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തിരുവനന്തപുരം

വിവിധം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ ആ
ഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ മെഗാക്വിസ ഫൈ
്
നൽ റൗണ്ടി
ലെത്തിയ കുട്ടികളെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും 
ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പഠനയാത്ര മന്ത്രി കടന്ന
 പ്പള്ളി 
രാമചന്ദ്രൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ ചെ
് യ്തു.  പുരാവസ്തു ഡയറക്ടർ ജെ.
രജികുമാർ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു.  മൃഗശാല ഡയറക്ടർ

കെ. ഗംഗാധരൻ, ഡ�ോ. എസ.്  റെയമ് ൺ, പി. ബിജു എ
ന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.  ഇടുക്കി മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ, എഴുത്ത
ളം എന്നിവിടങ്ങൾസന്ദർശിക്കും. ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡ
യറക്ടർ ഡ�ോ. വി. കാർത്തികേയൻ നായർ, ഡ�ോ. എസ.്
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, പി. ശിവദാസൻ, ജെ. രജികുമാർ എന്നി
വർ പഠനയാത്രയിൽ സംവദിക്കും.
www.keralakaumudi.com

ബഷീർ അവാർഡ് അഷിതയ്ക്ക്

ക�ോട്ടയം:  തലയ�ോലപ്പറമ്പ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബ
ഷീർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ ബഷീർ അവാർഡ് അഷിത
യുടെ  'അഷിതയുടെകഥകൾ"  എന്ന സമാഹാരത്തി
ന് ലഭിച്ചു.  25000 രൂപയും ശില്പവും പ്രശംസാ പത്ര
വുമാണ് അവാർഡ.്   ബഷീറിന്റെ ജന്മദിനമായ   21
ന് വൈകിട്ട്  4ന് തലയ�ോലപ്പറമ്പ് ബഷീർ സ്മാരക
ത്തിൽ അവാർഡ് സമർപ്പണം നടക്കും
 .

സജിനിക്ക് മുതുകുളം പാർവതിഅമ്മ
പുരസ്കാരം

തിരുവനന്തപുരം:  മുതുകുളം പാർവതിഅമ്മ സ്മാരക
സാഹിത്യ പുരസക
് ാരം   സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 
 സാംസക
് ാ
രിക വകുപ്പ് അഡിഷണൽ സെക്രട്ടറിഎസ് .സജി
നിയുടെ 'യേശു മഴ പുതയ്ക്കുന്നു" എന്ന കഥാസമാ
ഹാരത്തിന.് പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്ര
വും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം  26 ന് മുതുകുളത്തു ചേ
രുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി ജെ. മെഴസ
് ിക്കുട്ടിഅ
മ്മ നൽകും.  2007ലെ  കേസരിസ്മാരക അവാർഡ്
ജേതാവായ സജിനിതിരുവനന്തപുരം കുടപ്പനകുന്ന് രാഗാലയത്തിലാ
ണ് താമസം.

പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മിഷൻ സിറ്റിംഗ് 18ന്

തിരുവനന്തപുരം: പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മിഷൻ 18ന് രാവിലെ 11മുതൽ
പാലക്കാട ് ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലെ ക�ോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ സിറ്റിം
 ഗ് നട
ത്തും. പത്തുകുടി സമുദായം, വീരശൈവ സമുദായത്തിന്റെ 
 അവാന്തര വി
ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്  ഒ.ബി.സി പദവി നൽകുന്നത,്  ബ�ോയൻ സമുദാ
യത്തിന് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച് റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നി
ന്നും തെളിവെടുപ്,പ് വടുക സമുദായത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഏകീകൃ
തമായി വടുക എന്ന് നാമകരണം നടത്തുക എന്നിവയാണ് പരിഗണിക്കു
ന്നത.്  ചെയർമാൻ റിട്ട. ജസറ്റി
് സ ശ
് ിവരാജൻ, മെമ്പർമാരായ അഡ്വ. വി.
വേണു എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.

പരിസ്ഥിതി സാക്ഷരത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും:
മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സമ്പൂർണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ
ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പരിസ്ഥിതി സാക്ഷരതാ പദ്ധതി നടപ്പി
ലാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി. രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ അത�ോറിട്ടിനടപ്പിലാക്കുന്ന പരിസ്ഥി
തി സാക്ഷരതാ പദ്ധതി ല�ോഗ�ോയുടെ പ്രകാശനം  സാക്ഷരതാമിഷൻ
ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.പി.എസ.്  ശ്രീകലയ്ക്ക് നൽകി നിർവഹിക്കുകയായിരു
ന്നു അദ്ദേഹം.  കടുത്ത വരൾച്ചയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമാണ് കേ
രളം ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന  പ്രശ്നം. ഇതിന് പരിഹാരം പരിസ്ഥി
തി സംരക്ഷണവും പ്രകൃതി സ്നേഹവും മാത്രമാണെ
 ന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ല�ോഗ�ോ തയാറാക്കിയ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ജ�ോഷി ചേറായി
ക്ക്  മന്ത്രി കാഷ് അവാർഡ് നൽകി.  മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സു
നിൽകുമാർ, പരിസ്ഥിതി സാക്ഷരതാ പ്രോജക്ട് ക�ോർഡിനേറ്റർ എസ.് 
പി. ഉണ്ണിത്താൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം:
സർക്കാർ ഇടപെടണം

