ഇൻഫർമേഷൻ & പബ്ലിക് റിമേഷൻസ് വകുപ്പ്
ജിേല ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, ആേപ്പുഴ -688001
മഫോണ്: 0477 2251349, ഇ-മേയില്: prdalppy@gmail.com
മവബ്സൈറ്റ്: www.prd.kerala.gov.in
പത്രക്കുറിപ്പ് 4 "ഭരണഭോഷ- േോരൃഭോഷ" 2020 മഫത്രുവരി 10 രിങ്കൾ

കവമേഷൻ ക്ഷണിച്ചു
ആലപ്പുഴ: ഗവ. മെഡിക്കൽ ക

ോളജിമല

ഫോർെസ്യൂട്ടിക്കൽ സ്യൻസ്

വിഭോഗത്തികലക്ക് ആർ.ഒ വോട്ടർ സ്ിസ്റ്റം വോങ്ങുന്നതിന്
പ്രിൻസ്ിപ്പൽ, ഗവ. ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ ക
വിലോസ്ത്തിൽ മഫപ്രുവരി 17ന്
നൽ

ോം.അകന്ന ദിവസ്ം ഉച്ച

വകട്ടഷൻ ക്ഷണിച്ചു.

ോളജ്, ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന

രോവിമല 12 വമര

വകട്ടഷൻ

ഴിഞ്ഞ് രണ്ടിന് തുറക്കും.കഫോൺ:0477-2282018.

നോഷണല് എംമലോയ്മേന്റ് ൈർവ്വീസ്: കരിയർ ജോേകം ത്പൈിദ്ധീകരിച്ചു
ആലപ്പുഴ: സ്ംസ്ഥോന ഗവൺമെന്റിന്മറ രുതിയ

രിയർ നയവുെോയി

രന്ധമപ്പട്ട് നോഷണൽ എംകലോയ്മെന്് സ്ർവ്വീസ് വ

ുപ്പിന്മറ

ആഭിെുഖ്യത്തിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സ്ി െുതൽ രി.ജി തലം വമരയുള്ള
വിദയോർത്ഥി
ര

രുന്നതിന്

ൾക്ക്

രിയർ സ്ംരന്ധെോയ രുകരോഗതിക്ക്

എംകലോയ്മെന്് വ

െിഷൻ പ്രസ്ിദ്ധീ

രിച്ച

വിതരകണോദ്ഘോടനം

ുപ്പ് തയ്യോറോക്കി സ്ംസ്ഥോന സ്

രിയർ ജോല

നഗരസ്ഭ വിദയോഭയോസ്

മെയർെോൻ അനിൽ
(വി ജി)

ത്തിന്മറ

ിൽ

ആലപ്പുഴ ജിലലയിമല

നടന്നു. മെങ്ങന്നൂർ ഗവ. കരോയ്സ് ഹൈസ്

മെങ്ങന്നൂർ നഗരസ്ഭ മെയർെോൻ മ
നിർവ്വൈിച്ചു.

അറിവ്

ൂളിൽ

ഷിരു രോജൻ ഉദ്ഘോടനം
ോയി

കക്ഷെ സ്റ്റോൻഡിംഗ്

മ്മറ്റി

ുെോർ അധ്യക്ഷത വൈിച്ചു. എംകലോയ്മെന്് ഓഫീസ്ർ

നൗഷോദ് രി എസ്,ജിലലോ എംകലോയ്മെന്് ഓഫീസ്ർ വികനോദ്

ആർ , മെങ്ങന്നൂർ എംകലോയ്മെന്് ഓഫീസ്ർ എൽ യെുനോകദവി
എന്നിവർ രമെടുത്തു.
മെക്മനോളജി ക്ലിനിക്ക് മഫത്രുവരി 13,14 രീയരികളില്
ആലപ്പുഴ: ജിലല വയവസ്ോയ ക

പ്രത്തിന്മറ ആഭിെുഖ്യത്തിൽ അ്

വോൻസ്് െോർക്കറ്റിങ് മടക്നിക്ക്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ മഫപ്രുവരി 13,14
തീയതി

ളിൽ മടക്കനോളജി ക്ലിനിക്ക് രരിശീലന രരിരോടി നടത്തും.

