േറഷൻ കാർ : താലൂ
് തല അദാല
് െഫ ബുവരി 17 മുത
29
വെര
ആല
ഴ: എല"ാ കുടുംബ%ൾ
ും േറഷ' കാർ
ന ൽകുവാന ു*
സം,ാന സർ ാ- തീരുമാന ം അന ുസരി/് ന ിലവി
േറഷ'
കാർ
ഇല"ാ
എല"ാവർ ും േറഷ' കാർ
ന ൽകുവാ'
താലൂ
് തല അദാല
് െഫ ബുവരി 17 മുത
29 വെര എല"ാ
താലൂ
് സൈ2 ഓഫീസുകളിലും രാവിെല 11 മുത
ന ാലുവെര
ന ട
ും. ആവശ7മായ േരഖകൾ സഹിതം അ;യ വഴി
ത<ാറാ ിയ അേപ;കളാ> ഹാജരാേ @A. േറാഡു വ
ിലും
െകCി
െറയിലി'െറ പരിസര
ും, േതാടുവ ിലും െഷ
താമസി
ുD േറഷൻ കാർ
ഇല"ാ
വർ ും അദാല
ി
അേപ; ന ൽകാവുDതാെണD് ജില" സൈ2 ഓഫീസ- അറിയി/ .

Fകി

രജിF ടി ആ

് - രജിFേ ടഷൻ ക7ാH് സംഘടി

ി

ും

ആല
ഴ:വിവിധ േമഖലകളിെല െമ
ാന ി
്, 2ംബർ,
ഇലK ടീഷ7ൻ, വീC േജാലി, േരാഗീ പരിചരണം, ൈ ഡവർ തുട%ിയ
ന ിരവധി ൈദന ംദിന ഗാർഹിക വ7ാവസായിക ആവശ7%ൾ
്
വിദNധരായ െതാഴിലാളികള െട േസവന ം ലഭ7മാ ുDതിന ായി
വ7ാവസായിക പരിശീലന വകു
ം െക.എ.എF.ഇ േചർD്
Fകി
രജിF ടി ആ ് എD േപരി
െ◌ൈ◌െമെബ
ആ2ിേ ഷൻ വികസി ി/ . വിവിധ േമഖലകളി
െതാഴി
ൈവദNധ7ം ഉ*വർ ും , ഗുണേഭാRാ ൾ
ും FമാർC് േഫാ>
മുേഖന ഗൂഗിൽ േ2 േSാറി
ന ിDും Fകി
രജിF ടി ആ ്
ഡൗൺേലാ
െചVA ഈ ആ ി
രജിS- െച<ാം. സർXീF
െ പാൈവഡർ ആയി രജിS- െച< Dതി' ആധാ- കാർ
േഫാേCാ , െതാഴിൽ സർCിഫിേ Y്/ െതാഴിൽ
െച< DയാളാെണDു* പ[ായ
് െമHറുേടേയാ മുന ിസി ൽ
കൗൺസിലറുേടേയാ സാ;7പ തം എDിവ അേ2ാ
െചVA
സ\യം രജിSർ െച<ാം. അെല"]ിൽ പുറ ാ^ ഗവ ഐടിഐയി
െഫ ബുവരി 19, 20 തീയതികളി
ന ട
െ ടുD രജിFേ ടഷ'
ക7ാHിൽ പെ]ടുേ
ാ രജിS- െച<ാം.

