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ക്രമ 

നമ്പൾ
ഐ.ടി.ഐ യുടട പേര്

അപേക്ഷകടെ 

പേര് , ടേൻ നം

ജനന 

തീയതി

വിദ്യാഭയാസ 

പയാഗയത

അപേക്ഷക

ടെ സവന്തം  

സ്ഥലവം 

സവന്തം 

ജില്ലയും

സ്ഥലംമാറൃം ആവശയടെടുന്ന 

സ്ഥാേനവം ജില്ലയും

നിലവിടല 

സ്ഥാേനത്തിർ 

നിലവിടല പടമിർ 

പസവനം ആരംഭിച്ച 

തീയതി (അപേക്ഷ 

1. അപേക്ഷകടെ ആടക 

പസവന ദദ്ൾഘയം

2. സ്ഥലംമാറൃം ആവശയടെട്ട 

ജില്ലയിടല ആടക പസവന 

ദദ്ൾഘയം

1. ദൈബർ 

ഏരിയായിർ 

പസവനത്തിലുണ്ടായിരു

ന്നുടവങ്കിർ 

കാലയളവ് , 

25.02.2017 ടല 

സ.ഉ.(േി) 

3/2017/ഉ.ഭ.േ.വ 

നമ്പറായ 

ഉത്തരവ് 

റിമാൾക്ക്സ്

 (ഴിവകളുടട 

എണ്ണം)

1 ഗവ.ഐ.ടി.ഐ പോരുവഴി
സീമാ മുരളി,

PEN : 369739
06.06.77 ബി.എസ്.സി

താഹാമുക്ക്, 

ടകാല്ലം

ഐ.ടി.ഐ ഇളമാട്, ടകാല്ലം     

ഐ.ടി.ഐ ചന്ദനപത്താെ്, 

ടകാല്ലം                  ആൾ.ഐ 

ടസെൾ, ടകാല്ലം     വനിതാ 

ഐ.ടി.ഐ ടകാല്ലം

03.02.21 (അപേക്ഷ)

1. 16 വൾഷം 7 മാസം

2. 14 വൾഷം

3. 02 വൾഷം

1. ഇല്ല

2. ഇല്ല
ഇല്ല

2 ഐ.ടി.ഐ പേരാവൂൾ
ഷാജി േി വി

PEN: 370350
20.02.1973 പ്രീഡിഗ്രി

എരുപവശി, 

കണ്ണൂൾ
ഐ.ടി.ഐ ൿറുമാത്തൂൾ, കണ്ണൂൾ

29.01.2019, 

സ്ഥാനക്കയറൃം

1. 18 വൾഷം 3 മാസം 10 ദ്ിവസം 

  2. 3 വൾഷം             3. 1 

വൾഷം 2 മാസം 8 ദ്ിവസം

1. ഇല്ല

2. ഇല്ല
ഇല്ല

3 ഐ.ടി.ഐ ഇളമാട്
സുനിർ ജി എസ്

PEN: 370672
30.05.1972

B.Com 

Accounting, 

B.Com Co-

Operation

ദകതമുക്ക്, 

തിരുവനന്തപു

രം

1. ടൈയിനിംഗ് ഡയറക്ടപററൃ്      

    2. ഗവ.ഐ.ടി.ഐ ചാക്ക      

               3. ആൾ.ഐ 

ടസെൾ, ചാക്ക

09.09.2021 

(അപേക്ഷ 

പ്രകാരമല്ല)          

15.06.2020 മുതർ 

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ 

പേരാമ്പ്ര, 

പകാഴിപക്കാട്

1. 17 വൾഷം 1 മാസം                 

  2. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിർ 

ക്ലാൾക്ക് തസ്തികയിർ 9 വൾഷവം 

9 മാസവം സ്ഥലംമാറൃം 

ആവശയടെട്ടിരിക്കുന്നതായ 

ജൂനിയൾ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിർ 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിർ 

