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AUGUST 15

SATURDAY

2020

ത�ാവിഡ് ക�ാണ്ുവരുന്ന 

ഭക്ഷ്യതേഖലാ അവസരങ്ങൾ

നേടാം, പഠിക്ാനോരു ടാബ്

ആഴ്ചത�ോറും Lenovo ടോബ ലറ്റ് സമ്ോനം 

(കോണുക, തകോംപറ്റീഷൻ വിന്നർ തപജ് 36) 

LDCLDC
20 20

ANSOOR ALI'S 

OCK TESTM
13-24

പ്രത്യേക 

്ര്ിപ്ിൽ
PSC UPDATES 

ഇന്ത്യൻ നേേകൾ: 

ന�ാദത്യങ്ങളിലൂനട 

  2020 AUGUST 15

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

 LDC CLASS ROOM  GK TODAY

 EASY MATHS  ENGLISH CLUB  

 വെൺമലയാളം  CURRENT AFFAIRS 

LDCLDC
20 20

സശക്തം 

സശസ്ത്തം

സ്വാതന്ത്ര്യ
ദിനം 

SPECIAL

ഇന്ത്യൻ സേനകൾ: സ�ോസ്ത്യോത്തരങ്ങളിലൂടെ

2020 AUGUST 15 SATURDAY 

34

34

03

02

36 PSCതസതികയിൽ

വിജ്ാപേം

70 സറ്ാറ്ിസറ്ിക്ൽ അേിസറ്ന്റ് 53 േയന്ിഫിക് ഒാഫിേർ 

44 ഒാവർേിയർ

കംപത്യൂട്ടർ അേിസറ്ന്റ്

19 അേി.പപഫേർ 

AIIMS
3803 

നഴസിങ് 
ഓഫിസർ

NORCET

04

IBPS

BANKS
1417 

ക്രാതേഷനറി 

ഓഫിസർ

സ്വാതന്ത്ര്യ
ദിനം 

SPECIAL

UPSC CDS

DEFENCE 
FORCES 

344 
ഒഴിവ്

11

33

ോറ്ിവച്ച 48 രരീക്  കസപ്റ്ംേറിൽ 

BANK PO 
COACHING  
ഈ ലക്ം േുേൽ

12

35

GATE രരീക്യിൽ 

വരുന്നു, ോറ്ങ്ങൾ

CAREER FOCUS

MG UNTY: 15 
അസി. ് രഫസർ 

വനിോ കരാലീസ് ലിസ്റ്ിൽ 2072 തരർ 

EXAM COACHINGS

SI/ASST.JAILOR/EXCISE INSPECTOR 25  CPO/FIREMAN/EXCISE OFFICER 26 LP/UP ASSISTANT 27  LAST GRADE 28   

കസപ്റ്ംേറികല PSC 

രരീക്ാ �ലണ്ർ
31

JULY 04

SATURDAY

2020
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02

അടയുന്നില്ല 

ത�ൊഴനിലനിതറെ വഴനികൾ

  2020 JULY 04

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 JULY 04 SATURDAY 

LDCLDC
20 20

 LDC CLASS ROOM   Q POSITIVE

 EASY MATHS    ENGLISH CLUB  

 വെൺമലയാളം  CURRENT AFFAIRS 

The 
Great 

Indian
Monsoon

മഴയറനിവുകൾ

കകൊവനിഡനിനു കേഷതമത്ുന് 

ഐടനി കമഖലൊ അവസരങ്ങൾ 

02

02

SBI : 444 ഒഴിവ് 31

RCFL
393

ഒഴിവ്
31

31

POWER
GRID: 274 

അപ്രന്ിസ് KIOCL

25 ടപടയിനി 31

STATS. INSTT 

36 ഒഴിവ് 31

31

GULF JOBS 

യുഎഇയിലും 

ഒമാനിലും നഴ്സ് 

05

05

04

04

STAFF NURSE 25  SEC. ATTENDANT 26  LP/UP ASSISTANT 27  LAST GRADE 28  

CPO/FIREMAN/EXCISE OFFICER 29   SI/ASST. JAILOR/EXCISE INSPECTOR 30

THOZHIL VEEDHI 

പ�ൊലീസ് ക�ൊൺസ്റ്റബിൾ 

അക�ക്ൊതീയതി നീട്ി 

അഗ്ി. അസിസ്റ്റന്റ്  സർട്ിഫിക്കറ്ററ്  

അപ് കലൊഡ്  സമയം നീട്ി

പ്രതേയേക ്രേിപ്പ്

LDCLDC
20 20

09-24

EXAM COACHINGS

CPO: 1861 നിയമനം ഉടൻ; 

994 ഒഴിവു�ൾ �ൂടി 

ജൂലലയിൽ റദ്ൊ�ുന്ു, 

അൻ�കതൊളം ലിസ്റ്റു�ൾ 

ഒഴിവ് 500; നിയമനമില്ൊപത 

വനിതൊ പ�ൊലീസ് ലിസ്റ്ററ് 

ക�ൊവിഡ്: ആവശ്യപമങ്ിൽ 

ഇന്ർവ്യൂ തീയതി മൊറ്റി നൽ�ും

VEO സൊധ്യതൊ ലിസ്റ്ററ് ഓ്സ്റ്റിൽ

04

PSC  
UPDATES

31

സാങ്കേതികങ്േഷിയിലൂടെ 
മികച്ച ങ്�ാലി അവസര
ടമാരുക്ാൻ സാധ്യത 

തുറക്ുന്ന ചില പ്രധാന ങ്കാഴസുകടെ ്രരി
ചയടപെെുത്ുകയാണിവിടെ. എറണാകുെം 
കെമങ്ശേരി ലിറ്ിൽ ഫ്ലവർ എൻ�ിനീയറിങ് 
ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടറെ സഹകരണങ്ത്ാടെയാ
ണു ങ്കാഴസുകടെ ്രരിചയടപെെുത്ുന്നത്. 
വ്യവസായ ങ്മഖലയിൽ പ്രാധാന്യവും അവ
സരവും ഏടറയുള്ള എട്ു വിഭാഗങ്ങെിലായി 
21 ടതാഴിലധിഷ്ിത ങ്കാഴസുകെിലാണ് ലി
റ്ിൽ ഫ്ലവർ എൻ�ിനീയറിങ് ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിൽ 
്ര്നാവസരം. ഓട്ങ്മാട്ീവ്, അഡ്ാൻസ്ഡ് 
ടവൽഡിങ്, സിവിൽ, എച്ചച് വിഎസി, ഇൻഡ
സ്പെിയൽ ഇലകപെീഷ്യൻ, ഇൻസ്പെുടമങ്റെ
ഷൻ, പ്രപെിങ് & സ്പെകചറൽ എൻ�ിനീയ
റിങ്, സാൻഡ് ബ്ാസ്റ്ിങ് എന്നീ ഡിപൊർടടമ
റെുകെിലായാണു ങ്കാഴസുകൾ. 
വിവിധ ങ്പെഡുകെിടല രാ�്യാന്തര മാനദണ്ഡ
ങ്ങൾ ്രിന്തുെരുന്ന, ഏറ്വും ആധുനികമായ 
ടമഷിനറികെും സൗകര്യങ്ങെും സജ�ീകരി
ച്ച ലാബുകെിലാണു ്ര്നം. വിവിധ ങ്പെഡു
കെിൽ ആഴത്ിൽ പ്രാവീണ്യം ങ്നെിയ, ങ്�ാ
ലി്രരിചയം ഏടറയുള്ള ടപെയിനർമാരുടെ 
ങ്സവനം എല്ാ ഡിപൊർടടമറെുകെും ഉറപെു 
തരുന്നു. 

  2020  OCTOBER 03

കാലത്തിന�ാപ്പം 
സാങ്കേതതികപഠ�പം 

എട്ടു വിഭാഗങ്ങൾ, 21 ക�ാഴ്ടു�ൾ 

BANKING JOBS

BANKING JOBSBANKING JOBS

SEPTEMBER 19

SATURDAY

2020

കാണുക, കകാംപറ്റീഷൻ വിന്നർ കപജ് 36 

In Association With

In Association With

ആഴ്ചത�ോറും 

ടോബ ലറ്റ് സമ്ോനം
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FOOD SAFETY OFFICER 10  SI/ASST.JAILOR/EXCISE INSPECTOR 27   CPO/FIREMAN/EXCISE OFFICER 28 

FIREMAN FIRST AID 29  BANK PO 30 STAFF NURSE 31  JR. CLERK 32  LP/UP TEACHER 33  

09

09

08

09

09

08

09

11-26
പ്രതേയേക ്രേിപ്പ്

അടഞ്ുേന്നെ, അധയോ്രക നിയമനവും

EXAM COACHINGS

Shoot an idea 
ലോപതടോപ, ടോബ ലറ്റ്, 

മ�ോബൈൽ സമ്ോനങ്ങൾ

KMML: 16  ന്ടകനനീഷയേൻ/തപ്രാപ്ാമർ  

BIO-DIVERSITY BOARD: 

16  തകാഓർഡിതനറ്റർ 

MILMA: 13  ഒഴിവ് 

  2020 SEPTEMBER 19

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

നെൽപാഠങ്ങൾ

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 SEPTEMBER 19 SATURDAY 

SPECIAL FOCUS

താപവിശേഷം 

BOI: 214 
PNB: 535 

04

05

05

05

03

NAVODAYA: 483 അധയോ്രകർ 

(തകരളത്ിലും അവസരം)

ഓഫിസർ

�ോതനജർ

CENTRAL SERVICES: 204 ഒഴിവ് 

(UPSC വിജ്ാ്രനം) 

BEL: 145 എൻ�ിനനീയർ 

(തകരളത്ിലും അവസരം) 

SAIL: 82 നഴ്സ് ന്പടയിനി

BANKING JOBS

BANKING JOBS

BANKING JOBS
BANKING JOBS

BANKING JOBS
BANKING JOBS

IBPS: 992 
ക്ാർക്പ് ഒഴിവ് കൂടി

തകരളത്ിലും കൂടുേൽ ഒഴിവ്

SEPTEMBER 05

SATURDAY

2020

കാണുക, കകാംപറ്റീഷൻ വിന്നർ കപജ് 36 

In Association With

11-26

EXAM COACHINGS

ആഴ്ചത�ോറും 

ടോബ
 ലറ്റ് സമ്ോനം
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  2020 SEPTEMBER 05

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 SEPTEMBER 05 SATURDAY 

യുദ്ധസ്മരണകൾ
രണ്ടാം ല�്ടകമഹ്ടയുദ്്ടന്ത്യത്തിന് 75 വയസ്സ്

ഇന്ത്യൻ ഉത്സവലമളാംSPECIAL FOCUS

രണോം തലോകമഹോയുദ്ധ 

സമോപ�തിക്റ് 75 വയസ്റ് 

ഓണസമ്ോനം 

പുത്തൻ പരതിശീലനം

PSC 10th Level പരറീക്ഷ: 

പുതിയ സിലബസിൽ 

സമഗ്ര പരിശറീലനം തുടങ്ുന്നു

പുേിയ പരീക്ാരീേി: സംശയങ്ങൾ PSC ചെയർമാതനാടു തൊദികാം

�സ�തികയതിൽ

PSC വതിജ്ോപനം

SI/ASST.JAILOR/EXCISE INSPECTOR 27   CPO/FIREMAN/EXCISE OFFICER 28  FIREMAN FIRST AID 29   

BANK PO 30  LP/UP TEACHER 31  JR. CLERK 32   STAFF NURSE 33  

03

05

03

10

10

10

10

10

SAMAGRA SIKSHA : 

17 അധ്ാപകർ 

COCHIN SHIPYARD: 

17 വർകർ 

∙അസിസ്റ്ന്റ് ഗപഫസർ ∙അസിസ്റ്ന്റ് 

∙ ഒാകസിലിയറി നഴ്സ് ∙ ഹൈസ്കകൂൾ ടറീച്ചർ

∙ഖാദി കബാർഡ് മാകനജർ ∙ഹടപ്ിസ്റ്റ്

3208 
തപരുമോയതി

പപോഥമതിക

പട്തികKAS
ONGC: 79 ത�ാകടർ 

RAILWAY: 48 പാരാചമ�ികൽ 

NFL: 38  എൻ�ിനീയർ/മാതന�ർ

ഓ

ണാശംസകൾ

SEC. ATTENDANT 30   

൦4

അസി. സസയിൽസ്മാൻ 

നിയമനം 7% മാഗതം

JULY 18

SATURDAY

2020
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02

അടയുന്നില്ല 

ത�ൊഴനിലനിതറെ വഴനികൾ

08

09

08

09

08

09

08

08

09

09

STAFF NURSE   27 

SEC. ATTENDANT   28 

LP/UP ASSISTANT   29  

LAST GRADE   30 

FIREMAN FIRST AID   31    

SI/ASST. JAILOR/

EXCISE INSPECTOR   32 

CPO/FIREMAN/  

EXCISE OFFICER   33  

KAS MAINS   34   

പ്രതേയേക ്രേിപ്പ്

LDCLDC
20 20

11-26

EXAM COACHINGS

മണ്ടേല ദനിനം 

സതപെഷൽ 

ണ്കൊവനിഡനിനു ണ്േഷം ബൊങ്നിങ്, 

ഇൻഷുറൻസ അവസരങ്ങൾ

  2020 JULY 18

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 JULY 18 SATURDAY 

LDCLDC
20 20

 LDC CLASS ROOM   Q POSITIVE

 EASY MATHS    ENGLISH CLUB  

 വെൺമലയാളം  CURRENT AFFAIRS 

പ�ോരോട്ടം തുടരുന്ന 

മാഡിബ
ജൂലൈ 18

മണ്ടേൈ ദിനം

അ�നിണ്വഗം, 

അനൊയൊസം 

പെഠനിക്ൊൻ 

പെു�നിയ പെംക�നി 

FREE 
SPECIAL BOOKLET

ഈ ലക്ണ്്ൊതടൊപ്ം 

ത�ൊഴനിലനിതറെ വഴനിയനിതല 

പെു്ൻ അവസരങ്ങൾ

ഈ ലക്ം 

മു�ൽ

CONNECTING 
FACTS 

സൈനയേത്ിൽ 

300 ത�ാകടർ

SG INSTT. OF MED. SCIENCES: 825 ഒഴിവ് 

TMC CANCER INSTTS: 291 ഒഴിവ് 

JIPMER, ്രുേുതചേരി: 64 റൈി�ന്പ് 

(സപേരീകൾകും അവൈരം)

'H
EA

LT
HY

' J
OB

S!

