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വഺർഷ഻ഔ പവർത്തന റ഻ുപഺർട്ട്
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2011 ീെരഽവര഻ 19-നഽ് ജനറൽ ുരഺഡ഻ മഽമ്പഺീഔ ീസഔട്ടറ഻ സുതഺഷ് പ഻ള്ള സമർപ഻ച്ച ുഔരളഺ
ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ 2010-ീല വഺർഷ഻ഔ പവർത്തന റ഻ുപഺർട്ട്.
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ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഒഫ് വഺഷ഻ങ്ടൻ
എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ 2010
വഺർഷ഻ഔ പവർത്തന റ഻ുപഺർട്ട്
പ഻യീപട്ട ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഄംഖങ്ങുള,
ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഄംഖങ്ങൾ അഹ്ളഺദുത്തഺടഽഔാട഻ സവഺഖതം ീെയ്ത ഄുനഔം പവർത്തനങ്ങൾ
നടപ഻ലഺക്ക഻യ െഺര഻തഺർത്ഥ്ൿുത്തഺീടയഺണഽ് ഞങ്ങൾ—2010-ീല എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻—പട഻യ഻റങ്ങഽന്നതഽ്.
ഔഴ഻ഞ്ഞ ഏതഺനഽം വർഷങ്ങളഺയ഻ ഔണ്ടഽവരഽന്നതഽ ുപഺീല, പവർത്തനങ്ങളുുടയഽം പര഻പഺട഻ഔളുുടയഽം
ന഻ലവഺരം പാർവ്വഺധ഻ഔം ഈയർത്തഽവഺൻ 2010-ലഽം ഔഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുീണ്ടന്നഽ് ഇ റ഻ുപഺർട്ട഻ൽ ന഻ന്നഽം വൿക്തമഺവഽം.
ആക്കഴ഻ഞ്ഞ

വർഷീത്ത

ഞങ്ങളുീട

പവർത്തനവ഻ജയത്ത഻നഽ്

ന഻സ഼മമഺയ

സഹഔരണങ്ങൾ

നൽഔ഻യ

എലലഺവുരഺടഽം ര഻ക്കൽഔാട഻ നന്ദ഻ ഄറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ.
ഏവർക്കഽമറ഻യഺവഽന്നതഽ ുപഺീല, 2010-ൽ എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ീയ നയ഻ച്ചതഽ് സമ്മതനഽം സവ഼ഔഺരൿനഽമഺയ
സുതഺഷ് നഺയർ അണഽ്. വർഷങ്ങളഺയ഻ ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ ുനതിന഻രയ഻ലഽള്ള ഄുേഹം, പസ഻ഡന്് എന്ന
ന഻ലയ഻ൽ

ഇ

വർഷീത്ത

പവർത്തനങ്ങളുീട

അസാതണത്ത഻ലഽം

ന഻ർവ്വർത്തനത്ത഻ലഽം

അദൿതം

വൿഺപിതനഺയ഻രഽന്നഽ. ൂവസ് പസ഻ഡന്റഺയ പഔഺശ് ുമുനഺൻ, ഒണം, ഔ഻സ്മസ് എന്ന഻വുയഺടനഽരന്ധ഻ച്ചു
നടന്ന ഔലഺപര഻പഺട഻ഔളുീട നടത്ത഻പ഻ന്ീറ െഽമതലയ്ക്കഽ പഽറുമ, ലഗഽുലകഺ

(ുരഺഷർ) ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ൽ

സഹഺയ഻ക്കഽഔയഽം ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ പധഺന വരഽമഺനമഺർഗ്ഗമഺയ പരസൿുശകരണത്ത഻ൽ ഄസഺമഺനൿമഺയ
സംഭഺവനഔൾ

നൽഔഽഔയഽം

ീെയ്തഽ.

ുജഺയ഻ന്്

ീസഔട്ടറ഻

ുരഺണ഻

മഺതൿഽ,

2010-ൽ

നടത്ത഻യ

എലലഺ

ഔഺയ഻ഔപര഻പഺട഻ഔളുുടയഽം പാർത്ത഼ഔരണത്ത഻ന്ീറ ഄമരക്കഺരനഺയ഻രഽന്നഽ. ഄുസഺസ഻ുയഷൻ സംഗട഻പ഻ച്ച
പര഻പഺട഻ഔളുീടീയലലഺം ഭക്ഷണഔഺരൿഺദ഻ഔൾ ൂഔഔഺരൿം ീെയ്യുഔ, ലഗഽുലകഺ

ന഻ർമ്മഺണവഽം ഄച്ചട഻യഽം

നടത്തഽഔ, സ഻ന഻മഺ പദർശനങ്ങൾ ഏുഔഺപ഻പ഻ക്കഽഔ എന്ന഻വയ്ക്കഽ പഽറുമ, ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ 2010-ീല
ധനഔഺരൿ ആടപഺടഽഔൾ ഔഺരൿക്ഷമമഺയ഻ ൂഔഔഺരൿം ീെയ്യുഔ എന്ന ഭഺര഻ച്ച െഽമതലയഽം ടഷറർ അഷ്ല഻
ആലഞ്ഞ഻ക്കൽ

സഽഭദമഺയ഻

ന഻ർവ്വഹ഻ച്ചു.

വ഻വധ

പര഻പഺട഻ഔൾ

സംഗട഻പ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള

രാപുരകഺ

ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ലഽം സംസ്ഥഺപനത്ത഻ലഽം, ീസഔട്ടറ഻ എന്ന ന഻ലയ഻ൽ, ഞഺനഽം എന്നഺലഺവഽന്ന എള഻യ സംഭഺവനഔൾ
നൽഔ഻യ഻ട്ടുണ്ടഽ്.
മുദഴ്സസ്

ുഡ, ഒണം, ുേജ് ുഷഺ, ഔ഻സ്മസ് എന്ന഼ ഔലഺപര഻പഺട഻ഔളും, പ഻ക്ന഻ക്, ഔഺയ഻ഔമത്സരങ്ങൾ,

സ഻ന഻മഺപദർശനം

അദ഻യഺയവയഽം

സംഗട഻പ഻ക്കഽന്നത഻ലഽം,

ഔഽറ്റീമുനൿ

സച്ജ഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻ലഽം

വ഻ജയഔരമഺയ഻

പരസൿുശകരണം, റ്റ഻ക്കറ്റുവ഻തരണം, എന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള വ഻വ഻ധ ുമകലഔള഻ീല

പവർത്തനങ്ങള഻ലഽം എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഄംഖങ്ങളഺയ പദ഼പ് ഈണ്ണ഻, സഽുരഷ് ീെലലപൻ, ീസരഺേയൻ
വ഻തയത്ത഻ൽ, സഽെ഻ത ദ഼ുപഷ്, പത഻ഭഺ ുമഺഹൻ നഺയർ, പദ഼പ് ീെലലപൻ, സഽുരഷ് ീഖഺരഺെ഻, ന഼ത ഡഺന഻യൽ,
തഽഷഺര

ുജഺൺ,

എക്സ്

െ഻ുഷൿഺ

ുജഺർച്ജ്

ഡഺന഻യൽ

എന്ന഻വർ

റ്റയ്ക്കഽം

ഔാട്ടഺയഽം

ന഻സ഼മമഺയ

പങ്കഽവഹ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടഽ്.
2010

ഏപ഻ൽ

എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ്

29-നഽ്

മഺറ഻ുപഺഔഽന്നതഽവീര
മ഼റ്റ഻ംഖഽഔള഻ലഽം

ഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ൽ

െർച്ചഔള഻ലഽം

ഔമ്മ഻റ്റ഻

ഄംഖതവം

സജ഼വഺംഖമഺയ഻രഽന്നഽ

പീങ്കടഽത്തഽ്

രഺജ഻

ദ഻ുനഷ്

പര഻പഺട഻ഔളുീട

വച്ചു്

ആതൿയ഻ുലയ്ക്കഽ്

തഺമസം

ഄതഽവീരയഽള്ള

ഔമ്മ഻റ്റ഻

നമ്പൿഺർ.