നാളിതുവടരയും പസവനം 

അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല.      3. ക്ലാൾക്ക് 

തസ്തികയിർ 2 മാസം കണ്ണൂൾ 

ജില്ല, എച്ച്.സി തസ്തികയിർ1 

വൾഷവം 4 മാസവം  പകാട്ടയം 

ഡജില്ല, ടജ.എസ് തസ്തികയിർ 

2 വൾഷവം 40 ദ്ിവസവം 

(പകാഴിപക്കാട്, ടകാല്ലം ജില്ല)

1. NA                        

   2. ഉണ്ട്, 

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ 

പേരാമ്പ്രയിർ 

13.06.2020 മുതർ 

08.09.2021 വടര 

(അപേക്ഷ പ്രകാരമല്ല 

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ 

ഇളമാടിപലയ്ക്ക് 

മാറൃിയത്)

ഭാരയ- സൾക്കാൾ 

പസവനം 

ജൂനിയൾ 

സൂപ്രണ്ട്, 

േരീക്ഷാ ഭവൻ, 

തിരുവനന്തപുരം

4 ഐ.ടി.ഐ ടവസ്റ്റ് എപളരി
ശ്രീജ.എസ്         

 ടേൻ - 367857
10.05.1978 ഡിഗ്രി

മുഖത്തല, 

ടകാല്ലം

1. ഗവ.ഐ.ടി.ഐ 

ചന്ദനപത്താെ്         2. ടകാല്ലം 

ജില്ലയിടല എല്ലാ സ്ഥാേനങ്ങളും

22.11.2021 

(സ്ഥാനക്കയറൃം)

1. 17 വൾഷം 6 മാസം                

   2. 15 വൾഷം          3. 2 

വൾഷം 6 മാസം

1. ഇല്ല

2. ഉണ്ട്, 8 മാസം, 

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ 

ടവസ്റ്റ് എപളരി

അല്ല

അനുബന്ധം

(2022 വൾഷടത്ത ടോതുസ്ഥലം മാറൃത്തിന് അപേക്ഷ നർകിയ ജീവനക്കാരുടട വിവരങ്ങൽ ) -ജൂനിയൾ സൂപ്രണ്ട് /ടജ.എ.എ (എന ്.റൃി )



5 ഗവ.ഐ.ടി.ഐ ടചങ്ങന്നൂൾ

പഗാൿർ.ജി         

 ടേൻ നം. 

370643

22.05.1978 പ്രീഡിഗ്രി
േന്തളം, 

േത്തനംതിട്ട

1. ഗവ.ഐ.ടി.ഐ (വ) 

ടമഴുപവലി         2. ഐ.ടി.ഐ 

ടചന്നീൾക്കര

15.01.2020 

(അപേക്ഷ പ്രകാരം)

1. 24 വൾഷം 6 മാസം                

   2. 11 വൾഷം 10 മാസം            

       3. 12 വൾഷം 8 മാസം

ഉണ്ട്, ഐ.ടി.ഐ 

രാജാക്കാട് 

(18.08.2016 മുതർ 

26.08.2017 വടര)

ഇല്ല

6 ഗവ.ഐ.ടി.ഐ കയ്യൂൾ

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.ടക   

  ടേൻ 

നം.369908

03.05.1979

ഡിപലാമ ഇൻ 

ടമക്കാനിക്കർ

 

എഞ്ചിനീയറിം

ഗ്

മടിദക്ക, 

കാസറപഗാ

ഡ്

1. ഗവ.ഐ.ടി.ഐ മടിദക്ക, 

കാസറപഗാഡ്

28.01.2019 

(പ്രപമാഷൻ)

1. 17 വൾഷം            2. 5 വൾഷം 

          3. 6 മാസം

1. ഇല്ല                       

  2. അടത, 6 മാസം, 

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ 

(വനിത) ടവസ്റ്റ് 

എപളരി

ബ്രയിൻ ടൂമൾ 

പേഷയെ്

7 ഗവ.ഐ.ടി.ഐ മരട്

സ്മിത.ടക.എസ്   

  ടേൻ നം. 