CRPF: 789 ഒഴിവ്    

HINDUSTAN COPPER: 290 അപ്രന്ിസ

SEEDS CORPN: 220 ടപടയിനി    

LAKSHADWEEP MARINE: 200 വാചേർ

PONDY UNTY: 179ഫാകൽറ്ി

POWERGRID: 69 അപ്രന്ിസ

എൽ�ിൈി, 

ലാസറ്പ് തപരേഡ് 

്രരരീക്ഷകൾ 

ഈ വർഷമില്ല
05

VETERINARY 
UNTY: 23 

അൈി. പ്രഫൈർ

KERALA 
JOBS

07

EXAM COACHINGS

SEPTEMBER 26

SATURDAY

2020

കാണുക, കകാംപറ്റീഷൻ വിന്നർ കപജ് 36 

In Association With

In Association With
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അറിവ് തേടാനും ത�ാലി തനടാനും

LP/UP TEACHER 27  WOMAN CPO/FIREMAN/EXCISE OFFICER 28 FIREMAN 

FIRST AID 29  SI/ASST.JAILOR/EXCISE INSPECTOR 30 KAS MAINS (Winner 27)

31

31

31

11-26
പ്രതേയേക ്രേിപ്പ്

Shoot an idea 
ലാപ്ടാപ, ടാബ ലറ്റ്, 

മ�ാബൈൽ സമ്ാനങ്ങൾ 03

05

28

02

02

31

30

FOOD SAFETY OFFICER 10  STAFF 

NURSE 31  

്നടാം, ബ്ലൂടലൂത്റ് 

സ്പീക്കർ സമ്ാനം

∙ വനിോ പ്രാലീസ് ∙  അസി. പസയിൽസ്്ാൻ 

∙ ടടപ്ിസ്റ്പ് ∙  ഇലകപടീഷയേൻ ∙  ഫാർ്സിസ്റ്പ്

തസതതികയതിൽ 

PSC വതിജ്ാ്നം 

∙ വനിതാ പപാലറീസ് പരറീക്ാപരിശറീലനം തുടങ്ുന്നു 

∙ അസി. പസയിൽസ്്ാൻ, വനിതാ പപാലറീസ് പരറീക്കൾ പപാതുപരറീക്യപ്ാപ്ം 

∙ ഡിസംബറിപല പിഎസ് സി പരറീക്ാ കലണ്ടർ 

33
PGIMER: 81 അസതി. പ്ഫസർ
SBI: 86 സമ്ഷലതിസറ്റ് 

ഓഫതിസർ

∙ഒന്നാം റാങ്ുകാരനും  അവസര്ില്ാപത ഫയർ്ാൻ ഡ്ഡവർ

∙കാലാവധിയും നിയ്നവും ചുരുങ്ി എകഡസസ് ഓഫിസർ04

  2020 SEPTEMBER 26

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

FACTS ABOUT

SUN

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 SEPTEMBER 26 SATURDAY 

SPECIAL FOCUS

തടാകങ്ങൾസൂര്യദേദ�ോ 

ഭ�: BANK PO 30 
JR. CLERK 32  

TATA HOSPITAL: 50 നഴ്സIFSCA: 51 �ാ്നജർ/ഡയറകടർ SAIL: 76 മപടയതിനതി

BEL: പകാച്ിയിൽ 

14 ക്പാജകട് 

എൻജിനറീയർ 

RCC: 12 സറീനിയർ 

റസിഡന്റ് 

HIGH COURT: 
10 അറ്ൻഡന്റ്

31

33

33

08

10

11

10

10

10

10

11

11

EXAM COACHINGS

KERALA JOBS

3 15

അറിവ് തേടാനും ത�ാലി തനടാനും

AUGUST 01

SATURDAY

2020

നേടാം, പഠിക്ാനോരു ടാബ് ! 

JR. CLERK 25 KAS MAINS 26  STAFF NURSE 27  SEC. ATTENDANT 28 LP/UP ASSISTANT 29  LAST GRADE 30  SI/ASST.

JAILOR/EXCISE INSPECTOR 32  CPO/FIREMAN/EXCISE OFFICER 33  FIREMAN FIRST AID 34  DEP T. EXAM 35  

04

35 േസേികയിൽ PSC 

വിജ്ാപനം ഉടൻ 

ഈ ലക്കം മുതൽ ‘പഠിപ്ുര പ്ലസി’ലൂടെ 

ആഴ്ചതതോറുകം Lenovo െോബ ലറ്റ് സമ്ോനകം 

(കോണുക, തകോകംപറ്റീഷൻ വിന്നർ തപജ് 36) 
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02
തകാവിഡാനന്തരം സറ്ാർട്ടപ് 

തേഖലയിലല അവസരങ്ങൾ 

അടയുന്ില്ല 

ന�ാഴിലിനറെ വഴികൾ

കർണാടകയിൽ 

286 
തകാളജ അധ്ാപകർ

COAL FIELDS: 

1500 അപപന്ിസ 

തകപദ്ര സർവീസിൽ 

(UPSC വിജ്ാപനം)121ഒ
ഴി
വ്

NIT, തകാഴിത്ാട്: 127 

ലടകനി്ൽ സറ്ാഫ് 

ALLAHABAD HC:  102 ക്ാർ്ക്

BEL: 76 എൻ�ിനീയർ

VIROLOGY INSTT : 45 ഒഴിവ്

RAILWAY, േുംബൈ: 41 

ലടക. അതസാത്്റ്ക്

COCHIN SHIPYARD: 

16 ോതന�ർ

  2020 AUGUST 01

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 AUGUST 01 SATURDAY 

 LDC CLASS ROOM   Q POSITIVE

 EASY MATHS    ENGLISH CLUB  

 വെൺമലയാളം  CURRENT AFFAIRS 

LDCLDC
20 20

കടുവായനം

ജൂലൈ 

29 
കടുവ ദിനം

VEO FOCUS  
വ്യകതതയോകുകംവടര 

നിയമന നെപെിയില്ല 

മുഖപപസകംഗകം: 

പപതറീക്ഷ തകർത്റ് 

തറീരുമോനടമെുക്രുത് 

02

04

പപതേ്ക പേിപ്ക്

LDCLDC
20 20 13-24

 2020 OCTOBER 03   

പഠനത്ിതറെ 
പസു�ിയ �ൊലം

പ്രത്യേക ്ര്ിപ്പ്

LDCLDC
20 20 11-26

COCHIN 
SHIPYARD അപ്രന്ിസ്

COAL FIELDS: 512 

ത�ോർമോൻ/ടെക്നീഷയേൻ 

NTPC: 275 
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അറിവ് ത്െോ്ും ത�ോലി ത്െോ്ും

JULY 25

SATURDAY

2020

02

അടയുന്നില്ല 

ത�ൊഴനിലനിതറെ വഴനികൾ
കൊട്നിതല 

കകൊവനിഡ്

കകൊവനിഡനിനു കേഷം വരുന് 

ആക�ൊള ത�ൊഴനിലവസരങ്ങൾ

  2020 JULY 25

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 JULY 25 SATURDAY 

കാട് കയറുന്ന 

കകാവിഡ്

സ്കൂൾ 

പാഠപുസ്ത്ങ്ങളിലെ  

അധി്വിവരങ്ങളുമായി 

 ഈ െക്കം മു്തൽ 

 LDC CLASS ROOM   Q POSITIVE

 EASY MATHS    ENGLISH CLUB  

 വെൺമലയാളം  CURRENT AFFAIRS 

LDCLDC
20 20

NIIST, TVM: 19  
തപ്രോ�കട് 

അത�ോതഷയേറ്പ്

09

09

08

്രരനീക്ഷകൾ 

എതപ്ോൾ ് െകും? 

PSC ടെയർമോൻ 

�ം�ോരികുന്ു

04

്രോരോടമഡികൽ 

അെകം 

789 ഒഴിവുമോയി 

CRPF 
09

08

സ്കൂൾ പാഠങ്ങളിലെ അധി്വിവരങ്ങൾ,  

മത്സരപ്പരീക്ഷ്ൾക്ക്  പുതിയ പഠനസഹായി

ഈ ലകം മു്ൽ  തകോം്രറ്നീഷൻ വിന്റിൽ 

എൻ�ി്നീയർ/

ടകമിസ്റ്പ്

WATER METRO, 

 ടകോച്ി: 7 ഒഴിവ് 08

്തദേശ വകുപ്പ് 

ഏകനീകരണം: 

VEO ് സ്്ിക 

്ിർത്തലോകുന്ു

05

EXAM COACHINGS

STAFF NURSE 27 SEC. ATTENDANT 28 LP/UP ASSISTANT 29  

LAST GRADE 30 SI/ASST.JAILOR/EXCISE INSPECTOR 32  

CPO/FIREMAN/EXCISE OFFICER 33 KAS MAINS 34  FIREMAN FIRST AID 35  



  2020  OCTOBER 03 2020 OCTOBER 03   

4 5

  2020  OCTOBER 03 2020 OCTOBER 03   

ഓട്ക�ാട്ടീവ് 
ഡിപ്ാർട്�ന്റ് 

അറിയാം, 
വാഹനമിടിപ്പ് 

06

അഡ്ാൻസ്ഡ് 
്വൽഡിങ് 

ഡിപ്ാർട്�ന്റ് 

കൂട്ിച്ചേർകാം, 
ജീവിതവിജയം 

08

്ിവിൽ 
ഡിപ്ാർട്�ന്റ് 

രൂപമമടുകുന്ു, 
പുതിയ കാലം 

10

HVAC ഡിപ്ാർട്�ന്റ് 

കൂൾ, 
കൂൾ പഠനം! 

12

ഇൻഡസ്്ട്ിയൽ 
ഇലക്ട്ിഷ്യൻ 
ഡിപ്ാർട്�ന്റ് 

വ്യവസായങ്ങളുമട 
POWER! 

14

ഇൻസ്്ട്ടു്�കന്ഷൻ 
ഡിപ്ാർട്�ന്റ് 

അളകാം, 
അറിവിമറെ 
സൂചിക! 

16

പൈപ്ിങ് 
ആൻഡ് സ്്ട്ക്ചറ ൽ 

എൻജിനടീയറിങ് 
ഡിപ്ാർട്�ന്റ് 

FIT FOR 
CHANGE! 

18
ബ്ാസ്റ്ിങ് 

ഡിപ്ാർട്�ന്റ് 

ഭാവികു 
നിറം പകരാം 

20

4 5



  2020  OCTOBER 03 2020 OCTOBER 03   

6 7

ക�ാഴസ് വിശദാംശങ്ങൾ
∙നാലുചപക, ഇരുചപക വാഹനങ്ങെുടെ 

യപന്തഭാഗങ്ങെുടെ പ്രവർത്നവും 
അറ്കുറ്പെണികെും അത്യാധുനിക ഉ്ര
കരണങ്ങെുടെ സഹായങ്ത്ാടെ വിേദ
മായി ്ര്ിപെിക്ുന്നു.

∙ബിഎംഡബ്്യു കാർ ഡിവിഷടറെ സഹക
രണങ്ത്ാടെ ഉള്ള സ്കിൽ-ടനകസ്റ്ച് 
ങ്പ്രാപഗാമുമായി ബന്ധടപെട്ച് ആധുനിക 
CRDI  ഡീസൽ എൻ�ിൻ, കൂൊടത 
�ർമ്മൻ ZF പഗൂപെിടറെ 8-സ്്രീഡ് ഓട്മാ

ടമഷിൻ, െയർ ങ്ചഞ്ിങ് ടമഷിൻ, ഓങ്ട്ാ 
ഇലകപെിക്ൽ ടെസ്റ്ച് ടബഞ്ച്, പനപെ
�ൻ ഇൻങ്ഫ്ലറ്ർ, ഇൻട�കറ്ർ ക്ീനിങ് 
ആൻഡ് ടെസ്റ്ിങ് ടമഷിൻ, ഡി�ിറ്ൽ 
ബാറ്റി ടെസ്റ്ർ, ങ്്രാസ്റ്ച്സ് ആൻഡ് സി
സർ കാർ ലിഫ്റ്ച് തുെങ്ങിയ ആധുനിക 
ഉ്രകരണസഹായങ്ത്ാടെയുള്ള ്ര്ന
വും ്രരിേീലനവും സർട്ിഫിക്റ്ും.

