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സ ലസ ല   നംനം  സസർർ ലലർർ  നംനം . 9/2020 . 9/2020

    േകാവിഡ്േകാവിഡ് 2019 െകാേറാണെകാേറാണ ൈവറസ്ൈവറസ് വ ാപന ിെനതിെരവ ാപന ിെനതിെര േകരളാേകരളാ ജയിജയിൽൽ വ ്വ ് നട ിനട ി

വവ  മാ കാമാ കാ പരമായപരമായ വവർർ ന െളന െള ബ മാനെബ മാനെ  ീംേകാടതിീംേകാടതി വിലമതി തിവിലമതി തിൽൽ  എ ാഎ ാ
ജയിജയിൽൽ വ ്വ ് ഉേദ ാഗ േര ംഉേദ ാഗ േര ം ഈഈ സസ ർർഭ ിഭ ിൽൽ അഭിന ിഅഭിന ി .
 
1.ജയിജയിൽൽ വ ി െറവ ി െറ ്് േമഖലകളിലായിേമഖലകളിലായി സാനിൈ സസാനിൈ സർർ, മാ ്മാ ്, എ ിവ െടഎ ിവ െട നിനിർർ ാണ ിാണ ിൽൽ
സഹകരിസഹകരി  എ ാഎ ാ  അഅർർഹരായഹരായ     അേ വാസികഅേ വാസികൾൾ ംം വ ്വ ് അഅ ൻൻ എഎ  നിലയിനിലയിൽൽ
അവ െടഅവ െട വവർർ ന െളന െള കണ ിെല ്കണ ിെല ് േത കേത ക ശി യിളവ്ശി യിളവ് ി െറി െറ പാപാർർശശ
അ സരി ്അ സരി ് ച കാരംച കാരം  അ വദി താണ്അ വദി താണ്.

2. േമേമൽൽ പറപറ  േജാലികളിേജാലികളിൽൽ ഏഏർർെെ  അേ വാസികഅേ വാസികൾൾ ്്  എ ്എ ് മണി റിലധികംമണി റിലധികം
േജാലിെച ത്േജാലിെച ത് േത കമായിേത കമായി കണ ാ ികണ ാ ി അധികഅധിക േവതനംേവതനം നനൽൽ ംം ടടർർ യായയായ പകപകൽൽ രാ ിരാ ി
േജാലി ്േജാലി ് ഇര ിഇര ി േവതനംേവതനം നനൽൽ മാണ്മാണ്.

3. മാ ്മാ ് നിനിർർ ാണ ിന്ാണ ിന് ആവശ മായആവശ മായ സ ീയിങ്സ ീയിങ് മിഷീമിഷീ   അടിയ ിരമായിഅടിയ ിരമായി
വാ തിന്വാ തിന്/സംഭാവനയായിസംഭാവനയായി സ ീകരി തിന്സ ീകരി തിന് ഈഈ േജാലിയിേജാലിയിൽൽ പെ ാപെ ാൻൻ െസൗകര ളളെസൗകര ളള
ാപന െളാപന െള  അ വദി ിരിഅ വദി ിരി .

4. സാനിൈ സറി െറസാനിൈ സറി െറ നിനിർർ ാണംാണം നിനിർർ ഹിഹി  ാപനാപന ൾൾ ഇത്ഇത് സംബ ി ്സംബ ി ് ഉപേദശഉപേദശ
നിനിർർേദശേദശ ൾൾ ആവശ െമ ിആവശ െമ ിൽൽ ദ ിണദ ിണ േമഖലാേമഖലാ ഡിഡി.ഐഐ.ജി മായിജി മായി ബ െപേട താണ്ബ െപേട താണ്.

