AKSHAYA DISTRICT PROJECT OFFICE
(A Project of Kerala State IT Mission, Govt. of Kerala)
Civil station , Idukki, Painavu P O – 685603
Phone No : 0486 2232 209 / 2232 215
akshaya.kerala.gov.in, E-mail: adpoidukki@gmail.com
JEEVAN BABU K IAS
District Collector &
Chief Co-ordinator

LITTY MATHEW
Dist. Planning Officer &
Dist. Co-ordinator

037 / AKS / IDK /2018-69

NIVED S.
Dist. Project Manager (DeGS) &
Asst. District Co-ordinator

Dates: 19/09/2018

ഫ്രണ്ട്സ് ജനസേവനകസനനക്രത്തില ് ജനസേ ജനസേസര്ക്കാ ര് ജനസേ ജനസേസര്ക്കീ സ ് ജനസേ ജനസേന ന്നും ജനസേന രമ ച്ച ജനസേ
വ നനാ രര ജനസേന യമ ക്കുന്നു.
ക്രള ജനസേ സംസ്ഥ ന ജനസേ ഐ.ട . ജനസേ മ ഷരെ ജനസേ ് ഴ ല് ജനസേ ജനസേ രെറുക ണ യ ് ജനസേ ജനസേ പ്രനര്ക്കല ക്കുന ജനസേ
ഫ്രണ്ട്സ് ജനസേ വനകസനനക്രത്തില ് ജനസേ ജനസേ സര്ക്കാ ര് ജനസേ ജനസേ സര്ക്കീ സ ് ജനസേ ജനസേ ന ന്നും ജനസേ ന രമ ച്ച ജനസേ വ നനാ രര ജനസേ
ല്ക്ക ് ജനസേഅട സ്ഥ നല ല് ജനസേ ജനസേ ജനസേസര്ക്കീ സ് ജനസേര് സര്ക്കമ ര യ  ജനസേന യമ ക്കുന്നു. ജനസേ
1. ഗനണ്മരമെ് ജനസേ സര്ക്കീ സ ് ജനസേ ജനസേ ന ന്നും ജനസേ ന രമ ച്ച ജനസേ 60 ജനസേ നയസ നു ജനസേ
അനസരം ജനസേ

രഴയുളളനര്ക്കാ ണ് ജനസേ

2. ഫ്രണ്ട്സ് ജനസേ വനകസനനക്രത്തില ് ജനസേ ജനസേ മുന്പ്് ജനസേ കസനനം ജനസേ അനുടിച ച്ചനര്ക്കാ് ജനസേ മുന്പഗണന ജനസേ
ഉണ്ട യ ര ്ക്കും
3. ്മ്പ്യൂട്ടര്ക്ക ജനസേ ജനസേ്ര ജ്ഞ നം ജനസേഅഭ ഷണ യം ജനസേ
4. ന യമ ാരെടുന ജനസേ
ല്ക്ക ് ജനസേ വ നനാ ര്ക്കാ് ജനസേ പ്ര മ സം ജനസേ 15000/- ജനസേ (് നയ്യ യ രം ജനസേ
രൂ്) ജനസേന രാ ല് ജനസേ ജനസേകന നം ജനസേനല്്ന ണ്. ജനസേ
5. ന യമനം ജനസേഒരു ജനസേനര്ക്കഷകല്് ജനസേ

ല്ക്ക

് ജനസേന യമനമ ണ്.

6. 2 ജനസേഒഴ വു്ള ണ് ജനസേന ന ലുളള ്
ല്പരയമുളള ജനസേ
അക്ക്ഷ ര്ക്കി ്ള് ജനസേ ജനസേ
29/09/2018 ജനസേ
5.00pm- ജനസേ
ന് ജനസേ
മുമ്പ്യ് ജനസേ
degsidukkijobs@gmail.com ജനസേ എന e-mail ന സല ല് ജനസേ ജനസേ ന ശ്ച  ജനസേ കയ ഗയ  ജനസേ ര ള യ ക്കുന ജനസേ
കരഖ്ള് ജനസേ, ജനസേ ബകയ കേറ്റ ജനസേ എന ന ജനസേ സമര്ക്കെ കാണ്ട ണ്. ജനസേ ന ശദന നരങ്ങള്ക്ാ് ജനസേ ന ള കാണ്ട ജനസേ
നമ്പ്യര്ക്ക ജനസേ- ജനസേ04862 ജനസേ-232 ജനസേ215.
Sd/വ ല്ല  ജനസേകപ്ര വക്ട് ജനസേമ കനവര്ക്ക ജനസേ, ജനസേ
വ ല്ല  ജനസേഇ-ഗകനണന്പസ് ജനസേരസ റസറ്റ  ജനസേ