∙രാ�്യടത് മികച്ച അഡ്ാൻസ്ഡ് ഓട്ങ്മാ
ട്ീവ് ്രരിേീലനങ്കപദ്രങ്ങെിടലാന്നച്.

വിദഗ്ധ ് ഹായം
∙ൊറ് പഗൂപെിടറെ ‘ങ്ലൺ, ഏൺ ആൻഡ് 

ങ്പ്രാപഗസ് സ്കീം’ മുങ്ഖന ആൺകുട്ി
കൾക്ും ട്രൺകുട്ികൾക്ും സ്പറ്
ടപെങ്റൊടെ ഒരു വർഷടത് ്ര്നാവ
സരം. ൊറ് ങ്മാങ്ട്ാഴസിടറെ അംഗീകൃത 
സർവീസ് ടസറെറുകെിൽ ്രരിേീലനത്ി
നും അവസരം ലഭിക്ുന്നു. ൊറ്യിലും 
മറ്ു സ്്ാ്രനങ്ങെിലും ങ്�ാലി ലഭിക്ാൻ 
അവസരമുണ്ച്.

∙SKIP (Skill for Progress) മായി ങ്ചർന്നു
ള്ള ൊറ് ങ്മാങ്ട്ാഴസിടറെ LEAP (Learn, 
Earn and Progress) ങ്പ്രാപഗാമിലൂടെ മികച്ച 
്രരിേീലനം.

∙ഇന്ത്യ യമഹ ങ്മാങ്ട്ാഴസിടറെ സഹകരണ
ങ്ത്ാടെ ആൺകുട്ികൾക്ും ട്രൺകു

ങ്കാഴസസുകൾ
∙രണ്സു വർഷനത് എൻസതിവതിടതി ങ്�ാട്ടർ ന�ക്ാ�തിക് നവഹതിക്തിൾ ങ്കാഴസ് 

(ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസതി�സു �സുകളതിൽ)
∙രണ്സു വർഷനത് ��ഹ ങ്കാഴസ് (ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസതി�സു �സുകളതിൽ)

∙ഒരസു വർഷനത് ടാറ്റ ങ്കാഴസ് (ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസതി�സു �സുകളതിൽ)

റ്ിക പൊൻസ്മിഷൻ, നിസ്ാൻ ട്രങ്പൊൾ 
എൻ�ിനും സിവിെി ഗിയർങ്ബാകസും 
ങ്ഫാകസ് വാഗൺ 6-സ്്രീഡ് DSG പൊൻ
സ്മിഷൻ എന്നിവ വിദ്യാർ്ികൾക്ച് ്ര്ി
ക്ാനായി ഒരുക്ിയിരിക്ുന്നു. ഇതിനു 
്രുറടമ ങ്ലാഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ ബിഎസ് 6 
വാഹനങ്ങൾക്ും ങ്ചരുന്ന അഡ്ാൻ
സ്ഡ് ഒബിഡി സ്കാനിങ് െൂൾ, എം-കാറ്ച് 
ഇന്ത്യയുടെ 3-D വീൽ അപലൻടമറെച് ടമ
ഷിൻ, വീൽ ബാലൻസിങ് ടമഷിൻ, ങ്പബ
ക്ച് ആൻഡ് സസ്ട്രൻഷൻ ടെസ്റ്ിങ് 

ട്ികൾക്ും യമഹ ടെകനിക്ൽ സ്കൂ
െിടറെ ഇരുചപക വാഹന സാങ്കേതിക 
്രരിേീലനം. സാമ്പത്ികമായി ്രിന്നാക്
മുള്ളവർക്ു ്രരിഗണന. ്ര്നങ്ത്ാടൊ
പെം വിദഗധ ങ്�ാലി ്രരിചയവും. ്രരിേീല
നം ്രൂർത്ിയാക്ുന്നവർ ‘പ്രഫഷനൽ 
ടെകനിക്ൽ ങ്ഡാകെർ’ എന്നറിയടപെെു
ന്നു. യമഹയിൽ ങ്�ാലി അവസരം.

കലേസ്്�ന്റ് ് ാ്ധ്യത
∙2019 ൽ 100% വിദ്യാർ്ികൾക്ും ങ്�ാലി 

ലഭിച്ചു. വാഹനങ്ങെുടെ വിൽ്രന വർ
ധിക്ുന്ന സാഹചര്യത്ിൽ കൂെുതൽ 
ങ്�ാലിസാധ്യത.

 
�ൂ്ടുതൽ അവ്രം
∙ബിടെക, ഡിങ്്ാമ ങ്യാഗ്യതയുള്ളവർക്ച് 

ഓട്ങ്മാട്ീവ് ങ്�ാലിയിൽ മികച്ച ടെകനീ
ഷ്യനാവാൻ അവസരടമാരുക്ുന്ന 
അഡ്ാൻസ്ഡ് ഓട്ങ്മാട്ീവ് ടഫസിലിറ്ി. 
ഇതിലൂടെ ടലവൽ-6 ്രരിേീലനം ലഭിച്ച 
ടെകനീഷ്യൻമാർക്ു ബിഎംഡബ്്യു, 
ടമഴസിഡിസ്, ഓഡി തുെങ്ങിയ വൻകിെ 
കമ്പനികെിൽ ങ്�ാലി അവസരം. 
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ഓട്ക�ാട്ടീവ് ഡിപ്ാർട്�ന്റ്

  2020  OCTOBER 03 2020 OCTOBER 03   

അറിയാം, വാഹന�ി്ിപ്റ്



  2020  OCTOBER 03 2020 OCTOBER 03   
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ക�ാഴസ് വിശദാംശങ്ങൾ
∙ രാ�്യാന്തര നിലവാരത്ിലുള്ള ങ്റാബട്ിക 

ടവൽഡിങ് ടസറെർ സൗകര്യം. ഈ സൗ
കര്യടമാരുക്ുന്ന ങ്കരെത്ിടല ആദ്യ 
സ്്ാ്രനം.

∙ �പൊൻ, ഓസ്പെിയ സാങ്കേതിക സഹാ
യങ്ത്ാടെ ഒരുക്ിയ ങ്റാബട്ിക ടവൽ
ഡിങ്, ടവർച്ൽ ടവൽഡിങ് ടമഷിനുക
െിൽ പ്രാവീണ്യം ങ്നൊം.

∙ ടവർച്ൽ ്ര്നസൗകര്യം. േീതീകരിച്ച 
വർക്ച് സ്ങ്റ്ഷനുകെിൽ ടവൽഡിങ്ങിടല 

അത്യാധുനിക സാമപഗികെിൽ പ്രവർത്
ന ്രരിചയം ങ്നൊം.

∙ ഇന്ത്യയിടല തടന്ന ഏറ്വും വി്രുലമായ 
ങ്പെഡ് ടെസ്റ്ച് ടസറെറുകെിടലാന്നച് എന്ന 
ആനുകൂല്യം.

∙ രാ�്യാന്തര സ്്ാ്രനങ്ങെുടെ ടെസ്റ്ു
കെിലൂടെ ഏറ്വും ്രുതിയ സാങ്കേതിക 
സൗകര്യങ്ങെിൽ ്രരിേീലനത്ിനുള്ള 
അവസരം.

∙ ്രരിേീലനത്ിടറെ ഭാഗമായി രാ�്യാന്തര 
തലത്ിടല മുൻനിര സ്്ാ്രനങ്ങെിൽനി
ന്നുള്ള ങ്�ാബ് ഇറെർവ്യൂകെിൽ ്രടകേെു

ക്ാനുള്ള അവസരം. 

വിദഗ്ധ ് ഹായം

∙ VTIG, MIG, ARC സാങ്കേതികതകെിൽ 
പവദഗധ്യം ങ്നൊൻ അവസരം.

∙ അങ്മരിക്ൻ ടവൽഡിങ് ടസാപസറ്ി 
അനുോസിക്ുന്ന ക്ാെിറ്ി കൺങ്പൊൾ 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ ്രിന്തുെർന്നച് SMAW, 
GTAW, GMAW തുെങ്ങിയ അഡ്ാൻ
സ്ഡ് ടവൽഡിങ് ്രരിേീലനം.

∙ ടവൽഡ് ങ്�ായിറെുകെുടെ ങ്റഡിങ്യാപഗ
ഫി ടെസ്റ്ുകെുടെയും ങ്നാൺ ഡിസ്പെ
കെീവ് ടെസ്റ്ുകെുടെയും സഹായങ്ത്ാ
ടെ എകസ്–ങ്റ ക്ാെിറ്ി പകവരിക്ാവു
ന്ന അഡ്ാൻസ്ഡ് ടവൽഡിങ് ങ്കാഴസ്. 

∙ ങ്ലാകടത് അത്യാധുനിക ടവൽഡിങ് 
ടമഷിനുകൊയ ഫാസ്റ്ച് മിഗ എകസ് 450, 
അലൂമിനിയം ടവൽഡിങ് ടമഷിൻ എന്നി
വയിൽ ്രരിേീലനത്ിന് അവസരം.

∙ ബഹുരാഷപെ കമ്പനികെുടെ പ്രേംസ 
ങ്നെിയിട്ുള്ള, മുൻനിര ഫാകെറികെിൽ 
സ്്ാ്രിച്ചിട്ുള്ള, ആർഗൺ പകങ്യാ�നിക 
ഗ്യാസ് ്ാറെിടറെ സഹായങ്ത്ാടെ രാ�്യാ
ന്തര നിലവാരത്ിലുള്ള ്ര്നസൗകര്യം. 

∙ രാ�്യടത് അറിയടപെെുന്ന വിദഗധരുടെ
യും സൂപെർപവസർമാരുടെയും കീഴിൽ 
്രരിേീലനത്ിനും മൂല്യനിർണയത്ിനും 
അവസരം.

∙ വിവിധ രാ�്യാന്തര സ്്ാ്രനങ്ങെുടെ 
ഒങ്ട്ടറ ടെസ്റ്ുകൾ നിർവഹിക്ുന്ന 
ടവൽങ്ഡഴസ് ലാബിടറെ സാന്നിധ്യം.

കലേസ്്�ന്റ് ് ാ്ധ്യത 

∙ രാ�്യത്ും ്രുറത്ുമുള്ള മുൻനിര സ്്ാ
്രനങ്ങെിൽ ങ്�ാലിസാധ്യത.

∙ പപഡങ്ഡാക, ഓയിൽ, ഗ്യാസ്, ടഹവി 
ഇൻഡസ്പെീസ് സ്്ാ്രനങ്ങെിലായി 
ഒങ്ട്ടറ വിദ്യാർ്ികൾക്ു ഗൾഫിൽ ങ്്
സ്ടമറെച് ലഭിച്ചു.

∙ യൂങ്റാപെിലും റഷ്യ, ടപകാങ്യഷ്യ തുെങ്ങി
യ രാ�്യങ്ങെിലുമായി ധാരാെം അവസര
ങ്ങൾ മുൻവർഷങ്ങെിൽ വിദ്യാർ്ികടെ 

ങ്തെിടയത്ി. 

�ൂ്ടുതൽ അവ്രം 

∙ രാ�്യടത് മുൻനിര ങ്പെഡ് ടെസ്റ്ച് ടസ
റെർ സ്്ിതി ടചയ്ുന്ന ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ച് 
എന്ന നിലയ്ക്ു ടപെയിനികൾക്ു സമാ
നതകെില്ാത് റിപകൂട്ിങ് അവസരങ്ങൾ.

∙ ഉങ്ദ്യാഗാർ്ികടെ ങ്തെിടയത്ുന്ന 
രാ�്യാന്തര സ്്ാ്രനങ്ങെുടെ മാനദണ്ഡ
മനുസരിച്ചുള്ള ടമഷിനുകെിടല ്ര്ന, 
പ്രാങ്യാഗിക ്രരിചയം റിപകൂടടമറെച് സാ
ധ്യതകൾ ഉറപൊക്ുന്നു. 

