ദർഘാ
ആല

ണി
ഴ: 2020-21 കാലയളവിൽ ആല

ഴ ജില േ

ഷനറി ഓഫീസുമായി ബ

െ

് േ

ഷനറി സാധന"ൾ

കയ$ിറ%ു&തിനും അ ിവ*%ു&തിനും കരാർ വ-വ.യിൽ േജാലി െച0 &തി1 ദർഘാ4 5ണി7 . മാർ7് 11
ഉ7*%് ഒരുമണി%് മു;് ദർഘാ4 അേപ5 ലഭി7ിരി%ണം. ദർഘാ4 േഫാറം മാർ7് 101 മൂ&ുമണിവെര ജിലാ
േ

ഷനറി ഓഫീസിൽ നി&ും ലഭി%ും. വിശദവിവര@ി1 േഫാൺ: 0477-2263404.

െകാേറാണേരാഗം: നിരീ
ആല

ണവും േബാധവൽ

രണവും തുടരു

ു (ജില" െമഡി

ൽ ഓഫീസ(ആേരാഗ)ം)റുെട പ,ത

ുറി-്)

ഴ: െകാേറാണേരാഗ നിരീ5ണ@ി1െറ ഭാഗമായി വീടുകളിൽ 139 േപരുെD&് ജില െമഡി%ൽ

ഓഫീസർ(ആേരാഗ-ം) അറിയി7 . ആശുപHതിയിൽ ആരും നിരീ5ണ@ിലില. കാലയളI പൂർ@ിയാ%ി നിരീ5ണ@ിൽ
നി&ും ഒഴിവാ%ിയവർ േരാഗവാഹകരല. അവേരാK യാെതാരു വിധ@ിലുളള അകൽ7യും പാലിേ%Dതില.
സമൂഹ@ിേല%് േരാഗം പകരാതിരി%ു&തിനുളള മുൻകരുതൽ എ& നിലയിൽ നിരീ5ണ@ിൽ കഴിNിരു&വരാO.
ജിലയുെട വിവിധ ഭാഗ"ളിൽ വിദ-ാഭ-ാസ .ാപന"ൾ, Hഗാമസഭകൾ െപാതുജന"ൾ, െതാഴിലുറ

്

െതാഴിലാളികൾഎ&ിവർ%ായി 37േബാധവൽ%രണ Pാസുകൾ നട@ി. കDലQർ വിേലR ആഫീ4, കൃഷി ഭവൻ
എ&ിവിട"ളിൽ PാT കൾ നട@ി. ജിലാ മാനസികാേരാഗ- പരിപാടിയുെട േനതൃതU@ിൽ നിരീ5ണ@ിൽ കഴിയു&
4േപർ%് െടലി കൗൺസിലിംW നട@ി. ജിലാ െമഡി%ൽ ഓഫീ4 േകാൺഫറൻ4 ഹാളിൽ െഹൽ@്
സൂ

ർൈവസർമാരുെട അവേലാകന േയാഗം നട&ു. വീടുകളിലുളളവരുെട നിരീ5ണ@ിനും തുടർ േബാധവൽ%രണ

Hപവർ@ന"ൾ%ും ആവശ-മായ നിർേYശ"ൾ നൽകി. Hപവർ@ന"ള െട അവേലാകനം ജിലാകളZടർ നട@ി.
െടൻഡർ
ആല

ണി

ഴ: ജില പ[ായ@ി1െറ 2019-20 വാർഷിക പ\തിയിൽ ഉൾെ

ടു@ി ജില െവ$റിനറി േകH]@ി1 ഡിജി$ൽ

എZ4േറ യൂണി$് വാ"ു&തി1 െടൻഡർ 5ണി7 . കൂടുതൽ വിവര"ൾ%് േഫാൺ: 0477- 2252431.
റാ0് പ1ിക റ2ായി
ആല

ഴ: ജിലയിൽ ആേരാഗ- വകു

ത4തികയുെട െതരെNടു

ിൽ െഹൽ@് ഇൻ4െപZടർ േHഗ_ രD് (എ4.ആർ േഫാർ എ4.ടി. ഒൺലി)

ിനായി 2019 ഡിസംബർ 261 നിലവിൽ വ& റാ`് പ ികയിൽ നി&ും ലി

ിൽ ഉൾെ

ഏക

ഉേദ-ാഗാർbിെയ 2020 ജനുവരി 281 നിയമനശിപാർശ െച*തതിനാൽ 2020 ജനുവരി 291 പൂർcാdം മുതൽ റാ`് പ ിക
റYായതായി േകരള പeിZ സർവീ4 കfീഷൻ ജില ഓഫീസർ അറിയി7 .
റാ0് പ1ിക റ2ായി
ആല

