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എപേ�റ്റ് നമ്പര്/  ക് നമ്പര്യാ�ിറ്റല് നമ്പര് പേ�് നമ്പര്രാജക്ട് നമ്പര് &സി.എഫ് നമ്പര്. ആര് നമ്പര്.  ഡി ഡിവിഷന് നമ്പര്

 സീറ്റ് നമ്പര് നമ്പര് നമ്പര് (   ഒന്നിലധികം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ! ചുമതലയുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് %ങ്കില് നമ്പര്
 അത് നമ്പര് �് നമ്പര്രപേത് നമ്പര്യകം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് കാണിക്കുക

  കൈകകാര് നമ്പര്യം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് +യ് നമ്പര്യുന്ന വിഷയങ്ങള് നമ്പര് (�ണം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് /ബാങ്ക് നമ്പര്/ പേ�യ്ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് മന് നമ്പര്റ് നമ്പര്/ �ര് നമ്പര്പേ1സ് നമ്പര്/    വിതരണക്കാരുമായി ബന്ധടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് 5ട്ട മറ്റ് വിഷയങ്ങള് മറ്റ് നമ്പര് വിഷയങ്ങള് നമ്പര്
(വ് നമ്പര്യക്തമാക്കുക)/  മറ്റ് നമ്പര് സീറ്റുകള് നമ്പര്)(  സര് നമ്പര്ക്കുലറിടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ല A,B,C      വിഭാഗങ്ങടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ള സം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ബന്ധി1 മാനദണ്ഡങ്ങള് നമ്പര് �് നമ്പര്രകാരം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് വിവരങ്ങള് നമ്പര് നല് നമ്പര്കുക

      സുപേരഷ് നമ്പര് വി 9495572219 അസ്സി.  മാപേനജര് നമ്പര് ഡി-33, ഡി-32 സി.�ി,  എപേ�റ്റ് നമ്പര്,          സി.എഫ് നമ്പര്.  ആര് നമ്പര്.ഡി ഡി-33, ഡി-32 സി.�ി, എപേ�റ്റ് നമ്പര്, സി.എഫ് നമ്പര്.  ആര് നമ്പര്.ഡി

   അരുണ് നമ്പര്കുമാര് നമ്പര് ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ക.  എസ് നമ്പര് 9744845915 എസ് നമ്പര്.  എ I ഡി- 33  ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ?ഡ് നമ്പര് ഓഫീസ് നമ്പര്/   ക് നമ്പര്വാപേട്ട മറ്റ് വിഷയങ്ങള് ഴസ് നമ്പര് അറ്റകുറ്റ5ണികള് നമ്പര്,   ക് നമ്പര്വാപേട്ട മറ്റ് വിഷയങ്ങള് ഴ്സ് നമ്പര് അനുവദിക്കല് നമ്പര്, KSEB/   വാട്ട മറ്റ് വിഷയങ്ങള് ര് നമ്പര് അപേതാറിറ്റി/      ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് !ലിപേഫാന്ണ് നമ്പര് ബില് നമ്പര്ലുകള് നമ്പര് അ!യ്ക്കല് നമ്പര്,  ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ?ഡ് നമ്പര്
                 ഓഫീസിപേലക്കാവശ് നമ്പര്യമുള്ള ഫര്ണീച്ചര് പര്ച്ചേസും അറ്റകുറ്റപ്പണികള് കല്ലുഗോഡൗണ് ന്റെ മെയിന്റനന്സ് വര്ക്ക് മുതലായവഫര് നമ്പര്ണീ1ര് നമ്പര് �ര് നമ്പര്പേ1സും സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് അറ്റകുറ്റ5ണികള് നമ്പര് കല് നമ്പര്ലുപേഗാഡൗണ് നമ്പര് ന് നമ്പര്ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് റ ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് മയിന് നമ്പര്റനന് നമ്പര്സ് നമ്പര് വര് നമ്പര്ക്ക് നമ്പര് മുതലായവ,  (C C വിഭാഗം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ).    കൂ!ാടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ത?ാജര് നമ്പര്

    എ�ാബ് നമ്പര്ലിടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് Lന് നമ്പര്റ് നമ്പര് വിഷയങ്ങള് നമ്പര് (C C വിഭാഗം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ),  ത�ാല് നമ്പര്,  ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് കാ1ി NFSA    പേഗാഡൗണ് നമ്പര് നിര് നമ്പര്മ്മാണം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് 