തിരുവനന്തപുരം:  സർക്കാർ ഡ�ോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന നിസഹരണ സമ
രം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് 
എ.ഐ.വൈ.എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ആർ സജിലാലും 
സെക്രട്ട റി മഹേഷ് കക്കത്തും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സമരം മൂലം സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ര�ോഗികൾ  
ദുരിതത്തിലായി. ര�ോഗികൾ ചികിത്സ കിട്ടാതെഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി 
പ�ോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ.്   സർക്കാർ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നത് പ്ര
തിഷേധാർഹമാണെന്നും ഡ�ോക്ടർമാരുമായി ചർച്ച നടത്തി സമരം അ
വസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആധാരമെഴുത്ത് ത�ൊഴിലാളികളുടെ
സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: ആധാരമെ
 ഴുത്ത് ത�ൊഴിലാളികളുടെ സംസ്ഥാന കൺ
വെൻഷൻ നാളെ രാവിലെ 9.15 ന് തിരുവനന്തപുരം ഹസ്സൻ മരയ്ക്കാർ ഹാ
ളിൽ രജിസട്രേ
് ഷൻ  മന്ത്രി ജി. സുധാകരൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യും.
യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കരകുളം ബാബു അധ്യക്ഷനാകും. മുഖ്യാതി
ഥിയും തിരുവനന്തപുരം മേയറുമായ അഡ്വ. വി. കെ. പ്രശാന്ത് തിരിച്ചറി
യൽ കാർഡ് വിതരണം ചെയ്യും.  യൂണിയൻ രക്ഷാധികാരി അഡ്വ. ബി.
സത്യൻ എം .എൽ. എ ക്ഷേമ ആധാരങ്ങളുടെ സൗജന്യ തയ്യാറാക്കൽ
ഉത്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം  ത�ൊഴിൽ സെമിനാർ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന പ്രസി
ഡന്റ് ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യും. യൂണിയൻ വൈസ്
പ്രസിഡന്റ് കുണ്ടറ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള അദ്ധ്യക്ഷനാകും.

മാവേലിക്ക് ഫറ�ോക്കിൽ സ്റ്റോപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പ�ോകു
ന്ന മാവേലി എക്സ് പ്രസിന് ഫറ�ോക്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചു. മംഗലാപു
രം വരെ 31 സ്റ്റോപ്പുകളുള്ള മാവേലിക്ക് മലപ്പുറത്തെ തിരൂർ കഴിഞ്ഞാൽ
ക�ോഴിക്കോടായിരുന്നു സ്റ്റോപ്.പ് ഇൗ സ്റ്റേഷനു
 കൾക്കിടയിലാണ് ഫറ�ോ
ക്കിൽ പുതിയ സ്റ്റോപ്പ് അനു
 വദിച്ചത.്   17 മുതലാണിത് നടപ്പാകുക.ആറുമാ
സത്തേക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നീട്സ്ഥിരമായും നടപ്പാക്കും.
ഇതിന് പുറമേ  കൊല്ലം - എറണ
 ാകുളം പാസഞ്ച
 ർ, എറണാകുളം കൊ
ല്ലം പാസഞ്ചർ,കായംകുളം - ആലപ്പുഴ പാസഞ്ചർ എന്നീട്രെയിനുകൾക്ക് 
പുന്നപ്രയിലും സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സഹകരണ ട്രൈബ്യൂണൽ സിറ്റിംഗ്

തിരുവനന്തപുരം :  സഹകരണ ട്രൈബ്യൂണൽ   20ന് എറണാകുളം ജില്ലാ സ
ഹകരണ ബാങ്കിലും 27ന് ക�ോട്ടയം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിലും സിറ്റിം
 ഗ്  
നടത്തും. 30ന ഹെ
് ഡ് ക്വാർട്ടേ
 ഴസ
് ിൽ മടങ്ങിയെ
 ത്തും.

അല�ോപ്പതിക്കാർക്ക് ആയുർവേദ
പി.ജിയും  പഠിക്കാം


◗സി.
◗
വിമൽകുമാർ

ക�ൊല്ലം: അല�ോപ്പതി ബിരുദധാ
രികൾക്ക് ഇനി ആയുർവേദ ബി
രുദാനന്തര ക�ോഴ്സിൽ ചേർന്ന് 
പഠിക്കാം.
ആയുർവേദം അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യ
യുടെ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്ര
ത്തിന്റെ മഹത്വം ല�ോകത്തിന്
മുന്നിലെത്തിക്കുക ലക്ഷ്യമാക്കി
യാണ  ് കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാല
യത്തിന്റെ പദ്ധതി. ആയുർവേദ
പി.ജി  ക�ോഴ്സുകളായ എം.ഡി,
എം.എസ്, ഡിപ്ളോമ എന്നിവ
യിൽ എം.ബി.ബി.എസ് ബിരുദ
ധാരികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്
സംബന്ധി
 ച്ച്  സെൻട്രൽ കൗൺ
സിൽ ഒഫ് ഇന്ത്യൻ മെഡിസി
ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദി
വസംഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന യ�ോ
ഗംചർച്ച ചെയ്തു.ആയുർവേദ ഡ�ോ
ക്ടർമാരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇതി

നെ ശക്തമായി എതിർത്തു.
പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ 
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ചൈന ന
ടത്തുന്ന 
 ശ്രമത്തിന്റെ 
 ചുവട് പിടി
ച്ചാണ് ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തി
ന്റെ നീക്കം. ചൈനയിൽ അല�ോ
പ്പതിബിരുദധാരികൾക്ക് ആയുർ
വേദ പി.ജി ക�ോഴ്സുകളിൽ പ്ര
വേശനം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് 
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വൻ ഡിമാ
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ശബരിമല മകരവിളക്കിന്റെ
തിരക്കിലേക്ക്
◗അടൂർ
◗
പ്രദീപ് കുമാർ

ശബരിമല :  എരുമേലി പേട്ട കഴി
ഞ്ഞത�ോടെ സന്നിധാനം മകരവി
ശബരിമലയിൽ
ളക്കിന്റെ  തിരക്കിലേക്ക് അമരു
പ്രതിഷേധവുമായി
ഇ
ന്ന്
ന്നു. ഇന്ന് തിരുവാഭരണഘ�ോഷ
ആയുർവേദക്കാർ
നട തുറക്കൽ                         3.00
യാത്രയും പുറപ്പെടുന്നത�ോടെ തി
നിർമാല്യദർശനം             3.05
കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാകി
രക്ക് അതിന്റെ പാരമ്യതയിലെ
അഭിഷേകം                           3.15
ല്ലെന്ന് യ�ോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ച സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഒഫ്
ത്തും. എരുമേലിയിൽ നടന്ന അ
നെയ്യഭിഷേകം                   3.30-7.00
ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഡ�ോ. വാസുദേ
 
