

ബി.എഡ്

വരാപ്പുഴ, 

എറ ാൿളം

1. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

മാറപേരി, മലപ്പുറം

2.ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

കർെറ്റ

3.ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

ടവളളമുണ്ട

ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

(വനിത) ടനൻപമനി, 

വയനാട്

12.08.2021 പനരിട്ടുളള 

നിയമനം

1. 11 മാസം 15 ദിവസം

2. ഇല്ല

3.ഇല്ല

ഇല്ല ഇല്ല

22
ഐ.ടി.ഐ (വനിത) 

കഴക്കൂട്ടം

പസാജിയ.എസ്

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

586416

31.05.1980 ബി.പഫാം
ആറ്റിങ്ങർ 

തിയ്യൃവനന്തപുരം

ഐ.ടി.ഐ 

ആറ്റിങ്ങർ

തിയ്യൃവനന്തപുരം

02.07.2018 

അപേക്ഷ പ്രകാരം

1. 11 വൾഷം 9 മാസം 3     

   ദിവസം

2. 11 വൾഷം 9 മാസം 3    

    ദിവസം

3. ഇല്ല

ഇല്ല ഇല്ല

23
ഐ.ടി.ഐ (വനിത) 

കഴക്കൂട്ടം

അരവിന്ദ്. ആൾ

ക്ലാൾക് 

629188

30.05.1990
ബി.എസ്.സി. 

