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------------------------------------------------------------------പ*ത
ുറി ് 1 ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ 2018 െസ/തംബർ 12 ബുധൻ
------------------------------------------------------------------അഭിമുഖം ഇ5്
ആല
ഴ: ജില എംേ7ാ8െമ9: എ
േച<ിനു കീഴിലു>
എംേ7ായബിലി)ി െസ9ററിൽ ഇ5് (െസ/)ംബർ 13)9 രാവിെല 109
േജാലി അഭിമുഖം നട
ു5ു.ത തികകൾ: അേസാസിേയ)്
േസാCDെവയർ െ*ടയിനീ-േയാഗFത: ബിരുദം (കHFൂJർ), *പായ പരിധി
18-24. രLു വർഷം *പവർMി പരിചയം. അ ൗL്
അസിO9:(പുരുഷPാർ)-േയാഗFത : എംേകാം/ബിേകാം, ടാലി, ഒ5ു
മുതൽ രLു വർഷം വെര *പവർMി പരിചയം. *ബാ<്
മാേനജർ(പുരുഷPാർ):േയാഗFത: ബിേകാം, രLു മുതൽ അ<ു വർഷം
വെര *പവർMി പരിചയം, *പായ പരിധി 35. െമർS9റിെസർേയാഗFത: ബിരുദം, *പായ പരിധി 30 , മൂ്5ു മുതൽ അ<ു വർഷം
വെര *പവർMി പരിചയം, ഫാ
ൽ)ി- േയാഗFത: ഡിേ7ാമ ഇൻ
ഇല *ടി
ൽ എ<ിനീയറിംU, *പായ പരിധി 35. േസാC)്
കിൽ
െ*ടയിനർ ( *തീകൾ ) -േയാഗFത :ബിരുദാVര ബിരുദം,ഇംWീX ഭാഷ
പരിYാനം. ഓഫീ
അസിO9: ( *തീകൾ)- േയാഗFത : 7 ടു
.കHFൂJർ പരിYാനം അഭികാമFം ,*പായപരിധി 35. േഫാൺ: 0477 2230624 , 7736147338
വാ തുവിദF കറ
അേപ[ [ണിS

േപാLൻ

േകാZ

:

ആല
ഴ: സാം കാരിക വകു ി9െറ കീഴിൽ ആറPുളയിലു>
വാ തുവിദF ഗുരുകാലം വാ തുവിദFയിൽ കറ േപാLൻ
േകാZസിൽ അേപ[ [ണിS . ഡിേ7ാമ ഇൻ *ടഡീഷണൽ
ആർ ിെട ചർ േകാZസി9െറ കാലൈദർഘFം ഒരു വർഷമാ].
ബിരുദമാ] അടി^ാന േയാഗFത. *തിവ_ര േപാളിെട നി
്
ഡിേ7ാമ ഉ>വെരയും പരിഗണി
ും. ആെക സീ) കള െട എaം
300, േകാZ
ഫീ 17700 രൂപ. അേപ[ േഫാറം തപാലിൽ ലഭി
ാൻ

ആറPു> േപാO് ഓഫീസിൽ മാ)ാവു5 200 രൂപയുെട േപാOൽ
ഓർഡർ/മണിേയാർഡർ സഹിതം എ സികFൂJീc ഡയറ ടർ,
വാ തുവിദF ഗുരുകുലം, ആറPുള പിൻ-689533, പMനംതിJ ജില എ5
വിലാസMിൽ അയ8
ണം. www.vastuvidyagrurukulam.com എ5
െവ'ൈസ)ിൽ നി5് അേപ[ േഫാറം ഡൗൺേലാd െച8e
അയ ുകയും ആകാം. അേപ[ ലഭിേ
L അവസാന തീയതി
െസ/)ംബർ 29.
വിവാഹപൂർവ കൗൺസലിf േക*ghൾ തുടhും
ആല
ഴ:സം^ാന നFൂനപ[ േ[മ വകു ് നFൂനപ[
വിഭാഗMിെല അവിവാഹിതരായ യുവജനhൾ
ായി
വിവാഹപൂർവ കൗൺസലിf േക*ghൾ ആരംഭി
ും. കാലി
)്
യൂണിേവZസി)ി േസാേഷFാളജി വിഭാഗവും തിരുവനVപുരം ലേയാള
േകാളi ൈസേ
ാളജി വിഭാഗവും േചർ5് തjാറാ ിയ സിലബസും
െമാഡFൂള ം അനുസരിSാ] kാസുകൾ നട
ുക. മൂ5ു മണി
ൂർ
ൈദർഘFമു> എJ് െസഷനുകൾ അടhു5താ] േകാZ . ശനി,
ഞായർ അട മു> അവധി ദിനhളിലാ] kാസുകൾ. ജിലയിൽ
നFൂനപ[ യുവജനത8
ായു> പരിശീലന േക*gMിൽ
ആരംഭി
ു5 സൗജനF കൗൺസിലിf േകാZസുകളിൽ പെnടു ാൻ
ആ*ഗഹി ു5വർ ഓഫീസിൽ േനരിേJാ, േഫാൺ വഴിേയാ രജിOർ
െചjണം. േഫാൺ: 0477 2287869.
കൂൾ കൗൺസലർമാരുെട
േസവനം ആരംഭിS
ആല
ഴ: വനിത ശിശു വികസന വകു ് ജില ശിശു സംര[ണ
യൂണി)ി9െറ ആഭിമുഖFMിൽ ജിലയിെല *പളയ ദുരVം രൂ[മായ
െചh5ൂർ, കുJനാD താലൂ ുകളിെല ദുരിതാശoാസ
കFാHുകളിലു>തും സoVം വീടുകളിേല
ു മടhിേ ായ കുJികൾ
ും
മുതിർ5വർ ും സാമൂഹിക മാനസിക പിVുണ ഉറ ാ
ു5തി9
ജിലയിെല
കൂൾ കൗൺസിേലZസി9െറ േസവനം ലഭFമാെണ5് ജില
ശിശു സംര[ണ ഓഫീസർ അറിയിS .
ക>് വFവസായ െതാഴിലാളികള െട
മ ൾ
് ലാ/േടാ/ നൽകും