പര഻ഖണനഺുവളയ഻ൽ

ദ഻ുനഷ്

നൽഔ഻യ

സംഭഺവനഔൾ വ഻സ്മര഻ക്കഺവഽന്നതലല. ദ഻ുനഷ഻ന്ീറ ഴ഻വ഻ുലയ്ക്കഺണഽ് എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ ജാൺ 22-നഽ്
പത഻ഭഺ ുമഺഹൻ നഺയീര ഐഔഔണ്ഠുഠൿന നഺമന഻ർുേശം ീെയ്തതഽ്.
ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ൽ ഄവതര഻പ഻ച്ചു് പഺസഺക്ക഻യ 2010-ീല ുഔരളഺ
ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ വഺർഷ഻ഔ
ഄത഻യഺയ

സുതഺഷമഽണ്ടഽ്.

ഔടന്നഽഔാട഻യ഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ൽ
വന്നഽുപഺയതഺവഺീമന്നഽ്

പവർത്തന റ഻ുപഺർട്ട് ഄംഖങ്ങൾക്കഽ മഽമ്പഺീഔ സമർപ഻ക്കഺൻ എന഻ക്കഽ്
ഇ

റ഻ുപഺർട്ട഻ൽ

ഄത഻നഽത്തരവഺദ഻ത്തം
ഒർമ്മ഻പ഻ക്കഽഔയഽം,

ഏീതങ്ക഻ലഽം

എന്ുറതഽ

വ഻ധത്ത഻ലഽള്ള

മഺതമഺീണന്നഽം

“വൻപ഻ഴയഺഔ഻ലഽീമഺന്നഽ

ഄവ

ുപഺരഺയ്മഔൾ
മനഃപാർവ്വമലലഺീത

ീപഺറഽുക്കണ”ീമന്നഽ്

രഹഽമഺനൿരഺയ ഄംഖങ്ങുളഺടഽ് ഄഭൿർത്ഥ്഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്യുന്നഽ.
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മദേഴ്സ് ദേ
ീമയ് 16-നഽ മർുത്തഺമഺ പള്ള഻യ഻ൽ വച്ചു് സംഗട഻പ഻ച്ച മുദഴ്സസ് ുഡ അുഗഺഷമഺയ഻രഽന്നഽ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ
2010-ൽ നടത്ത഻യ അദൿപര഻പഺട഻. മുദഴ്സസ് ുഡ പര഻പഺട഻ഔളുീട അസാതണം ന഻ർവ്വഹ഻ച്ചതഽ് സഽെ഻ത ദ഼ുപഷ്,
ന഼ത ഡഺന഻യൽ, തഽഷഺര ുജഺൺ എന്ന഻വർ ുെർന്നഺണഽ്. ഏഔുദശം നാുറഺളം ഄംഖങ്ങൾ മഽത഻ർന്നവർക്കഽം
(പുതൿഔ഻ച്ചു് വന഻തഔൾക്കഽ്) ഔഽട്ട഻ഔൾക്കഽമഽള്ള വ഻വ഻ധയ഻നം മത്സരങ്ങള഻ൽ പീങ്കടഽത്തഽ. ആരഽപീത്തഺന്നഽ് ുപർ
പീങ്കടഽത്ത പഺെഔമത്സരം ഏീറ ശദ്ധയഺഔർഷ഻ച്ചു. നഺലഽ വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ൽ നടന്ന മത്സരങ്ങള഻ൽ ീഷറ഻ല഻ൻ
മഺമ്മൻ, ീെമ഻ ുജഺുജഺ, ദ഼പഺ ുതഺമസ്, ഄനഽ ന഻ത഻ൻ എന്ന഻വർ വ഻ജയം ുനട഻. വ഻ജയ഻ഔൾക്കഽ് ആരഽനാറഽ്
ുഡഺളറ഻ന്ീറ ഖ഻ഫ്റ്റു ഔഺർഡഽഔൾ സമ്മഺനമഺയ഻ നൽഔ഻. ുെരഽവ ന഻ർണ്ണയമത്സരത്ത഻ൽ (Guess the Ingredients) മധഽ
ഔങ്ങര; ന഻റം ീഔഺടഽക്കല഻ൽ (Coloring) ല഻സ ആലഞ്ഞ഻ക്കൽ, ഄന഻ത ഡഺന഻യൽ, ുജഺൺ ന഼ൽജഽ; പച്ഛന്ന ുവഷത്ത഻ൽ
(Fancy Dress) നന്ദന ുമുനഺൻ, ഖഺയത഻ നഺയർ; ഔഽട്ട഻ഔൾക്കഽം മഽത഻ർന്നവർക്കഽമഽള്ള രഽ ന഻മ഻ഷം മഺതം (Just-a-Minute)
മത്സരത്ത഻ൽ രഞ്ജ഻ന഻ പഔഺശ്, രവ഻ശങ്കർ മധഽ എന്ന഻വർ വ഻ജയം വര഻ച്ചു. വ഻ജയ഻ഔൾക്കഽ് ഖ഻ഫ്റ്റ് ഔഺർഡഽഔൾ
സമ്മഺനമഺയ഻ നൽഔ഻. ഄതൿതം അുവശഔമഺയ സ഻ന഻മഺ ഔവ഻സ് മൽസരുത്തഺടഽഔാട഻യഺണഽ് മുദഴ്സസ് ുഡ
പര഻പഺട഻ഔൾ സമഺപ഻ച്ചതഽ്. പുമഺദ്

രഺമഔിഷ്ണനഽം ധനൿയഽമഺണഽ് സ഻ന഻മഺ ഔവ഻സ് വ഻ജയ഻ഔളഺയതഽ്.

വ഻ജയ഻ഔൾക്കഽ് ുേജ് ുഷഺ, സ഻ന഻മഺപദർശനം എന്ന഻വയഽീട റ്റ഻ക്കറ്റുഔൾ സമ്മഺനമഺയ഻ നൽഔ഻.

സ഻ന഻മഺരേർശനം
2010 ുമയ് 22 മഽതൽ 2011 ജനഽവര഻ 29 വീര ഄുസഺസ഻ുയഷൻ; ആൻ ുഖഺേ് ഹൗസ് ആൻ (ുമയ് 22), പഺപ഻ ഄപച്ച
(ജാൺ 19), ുപഺക്ക഻ര഻ രഺജ (ജാൂല 17), രഽ നഺൾ വരഽം (ീസപ്റ്റംരർ 11), എൽസമ്മ എന്ന അൺഔഽട്ട഻ (ജനഽവര഻ 8),
പഺഞ്ച഻ുയട്ടൻ അൻഡ് ദ ീസയ്ന്് (ജനഽവര഻ 29) എന്ന഼ അറഽ സ഻ന഻മഺപദർശനങ്ങൾ നടത്തഽഔയഽണ്ടഺയ഻.
വർഷത്ത഻ൽ

അറഽ

സ഻ന഻മീയന്നതഽ്

പത഻വ഻ലഽം

ഔഽറഞ്ഞ

സംകൿയഺീണങ്ക഻ലഽം

പഽത഻യ

സ഻ന഻മഔൾ

ഄപുപഺൾ ആന്റർീനറ്റ഻ൽ ലഭൿമഺഔഽന്നതഽ് ഄവ ത഻ുയറ്ററ഻ീലത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഽ തടസമഺയ഻ ന഻ന്നഽ. അഷ്ല഻
ആലഞ്ഞ഻ക്കല഻നഺയ഻രഽന്നഽ അയ഻രഽന്നഽ സ഻ന഻മഺപദർശനത്ത഻ന്ീറ െഽമതല. സഽുരഷ് ീെലലപൻ, ുരഺണ഻ മഺതൿഽ,
പദ഼പ് ഈണ്ണ഻ എന്ന഻വർക്കഽ പഽറുമ മറ്റു പല ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഄംഖങ്ങളും അഷ്ല഻ീയ ആക്കഺരൿത്ത഻ൽ സഹഺയ഻ച്ചു.
സ഻ന഻മഺപദർശനം

ഄുസഺസ഻ുയഷനഽ

വർദ്ധ഻പ഻ുക്കണ്ട഻

വീന്നങ്ക഻ലഽം

നഷ്ടക്കച്ചവടമഺവഽീമന്നഽ

ുസവനദഺതഺക്കൾ

നൽഔ഻യ

വന്നുതഺീട,

ആടയ്ക്കഽവച്ചു

പരസൿവരഽമഺനത്ത഻ന്ീറ

റ്റ഻ക്കറ്റുവ഻ല

സഹഺയത്തഺൽ

പഺഞ്ച഻ുയട്ടൻ അൻഡ് ദ ീസയ്ന്് പാർണ്ണമഺയഽം സൗജനൿമഺയ഻ നൽഔഺൻ ഔമ്മ഻റ്റ഻ക്കഽ സഺദ്ധൿമഺയ഻.