370018

18.04.1984 എം.എസ്.സി
കളമപേരി, 

എറണാൿളം

1. ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി           

   2. ആൾ.ഐ ടസെൾ, 

കളമപേരി

11.11.2021 

(സ്ഥാനക്കയറൃം)

1. 15 വൾഷം 8 മാസം                

   2. 10 വൾഷം           3. 5 

വൾഷം 8 മാസം

1. ഐ.ടി.ഐ കട്ടെന 

3 വൾഷം 8 മാസം       

 2. ഐ.ടി.ഐ 

കഞ്ഞിക്കുഴി, 2 വൾഷം

ഇല്ല

8 ഐ.ടി.ഐ കട്ടെന

ദഷൻ ൿമാൾ 

എം                 

ടേൻ നം.370081

28.05.1973
എസ്.എസ്.

എർർസി

എടവനക്കാട്,

 എറണാൿളം

1.ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി            

  2.ആൾ.ഐ ടസെൾ, 

കളമപേരി              3. 

ഐ.ടി.ഐ മരട്, (എറണാൿളം 

ജില്ല)                      4. 

ഐ.ടി.ഐ ഏറിയാട്, (തൃശ്ശൂൾ 

ജില്ല)

03.03.2021 

(അപേക്ഷ പ്രകാരം)

1. 15 വൾഷം 7 മാസം                

   2. 6 വൾഷം 3 മാസം              

     3. 6 വൾഷം 7 മാസം 

(കാസറപഗാഡ്) 2 വൾഷം 8 

മാസം (ഇടുക്കി ജില്ല)

1. ഇല്ല                       

 2. ഉണ്ട് 6 വൾഷം 7 

മാസം 

(കാസറപഗാഡ്) 2 

വൾഷം 8 മാസം 

(ഇടുക്കി ജില്ല)

ഇല്ല

9 ഐ.ടി.ഐ മടിദക്ക

രപമശൻ 

േടിപഞ്ഞപറപ്പുരയി

ർ                    

ടേൻ നം. 

369890

20.04.1970 ബി.പകാം
േയ്യന്നൂൾ, 

കണ്ണൂൾ

1. ഗവ.ഐ.ടി.ഐ കണ്ണൂൾ          

          2. ഐ.ടി.ഐ. മാടായി   

               3. ഐ.ടി.ഐ 

ടേരിപങ്ങാം

30.07.2018 

(സ്ഥാനക്കയറൃം)

1. 18 വൾഷം 5 മാസം                

    2. 13 വൾഷം 1 മാസം            

       3. 5 വൾഷം 4 മാസം

1.ഇല്ല                        

    2. ഇല്ല
ഇല്ല

10 ഐ.ടി.ഐ കരുണാപുരം
കൾെകം.എസ്     

 ടേൻ നം.341064
21.07.1970 എം.എസ്.സി

മണ്ണന്തല, 

തിരുവനന്തപു

രം

1. ടൈയിനിംഗ് ഡയറക്ടപററൃ്      

    2. ഗവ.ഐ.ടി.ഐ കഴക്കൂട്ടം , 

ചാക്ക, മലയിൻകീഴ്. ആറൃിങ്ങർ

10.03.2021 

(സ്ഥാനക്കയറൃം)

1. 15 വൾഷം 2 മാസം                

   2. 13 വൾഷം 10 മാസം           

          3. 1 വൾഷം 4 മാസം

2. 1 വൾഷം 4 മാസം മിശ്ര വിവാഹിത

11 ഐ.ടി.ഐ ആരക്കുഴ

പ്രിയ എൻ           

 ടേൻ നം. 