മ്പലപ്പുഴ, ആലങ്ങാട് സംഘങ്ങളു
ഗണപതിഹോമം             3.30
വൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു.
ടെ  പേട്ടയിൽ പങ്കെടുത്ത് പതിനാ
ഉഷഃപൂജ                                   7.30
രാജ്യത്ത് ആയുർവേദ എം.ഡി ക�ോഴ്സിന്1000 സീറ്റുകളാണു
യിരങ്ങളാണ് മകരജ്യോതി ദർശ
നെയ്യഭിഷേകം                   8-11.30
ള്ളത.് ആയുർവേദ ബിരുദ ക�ോഴ്സിന് 13000 സീറ്റുകളും. എം.ഡി
നത്തിനായി വാഹനങ്ങളിലും  പ
ഉച്ചപൂജ                                      12.30
ക�ോഴ്സിൽ അല�ോപ്പതിക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ നഷ്ടം ആയുർ
രമ്പരാഗത പാതയിലൂടെയും നീങ്ങു
നട അടയ്ക്കൽ                         1.00
വേദ ബിരുദക്കാർക്കായിരിക്കും. കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ ആ
ന്നത.് വാഹനങ്ങളിൽപുറപ്പെട്ടവർ
വൈകിട്ട് നട തുറക്കൽ 3.00
യുർവേദ മെഡിക്കൽ അസ�ോസിയേഷൻ ഒഫ് ഇന്ത്യയും പ്രതി
ഇന്നലെ സന്ധ്യയ�ോ
 ടെ സന്നിധാ
ദീപാരാധന                            6.30
ഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആയുഷ് മന്ത്രാ
നത്തെത്തി. പേട്ടയിൽ പങ്കെടുക്കു
പുഷ്പാഭിഷേകം                   6.45
ലയത്തിന് നിവേദനം നൽകിയതായി  ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡ�ോ.
ന്നതിനായിതീർത്ഥാടകർഎരുമേ
അത്താഴ പൂജ                       9.30
രജിത് ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.
ലിയിൽ തങ്ങിയതിനാൽ  രണ്ട് ദി
ഹരിവരാസനം പാടി
ആയുർവേദത്തിൽ അടിസ്ഥാന അറിവില്ലാത്ത അല�ോപ്പതി
വസം ശബരിമലയിൽ തിരക്ക് കു
നട അടയ്ക്കൽ                         11.00
ക്കാർക്ക് ആയുർവേദ പി.ജി ക�ോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം നൽകു
റവായിരുന്നു.  ഇന്നലെ രാത്രിയ�ോ
മാളികപ്പുറത്ത്
ന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു.
ടെ തിരക്കേ
 റിത്തുടങ്ങി.എരുമേലി
നട തുറക്കൽ                         3.00
യിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗതപാതയി
ഗണപതിഹോമം            3.30
ൻഡാണ.് ഇന്ത്യൻ ഡ�ോക്ടർമാർ ദ്യശാസ്ത്രത്തിനും വൻ സ്വീകാര്യത ലൂടെ പുറപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പമ്പയിലും 
ഉഷഃപൂജ                                   7.30
ക്കും വിദേശത്ത് അവസരങ്ങൾ കൈവരുമെന്നാണ  ് ബന്ധപ്പെട്ട സന്നിധാനത്തുമായി എത്തും. നാ
ഉച്ചപൂജ                                    12.30
ളെയാണ  ് പ്രസിദ്ധമായ പമ്പാസ
ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ  പാരമ്പര്യ വൈ വർ ചൂണ്ടിക്കാ
 ട്ടുന്നത.്
നട അടയ്ക്കൽ                         1.00
ദ്യയും വിളക്കും.  ഇതിൽ പങ്കെടുക്കു
വൈകിട്ട് നട തുറക്കൽ 3.00
ന്നതിനായിഅമ്പലപ്പുഴ,ആലങ്ങാ
ദീപാരാധന                           6.30
ട് സംഘങ്ങളും മറ്റ് ഭക്തസംഘങ്ങ
ഭഗവതിസേവ                     7.00
ളും ഇന്ന് പമ്പയിൽ തങ്ങും.
അത്താഴപൂജ                        9.30
മകരവിളക്കിന് രണ്ട് ദിവസം
നട അടയ്ക്കൽ                      11.00
മാത്രം ശേഷിക്കേ  സന്നിധാന
ത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഭക്തർ ഇനി എത്തുന്നവർ മകരജ്യോതി
സ്റ്രിൽ നിന്ന്  നിയമന ശുപാർശ 
പർണശ
 ാലകൾനിർമ്മിച്ചുതുട ങ്ങി.   ദർശിച്ചേ മലയിറങ്ങൂ.
നൽകാമെന്നുണ്ട്.  യു.ഡി ക്ളർ
ക്കുമാരായുള്ള  ഉദ്യോഗാർത്ഥിക
ളെ കിട്ടുന്നില്ലെന്നു  പറഞ്ഞ് നേ
രിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന്റെ  റാങ്ക് ലി
സ്റ്റിൽ നിന്ന്  നിയനം നടത്താൻ
നീക്കം നടത്തുന്നതായിട്ടാണ  ് ആ
 ൾപ്പെടെ ആന വേണമെ
കർ ണ ാട ക കൂവ മ്പൂ യൂണ ിവ േ കൊച്ചി:  മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തി ചടങ്ങിലു
രോപണം.
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.  
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ജൂനിയർ  കോ- ഓപ്പറേറ്റിവ്
ക്കോടതി ഉത്തരവ് പുനഃ ത്തരവ്പുനഃപരിശ�ോധിക്കുകയ�ോ 
ഇൻസ്പെക്ടർ നൂറിൽപ്പരം ഒഴിവു ബ�ോട്ടണിയിൽ ഡ�ോക്ടറേറ്റു ലഭി ന്ന ഹൈ
ച്ച സജീവൻ ആർ.എസ്. പേട്ട ഭഗ പരിശ�ോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയ�ോ വേണമെ
കളുണ്ട് 
 .  
പന്തളം കൊട്ടാര നിർവാഹക ന്നാണ് ഹർജിയിലെ  ആവശ്യം.
വിജ്ഞാപനമിറക്കാതെ   യ�ോ ത്സിംഗ് റ�ോഡ് 'രാജീവ"ത്തിൽ ട്ട്  
മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന്ആ
സം
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റപ്പിക്കാനാവുമെന്നാണ  ് ഉദ്യോ
ഞ്ഞ ജൂൺഒന്നിനാണ ഹൈ
്
ക്കോ
സ്.ടി രാധ കെ.ടിയുടെയും മകനാ ഹർജി നൽകി.
ഗാർത്ഥികളുടെ ചോദ്യം.
കൊട്ടാരത്തിലെ 
 പ്രതിനിധിക ടതി നിർദ്ദേശിച്ചത.് കഴിഞ്ഞ മകര
ണ്. ഭാര്യ: എം.എസ്. ജിഷ
ളുടെ അഭിപ്രായം ആരായാതെയാ വിളക്ക് കാലത്ത് ആന ഇടഞ്ഞ് ഒ
ണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തീരുമാന രു വൃദ്ധ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഡി
മെടുത്തത.്    മകര വിളക്ക് ഉത്സവ വിഷൻ ബെഞ്ച് സ്വമേധയാ എടു
ത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ആനഅനി ത്ത കേസിൽ ക്ഷേത്രം തന്ത്രിമാ
വാര്യമാണ.്   മകരവിളക്കിന�ോടന രായ കണ്ഠരര് രാജീവരര,് കണ്ഠര
തിരുവനന്തപുരം: വാട്ടർ അതോറി ടുബന്ധിച്ച് പതിനെട്ടാം പടിയുടെ ര് മഹേഷ മേ
് ാഹനര് എന്നിവരു