5. േക ീ തമായേക ീ തമായ  വിവിൽൽ ന ്ന ്  ആവശ മായആവശ മായ  െസൗകര ംെസൗകര ം  തി വന രംതി വന രം  േക മാ ിേക മാ ി  
സസർർ ാാർർ  നിനിർർേദശേദശ  കാരംകാരം      ജയിജയിൽൽ        വ ്വ ്    ഏഏർർ ാടാ ിയി ്ാടാ ിയി ്..    ാപന ളിാപന ളിൽൽ

നിനിർർ ിി  മാ കമാ കൾൾ േക ീ തമായിേക ീ തമായി േശഖരി ്േശഖരി ്   ആേരാഗആേരാഗ  - സാ ഹസാ ഹ  നീതിനീതി വ ിന്വ ിന്
ൈകമാറാനാണ്ൈകമാറാനാണ്       തീ മാനി ിരി ത്തീ മാനി ിരി ത്.  അതിനാഅതിനാൽൽ കക ർർ, േകാഴിേ ാട്േകാഴിേ ാട്, പാല ാട്പാല ാട്, ർർ
എറണാ ളംഎറണാ ളം,  എ ിവിട ളിഎ ിവിട ളിൽൽ നി ്നി ് തി വന രംതി വന രം െസെസൻൻ ൽൽ ജയിജയിൽൽ ിന്ിന് പാപാർർസലായിസലായി
െകെക.എസ്എസ്.ആആർർ. ിി.സിസി/േകാറിയേകാറിയർർ / െറയിെറയിൽൽേവേവ വഴിവഴി എ ി െകാ േ താണ്എ ി െകാ േ താണ്.

6.  മാ കമാ കൾൾ   നിനിർർ ി തിന്ി തിന്     വവ  ചില കചില കൾൾ ,  നിനിർർ ിി  എ ംഎ ം,   ൈകമാറിയൈകമാറിയ എ ംഎ ം

എ ിവഎ ിവ സംബ ിസംബ ി     വിവരവിവര ൾൾ  ത മായിത മായി ി ക ംി ക ം അതാത്അതാത് ദിവസംദിവസം ിസിസ  ക േ ാക േ ാൾൾ
മിമിൽൽ റിേ ാറിേ ാർർ ്് െചേ മാണ്െചേ മാണ്.

7. ജയിലിെലജയിലിെല അേ വാസികഅേ വാസികൾൾ ്് ആവശ മായആവശ മായ മാ കമാ കൾൾ നിനിർർ ി ്ി ്
ഉപേയാഗി ാ താണ്ഉപേയാഗി ാ താണ്.സസ ർർശന ിന്ശന ിന് വ വവ വർർ മാ ്മാ ് ധരി ാധരി ാൻൻ നിനിർർേദശി ാ ംേദശി ാ ം
അതിനാ ളളത്അതിനാ ളളത് വിവിൽൽ നന നട ാ മാണ്നട ാ മാണ്. 
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ഋഷി രാജ ്സിംഗ് IPS 
ഡയറ  ജനറ  ഓഫ് ിസ സ ്& കറ ണ  സ വീസസ ്

8.  േമഖലകളിേമഖലകളിൽൽ നടനട  േമേമൽൽ പറപറ  വവർർ നന ൾൾ േമഖലാേമഖലാ ഡിഡി.ഐഐ.ജിജി മാ ംമാ ം , െസെസ ൽൽ
ജയിജയിൽൽ മാ ംമാ ം     ൈദനംദിനംൈദനംദിനം നിയ ിേ ംനിയ ിേ ം ഏേകാപി ിേ മാണ്ഏേകാപി ിേ മാണ്.

9.സമീപ മായസമീപ മായ ാപന െടാപന െട ടിടി സഹകരണംസഹകരണം ഉറ ാഉറ ാ   രീതിയിരീതിയിൽൽ െസെസൻൻ ൽൽ ജയിജയിൽൽ
മാമാർർ മാ ്മാ ് നിനിർർ ാണ ിന്ാണ ിന് ആവശ മായആവശ മായ െമ ീരിയെമ ീരിയൽൽസ്സ് വിതരണംവിതരണം െച ്െച ് നിനിർർ ിി  മാ കമാ കൾൾ

അവരിഅവരിൽൽ നി ്നി ് േശഖരി ാേശഖരി ാൻൻ ി ണംി ണം
 

സ ീക ാവ് :
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