േി.ജി.ഡി.സി.എ

ആറ്റിങ്ങർ 

തിയ്യൃവനന്തപുരം

ഐ.ടി.ഐ 

ആറ്റിങ്ങർ

തിയ്യൃവനന്തപുരം

28.10.2016 

അപേക്ഷ പ്രകാരം

1. 11 വൾഷം 2 മാസം 23   

     ദിവസം

2. 11 വൾഷം 2 മാസം 23  

      ദിവസം

3. ഇല്ല

ഇല്ല ഇല്ല

24 ഐ.ടി.ഐ കട്ടെന

രാപജഷ്. ടക.സി

ക്ലാൾക് 

370515

30.05.1974 ബി.എ
എളമംഗ്ലം,പകാ

ട്ടയം

ഐ.ടി.ഐ 

േളളികപത്താട്,പകാ

ട്ടയം

02.08.2019 അച്ചടക 

നടേടിയുടട ഭാഗ്മായി 

സ്ഥലം മാറ്റം

1. 18 വൾഷം

2. 3 വൾഷം

1 ഇല്ല

2. ഉണ്ട് 3 വൾഷം 

ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ കട്ടെന, 

ഐ.ടി.ഐ ഇടുകി 

ഇല്ല

25 ഐ.ടി.ഐ കണ്ണൂൾ

Nisanth. K 

Thadathil

ക്ലാൾക് 

652781

20.05.1979
SSLC, B.Sc, MCA, 

MBA

Keezhpally, 

Kannur

Govt.ITI Peravoor, 

Kannur
05.01.2019

1. 10 Years 7 Months

2. District- 10 Years 7         

     Months 

3. Nil  

No No

26 ഐ.ടി.ഐ കണ്ണൂൾ

Sindhu.M.C

ക്ലാൾക് 

811830

20.05.1990

SSLC, diploma in 

Computer Engg, 

B.Com

Sreekandapura

m, Kannur

1. Govt.ITI 

Kurumathur

2. RI Centre, 

Kannur, Kannur

25.11.2020 First 

Appointment

1. 1 Year 8 Months

2. Place- Nil

   District- 1 Year 8             

    Months 

3. Nil

No No



27 ഐ.ടി.ഐ കണ്ണൂൾ

Nimisha Thampan

ക്ലാൾക് 

875932

22.11.1992
SSLC, M.Sc, 

Physics

Peringome, 

Kannur

1. Govt ITI Madayi

2. Govt. ITI 

Peringome Kannur

25.11.2020 First 

Appointment

1. 1 Year 8 Months

2. Place- Nil

   District- 1 Year 8             

    Months 

3. Nil

No ജവാടെ ഭാരയ

28 ഐ.ടി.ഐ വാഴകാട്

രാമചന്ദ്രൻ.ഇ.േി

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

614158

23.05.1975 B.Sc, B.Ed
Edakkara 

Malappuram

Govt.ITI, Nilambur, 

Malappuram

05.02.2021  അപേക്ഷ 

പ്രകാരമല്ല

1.11 വൾഷം 6 മാസം

2. 11 വൾഷം 6 മാസം 

3. ഇല്ല

1. ഇല്ല

2. ഇല്ല
ഇല്ല

29 ഐ.ടി.ഐ ആരയനാട്

അൻവൾ സാദിത്. 

എസ്

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

 637217

09.05.1986 B.Sc, B.Ed

1. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

ചടയമംഗ്ലം

2. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

വാമനപുരം

3.ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

ൿളത്തുപ്പുഴ

അപേക്ഷ പ്രകാരം 

26.08.2014

1. 10 വൾഷം

2. 10 വൾഷം

3.ഇല്ല

1. ഇല്ല

2. ഇല്ല
ഇല്ല

30 ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി

ദീേ 

ഭാസ്കൾ,സീനിയൾ 

ക്ലാൾക് 

610039

24.11.1970 MA English
കാകനാട്, 

എറ ാൿളം

എ.വി.ടി.എസ്

 കളമപേരി
27.02.2016 അപേക്ഷ

1.11 വൾഷം 7 മാസം

2. 11 വൾഷം 7 മാസം 

3. ഇല്ല
ഇല്ല

1. മിശ്രവിവാഹിത

2. മിശ്രവിവാഹിത 

Marriage act certificate 

ഉളളടകം ടചയ്തട്ടുണ്ട്

31 ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി

മായ. 

എസ്,സീനിയൾ 

ക്ലാൾക് 

682492

25.04.1971 ബി.പകാം
കലവൂൾ

ആലപ്പുഴ

ഐ.ടി.ഐ വയലാൾ

ആലപ്പുഴ
13.09.2021

1. 10 വൾഷം 4 മാസം

2. 9 വൾഷം 5 മാസം

3.10 മാസം

ഇല്ല

32 ഐ.ടീ ഐ തുറവൂൾ

അനിർ. േി

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

402101

14.02.1974
എസ്.എസ്.എർ.

സി
ഊരകം, തൃശൂൾ

1. ഐ.ടി.ഐ 

ചാലക്കുടി

2.ഐ.ടി.ഐ പചൾെ്

27.07.2019 അപേക്ഷ

1. 13 വൾഷം 10 ദിവസം

2. 10 വൾഷം 10 ദിവസം

3. 3 വൾഷം

ഇല്ല NA

33
ഐ.ടി.ഐ (വനിത) 

മലമ്പുഴ

ശിവദാസൻ. േി

ക്ലാൾക്
29.05.1976

എസ്.എസ്.എർ.

