seniority list

File No-DCWYD/11292/2019-A8

കളക്ടപറേറര,വയനയോടര

വയനയോടര ജമിലയമിലലെ പേയോര്ടര ടടടൈം ജജീവനകയോരമുലട തയോലയോലെമിക ലപേയോതമുസജീനമിപയയോരമിറമി ലെമിസര 01/01/2016 മമുതല് 31/03/2019
വലര
പജയോലെമിയമില്
ക്രമ
പ്രപവശമിപമിച്ച പപേരര
നമ്പര്
തജീയതമി
01/02/16
സമുനമില്കമുമയോര്
പേഞയോയതര
1
എ.ആര്.
02/02/16
സമുപരഷര
പബേബേമി പേഞയോയതര
2
ലക.എസര.
01/03/16
വയോസനമി എ
പേഞയോയതര
3
4
5
6
7
8

9

04/06/16

ആസഗ്യ റമി

07/06/16

അജമിത ലക.പേമി.

09/06/16

മമിനമി എടൈം.ലക.

08/08/16

വയോസനമി ഒ.ടമി.

20/08/16

ടഷനമി പേമി. വമി.

09/12/16

ബേയോബേമുരയോജന്
വമി.

മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര
മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര
മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര
പേഞയോയതര

കയോരഗ്യയോലെയതമിലന്റെ
പപേരര

ജനന
തജീയതമി

പേനമരടൈം
ഗയോമ 15/07/72
പേഞയോയതര
ലതയോണര്നയോടര
24/04/65
ഗയോമപേഞയോയതര
പേടമിഞയോറേതറേ
15/03/65
ഗയോമപേഞയോയതര
ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 30/05/78
ഓഫജീസര, കല്പറ
ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 15/05/68
ഓഫജീസര, കല്പറ
ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 09/04/69
ഓഫജീസര, കല്പറ
21/05/66
തവമിഞയോല്
ഗയോമപേഞയോയതര
ഡമിഡമിആര്എഫര
15/05/71
കല്പറ

ഉപേപഭയോകമൃ
തര്കപേരമിഹയോര
പഫയോറേടൈം
ലക. ക്ഷജീര
വമികസന ലഡപേഗ്യപ്യൂടമി ഡയറേക്ടറേമുലട 08/05/70
വകമുപര
കയോരഗ്യയോലെയടൈം
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പയയോഗഗ്യത

ഉപദഗ്യയോഗകയറതമിനമുള്ള
തയോല്പരഗ്യടൈം
തയോല്പരഗ്യമമില
തയോല്പരഗ്യമമില
തയോല്പരഗ്യമമില

th

10
Equivalent
തയോല്പരഗ്യമമില
passed
SSLC
തയോല്പരഗ്യമമില
SSLC
തയോല്പരഗ്യമമില
തയോല്പരഗ്യമമില
പേമിജമി
തയോല്പരഗ്യമമുണര
ആപരയോഗഗ്യടൈം,
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

റേവനഗ്യപ്യൂ,

seniority list

10

16/02/17
20/02/17

ഷജീജ യമു. സമി

പഫയോറേസര

ലെളമിതകമുമയോരമി റമി. വമി. പഫയോറേസര

11
12
13

08/03/17
10/03/17

14

10/03/17

15

10/03/17

സല്മതര എന്.ടമി. ഇലകകകല
ഇന്ലസ്പെക്ടപറേറര
ബേമിനമു വമി.ഇ.
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
പമയോഹന്ദയോസര ലക. വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
എസര.
കമുഞമികമൃഷ്ണന് എടൈം. വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