ങ്കാഴസസുകൾ
∙ഒരസു വർഷനത് എൻസതിവതിടതി നവൽഡർ ങ്കാഴസ് (ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസ് �സുതൽ )

∙ങ്�ാബട്ടതിക് നവൽഡതിങ് ഉൾനപ്നട�സുള്ള ഏഴസു �ാസനത് അഡ്ാൻസ്ഡ് നവൽഡതിങ് ങ്കാ
ഴസ് (ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസ് �സുതൽ)

∙�ൂന്സു �ാസനത് ങ്ഷാർട് ങ്ടപം നവൽഡതിങ് ങ്കാഴസ് 
∙നടയ് ലർ ന�യ്ഡ് ങ്കാഴസസുകൾ (ഇൻഡസ്്ടടതി അ�സുബന്ധ ്ടപങ്ത്യക പരതിശീല�പം)
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അഡ്ാൻസ്ഡ് ് വൽഡിങ് ഡിപ്ാർട്�ന്റ്

  2020  OCTOBER 03 2020 OCTOBER 03   

�ൂട്ികചേർകാം, 
ജടീവിതവിജയം
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ക�ാഴസ് വിശദാംശങ്ങൾ 
∙ സ്പെകചർ രൂ്രകൽ്രനയും ആസൂപത

ണവും, ങ്പഡായിങ്സ് തയാറാക്ൽ, 
ക്ാണ്ിറ്ി എസ്റ്ിങ്മഷൻ തുെങ്ങിയ ങ്മഖ
ലകെിൽ പ്രാവീണ്യം ങ്നൊം.

∙ ഓങ്ട്ാകാഡ്, ടറവിറ്ച് തുെങ്ങി സിവിൽ 
എൻ�ിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധടപെട് 
വിവിധ കം്ര്യൂട്ർ ആ്ിങ്ക്ഷനുകെിൽ 
അവഗാഹം ങ്നൊം.

∙ എൻഎസ്ക്യുഎഫ് ടലവൽ–5 ങ്യാഗ്യത 
ങ്നൊം.

ങ്കാഴസസുകൾ
∙രണ്സു വർഷനത് എൻസതിവതിടതി ്ടഡാഫറ്റ്റസ്�ാൻ സതിവതിൽ ങ്കാഴസ് 

(ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസ് ജ�പം)

വിദഗ്ധ ് ഹായം
∙ ങ്കാഴസ് ്രൂർത്ിയാക്ുന്നവർക്ച് L & 

Tയിൽ മൂന്നു മാസടത് വിദഗധ ്രരിേീ
ലനം.

∙ പ്രഫഷനൽ സ്കിൽസ്, പ്രഫഷനൽ 
ങ്നാെജ, വർക്ച്ങ്ഷാപ് സയൻസ് ആൻ
ഡ് കാൽക്ുങ്ലഷൻ, എംങ്്ായബിലിറ്ി 
സ്കിൽസ് എന്നീ വിഷയങ്ങെിൽ ്രരിേീ
ലനാവസരം.

∙ ങ്പ്രാ�കട തയാറാക്ുന്നതും ടചയ്ുന്ന
തും ഉൾടപെടെയുള്ള എകസ്പൊ കരിക്ു

ലർ ആകെിവികറ്ികെിലൂടെ ആത്മവിേ്ാ
സം വെർത്ാം.

∙ ങ്�്യാമപെിക്ൽ ങ്പഡായിങ് തയാറാക്ുന്ന
തിൽ തുെങ്ങി റസിഡൻഷ്യൽ/്രബ്ിക 
ബിൽഡിങ്, ങ്റാഡുകൾ, ്രാലങ്ങൾ, ടറ
യിൽങ്വ പൊക്ുകൾ, ഡാമുകൾ തുെങ്ങി
യവയുടെ സാങ്ഷൻ ്ാൻ തയാറാക്ൽ 
വടര നീെുന്ന പ്രാകെിക്ൽ ്രരിജ്ാനം.

∙ സിവിൽ വർക്ുകെുടെ എസ്റ്ിങ്മഷ
നിലും ങ്കാസ്റ്ിങ്ങിലും പ്രാങ്യാഗിക 
്രരിചയം.

കലേസ്്�ന്റ് ് ാ്ധ്യത 
∙ ഇന്ത്യയിലും വിങ്ദേത്ുമുള്ള, L & T 

ഉൾടപെടെയുള്ള നിർമാണക്മ്പനികെിൽ 
ങ്്സ്ടമറെച് അവസരം.

�ൂ്ടുതൽ അവ്രം 
∙ വിവിധ ോഖകെിടല എൻ�ിനീയറിങ് 

ഡിങ്്ാമ ങ്കാഴസുകെിങ്ലക്ു ലാറ്റൽ 
എൻപെി അവസരം.

∙ പവവിധ്യമാർന്ന ഇൻഡസ്പെികെിൽ 
അപ്രറെിസ്ഷിപ് അവസരവും തുെർന്നു 
നാഷനൽ അപ്രറെിസ്ഷിപ് സർട്ിഫിക്
റ്ും (എൻഎസി).

∙ പകാഫ്റ്ച്സ് ഇൻസ്പെകെർ ടപെയിനിങ് 
സ്കീം (സിഐെിഎസ്) പ്രങ്വേനം ങ്നെി 
ഇൻസ്പെകെർ ആകാൻ അവസരം. 
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്ിവിൽ ഡിപ്ാർട്�ന്റ്
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രൂൈ്�്ടുകടുന്ടു, 
ൈടുതിയ �ാലം
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ക�ാഴസ് വിശദാംശങ്ങൾ
∙ വിദഗധരുടെ ങ്മൽങ്നാട്ത്ിൽ എയർ 

കണ്ീഷനിങ്, റപഫി�ങ്റഷൻ സംബന്ധി
ച്ച എല്ാവിധ റിപെയറിങ് ്രരിജ്ാനവും 
ങ്നെി ഇൻഡസ്പെിയിടല ഏതു ങ്മഖലയി
ലും ങ്�ാലി ങ്നാക്ാൻ മികവു ങ്നൊം.  

∙ ങ്ലാങ്കാത്ര സ്്ാ്രനങ്ങെുടെ ്രിന്തു
ണങ്യാടെ സജ�ീകരിച്ച ലാബുകെിൽ 
പ്രാങ്യാഗിക ്രരിചയം. 

ങ്കാഴസസുകൾ
∙രണ്സു വർഷനത് എൻസതിവതിടതി ന�ക്ാ�തിക്, �്ട്തിജങ്�ഷൻ, എ�ർ കണ്ീഷൻ ങ്കാഴസ് 

(ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസതി�സു �സുകളതിൽ)
∙ഒരസു വർഷനത് HVAC & R ങ്കാഴസ് (ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസതി�സു �സുകളതിൽ)

∙�ൂന്സു �ാസനത് എച്്റ വതിഎസതി ്ടഹസ്കാല ങ്കാഴസ് 
(ങ്�ാഗ്യത: ഐടതിഐ/ഡതിങ്്ാ�/ബതിനടക് (പാസ്/ന്�തിൽ)

∙ വൻകിെ വർക്ച് പസറ്ുകെുടെ മാതൃക 
്രിന്തുെർന്നു നിർമിച്ച മിനിങ്യച്ചർ ്ാറെു
കെിടല ഓൺ ദ് ങ്�ാബ് ടപെയിനിങ് വഴി 
പ്രവൃത്ി്രരിചയം.

∙ ആങ്ഗാെ ഗുണനിലവാരത്ിന് അനു
സൃതമായി തയാറാക്ിയ അത്യാധുനിക 
ടമഷിനറിയും െൂെുകെും അസംസ്കൃത 
വസ്തുക്െും ഉ്രങ്യാഗിച്ചുള്ള വിദഗധ 
്രരിേീലനം. 

∙ എൻസിവിെി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ്രിന്തുെരു
ന്ന MRAC ലാബ് സൗകര്യം. 

വിദഗ്ധ ് ഹായം 
∙ ഇൻങ്ഡാർ എൻവങ്യാൺടമറെൽ ങ്സവ

നങ്ങൾ ഒരുക്ുന്ന മുൻനിര സ്ിസ് കൺ
ടസപ്റ്ച് ഡിസിൻടഫക ഷൻ കമ്പനിയായ 
ദുബായ് സാനിസർവീസിടറെ ലാബിൽ 
്രരിേീലനാവസരം.

∙ ഇൻഡസ്പെിയിൽ ഉ്രങ്യാഗിച്ചുടകാണ്ി
രിക്ുന്ന ഉന്നതനിലവാരത്ിലുള്ള ടമഷി
നറികൾ സജ�ീകരിച്ച HVAC ടമയിൻ 
ലാബ്. 

∙ പഫാൻസിടല ഷടനയ് ഡർ ഇലകച്പെിക 
തയാറാക്ിയ, ഇൻഡസ്പെി സ്റ്ാൻങ്ഡഡ് 
4.0 അനുസരിച്ചുള്ള ബിൽഡിങ് മാങ്ന
ജടമറെച് സിസ്റ്ം (BMS).  

∙ പബില്യറെച് എൻ�ിനീയറിങ് രൂ്രകൽ്ര
ന ടചയ്ത മിനിങ്യച്ചർ ്ാറെുകെുടെ 
സഹായങ്ത്ാടെയുള്ള ഓൺ ദ് ങ്�ാബ് 
്രരിേീലനം.  

∙ ങ്ഗാദ്ടറജ ങ്ഹാം അ്യൻസിടറെ സഹാ

യങ്ത്ാടെയുള്ള ലാബിൽ അവരുടെ 
ഗൃങ്ഹാ്രകരണങ്ങെിൽ ്രരിേീലന സൗ
കര്യം. 

കലേസ്്�ന്റ് 
∙ 2019 ൽ 100% വിദ്യാർ്ികൾക്ും ങ്�ാലി 

ലഭിച്ചു. ഇസ്ങ്റാ, ഷിപ് യാഡുകൾ, മിൽമ 
തുെങ്ങിയ സ്്ാ്രനങ്ങെിൽ അവസരം 
ലഭിച്ചു. ഗൾഫ് ഉൾടപെടെയുള്ള വിങ്ദേരാ
�്യങ്ങെിലും BMS, ഡകട സാനിങ്റ്ഷൻ 
തുെങ്ങിയവയിൽ സ്ട്രഷപലങ്സഷൻ 
ങ്നെിയവർക്ച് അവസരടമാരുങ്ങി. 

�ൂ്ടുതൽ അവ്രം 
∙ ങ്ഹാസ്്രിറ്ൽ, മാൾ, ഫുഡ് ങ്പ്രാസസിങ് 

ഇൻഡസ്പെി എന്നിവിെങ്ങെിൽ കൂെുതൽ 
അവസരങ്ങൾക്ു സാധ്യത. 

∙ റപഫി�ങ്റഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ീ
ഷൻ പ്രഫഷനലുകൾക്ു സ്കാര്യ ങ്മഖ
ലകെിലും ങ്�ാലിസാധ്യത വർധിക്ും. 

12 13

HVAC ഡിപ്ാർട്�ന്റ്
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�ൂൾ, �ൂൾ ൈഠനം! 
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ക�ാഴസ് വിശദാംശങ്ങൾ
∙ ഹൗസ് വയറിങ്, ഇൻഡസ്പെിയൽ വയ

റിങ്
∙ ്രാനൽ ങ്ബാർഡ് ഡിപസനിങ്, ഇലകപെി

ക്ൽ ങ്പഡായിങ് പ്രിപെങ്റഷൻ
∙ LV ഇൻ സ്റ്ങ്ലഷൻ
∙ പതീ ങ്ഫസ് ങ്മാട്ർ ആൻഡ് ടെർമിനൽ 

കണക ഷൻസ്
∙ ങ്കബിൾ ങ്ലയിങ് ആൻഡ് ടെർമിങ്നഷൻ

∙ എർത്ിങ് ആൻഡ് പലറ്ച്നിങ് ടപ്രാട്
ക ഷൻ

∙ ങ്പബങ്ക്ഴസ്, സ്റ്ാർങ്ട്ഴസ്
∙ പൊൻസ്ങ്ഫാമർ ആൻഡ് �നങ്ററ്ർ ഡി

പസൻ
∙ ങ്സാെർ ്രാനൽ ഇൻസ്റ്ങ്ലഷൻ
∙ ഇലകപെിക വയറിങ് ടമഷറിങ് ഇൻസ്പെു

ടമറെച്സ് 
∙ ങ്വര്യബിൾ പഫീക്ൻസി പപഡവ്, ങ്ബസി

ക ഇലകങ്പൊണികസ് 
 . 
വിദഗ്ധ ് ഹായം 
∙ ങ്ഹാം ഓട്ങ്മഷൻ, ഫയർ അലാം ആൻഡ് 

അപഡസ് സിസ്റ്ം, സിസിെിവി ആൻഡ് 
ആകസസ് സിസ്റ്ം എന്നിവയിൽ പഫാൻ
സിടല ഷടനയ് ഡർ ഇലകപെിക കമ്പനി
യുടെ ആഡ് ഓൺ ങ്കാഴസുകൾക്ച് 
അവസരം.

∙ ഇലകപെിക്ൽ എൻ�ിനീയറിങ്ങിൽ ഉയർ
ന്ന ങ്യാഗ്യതകെും ങ്�ാലി്രരിചയവും 
ആർ�ിച്ച ടപെയിനർമാരുടെ ങ്സവനം.

∙ ഇൻഡസ്പെി സ്റ്ാൻങ്ഡഡ് 4.0 മാനദണ്ഡ
പ്രകാരം ഇൻസ്റ്ാൾ ടചയ്ത ബിഎം
എസ്, ങ്ഹാം ഓട്ങ്മഷൻ, ആകടസസ് 
കൺങ്പൊൾ, ഫയർ അലാം സിസ്റ്ം 
തുെങ്ങിയവയിലാണ് ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടല 
ലാബുകെുടെ പ്രവർത്നം. 