    ശില് നമ്പര്� ശിവകുമാര് നമ്പര് 9526815357   ജൂനിയര് നമ്പര് അസ്സി. സി.എഫ് നമ്പര്.  ആര് നമ്പര്.            ഡി ഡി-32 സി.�ി സി.എഫ് നമ്പര്.  ആര് നമ്പര്.   ഡി യിടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ല ബഡ്ജറ്റ് നമ്പര്/   നിയമസഭാ വിഷയങ്ങള് നമ്പര്,      വിവിധ നിര് നമ്പര്മ്മാണ �് നമ്പര്രവര് നമ്പര്ത്തനങ്ങള് നമ്പര്,        �ഴം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് �1ക്കറി സം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് സ്ക്കരണയൂണിറ്റ് നമ്പര് നിര് നമ്പര്മ്മാണവും സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് അനുബന്ധ
 �ര് നമ്പര്പേ1സും സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ,   ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് !%റുകള് നമ്പര് (C DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING 

LAB,     എ�ാബ് നമ്പര്ലിടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് Lന് നമ്പര്റ് നമ്പര് വിഷയങ്ങള് നമ്പര് സി.എഫ് നമ്പര്.  ആര് നമ്പര്.   ഡി ഡയറക്ടറുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ! നിയമനവും സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ,   അഡ്മിനിപേVറ്റീവ് നമ്പര് ഓഫീസറുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ! നിയമനം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ,    നിയമന കാലാവധി ദീര് നമ്പര്
 ഘി5ിക്കലും സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ശമ്പളവും സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് , EC NOTICE ISSUED, AGENDA AND MINUTES PREPARATION AND GET APPROVAL, VARIOUS EXTENSIONS 

(C TRAINEE, LECTURERS & CONTRACT EMPLOYEES, ANNUAL STOCK VERIFICATION, VARIOUS BANKS & TREASURY 
PROCEEDINGS & OTHER PROCEEDINGS PREPARATIONS, VARIOUS REQUEST & SUBMISSION RECEIVED FROM CFRD KONNI & 
SUBMITTED TO CEO, APPOINTMENT OF AUDITOR & CO-ORDINATE THE ANNUAL ACCOUNT PREPARATION CFRD മുതലായവ. 
സി.     �ി യിടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ല വിവിധ പേ�് നമ്പര്രാജക്ടുകള് നമ്പര്/     കൈ?5ര് നമ്പര്മാര് നമ്പര്ക്കറ്റ് നമ്പര് നിര് നമ്പര്മ്മാണം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് -ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് കാല് നമ്പര്ലം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ,  തിരുവല് നമ്പര്ല (C 1), (C 2), കരുനാഗ5ള്ള ഫര്ണീച്ചര് പര്ച്ചേസും അറ്റകുറ്റപ്പണികള് കല്ലുഗോഡൗണ് ന്റെ മെയിന്റനന്സ് വര്ക്ക് മുതലായവി,   പേഗാഡൗണുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ! നിര് നമ്പര്മ്മാണം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ,  ശാസ്ത

   കടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് %യ്പേനഴ്സുമായുള്ള ഫര്ണീച്ചര് പര്ച്ചേസും അറ്റകുറ്റപ്പണികള് കല്ലുഗോഡൗണ് ന്റെ മെയിന്റനന്സ് വര്ക്ക് മുതലായവകരാര് നമ്പര് ഇ&സി.       �ി ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് സക്ഷമുമായി ബന്ധടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് 5ട്ട മറ്റ് വിഷയങ്ങള് ബഡ്ജറ്റ് നമ്പര് നിയമസഭ വിഷയങ്ങള് നമ്പര്, ACCOUNT FINALIZATION മുതലായവ

       ജ് നമ്പര്വാല എന് നമ്പര് 8848629792   ജൂനിയര് നമ്പര് അസ്സി. ഡി-32-എ,                                              ഡി-32 സി.�ി- 
  എ�ാബ് നമ്പര്ലിടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് Lന് നമ്പര്റ് നമ്പര്