ട്ടിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയർ താഴെ പന്തളം രാജകൊട്ടാരത്തി ടെ  അഭിപ്രായം തേടിയാണ് ആ
ഖരൻ തുടങ്ങിയവരും വിവിധ സ തസ്തികയിലെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ലെ പ്രതിനിധിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന  നയെ ഒഴിവാക്കാൻനിർദ്ദേശിച്ചത.്
മ്മേളന പരിപാടികളിൽ പങ്കെ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് അസോസിയേ
ടുക്കും.  സെമിനാറിലും സിമ്പോ ഷൻ  ഒഫ് കേരള വാട്ടർ അതോ
സിയങ്ങളിലും  പി. ഗ�ോപിനാഥൻ റിട്ടി ഓഫീസേഴ്സ് ഇന്റർവ്യൂവിനു
നായർ, ജസ്റ്റിസ് വി.എസ.് രാമ ളള പരിശീലനം നൽകുന്നു. 14 ന്
ചന്ദ്രൻ നായർ, ഡ�ോ.എം.കെ. മു രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 4
നീർ എം.എൽ.എ, ഡ�ോ. ജ�ോർ വരെ എറണാകുളം മരടിലെ സ്റ്റേ എരുമേ
 ലി:ആലങ്ങാട്ട് യ�ോഗം പേ ളം സംഘർ
ജ് ഓണക്കൂർ, എം.ജി. രാധാകൃ റ്റ് റഫറൽ യൂണിറ്റിൽ വച്ചാണ് പ ട്ട ആരംഭിക്കുന്നതിന്മുമ്പ് പേട്ട 
 സം ഷാവസ്ഥ 
ഷ്ണൻ, പ്രൊഫ.എസ.്  ശിവദാസ,് രിശീലനം. റിട്ട. ചീഫ് എൻജിനി ഘങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കം. സംഭ സൃഷ്ടിച്ചു. തു
ഡ�ോ. ബി.എ. പ്രകാശ,് പ്രവീൺ യർ രതീഷ,്  പ്രൊഫ.സജു തുടങ്ങി വങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഹൈക്കോ ടർ ന്ന്  വി
പരമേശ്വർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടു യവർ ക്ളാസെടുക്കും. പങ്കെടുക്കാ ടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കണമെന്ന  ജയകുമാർ
ക്കും.  ശനിയാഴ്ച  സമാപന സമ്മേ നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ  9447442010 പ�ൊലീസിന്റെ കർശനമായ നിർ നേതൃത്വം 
ളനം കെ. മുരളീധരൻ എം.എൽ. എന്ന നമ്പരിൽ വാട്സ് ആപ്പ് മെ ദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് എ.കെ. വിജയ നല്കുന്ന വി
സേജ് അയച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കുമാർ നേതൃത്വം നല്കുന്ന വിഭാഗ ഭാഗത്തിന്റെ അയ്യപ്പ
എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
 ഗ�ോളക പൂജി
ത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി പേട്ടതു ച്ച് പേട്ട ആരംഭിച്ചു.
ള്ളുന്നതിന് അനുമതി നല്കി. പേട്ട 
മറുവിഭാഗം ഗജവീരന്മാരുടെ
ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയ മഞ്ഞപ്ര അകമ്പടിയില്ലാതെ പ്രധാന ആ
രാജപ്പൻനായർ വിഭാഗം തങ്ങളു ലങ്ങാട്ട് പേട്ടയുടെ പിന്നാലെയാ
ടെ അയ്യപ്പഗ�ോളക പൂജിക്കണമെ ണ് പേട്ടതുള്ളിയത.് ഇരുപേട്ടക
ന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ  കൾ സ്വീകരിക്കുക.
ന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്ഷേത്ര ശ്രീക�ോ ളും വൻപ�ൊലീസ് സന്നാഹത്തോ
വരൾച്ചാ മുന്നൊരുക്ക പദ്ധതി വിലിന് മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചത�ോ ടെയാണ് നടന്നത.് ആദ്യം വലിയ
ഭാഗമായി കുടിവെള്ള വിതരണ
ത്തിനായി ആവശ്യമായ സ്ഥല യിൽപെടുത്തി കുഴൽക്കിണറുക ടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇ മ്പലത്തിലെത്തിയ സംഘം ചട
ങ്ങളിൽ കിയ�ോസ് കുകൾ സ്ഥാ ളുടെ ഹാൻഡ പൈ
്
പ്പുകളുടെ അ ത�ോടെ ഹൈക്കോടതി അനുകൂല ങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിപുറത്തി
പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായ�ോഗം അ റ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതി ഉത്തരവ് ലഭിച്ച എ.കെ. വിജയകു റങ്ങിയതിന ശേ
് ഷമാണ് പിന്നാ
നുമതി നൽകി.  ടാങ്കർ ല�ോറിക നായി ജല വിഭവ വകുപ്പ് സമർപ്പി മാർ വിഭാഗം പ�ൊലീസ് സഹായം ലെ എത്തിയ സംഘത്തെ ക്ഷേ
ളിൽ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ച്ച പദ്ധതികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.ക�ോടതിഉത്തരവ്ന ത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത.് ഇവർ
തിന് പകരം രണ്ടോ മൂന്നോ വാർ ശ�ോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടി ടപ്പാക്കാൻ പ�ൊലീസബ
് ലംപ്രയ�ോ ക്ക് ദേവസ്വം ബ�ോർഡിന്റെ നേതൃ
ഡുകൾ ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൾസ്വീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗിച്ചത സ്ഥ
് ലത്ത് ഒരു മണിക്കൂറ�ോ ത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നല്കി.
സ്ഥിരം കിയ�ോസകു
് കൾ സ്ഥാപി
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 13 പ
ച്ച്  കുട ിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യും. ഞ്ചായത്തുകളിലേയും നഗരസഭ
കിയ�ോസകു
് കൾ സ്ഥാപിക്കാ യിലേയും കുടിവെള്ളവിതരണ പ പ്രസ് ക്ലബ് ഫ�ോട്ടോജേർണലിസം ക�ോഴ്സ്
നുള്ള ടാങ്കുകൾ വാങ്ങാൻ ആവ ദ്ധതിക്കാവശ്യമായ നടപടികൾ
് ബ്ബി ക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന  തീയതി   25 വ
ശ്യമായ തുക ലാൻഡ് റവന്യു ക സ്വീകരിക്കാനും മന്ത്രിസഭായ�ോ തിരുവനന്തപുരം :  പ്രസ ക്ല
ന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഒഫ ജേ
് ർണലി രെ നീട്ടി.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
മ്മിഷണറുടെഫണ്ടിൽനിന്ന് നൽ ഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.
സം നടത്തുന്ന ത്രിമാസ ഫ�ോട്ടോ ഫ�ോൺ:  04712330380, 2338950,
കും. ജില്ലാ കളക്ടർമാർ വഴിയാകും 
ജേർണലിസം ക�ോഴ്സിന  ് അപേ 2334280, 8547577708.
ഇതിനുള്ള ജില്ലാ തല അപേക്ഷ