ഇൻഡസ്്ട്ിയൽ ഇലക്ട്ടീഷ്യൻ ഡിപ്ാർട്�ന്റ്

ങ്കാഴസസുകൾ
∙രണ്സു വർഷനത് എൻസതിവതിടതി ഇലക്്ടടതിക്ൽ ങ്കാഴസ് 

(ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസതി�സു �സുകളതിൽ)
∙ഒരസു വർഷനത് ഇൻഡസ്്ടടതി�ൽ ഇലക്്ടടീഷ്യൻ ങ്കാഴസ് 

(ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസതി�സു �സുകളതിൽ)
∙�ൂന്സു �ാസനത് ഇൻഡസ്്ടടതി�ൽ ഇലക്്ടടീഷ്യൻ ്ടഹസ്കാല ങ്കാഴസ് 

(ങ്�ാഗ്യത: ഐടതിഐ/ഡതിങ്്ാ�/ ബതിനടക് (പാസ്/ന്�തിൽ)

കലേസ്്�ന്റ് 
∙ 2019 ൽ 100% വിദ്യാർ്ികൾക്ും നാട്ി

ലും വിങ്ദേത്ുമുള്ള സ്്ാ്രനങ്ങെിലാ
യി ങ്�ാലി ലഭിച്ചു. ഗൾഫ് തുെങ്ങിയ വി
ങ്ദേ രാ�്യങ്ങെിൽനിന്നുള്ള രാ�്യാന്തര 
സ്്ാ്രനങ്ങെുടെ ക്യാം്രസ് റിപകൂടടമറെച് 
ടെസ്റ്ുകൾ സ്്ിരമായി നെത്ിവരുന്നു. 

∙ ഈ വർഷടത് ങ്്സ്ടമറെച് പ്രപകിയകൾ 
തുെങ്ങിക്ഴിഞ്ു. 

�ൂ്ടുതൽ അവ്രം 
∙ സർക്ാർ, സ്കാര്യ ങ്മഖലകെിൽ മികച്ച 

ടതാഴിലവസരങ്ങൾ. 
∙ ഇൻഡസ്പെിയിടല ഏറ്വും ആധുനിക 

സജ�ീകരണങ്ങെിൽ ്രരിേീലനം ങ്നെി 
മിെുക്ു ടതെിയിക്ുന്നവടരങ്ത്െി രാ
�്യാന്തര തലത്ിടല മികച്ച സ്്ാ്രനങ്ങ
െിൽനിന്നച് അവസരങ്ങൾ. 
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വ്യവ്ായങ്ങളടു്് 
POWER! 
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ക�ാഴസ് വിശദാംശങ്ങൾ 
∙ പ്രാകെിക്ൽ ഓറിയറെച്ഡ് ടപെയിനിങ് 
∙ ങ്പെഡ് ടെസ്റ്ച് സൗകര്യം 
∙ ഇൻസ്പെുടമറെച് ങ്പെ വർക്ച്, ഗ്ാൻഡിങ് 

്രരിേീലനം 
∙ ങ്പ്രാപഗാമബിൾ ങ്ലാ�ിക കൺങ്പൊൾ 

(PLC) ്രരിേീലന സൗകര്യം 
∙ ടഡങ്മാ ്ാറെിൽ ്രരിേീലനത്ിന് അവ

സരം

∙ ഇൻസ്പെുടമറെച് കാലിങ്പബഷൻ, വാൽ
വ്സ് കൺങ്പൊൾ എന്നിവയിൽ ്രരിേീ
ലനം 

∙ ന്യൂമാറ്ിക ടപെയിനിങ് കിറ്ച് 

വിദഗ്ധ ് ഹായം 
∙ ഷടനയ്ഡർ കമ്പനി ഇൻസ്റ്ാൾ ടചയ്ത, 

ങ്പ്രാപഗാമബിൾ ങ്ലാ�ിക കൺങ്പൊൾ 

(PLC) ഇൻഡസ്പെിയൽ കം്ര്യൂട്ർ 
കൺങ്പൊൾ സിസ്റ്ം സജ�ീകരിച്ചിട്ുള്ള 
ആധുനിക ലാബ്.

∙ ഇൻഡസ്പെി സ്റ്ാൻങ്ഡഡ് 4.0 മാനദണ്ഡ
പ്രകാരമുള്ള കൺങ്പൊൾ സിസ്റ്ത്ിനു 
കീഴിടല ടപ്രാഡക ഷൻ പലൻ, ടമഷീൻ 
ങ്പ്രാസസ് എന്നിവയിൽ ്രരിേീലിക്ാം.

∙ പ്രമുഖ ങ്റാബട്ികസ് സ്്ാ്രനങ്ങെുടെ 
്രിന്തുണങ്യാടെയുള്ള ആർട്ിഫിഷ്യൽ 
ഇറെലി�ൻസ്, ഇറെർടനറ്ച് ഓഫ് തിങ്സ് 
സൗകര്യം.

∙ ങ്കാസ്ങ്മാസ്, അലയൻസ് തുെങ്ങി പ്രമു
ഖ സ്്ാ്രനങ്ങെിൽനിന്നുള്ള �ീവനക്ാ
രുടെ ്രരിേീലന ങ്കപദ്രം.

കലേസ്്�ന്റ് 
∙ 2019 ൽ ഇൻസ്പെുടമങ്റെഷൻ വിഭാഗത്ി

ടല 100% വിദ്യാർ്ികൾക്ും ങ്്സ്ടമറെച് 

ങ്കാഴസസുകൾ 
∙രണ്സു വർഷനത്, ഇൻസ്്ടടസുന�ങ്റേഷൻ ആൻഡ് ങ്�ാബട്ടതിക്സ് ഉൾനപ്ടസുന് 

എൻസതിവതിടതി ഇലക്ങ്്ടടാണതിക്സ് ങ്കാഴസ് (ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസതി�സു �സുകളതിൽ) 
∙ഒരസു വർഷനത് ഇൻസ്്ടടസുന�ങ്റേഷൻ ങ്കാഴസ് (ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസതി�സു �സുകളതിൽ) 

∙�ൂന്സു �ാസനത് ഇൻസ്്ടടസുന�ങ്റേഷൻ ്ടഹസ്കാല ങ്കാഴസ് 
(ങ്�ാഗ്യത: ഐടതിഐ/ഡതിങ്്ാ�/ബതിനടക് (പാസ്/ന്�തിൽ)) 

ഇൻസ്്ട്ടു്�കന്ഷൻ 
ഡിപ്ാർട്�ന്റ്

ലഭിച്ചു. കൂെുതൽ ങ്്രർക്ും വിങ്ദേ രാ
�്യങ്ങെിലാണ് അവസരം. 

∙ �ിസിസി രാ�്യങ്ങെിടലയും ഇന്ത്യയിടല
യും റിപഫനറികെുടെ ക്യാം്രസ് റിപകൂ
ടടമറെച് സൗകര്യം. 

�ൂ്ടുതൽ അവ്രം 
∙ സ്മാർട ഫാകെറി എന്നു വിങ്േഷിപെിക്ാ

വുന്ന ആധുനിക ്രിഎൽസി ങ്കപദ്രീകൃത 
ലാബ് യ്ാർ് ഫാകെറികെിടല ടതാഴിൽ 
അന്തരീക്ഷത്ിൽ ്രരിേീലനം ങ്നൊൻ 
അവസരടമാരുക്ും.

∙ മിനിങ്യച്ചർ ്ാറെിൽ ആഴത്ിലുള്ള പ്രാ
ങ്യാഗിക ്രരിേീലന സൗകര്യം. ആർട്ിഫി
ഷ്യൽ ഇറെലി�ൻസ്, ഇറെർടനറ്ച് ഓഫ് തി
ങ്സ് എന്നിവയുടെ അെിസ്്ാനത്ിൽ 
മിനി ങ്റാബട്ച് നിർമാണം ഉൾടപെടെയുള്ള
വയിൽ ്രരിേീലനം.
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അളകാം, 
അറിവി്ന് ് ൂ്ചി�! 
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ക�ാഴസ് വിശദാംശങ്ങൾ
∙ ടവൽഡിങ്, പ്രപെിങ്, സ്പെകചറൽ ഫാ

പബിങ്ക്ഷൻ ടെകനിക്ുകൾ സംബന്ധി
ച്ച തിയറിയും പ്രാകെിക്ലും ഒരുമിച്ചുള്ള 
സിലബസ്.  

∙ പ്രിൻസിപെൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് കട്ിങ് 
∙ ഓകസി അടസറ്ലീൻ ടഫ്ലയിംസ്, ടവൽ

ഡിങ് ടമഷിൻസ്, ഇലകപെിസിറ്ി ങ്ബസി

കസ് (എസി ആൻഡ് ഡിസി) എന്നിവയി
ടല വിവിധ രീതികൾ. 

∙ ആർക ടവൽഡിങ്, ഷീൽഡഡ് ടമറ്ൽ 
ആർക ങ്ബസിക ടവൽഡിങ്. 

∙ എൻ�ിനീയറിങ് പഗാഫികസ്, വർക ങ്ഷാ
പ് കാൽക്ുങ്ലഷൻസ്. 

∙ Safety, Language, Soft-skills ്രരിേീല
നം. 

വിദഗ്ധ ് ഹായം 
∙ രാ�്യാന്തര നിലവാരം ്രുലർത്ുന്ന 

ആധുനിക ന്യൂമാറ്ിക പപഗൻഡറുകൾ 
സജ�ീകരിച്ച പ്രപെിങ് ആൻഡ് സ്പെ
കചറൽ ലാബ്.

∙ ്ാസ്മ കട്ിങ് ടമഷിൻ ങ്്രാലുള്ള ങ്മാ
ങ്ഡൺ ടെകങ്നാെ�ികെിൽ ങ്�ാലി്രരിച
യം ങ്നൊൻ അവസരം. 

∙ യൂങ്റാ്ര്യൻ രാ�്യങ്ങെിടല ങ്�ാലിസാധ്യ
തകൾ ലക്ഷ്യമിെുന്ന ങ്കാഴസിടറെ ഭാഗമാ
യി കമ്യൂണിങ്ക്റ്ീവ് ഇംഗ്ിഷ, കാരകെർ 
ടപെയിനിങ് (Soft skills) എന്നിവ കൂെി 
ഉൾടപെെുന്ന സിലബസ്.

∙ പ്രപെിങ് ആൻഡ് സ്പെകചറൽ എൻ
�ിനീയറിങ് സംബന്ധിച്ചച് ആഴത്ിൽ 
്രരിജ്ാനം ങ്നെിയ, ങ്�ാലി്രരിചയം 
ഏടറയുള്ള ഫാക്ൽറ്ികെുടെ ങ്മൽങ്നാ
ട്ത്ിലാണു ങ്പ്രാപഗാം.  

കലേസ്്�ന്റ് 
∙ വിങ്ദേത്ച് അവസരം തുറന്നുതരുന്ന 

ങ്കാഴസുകെിടലാന്നച്. ഓയിൽ റിപഫന
റികെിലും ഓയിൽ ടവൽപസറ്ുകെിലു

പൈപ്ിങ് ആൻഡ് സ്്ട്ക്ചറൽ 
എൻജിനടീയറിങ് ഡിപ്ാർട്�ന്റ്

മായി ഒങ്ട്ടറ വിദ്യാർ്ികൾക്ച് അവസരം 
ലഭിച്ചു. ങ്പകാസ് കൺപെി പ്രപെിങ്, ട്ര
ങ്പൊടകമിക്ൽ ്ാറെച്, ഷിപ് ബിൽഡിങ് 
യാഡ്, അങ്റ്ാമിക ്രവർ ്ാറെച്സ്, സിവിൽ 
ടസകെർ എന്നിവിെങ്ങെിലും സാധ്യത
കൾ. മുൻവർഷങ്ങെിൽ ടറാമാനിയ, 
ടപകാങ്യഷ്യ, ങ്്രാെണ്ച്, റഷ്യ തുെങ്ങിയ 
രാ�്യങ്ങെിലായി നൂറിങ്ലടറ വിദ്യാർ്ി
കൾക്ച് അവസരടമാരുങ്ങി. 

�ൂ്ടുതൽ അവ്രം 
∙ യൂങ്റാപെിലും ഗൾഫ് ങ്മഖലകെിലുമുള്ള 

അവസരങ്ങൾക്ു ങ്യാഗ്യത ങ്നെിത്രു
ന്ന സ്ട്രഷപലസ്ഡ് ്രാങ്ക്ജ ങ്പ്രാപഗാ
മാണു പ്രപെിങ് ആൻഡ് സ്പെകചറൽ 
എൻ�ിനീയറിങ്. 

∙ ആറു വിഷയങ്ങൾ ഉൾടപെെുന്ന ങ്കാഴസി
ലൂടെ തിയറിയിലും പ്രാകെിക്ലിലും ഒരു
ങ്്രാടല പ്രാവീണ്യം ങ്നൊൻ അവസരം. 

