
 

 

 

ക ഺർപ്പകറഷൻ സ഻ഡ഻ എസ് II

 



  ആമഽഖം   

ത഻രഽവനന്തപഽരം ു ഺർപുറഷന഻ീല 25   വഺർഡഽ ൾ ഉൾീെടഽന്നതഺണ് 
ു ഺർെുറഷൻ സ഻ഡ഻ എസ് II . ുലഺ ം ുനര഻ടഽന്ന മഹഺമഺര഻ീയ  ീെറഽക്കഺൻ 
ഒീതഺരഽമുയഺീട എലലഺ  ഽടഽംബശ഼ അംഗങ്ങള ം  അവസുരഺെ഻തമഺയ഻ 
വ഻വ഻ധ ുമഖല ള഻ൽ തങ്ങള ീട പവർതനം  ഺഴ്െവച്ച  .  

 

കലഺക്ഡൗൺ  ഺലയളവ഻ൽ സ഻ഡ഻ എസ഻ന്ററ  കേതൃതവത്ത഻ൽ റെയ്ത 
രവർത്തേങ്ങൾ 

സംഘടേഺ സംവ഻ധഺേം 

  സർക്കഺർതല ന഻ർുദശങ്ങൾ ,  ഽടഽംബശ഼ ജ഻ലലഺ മ഻ഷൻ അറ഻യ഻െ  ൾ 
യഥഺസമയം തഺീഴ തട്ട഻ൽ എത഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ എലലഺ അയൽക്കാട്ട 
അഗങ്ങീളയഽം ഉൾീപടഽത഻  വഺട്ടസസ്  ആെസ  ഗാെസ രാപ഼ ര഻ക്കഽ യഽം 
അറ഻യ഻െ  ൽ യഥഺസമയം എത഻ക്കഽ യഽം അതഽപ ഺരം പവർത഻ക്കഺനഽം 
സ഻ഡ഻ എസ്    ഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട ണ്ടസ .ീ ഺുറഺണ  ൂവറസ് എന്ന മഹഺ മഺര഻ീയ  
തഽരതഺൻ അവശൿമഺയഺ ന഻ർുദശങ്ങൾ ഓൺൂലൻ ുബഺധവൽക്കരണത഻ലാീട  
അയൽക്കാട്ട അംഗങ്ങൾക്കസ നല് ഺൻ  ഴ഻ഞ്ഞഽ. ജ഻ലലഺ മ഻ഷൻ ന഻ർുദശം 
അനഽസര഻ച് തഽടങ്ങ഻യ ഉണർവ് എന്ന ആശയത഻ലാീട  ഽടഽംബശ഼ അംഗങ്ങൾ 
വ഼ട്ട഻ല഻രഽന്നഽ തങ്ങള ീട  ഴ഻വഽ ൾ പ ട഻െ഻ക്കഺൻ  ഥ ൾ  വ഻ത ൾ 
തഽടങ്ങ഻യവ  സ഻ഡ഻എസ്  വഺട്ടസസ്ആെസ  ഗാെ഻ലാീട ീഷയർ ീെയ്യ  യഽം അത് 
ജ഻ലലഺ മ഻ഷൻ ുമഺണ഻റ്റർ ീെയ്യ  യഽം ീെയ്തഽ. 

മമക ഺ ഫ഻േഺൻസ്  

ുലഺക്കസ ീഡൌൺ  മാലം ഉണ്ടഺയ സഺമ്പത഻  പത഻സന്ധ഻ീയ ുനര഻ടഺൻ  ു രളം 
goverment   പഖൿഺപ഻ച്ച പല഻ശ രഹ഻ത വഺയ്പ പദ്ധത഻ വളീര വ഻ജയ രമഺയ഻ 
മഽുന്നഺട്ട  ീ ഺണ്ടസ ുപഺ ഺൻ  സ഻ഡ഻എസ഻ന്  ഴ഻ഞ്ഞഽ. ന഻ലവ഻ൽ         
അയല് ാട്ടഺഗങ്ങൾക്കഽ  ഈ പദ്ധത഻യ഻ലാീട  സഹഺയം   നല് ഺൻ  ഴ഻ഞ്ഞഽ.  