കഺയ഻ക മത്സരങ്ങൾ
ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ സംഗട഻പ഻ക്കഽന്ന ഔഺയ഻ഔ പര഻പഺട഻ഔളഺണഽ് ഇ ഄുസഺസ഻ുയഷീന മറ്റുള്ള
ഄുമര഻ക്കൻ മലയഺള഻ സംഗടനഔള഻ൽ ന഻ന്നഽം ുവറ഻ട്ടു ന഻ർത്തഽന്നീതന്നഽ് ഇ വർഷീത്ത സ്ുപഺർട്സസ് ഔമ്മ഻റ്റ഻
ഄംഖങ്ങള഻ീലഺരഺളഺയ

സഽുരഷ്

ീെലലപൻ

ഄഭ഻പഺയീപടഽഔയഽണ്ടഺയ഻.

ുരഺണ഻മഺതൿഽ

പധഺനഔഺരൿവഺഹ഻യഺയ഻രഽന്ന സ്ുപഺർട്സസ് ഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ൽ, സഽുരഷ് ീെലലപനഽ പഽറുമ, പദ഼പ് ീെലലപൻ,
സഽെ഻ത ദ഼ുപഷ് എന്ന഻വരഽം ഄംഖങ്ങളഺയ഻രഽന്നഽ. ഒുരഺ ഔഺയ഻ഔമത്സരത്ത഻ന്ീറ നടത്ത഻പ഻ലഽം സ്ുപഺർട്സസ്
ഔമ്മ഻റ്റ഻ീയ സഹഺയ഻ക്കഺൻ മറ്റ്

എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഄംഖങ്ങളും

രംഖത്തഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ട്ടനവധ഻

ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഄംഖങ്ങളും ഔഺയ഻ഔ മത്സരങ്ങൾ സംഗട഻പ഻ക്കഺൻ സഹഺയസഹഔരണങ്ങൾ നൽഔ഻.
മഽൻഔഺലങ്ങീള ഄുപക്ഷ഻ച്ചു് പല പഽത഻യ പവർത്തനങ്ങളും ഔഺയ഻ഔരംഖത്തഽ് നടപ഻ലഺക്കഽവഺൻ 2010-ീല
ഔമ്മ഻റ്റ഻ക്കഽ സഺധ഻ച്ചു. ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഄംഖങ്ങള഻ൽ ഏറ്റവഽം ഉർച്ജസവലമഺയ഻ ഔഺയ഻ഔ ആനങ്ങള഻ൽ
പീങ്കടഽക്കഽഔയഽം വ഻ജയം വര഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്ത വൿക്ത഻ക്കഺയ഻ ‘സ്ുപഺർട്സസ് ുപഴ്സസൺ ഒഫ് ദ ഇയർ’ ുടഺെ഻
തഽടങ്ങ഻വച്ചു. അദൿീത്ത സ്ുപഺർട്സസ് ുപഴ്സസൺ ഒഫ് ദ ഇയർ ുടഺെ഻ സര഻ത ര഻ുജഷ഻നഽ് സമ്മഺന഻ക്കീപട്ടു.
ഄുസഺസ഻ുയഷൻ സംഗട഻പ഻ക്കഽന്ന െഽട്സുരഺൾ ടാർണീമന്റ഻ൽ ഏറ്റവഽം ഔാടഽതൽ ുഖഺളട഻ക്കഽന്ന ഔള഻ക്കഺരനഽ്
ുഖഺൾഡൻ

രാട്ട്

ുടഺെ഻

ഏർീപടഽത്ത഻.

ുജക്കബ്

ുതഺമസ്

2010-ീല

ുഖഺൾഡൻ

രാട്ട഻നർഹനഺയ഻.

ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ െര഻തത്ത഻ലഺദൿമഺയ഻ ഔഽട്ട഻ഔൾക്കഽള്ള െഽട്സുരഺൾ മത്സരം അരംഭ഻ച്ചു. ഄതഽുപഺീല തീന്ന,

3

2010 വഺർഷ഻ഔ പവർത്തന റ഻ുപഺർട്ട് | ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഒഫ് വഺഷ഻ങ്ടൻ

െഽട്സുരഺൾ മത്സരങ്ങൾ ന഻യത഻ക്കഺൻ ല഼ഗ് ഄംഖ഼ഔിത റെറ഻മഺീര ന഻ുയഺഖ഻ച്ചു. 2010-ൽ അദൿമഺയ഻, വന഻തഺ
ഔ഻ക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ സംഗട഻പ഻ക്കീപട്ടു. ദ഼ർഗഔഺലം ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഄംഖവഽം ഭഺരവഺഹ഻യഽമഺയ഻രഽന്ന,
2010 ഏപ഻ൽ 8-നഽ് നീമ്മ വ഻ട്ടുപ഻ര഻ഞ്ഞ, രാപഺ മുനഺജ഻ന്ീറ നഺമത്ത഻ൽ ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ വന഻തഺ
ഔ഻ക്കറ്റ് വ഻ജയ഻ഔൾക്കഺയ഻ രാപഺ ീമുമ്മഺറ഻യൽ ുടഺെ഻ ഏർീപടഽത്ത഻. ഔഺയ഻ഔ മത്സരങ്ങള഻ൽ പീങ്കടഽത്തഽ്
വ഻ജയ഻ച്ചവർക്കഽ് ുപരഽവച്ച ൂവയക്ത഻ഔ ുടഺെ഻ഔൾ വ഻തരണം ീെയ്തഽ.
ജാൂല 24, 31 ത഼യത഻ഔള഻ൽ നടത്ത഻യ ഔ഻ക്കറ്റ് ടാർണീമന്ുറഺുടയഺണഽ് 2010-ീല ഔഺയ഻ഔ മത്സരങ്ങൾക്കഽ്
നഺന്ദ഻യഺയതഽ്.

പഽരഽഷവ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ

എട്ടു്

ട഼മഽഔളഺണഽ്

മത്സരരംഖത്തഽണ്ടഺയ഻രഽന്നതഽ്.

പഽല഻ക്കാട്ടം

ട഼ം

ആത്തവണയഽം െഺമ്പൿന്ഩഺരഺയ഻. അദൿഺവസഺനം വഺശ഻ുയറ഻യ വന഻തഺ ഔ഻ക്കറ്റ് മത്സരത്ത഻ൽ, െലുഞ്ചഴ്സസ് ട഼ം
നടഺീട വന഻തഺ ുടഺെ഻ സവതമഺക്ക഻. ുജക്കബ് ുതഺമസ്, ഄന഻ൽ ഷണ്മഽകം, ഄനഽപമഺ ുമുനഺൻ എന്ന഻വർ
തങ്ങളുീട ഈച്ജവല പഔടനങ്ങളഺൽ പുതൿഔ പശംസയ്ക്കഽ് പഺത഼ഭവ഻ച്ചു.
ഒഖേ് 15, 20, 21, 28 ത഼യത഻ഔള഻ൽ വളീര വ഻പഽലമഺയ഻ െഽട്സുരഺൾ മത്സരങ്ങൾ സംഗട഻പ഻ക്കീപട്ടു. നഺലഽ
ട഼മഽഔളഺണഽ് ആത്തവണ മത്സരരംഖത്തഽണ്ടഺയ഻രഽന്നതഽ്. റൗണ്ട് ുറഺര഻ൻ മത്സരങ്ങള഻ൽ മാന്ന഻ൽ മാന്നഽ മത്സരവഽം
ജയ഻ച്ച ീെമ്പടയഽം മാന്ന഻ൽ രീണ്ടണ്ണം വ഻ജയ഻ച്ച നരസ഻ംഹവഽം ൂെനല഻ൽ ഏറ്റുമഽട്ട഻. 2-1 എന്ന സ്ുഔഺറ഻നഽ്
ീെമ്പട

വ഻ജയ഻ച്ചു.