∙ ഇന്ത്യയിലും വിങ്ദേത്ുമായി ങ്ലാകടമ
മ്പാെുമുള്ള പ്രപെിങ് ആൻഡ് സ്പെകച
റൽ വിദഗധരുടെ ആവേ്യം വർധിച്ചുവ
രുന്നു. 

ങ്കാഴസസുകൾ
∙രണ്സു വർഷനത് എൻസതിവതിടതി ് തിറ്റർ ങ്കാഴസ് (ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസതി�സു �സുകളതിൽ)

∙ഒരസു വർഷനത് പപപ്തിങ് സ്്ടടക്്ച�ൽ എൻജതി�ീ��തിങ് ങ്കാഴസ്  
(ങ്�ാഗ്യത: പത്ാപം ക്ാസതി�സു �സുകളതിൽ)

∙�ൂന്സു �ാസനത് പപപ്തിങ് സ്്ടടക്്ച�ൽ എൻജതി�ീ��തിങ് ്ടഹസ്കാല ങ്കാഴസ് 
(ങ്�ാഗ്യത: ഐടതിഐ/ഡതിങ്്ാ�/ബതിനടക് (പാസ്/ന്�തിൽ)
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FIT FOR CHANGE!
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ബ്ാസ്റ്ിങ് ഡിപ്ാർട്�ന്റ്

ങ്കാഴസസുകൾ
∙ഒരസു �ാസനത് ബ്ാസ്റ്റതിങ് ആൻഡ് എ�ർനലസ് നപ�തിറേതിങ് ങ്കാഴസ് 

(ങ്�ാഗ്യത: 18 വ�സ്്റ തതിക�ണപം, ആങ്രാഗ്യ�സുള്ള ��സ്സുപം ശരീരവസു�സുള്ളവരാകണപം, 
കഠതി�ാധ്ാ�പം ന്ചയ്ാ�സുള്ള താൽപര്യപം)

ക�ാഴസ് വിശദാംശങ്ങൾ
∙ സർഫസ് പ്രിപെങ്റഷൻ
∙ ആറെി ടകാങ്റാഷൻ
∙ ട്രയിറെിങ് ക്ാെിറ്ി ഇൻസ്ട്രക ഷൻ

വിദഗ്ധ ് ഹായം

∙ സംസ്്ാനടത് മികച്ച ബ്ാസ്റ്ിങ് ആൻഡ് എയർടലസ് ട്രയിറെിങ് ലാബ് സൗക
ര്യം.

∙ യ്ാർ് ടതാഴിൽ അന്തരീക്ഷത്ിൽ സജ�ീകരിച്ച ്ര്നസൗകര്യങ്ങങ്ൊടെ ഓൺ 
ദ് ങ്�ാബ് ടപെയിനിങ് മാതൃകയിലുള്ള ്ര്നം. 

∙ ടപെയിനികെുടെ ട്രയിറെിങ് ക്ാെിറ്ിയും പ്രഫഷനൽ മികവും അെക്ാൻ പ്രമുഖ 
ഇൻഡസ്പെി എകസ്ട്രർട്ുകെുടെ ഇൻസ്ട്രക ഷൻ.

കലേസ്്�ന്റ്

∙ ക്യാം്രസ് റിപകൂടടമറെച് വഴി 100% വിദ്യാർ്ികൾക്ും ങ്�ാലി ങ്നെിടക്ാെുക്ുന്ന 
സ്ട്രഷപലസ്ഡ് ങ്കാഴസ്.

∙ ഷിപ് യാഡ്, റിപഫനറി, പ്രഷർ ടവസ്ൽ മാനുഫാകചറിങ് ഇൻഡസ്പെി തുെങ്ങിയ 
സ്്ാ്രനങ്ങെിൽ അവസരം.

∙ വിങ്ദേത്ും നാട്ിലും വർധിച്ചുവരുന്ന ങ്�ാലിസാധ്യത. 

�ൂ്ടുതൽ അവ്രം

∙ മികവു ടതെിയിച്ച ബ്ാസ്റ്ർമാടരയും ട്രയിറെർമാടരയും കിട്ാൻ ക്ഷാമമുള്ള 
സ്ട്രഷപലസ്ഡ് ങ്മഖലയാടണന്നതു ്ര്ിച്ചിറങ്ങുന്നവടര സംബന്ധിച്ചച് അനുകൂ
ലഘെകം. 

∙ ക്യം്രസ് റിപകൂടടമറെച് വഴി എല്ാ സ്്ാ്രനങ്ങൾക്ും ആവേ്യമായ ങ്�ാലിക്ാടര 
ലഭ്യമാക്ാൻ കഴിയാത് നിലവിടല സ്്ിതി മികച്ച കരിയർ സാധ്യതകൾ സമ്മാനി
ക്ുന്നു. 
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ഭാവികടു നിറം ൈ�രാം
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കണ്ണെച്ചു തുറക്ുന്ന ങ്വഗത്ി
ലാണ് ആങ്ഗാെതലത്ിൽ 
സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മാറി

മറിയുന്നത്. ഈ മാറ്ം ഏടറ പ്രകെമാ
കുന്ന ഒന്നാണ് യപന്തങ്ങെുടെയും സാ
ങ്കേതികതയുടെയും ങ്മഖല കൂെിയായ 
വ്യവസായരംഗം. 
മാറ്ങ്ങൾ അറിയുകയും അതിടനാപെം 
മുങ്ന്നറുകയും ടചയ്ുക എന്നതു 
മാപതമാണ്, ടെക യുഗടമന്നു വിങ്േ
ഷിപെിക്ാവുന്ന ഈ കാലഘട്ത്ിടല 
അനിവാര്യമായ വി�യഘെകം. ഇതു 
തിരിച്ചറിഞ്ു മുൻങ്്ര നെക്ുടന്നാരു 
ഇൻഡസ്പെിയൽ ടപെയിനിങ് ഇൻസ്റ്ി
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FOCUS FEATURE

ലിറ്ിൽ ഫ്ലവർ ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്റ് 

അഥവാ �ി�വി്ന് ് കകേതം

ക്ുന്നതു ങ്കവലടമാരു സർട്ിഫിക്റ്ച് 
മാപതമല്; ങ്ലാങ്കാത്ര നിലവാരമുള്ള 
സമപഗ്ര്നം, ഇൻഡസ്പെിയിടലതടന്ന 
ആധുനിക ഉ്രകരണങ്ങെിൽ ആഴത്ി
ലുള്ള ്രരിേീലനം, മികവ് ടതെിയിക്ു
ന്നവർക്ച് ്ര്ിച്ചിറങ്ങും മുൻങ്്രടയാരു 
ങ്�ാലി എന്നിവടയാടക്യാണ്. ഇതുത
ടന്നയാണ് ലിറ്ിൽ ഫ്ലവർ ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ി
ടന മറ്ച് ഐെിഐകെിൽനിന്നു ങ്വറിട്ു 
നിർത്ുന്നതും. 
ആങ്ഗാെതലത്ിടല വിദ്യാഭ്യാസ രീതി
യിലും ടതാഴിൽരംഗത്ും വരുന്ന 
മാറ്ങ്ങൾക്ച് അനുസൃതമായാണു 
ലിറ്ിൽ ഫ്ലവറിടല ്ര്ന്രദ്ധതി. തിയ
റികെിൽ മാപതം ഒതുങ്ങുന്നില്, ആ 
മാറ്ം. ്ര്ങ്നാ്രകരണങ്ങെിൽ വടര 
അെിമുെി മാറ്ം ടകാണ്ുവരുന്നു. 
ഈ ങ്മഖലയിടല തലടയെുപെുള്ള 
ആങ്ഗാെ സ്്ാ്രനങ്ങെുടെ ്രകോെി
ത്ങ്ത്ാടെയാണ് ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടറെ 
വിദ്യാഭ്യാസ വി്വം. 
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ച് 
എൻ�ിനീയറിങ് ങ്കാെ�ുകെും ങ്്രാ
െിടെകനിക്ുകെും ഇൻഡസ്പെിയൽ 
ടപെയിനിങ് ടസറെറുകെും കൂണു

റ്്യൂട്ാണ് എറണാകുെം കെമങ്േരി
യിടല ലിറ്ിൽ ഫ്ലവർ എൻ�ിനീയറിങ് 
ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ച്.

�ാറ്ങ്ങളടു്് ് ിലബസ് 

രാ�്യടത് തടന്ന ഏറ്വും വി്രുലമാ
ടയാരു ങ്പെഡ് ടെസ്റ്ച് ങ്കപദ്രടമാരുക്ി 
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗടത് ്രു
തുതലമുറടയ സൃഷെിക്ുന്ന ലിറ്ിൽ 
ഫ്ലവർ ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടറെ പ്രവർത്നരീ
തി സമാനതകെില്ാത്താണ്. സിവിൽ 
മുതൽ ങ്റാബട്ികസ് വടര നീെുന്ന 
ടതാഴിലധിഷ്ിത ങ്കാഴസുകെിലൂടെ 
ഇവിടെ വിദ്യാർ്ികൾക്ു സമ്മാനി

ങ്്രാടല മുെച്ചുട്രാന്തുകയും അതിൽ 
്രലതും തെർന്നു വീഴുകയും ടചയ്ത
ങ്പൊൾ തലടയെുങ്പൊടെ നിൽക്ാൻ 
ലിറ്ിൽ ഫ്െവർ എൻ�ിനീയറിങ് ഇൻ
സ്റ്ിറ്്യൂട്ിനു കരുങ്ത്കിയതു മാറ്ങ്ങൾ
ടക്ാപെം മാറാനുള്ള ഈ തീരുമാനമാണ്. 
യൂങ്റാപെിലും മങ്ധ്യഷ്യയിലുമായി ങ്�ാലി 
ങ്നാക്ുന്ന നൂറുകണക്ിനു സ്കിൽഡ് 
�ീവനക്ാരുടെ കരിയർ മാറ്ിമറിച്ചതിനു 
്രിന്നിലുമുണ്ച്, ഈ കറ തീർന്ന പ്രഫഷന
ലിസത്ിടറെ വി�യചിപതം. 

∙ വർഷംകതാറടും �ടുന്ൂറികല്റ വികദശകമ്പനി�ളടു്് 
 �്യാംൈസ് റി്ട�ൂട്�ന്റ് 

∙ എല്ാ വർഷവടും അറടുനൂറികല്റ ക്ട്ഡ് ് ്സ്റ്ടു�ളടും 
 ഇന്ർവ്യൂ�ളടും
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�ി�വ് എന് വിജയ�്ടത്ം

ഓൾ ഇന്ത്യ സ്കിൽ ങ്കാം്രറ്ീഷനിൽ 
രാ�്യടത് മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്്ാ്രനത്ിനുള്ള ്രുരസ്കാരങ്ങെും 
ങ്ദേീയ ഓങ്ട്ാ-ടെക ടഫസ്റ്ിൽ ഓവങ്റാൾ 
ചാം്ര്യൻഷിപെും സ്ന്തമാക്ിയിട്ുള്ള ലിറ്ിൽ 
ഫ്ലവർ ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടല സൗകര്യങ്ങൾ 
ആങ്ഗാെസ്്ാ്രനങ്ങെുടെ ങ്്രാലും പ്രേം
സ ്രിെിച്ചു്രറ്ിയിട്ുണ്ച്. 
വ്യവസായിക ങ്ലാകത്ച് ഏടറ ഖ്യാതി 
ങ്നെിയിട്ുള്ള �ർമൻ സ്റ്ാൻങ്ഡഡ് സംവി
ധാനമായ ഇൻഡസ്പെി സ്റ്ാൻങ്ഡഡ് 4.0 
നിലവാരത്ിലുള്ള സജ�ീകരണങ്ങൊണ് 
അത്യാധുനിക ലാബുകെും മിനിങ്യച്ചർ 
്ാറെുകെുമായി ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടന മികവി
ടറെ ങ്കപദ്രമാക്ുന്നത്. എയർ കണ്ീഷൻ 
സംവിധാനങ്ത്ാടെയുള്ള സ്മാർട ക്ാസ് 
റൂമുകൾ, സമപഗ ഇറെർടനറ്ച് കണകെിവിറ്ി, 
ആങ്ഗാെതലത്ിടല മുൻനിര സ്്ാ്രനങ്ങ
െുടെ ഉ്രകരണ സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രഫഷ

്രരിേീലനവുമാണ് ലിറ്ിൽ ഫ്ലവർ വാഗദാനം 
ടചയ്ുന്നത്. 