 

മമക ഺ എന്ററർമരസസ് & മഺർക്കറ്഻ംഗ്   

10000 മഺസ് ഽ ൾ ജ഻ലലഺമ഻ഷന഻ൽ   തയ്ച്ച  നല് ഺൻ ു ഺര്പുറഷന് സ഻ഡ഻ 
എസ് II ീല സ്റ്റ഻ച്ച഻ംഗ് യാണ഻റ്റ  ൾക്കസ  ഴ഻ഞ്ഞഽ . ാടഺീത ആയ഻രുതഺളം  
തഽണ഻സഞ്ച഻ ള ം ജ഻ലലഺ മ഻ഷന഻ൽ എത഻ച്ച . ുലഺക്കസ ീഡൌൺ  ഺലതഽ 
മഽതശ്ശ഻മഺരഽീട ഓർമ ള഻ീല രഽെ഻ അറ഻യഽവഺൻ പഺുദശ഻ മഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ന 
വ഻ഭവങ്ങൾ ഉപുയഺഗ഻ച്  തയ്യഺറഺക്കഺൻ  ഴ഻യഽന്ന പഺെ   ഽറ഻െ  ൾ 
സ഻ഡ഻എസ്എസ഻ൽ എത഻ച്ച .  രഽെ഻ുയഺർമ എന്നുപര഻ൽ പഽസ്ത  മഺക്കൻ 
അറഽപതഽ വയസ്സസ  ഴ഻ഞ്ഞ അയഺൾ ാട്ടഺ അംഗങ്ങൾ ആണ് ഈ മത്സരത഻ൽ 
പീെടഽതത്. 



 

 

 ഽട്ട഻ ൾക്കഺയഽള്ള രവർത്തേങ്ങൾ  

ുലഺക്കസ ഡൌണ഻ലഺയ ഈ അവധ഻ക്കഺലം  ഽട്ട഻ ള ീട  
 ഻യഺത്മ ഺവ഻ഷ് ഺരങ്ങള഻ലാീട ൂ  ന഻റീയ സമ്മഺനങ്ങൾ ുനടഺനഽള്ളഅവസരം 
നൽ ഻   ത഻രഽവനന്തപഽരം  ഽടഽംബശ഼ ജ഻ലല മ഻ഷൻ. വ഼ട്ട഻ല഻രഽന്നഽ തീന്ന 
 ഽട്ട഻ ൾക്കസ  മത്സരങ്ങള഻ൽ പീെടഽക്കഺം. മത്സരത഻ൽ പീെടഽക്കഺൻ തഺല്പരൿം 
ഉള്ളവർ ന഻ർുേശങ്ങളനഽസര഻ച്ചസ  ADS , CDS ബഺലസഭ   ഗാെ  ള഻ുലക്കസ തങ്ങള ീട 
എൻട഻ ൾ അയച്ച  നൽ .഻  

 

 ഺർഷ഻  കമഖല  

ുലഺക്കസ ീഡൌൺ  ഺലതഽ  ിഷ഻  ുപഺത്സഺഹ഻െ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻  ിഷ഻ 
ഭവനഽമഺയ഻ ുെർന്നസ പച്ചക്കറ഻ വ഻തസ എലലഺ വഺർഡഽ ള഻ലഽം എത഻ക്കഺൻ 
 ഴ഻ഞ്ഞഽ. 

 

 

 

 



വ഻വ഻ധ വ ഽപ്പു ളുമഺയ഻ സഹ ര഻ച്ചുള്ള രവർത്തേം 

 ആകരഺഗ്ൿം 

ു ഺവ഻ദ് പത഻ുരഺധത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയ഻  പ഻എഎസ഻  ള മഺയ഻ ുെർന്നസ 
പത഻ുരഺധ മരഽന്നഽ ൾ എലലഺ വഺർഡ഻ലഽം വ഻തരണം നടത഻.  