10/03/17

ശമിവശങ്കരന് ഒ.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

17

10/03/17

പേമി.ലക. സമുധജീര്

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

18

10/03/17

ലെജീലെ ലക.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

16

19
20
21

10/03/17

ഉസയോന് എടൈം.വമി.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

10/03/17

ശയോനമിനമി ലക.ജമി.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

10/03/17

ലെയോസര് എടൈം.പേമി.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

ഡമിവമിഷണല്
പഫയോറേസര
ഓഫജീസര
(കല്പറ ലറേയമിഞര)
ഡമിവമിഷണല്
പഫയോറേസര
ഓഫജീസര
(സസൗതര
വയനയോടര
ഡമിവമിഷന്)
ജമിലയോ
ഇലകകകല
ഇന്ലസ്പെക്ടപറേറര
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 10/03/75
പേയോല്ലവളമിച്ചടൈം
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 15/07/66
ലചെറേമുമയോടര
ജമി.എല്.പേമി.
എസര. 13/03/68
പചെകയോടമി
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 10/05/68
ലനലമിയമ്പടൈം
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 22/05/66
പേയോകടൈം
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 19/05/72
മമുണടക
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 01/05/67
മജീനയോക്ഷമിവമിലെയോസടൈം
ജമി.എല്. പേമി.
മമുതങ
ജമി.എല്. പേമി.
വലെമിയപേയോറേ

ആപരയോഗഗ്യടൈം

ആപരയോഗഗ്യടൈം
ആപരയോഗഗ്യടൈം, റേവനഗ്യപ്യൂ
റേവനഗ്യപ്യൂ,
PDC, BA. DCA (1 വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം,
Year)
ലപേയോതമുമരയോമതര
SSLC

തയോല്പരഗ്യമമില
SSLC
SSLC
SSLC, PDC

തയോല്പരഗ്യമമില
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം,
റേവനഗ്യപ്യൂ,
ലപേയോതമുമരയോമതര,കമൃഷമി
തയോല്പരഗ്യമമില

SSLC

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
th

9
Passed,
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം,
SSLC Failed

കമൃഷമി,
പഹയോമമിപയയോ ,ആയമുര്പവദടൈം

എസര. 15/02/67

SSLC

എസര. 04/10/68

9th
Passed,
തയോല്പരഗ്യമമില
SSLC Failed
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തയോല്പരഗ്യമമില
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13/03/17

ബേമിനമു എന്.ലക.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

23

13/03/17

കമുമയോരമി ടമി.ലക.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

24

13/03/17

റേജജീലെ ലക.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

13/03/17

അസ പേമി.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

26

14/03/17

ഭരതന് പേമി.ജമി.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

27

15/03/17

പദവമി ഡമി.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

17/03/17

വമിജയന് പേമി.ലക.

മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര

22

25

28
29
30
31

20/03/17

ജയോനകമി പേമി.ആര്.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

22/03/17

സജമിത ലജ

മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര

ജമി.എല്. പേമി. എസര. 06/03/69
കണതമുവയല്
ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 02/09/76
ഓഫജീസര, കല്പറ

മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര

ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 20/05/79
ഓഫജീസര, കല്പറ
പജയോയമിന്റെര
രജമിസരട്രയോര്,കല്പറ
ലപേയോഴമുതന
ഗയോമപേഞയോയതര
ലപേയോഴമുതന
ഗയോമപേഞയോയതര

22/03/17

ബേമിനമു ലക

32

27/03/17

മധമുകമുമയോര്

33

03/04/17

തങ്കടൈം ലക

സഹകരണ
വകമുപര
പേഞയോയതര

03/04/17

ചെന്ദ്രന് പേമി.എന്.

പേഞയോയതര

34

ജമി.എല്. പേമി. എസര. 07/02/71
പേള്ളമികല്
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 21/05/73
ലെകമിടമി
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 20/05/66
കടല്മയോടര
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 20/05/70
പേമുലെമികയോടര
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 12/05/72
പേടമിഞയോറേതറേ
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 21/05/68
ദയഗമിരമി
ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 02/05/68
ഓഫജീസര, കല്പറ
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28/05/69
17/03/68
28/01/68

SSLC, PDC
SSLC,
Writing

ട്രഷറേമി,സയോമപ്യൂഹഗ്യ
ംടൈം,റേവനഗ്യപ്യൂ,വനടൈം

പക്ഷമ

Type

തയോല്പരഗ്യമമില

SSLC

തയോല്പരഗ്യമമില
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം,
റേവനഗ്യപ്യൂ
SSLC
ആപരയോഗഗ്യടൈം
9th
Passed, വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം,റേവനഗ്യപ്യൂ,
ആപരയോഗഗ്യടൈം
SSLC Failed
VIIth Std