ഄനഽഔരണ഼യമലലഺത്ത

രണ്ടഽട഼മഽഔളും
പല

വഺശ഻ുയറ഻യ

സംഭവങ്ങൾക്കഽം

സഺക്ഷൿം

ുപഺരഺട്ടം
വഹ഻ച്ചു.

ഔഺഴ്സെവീച്ചങ്ക഻ലഽം
പരഽക്കൻ

ൂെനൽ

ഔള഻യഽീട

മത്സരം

ഄത഻പസരവഽം

ഔള഻ക്ക഻ടയ഻ലഽള്ള ഔള഻ക്കഺരഽീട ആറങ്ങ഻ുപഺക്കഽം റെറ഻ീയ ധ഻ക്കര഻ക്കലഽം ുടഺെ഻ സവ഼ഔര഻ക്കഺൻ രഽ ട഼ം
ഔഺണ഻ച്ച മട഻യഽം സ഻യഺറ്റ഻ൽ മലയഺള഻ സമാഹത്ത഻ന്ീറ െഽട്സുരഺൾ മഺമഺങ്കത്ത഻നഽ് ഔളങ്കുമല്പ഻ച്ചു. ഇ
സംഭവവ഻ഔഺസങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം പഺഠമഽൾീക്കഺണ്ടഽ്, ഄുസഺസ഻ുയഷൻ, തഽടർന്നഽള്ള ഔഺയ഻ഔ മത്സരങ്ങളുീട
പീങ്കടഽക്കൽ മഺനദണ്ഡം പഽതഽക്കഽഔയഽം മത്സര

ന഻യതണത്ത഻ൽ സ്ുപഺർട്സസ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ക്കഽ

പുതൿഔവഽം

എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ക്കഽ ീപഺതഽുവയഽമഽള്ള ഄധ഻ഔഺരം വ഻പഽലീപടഽത്തഽഔയഽം ീെയ്തഽ.
ീസപ്റ്റംരർ 11-നഽ് ീരൽവൿാ ഖഺസ് ുലഺൺ പഺർക്ക഻ൽ സംഗട഻പ഻ച്ച ുതഺ ുരഺൾ ടാർണീമന്റ഻ൽ ീറഡ് െ഻ലല഻സ്
വ഼ണ്ടഽം വ഻ജയമണ഻ഞ്ഞഽ.
ീസപ്റ്റംരർ 25-നഽ് പഽരഽഷ, വന഻തഺ വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ൽ ീടന്ന഼സ് ടാർണീമന്് നടന്നഽ. ഄരഽൺ വ഼ട്ട഻ൽ, ഄജഽ
ഔഽരഽവ഻ള, ര഻ുജഷ്, സര഻ത ര഻ുജഷ്, ഄഞ്ജന എന്ന഻വർ ുജതഺക്കളഺയ഻.
ക്ുടഺരർ 2-നഽ് ീഔന്് ുഔഺമൺസ഻ൽ വച്ചു നടത്ത഻യ റഺക്കറ്റ് ുരഺൾ മത്സരം ഄധ഻ഔം ുപീര അഔർഷ഻ച്ച഻ലല.
സഺധഺരണയ഻ലധ഻ഔം ഔള഻ക്കഺർ ഇ മത്സരത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽ വ഻ട്ടുന഻ൽക്കഺൻ പുതൿഔ ഔഺരണീമഺന്നഽം സ്ുപഺർട്സസ്
ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഔീണ്ടത്ത഻യഽമ഻ലല. 2011-ീല ന഻യഽക്ത പസ഻ഡന്് ുറ്റഺംസ് ുജഺൺ ുജതഺവഺയ഻.
ക്ുടഺരർ 23-നഽ് ീഔന്് ുഔഺമൺസ഻ൽ വച്ചു നടന്ന ുവഺള഻ുരഺൾ ടാർണീമന്റ഻ൽ ട്ടനവധ഻ ട഼മഽഔൾ
പീങ്കടഽത്തഽ. വഺശ഻ുയറ഻യ മത്സരത്ത഻ീനഺടഽവ഻ൽ ഡ഼ം ട഼ം വ഻ജയ഻ഔളഺയ഻.
ക്ുടഺരർ 30-നഽ് സ഼റ്റഺക് ഔമൿാണ഻റ്റ഻ ീസന്ററ഻ൽ വച്ച് പഽരഽഷ, വന഻തഺ രഺഡ്മ഻ന്റൻ ടാർണീമന്് നടന്നഽ. ഇ
മത്സരങ്ങൾക്കഽ് ഄംഖങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം നലല പത഻ഔരണമഺണഽ് ലഭ഻ച്ചതഽ്. ഄജ഻ത് ൂറ്ററ്റസ്, സര഻ത ര഻ുജഷ്, ൂഷജഽ,
ഖയ഼ം, പ഻യ രഺുജഷ് എന്ന഻വർ ുജതഺക്കളഺയ഻.
നവംരർ 27-നഽ് വഺല഻ റ഻ഡ്ജ് ഔമൿാണ഻റ്റ഻ ീസന്ററ഻ൽ നടന്ന െ഼ട്ടുഔള഻ മത്സരത്ത഻ൽ 28, 56, റമ്മ഻ എന്ന഼
ആനങ്ങളഺണഽ്

ഈൾീക്കഺള്ള഻ച്ച഻രഽന്നതഽ്.

ഒജസ്

ുജഺൺ,

ീസരഺേയൻ

വ഻തയത്ത഻ൽ,

വ഻ശവം

െങ്ങരത്ത്,

ഹര഻പസഺദ്, സുതഺഷ് പട഻യത്ത് എന്ന഻വർ വ഻ജയ഻ച്ചു.
ഡ഻സംരർ 5-നഽ് ുഔഺസ് ുറഺഡ്സ഻ൽ വച്ചു് ഄരുങ്ങറ഻യ ീെസ് ടാർണീമന്റഺയ഻രഽന്നഽ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഇ
വർഷം സംഗട഻പ഻ച്ച ഄവസഺനീത്ത ഔഺയ഻ഔ മത്സര ആനം. മഽത഻ർന്നവരഽീട വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ ഹര഻പസഺദ്, 10 മഽതൽ
12 വയസു വീരയഽള്ള ഔഽട്ട഻ഔള഻ൽ ുറഺഹൻ സ്ഔറ഻യ, 7 മഽതൽ 9 വയസു വീരയഽള്ള ഔഽട്ട഻ഔള഻ൽ ുറഺഷൻ
സ്ഔറ഻യ എന്ന഻വർ വ഻ജയം വര഻ച്ചു.
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ദേജ് ദഷഺ
ഔഺലഺഔഺലങ്ങളഺയ഻ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ സംഗട഻പ഻ക്കഽന്ന ുേജ് ുഷഺഔളഺണഽ് ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ
അദഺയമഺർഗ്ഗം.