കോ- ഓപ്പറേറ്റിവ് ഇൻസ്പെക്ടർ: പുറംവാതിൽ
നിയമനമെന്ന് ആര�ോപണം
◗പ്രത്യേക
◗
ലേഖകൻ

തിരുവനന്തപുരം : സഹകരണ വ
കുപ്പിലെ  ജൂനിയർ  ഇൻസ്പെക്ടർ
തസ്തികയിലേക്ക് പുറംവാതിൽ
നിയമനം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആ
ര�ോപണം.
ജൂനിയർ ക�ോ-ഓപറേറ്റീവ്
ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക്  മൂ
ന്ന് രീതിയിലാണ് നിയമനം. 1.
നേരിട്ടുള്ള നിയമനം,   2. ഗ്രാമവി
കസന വകുപ്പിലെ വില്ലേജ് എ
ക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരിൽനി
ന്ന്     നിശ്ചിത കാലയളവ് പൂർത്തി
യാക്കിയവരെ  തസ്തികമാറ്റത്തി

ലൂടെ നിയമിക്കൽ,    3.  വിവിധ വ
കുപ്പുകളിൽ യു .ഡി  ക്ളാർക്കുമാരാ
യി പണിയെടുക്കുന്ന  ജെ.ഡി.സി
യോഗ്യതയുള്ളവരിൽനിന്ന്  നേ
രിട്ടുള്ള നിയമനം .
ഇതിൽ  ഒന്നും രണ്ടും  രീതി
യിലെ നിയമനത്തിന  ് പി എസ്
സിറാങ്ക് ലിസ്റ്ര്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചി
രുന്നു .
മൂന്നാമത്തെ നിയമന രീതിയി
ലേക്ക്  പി.എസ.് സി  വിജ്ഞാപ
നം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.  ഇതിലേ
ക്ക്  യ�ോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥി
കളെ കിട്ടാതെ വന്നാൽ,  നേരി
ട്ടുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള  റാങ്ക് ലി

മകര വിളക്കിന് ആന എഴുന്നള്ളത്ത്
അനുവദിക്കണമെന്ന് ഹർജി

കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് യൂണിയൻ
സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇന്ന് മുതൽ
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ 
ഗസറ്റഡ്ജീവനക്കാരുടെ സംഘ
ടനയായ കെ.ജി.ഒ.യു വിന്റെ സം
സ്ഥാന സമ്മേളനം    ഇന്ന് തിരു
വനന്തപുരംപഞ്ചായത്ത് അസ�ോ
സിയേഷൻ ഹാളിൽ തുടങ്ങും.  രാ
വിലെ10.30 ന്   മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉ
മ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനംനിർവ
ഹിക്കും.
11.30 ന് പ്രതിനിധി സമ്മേള
നത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രതിപ
ക്ഷ നേതാവ് രമേശ ചെ
് ന്നിത്തല
നിർവഹിക്കും. സംഘടനാ ശാ
ക്തീകരണം -2017 ന്റെ സംസ്ഥാ

നതല ഉദ്ഘാടനം കെ.പി.സി.
സി. പ്രസിഡന്റ് വി.എം. സുധീരൻ
നിർവഹിക്കും. എം.എൽ.എ. മാ
രായ കെ.സി. ജ�ോസഫ,് വി.ഡി.
സതീശ
 ൻ,   വി.എസ.്  ശിവകുമാർ,
വി.ടി. ബൽറാം, എം. വിൻസെ
ന്റ്, കെ.എസ.്  ശബരീനാഥൻ എ
ന്നിവരും ക�ോൺഗ്രസ് നേതാ
ക്കളായ എം.എം. ഹസൻ, കെ.
ബാബു, തമ്പാനൂർ രവി, ശൂരനാ
ട് രാജശേഖരൻ, പി.സി. വിഷ്ണു
നാഥ,് എം. ലിജു, രാജ്മ�ോഹൻ
ഉണ്ണിത്താൻ, ബിന്ദുകൃഷ്ണ, നെയ്യാ
റ്റിൻകര സനൽ, ആർ. ചന്ദ്രശേ

