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(േിമല) തിരുവനന്തപുരം 

2020 – 2021 വർഷം 

 

ക്േെ 

നം. 

 

പരിപോടിയുമട കപരറ 

 

തീയതി 

 

കവദി 

 

പമെടു 

ത്തവർ 

 

പമെടു

ത്തവരു

മട 

എണ്ണം 
 
 

1. 

 

'Understanding 

Kerala’s Job 
Challenges’ (VVGNLI) 

 

2020 ആഗസ്റ്റ്  

25, 26 

 
 
Online 
Training 
 

 

ഉകദയോഗസ്ഥർ, 

ഗകവഷേർ, 

മതോഴിലോളി 

യൂണിയൻ 

കനതോക്കൾ 

 
 

53 

2 ഓൺലലൻ കര഻യർ 
കകൌൺസല഻ിംഗ് 

2021ജനുവരി 20 ഓൺലലൻ കകരളത്ത഻കല  
ക ഺട്ടിം 
കേഖലയ഻കല 
ക ഺഴ഻ലഺള഻കളുകെ 
കഽട്ട഻കൾ 

 
60 

3 വഴിയ ോര കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളികൾക്കോ ി 

2021 ജനുവരി 

27 

ക഻കല 
സ഻വ഻ൽ 
സർവ്വ഼സ് 
അക്കഺഡേ഻ 

വഴിയ ോര 

കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളി 

 ൂണി ൻ 

യന ോക്കൾ 

 

29 

4 ഇടുക്കി ജില്ല ിതല യ ോട്ടം 

യേഖല ിതല 

ത ോഴിലോളികളുതട 

കുട്ടികൾക്ക് കരി ർ 

തകൌൺസലിംഗ ്

2021 ജനുവരി 

30 

േൂന്നോർ 

ഗവൺതേൻറ് 

തവോയക്കഷണ

ൽ ഹ ർ 

തസക്കൻററി 

സ്കൂ ൾ 

ഇെഽക്ക഻ ജ഻ലലയ഻കല 
ക ഺട്ടിം 
കേഖലയ഻കല 
ക ഺഴ഻ലഺള഻കളുകെ 
കഽട്ട഻കൾ 

 
44 

5 വഴിയ ോര കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളികൾക്കോ ി 

2021 

മഫക്ബുവരി 06 

ക഻കല 
സ഻വ഻ൽ 
സർവ്വ഼സ് 
അക്കഺഡേ഻ 

വഴിയ ോര 

കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളി 

 ൂണി ൻ 

യന ോക്കൾ 

 

17 

6  ിരുവനന്തപുരം 

ജില്ല ിതല  യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ പദ്ധ ി 

പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങൾക്കും 

 ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾക്കും 

2021 

മഫക്ബുവരി 08 

ക഻കല 
സ഻വ഻ൽ 
സർവ്വ഼സ് 
അക്കഺഡേ഻ 

യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ 

പദ്ധ ി പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങ

ളും  ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾ 

 

16 



7  ിരുവനന്തപുരം 

ജില്ല ിതല  യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ പദ്ധ ി 

പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങൾക്കും 

 ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾക്കും 

2021 

മഫക്ബുവരി 09 

ക഻കല 
സ഻വ഻ൽ 
സർവ്വ഼സ് 
അക്കഺഡേ഻ 

യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ 

പദ്ധ ി പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങ

ളും  ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾ 

 

18 

8 വഴിയ ോര കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളികൾക്കോ ി 

2021 

മഫക്ബുവരി 12 

ക഻കല 
സ഻വ഻ൽ 
സർവ്വ഼സ് 
അക്കഺഡേ഻ 

വഴിയ ോര 

കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളി 

 ൂണി ൻ 

യന ോക്കൾ 

 

23 

9 വഴിയ ോര കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളികൾക്കോ ി 

2021 

മഫക്ബുവരി 13 

ക഻കല 
സ഻വ഻ൽ 
സർവ്വ഼സ് 
അക്കഺഡേ഻ 

വഴിയ ോര 

കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളി 

 ൂണി ൻ 

യന ോക്കൾ 

 