വികദശകതേകടു ൈറകാം 

്ര്നാനന്തരം വിദ്യാർ്ികൾ ടതാഴിൽ 
ങ്തെി ഇറങ്ങുന്ന സ്്ാ്രനമല്, ടതാഴിൽ 
ങ്നെി ഇറങ്ങുന്ന സ്്ാ്രനമാണു ലിറ്ിൽ 
ഫ്ലവർ എന്നച് അധ്യാ്രകരും ടപെയിനികെും 
്രറയുന്നതിൽ അതിേങ്യാകതിയില്. 
വിങ്ദേത്ും നാട്ിലും ങ്�ാലിക്ായി ആെു
കടെ തിരടഞ്െുക്ുന്ന ങ്പെഡ് ടെസ്റ്ിങ് 
ടസറെർ ലിറ്ിൽ ഫ്ലവർ ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടറെ 
�ീവനാഡി തടന്നയാണ്. ഓങ്രാ വർഷവും 
ആയിരത്ിലധികം വിദ്യാർ്ികൊണു 
ലിറ്ിൽ ഫ്ലവർ എൻ�ിനീയറിങ് ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂ
ട്ിൽനിന്നു ്ര്നവും ്രരിേീലനവും ്രൂർ
ത്ിയാക്ി ഇറങ്ങുന്നത്. ഇവരിൽ മികവു 
ടതെിയിക്ുന്ന നടല്ാരു ്രകേച് ടപെയിനികൾ
ക്ും ്ര്നാനന്തരംതടന്ന വിങ്ദേ അവസര
ങ്ങൾ തുറന്നുകിട്ുന്നു. 
ഓങ്രാ വർഷവും ബഹുരാഷപെ കമ്പനി
കൾ ഉൾടപെടെ മുന്നൂറിങ്ലടറ വിങ്ദേ 
കമ്പനികൾ ക്യാം്രസ് റിപകൂടടമറെിനായി 
ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടന സമീ്രിക്ാറുണ്ച്. ഇതിൽ 
ഭൂരിഭാഗവും യൂങ്റാപെച്, റഷ്യ, ഗൾഫ് രാ�്യ
ങ്ങെിൽ നിന്നുള്ളവയാണ്. അറുനൂറിങ്ലടറ 
ങ്പെഡ് ടെസ്റ്ുകെും ഇറെർവ്യൂകെുമാണു 
ലിറ്ിൽ ഫ്ലവർ ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ച് ഒരു വർഷം 
സംഘെിപെിക്ുന്നത്. ഓങ്രാ അക്ാദമിക 
വർഷം കഴിയുങ്മ്പാെും നൂറുകണക്ിനു 
വിദ്യാർ്ികൊണ് ഈ ക്യാം്രസിൽനിന്നു 
ങ്ലാകത്ിടറെ വിവിധയിെങ്ങെിടല ടതാ
ഴിൽ ങ്നെി ്രറക്ുന്നത്. 
നൂറുകണക്ിന് എൻ�ിനീയറിങ് ങ്കാെ
�ുകെും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്്ാ്ര
നങ്ങെും സ്്ിതി ടചയ്ുന്ന ങ്കരെത്ിൽ 
ഇപതയധികം വിങ്ദേ കമ്പനികൾ ഒരു 
ഐെിഐയിൽ റിപകൂടടമറെിനായി എത്ു
ന്നുടവന്നതു മാപതം മതിയാകും ലിറ്ിൽ 
ഫ്ലവർ എൻ�ിനീയറിങ് ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടറെ 
മികവിന് അംഗീകാരമായി. 
വിങ്ദേ ങ്�ാലിക്ച് അനിവാര്യമായ സൗക
ര്യങ്ങടൊരുക്ിയുള്ള ്ര്നരീതിയാണ് 
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നൽ എന്നു ്രറയാവുന്ന അധ്യാ്രന–സൂപെർ
വിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തുെങ്ങിയവടയാ
ടക് ലിറ്ിൽ ഫ്ലവറിടന സമാനതകെില്ാത് 
ടതാഴിലധിഷ്ിത ്ര്ന ങ്കപദ്രമാക്ുന്നു. 
ആർട്ിഫിഷ്യൽ ഇറെലി�ൻസ്, ഇറെർടനറ്ച് 
ഓഫ് തിങ്സ് തുെങ്ങിയ ഉത്രാധുനിക 
സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങെിൽ അധിഷ്ി
തമായ ങ്റാബട്ിക ടവൽഡിങ് യൂണിറ്ച് 
മാപതം മതിയാകും എപതങ്ത്ാെം അഡ്ാൻ
സ്ഡ് ആയ ്ര്നരീതിയാണ് ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂ
ട്ിടലന്നു മനസ്ിലാക്ാൻ. ഓട്ടമാബീൽ 
ലങ്ബാറട്റി, ഫാസ്റ്ിമിഗ 450 ആൻഡ് 
അലുമിനിയം ടവൽഡിങ് ടമഷിനുകൾ, 
ആർഗൺ ഗ്യാസിഫിങ്ക്ഷൻ ്ാറെച്, ന്യുമാ
റ്ിക പഗാൻഡറുകൾ, ്ാസ്മ കട്ിങ് ടമഷി
നുകൾ, ടസൻപെപലസ്ഡ് സിഒെു സപ്, 
ഡി�ിറ്ൽ പലപബറി, പഹ സ്്രീഡ് ഇറെർ
ടനറ്ച് ആൻഡ് റൂട്ഡ് പവപഫ, ങ്സാെർ 
്രവർ സിസ്റ്ം തുെങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങെി
ലൂടെ ങ്ലാകനിലവാരത്ിലുള്ള ്ര്നവും 

ആങ്ഗാെതലത്ിലുള്ള കമ്പനികെുടെങ്്രാ
ലും എച്ചച്ആർ വിഭാഗത്ിടറെ പേദ്ധ ങ്നെി
ടയെുക്ാൻ ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടന സഹായിക്ു
ന്നത്. ഓയിൽ കമ്പനികൾ, കപെലുകൾ, റി
പഫനറികൾ ങ്്രാലുള്ള സ്ട്രഷപലസ്ഡ് 
ങ്മഖലകെിടല ങ്�ാലിക്ു പ്രാപ്തരാക്ുന്ന 
നിലവാരത്ിലുള്ള  ്രശചാത്ല സൗക
ര്യങ്ങടൊരുക്ിയാണു ലിറ്ിൽ ഫ്ലവറിടല 
വിവിധ ്ര്നവകുപെുകെുടെ പ്രവർത്നം. 
പ്രമുഖ കമ്പനികെിൽ ഉ്രങ്യാഗിച്ചുവരുന്ന 
ഉ്രകരണങ്ങെും യപന്തങ്ങെും ഇൻ സ്റ്ാൾ 
ടചയ്ത് ആ ഫാകെറികെിങ്ലതിനു സമാന
മായ, ഓൺ ദ് ങ്�ാബ് ടപെയിനിങ് എന്നു 
്രറയാവുന്ന ്ര്നവും ്രരിേീലനവുമാണ് 
ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ച് ഒരുക്ുന്നത്. ്ര്നം ്രൂർത്ി
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യാക്ുന്നതിങ്നാടൊപെം മികച്ച അവസരങ്ങ
െും വിദ്യാർ്ികടെ ങ്തെിടയത്ുന്നതിടറെ 
രഹസ്യവും ഇതുതടന്ന.

60 വർഷ്തേ വിശ്ാ്ം

ആറു ്രതിറ്ാണ്ിടറെ ്രാരമ്പര്യമുള്ള സ്്ാ
്രനമാണു ലിറ്ിൽ ഫ്ലവർ എൻ�ിനീയറിങ് 
ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ച്. 1962 ൽ പ്രവർത്നം ആരം
ഭിച്ച ഇൻഡസ്പെിയൽ ടപെയിനിങ് ഇൻസ്റ്ി
റ്്യൂട്ിന് മൂന്നു വർഷത്ിനകം എൻസിവിെി 
അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. വരാപെുഴ അതിരൂ്രത
യുടെ ്രിന്തുണങ്യാടെയും 
സഹകരണങ്ത്ാടെയും 
പ്രവർത്ിക്ുന്ന സ്്ാ്രനം 
അന്നടത് ടചറിയ ടകട്ി
െത്ിൽനിന്നച് ഇന്നടത് 
ഉന്നത നിലവാരത്ിങ്ലക്ു 
വെർന്നതിനു ്രിന്നിൽ ദീർഘ
വീക്ഷണമുള്ള ഒങ്ട്ടറ പ്രഗൽ
ഭരുടെ സംഭാവനകെുണ്ച്. 
മികച്ച സൗകര്യവും മികച്ച 
അധ്യാ്രകടരയും ഒരുക്ി 
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ 
രംഗത്ു ്രുതിയ ഉയരങ്ങൾ 
ങ്തെുന്ന ലിറ്ിൽ ഫ്ലവറിടറെ 
അമരക്ാരൻ ഫാ. ങ്�ാബി 
അേീത്്രറമ്പിലാണ്. 

സാങ്കേതിക്ര്നടമന്ന ്രതി
വു സകേൽ്രത്ിനപെുറം 
വിദ്യാർ്ികൾക്ച് ആങ്ഗാ

െ കാഴചപൊങ്ൊടെ ്ര്ിക്ാനും ്രരിേീലിക്ാ
നുമുള്ള അവസരമാണു കെമങ്ശേരി ലിറ്ിൽ 
ഫ്ലവർ എൻ�ിനീയറിങ് ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിൽ 
ഒരുക്ുന്നത്. ങ്�ാലിസ്്ലടത് നല് േീല
ങ്ങൾ, സാമൂഹിക ഉത്രവാദിത്ം, ്രാരി
സ്്ിതിക ങ്ബാധവൽക്രണം, വ്യകതിത് 
വെർച്ച, സത്യസന്ധത എന്നിവടയാടക് 
്രാ്്യരീതികെിൽ ഉൾടപെെുന്നു. 

�ടുതികാം, �ാലതേി്നാപ്ം 

∙ൊറ് ങ്മാങ്ട്ാഴസ്, MKAT, ഹിദ്രുസ്്ാൻ 

രണ്ു ്രതിറ്ാണ്ിങ്ലടറയായി ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ച് 
ഡയറകെറും പ്രിൻസിപെലുമായ ഫാ. ങ്�ാ
ബിയുടെ കരുതലും കാര്യങ്േഷിയുമാണു 
ഈ വിദ്യാലയത്ിടറെ വെർച്ചയ്ക്ു ങ്വഗ
ങ്മകിയത്. 
സ്കാര്യ ങ്മഖലയിടല വിദ്യാഭ്യാസ സ്്ാ്രന
ടമന്ന അതിരിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്ു
ന്നതല് ലിറ്ിൽ ഫ്ലവറിടറെ പ്രവർത്നം. ്രല 
കാരണങ്ങൾടകാണ്ു ്ര്നം ്രൂർത്ിയാ
ക്ാൻ കഴിയാതിരിക്ുകയും ്ര്നത്ിൽ 
്രിന്നാക്ം ങ്്രാവുകയും ടചയ്ത വിദ്യാർ
്ികൾക്ു പ്രങ്ചാദനം കൂെിയാണ് ഈ 

സ്്ാ്രനം.  
ചുറ്ു്രാെിടറെ സമ്മർദം മൂലം 
്ര്നം വഴിമുെങ്ങിയവടര 
കടണ്ത്ി അവടര �ീവിത
ത്ിങ്ലക്ു പക്രിെിച്ചുയർ
ത്ുകടയന്ന സാമൂഹിക 
ങ്സവനം കൂെി ലക്ഷ്യമിട്ാണ് 
ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടറെ പ്രവർത്
നം. ങ്�ാലിടയന്ന ഉറച്ച ലക്ഷ്യം 
മനസ്ിലുടണ്കേിൽ ്രത്ാം 
ക്ാസ് ങ്താറ്വർക്ും ബിടെക 
്രൂർത്ിയാക്ാത്വർക്ും 
ആത്മവിേ്ാസങ്ത്ാടെ ഇവി
ങ്െക്ച് കെന്നുവരാടമന്നാണു 
ഫാ. ങ്�ാബി അേീത്്രറമ്പിലി
ടറെ വാഗദാനം. ഫാ. ജ�ാബി അശീത്പറമ്ിൽ

ആ്ധടുനി�ം, ് �്ടഗം 

ലിറ്ിൽ ഫ്ലവർ എൻജിനീയറിങ് ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിമന 

ച്വറിട്ു നിർത്ുന് ഘടകങ്ങൾ

സാനിറ്റി ഇൻഡസ്പെീസ് ലിമിറ്ഡ്, ഫിങ്നാല
കസ്, ഫിൻലാൻഡിടല Kemppi, കാർങ്ബാ
റാണ്ം യൂണിങ്വഴസൽ, ങ്ഗാദ് ടറജ ആൻ
ഡ് ങ്ബായ്സ് മാനുഫാകചറിങ് കമ്പനി 
പപ്രവറ്ച് ലിമിറ്ഡ്, ഇന്ത്യ യമഹ ങ്മാങ്ട്ാഴസ്, 
ദുബായിടല സാനിങ്സർവ്, പഫാൻസിടല 
ഷടനയ്ഡർ ഇലകപെിക, ഭുവങ്നേ്ർ 
ഐഐെിയുടെ സ്റ്ാർട്പൊയ SakRobotix, 
മുംപബയിടല EFY പഗൂപ്, ങ്ലാഞ്ച്, ഓസ്പെി
യയിടല Fronius, �പൊനിടല Yaskawa തുെ
ങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്്ാ്രനങ്ങെുമായി ബന്ധമു
ണ്ാക്ാൻ സഹായിക്ുന്ന ്രരിേീലനവും 
്ര്നവും. 
∙ബന്ധടപെട് ങ്പെഡുകെിൽ അഡ്ാൻസ്ഡ് 
്രരിേീലനത്ിന് എല്ാ എൻസിവിെി വിദ്യാർ
്ികൾക്ും അവസരം ലഭിക്ുന്നു. 
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∙മറ്ു ങ്പെഡുകെിടല പ്രവർത്നരീതി കൂെി 
മനസ്ിലാക്ാൻ സഹായിക്ുന്ന ഇറെർ–
ങ്പെഡ് ്രരിേീലനവും ്രല ങ്പെഡുകൾക്ും 
ലഭിക്ുന്നു. 