സി

Thannissery, 

Palakkad

ITI Kuzhalmannam, 

Palakkad
24.09.2020, By Request

1. 04 Years, 3 months

2. 04 Years 3 Months

3. Nil

1. Yes. Govt. ITI 

Attapady. 1 Year 2 

Months 7 days

2. Yes. Govt. ITI 

Attapady 1 Year 2 

Months 7 days

No



34 ഐ.ടി.ഐ എറിയാട്

ടിപറ്റാപതാമസ്.ടക

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

367664

11.02.1976 ഡിഗ്രി
ൿന്നത്തങ്ങാടി, 

തൃശൂൾ

1. ഐ.ടി.ഐ 

മ ലൂൾ, തൃശൂൾ

2.ഐ.ടി.ഐ 

പചൾെ്, തൃശൂൾ

27.10.2016 അപേക്ഷ 

പ്രകാരം അല്ല

1. 18 വൾഷം

2.ഇല്ല

3. 9 മാസം 6 ദിവസം

1. ഇല്ല

2.ഇല്ല
ഇല്ല

35 ഐ.ടി.ഐ ഏറ്റുമാനൂൾ

രാധിക.എസ്

ക്ലാൾക് 

621564

27.03.1975
ബി.എസ്.സി, 

ബി.എഡ്

ഗ്ാന്ധി 

നഗ്ൾ,പകാട്ടയം 

ജില്ല

1. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

േളളികപത്താട്,പകാ

ട്ടയം ജില്ല

2.ആൾ.ഐ.സി, 

പകാട്ടയം,പകാട്ടയം 

ജില്ല

22.02.2012 ആദയ 

നിയമനം

1. 10 വൾഷം 5 മാസം

2. ഇല്ല

3.ഇല്ല

ഇല്ല അല്ല

36 ഐ.ടി.ഐ ഏറ്റുമാനൂൾ

ടജവീൻ.ടക

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

702890
29.09.1982 എം.പകാം

പബപ്പൂൾ,പകാഴി

പകാട്

1. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

പകാഴിപകാട്

2. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

(വ) പകാഴിപകാട്

3. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

ചാത്തമംഗ്ലം,പകാഴി

പകാട്

4. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

ടകാടുവളളി, 

പകാഴിപകാട്

19.01.2022 അപേക്ഷ 

പ്രകാരം അല്ല,സീനിയൾ 

പഗ്രഡ് ദടെിസ്റ്റിർ 

നിന്നും സീനിയൾ 

ക്ലാൾകായി കാറ്റഗ്റി 

പചേ് നർകിയത്.

1. 9 വൾഷം 9 മാസം

2. 6 വൾഷം 1 മാസം

3. 3 വൾഷം 8 മാസം

ഇല്ല അല്ല

37 ഐ.ടി.ഐ ആറ്റിങ്ങർ
പ്രവീൺരാജ്. 

ആൾ.വി

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

264002

25.05.1980 SSLC, BA Anchal, Kollam ITI Elamadu, Kollam

13.07.2016, Not by 

request

1. Total Service 13 Yrs 

& 6 months

2. Service at ITI, 

Elamadu, 3 Years & 8 

months, 

3. Out station service. 9 

yrs & 6 months Nil 

38 ഐ.ടി.ഐ ആറ്റിങ്ങർ

മ ിലാർ. എം

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

341024 20.05.1973 SSLC, BA, B.Ed

Kilimannor, 

Thiruvananthap

uram

1. ITI Elamadu, 

Kollam Dist

2.ITI (W) 

Kazhakkuttam, 

Thiuvananthapuram 

Dist. 09.08.2019, By request

1. Total Service 15 Yrs 

2. Service at requested 

place: Nil

3. Out station service: Nil



39 ഐ.ടി.ഐ ആറ്റിങ്ങർ
Sreelekshmi. S.R

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

702182

28.04.1988

SSLC, BA, DCA Vellimon, Kollam

ITI (W) Kollam, 

Kollam Dist. 18.01.2021 By request

1. Total Service 9 Yrs & 

10 Months

2. Service at requested 

place: Nil

3. Out station service:9 

Yrs & 10 Months Nil No

40 ഐ.ടി.ഐ ആറ്റിങ്ങർ

Soumya. S.R 

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

214723 28.05.1990 SSLC, BA

Malayinkeezhu, 

Thiruvananthap

uram Dist.

