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ീെബ്രഽവര഻  01, 2017 

 
ുേബ്ര വ഻ുേശേഺരയമബ്രഺലയം സംഘട഻ന്ഫ഻ക്കഽന്ന ൂേലഺസ് 
മഺനസുരഺവര്  യഺബ്രക്കഽള്ള  രജ഻സ്ുബ്ടഷന്  ീെബ്രഽവര഻ , 01 , 2017  നഽ 
ആരംഭ഻ച്ചു . ഈ വര്ഷം രടഽ വഴ഻േള഻ലാീടയഽള്ള യഺബ്ര ജാണ്  12 
മഽരല്  ീസപ്രംരര്  08  വീരയഺണ് ആസാബ്രണം ീെയ്ര഻ട്ടുള്ളത് . 
അുേക്ഷ഻ക്കഽന്നവരഽീട ബ്േഺയേര഻ധ഻ ജനഽവര഻ 01,2017  ല്  േഽറഞ്ഞത്  
18 വയസഽം  70 വയസ഻ല്  ോടഽവഺനഽം േഺട഻ലല . രജ഻സ്റ്റര്  
ീെയ്യുവഺനഽള്ള അവസഺന ര഼യര഻ മഺര്ച്ച് 15 , 2017  

 

 
രടഽ വഴ഻േള്  ഈ യഺബ്രക്കഽട് . ല഻േഽുലഖ് േഺസ് (ഉത്തരഺഖണ്ഡ് ) 
, ീബ്ടക്ക഻ംഗ് ഉള്ീന്ഫടഽന്നര഻നഺല്  രഽ വയക്ത഻ക്ക് 1.6 ലക്ഷം ീെലവഽ 
േണക്കഺക്കീന്ഫടഽന്നഽ . 60 ര഼ര്ഥഺടേര്  ഉള്ീന്ഫടഽന്ന 18 സംഘങ്ങള്  
ആയ഻ട്ടഺണ് ഇത് സംഘട഻ന്ഫ഻ക്കഽേ. ഒുരഺ സംഘത്ത഻നഽം ഡല്ഹ഻യ഻ല്  
യഺബ്രക്കഽള്ള മഽുന്നഺട഻ ബ്േവര്ത്തനങ്ങള്  ഉള്ീന്ഫീട 24 േ഻വസങ്ങള്  
ുവട഻ വരഽം.  ഈ വഴ഻ ബ്േധഺനീന്ഫട്ട സ്ഥലങ്ങളഺയ നഺരഺയണ്  
ആബ്ശം, േഺരഺള്  ഭഽവുനശവര്  എന്ന഻വയ഻ലാീട ആണ് േടന്നഽ ുേഺേഽേ . 
ര഼ര്ഥഺടേര്ക്കഽ െ഻യുലഖ് രഺരവഺരം, അീലലങ്ക഻ല്  ' ഒം േര്വരം 
'രഽടങ്ങ഻യ മുനഺഹരമഺയ ഭാവ഻ഭഺഗങ്ങള്  േഺണഽവഺന്  സഺധ഻ക്കഽം . 
ഒം രാേത്ത഻ലഽള്ള ഈ േര്വരം മഞ്ഞുര ആേിര഻യ഻ല്   ബ്േേിരയഺ 

ഉടഺേഽന്ന ന്നഺണ്  

 

 

നഺഥഽലഺ േഺസ഻ലാീടയഽള്ള  (സ഻ക്ക഻ം) യഺബ്ര,  വഺഹനീസൌേരയം 
ഉള്ളരഺണ്, ഇത് േഠ഻നമഺയ ീബ്ടക്ക഻ംഗ് സഺധയമലലഺത്ത മഽര഻ര്ന്ന 
ീേൌരന്ഩഺര്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ഻ര഻ക്കഽം. ഗഺംഗ്ുടഺക്ക഻ല്  ന഻ന്നഽം യഺബ്ര 
ബ്േേിര഻മുനഺഹരമഺയ ഹംഗഽ രടഺേം, വ഻ശഺലമഺയ ട഻രറ്റന്  േ഼ഠഭാമ഻ 
എന്ന഻വയ഻ലാീട േടന്നഽ ുേഺേഽന്നഽ .  രഽ വയക്ത഻ക്ക് ഏേുേശം 

രടഽ ലക്ഷം രാേുയഺളം ീെലവ് യഺബ്രക്കഺയ഻ േണക്കഺക്കീന്ഫടഽന്നഽ 
,  യഺബ്രയഽീട മഽുന്നഺട഻ ബ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഡല്ഹ഻യ഻ീല മാന്നഽ 
േ഻വസം ഉള്ീന്ഫീട 21 േ഻വസം യഺബ്രക്ക് ുവട഻ വരഽം  50 
ര഼ര്ഥഺടേര്  ഉള്ീന്ഫടഽന്ന എട്ട് സംഘങ്ങള്  ആയ഻ട്ടഺണ് ഈ യഺബ്ര  



 