  ഭൂമി കടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് %ത്തല് നമ്പര്,   വിവിധ പേ�് നമ്പര്രാജക്ടുകള് നമ്പര്/     കൈ?5ര് നമ്പര്മാര് നമ്പര്ക്കറ്റ് നമ്പര് നിര് നമ്പര്മ്മാണം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ,   ഡിപേ5ാ നിര് നമ്പര്മ്മാണം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് /  അറ്റകുറ്റ5ണികള് നമ്പര്, PIC  മീറ്റിം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ഗ് നമ്പര് അജ%/   മിനിട്ട മറ്റ് വിഷയങ്ങള് ് നമ്പര്സ് നമ്പര് തു!ങ്ങിയവ (C C 
വിഭാഗം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ) 

   ഷീല പേമാള് നമ്പര് !ി.   എന് നമ്പര് 9605797685   ജൂനിയര് നമ്പര് അസ്സി. ഡി-32-ബി   ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ?ഡ് നമ്പര് ഓഫീസിടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ല ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് സക് നമ്പര്യൂരിറ്റി,  ക് നമ്പര്ലീനിം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ഗ് നമ്പര് &     ?ൗസ്കീ5ിം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ഗ് നമ്പര് ഏജന് നമ്പര്സികളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ! പേ�യ്ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് മന് നമ്പര്റ് നമ്പര്,    ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ?ഡ് നമ്പര് ഓഫീസ് നമ്പര് ജനപേററ്റര് നമ്പര്, AMF PANEL,   ലിഫ്റ്റ് നമ്പര് എന്നിവയുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് !
 �് നമ്പര്രവര് നമ്പര്ത്തനം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ,  ടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ?ഡ് നമ്പര് ഓഫീസ് നമ്പര്,   +ില് നമ്പര്ലി പേഗാഡൗണ് നമ്പര്,    �ീരുപേമ!് നമ്പര് ഡിപേ5ായുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് ! അറ്റകുറ്റ�ണികള് നമ്പര്,   +ില് നമ്പര്ലി പേഗാഡൗണ് നമ്പര്,     �ീരുപേമ!് നമ്പര് താലൂക്ക് നമ്പര് ഡിപേ5ാ വാ!ക

മുതലായവ

എ.എസ് നമ്പര്.എം സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കില് 



സീറ്റ് നമ്പര് കൈ

ാര്യം ചെ�യ്യുന്ന വിഷയങ്ങള്

1 ഷീബ ജ�ോര്�്                                 മോജ��ര്

2

3

4

5

6

7 ecp@supplycomail.com, agmnp@supplycomail.com

8 ശ്യോമിലി ബോബു                      ഡെ*യ്ലിജ-�് ടൈ/പ്പിസ്റ്റ്

ഡെ2ക്ഷന് ടൈ/പ്പിസ്റ്റ്

ecp@supplycomail.com, agmnp@supplycomail.com

9 2ി-ില് എഞ്ചി�ീയര്

10 2ി-ില് എഞ്ചി�ീയര് 2ി-ില് -ര്ക്കുകള്

11 ഇലക്ട്രീഷ്യന് ഇലക്ട്രിക്കല് -ര്ക്കുകള്

12
ഇലക്ട്രിക്കല് എഞ്ചി�ീയര് ഇലക്ട്രിക്കല് -ര്ക്കുകള്

13
2ി-ില് ഡെ@യി�ി 2ി-ില് -ര്ക്കുകള്

14
2ി-ില് ഡെ@യി�ി 2ി-ില് -ര്ക്കുകള്

എസ്റ്റേ�റ്റ്/ 
്യാപിറ്റല് സ്റ്റേ�ാജക്ട് & സി.എഫ്.ആര്.ഡി ഡിവിഷന്

സീരിയല് 
നമ്പര്

ജീവനക്കാരുചെ* സ്റ്റേപര് & തസ്തി
 ഔസ്റ്റേ.്യാഗി
 സ്റ്റേഫാണ് നം. ഇ-ചെ3യില് ഐഡി എന്നിവ

*ി-33,                                  *ി-32 
2ി.പി,             എജസ്റ്ററ്റ്,           
2ി.എഫ്.ആര്.*ി