ആല
ഴ: ക>് വFവസായ െതാഴിലാളി േ[മനിധി
േബാർഡിെല അംഗീകൃത െതാഴിലാളികള െട മ ൾ
് ലാ/േടാ/
നൽകു5ു. സർ
ാർ ^ാപനhളിേലാ സർ ാർ അംഗീകൃത
^ാപനhളിേലാ എം.ബി.ബി.എ , എം.ബി.എ, എം.സി.എ, ബി.െട ,
എം.െട , എം.ഫാം, ബി.എ.എം.എ
ബി.ഡി.എ , ബി.വി.എ .സി
ആൻd എ.എS്, ബി.എ
സി എം.എൽ.ടി, ബി.ഫാം, ബി.എ
സി
നZസിf എ5ീ േകാZസുകളിൽ ഒ5ാം വർഷം പഠി
ു5
വിദFാർഥികൾ
ാ] ലാ/േടാ/ നൽകുക. 2018-19 ഒ5ാം വർഷം
*പേവശനം ലഭിSതായു> ^ാപന േമലധികാരിയുെട സാ[Fപ*തവും
േക*g/സം^ാന എൻ*ടൻ
കrീഷണറുെട അേലാJ്െമ9: കM്/
േകാർഷീ)്/അേലാJ്െമ9: ഉMരc പകർ ് എ5ിവയും നിർsിt
മാതൃകയിലു> അേപ[േയാെടാ ം നൽകണം. അേപ[ ഒ േടാബർ
31നകം ജില െവൽെഫയർ ഫL് ഓഫീസിൽ നൽകണം. ക>്
ഷാ
കൾ അടuു കിട
ു5തു മൂലം താeകാലികമായി െതാഴിൽ
നtെ Jവർ, ഗുരുതരമായ അസുഖം/ അപകടം എ5ിവ മൂലം േജാലി
െചjാൻ സാധി
ാMവർ എ5ിവെരാഴിെക മ) കാരണhളാൽ
െതാഴിലിൽ നി5ും വിJ നിൽ ു5വരുെട മ ൾ
് ലാ/േടാപി9
അർഹതയിെല5ു ജില െവൽെഫയർ ഫL് ഓഫീസർ അറിയിS .
േക*gസർ ാർ
േകാളർഷി
അേപ[ [ണിS

്:

ആല
ഴ: പJികജാതി വിഭാഗMിൽെ Jവരും േകരളMിനു
പുറM് ഇതര സം^ാനhളിൽ അംഗികൃത സoാ*ശയ ^ാപനhളിൽ
പഠി
ു5വരുമായ വിദFാർഥികളിൽ നി5് േക*gസർ
ാരി9െറ
േപാO് െമ*ടി
േകാളർഷി ി9 അേപ[ [ണിS . വരുമാന
പരിധി 2.5 ല[ം രൂപയിൽ താെഴയായിരി
ണം. അേപ[കർ
നിർsിt മാതൃകയിലു> അേപ[ ^ാപന േമധാവി മുേഖന
ലഭFമാ ണം. അേപ[ േഫാറMി9 www.scdd.kerala.gov.in െവ'ൈസ)്
സgർശി
ണം. അേപ[ േഫാറം ജില പJികജാതി വികസന
ഓഫീസിൽ നി5ും ലഭി
ും. അേപ[കർ ^ിരതാമസമു> ജില
പJികജാതി വികസന ഓഫീസിേല
് അയ
ണം.
ഒ5ാം വർഷ എം.ബി.ബി.എ
kാ
തുടhി