ITI 

Malayinkeezhu,Thiru

vananthapuram 

Dist. 17.01.2018, By request

1. Total Service 9 Yrs & 

6 Months

2. Service at requested 

place: Nil

3. Out station service: Nil Nil Spouse

41 ഐ.ടി.ഐ ആറ്റിങ്ങർ

Anithakumari. V

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

703200 20.05.1980

SSLC, B.Sc, LLB, 

DCA

Chavara, 

Kollam

Kollam, ITI (W), 

Kollam ITI, 

Chanthanathope, 

Kollam, BTC, 

Kollam ITI, 

Kayamkulam, 

Alappuzha Dist. Etc 09.10.2020, By request

1. Total Service 9 Yrs & 

9 Months

2. Service at requested 

place: Nil

3. Out station service: 9 

Yrs & 9 months Nil No

42 ഐ.ടി.ഐ പചൾെ്
ഹമീദ്. ഇ.എം

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

416840 23.03.1974 ബി.പകാം വലൊട്, തൃശൂൾ

ഐ.ടി.ഐ 

എറിയാട്/ 

മ ലൂൾ/ചാലക്കുടി/മാ

ള/ആൾ.ഐ.സി, 

തൃശൂൾ (തൃശൂൾ) 18.08.2022 അപേക്ഷ

1. 13 വൾഷം

2. 10 വൾഷം        

3. 2 വൾഷം 9 മാസം ഇല്ല അന്ധത

43

ഐ.ടി.ഐ (വനിത) 

ടചങ്ങന്നൂൾ

പ്രപമാദ്. ജി

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

170663 25.05.1975 എം.എ ടകാല്ലം, ടകാല്ലം

ഐ.ടി.ഐ (വ) 

ടകാല്ലം, ഐ.ടി.ഐ 

ചന്ദനപത്താെ്, 

ടകാല്ലം, ഐ.ടി.ഐ 

ചാത്തന്നൂൾ, ടകാല്ലം

13.07.2015 അപേക്ഷ 

പ്രകാരം

1. 13 വൾഷം 5 മാസം

2. ഇല്ല

3. 13 വൾഷം 5 മാസം

1. ഇല്ല

2. ഇല്ല ഭാരയ സൾകാൾ ജീവനം

44

ഐ.ടി.ഐ (വനിത) 

ടചങ്ങന്നൂൾ

ശ്രീകല. എർ

ക്ലാൾക് 

791964 14.05.1985 എം.എസ്.സി

മാന്നാൾ, 

ആലപ്പുഴ

ഐ.ടി.ഐ 

േളളിൊട്, ആലപ്പുഴ 11.11.2016 ആദയ നിയമനം 1. 5 വൾഷം 8 മാസം 1ഇല്ല  സൾകാൾ ജീവനം



45

ഐ.ടി.ഐ (വനിത) 

ടചങ്ങന്നൂൾ

അേിർ പദവ്. 

എസ്

ക്ലാൾക്  821887 01.05.1993 ഡിപപ്ലാമ ആലപ്പുഴ

ഐ.ടി.ഐ 

വയലാൾ, ആലപ്പുഴ, 

ഐ.ടി.ഐ 

പുറകാട് ആലപ്പുഴ

14.12.2018 ആദയ 

നിയമനം 3 വൾഷം 8 മാസം ഇല്ല

46

ഐ.ടി.ഐ 

പകാഴിപകാട്

ബിനുപതാമസ്

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

493017 15.05.1975

എസ്.എസ്.എർ.

സി, പ്രീഡിഗ്രി

അരീപകാട്, 

ടവറ്റിലൊറ, 

മലപ്പുറം ജില്ല

1. ഐ.ടി.ഐ 

അരീപകാട്

2 നിലമ്പൂൾ

09.02.2022 അപേക്ഷ 

പ്രകാരം അല്ല

1. 12 വൾഷം 1 മാലം

2. 6 വൾഷം 1 മാസം

3. 10 മാസം 10 ദിവസം 

ോലകാട് ജില്ല), 5 

വൾഷം 1 മാസം 

പകാഴിപകാട് ജില്ല

2. ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ 

തിയ്യൃവാമ്പാടി. 

05.06.2017 മുതർ 

10.02.2022 വടര

47
ഐ.ടി.ഐ 

പകാഴിപകാട്

ഫസലുറഹ്മാൻ

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

369964 15.07.1978

എസ്.എസ്.എർ.