370569

20.05.1980
എം.എസ്.സി,

 ബി.എഡ്

മാരാരിക്കുളം, 

ആലപ്പുഴ
ഐ.ടി.ഐ വയലാൾ, ആലപ്പുഴ

05.10.2019 

(സ്ഥാനക്കയറൃം)

1. 17 വൾഷം, 3 മാസം, 17 

ദ്ിവസം   2. 13 വൾഷം 9 മാസം, 

20 ദ്ിവസം - ആലപ്പുഴ ജില്ല (11 

മാസം- ഐ.ടി.ഐ വയലാൾ)     

      3. 3 വൾഷം 6 മാസം

ഇല്ല ഇല്ല



12
ആൾ.ഐ ടസെൾ, 

പകാഴിപക്കാട്

ദ്ിപു എം േി          

 ടേൻ നം. 

341069

15.12.1980 SSLC, HSE

ടവൺേകർ,

 

തിരുവനന്തപു

രം

1. Govt. ITI for Women, 

Parassala   2. Govt. ITI 

Dhanuvachapuram   3. Other 

Offices under in the District of 

TVPM

04.03.2021 

(അപേക്ഷ 

പ്രകാരമല്ല)

1. 17 വൾഷം 8 മാസം 14 ദ്ിവസം 

  2. 15 വൾഷം 7 മാസം 17 

ദ്ിവസം   3. 2 വൾഷം 25 ദ്ിവസം

1. ഇല്ല                       

  2. ഉണ്ട് (24.06.2020 

- 03.03.2021)            

      (8 മാസം 7 

ദ്ിവസം) 

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ 

ടനന്മാറ(

NA

13
ഗവ.ഐ.ടി.ഐ 

സീതാംപഗാളി

ജീജ രാജൻ         

 ടേൻ നം. 

367545

25.05.1978 ബി.പകാം

ഗൗരീശവട്ടം, 

തിരുവനന്തപു

രം

തിരുവനന്തപുരം, ടകാല്ലം, 

പകാട്ടയം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിടല 

സ്ഥാേനങ്ങൽ

16.11.2020 

(സ്ഥാനക്കയറൃം)

1. 15 വൾഷം 8 മാസം 8 ദ്ിവസം  

  2. 12 വൾഷം 7 മാസം 18 

ദ്ിവസം   3. 2 വൾഷം, 9 മാസം 

21 ദ്ിവസം

1. ഇല്ല                       

  2. ഇല്ല
ഇല്ല

14 ഗവ.ഐ.ടി.ഐ പേരാമ്പ്ര

ബിന്ദു എ ബി        

 ടേൻ നം. 

310005

14.01.1979

BA, ITI 

(Stenography- 

 English), ITI 

(COPA)

ഫാറൂഖ് 

പകാപളജ്, 

പകാഴിപക്കാട് 

ജില്ല

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ പബപ്പൂൾ, 

പകാഴിപക്കാട്

24.11.2021 

(സ്ഥാനക്കയറൃം)

1. 18 വൾഷം 2 മാസം                

   2. 17 വൾഷം 9 മാസം             

      3. 5 മാസം

24.11.2021 മുതർ 

ദൂൾഘട പ്രപദ്ശത്ത് 

പജാലി ടചയ്തു വരുന്നു

ബാധകമല്ല

15 ഐ.ടി.ഐ പുറക്കാട്

ശശിൿമാൾ എം 

ടേൻ നം. 

367907

01.05.1971 ബി.പകാം
ടവളളിമൺ, 

ടകാല്ലം

ഐ.ടി.ഐ (വ) ടകാല്ലം, 

ഐ.ടി.ഐ ചന്ദനപത്താെ്, 

ഐ.ടി.ഐ പതവലക്കര

17.01.2020

1. 18 വൾഷം 4 ദ്ിവസം               

  2. 6 വൾഷം 4 മാസം  24 

ദ്ിവസം                    3. 11 

വൾഷം 7 മാസം 10 ദ്ിവസം

ബാധകമല്ല ബാധകമല്ല

16 ഐ.ടി.ഐ ടകായിലാണ്ടി

വിപനാദ്് ടക 

എസ്, ടേൻ നം. 