കജാലി�ി�വികലകറ്  

∙ലിറ്ിൽ ഫ്ലവർ ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടല രാ�്യാന്തര 
ങ്പെഡ് ടെസ്റ്ച് ടസറെർ രാ�്യടത് ഏറ്വും 
വലുതും മികച്ചതുമായ ടെസ്റ്ച് ങ്കപദ്രങ്ങെി
ടലാന്നാണ്. 
∙്രതിനായിരത്ിങ്ലടറങ്പെരാണ് ഇതിനകം 
ഇവിടെനിന്നു റിപകൂട്ച് ടചയ്ടപെട്ത്. 
∙അഡ്ാൻസ്ഡ് ടവൽഡിങ്, പ്രപെിങ് 
& സ്പെകചറൽ, ഇൻഡസ്പെിയൽ ഇല
കപെിക്ൽ, ഇൻസ്പെുടമങ്റെഷൻ, ്മിങ്, 
ബ്ാസ്റ്ിക & എയർടലസ് ട്രയിറെിങ്, ഓട്
ടമാബീൽ, HVAC & R, ഓങ്ട്ാകാഡ്, റിഗ്ിങ്, 
കാർട്രറെറി, അലുമിനിയം ഫാപബിങ്ക്ഷൻ, 
ങ്മസൺറി & പെൽ വർക, പപഡവിങ് 

യി ങ്�ാലി ലഭിച്ചു. ഇതിൽ അൻ്രങ്താെം 
ങ്്രർ ടറാങ്മനിയൻ ഷിപ് യാഡിങ്ലക്ാണു 
റിപകൂട ടചയ്ടപെട്ത്. 
∙ടകാച്ചിൻ ഷിപ് യാഡ്, പൊവൻകൂർ ടകാ
ച്ചിൻ ടകമിക്ൽസ് ലിമിറ്ഡ് ഉൾടപെടെ 
ട്രാതുങ്മഖലാ, സ്കാര്യ സ്്ാ്രനങ്ങെിങ്ല
ക്ും റിപകൂടടമറെച് നെന്നു. 

അംഗടീ�ാര ് �ൃദ്ി 

∙ങ്കരെത്ിടല ഏക SKIP ടസറെർ ഓഫ് 
എകസലൻസ്. 
∙ങ്ഗാദ് ടറ�ിടറെ ങ്നതൃത്ത്ിലുള്ള വ്യവ
സായ സ്്ാ്രനങ്ങെുടെ േൃംഖല ഏറ്വും 
കൂെുതൽ ങ്്രായിങ്റൊടെ ങ്ഗാൾഡ് സ്റ്ാർ 
ങ്പഗഡ് നൽകി. 
∙MRAC ങ്പെഡിൽ ങ്ദേീയ, സംസ്്ാന തല
ങ്ങെിടല മികച്ച ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ച്, മികച്ച ടപെയി
നർ, മികച്ച ടപെയിനി അവാർഡുകൾ. 
∙2018 ലും 2019 ലും 2020 ലും, ൊറ് ങ്മാങ്ട്ാ
ഴസും സ്കിപെും ങ്ചർന്നു നെത്ിയ ഓൾ 

ടെസ്റ്ച് ടഫസിലിറ്ീസ്, സിസിെിവി & ഫയർ 
അലാം ടെകനീഷ്യൻ തുെങ്ങി ഇരുനൂങ്റാെം 
വിഭാഗങ്ങെിലാണു ങ്പെഡ് ടെസ്റ്ുകൾ നെ
ക്ുന്നത്. 
∙ലിറ്ിൽ ഫ്ലവറിൽനിന്നു റിപകൂടടമറെച് നെ
ത്ിയ ചില പ്രധാന രാ�്യാന്തര കമ്പനികൾ: 
കുപവത്ിടല CCC, KNPC, അബുദാ
ബിയിടല NPCC, Etisalat, Emrill, GPC, 
ദുബായിടല NAFCO, ഖത്ർ ്രവർ കൺ
സ്പെക ഷൻ, ടപകാങ്യഷ്യൻ ഷിപ് യാഡ്, ടറാ
ങ്മനിയൻ ഷിപ് യാഡ്. 
∙മാൾട്, റഷ്യ എന്നീ രാ�്യങ്ങെിൽനിന്നും 
കമ്പനികടെത്ുന്നു. 

അവ്രങ്ങളടു്് നിറവ് 

∙2019 ൽ 100% വിദ്യാർ്ികൾക്ും ങ്്
സ്ടമറെച് ലഭിച്ചു. 
∙2020 ൽ ഇതിനകം 100 വിദ്യാർ്ികൾക്ച് 
ഇന്ത്യയിലും ്രുറത്ുമുള്ള കമ്പനികെിലാ

ഇന്ത്യ ഓങ്ട്ാടെക ടഫസ്റ്ിൽ ചാം്ര്യൻഷിപ്. 
∙2020 ൽ ൊറ് ങ്മാങ്ട്ാഴസിടറെ ടബസ്റ്ച് 
ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ച് അവാർഡ്. 
∙ISO 9001:2015 സർട്ിഫിങ്ക്ഷൻ. 
∙ങ്കപദ്ര സ്കീൽ ഡവലപ്ടമറെച് & ഓൻപെപ്ര
നർഷിപ് മപന്താലയം നെത്ിയ ഓൾ ഇന്ത്യ 
സ്കിൽ ങ്കാം്രറ്ീഷനിൽ ലിറ്ിൽ ഫ്ലവറിടല 
നിതീഷ ങ്�ാസഫ് എന്ന വിദ്യാർ്ിക്ു മിക
ച്ച ഐെിഐ ടപെയിനി അംഗീകാരം. ഇതു
വഴി മികച്ച ഐെിഐയായി ലിറ്ിൽ ഫ്ലവറും 
തിരടഞ്െുക്ടപെട്ു. 
∙2018 ൽ ഇന്ത്യ സ്കിൽസ് ങ്കരെ ങ്മഖലാ 
മത്സരത്ിൽ ലിറ്ിൽ ഫ്ലവറിടല എ.എസ്.ടവ
കേിങ്െഷിന് ഒന്നാം സ്്ാനം. 

വിദ്യാർഥി ് ൗഹൃദം 

∙ലിറ്ിൽ ഫ്ലവറിടല വിദ്യാർ്ികെുടെ ങ്നതൃ
ത്ത്ിൽ ങ്ദേീയതലത്ിടല 18 പ്രമുഖ ഇൻ
സ്റ്ിറ്്യൂട്ുകെിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാർ്ികൾ 
്രടകേെുക്ുന്ന മൂന്നു ദിവസടത് ടെകനി
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ക്ൽ ങ്മെ നെത്ി. 
∙CRDI എൻ�ിടറെ പലവ് ഡങ്മാൺസ്ങ്പെ
ഷൻ, 3 D പ്രിറെർ, സ്മാർട ങ്ഫാണിൽ നിയ
പന്തിക്ാവുന്ന ങ്റാബട്ച് എന്നിവ ഇവിെടത് 
വിദ്യാർ്ികൾ ഒരുക്ിയ ങ്പ്രാ�കെുകെിൽ 
ചിലതാണ്. 
∙ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ിടല സംഗീതതൽ്രരരായ 
വിദ്യാർ്ികെുടെ ങ്നതൃത്ത്ിൽ ബാൻഡ് 
പഗൂപെുണ്ച്. 
∙2010 മുതൽ സ്മാർട ങ്ബാർഡുകൾ 
സജ�ീകരിച്ച ക്ാസ് റൂം. 
∙ഓഡിങ്യാ–വിഷ്ൽ പ്രസങ്റെഷനിലൂടെ 
്ര്നസൗകര്യം. 
∙ക്യാം്രസിൽത്ടന്ന കുറഞ് നിരക്ിൽ 
ങ്ഹാസ്റ്ൽ സൗകര്യം. 
∙അർഹരായ വിദ്യാർ്ികൾക്ു സ്ങ്കാ
െർഷിപ്. 
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ഉന്തൈഠനാവ്രം 

∙ഐെിഐ ്ര്നം കഴിഞ്വർക്ു ങ്്രാെി
ടെകനിക്ുകെിടല 3 വർഷ ഡിങ്്ാമ ഇൻ 
എൻ�ിനീയറിങ് ങ്കാഴസിടറെ രണ്ാം വർ
ഷം ങ്നരിട്ു ങ്ചരാൻ അവസരമുണ്ച്. 
∙നാഷനൽ ഇൻസ്റ്ിറ്്യൂട്ച് ഓഫ് ഓപെൺ 
സ്കൂെിങ്ങിടറെ (NIOS) ്സ് െു ്രരീക്ഷ 
എഴുതി ഹയർ ടസക്ൻഡറി ങ്യാഗ്യത 
ങ്നൊം. 
∙വിവിധ വ്യവസായങ്ങെിടല അപ്രറെിസ്ഷി
പ് ്രരി്രാെികെിൽ ്രടകേെുക്ുകവഴി നാഷ
നൽ അപ്രറെിസ്ഷിപ് സർട്ിഫിക്റ്ച് (NAC) 
ങ്നൊൻ അവസരം. 
∙ബന്ധടപെട് ങ്പെഡിൽ പകാഫ്റ്ച്സ് ഇൻസ്പെ
കെർ ടപെയിനിങ് സ്കീം (CITS) വഴി ഐെി
ഐകെിൽ ഇൻസ്പെകെറാവാനും സാധ്യത. 
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LIGHTERACY !

അന്തരീക്ഷത്തെ 

അറിയാം

SPECIAL FOCUS

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 SEPTEMBER 12 SATURDAY 

സാക്ഷരതാദിനം 

സത്പെഷൽ

  2020 AUGUST 15

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

 LDC CLASS ROOM  GK TODAY

 EASY MATHS  ENGLISH CLUB  

 വെൺമലയാളം  CURRENT AFFAIRS 

LDCLDC
20 20

സശക്തം 

സശസ്ത്തം

സ്വാതന്ത്ര്യ
ദിനം 

SPECIAL

ഇന്ത്യൻ സേനകൾ: സ�ോസ്ത്യോത്തരങ്ങളിലൂടെ

2020 AUGUST 15 SATURDAY 

  2020 SEPTEMBER 05

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 SEPTEMBER 05 SATURDAY 

യുദ്ധസ്മരണകൾ
രണ്ടാം ല�്ടകമഹ്ടയുദ്്ടന്ത്യത്തിന് 75 വയസ്സ്

ഇന്ത്യൻ ഉത്സവലമളാംSPECIAL FOCUS

  2020 AUGUST 08

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 AUGUST 08 SATURDAY 

 LDC CLASS ROOM  GK TODAY

 EASY MATHS  ENGLISH CLUB  

 വെൺമലയാളം  CURRENT AFFAIRS 

LDCLDC
20 20

രാജ്യസഭയിലെ 

മെയാളിത്തം  2020 AUGUST 01

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 AUGUST 01 SATURDAY 

 LDC CLASS ROOM   Q POSITIVE

 EASY MATHS    ENGLISH CLUB  

 വെൺമലയാളം  CURRENT AFFAIRS 

LDCLDC
20 20

കടുവായനം

ജൂലൈ 

29 
കടുവ ദിനം

  2020 AUGUST 29

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 AUGUST 29 SATURDAY 

LDCLDC
20 20

വീരം

മഹിതം

LDC
TIME

BREAKER

ഈ ലക്കം മുതൽ

  2020 AUGUST 22

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 AUGUST 22 SATURDAY 

 LDC CLASS ROOM  Q POSITIVE

 EASY MATHS  ENGLISH CLUB  

 വെൺമലയാളം  CURRENT AFFAIRS 

LDCLDC
20 20

ബഹിരാകാശത്തെ  

മാർസിസം
ച�ൊവ്ൊ 

ദൗത്യങ്ങളിലൂചെ

അറിവിതറെ 
പസു�ിയ വഴി

  2020 SEPTEMBER 19

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

നെൽപാഠങ്ങൾ

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 SEPTEMBER 19 SATURDAY 

SPECIAL FOCUS

താപവിശേഷം 

  2020 SEPTEMBER 26

1

C O M P E T I T I O N

സപ്ലിമെന്റ്

FACTS ABOUT

SUN

C O M P E T I T I O N

ത�ൊഴിൽവീഥിയ�ൊത�ൊപ്പം എല്ൊ ആഴ്ച�ുപം സൗജന്പം

2020 SEPTEMBER 26 SATURDAY 

SPECIAL FOCUS

തടാകങ്ങൾസൂര്യദേദ�ോ 

ഭ�: 
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