22 

10  ിരുവനന്തപുരം 

ജില്ല ിതല  യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ പദ്ധ ി 

പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങൾക്കും 

 ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾക്കും 

2021 

മഫക്ബുവരി 15 

ബലരഺേപഽ
രിം 
വൿഺപഺര഻ 
വൿവസഺയ഻ 
ഏകകഺപന 
സേ഻ ഻ 
ഹഺൾ 

യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ 

പദ്ധ ി പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങ

ളും  ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾ 

 

22 

 

11  ിരുവനന്തപുരം 

ജില്ല ിതല  യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ പദ്ധ ി 

പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങൾക്കും 

 ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾക്കും 

2021 

മഫക്ബുവരി 16 

ക഻കല 
സ഻വ഻ൽ 
സർവ്വ഼സ് 
അക്കഺഡേ഻ 

യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ 

പദ്ധ ി പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങ

ളും  ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾ 

14 

12  ിരുവനന്തപുരം 

ജില്ല ിതല  യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ പദ്ധ ി 

പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങൾക്കും 

 ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾക്കും 

2021 

മഫക്ബുവരി 17 

കഺട്ടഺക്കെ 
പഞ്ചഺയത്ത് 
ഹഺൾ 

യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ 

പദ്ധ ി പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങ

ളും  ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾ 

32 

13  ിരുവനന്തപുരം 

ജില്ല ിതല  യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ പദ്ധ ി 

പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങൾക്കും 

 ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾക്കും 

2021 

മഫക്ബുവരി 19 

കനയ്യഺറ്റ഻ൻക
ര 
ഗവൺകേൻറ് 
കഗൾസ് 
ഹയർ 
കസക്കൻററ഻ 
സ്കാൾ 

യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ 

പദ്ധ ി പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങ

ളും  ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾ 

28 



14 വഴിയ ോര കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളികൾക്കോ ി 

2021 

മഫക്ബുവരി 19 

ക഻കല 
സ഻വ഻ൽ 
സർവ്വ഼സ് 
അക്കഺഡേ഻ 

വഴിയ ോര 

കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളി 

 ൂണി ൻ 

യന ോക്കൾ 

14 

 

15 വഴിയ ോര കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളികൾക്കോ ി 

2021 

മഫക്ബുവരി 22 

ക഻കല 
സ഻വ഻ൽ 
സർവ്വ഼സ് 
അക്കഺഡേ഻ 

വഴിയ ോര 

കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളി 

 ൂണി ൻ 

യന ോക്കൾ 

19 

16  ിരുവനന്തപുരം 

ജില്ല ിതല  യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ പദ്ധ ി 

പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങൾക്കും 

 ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾക്കും 

2021 

മഫക്ബുവരി 23 

കഴക്കാട്ടിം 
ക്ഷ഼ര 
വൿവസഺയ 
സഹകരണ 
സിംഘിം 

യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ 

പദ്ധ ി പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങ

ളും  ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾ 

25 

17  ിരുവനന്തപുരം 

ജില്ല ിതല  യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ പദ്ധ ി 

പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങൾക്കും 

 ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾക്കും 

2021 

മഫക്ബുവരി 25 

ആറ്റ഻ങ്ങൽ 
കകരള 
വൿഺപഺര഻ 
വൿവസഺയ഻ 
ഏകകഺപന 
സേ഻ ഻ 

യകരള ചുേട്ടു 

ത ോഴിലോളി യേേ 

യ ോർഡിത ൻറ 

പദ്ധ ി പ്പയേശതത്ത  

ഉപസേി ിഅംഗങ്ങ

ളും  ൂണി ൻ  

പ്പ ിനിധികൾ 

13 

18 വഴിയ ോര കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളികൾക്കോ ി 

2021 

മഫക്ബുവരി 26 

ക഻കല 
സ഻വ഻ൽ 
സർവ്വ഼സ് 
അക്കഺഡേ഻ 

വഴിയ ോര 

കച്ചവടം 

നടത്തുന്ന 

ത ോഴിലോളി 

 ൂണി ൻ 

യന ോക്കൾ 

19 

 

                                                                                                