തയോല്പരഗ്യമമില
SSLC
ആപരയോഗഗ്യടൈം, വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
9
Passed, വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം, ആപരയോഗഗ്യടൈം,
റേവനഗ്യപ്യൂ
SSLC Failed
SSLC
th

തയോല്പരഗ്യമമില
SSLC
തയോല്പരഗ്യമമില
തയോല്പരഗ്യമമുണര
തയോല്പരഗ്യമമുണര
തയോല്പരഗ്യമമുണര

seniority list

35
36
37
38

07/04/17

ധനപ്യൂജ ലക

28/09/17

സതഗ്യഭയോമ എന്

30/10/17

നമിര്മ്മലെ വമി.

06/11/17

വമിഷ്ണമുദതര ലക.ജമി.

08/11/17

റേഷജീദ പേമി ലക

39
10/11/17

സതഗ്യഭയോമ എന്

40

41
42
43

20/11/17

ശമിവയോനനന് ലക

21/11/17

സമുപരഷര പേമി

22/11/17

ഷമിബേമു വമി ലക

മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര

ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 18/05/67
ഓഫജീസര, കല്പറ

പപേയോലെജീസര

പസറര
ലസ്പെഷഗ്യല് 01/03/68
ബയോഞര (സമി. ഐ.ടമി.
പറേഞര)
പേഞയോയതര
ലവള്ളമമുണ
14/05/68
ഗയോമപേഞയോയതര
പേഞയോയതര
ലവള്ളമമുണ
01/01/94
ഗയോമപേഞയോയതര
ലപേയോതമുമരയോമതര അസമിസന്റെര
14/10/68
വകമുപര
എകമികഗ്യമുടജീവര
എഞമിനമിയറേമുലട
കയോരഗ്യയോലെയടൈം
(PWD
Buildings)
ലപേയോതമുമരയോമതര അസമിസന്റെര
20/05/67
വകമുപര
എകമികഗ്യമുടജീവര
എഞമിനമിയറേമുലട
കയോരഗ്യയോലെയടൈം
(PWD
Buildings)
ഫയര്
ആന്റെര ജമിലയോ
ഫയര്
ലറേസഗ്യമു
ഓഫജീസറേമുലട
സര്വജീസസര
കയോരഗ്യയോലെയടൈം
പകയോപളജര
സര്കയോര്
28/11/69
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
എന്ജമിനജീയറേമിടൈംഗര
പകയോപളജര, വയനയോടര
പകയോപളജര
സര്കയോര്
30/05/72
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
എന്ജമിനജീയറേമിടൈംഗര
പകയോപളജര, വയനയോടര
Page 4 of 8

SSLC
തയോല്പരഗ്യമമില
ആപരയോഗഗ്യടൈം,റേവനഗ്യപ്യൂ
,വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം, റേവനഗ്യപ്യൂ
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം, റേവനഗ്യപ്യൂ

തയോല്പരഗ്യമമുണര

തയോല്പരഗ്യമമുണര
റേവനഗ്യപ്യൂ,
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
തയോല്പരഗ്യമമുണര
തയോല്പരഗ്യമമുണര

ആപരയോഗഗ്യടൈം,

seniority list

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

23/11/17
25/11/17

രമണമി പേമി ആര്
സമുന്സ എന്

പകയോപളജര
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
പകയോപളജര
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

27/12/17

അരമുണ് പേമി

എടകസര
ഭരണപേരടൈം

18/01/18

പഹമലെത എടൈം.ബേമി.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

18/01/18

പേമുഷ്പ പേമി.വമി.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

18/01/18

സസ്വപ്ന സമി.ജമി.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

19/01/18

നമികണ് ലജ.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

22/01/18

മപ്യൂസ ലക

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

22/01/18

റേമുഖമിയ യമു

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം

01/03/18

ലസബേരസഗ്യന്
ംമി.ലജ.