എലലഺ വഺർഡ഻ലഽം എട഻ എസ്  ഭഺരവഺഹ഻ ള ം ആശ വർക്കറഽമഺയ഻ ുെർന്നസ 
വ഼ടഽ ൾ ുതഺറഽം ുബഺധവത് രണം നടത഻.  

റരഺതഽവ഻തരണം 

ീപഺതഽവ഻തരണ ുമഖലയ഻ലഽം  ഽടഽംബശ഼ അംഗങ്ങൾ തങ്ങള ീട ുസവനം 

 ഺഴ്െവച്ച . സൂൈു ഺയ഻ൽ  ഻റ്റ  ൾ ന഻റക്കഺനഺയ഻  അയൽ ാട്ട അംഗങ്ങൾ 

പാർണമഺയ഻ സഹ ര഻ച്ച .  

േ഻ർകേശങ്ങൾ  

 മഺസ്് ന഻ർബന്ധമഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ച്ച ം , സഺമാഹ഻  അ ലം പഺല഻ച്ച ം 

 ഽടഽംബശ഼ പവർതനങ്ങൾ തഽടരഽ . 

 നവ മഺധൿമങ്ങള഻ലാീട  ഈ മഹഺമഺര഻ീയ എങ്ങീന തടയഺം എന്നഽ 

വ഼ഡ഻ുയഺ ുഡഺ ൿാീമന്റഷന഻ലാീടയഽം   ഺർട്ടൂൺ  െ഻തങ്ങള഻ലാുടയഽം 

പെര഻െ഻ക്കണം.  

 ുലഺക്കസ ീഡൌൺ  ഺലം  ഻യഺത്മ മഺയ഻  വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കഺൻ  

 ഽട്ട഻ ൾക്കഽം  മഽത഻ർന്നവർക്കഽം ുവണ്ട ന഻ർുദശങ്ങൾ നൽ ഺം . 

 ഓൺൂലൻ മഺർക്കറ്റ഻ങ്ങ഻ൽ  ഽടഽംബശ഼യഽീട ഇടീപടലഽ ൾ  ാട്ട഻ീക്കഺണ്ടസ 

സാക്സ മ സംരംഭങ്ങള ീട പവർതനം തവര഻തീെടഽതഽ . 

      ഽടഽംബശ഼ എന്നത് അത഻ ബിഹതഺയ ഒരഽ ശിംഖലയഺണ്. ഈ  

ു ഺവ഻ഡ്  ഺലതഽം ുലഺക്കസ ഡൌണ഻ലഽം  ഽടഽംബശ഼ പവർത ർ ന഻ർഭയം 

പവർത഻ച്ച . മഺസ് ഽ ൾ ന഻ർമ്മ഻ച്ചസ പത഻ുരഺധം ത഼ർതഽം ആവശൿമഽള്ളവർക്കസ  

ഭക്ണവഽം മരഽന്നഽം എത഻ച്ച ം വുയഺജനങ്ങൾക്കഽ സഺന്തവനം നൽ ഻യഽം 

 ഽട്ട഻ ീള  വ഻ജ്ഞഺന വ഻ുനഺദ പവതനങ്ങള഻ുലർീെടഽത഻യഽം 

അഗത഻ ഽടഽംബങ്ങൾക്കഽ ആവശൿസഹഺയങ്ങൾ എത഻ച്ച ം ു ഺവ഻ഡ്  ഺലതഽ 

 ഽടഽംബശ഼യഽീട പവർതനങ്ങൾ തഽടരഽ യഺണ്. 

റെയർകരഴ്സൺ 

വ഻േ഼ത 

9746149292 

കലഺക്ക് ക ഺ-ഓർഡ഻കേറ്ർ 
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