ുേജ്

ുഷഺയഽീട

പരസൿവരഽമഺനത്ത഻ലാുടയഽം

റ്റ഻ക്കറ്റു

ഄുസഺസ഻ുയഷൻ

വ഻ല്പനയ഻ലാുടയഽം
ുനട഻ീയടഽക്കഽന്ന

പധഺന

പഺുയഺജഔർ

പണം

പധഺനമഺയഽം

നൽഔഽന്ന

അതഽരുസവന

പവർത്തനങ്ങൾക്കഽം ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ മറ്റു ീെലവഽഔൾക്കഽമഺയ഻ ഈപുയഺഖ഻ക്കഽന്നഽ. പ഻ുന്നയഽം മ഻ച്ചം
വരഽന്ന തഽഔ ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ ലഺഭമഺയ഻ ഔണക്കഺക്ക഻ മ഻ച്ചം വയ്ക്കഺറഽമഽണ്ടഽ്.
ുേജ് ുഷഺ ന഻ശ്ചയക്കഽന്നത഻നഽ് മഽമ്പഽ് ഄത഻ന്ീറ വ഻പണന സഺദ്ധൿതീയപറ്റ഻ ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഄംഖങ്ങൾ ഔാലങ്കഷമഺയ഻
െ഻ത഻ക്കഽന്നഽ. സ്ഥലം, ദ഻വസം, സമയം, റ്റ഻ക്കറ്റുവ഻ല എന്ന഼ െരങ്ങൾ ുേജ് ുഷഺയഽീട വ഻ജയപരഺജയങ്ങൾ
ന഻ർണ്ണയ഻ക്കഽീമന്നത഻നഺൽ

ഄനല്പമഺയ

സാക്ഷ്മതുയഺീടയഺണഽ്

ഔമ്മ഻റ്റ഻

ഇ

വ഻ഷയത്ത഻ൽ

ത഼രഽമഺനീമടഽക്കഽന്നതഽ്.
ആക്കഺരണം

ീഔഺണ്ടഽ്,

ഄുമര഻ക്കയ഻ീലത്തഽന്ന

പല

ടാപുഔളും

സ഻യഺറ്റ഻ൽ

വ഻പണ഻ക്കഽ്

ഄനഽുയഺജൿമലലഺതഺവഽന്നഽ. “മീറ്റഺരഽ പഽരഽഷൻ സഽന്ദരീനങ്ക഻ലഽീമഺറ്റക്കണ്ണനതഺയതഽ ുദഺഷം” എന്നഽ പറയഽന്ന
ഄവസ്ഥ. ഈദഺഹരണമഺയ഻, ആക്കഴ഻ഞ്ഞവർഷം വന്നഽുപഺയ ഈണ്ടപഔഽ ുഷഺ, ഓുസപച്ചൻ ുഷഺ എന്ന഻വ
ൂവവ഻ദ്ധൿത്ത഻ന്ീറ ഄഭഺവത്ത഻ലഽം ദ഻ല഼പ് ുഷഺ ീെലവ഻ന്ീറ അധ഻ഔൿത്ത഻ലഽം എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻
തള്ള഻ക്കളഞ്ഞവയഺണഽ്. െ഻ത ുഷഺ അവീട്ട, മഽമ്പഽ് പറഞ്ഞ രണ്ടഽ വ഻ഭഺഖത്ത഻ലഽം ീപടഽത്തഺവഽന്നതഺയ഻രഽന്നഽ:
ൂവവ഻ദ്ധൿം ഔഽറവഽ്, എന്നഺൽ ീെലവഽ് ഔാടഽതലഽം.
ഭഺഖൿവശഺൽ, നമഽക്കനഽുയഺജൿമഺയ വ഻ഭവങ്ങളുമഺയഺയ഻രഽന്നഽ േഺർ സ഻ംുഖഴ്സസ് ുഷഺയഽീട വരവഽ്. ഇ
ുഷഺയഽീട

പധഺനഔഽറവഺയ഻

അുരഺപ഻ക്കീപട്ടതഽ്

ഄത഻ന്ീറ

തഺരവ഻ല

(േഺർ

വഺലൿഽ)

ആലലഺയ്മയുത.

എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഇ അുരഺപണം മഽകവ഻ലയ്ീക്കടഽക്കഽഔയഽം റ്റ഻ക്കറ്റുവ഻ലയ഻ൽ മഽൻഔഺലങ്ങള഻ൽ
ന഻ന്നഽം ആളവനഽവദ഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്തഽ. ഇ നുയഺപഺയ ൂവദഗ്ദ്ധൿം വ഻ജയ഻ച്ചുീവന്നഽ ുവണം ഔരഽതഺൻ: േഺർ
സ഻ംുഖഴ്സസ് ുഷഺ തഺരങ്ങളുീട ഄഭഺവത്ത഻ലഽം ധനഔഺരൿപരമഺയ഻ വ഻ജയമഺയ഻രഽന്നഽ. ുഷഺ ഔണ്ടവർ ഄത഻ന്ീറ
ഔലഺപരമഺയ ന഻ലവഺരത്ത഻നഽം രഽപണത്താക്കവഽം ഔഽറവഽള്ളതഺയ഻ നഺള഻തഽവീര ഄഭ഻പഺയീപട്ട഻ലല.
മഽൻന഻ശ്ചയ഻ച്ചത഻ൽ ന഻ന്നഽ വ഻പര഼തമഺയ഻ ുേജ് ുഷഺയ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള ലഺഭത്ത഻ന്ീറ 50%-നഽ പഔരം 100% ലഺഭവഽം
അതഽരുസവന

പവർത്തനങ്ങൾക്കഺയ഻

ന഼ക്ക഻വയ്ക്കഺനഺയ഻ എന്നതഽം സ഼മഺത഼തമഺയ

ഔിതഺർത്ഥ്തുയഔ഻യ

വസ്തഽതയഺണഽ്.

ര഻ക്ന഻ക്
2010-ീല വഺർഷ഻ഔ പ഻ക്ന഻ക്

ഒഖേ് 14-നഽ് ആസഔവയ഻ീല ഇേ് സമഺമ഻ഷ് പഺർക്ക഻ൽ വച്ചു നടന്നഽ.

മഽൻഔഺലങ്ങള഻ീല ുപഺീല, പ഻ക്ന഻ക്ക഻ൽ പീങ്കടഽത്തവർീക്കലലഺം ഄുസഺസ഻ുയഷൻ സൗജനൿ ഭക്ഷണം നൽഔ഻.
ഔഽട്ട഻ഔൾക്കഽം
ഔടീമടഽത്ത

മഽത഻ർന്നവർക്കഽമഽള്ള

ഔഺയ഻ഔ

വ഻ുനഺദങ്ങളും

സംഗട഻പ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.

പ഻ക്ന഻ക്ക഻നഽുവണ്ട഻

പഺർട്ട഻ രൗൺസറഽം ൂൈഡഽം ഔഽട്ട഻ഔള഻ൽ ഏീറ ഔൗതഽഔമഽണർത്തഽഔയഽം ീപഺര഻ീവയ഻ലത്തഽ്

ഄവർക്കഽ് അശവഺസുമഔഽഔയഽം ീെയ്തഽ. എലലഺീക്കഺലലവഽം

അുഗഺഷമഺയ഻

നടത്ത഻വന്ന഻രഽന്ന

വടംവല഻

ആത്തവണ സാരൿഺതപം ഭയന്നഽ് ുവീണ്ടന്നഽ വച്ചു.
പര഻പഺട഻ഔളുീട അസാതണത്ത഻ലഽം നടത്ത഻പ഻ലഽം എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഄംഖങ്ങളുീട ഔഽടഽംരഺംഖങ്ങൾ ഄനവധ഻
സഹഺയങ്ങൾ ീെയ്തഽതന്നഽ.

ഄുനഔം

ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഄംഖങ്ങളും

പ഻ക്ന഻ക്ക഻ന്ീറ

വ഻ജയത്ത഻നഽ്

സഹഺയഹസ്തുമഔ഻.
ഒഖേ്

15-നഽള്ള

ആതൿൻ

ുവഷഭാഷഺദ഻ഔളണ഻ഞ്ഞഽം

സവഺതതൿ

ദ഻നം

മലയഺള഻ക്കാട്ടഺയ്മ

ആതൿൻ

പതഺഔഔൾ

അുഗഺഷ഻ച്ചു.