മഽന്  വര്ഷങ്ങള഻ീലീരന്ന ുേഺീല ആേയമഺയ഻ അുേക്ഷ഻ക്കഽന്നവര് , 
േമ്പര഻മഺര് , ീമഡ഻ക്കല്  ുഡഺക്ടര്മഺര്  എന്ന഻വര്ക്ക് മഽന്ഗണന നല്േഽം 
. നഺരഽലഺ മഺര്ഗത്ത഻ല്  മഽര഻ര്ന്ന ീേൌരന്ഩഺര്  അുേക്ഷ഻ച്ചഺല്  
അവര്ക്ക് മഽന്ഗണന നല്േഽം. യഺബ്ര നഺപേ ുേര്ക്ക് രഽമ഻ച്ചു 
അുേക്ഷ഻ക്കഺം, ന഻രന്ധനേള്ക്ക് അനഽസര഻ച്ച് . മഽന്ഗണന േഺണ഻ച്ചു 
രടഽ വഴ഻േളും ര഼ര്ഥഺടേഺര്ക്കഽ ീരരീഞ്ഞടഽക്കഺം അീലലങ്ക഻ല്  
ഏീരങ്ക഻ലഽം ീരണ്ണം . അവര്ക്ക് രഽ മഺര്ഗവഽം സംഘവഽം േമ്പയാട്ടര്  
വഴ഻യഽള്ള ുലഺട്ട് എടഽക്കല഻ലാീട അനഽവേ഻ക്കഽം  

 
ീേഺരഽജനങ്ങളുമഺയ഻ ഡ഻ജ഻റ്റല്  മഺര്ഗര഻ലാീട ഇടേഺടഽേള്  
നടത്തഽന്നര഻നഽള്ള ഗവണ്ീമന്പ് ഒ ഇ ഇരയയഽീട ബ്ശമങ്ങളുീട ഭഺഗമഺയ഻ 
ഈ യഺബ്രയഽീട രജ഻സ്ുബ്ടഷന് ,   http://kmy.gov.in   ീവബ്ൂസറ്റ് വഴ഻ 
ോര്ണമഺയഽം ഒണ്  ൂലന്  ബ്േബ്േ഻യ ആണ് .  
 

അുേക്ഷേര്  അവരഽീട വയക്ത഻വ഻വരങ്ങള്  ( ുെഺുട്ടഺ ുേജ്), 
ുമല്വ഻ലഺസ വ഻വരങ്ങള്  (അവസഺന ുേജ്) ,  അടങ്ങ഻യ േഺസ്ുേഺര്ട്ട് 
ുേജഽേള്  , രഽ ുെഺുട്ടഺ, എന്ന഻വ സ്േഺന്  ീെയ്രഽ അപ് ുലഺഡ് 
ീെയ്യുേ . ഒണ്  ൂലന്  അുേക്ഷയ഻ല് , അത് 
ോര഻ന്ഫ഻ക്കഽവഺന്   ആവശയമഺയ ന഻ര്ുേശങ്ങള്  ഹ഻ര഻യ഻ലഽം 
ഇംഗ്ല഼ഷ഻ലഽം നല്േ഻യ഻ട്ടുട് . അോര്ണമഺയ അുേക്ഷേള്  , രഽ 
ന഻ശ്ച഻ര ര഼യര഻ക്കഽള്ള഻ല്  സവയം  റദ്ദഺേഽം  

 
ഈ യഺബ്രയ്ക്കഽള്ള അുേക്ഷേീര ീരരീഞ്ഞടഽക്കഽന്നരഽം അവര്ക്കഽള്ള 
സംഘങ്ങളും യഺബ്രഺ വഴ഻േളും  അനഽവേ഻ക്കഽന്നത് 
,  യഺേിച്ഛ഻േമഺയരഽം,  ല഻ംഗ സമരവമഽള്ളരഽം സഽരഺരയവഽമഺയ 
േമ്പയാട്ടര്    ബ്േബ്േ഻യയ഻ലാീട ആയ഻ര഻യ്ക്കഽം  . ീരരീഞ്ഞടഽന്ഫ഻ന് 
ുശഷം , അുേക്ഷേര്  , അവരഽീട േങ്കഺള഻ത്തം 
ഉറന്ഫഺക്കഽന്നര഻ന്  ീവബ്ൂസറ്റ഻ല്  ബ്േര഻േഺേ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന ര഼ര഻യ഻ല്  
ഉള്ള ഉറന്ഫഺക്കല്  െ഼സ്  അടുക്കടരഽട് .  
 

അുേക്ഷേര്ക്ക് അവരഽീട അുേക്ഷയഽീട സ്ഥ഻ര഻, വ഻വരങ്ങള്  
എന്ന഻വീയക്കഽറ഻ച്ച് അറ഻യഽവഺനഺയ഻ ഐവ഻ആര്എസ് ീഹല്ൂന്ഫ്ലന്  
നമ്പര്  : 011-24300655 വ഻ള഻ച്ചഺല്  അറ഻യഺവഽന്നരഺണ്  
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