സി

നല്ലളം,പകാഴി

പകാട് ജില്ല പബപ്പൂൾ,പകാഴിപകാട്

05.10.2021 അപേക്ഷ 

പ്രകാരം അല്ല

1. 22 വൾഷം

2. 21 വൾഷം

3. 11 മാസം (കട്ടെന 

ഇടുകി ജില്ല)

2. 02.3.2000 മുതർ 

03.02.2001 വടര 

ഗ്വ.ഐ.ടി.ഐ കട്ടെന 

ഇടുകി

മിശ്രവിവാഹിതൻ, 

ഭവീവാഹസൾട്ടിഫികറ്റി

ടെ േകൾെ് 

ഉൽടകാളളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി

ദിേിൻ. ഡി.േി

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

355508 01.06.1987

Plus Two, BA, PG, 

diploma in 

Journalism

ടകാേിറ, 

തിയ്യൃവനന്തപുരം

ആൾ.ഐ ടസെൾ, 

കളമപേരി 

എറ ാൿളം

01.02.2014 അപേക്ഷ 

പ്രകാരം അല്ല ( അനയത്ര 

പസവനം കഴിഞ്ഞ് 

ടപ്രാപമാഷൻ ലഭിച്ചത്)

1. 13 വൾഷം

2. 8 വൾഷം 6 മാസം 

3. 8 വൾഷം 6 മാസം ഇല്ല

േരിഗ് നാ 

വിഭാഗ്ത്തിർ 

ഉൽടെടുന്നു.മിശ്രവിവാഹി

തൻ,
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ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി

ജയശ്രീ. ടജ 

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

628900 07.04.1972 BHMS

കയ്യൃനാഗ്െള്ളി, 

ടകാല്ലം

ആൾ.ഐ ടസെൾ, 

കളമപേരി 

എറ ാൿളം

05.07.2018 അപേക്ഷ 

പ്രകാരമാ ്

1. 11 വൾഷം 03 മാസം

2. 4 വൾഷം 1 മാസം ഇല്ല

േരിഗ് നാ 

വിഭാഗ്ത്തിർ 

ഉൽടെടുന്നു.വിധവ
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ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി

രാമൻ. വി.എൻ 

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

 

503377 22.02.1977 ബി.എസ്.സി

ോഞ്ഞാൽ,തൃശൂ

ൾ

1. എ.വി.ടി.എസ്, 

കളമപേരി, 

എറ ാൿളം

2.ആൾ.ഐ 

ടസെൾ, കളമപേരി, 

എറ ാൿളം

3. ഐ.ടി.ഐ മരട്, 

എറ ാൿളം

4.ഐ.ടി.ഐ 

മ ീട്, എറ ാൿളം

28.10.2016 അപേക്ഷ 

പ്രകാരമാ ്

1. 12 വൾഷം

2. 06 വൾഷം

3. 06 വൾഷം

1.ഇല്ല

2. ഇല്ല ബാധകമല്ല
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ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി

ദിവയ പജകബ് 

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

698966 15.05.1981 M.Sc, B.Ed

നീപലശവരം, 

എറ ാൿളം

1. ഐ.ടി.ഐ 

വനിത കളമപേരി, 

എറ ാൿളം

2. എ.വി.ടി.എസ്, 

കളമപേരി, 

എറ ാൿളം

3. ആൾ.ഐ 

ടസെൾ, കളമപേരി, 

06.02.2015 അപേക്ഷ 

പ്രകാരമല്ല

1. 09 വൾഷം 11 മാസം

  ( 2വൾഷം 6 മാസം 

ആൾ.എ. ടസെൾ.)