പഺറ഻ച്ചും

മാവർണ്ണത്ത഻ലഽള്ള

പ഻ക്ന഻ക്ക഻ുനഺടനഽരന്ധ഻ച്ചു

നടത്ത഻യ

ഔഺയ഻ഔവ഻ുനഺദങ്ങള഻ൽ വ഻ജയ഻ച്ചവർക്കഽ് ഖ഻ഫ്റ്റ് ഔഺർഡഽഔളും ുടഺെ഻ഔളും വ഻തരണം ീെയ്തഽ.
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ഓണഺദ

ഺഷം

ീസപ്റ്റംരർ 18-നഽ് ഒുരൺ ീപർുെഺമ഻ംഗ് അർട്സസ് ീസന്ററ഻ൽ വച്ചഺയ഻രഽന്നഽ ഇ വർഷീത്ത ഒണഺുഗഺഷം
നടന്നതഽ്.

മഽൻവർഷങ്ങള഻ീല

ത഻രക്കഽ്

ഔണക്ക഻ീലടഽത്തഺണഽ്

ആത്തവണവ

അയ഻രത്ത഻ലധ഻ഔം

ുപീര

പുവശ഻പ഻ക്കഺനഽതഔഽന്ന ഒുരൺ ീപർുെഺമ഻ംഗ് അർട്സസ് ീസന്റർ ുവദ഻യഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽത്തതഽതീന്ന.
പല ഔഺരണങ്ങൾീഔഺണ്ടഽം പഽതഽമഔൾ ഄവഔഺശീപടഺവഽന്നതഺയ഻രഽന്നഽ ആത്തവണീത്ത ഒണഺുഗഺഷം.
ന്നഺമതഺയ഻, പുവശന െ഼സ് അീളഺന്ന഻നഽ് ഄഞ്ചഽ് ുഡഺളർ എന്നത഻നഽ പഔരം ഄംഖങ്ങളുീട ഔഽടഽംരത്ത഻നഽ
ീമഺത്തമഺയ഻

ഄഞ്ചഽ്

പുവശനെ഼സ഻ൽ
ഭക്ഷണം

ുഡഺളർ

ന഻ന്നഽള്ള

പഺെഔം

എന്നഺക്ക഻

വരഽമഺനം

ഔഽറച്ചു.

നുന്ന

ഔഽറഞ്ഞഽ.

ീെയ്തഽീഔഺണ്ടഽവന്നവർക്കഽം

ഭക്ഷണശഺലയ഻ുലയ്ക്കഽ്

മഽൻഖണനുയഺീട

ീഔഺണ്ടഽ്

(ആക്കഺരണം

വ഻ശദഺംശങ്ങൾ

ആത്തവണ
ധനഔഺരൿ

പര഻പഺട഻ഔള഻ൽ

പുവശനമനഽവദ഻ച്ചു.

ഒണത്ത഻ന്ീറ

റ഻ുപഺർട്ട഻ലഽണ്ടഽ്.)

പീങ്കടഽക്കഺനഽള്ളവർക്കഽം

ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഄംഖങ്ങൾക്കഽ സദൿ

വ഻ളമ്പ഻യ ുശഷുമ ഄംഖങ്ങളലലഺതഺീയത്ത഻യ ഄത഻ഥ഻ഔൾക്കഽ് ഄവസരം നൽഔ഻യഽള്ളൂ. ഒുരഺരഽത്തരഽുടയഽം
മഽറ മഽൻഔാട്ട഻ ന഻ശ്ചയ഻ച്ചു് എലലഺവർക്കഽം ഔമനമ്പരഽഔൾ നൽഔഽഔ വഴ഻ ഭക്ഷണം ഔഴ഻ക്കഺനഽള്ള ത഻ക്കഽം ത഻രക്കഽം
ഔഽറയ്ക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു.
രണ്ടഺമതഺയ഻, ഒണസദൿ, സദൿവ഻ളമ്പഽന്ന മഽറപഔഺരം വഺഴയ഻ലയ഻ൽ—തനതഺയ വഺഴയ഻ലയഽീട ഄഭഺവത്ത഻ൽ
ുപപർ വഺഴയ഻ലഺീണങ്ക഻ലഽം—നൽഔഺനഺയ഻. ആതഽമാലം ഄത഻ഥ഻ഔൾക്കഽ് സവഺദ഻ഷ്ടവഽം ഄത഻ഖംഭ഼രവഽമഺയ
ഒണവ഻ഭവങ്ങൾ

യുഥഷ്ടം

അസവദ഻ക്കഺൻ

ഔഴ഻ഞ്ഞഽ.

ഔഽടഽംരഺങ്ങൾക്കഽം പഽറുമ, ുസവനസന്നദ്ധരഺയ

എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ്

ഄംഖങ്ങൾക്കഽം

ഄവരഽീട

ഄമ്പുതഺളം ഄംഖങ്ങളുീട ഄഭ഻നന്ദന഼യമഺയ ഄതൿദ്ധവഺനം

ീഔഺണ്ടഽഔാട഻യഺണഽ് ഄറഽനാറ്റ഻എഴഽപുതഺളം അൾക്കഺർക്കഽ്, പയ്യഺരവഽം പര഻ഭവവഽമ഻ലലഺീത, ശുദ്ധയമഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ സദൿവ഻ളമ്പ഻ീയത്തഺനഺയതഽ്. സുതഺഷ് നഺയർ, സുതഺഷ് പ഻ള്ള എന്ന഻വരഽീട ുനതിതവത്ത഻ൽ
രണ്ടഺഴ്സെുയഺളം ന഼ണ്ട, സാക്ഷ്മഺംശങ്ങള഻ൽ ുപഺലഽം ശദ്ധയാന്ന഻യ അസാതണമഺണഽ് നാറ്റ഻ീയഴഽപത്തുഞ്ചഺളം
ഔഽടഽംരങ്ങള഻ൽ

ന഻ന്നഽം

വ഻ഭവങ്ങീളത്ത഻ച്ചതഽ്.

ഒരൺ

ീപർുെഺമ഻ംഗ്

എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ്

അർട്സസ്

ഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ീല

വന഻തഺ

ീസന്ററ഻ന്ീറ
ഄംഖങ്ങളും

ഭക്ഷണശഺലയ഻ുലയ്ക്കഽ്

മറ്റംഖങ്ങളുീട

ഭഺരൿമഺരഽം

ആത഻നഺയ഻ നടത്ത഻യ ഔഠ഻നശമം ശ്ലഺഗന഼യമഺണഽ്. ഄുസഺസ഻ുയഷീന ഇ സംരംഭത്ത഻ൽ സഹഺയ഻ച്ച ഒുരഺ
വൿക്ത഻ുയഺടഽമഽള്ള ഄൂഔതവമഺയ ഔടപഺടഽ് ര഻ക്കൽ ഔാട഻ ുരകീപടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽന്നതഽ് ഄക്ഷതവൿമഺയ
ഄപരഺധമഺവഽം.
രസഺവഹമഺയ

സ്ഥ഻ത഻വ഻വരക്കണക്കഽ്:

ഒണസദൿയ്ീക്കത്ത഻യ വ഻ഭവങ്ങള഻ൽ 26.7% ുരഺത്തല഻ൽ ന഻ന്നഽം

25.4% സമഺമ഻ഷ഻ൽ ന഻ന്നഽം 25% ീരൽവൿാ-ീറഡ്മൺട്സ ഏര഻യഺയ഻ൽ ന഻ന്നഽം 15.2% ീഔന്് ഭഺഖത്തഽ ന഻ന്നഽം
രഺക്ക഻യഽള്ള 7.7% സ഻യഺറ്റ഻ൽ, ീറന്റൻ തഽടങ്ങ഻യ മറ്റ഻ടങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽമഺീണത്ത഻യതഽ്.
മാന്നഺമതഺയ഻,

ഒണഺുഗഺഷത്ത഻ന്ീറ

ഭഺഖമഺയ഻

ഄംഖങ്ങൾ

ഄവതര഻പ഻ച്ച

ഔലഺപര഻പഺട഻ഔീളലലഺം

ഈന്നതന഻ലവരം പഽലർത്ത഻യവയഺയ഻രഽന്നഽ. ഒണഺുഗഺഷത്ത഻ന്ീറ ത഼യത഻ മഺർച്ച഻ൽ തീന്ന പകൿഺപ഻ക്കഽഔവഴ഻,
പീങ്കടഽക്കഽന്നവർക്കഽ്

മത഻യഺുവഺളം

സമയം

മത്സരങ്ങള഻ീലന്നുപഺീല

ഔലഺപര഻പഺട഻ഔള഻ലഽം

ഈപഺധ഻ഔൾ

“ഔാട്ടത്ത഻ൽ

വച്ചതഽ്

തയ്യഺീറടഽപ഻നഽ
പീങ്കടഽക്കഺൻ

പഺടഺനഽം

ുവണ്ട഻

ലഭൿമഺയ഻.