408456

30.05.1986 ബി.പകാം

ശ്രീകാരയം, 

തിരുവനന്തപു

രം

തിരുവനന്തപുരം, ജില്ലയിടല 

സ്ഥാേനങ്ങൽ

22.06.2020 

(സ്ഥാനക്കയറൃം)

1. 16 വൾഷം 9 മാസം

2. 14 വൾഷം 8 മാസം

3. 02 വൾഷം 1 മാസം

ഇല്ല ബാധകമല്ല

17 ഐ.ടി.ഐ അരീപക്കാട്
രഞ്ജിത് ജി ആൾ, 

ടേൻ നം. 341042
12.05.1982 ബി.പകാം

പേട്ട, 

തിരുവനന്തപു

രം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിടല 

സ്ഥാേനങ്ങൽ
15.11.2021

1. 15 വൾഷം 03 മാസം              

     2. 11 വൾഷം           3. 04 

വൾഷം 03 മാസം (ടചങ്ങന്നൂൾ, 

രാജാക്കാട്, മലപ്പുറം)

ഉണ്ട്, 9 മാസം 

ഐ.ടി.ഐ രാജാക്കാട്

18 ഐ.ടി.ഐ മലമ്പുഴ
നവയ കാരായി, 

ടേൻ നം.367723
19.03.1979 ബി.പകാം

Kottah, 

Kannur

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ മലയിൻകീഴ്, 

ചാക്ക, ധനുവച്ചപുരം, 

ടൈയിനിംഗ് ഡയറക്ടപററൃ്

06.06.2022 

(സ്ഥലംമാറൃം)

1. 18 വൾഷം 16 ദ്ിവസം             

    2. 4 വൾഷം, 1 മാസം             

      3. 4 വൾഷം

1. ഇല്ല                       

  2. ഇല്ല
ഇല്ല

19 ഐ.ടി.ഐ ൿളത്തുപ്പുഴ

ആപരാമർ ടക 

എസ്, ടേൻ 

നം.370261

12.07.1984 ബി.എ, എം.എ
മടത്തറ, 

ടകാല്ലം
ഗവ.ഐ.ടി.ഐ ഇളമാട്

01.02.2021 

(അപേക്ഷ)

1. 18 വൾഷം, 6 മാസം                

   2. 9 വൾഷം, 7 മാസം             

      3. 8 വൾഷം, 10 മാസം

10 മാസം, ഐ.ടി.ഐ 

തിരുവമ്പാടി 

(07.02.2019 -

17.01.2020)

ഇല്ല



20 ഐ.ടി.ഐ പകാഴിപക്കാട്
പഷാബി എ, ടേൻ 

നം. 369639
31.05.1976

എസ്.എസ്.

എർ.സി, 

ബി.എസ്.സി, 

ബി.എഡ്

തട്ടത്തുമല, 

കിളിമാനൂൾ, 

തിരുവനന്തപു

രം

1. ഗവ.ഐ.ടി.ഐ ആറൃിങ്ങർ    

         2. ഗവ.ഐ.ടി.ഐ 

ഇളമാട്                  3. 

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ ൿളത്തുപ്പുഴ

02.11.2020 

(അപേക്ഷ 

പ്രകാരമല്ല)

1. 16 വൾഷം 11 മാസം                

   2. 6 വൾഷം -തിരുവനന്തപുരം   

 3. 7 വൾഷം(ടകാല്ലം)

21 ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി

ഷിഹാബുദ്ദീൻ േി 

എ, ടേൻ നം. 

369765

26.01.1980

ലസ് ടു, 

ഡിപലാമ ഇൻ 

ടൂൽ &  ദഡ 

എഞ്ചിനീയറിം

ഗ്)

ടനട്ടുൾ, 

എറണാൿളം
1. ഐ.ടി.ഐ മരട്, എറണാൿളം

02.09.2017 

(അപേക്ഷ 

പ്രകാരമല്ല)

1. 22 വൾഷം           2. 20 

വൾഷം          3. 02 വൾഷം

1. ഇല്ല                       

       2. ഇല്ല
ബാധകമല്ല

22 ഐ.ടി.ഐ കളമപേരി

അഭിലാഷ് ടജ, 

ടേൻ നം. 