*ി-33, *ി-32 2ി.പി, *ി 32-A, B, 2ി.എഫ്.ആര്.*ി എഞ്ചി�ീയറിംഗ് -ിഭോഗം -ിഷയവുമോയി ബന്ധഡെപ്പട്ട ജമല്ജ�ോട്ടവും ഉത്തരവുകളുഡെ/ �/പ്പില് 
-രുത്തലും

ecp@supplycomail.com, agmnp@supplycomail.com     
    MOB: 9447041426

സുജരഷ് -ി                                         അസ്സി. മോജ��ര് *ി-33,                                  *ി-32 
2ി.പി,                       *ി-32 A, B,           
2ി.എഫ്.ആര്.*ി

*ി-33, *ി-32 2ി.പി, *ി-32 A, B, 2ി.എഫ്.ആര്.*ി 2ീറ്റുകളുഡെ/ ജമല്ജ�ോട്ട ചുമതല ecp@supplycomail.com, agmnp@supplycomail.com   
MOB:9495572219

അരുണ്കുമോര് ഡെക.എ2്                  എ2്. എ I 2ി.എഫ്.ആര്.*ി             *ി-32 2ി.പി 2ി.എഫ്.ആര്.*ി യിഡെല ബ*്�റ്റ്/ �ിയമ2ഭോ -ിഷയങ്ങള്, -ി-ിധ �ിര്മ്മോണ പ്ര-ര്ത്ത�ങ്ങള്, പഴം പച്ചക്കറി 2ംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റ് �ിര്മ്മോണവും 
അനുബന്ധ പര്ജച്ചസും, ഡെ/ണ്ടറുകള് (DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, 
എസ്റ്റോബ്ലിഡെ�ന്റ് -ിഷയങ്ങള് 2ി.എഫ്.ആര്.*ി *യറക്ടറുഡെ/ �ിയമ�വും, അഡ്മി�ിജ�റ്റീ-് ഓഫീ2റുഡെ/ �ിയമ�ം, �ിയമ� കോലോ-ധി ദീര്
ഘിപ്പിക്കലും ശമ്പളവും, EC NOTICE ISSUED, AGENDA AND MINUTES PREPARATION AND GET APPROVAL, VARIOUS EXTENSIONS (DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, TRAINEE, LECTURERS & 
CONTRACT EMPLOYEES, ANNUAL STOCK VERIFICATION, VARIOUS BANKS & TREASURY PROCEEDINGS & OTHER PROCEEDINGS PREPARATIONS, VARIOUS 
REQUEST & SUBMISSION RECEIVED FROM CFRD KONNI & SUBMITTED TO CEO, APPOINTMENT OF AUDITOR & CO-ORDINATE THE ANNUAL ACCOUNT 
PREPARATION CFRD മുതലോയ-. 2ി.പി യിഡെല -ി-ിധ ജപ്രോ�ക്ടുകള്/ ടൈ�പ്പര്മോര്ക്കറ്റ് �ിര്മ്മോണം-ഡെകോല്ലം, തിരു-ല്ല (DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, 1), (DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, 2), കരു�ോഗപ്പള്ളി, 
ജഗോ*ൗണുകളുഡെ/ �ിര്മ്മോണം, ശോസ്ത കഡെണ്ടജ�ഴ്സുമോയുള്ള കരോര് ഇ&2ി.പി ഡെ2ക്ഷമുമോയി ബന്ധഡെപ്പട്ട ബ*്�റ്റ് �ിയമ2ഭ -ിഷയങ്ങള്, ACCOUNT 
FINALIZATION മുതലോയ-

ecp@supplycomail.com, agmnp@supplycomail.com   
MOB:9744845915

ശില്പ ശി-കുമോര്                        എ2്.എ I *ി-33 ഭൂമി കഡെണ്ടത്തല്, -ി-ിധ ജപ്രോ�ക്ടുകള്/ ടൈ�പ്പര്മോര്ക്കറ്റ് �ിര്മ്മോണം, *ിജപ്പോ �ിര്മ്മോണം/ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്, PIC മീറ്റിംഗ് അ�ണ്ട/ മി�ിട്ട്2് 
തു/ങ്ങിയ- (DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, C -ിഭോഗം) 