ഇന്റർവ്യൂ
പരിശീലനം

ആലങ്ങാട്ട് പേട്ട; തർക്കത്തിന�ൊടുവിൽ
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കി

പ�ൊലീസ് ഡ്രൈവർമാരുടെ 400 പുതിയ തസ്തികകൾ
തിരുവനന്തപുരം: പ�ൊലീസ്   നിച്ചു. മന്ത്രിമാരായ എ.കെ. ബാ
ഡ്രൈവർമാരുടെ 400 പുതിയ ത ലൻ, സി. രവീന്ദ്രനാഥ,് രാമചന്ദ്രൻ
സ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മന്ത്രിസ കടന്നപ്പള്ളി, എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ,
ഭായ�ോഗം  തീരുമാനിച്ചു.ആറ് ബ മാത്യു ടി. ത�ോമസ,് ഇ. ചന്ദ്രശേ
റ്റാലിയനുകളിലായി ആറ് പി.എ ഖരൻ എന്നിവരാണ് ഉപസമിതി
സ്.സി റാങ്ക് പട്ടികകളാണ് നില അംഗങ്ങൾ.
വിലുള്ളത.് തൃശൂർ ബറ്റാലിയനി
തൃശ്ശൂർമഹാരാജാസ്ടെകന�ോ
് 
ലെ റാങ്ക് പട്ടിക ഇതിന�ോടകം ളജിക്കൽഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽകമ്പ്യൂട്ടർ
തീർന്നിട്ടുണ്ട്.
എൻജിനിയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ
കേരളപ്പിറവിക്ക് ശേഷം ജനാ ഒരു ഡമ�ോൺസ്ട്രേറ്റർ തസ്തിക
ധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്ക സൃഷ്ടിച്ചു.
പ്പെട്ട ആദ്യ മന്ത്രിസഭയുടെ അറുപ കുടിവെള്ള
താംവാർഷികം ആഘ�ോഷിക്കു
ന്നതിന്നിർദ്ദേശംസമർപ്പിക്കാൻ വിതരണത്തിന്
മന്ത്രി എ.സി. മ�ൊയ്തീൻ കൺവീന കിയ�ോസ്കുകൾ
റായി ഉപസമിതി രൂപീകരിക്കാ തിരുവനന്തപുരം: വരൾച്ച തടയു
നും മന്ത്രിസഭായ�ോഗം തീരുമാ

വിളംബരം
KEAM-2016ഫീസ് റീഫണ്ട്

തിരുവനന്തപുരം : 2016 ലെ പ്രാഫഷണൽ ഡിഗ്രി ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് അ
ല�ോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച് ഫീസ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർക്ക് ഒടുക്കിയ ശേ
ഷം പ്രവേശനം നേടാതിരുന്നർക്കും നേടിയ പ്രവേശനം നിശ്ചിത സമയ
ത്തിനകം റദ്ദ് ചെയ്തവർക്കും ഫീസ് റീഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയ�ോ 
അച്ഛൻ / അമ്മയുടെയ�ോ ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിന്റെ 
 അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഐ.
എഫ്.എസ് ക�ോഡ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പേജ് സ്കാൻ ചെയ്ത് വെ
ബ് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായിഇമേജ്അപല�ോ
് 
ഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം ജനു. 14 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.
കെ.ഇ.എ.എം 2016 പ്രോസ്പെക്ടസ് 12.2.3 പ്രകാരം അവസാന അല�ോ
ട്ട്മെന്റിന ശേ
് ഷം വിടുതൽ നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫീസ് തിരികെ ലഭി
ക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കില്ല.
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് 
വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ
അറിയിച്ചു.

ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
സ്ക�ോളർഷിപ്പ് നൽകും

തിരുവനന്തപുരം :  ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളിലെ കലാ,
സഹിത്യ പ്രതിഭകൾക്കായി ക�ോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ
സ്ക�ോളർഷിപ്പുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  വിശദാംശങ്ങളും അപേക്ഷയു
ടെ മാതൃകയും  www.dhsekerala.gov.in  ൽ.
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കല�ോത്സവത്തിൽ കഴിവ തെ
് ളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ
അതത് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്ക് നൽകുന്ന അപേക്ഷ പ്രിൻസിപ്പൽ സാ
ക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം   17 നു വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കുമുമ്പായി ഡയറക്ടർ,
ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം, ഹൗസിംഗ ബ�ോ
്
ർഡ് ബിൽഡിംഗ,്  ശാ
ന്തി നഗർ, തിരുവനന്തപുരം-1 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ഹ
യർ സെക്കൻഡറി  ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

നിയമസ
 ഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതി യ�ോഗം
19 ന് പാലക്കാട്ട്

തിരുവനന്തപുരം :  കേരള നിയമസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച സമിതി  
19 ന് രാവിലെ 10.30 ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് ക�ോൺഫറൻസ് ഹാ
ളിൽ യ�ോഗം ചേരും.  ഭാരതപ്പുഴയുടെ മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെ
ളിവെടുപ്പിനു ശേഷം പാലക്കാട,് പുതുശേരി, പാരഗൺ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസി
ന് സമീപമുളള പ്രദേശങ്ങൾ, ഒറ്റപ്പാലം, പട്ടാമ്പി ടൗൺ, വെളളിങ്കാൽ എന്നി

സർവകലാശാല
വാർത്തകൾ
കേരള

www.kerala
university.ac.in

പ്രൈവറ്റ് രജിട്രേ
ഷൻ തീയതി നീട്ടി

സർവകലാശാല 2017-2019
(2016-17 അഡ്മിഷൻ) ബി.
എ/ബി.ക�ോം/ ബി.ബി.എ വാർ
ഷിക ക�ോഴ്സുകളുടെ പ്രൈവറ്റ് 
രജിട്രേഷൻ ചെയ്യുവാനുളള തീ
യതി 3000 രൂപ പിഴയ�ോടുകൂടി  
31 വരെ നീട്ടി.  പുതിയ രജിസട്രേ
് 
ഷൻ (www.de.keralauniversity.
ac.in) എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി
ഓൺലൈനായും, റീ രജിസ്ട്രേ
ഷന  ് ഓഫ ലൈ
്
നായും അപേ
ക്ഷിക്കാം.