367905

20.02.1981 ബി.പകാം
പചൾത്തല, 

ആലപ്പുഴ
1. ഐ.ടി.ഐ വയലാൾ, ആലപ്പുഴ

15.01.2020 

(അപേക്ഷ പ്രകാരം)

1. 17 വൾഷം 15 ദ്ിവസം             

    2. 07 വൾഷം 05 മാസം 21 

ദ്ിവസം   3. 09 വൾഷം 09 

മാസം 24 ദ്ിവസം

1. ഇല്ല                       

  2. ഐ.ടി.ഐ 

അരീപക്കാട് ( 4 

വൾഷം, 6 മാസം), 

ടനന്മാറ ( 03 മാസം)

ബാധകമല്ല

23 ഐ.ടി.ഐ ചാക്ക
കല േി, ടേൻ 

നം. 367544
24.03.1969 ഡിഗ്രി

മലയം, 

തിരുവനന്തപു

രം

ഐ.ടി.ഐ മലയിൻകീഴ്, 

തിരുവനന്തപുരം
അപേക്ഷ പ്രകാരം

1. 16 വൾഷം              2. 14 

വൾഷം 7 മാസം                   3. 

1 വൾഷം 3 മാസം

24 ഐ.ടി.ഐ കഞ്ഞിക്കുഴി

അൻസാൾ എ, 

ടേൻ നം. 

370692

27.05.1980 ബി.പകാം
ടനടുമ്പന, 

ടകാല്ലം

1. ഐ.ടി.ഐ ഇളമാട്              

2. ഐ.ടി.ഐ പതവലക്കര       

3. ഐ.ടി.ഐ (വ) ടകാല്ലം

22.06.2020 

(സ്ഥാനക്കയറൃം)

1. 17 വൾഷം, 8 മാസം               

2. 13 വൾഷം 7 മാസം               

3. 4 വൾഷം 1 മാസം

1.NA                            

   2. yes, Govt. ITI 

Kanjikkuzhi, 

22.06.20to continuing 

as Superintendent

ബാധകമല്ല

25 ആര ്.ഐ.സി ആലപ്പുഴ ചിത്രപലഖ വി ആൾ 29.05.1983 ഡിഗ്രി
നീൾക്കുന്നം, 

ആലപ്പുഴ

ഐ.ടി.ഐ പുറക്കാട്, 

ആലപ്പുഴ

അപേക്ഷ 

പ്രകാരമാണ് 

07.02.2019

1. 18 വൾഷം 11 മാസം                

 2. 16 വൾഷം  2 മാസം              

 3. 2 വൾഷം 9 മാസം

ഇല്ല ഇല്ല

26 ആര ്.ഐ.സി ോലക്കാട് 
രാജ എം, ടേൻ 

നം. 367877
25.05.1979 എം.പകാം

ൿടെനക്കുന്ന്,

 

തിരുവനന്തപു

രം

ഡയറക്ടപററൃ്, 

തിരുവനന്തപുരം

05.10.2020 

(ടോതുസ്ഥലംമാറൃം 

മുപഖന)

1. 16 വൾഷം, 6 മാസം 29 

ദ്ിവസം              2. 1 വൾഷം 3 

മാസം 24 ദ്ിവസം             3. 4 

വൾഷം 3 മാസം 29 ദ്ിവസം

ബാധകമല്ല ബാധകമല്ല

27 ഐ.ടി.ഐ ധനുവച്ചപുരം 
രമയ എം.ആൾ 

370339
BA അമരവിള 

ഐ.ടി.ഐ ോറശാല 

മലയിൻകീഴ് 

കഴക്കൂട്ടം 

ചാക്ക

8.10.2021 അപേക്ഷ 

18 വൾഷം

16 വൾഷം

2 വൾഷം

6 മാസം ,ഐ.ടി.ഐ 

ടനപന്മനി
ബാധകമല്ല