ഄുസഺസ഻ുയഷൻ

ീവള്ളത്ത഻ൽ

പാട്ടഺനഽം”

ഔഺയ഻ഔ

ഄംഖതവമഽൾപീടയഽള്ള
തഽന഻ഞ്ഞ഻റങ്ങഽന്നവീര

ന഻രഽത്സഺഹീപടഽത്തഽഔയഽം ഄതഽ വഴ഻ ഄദ്ധവഺനം ീെയ്യുന്നവർക്കഽ് ഄവസരമഽണ്ടഺക്ക഻, പര഻പഺട഻ഔളുീട
ഖഽണുമന്ഩ വർദ്ധ഻പ഻ക്കഺനഽതഔഽഔയഽം ീെയ്തഽ. പഔഺശ് ുമുനഺനഽം പദ഼പ് ഈണ്ണ഻യഽം നയ഻ച്ച ുപഺഖഺം ഔമ്മ഻റ്റ഻,
പര഻പഺട഻ഔളുീട അസാതണം മഽതൽ ന഻ർവ്വഹണം വീര ഔഽറ്റമറ്റതഺക്കഺൻ ഄത഻വ഻ശ഻ഷ്ടമഺയ ുസവനമഺണഽ്
നൽഔ഻യതഽ്.

ഒണഺുഗഺഷപര഻പഺട഻യഽീട

എംസ഻മഺരഺയ഻രഽന്ന

ഄന഼ഷ്

നഺയർ,

ജയലക്ഷ്മ഻

എന്ന഻വരഽം

പശംസഺർഹമഺയ പഔടനം ഔഺഴ്സെവച്ചതഽ് പര഻പഺട഻യഽീട വ഻ജയത്ത഻ീന ീതീലലഺന്നഽമലല സഹഺയ഻ച്ചതഽ്.
നഺലഺമതഺയ഻,

ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ

ുസഺഷൿൽ

മ഼ഡ഻യ

വ഻ഭഺഖത്ത഻ന്ീറ

പഺരലൿവഽം

പസക്ത഻യഽം

ഄംഖങ്ങൾക്കഽ് ഄടഽത്തറ഻യഺനഽള്ള ഄവസരവഽം ഒണഺുഗഺഷത്ത഻നഽ ുശഷമഽള്ള ദ഻നങ്ങൾ നമഽക്കഽ സംഭഺവന
നൽഔ഻. ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ പവർത്തനങ്ങൾ ുപഺേൽ ീമയ഻ൽ വഴ഻ ഄംഖങ്ങീള ഄറ഻യ഻ച്ചു ീഔഺണ്ട഻രഽന്ന
ഔഺലത്തഽ

ന഻ന്നഽം

നഺം

വളീര

മഽുന്നറ഻ീയന്നഽള്ളത഻ന്ീറ

ഒർമ്മപഽതഽക്കൽ

ഔാട഻യഺയ഻രഽന്നഽ

ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ ുെയ്സ്രഽക്ക് ുപജ഻ൽ ഔണ്ടതഽ്.
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ുഔരളഺ

ന഻യമഺവല഻ (By Law) ദേേഗത഻
1990

ക്ുടഺരർ

അണഽ്

8-നഽ്

ുഔരളഺ

ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ

ആൻുഔഺർപുറഷനഺയ഻ ഄംഖ഼ഔര഻ച്ചുീഔഺണ്ടഽ് ുഔരളഺ
വന്നതഽ്.

ഄന്നഽ്

എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ്

ഄംഖ഼ഔര഻ച്ച
ഔമ്മ഻റ്റ഻

ന഻യമഺവല഻

ഄംഖങ്ങളും

പഔഺരം

ഈണ്ടഺവണം.

ന഻യമഺവല഻

ഄുസഺസ഻ുയഷൻ
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽ്
വർഷഺതൿത്ത഻ൽ

ഒഫ്
നഺലഽ്

അർട഻ഔ഻ൾസ്
വഺഷ഻ങ്ടൻ

ഒെ഼സർമഺരഽം

ഔണക്കഽഔൾ

ഒഫ്

ന഻ലവ഻ൽ
ഄഞ്ചഽ്

ഓുദൿഺഖ഻ഔമഺയ഻

ത഻ട്ടീപടഽത്തഽവഺനഺയ഻ രഽ ഒഡ഻റ്ററ഻ീന എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ നഺമന഻ർുേശം ീെയ്യുന്നഽ.
1997 ഏപ഻ൽ 1-നഽ് മഽുന്നഺട്ടുവച്ചതഺയ഻ പറയീപടഽന്ന ന഻യമഺവല഻ുഭദഖത഻ രണ്ടഽ് യഽവ പത഻ന഻ധ഻ഔീളക്കാട഻
എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ുലയ്ക്കഽ് ീതരീഞ്ഞടഽക്കണീമന്നഽ് ന഻ർുേശ഻ക്കഽന്നഽ. എന്നഺൽ ഇ ുഭദഖത഻ ജനറൽ
ുരഺഡ഻

പഺസഺക്ക഻യതഺയ഻

ഔരഽത഻യഺൽ, ഭരണഗടന

മ഻ന഻റ്റ്സഽഔള഻ൽ

ഔഺണഽന്ന഻ലല.

1997-ീല

ുഭദഖത഻

ഄംഖ഼ഔര഻ക്കീപട്ടു

എന്നഽ

പഔഺരം, എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ൽ നഺലഽ് ഒെ഼സർമഺരഽം ുവഺട്ടധ഻ഔഺരമഽള്ള

ഏഴഽ് ഄംഖങ്ങളും ഈണ്ടഺുവണ്ടതഺണഽ്. എന്നഺൽ ഔഴ഻ഞ്ഞ ഔഽുറ ഔഺലമഺയ഻, എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ൽ
യഽവപത഻ന഻ധ഻ഔൾക്കഽ്

ുവഺട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല.

ഄതഽമഺതമലല,

എക്സ്-െ഻ുഷൿഺ

അയ഻

മഽൻവർഷീത്ത

പസ഻ഡന്് ഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ൽ ഄംഖമഺയ഻ തഽടർന്നഽവര഻ഔയഽം ീെയ്തഽ. 2007 മഽതൽ ുജഺയ഻ന്് ീസഔട്ടറ഻ എന്ന
പഽത഻യ സ്ഥഺനം എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീട ഭഺഖമഺയ഻ വീന്നങ്ക഻ലഽം അ ത഼രഽമഺനം ഄംഖ഼ഔര഻ച്ച
ുരഺഡ഻

ുയഺഖത്ത഻ന്ീറ

മ഻ന഻റ്റ്സഽം

ലഭൿമലല.