3 ഇല്ല ഇല്ല ബാധകമല്ല
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ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി

മഞ്ജു. വി.എസ് 

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

501351 24.12.1976 B.com

പഫാൾട് 

ടകാച്ചി, 

എറ ാൿളം

ഐ.ടി.ഐ മരട്, 

എറ ാൿളം

23.06.2017 അപേക്ഷ 

പ്രകാരമല്ല

1. 11 വൾഷം 5 മാസം

2. 11 വൾഷം 5 മാസം (2 

വൾഷം ഐ.ടി.ഐ മരട്)

3. ഇല്ല

1. ഇല്ല

2. ഇല്ല

േരിഗ് നാൾഹമായ 

വിഭാഗ് ത്തിർ ടെടുന്നു. 

വിധവ
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ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി

സന്ദീേ്.വി.േി 

ക്ലാൾക് 

744085 30.05.1986 Bsc. Bed

േനങ്ങാട്, 

എറ ാൿളം

ഐ.ടി.ഐ മരട്, 

എറ ാൿളം

09.02.2015 ആദയ 

നിയമനം

1. 7 വൾഷം 5 മാസം 

2. 7 വൾഷം 5 മാസം ( 

സ്ഥാേനത്തിർ 

പസവനമില്ല)

3. ഇല്ല

1. ഇല്ല

2. ഇല്ല ഇല്ല
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ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി

ശ്രീമതി. അലീന 

പജകബ് ക്ലാൾക് 

637986

03.10.1991 ബി.എ

മുെത്തടം,എറ

 ാൿളം

ഐ.ടി.ഐ (വ) 

കളമപേരി, 

ആൾ.ഐ 

ടസെൾ,കളമപേരി

05.08.2011 അപേക്ഷ 

പ്രകാരമല്ല

1. 11 വൾഷം

2. 11 വൾഷം

3. ഇല്ല

1. ഇല്ല

2. ഇല്ല ഇല്ല
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ഐ.ടി.ഐ മ ിയൂൾ

മഹിത. ടക.ടക

ക്ലാൾക് 23.03.1987

SSLC, HSE, NCVT 

(COPA), 

Vilangad, 

Kozhikode

Govt. ITI, Valayam, 

Kozhikode

30.03.2017  ആദയ 

നിയമനം

1. 05 വൾഷം 4 മാസം 

ഇല്ല എസ്.റ്റി ൿറിച്ചയൾ
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ഐ.ടി.ഐ േി റായി

അനസ്സ് 

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

638326 25.07.1991 SSLC, Plus Two

ത്തുേറമ്പ്, 

കണ്ണൂൾ ത്തുേറമ്പ്,കണ്ണൂൾ

05.08.2019 അപേക്ഷ 

പ്രകാരം

1. 10 വൾഷം 10 മാസം 24 

ദിവസം

2.  10 വൾഷം 10 മാസം 

24 ദിവസം

3. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
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ഐ.ടി.ഐ മാള

അലക്സ് ആെ ി

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

628169 12.01.1984 Bsc. Bed ആലപ്പുഴ

ആൾ.ഐ ടസെൾ 

ആലപ്പുഴ 15.07.2016

1. 11 വൾഷം 3 മാസം 

2. ഇല്ല

3.1 വൾഷം 3 മാസം ഇല്ല

ചലനദവകലയം 

(ആക്സിഡെ്)
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ഐ.ടി.ഐ മാള

സുമ. ടക ക്ലാൾക് 

735795 12.03.1986 BSc.PGDCA, MCA തൃശൂൾ

ഐ.ടി.ഐ 

ചാലക്കുടി, ചാലക്കുടി 

(വ) ഐ.ടി.ഐ 21.03.2022

1. 7 വൾഷം 10 മാസം

2. 6 വൾഷം 

3. 1 വൾഷം ഇല്ല Unmarried Diverce 
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ഐ.ടി.ഐ കായംൿളം

ജയപ്രകാശ്. 