രമെടുക്കോൻ ആപ്ഗൈിക്കുന്നവർ മഫപ്രുവരി 12ന് ഹവ
രന്ധമപ്പടണം.കഫോൺ: 8891357191.

ിട്ട് അഞ്ചിന് െുമ്പ്

കോർഷിക യത്ര പരിരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റ രുെക്കം
ആലപ്പുഴ:
വ

ക

രള സ്ംസ്ഥോന

ോർഷി

യപ്രവത്ക്ക്കരണ െിഷനും

ുപ്പ് എൻജിനീയറിങ് വിഭോഗവും കെർന്ന് നടപ്പോക്കുന്ന

ൃഷി

ോർഷി

യപ്ര

രരിരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന് ജിലലയിമല അസ്ിസ്റ്റന്് എക്സ്ി.
എൻജിനീയർ(
അറ്റ

ൃഷി)

ുറ്റ രണി

ോരയോലയത്തിൽ തുടക്കെോയി.

ോർഷി

യപ്രങ്ങളുമട

ളും പ്രവൃത്തി രരിെയ രരിശീലനവുെോണ് രദ്ധതിയുമട

പ്രധ്ോന ലക്ഷയം. ജിലലയിമല എട്ട് അകപ്ഗോ സ്ർവ്വീസ് മസ്ന്ററിൽ നിന്നും നോല്
ോർഷി

ർമ്മ കസ്ന

ളിൽ നിന്നും തിരമഞ്ഞടുത്ത 20 കരർക്ക് 12 ദിവസ്ം

നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രരിശീലന രരിരോടിയോണ് സ്ംഘടിപ്പിച്ചത്ക്.
ഉരകയോഗശൂനയെോയിരുന്ന
ോർഷി
ഹ

ർമ്മ കസ്ന

െോറു

ോർഷി

ൾക്കും

യപ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തന സ്ജ്ജെോക്കി
ോർഷി

കസ്വന ക

പ്രങ്ങൾക്കും

യോണ് രരിരോടിയിലൂമട മെയ്യുന്നത്ക്. ജിലല ആത്മ കപ്രോജക്്

ഡയറക്ടർ

ലക്ഷ്െി എം.എൽ െടങ്ങിന്മറ ഉദ്ഘോടനം നിർവൈിച്ചു.

െിഷൻ സ്ി.ഇ.ഒ കഡോ. ജയ

ുെോറിന്മറ കനതൃതവത്തിൽ കപ്രോജക്്

എൻജിനീയർ, രണ്ട് സ്ീനിയർ െോസ്റ്റർ മപ്ടയിനർെോർ രണ്ട്

ോർഷി

മെക്കോനിക്ക് മപ്ടയിനിർെോർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സ്ംഘെോണ് രരിശീലനത്തിന്
കനതൃതവം നൽ

ുന്നത്ക്.

സ്കൂൾ വിദ്യോർഥികൾക്കോയി ചിത്രരചന േത്സരം
ആലപ്പുഴ:
സ്ൈ

ക

ോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് ആൻ് െോകനജ്മെന്് രുന്നപ്ര

രണ എൻജിനീയറിങ് ക

വിദയോർഥി

ോളജിൽ ജിലലയിമല സ്

ൂൾ

ൾക്കോയി െിപ്തരെന െത്സരം സ്ംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മഫപ്രുവരി

14ന് രോവിമല 10ന് ആരംഭിക്കുന്ന െത്സരത്തിന്മറ പ്രധ്ോന ലക്ഷയം
വിദയോർഥി
യു.മ

ളിൽ കറോ് സ്ുരക്ഷ കരോധ്വത്ക്

.ജി, എൽ.രി,യു.രി, ഹൈസ്

വിഭോഗങ്ങളിൽ െത്സരെുണ്ടോ

രണെോണ്. എൽ.മ

.ജി,

ൂൾ, ൈയർ മസ്ക്കൻഡറി എന്നീ

ും. െോർച്ച് 14,15 തീയതി

ളിൽ നടത്തുന്ന

ആലപ്പി കെോകട്ടോർ കഷോയുമട ഭോഗെോയോണ് െത്സരം. വരയ്ക്കോനുള്ള
സ്ോെപ്ഗി

ൾ

ുട്ടി

ൾ മ

9447530387, 8281705030.

ോണ്ടു വരണം.കരപ്പർ ക

ോളജ് നൽ

ും. കഫോൺ:

