
                               പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് 
 

പട്ടിക ജാതി  വിഭാഗത്തിൽ പപട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാക്കായി 
സൗജനയ പരിശീലനപരിപാടി 

 
കകന്ദ്രസർക്കാർ ഇലകരാണിക്സ്, ഇൻഫർകേഷൻ പടകനാളജി േന്ത്രാലയത്തിപെ സാമ്പത്തിക 

സഹായകത്താപട കകന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനോയ തൃശ്ശൂർ  പസെർ കഫാർ പേറ്റീരിയൽസ് കഫാർ 

ഇലകരാണിക്സ് പടകനാളജിയും ഐ എച്ച് ആർ ഡി എറണാകുളും റീജിയണൽ പസെറും സഹകരിച്ചു 

നടപ്പിലാക്കുന്ന കകരളസുംസ്ഥാനപത്ത പട്ടിക ജാതി  വിഭാഗത്തിൽ പപട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാക്കായി 

നൽകുന്ന സൗജനയ പരിശീലനപരിപാടിയികലക്ക് അകപക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

പട്ടിക ജാതി  വിഭാഗത്തിപല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ തതർമ ാ  ീറ്ററിതെ  നിർോണ 

പ്രക്രിയയിൽ  ആണ്പരിശീലനും നൽകുക. പൂർണോയും സൗജനയോണ് ഈ കകാഴ്സുകൾ. പരിശീലന 

പ്രക്രിയയിലൂപട പട്ടിക ജാതി വിഭാഗവിദ്യാർത്ഥികപള സാകേതികവിദ്യയപട മുഖ്യധാരയികലക്ക്  

ഉയർത്തിപകാണ്ടുവരികയും സവയും സുംരഭകതവത്തിൽ പരിശീലനും നൽകി പതാഴിൽ ദ്ാതാക്കളായി 

ോറ്റുകയോണ്  പരിശീലത്തിപെ ലക് ഷയും. ഐ എച്ച് ആർ ഡി യപട കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

താപഴപറയന്ന സ്ഥാപനങ്ങപള കകന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കുും പരിശീലനും നൽകുക 

 

കകാകളജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ്  സയൻസ് , അട്ടപ്പാടി.( 04924 254699) 

കകാകളജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ്  സയൻസ് , അഞ്ചുനാട് , സഹയാദ്രി കപാസ്റ്റ്, കാന്തല്ലൂർ, േറയൂർ (04865 253010) 

കകാകളജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ്   സയൻസ് , പനേരും , ോനന്തവാടി .(04935 245484) 

കകാകളജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ്   സയൻസ് , പട്ടുവം. കണ്ണൂർ  ( 0460 220 6050) 

പടനിക്കൽ ഹയർ പസക്കെറി സ്കൂൾ, മുട്ടും, പതാടുപുഴ. (04862 255755) 

കോഡൽ ഫിനിഷിങ്സ്കസ്കൂൾ, കലൂർ, എറണാകുളും.(0484 2985252) 

താല്പരയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐ എച്ച് ആർ ഡി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 

ലഭിക്കുന്ന അകപക്ഷകൾ പൂരിപ്പിച്ച് ജാതിപതളിയിക്കുന്ന കരഖ്യുംആധാർ കാർഡിപെ പകർപ്പും 

പാസ്്പാര്ട്ട് സസസ് ് ാ്ടാ്യാട ാപ്പം  ഡിസുംബർ ോസും16നു മുമ്പായി സേർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

 

 

പ്രൊജക്റ്റ്  കക്റൊഓർഡികേറർ  



 

റീജിയണൽ സെന്റർ ഐ എച്ച് ആർ ഡി, എറണാകുളം  
 

കേന്ദ്രെർക്കാർ ഇലകരാണിക്സ് & ഇൻഫർകേഷൻ സെകനാളജി േന്ത്രാലയത്തിസന്റ ൊമ്പത്തിേ 

െഹായകത്താസെ കേന്ദ്രെർക്കാർ സ്ഥാപനോയ തൃശ്ശൂർ  സെന്റർ കഫാർ സേറ്റീരിയൽെ് കഫാർ 

ഇലകരാണിക്സ് സെകനാളജിയം  ഐ എച്ച് ആർ ഡി എറണാകുളം റീജിയണൽ സെന്ററം െഹേരിച്ചു 

നെപ്പിലാക്കുന്ന കേരളെംസ്ഥാനസത്ത പട്ടിേ ജാതി വിഭാഗത്തിൽ സപട്ടവിദ്യാർത്ഥിേളാക്കായി 

നൽകുന്ന ൌജനയപരിശീലനപരിപാെി. 

 

                             അകപക്ഷാ കഫാറം 
 

പരിശീലനം കനൊൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിസന്റ വിലാെം 
 
 
അകപക്ഷേസന്റ വിവരങ്ങൾ 
 

1 കപര് 
 

 

2 കേൽവിലാെം  

3 വയസ്സ് , ജനന തീയതി  

4 പുരുഷൻ/സ്ത്രീ/േറ്റുള്ളവ 
 

 

5 വിദ്യാഭയാെ കയാഗയതേൾ 
 

 

6 നിലവിൽ ഇലകരാണിക്സ് കേഖലയിൽ 
േരസ്ഥോക്കിയിട്ടുള്ള നനപുണയം 
 

 

7 നിലവിൽ ഇലകരാണിക്സ് ഇതര കേഖലയിൽ 
േരസ്ഥോക്കിയിട്ടുള്ള നനപുണയം 

  

8 സോനൈൽ നമ്പർ 
 

 

9 ലാൻഡകഫാൺ നമ്പർ 
 

 

 

 



രക്ഷകർത്താവിടെ  വിവരങ്ങൾ 
 

10 
കപര് 
 

 

11 രക്ഷകർത്താവോയള്ള ബന്ധും  

12 കേൽവിലാസും  

13 
ടതാഴിൽ 
 

 

14 
വാർഷിക വരുോനും 
 

 

15 ജാതി , ഉപജാതി  

16 ടോലബൽ നമ്പർ /ലാൻഡ്  കഫാൺ 
നമ്പർ 

 

 

 

കേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളുും സതയോടണന്ന് ഇതിനാൽ ഞാൻ 

സതയവാങ്സ്കൂലും ടെയ്യുന്നു. സതയവിരുദ്ധോയി വിവരങ്ങൾ കരഖ്ടപടുത്തിയിട്ടുടണ്ടേിൽ 

അതുവഴി സർക്കാർ പണും ദുരുപകയാഗും ടെയ്യടപ്പൊൻ ഇെയായാൽ തുെർന്നുള്ള 

ശിക്ഷാ നെപെികൾ കനരിൊൻ ഞാൻ ബാധയസ്ഥാനാടണന്ന് ഇതിനാൽ സതയവാങ്സ്കൂലുംടെയ്യുന്നു. 

 

 

രക്ഷകർത്താവിടെ ഒപ്പ്          അകപക്ഷകടെ ഒപ്പ് 

തീയതി         തീയതി 

 

 