:8547201074, 9446409948.
കാര്യവട്ടം വേദാന്തപഠന കേന്ദ്രത്തി
ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആനന്ദവർദ്ധ
നാചാര്യരുടെ ധ്വനി സിദ്ധാന്തം - കാ
ലികപ്രസക്തിയും ഇതരഭാഷകളിൽ
ധ്വനിസിദ്ധാന്തത്തിൽ സ്വാധിനവും 
എന്ന വിഷയത്തിൽ 2017
ഫെബ്രുവരി 27, 28 തീയതികളിൽ ദേ
ശീയ സെമിനാർ നടത്തു
 ന്നു. പങ്കെടു
ക്കുവാനും പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരി
പ്പിക്കുവാനും താൽപര്യമുളളവർ ബ
ന്ധപ്പെടുക. ഫ�ോൺ- 8281721358,
9446409948.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ
ലൈബ്രറി & ഇൻഫർ
മേഷൻ സയൻസ് :
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സർവകലാശാല തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ
വ്യാപന കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന സർട്ടിഫി
ക്കറ്റ് ഇൻ ലൈബ്രറി   ആൻഡ  ് ഇൻ
ഫർമേഷൻ സയൻസ് ക�ോഴ്സിന്
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യ�ോഗ്യത പ്ല
സ്ടു/ പ്രീഡിഗ്രി ജയം. കാലാവധി
ദേശീയ സെമിനാർ ആറ് മാസം. ഫീസ് 7500 രൂപ. അ
കേരള സർവകലാശാല കാര്യവ പേക്ഷ ഫീസ് 100 രൂപ. ക്ലാസ്സുകൾ
ട്ടം വേദാന്തപഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ  ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ. അവ
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  ഫെബ്രുവരി 18 സാന തീയതി ജനുവരി 20. ഫ�ോൺ
മുതൽ 26 വരെ ധ്വന്യാ ല�ോകം : 0471-2302523
- അദ്ധ്യയനവും സമീക്ഷയും എ
ന്ന വിഷയത്തിൽ ദേശീയ സെ
മിനാർ നടത്തുന്നു. പ്രസിദ്ധ പ എം.ജി
ണ്ഡിതർ ക്ലാസുകൾ നയിക്കുന്ന    www.mgu.ac.in
ശില്പശാലയിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ
ചെയ്യുന്ന 30 പേർക്കാണ് പ്രവേ
ശനം നൽകുന്നത.് താൽപര്യമു പരീക്ഷാതീയതി
ളളവർ ബന്ധപ്പെടുക. ഫ�ോൺ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.ബി.എ (പു

തിയ സ്കീം-2016 അഡ്മിഷൻ റഗു
ലർ/2015 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി
/2013 ആൻഡ് 2014 അഡ്മിഷൻ
സപ്ലിമെന്ററി/2012 അഡ്മിഷൻ മേ
ഴ്സി ചാൻസ)് പരീക്ഷകൾ 25ന് ആ
രംഭിക്കും

പരീക്ഷാഫലം

ആറാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ (അ
ഫിലിയേറ്റഡ് ക�ോളേജ/് യൂണിവേ
ഴ്സിറ്റി ക�ോളേജ് അപ്ലൈഡ് സയൻ
സ് - 2013 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, ലാറ്റ
റൽ എൻട്രി-2014 അഡ്മിഷൻ റഗു
ലർ) ഡിഗ്രി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധ
പ്പെടുത്തി.  2013 അഡ്മിഷൻ റഗു
ലർ വിഭാഗത്തിൽ  മൂവാറ്റുപുഴ നിർമല
ക�ോളേജിലെ സ്രുമി സാജൻ (3457
/4000) ഒന്നാം റാങ്കും ചങ്ങനാശേ
രി ക്രിസ്തു ജ്യോതി ക�ോളേജ് ഒഫ് മാ
നേജമെ
് ന്റ്ആൻഡ്ടെകന�ോ
് ളജിയി
ലെ അൻസു മറിയം (3423/4000) ര
ണ്ടാം റാങ്കും ന�ോർത്ത് പരവൂർ ശ്രീ
നാരായണഗുരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് സ
യൻസ് ആൻഡ് ടെക് ന�ോളജിയി
ലെ  വിദുല ത�ോമസ് (3420/4000)
മൂന്നാം റാങ്കും നേടി.  2014 അഡ്മി
ഷൻ ലാറ്ററൽ എൻട്രി വിഭാഗത്തിൽ
കടമ്മനിട്ട മൗണ്ട് സിയ�ോൺ ക�ോ
ളേജ് ഒഫ് എൻജിനിയറിംഗിലെ ദേ
വികൃഷ്ണ (2192/2600) ഒന്നാം റാങ്കും 
ക�ോലഞ്ചേരി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകു
ലം ക�ോളേജ്ഒഫ്എൻജിനിയറിംഗി
ലെ അശ്വതി സജീവൻ (2178/2600)
രണ്ടാം റാങ്കും അങ്കമാലി ഫെഡറൽ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് സയൻസ് ആൻഡ്
ടെകന�ോ
് ളജിയിലെ ആദർശ് കടമേ
രി (2101/2600) മൂന്നാം റാങ്കും നേട ി.
നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എസസ
് ി അ
പ്ലൈഡ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാ

കൾച്ചർ (പി.ജി.സി.എസ.് എസ-് റ
ഗുലർ/ബെറ്റർമെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി)
ഡിഗ്രി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെ
ടുത്തി.  സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധനയ്ക്കും  
പുനർമൂല്യ നിർണയത്തിനുമുള്ള അ
പേക്ഷകൾ 24വരെ സ്വീകരിക്കും.
2016 ജൂണിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം 
സെമസ്റ്റർ എം.എസ് സി സ്പേസ്
സയൻസ് ആൻഡ് ടെകനേ
് ാളജി (റ
ഗുലർ/സപ്ലി
 മെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷാ
ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.  സൂക്ഷ്മപരി
ശ�ോധനയ്ക്കും  പുനർമൂല്യ നിർണയ
ത്തിനുമുള്ള അപേക്ഷകൾ 24വരെ 
സ്വീകരിക്കും.
നാലാം സെമസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ഒഫ് ക
മ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ ജേ
് ർണ
ലിസം പി.ജി.സി.എസ്.എസ് (റ
ഗുലർ/ ബെറ്റർമെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി)
ഡിഗ്രി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെ
ടുത്തി.  സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധനയ്ക്കും  
പുനർമൂല്യ നിർണയത്തിനുമുള്ള അ
പേക്ഷകൾ 24വരെ സ്വീകരിക്കും.

ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്
മെന്റ് പ്രോഗ്രാം

യു.ജി.സി യുടെ 12-ാം പദ്ധതിയിലെ 
ഫാക്കൽറ്റി ഡവലപമെ
് ന്റ് പ്രോഗ്രാം 
മുഖേന ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന്
യ�ോഗ്യരായ ക�ോളേജ് അദ്ധ്യാപക
രിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  അ
പേക്ഷകൾനിശ്ചിതഅപേക്ഷാഫ�ോ
റത്തിൽ അനുബന്ധ സാക്ഷ്യപത്ര
ങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ക�ോളേജ പ്രി
് ൻസി
പ്പൽമാർ മുഖേന 31നകം ക�ോളേജ്
ഡവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ ഓഫീ
സിൽ എത്തിക്കണം.  യു.ജി.സി ധ
നസഹായത്തോടെ മറ്റ് ഗവേഷണ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കു

ന്നവർ അപേക്ഷക്കേണ്ടതില്ല.  വി വൺ ടൈം
ശദവിവരങ്ങൾ  വെബ്സൈറ്റിൽ .
വെരിഫിക്കേഷൻ
ഫ�ോൺ : 0481 2731013.
കാറ്റഗറി നമ്പർ 650/2014 പ്രകാരം
അക്കാഡമിക് കൗൺ കേരള ആർട്ടിസൻസ ഡെ
് വലപമെ
് 
ന്റ്
ക�ോർ
പ്പ

റേ

ഷ
ൻ
ലി
മ
ി

റ്റ

ഡ
ിൽ
അ
സിൽ യ�ോഗം
ണ്ടന്റ് തസ്തികയുടെ വൺ ടൈം
സർവകലാശാലാ അക്കാഡമിക് ക്കൗ
രിഫിക്കേഷൻ   16, 17 തീയതി
കൗൺസിലിന്റെ പ്രത്യേക യ�ോഗം വെ
ളിൽ കെ.പി.എസ.് സി തിരുവന
21ന് രാവിലെ 10ന് സർവകലാശാ ക
ന്ത
പുരം ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽ  ന
ലാ സെനറ്റ് ഹാളിൽ നടത്തും.
ടത്തും.

ഡിക്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ്

കാറ്റഗറി നമ്പർ 525/2012 പ്രകാ
രം കേരള ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽ
ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ ഫെ
് ഡറേഷൻ ലി
മിറ്റഡിൽ  സ്റ്റെന�ോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ്
2/ സ്റ്റെന�ോ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2 ത
സ്തികയിലേക്ക്  ഫെബ്രുവരി  7 ന് രാ
ഇന്റർവ്യൂ
വിലെ 7.30 മണിമുതൽ 9.05 വരെ ന
കാറ്റഗറി നമ്പർ 264/2014 പ്രകാരം ടക്കുന്ന ഡികറ്റേ
് ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ അ
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷ ഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റുകൾ  www.keralap
നിൽ പ്രോഗ്രാമർ തസ്തികയുടെ ഇ sc.gov.in ൽ നിന്ന്   25 മുതൽ ഡൗൺ
ന്റർവ്യൂ   18, 19 തീയതികളിലും കാറ്റ ല�ോഡ ചെ
് യ്യണം.
ഗറി നമ്പർ 504/2013 പ്രകാരം കേ
രള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പക്ടറേറ്റിൽ ഒ.എം.ആർ പരീക്ഷ
അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ് കാറ്റഗറി നമ്പർ 234/2016 പ്രകാരം
പെക്ടർ തസ്തികയുടെ ഇന്റർവ്യൂ   18, ക�ൊല്ലം ജില്ലയിൽ സ�ോയിൽ സർ
19, 20 തീയതികളിലും കാറ്റഗറി ന വേ  ആൻഡ  ് കൺസർവേഷൻ വ
മ്പർ 61/2016 പ്രകാരം ഭാരതീയ ചി കുപ്പിൽ ട്രേസർ തസ്തികയിലേക്ക് 
കിത്സാ വകുപ്പിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ വി
സർ (നേത്ര) (എൻ.സി.എ.-മുസ്ലീം) വിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ   13 ന് രാവിലെ 
തസ്തികയുടെ ഇന്റർവ്യൂ   20 നും കാറ്റഗ 7.30 മുതൽ 9.15 മണി വരെ നടക്കു
റി നമ്പർ 428/2012 പ്രകാരം ആര�ോ ന്ന ഒ.എം.ആർപരീക്ഷയുടെഅഡ്മി
ഗ്യ വകുപ്പിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോ ഷൻ ടിക്കറ്റുകൾ www.keralapsc.go
ളജിസ്റ്റ് തസ്തികയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  v.in ൽ നിന്ന്  ഡൗൺല�ോഡ ചെ
് യ്ത്   
പരിശ�ോധന, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവ   20 അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്, കമ്മിഷൻ അം
നും കെ.പി.എസ.് സി.തിരുവനന്തപു ഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
രം ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽ നടത്തും. എന്നിവ സഹിതം പരീക്ഷാകേന്ദ്ര
ത്തിൽ ഹാജരാകണം.

www.kerala
psc.gov.in