ഴ: ജിലയിൽ ആേരാഗ- വകു

െതരെNടു

ിൽ

ാg നh4 േHഗ_ രD് (എ4.ആർ േഫാർ എ4.ടി. ഒൺലി ) ത4തികയുെട

ിനായി 2017 ഡിസംബർ 141 നിലവിൽ വ& റാ`് പ ികയിൽ നി&ും ലി

ിൽ ഉൾെ

എലാ

ഉേദ-ാഗാർbികെളയും 2020 ജനുവരി 271 നിയമനശിപാർശ െച*തതിനാൽ 2020 ജനുവരി 28 പൂർcാdം മുതൽ റാ`്
പ ിക റYായതായി േകരള പeിZ സർവീ4 കfീഷൻ ജില ഓഫീസർ അറിയി7
േബാധവൽ
ആല

രണ ക)ാ4ും, വാ5പാ വിതരണ േമളയും സംഘടി-ി

ഴ: സം.ാന പിേ&ാ% വിഭാഗ വികസന േകാർ

േറഷ1െറ ആഭിമുഖ-@ിൽ ആല

ഴ െറ*ബാൻ

ഓഡിേ$ാറിയ@ിൽ െക എ4 ബി സി ഡി സിയുെട വിവിധ വാ*പ പ\തികെള%ുറി7് േബാധവൽ%രണ ക-ാ;ും,
വാ*പാ വിതരണ േമളയും സംഘടി

ി7 . െക എ4 ബി സി ഡി സി ഡയറZടർ എ. മേഹH]ൻ ഉjഘാടനം

െച*തു.ജിലാ ഓഫീ4 അസി. മാേനജർ േസാഫിയ എ. അധ-5ത വഹി7 . അസി

1k ജനറൽ മാേനജർ ബി]ു സി.ആർ,

എ.െജ. സുബിൻ എ&ിവർ പെ`ടു@ു.
സൗജന)
ആല

കിൽ രജി

,ടി ആ8 പരിശീലനം

ഴ: എംേlായബിലി$ി െസ1റർ െച"&ൂർ ടൗൺ എംേlാ*െമ1k എZ4േച[ിൽ െഫHബുവരി 181 സൗജന-

4കിൽ രജി4Hടി ആm പരിശീലനം സംഘടി

ി%ും.േരാഗീപരിചരണം, ൈചൽ_ െകയർ, ഗാർഹിക േജാലികൾ, എ സി,

Hഫി_R, വാഷിംW െമഷീൻ, ടി വി, ക;-ൂ ർ എ&ിവയുെട റി

യറിംW കാർെപ1ററി, lംബർ, ഇലZHടീഷ-ൻ, െപയി1റർ,

ൈHഡവർ, ഗാർഡനർ തുട"ിയ േസവന"ൾ 4കിൽ രജി4Hടിയിലൂെട ലഭ-മാകു&ു. രാവിെല10.301 ആൻേHഡാ*_
4മാർ ്േഫാൺ സഹിതം ബ
വ)വസായ നിേ
ആല

െ

എംേlാ*െമ1k എZ4േച[ുകളിൽ എ@ണം.േഫാൺ:0479-2450272

പക സംഗമം െഫ,ബുവരി 27:

ഴ: സർ%ാരി1െറ ഊർoിത വ-വസായവൽ%രണ പരിപാടിയുെട ഭാഗമായി വ-വസായ വാണിജ- വകു

് ജില

വ-വസായ േകH]@ി1െറ ആഭിമുഖ-@ിൽ ജിലയിൽ പുതിയ വ-വസായ സംരഭകർ%ുേവDി വ-വസായ നിേ5പക
സംഗമം െഫHബുവരി 271 രാവിെല 9.30 മുതൽ നട@ും. സംരംഭകർ%് വിവിധ േമഖലകളിെല വ-വസായ നിേ5പ
സാധ-തകള ം വ-വസായ സംരംഭ"ള മായി ബ

െ

വിവിധ വിഷയ"ള ം ചർ7 െച0ാൻ അവസരമുDാകും.

പെ`ടു%ാൻ മുൻകൂറായി ജില വ-വസായ േകH]@ിൽ രജി
േപർ%് മാHതം. േഫാൺ: 9496333376.

ർ െച0ണം. Hപേവശനം ആദ-ം രജി

ർ െച0 & 50