03/03/18

സതജീഷര പേമി.

റേവനഗ്യമു

14/03/18

രയോധയോകമൃഷ്ണന്
എടൈം.ലക.

മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര

വ റേവനഗ്യമു

സര്കയോര്
25/05/68
എന്ജമിനജീയറേമിടൈംഗര
പകയോപളജര, വയനയോടര
സര്കയോര്
13/05/77
എന്ജമിനജീയറേമിടൈംഗര
പകയോപളജര, വയനയോടര
ലഡപേഗ്യപ്യൂടമി എടകസര 04/01/90
കമ്മജീഷണറേമുലട
കയോരഗ്യയോലെയടൈം
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 22/05/67
ചെമിത്രഗമിരമി
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 03/02/67
കമുറേമിചെഗ്യയോ൪മലെ
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 01/04/76
കലമുമമുകര
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 01/03/70
എടയപ്യൂര്കമുനര
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 11/01/70
ലചെടഗ്യയോലെതപ്യൂര്
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 25/04/74
വമൃനയോവന്
തയോലെപ്യൂകര
ഓഫജീസര 22/03/68
മയോനനവയോടമി
തയോലെപ്യൂകര
ഓഫജീസര 24/05/77
മയോനനവയോടമി
ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 26/05/67
ഓഫജീസര, കല്പറ
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തയോല്പരഗ്യമമുണര
തയോല്പരഗ്യമമുണര
റേവനഗ്യപ്യൂ,
ആപരയോഗഗ്യടൈം,
ലസയമില്ടയോകര,
ലപേയോതമുമരയോമതര
SSLC

തയോല്പരഗ്യമമില
SSLC
SSLC, PDC

തയോല്പരഗ്യമമില
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം,
റേവനഗ്യപ്യൂ, വനടൈം

ആപരയോഗഗ്യടൈം,

SSLC

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം,ഇന്കടൈം ടയോകര
SSLC
SSLC

തയോല്പരഗ്യമമില
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം, എടകസ
ംര,റേവനഗ്യപ്യൂ , കമൃഷമി
റേവനഗ്യപ്യൂ, ആപരയോഗഗ്യടൈം, എസര
സമി/ എസര ടമി വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
ആപരയോഗഗ്യടൈം

SSLC Failed
ആപരയോഗഗ്യടൈം

seniority list

56
57
58

19/03/18

മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര

ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 01/01/71
ഓഫജീസര, കല്പറ

SSLC

രജജീഷര മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര

ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 30/05/71
ഓഫജീസര, കല്പറ

SSLC Failed

ശശമികലെ എ.

21/03/18

ലെയോലെമു
എ.ആര്.

28/03/18

നബേജീസ
അച്ചയോരതര

മണര സടൈംരക്ഷണ കബേനമി
വകമുപര
കല്പറ

ലെമിസമി

ക്ഷജീര വമികസന ലഡപേഗ്യപ്യൂടമി
20/05/68
വകമുപര
ഡയറേക്ടറേമുലട
കയോരഗ്യയോലെയടൈം,മജീനങയോടമി

31/03/18

59

തയോല്പരഗ്യമമുണര

തയോല്പരഗ്യമമില

കമൃഷ്ണന് പേമി

വഗ്യവസയോയടൈം

62

14/05/18

അലമി ലക.ലക.

വഗ്യവസയോയടൈം

63

18/06/18

സമുനമിത വമി. പേമി.

പേഞയോയതര

27/07/18

ശജീശന് വമി

മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര
മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര

ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 15/06/70
ഓഫജീസര, കല്പറ

SSLC Failed

ട്രഷറേമി

ജമിലയോ ട്രഷറേമി

IX Std.