എസ് സീനിയൾ 

ക്ലാൾക് 

512797 23.05.1980 PDC

കയ്യൃനാഗ്െള്ളി, 

ടകാല്ലം

ഐ.ടി.ഐ (വ) 

ടകാല്ലം, ഐ.ടി.ഐ 

പതവലകര 02.03.2020

1. 12 വൾഷം

2. ഇല്ല

3. 12 വൾഷം ഇല്ല ഇല്ല
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ഐ.ടി.ഐ 

ൿഴർമന്നം

വിനയൻ എം 

ക്ലാൾക് 

867320 SSLC ോലകാടു

ഐ.ടി.ഐ 

വാ ിയംൿളം 2.12.2019

NA
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ഐ.ടി.ഐ മലമ്പുഴ

പ്രസന്ന ടക.വി

ക്ലാൾക് 

795019 MA ടനോറ ,ോലകാട് 24.09.2020 4 വൾഷം 2 മാസം ജവാടെ ഭാരയ

62

ഐ.ടി.ഐ 

ധനുവച്ചപുരം

നന്ദൿമാൾ േി.ടക

സീനിയൾ ക്ലാൾക് 

 367593 30.05.1969 Mcom േറപ്പുകര,തൃശൂൾ

ഐ.ടി.ഐ പചൾെ് 

മ ലൂൾ 

RIC തൃശൂൾ 6.06.2018

20 വൾഷം

16 വൾഷം

4 വൾഷം ഇല്ല

NA
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ഐ.ടി.ഐ 

ധനുവച്ചപുരം

ആതിര സി 

രാജൻ ,805592

ക്ലാൾക്

26.03.1995 Diploma തിയ്യൃവനന്തപുരം

ഐ.ടി.ഐ 

മലയിൻകീഴ് 

ോറശാല

8.06.2017

5 വൾഷം

5 വൾഷം

nil

ഇല്ല

NA
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ഐ.ടി.ഐ 

ധനുവച്ചപുരം

ബിന്ധുപമാൽ ബി 

സി ,844565

ക്ലാൾക്

24.05.1982 ITI
മാറനാട്,ടകാ

ല്ലം

ഐ.ടി.ഐ വൾകല 

ആറ്റിങ്ങർ കഴക്കൂട്ടം
26.09.2018

3 വൾഷം

3

nil

ഇല്ല

അടത ,SC
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ഐ.ടി.ഐ 

ധനുവച്ചപുരം

പഗ്ാേൿമാൾ എ, 

367491 

ക്ലാൾക്

24.05.1971 Predegree
കയ്യൃമം 

തിയ്യൃവനന്തപുരം
RIC ചാക 01.03.2021

15 വൾഷം

14 വൾഷം

9

ഇല്ല

NA
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ഐ.ടി.ഐ 

ധനുവച്ചപുരം

ഷിജു ടജ.എസ് 

347474 ക്ലാൾക്
15.05.1978 BA ടനടുമങ്ങാട് 

ഐ.ടി.ഐ കഴക്കൂട്ടം

 ചാക 

RIC ചാക 

ആറ്റിങ്ങർ

22.10.2020

16 വൾഷം

8 വൾഷം

8 വൾഷം

3 വൾഷം 2 മാസം 

,ഐ.ടി.ഐ തിയ്യൃവമ്പാടി
NA
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ഐ.ടി.ഐ 

ധനുവച്ചപുരം

ഷാജി സി റ്റി 

,367547 

ക്ലാൾക്(HG)

വിളെിർശാല
ഐ.ടി.ഐ കഴക്കൂട്ടം 

,ഡയറക്ടപററ്റ്
21.06.2017

26 വൾഷം

26 വൾഷം

nil

ഇല്ല

അടത ,SC
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ഐ.ടി.ഐ 

ധനുവച്ചപുരം

സുധീൾൿമാൾ 

എസ് ,ക്ലാൾക് 

370359

റ്റൊലം 

ോലകാട്

ഐ.ടി.ഐ 

വാ ിയംൿളം 

ഐ.ടി.ഐ മലമ്പുഴ 

RIC തൃശൂൾ

12.10.2020

17 വൾഷം

1 വൾഷം

4 മാസം

ഇല്ല

NA

Administrative Officer