ecp@supplycomail.com, agmnp@supplycomail.com   
MOB:9526815357

ഷീലോ ജമോള് /ി.എന്                         ഡെ�.എ *ി-32-ബി ഡെ�*് ഓഫീ2ിഡെല ഡെ2ക്യൂരിറ്റി, ക്ലീ�ിംഗ് & �ൗസ്കീപ്പിംഗ് ഏ�ന്2ികളുഡെ/ ജപഡെ ന്റ്, ഡെ�*് ഓഫീ2് ��ജററ്റര്, AMF PANEL, ലിഫ്റ്റ് എന്നി-യുഡെ/ 
പ്ര-ര്ത്ത�ം, ഡെ�*് ഓഫീ2്, ചില്ലി ജഗോ*ൗണ്, പീരുജമ/് *ിജപ്പോയുഡെ/ അറ്റകുറ്റപണികള്, ചില്ലി ജഗോ*ൗണ്, പീരുജമ/് തോലൂക്ക് *ിജപ്പോ -ോ/ക 
മുതലോയ-

ecp@supplycomail.com, agmnp@supplycomail.com    
MOB:9605797685

ഉഷ എം. ഡെക                                        ഡെ�.എ *ി-32-എ ഡെ�*് ഓഫീ2്/ ക്വോജട്ടഴ2് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്, ക്വോജട്ടഴ്സ് അനു-ദിക്കല്, KSEB/ -ോട്ടര് അജതോറിറ്റി/ ഡെ/ലിജഫോ�്ണ് ബില്ലുകള് അ/യ്ക്കല്, ഡെ�*് 
ഓഫീ2ിജലക്കോ-ശ്യമുള്ള ഫര്ണീച്ചര് പര്ജച്ചസും അറ്റകുറ്റപ്പണികള് കല്ലുജഗോ*ൗണ് ന്ഡെറ ഡെമയിന്റ�ന്2് -ര്ക്ക് മുതലോയ-,  (DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, C -ിഭോഗം). കൂ/ോഡെത 
�ോ�ര് എസ്റ്റോബ്ലിഡെ�ന്റ് -ിഷയങ്ങള് (DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, C -ിഭോഗം), തപോല്, ഡെകോച്ചി NFSA ജഗോ*ൗണ് �ിര്മ്മോണം, CONSTRCUTION OF NEW WAREHOUSE AT 
CHULLIKKAL, JOINT VENTURE BETWEEN SUPPLYCO & KEL, CONSTRUCTION OF CMD, GM'S BUNGALOW & STUDIO APPARTMENT AT PANAMPALLY 
NAGAR, FLOOR WORKS KALLUGODOWN

ecp@supplycomail.com, agmnp@supplycomail.com    
9048761366

മോയ ആര്                                 എ.എ2്.എം *ി-33,                                  *ി-32 
2ി.പി,             എജസ്റ്ററ്റ്,           
2ി.എഫ്.ആര്.*ി

*ി-33,                                  *ി-32 
2ി.പി,             എജസ്റ്ററ്റ്,           
2ി.എഫ്.ആര്.*ി

/ി. എന് അ�ിത്ത് കുമോര്          2ീ�ിയര് എഞ്ചി�ീയര് (DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, 2ി-ില്) 2ി-ില് -ര്ക്കുകള് (DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, ജമല് ജ�ോട്ടചുമതല) supplycoengineering@gmail.com
ഡെ�2ിജമോള് ജദ-2്യ -ി              ജൂ�ിയര് എഞ്ചി�ീയര് (DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, 2ി-ില്) supplycoengineering@gmail.com
2�ീഷ് പി.എ2്                     ഇല്ക്@ീഷ്യന് supplycoengineering@gmail.com
ലജയഷ് കോര്ത്തിജകയന്            ജൂ�ിയര് എഞ്ചി�ീയര് 
(DEHYDRATION PLANT, LIFT, ELECTRICAL WORKS, ETP, SPECTROMETER, FOOD QUALITY MONITORING LAB, ഇലക്ട്രിക്കല് )

supplycoengineering@gmail.com

ആന് 2ീ� ജതോമ2്                      2ി-ില് *ിജ¯ോമ അപ്രന്
റീ2് ഡെ@�ി

supplycoengineering@gmail.com

എല്2 മരിയ ജതോമ2്                      2ി-ില് *ിജ¯ോമ അപ്രന്
റീ2് ഡെ@�ി

supplycoengineering@gmail.com
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