ആല
ഴ: ഗവ.ടി ഡി െമഡി
ൽ േകാേളജിൽ ഒ5ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എ . kാ
ആരംഭിS . *പേവശനം ലഭിS
വിദFാർvികൾ
ു> ഓറിയ9േറഷൻ kാw ം *പതിYെയടു ൽ
ചടhും േകാേളi അnണMിെല ജൂബിലി ആഡിേ)ാറിയMിൽ നട5ു.
*പിൻസി ൽ േഡാ. പുXപലത *പതിY െചാലിെ
ാടുMു. വിവിധ
പഠന വിഭാഗം േമധാവികളായ േഡാ.എ .േറാമി
,േഡാ.ഗീത,േഡാ.
മറിയം വർ ി, േഡാ. ഡാലിയ, േഡാ.േവണുേഗാപാൽ, OാC
അൈdവസർ േഡാ.പി.എ .സജ8, േഡാ.രജe, എ5ിവർ *പസംഗിS .
പി.ടി.എ. *പസിഡൻ: അേശാകൻ സoാഗതവും േകാേളi യൂണിയൻ
െചയർമാൻ ഖലീൽ അഹrx നgിയും പറuു.
ദുരിതാശoാസ നിധിയിേല
ഒരുല[ം രൂപ നൽകി

്

അHല
ഴ: ദുരിതബാധിതരുെട കaീെരാ ാൻ േചതന ജനകീയ
ലാബും. സി.പി.എം അHല
ഴ ഏരിയ കrി)ിയുെട അധീനതയിൽ
വLാനം െമഡി
ൽ േകാേളi ആശുപ*തി
ു സമീപമു> േചതന
ജനകീയ ലാ' ഒരു ല[ം രൂപ മുഖFമ*Vിയുെട ദുരിതാശoാസ
നിധിയിേല
് ൈകമാറി.വിവിധ പരിേശാധന ഫലhൾ
് 35 മുതൽ 65
ശതമാനം വെര നിര ് കുറS നൽകു5 ലാബാണിe. േചതന
െസ*കJറി എS്.സലാമിൽ നി5് െപാതുമരാമMുമ*Vി ജി.സുധാകരൻ
പണം ഏ) വാhി. ലാ' അnണMിൽ േചർ5 ചടhിൽ േചതന
*ടഷറർ എ.ഓമന
ുJൻ അധF[ത വഹിS .
ഉമയാ) കര പ>ിേയാടം
നീരണിuു
െചh5ൂർ: *പളയകാലMി9 വിട നൽകി ഉമയാ) കര
പ>ിേയാടം നീരണിuു. നേതാ5തയുെട താളMിൽ
വാ8കുരവകള േടയും, താളേമളhള േടയും അകHടിേയാെട ഒരു
കരെയ മുഴുവൻ സാ[ി നിർMിയാ] പുതു ി പണിത
ഉമയാ) കര പ>ിേയാടം ഉമയാ) പ>ിേയാട ടവിൽ നീരണിue.
പHയാ)ിൽ നട5 നീരണിയ ൽ ചടhി9െറ െപാതുസേrളനം
തിരുവിതാംകൂർ േദവസoം േബാർd *പസിഡ9: എ.പzകുമാർ
ഉxഘാടനം െച8തു.പ>ിേയാടhൾ നാടി9െറ ൈപതൃകhളാെണ5ും
ഒേരാ പ>ിേയാടhള ം *പേദശMി9െറ കുJാ8മയുെട
*പതീകhളാെണ5ും അേsഹം പറuു. പ>ിേയാടhൾ

സംര[ി ു5തിെനാ ം പHയാർ സംര[ി
ണെമ5ും അേsഹം
പറuു.
സജിെചറിയാൻ എം.എൽ.എ., താഴമൺ മഠം ത*Vി ക]ഠര{
േമാഹന{, പ>ിേയാടേസവാസംഘം *പസിഡ9: ബി.കൃXണകുമാർ
കൃXണേവണി, ചലSി*ത താരം ബാല, എൻ.എ .എ
താലൂ ്
യൂണിയൻ *പസിഡ9: പി.എൻ. സുകുമാരപണി
ർ, ഒ.എ .
ഉaികൃXണൻ, അജി ആർ. നായർ തുടhിയവർ പെnടുMു. ആറPുള
പ>ിേയാടhളിൽ എ ബാSിലു> പ>ിേയാടമാ] ഉമയാ) കര
പ>ിേയാടം. 47 .2 േകാൽ നീളവും 64 അംഗുലം ഉടമയും, 18 അടി അമര
െപാ വുമു> പ>ിേയാടMിൽ നാ| അമര ാരും എJ
നിലയാള ം ഉൾെ െട 110 േപർ ് കയറാം. അയിരൂർ സതീX
ആചാരിയാ] പ>ിേയാട ശി|പി.