64
65
66

28/07/18
01/09/18

വസന എടൈം.ജമി.
ജപയഷര ചെന്ദ്രന്

ട്രയോന്പസ്പെയോര്ടര

, 05/04/73

11/05/18

61

സപനയോഷര ലക.ലക. പേഞയോയതര

പറേയോഡര
വകമുപര

പേഞയോയതര
17/05/71
ലഡപേഗ്യപ്യൂടമി ഡയറേക്ടര്
ഓഫജീസര
ജമിലയോ
വഗ്യവസയോയ 25/05/71
പകന്ദ്രടൈം
ജമിലയോ
വഗ്യവസയോയ 18/05/74
പകന്ദ്രടൈം
ലതയോണര്നയോടര
16/04/71
ഗയോമപേഞയോയതര
ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 25/05/65
ഓഫജീസര, കല്പറ

60

04/04/18

പേദ്ധതമി

തയോല്പരഗ്യമമില
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05/10/84

SSC

തയോല്പരഗ്യമമില
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം,ജമിഎസരടമി
ആപരയോഗഗ്യടൈം, റേവനഗ്യപ്യൂ, വനടൈം

SSLC
ആപരയോഗഗ്യടൈം
ആപരയോഗഗ്യടൈം
SSLC
തയോല്പരഗ്യമമില
തയോല്പരഗ്യമമില
ആപരയോഗഗ്യടൈം

seniority list

67

ജമി.എല്. പേമി. എസര. 01/11/64
മരകടവര
ഉഷ ടമി.ആര്.
ലപേയോതമുമരയോമതര അസമിസന്റെര
02/01/68
വകമുപര
എകമികഗ്യമുടജീവര
എഞമിനമിയറേമുലട
കയോരഗ്യയോലെയടൈം
(PWD
Buildings)
വമിനജീത ലക
ലപേയോതമുമരയോമതര അസമിസന്റെര
20/12/75
എകമികഗ്യമുടജീവര
വകമുപര
എഞമിനമിയറേമുലട
കയോരഗ്യയോലെയടൈം
(PWD
Buildings)
ബേമിനമി പജയോര്ജര
ഫയര്
ആന്റെര ജമിലയോ
ഫയര്
ലറേസഗ്യമു
ഓഫജീസറേമുലട
സര്വജീസസര
കയോരഗ്യയോലെയടൈം
സമുസമിത വമി.എസര. വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 10/09/78
കമുറേമുകന്മപ്യൂലെ
വല്സലെ
എടൈം. വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 06/05/69
എസര.
ലകയോളവള്ളമി
പ്രദജീപേര സമി
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 25/02/68
ലെകമിടമി
ഇനമിര കറേമുകയമില് വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 27/05/71
ഉദയഗമിരമി
ജമി.എല്. പേമി. എസര. 08/01/78
ലെതജീഫര ലക.എ.
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
ലതങമുമമുണ

Ivth Std

26/02/19

സമിനമു ജമി നയോയര്

റേവനഗ്യപ്യൂ വകമുപര

ലവങപള്ളമി വമിപലജര

ബേമി എഡര

21/03/19

പമയോഹനന് പേമി

മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര

ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 10/05/69
ഓഫജീസര, കല്പറ

07/11/18
24/12/18

68
27/12/18

69

70
71
72
73
74
75
76
77

07/01/19
16/01/19
17/01/19
17/01/19
21/01/19
21/01/19

ലെജീലെ ലക. എസര.

വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
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31/05/71

തയോല്പരഗ്യമമില

തയോല്പരഗ്യമമുണര

തയോല്പരഗ്യമമുണര

SSLC

റേവനഗ്യപ്യൂ,
ആപരയോഗഗ്യടൈം,
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം
വമിദഗ്യയോഭഗ്യയോസടൈം, ആപരയോഗഗ്യടൈം,
കമൃഷമി

SSLC

തയോല്പരഗ്യമമില
SSLC

തയോല്പരഗ്യമമില
SSLC Failed

തയോല്പരഗ്യമമില
SSLC

തയോല്പരഗ്യമമില
SSLC, PDC

തയോല്പരഗ്യമമുണര

seniority list

78

23/03/19

ഗജീത എ.ലക.

മമൃഗസടൈംരക്ഷണ
വകമുപര

ജമിലയോ മമൃഗസടൈംരക്ഷണ 05/05/69
ഓഫജീസര, കല്പറ

SSLC

ഒപര/ജമിലയോകളക്ടര്,വയനയോടര
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