േറാ
സുര;:
പതീകാ`ക വാഹന

പരിേശാധന

ന ട

ി

ആല
ഴ: േമാേCാർ വാഹന വകു ി'െറ േന തൃത\
േകരള പcതിയുെട ഭാഗമായി പതീകാ`ക വാഹന

ി
േസb
പരിേശാധന

ന ട
ി. ആല
ഴ ഡിസാS- െറFേപാൺF േഫാdF
(എ.ഡി.ആർ.എb.) 'െറ സഹകരണേ
ാെടയായിരുDു
പരിേശാധന . ന ഗര
ിലുടന ീളം ര@് ടീമുകളായിCായിരുDു
പരിേശാധന . ന ിയമ%ൾ അന ുസരി/വെര അഭിന gി/ ം
അല"ാ
വെര േബാധവA
രി
ുകയും െചVതു. ജില"യിൽ
വാഹന ാപകട%ൾ കുറV ുക എDതാ> ഇതി'െറ ല;7ം.
േസb േകരളാ എം.വി.ഐ. െക. ദിലിhകുമാർ, േകണ
വിജയകുമാർ, എ.എം.വി.ഐമാരായ െസബാSiൻ, ബാബുജി,
അരുൺ മുഹjk ഷാ, എ.ഡി.ആർ.എb േകാ-ഓർഡിേന Y- േ പം
സായി ഹരിദാF എDിവരുെട േന തൃത\
ിലായിരുDു
സുര;യും പാലിേ @ ന ിയമ%ള ം'
പരിേശാധന . 'േറാ
എDതിെന
ുറി/ * ലഘുേലഖകള ം വിതരണം െചVതു.
(ചി തമു@്)
പടം ക7ാhഷൻ: േമാേCാർ വാഹന വകു ി'െറ േന തൃത\
ന ട
ിയ പതീകാ`ക വാഹന പരിേശാധന .

ി

Fകി
രജിS- ആ ്:
സൗജന 7 പരിശീലന ം ന ൽകുDു
ആല
ഴ: ജില" എംേ2ായബിലിYി െസ'ററി'െറ ന ാലാം
വാർഷികേ
ാടന ുബlി/് Fകി
രജിS- ആ ി
സൗജന 7
പരിശീലന ം ന ൽകുDു. ൈദന ംദിന ഗാർഹിക വ7വസായിക
ആവശ7%ൾ
് വിദNcരായവരുെട േസവന ം േന രിC് ലഭ7മാ ുD
െമാൈബൽ ആ2ിേ ഷ' സംവിധാന മാ> Fകി
രജിF ടി ആ ്.
േരാഗീപരിചരണം, കുCികള ടം പരിപാലന ം, ഗാർഹിക േജാലികm,
എസി, ഫി n, വാഷിംN െമഷീൻ, ടിവി, കH7ൂCർ എDിവയുെട
റി യറിംN, കാർെപ'ററി, 2ംബർ, ഇലK ടീഷ7', െപയി'റ-,
ൈ ഡവർ, ഗാർഡന - തുട%ിയ േമഖലകളിെല േസവന ം Fകി
രജിF ടിയിലൂെട ലഭി
ും. ഇA സംബlി
ുD പരിശീലന ം
െഫ ബുവരി 18 (െചാXാdച) രാവിെല 10.30' െച%Dൂർ, കുCന ാ^
എംേ2ാVെമ'o എKFേച[ുകളി
ന ട
ുDു.
താAപര7മു*വർ ആൻേ ഡാV
FമാർC്േഫാ> സഹിതം
ബlെ C എംേ2ാVെമ'o എKFേച[ുകളി
എ
ണം.
ജpു േ;മ പ;ാചരണം ന ട

ി

ആല
ഴ: ജpുേ;മ പ;ാചരണ
ി'െറ ഭാഗമായി ന ട
ിയ
ജില"ാതല ജpുേ;മ േബാധവA രണ െസമിന ാർ മുഹj
ഗാമപ[ായ
് പസിഡ'o െജ. ജയലാൽ ഉkഘാടന ം െചVതു.

സം,ാന മൃഗസംര;ണ വകു ി'േറയും സം,ാന െവYിന റി
കൗൺസിലി'േറയും ആഭിമുഖ7
ിലായിരുDു െസമിന ാ-.
പരിപാടിയുെട ഭാഗമായി മുഹj ഗാമപ[ായ
ിെല Fകൂm
കുCികൾ
ായി ന ട
ിയ ചി തരചന ാ മqരം, ജpുേ;മ
പrേന ാ
രി എDിവയി
വിജയികളായവർ ു*
സjാന %ള ം വിതരണം െചVതു. മുഹj ഗാമപ[ായ
്
വികസന Sാ'റിംN കjിYി െചയർമാ' ഡി. സതീശ' അധ7;ത
വഹി/ . ആര7ാ^ േsാ ് പ[ായ
് അംഗം വി. എം.
സുഗാlി, ജില"ാ മൃഗ സംര;ണ ഓഫീസർ േഡാ. േമരി ജയിംF,
സം,ാന െവYിന റി കൗൺസി
അംഗം േഡാ. ൈഷജു പി.എF,
Fകൂm െഹ മിF ടF ന ൂർജഹാ' പി.എF തുട%ിയവർ
സംസാരി/ .