ആുത

സമയം

ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ

അർട഻ഔ഻ൾസ്

ജനറൽ
ഒഫ്

ആൻുഔഺർപുറഷൻ 1990-ൽ ുേറ്റ഻നഽ സമർപ഻ച്ചത഻ൽ ന഻ന്നഽം മഺറ്റമ഻ലലഺീത തഽടരഽഔയഽം ീെയ്തഽ.
ഔമ്മ഻റ്റ഻

ഄംഖങ്ങളുീട

സ്ഥഺനത്ത഻ുനഺ

എണ്ണത്ത഻ുനഺ

ുവഺട്ടധ഻ഔഺരത്ത഻ുനഺ

ഏീതങ്ക഻ലഽം

ഄഭ഻പഺയ വൿതൿഺസങ്ങൾ ഈയർന്നഺൽ, ന഻യമഺവല഻ുഭദഖത഻ പഺസഺക്ക഻യതഺയഽള്ള

വ഻ധത്ത഻ലഽള്ള

ുയഺഖത഼രഽമഺനങ്ങളുീട

മ഻ന഻റ്റ്സഽഔളുീട ഄഭഺവത്ത഻ൽ അർട഻ഔ഻ൾസ് ഒഫ് ആൻുഔഺർപുറഷൻ ന഻യമസഺധഽതയഽള്ള പമഺണമഺയ഻
പര഻ഖണ഻ക്കഽം. ആതഽഔഺരണം, ആുപഺൾ പ഻തഽടർന്നഽവരഽന്ന ഔ഼ഴ്സവഴക്കങ്ങൾ ഈൾീപടഽത്ത഻ ന഻യമഺവല഻ ുഭദഖത഻
ീെയ്തഽ്, മഺറ്റങ്ങൾ ഓുദൿഺഖ഻ഔമഺയ഻ ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ ഭരണഗടനയഽീട ഭഺഖമഺുക്കണ്ടത഻ന്ീറ അവശൿം
വൿക്തമഺണുലലഺ. ഄതഽമഺതമലല, ആരഽപതഺണ്ടഽ പഴക്കമഽള്ള അർട഻ഔ഻ൾസ് ഒഫ് ആൻുഔഺർപുറഷൻ ുഭദഖത഻
ീെുയ്യണ്ടതഽം ഄമഺത഻ക്കഺീത ീെുയ്യണ്ടഽന്ന ഔടമയഺയ഻ 2010 എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഔരഽത഻.
സമയരന്ധ഻തമഺയ പവർത്തനത്ത഻ലാീട ന഻യമഺവല഻ ഔഺല഻ഔപസക്ത഻യഽള്ളതഺക്കഺൻ ുവണ്ട഻യഺണഽ് സുതഺഷ്
പ഻ള്ള ഔൺവ഼നറഽം സുതഺഷ് നഺയർ, പദ഼പ് ഈണ്ണ഻, സഽെ഻ത ദ഼ുപഷ്, സഽുരഷ് ീെലലപൻ എന്ന഻വർ
ഄംഖങ്ങളുമഺയഽള്ള

ൂര-ുലഺ

സബ്ഔമ്മ഻റ്റ഻

രാപ഼ഔിതമഺയതഽ്.

2010

ക്ുടഺരർ

27-നഽ്

സബ്ഔമ്മ഻റ്റ഻,

ുഭദഖത഻ന഻ർുേശങ്ങൾ എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ക്കഽ സമർപ഻ച്ചു. എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഄംഖങ്ങളുീട
ശഽപഺർശഔൾഔാട഻ ഈൾീപടഽത്ത഻ നവമ്പർ 2-നഽ് ന഻യമഺവല഻ുഭദഖത഻യഽീട ഄത഻മരാപം എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻
ഄംഖ഼ഔര഻ച്ചു.
2010 നവംരർ 21-നഽ് രൿാറ഻യൻ ൂലരറ഻യ഻ൽ വ഻ള഻ച്ചു ുെർത്ത ുയഺഖത്ത഻ൽ വച്ചു് ന഻യമഺവല഻ുഭദഖത഻ഔൾ
ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ ജനറൽ ുരഺഡ഻ ഄംഖ഼ഔര഻ച്ചു. ുജഺയ഻ന്് ീസഔട്ടറ഻ സ്ഥഺനം ഓുദൿഺഖ഻ഔമഺക്കഽഔ, എക്സ്െ഻ുഷൿഺ അയ഻ മഽൻ പസ഻ഡന്് ഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ൽ തഽടരഽഔ, എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഄംഖങ്ങളുീട എണ്ണം എട്ടു് അയ഻
ന഻ജീപടഽത്തഽഔ,

യഽവ

പത഻ന഻ധ഻ഔൾ

ുവീണ്ടന്നഽ

വയ്ക്കഽഔ,

ഄംഖങ്ങൾ

മഽൻഔാർ

ഄംഖ഼ഔഺരമ഻ലലഺീത

ീെലവഺക്കഽന്ന തഽഔയ്ക്കഽ് പര഻ധ഻ുയർീപടഽത്തഽഔ തഽടങ്ങ഻യ മഺറ്റങ്ങൾക്കഽ പഽറുമ, ജനറൽ ുരഺഡ഻യഽീട ുഔവഺറം
30 അക്കണീമന്ന ന഻ർുേശവഽം ഐഔഔണ്ഠുഠൿന ഄംഖ഼ഔര഻ക്കീപട്ടു. പഽതഽക്ക഻യ ന഻യമഺവല഻ ഈടൻ തീന്ന
പഺരലൿത്ത഻ൽ വന്നഽ.
പഽത഻യ ന഻യമഺവല഻ുഭദഖത഻ഔൾ ഈൾീക്കഺള്ള഻ച്ചു് അർട഻ഔ഻ൾസ് ഒഫ് ആൻുഔഺർപുറഷൻ പഽതഽക്കഺനഽള്ള
ഄുപക്ഷ വഺഷ഻ങ്ടൻ ുേറ്റ് ുഔഺർപുറഷൻസ് ഡ഻വ഻ഷനഽം പഽതഽക്ക഻യ ന഻യമഺവല഻ IRS-നഽം ഄയച്ചുീഔഺടഽത്തഽ്
ന഻യമഺവല഻ുഭദഖത഻പഔ഻യ
ുേറ്റ഻ൽ

ന഻ന്നഽം

ന഻യമഺനഽസിതമഺയഽം

മറഽപട഻യഺയ഻

ലഭ഻ച്ച

സമയരന്ധ഻തമഺയഽം

ഄംഖ഼ഔഺരപതവഽം

പാർത്ത഻യഺക്ക഻.

IRS-നഽ് ഄയച്ചുീഔഺടഽത്ത

പത഻പും ൂഔമഺറ്റ ുരകഔള഻ൽ ഈൾീപടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ടഽ്.
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ക഻്മ്/നവവത്സര ആദ
2011

ജനഽവര഻

23-നഽ്

സമഺമ഻ഷ്

ഺഷം

ൂഹസ്ഔാൾ

ഔ഻സ്മസ്/നവവത്സരഺുഗഺഷം നടന്നതഽ്. ഇ

ീപർുെഺമ഻ംഗ്

വർഷീത്ത

അർട്സസ്

അുഗഺഷത്ത഻ന്ീറ

ീസന്ററ഻ൽ
രഽ

വച്ചഺയ഻രഽന്നഽ

പുതൿഔത, പുവശന

െ഼സ് വസാലഺക്കഺീതതീന്ന എലലഺ ഄത഻ഥ഻ഔൾക്കഽം പുവശനമനഽവദ഻ച്ചു എന്നതഺണഽ്.
അുഗഺഷങ്ങളുീട ഭഺഖമഺയ഻ നടന്ന ുയഺഖത്ത഻ൽ വച്ചു് ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ അതഽരുസവന സംഭഺവനയഺയ 1000
ുഡഺളർ ൂസറ്റ്ൂലഫ് ൂവസ് പസ഻ഡന്് ുറഺബ് വഺറ്ററ഻നഽ് പസ഻ഡന്് സുതഺഷ് നഺയർ ൂഔമഺറ഻.
ഄംഖങ്ങൾ

ഄവതര഻പ഻ച്ച

ഔലഺപര഻പഺട഻ഔൾ

ന഻ലവഺരം

പഽലർത്ത഻ീയങ്ക഻ലഽം

പര഻പഺട഻ഔൾക്ക഻ടയ഻ീല

ഔഺലതഺമസം പലുപഺഴഽം അസവഺദഔരസം ീഔടഽത്ത഻. ഇ ഔഺലതഺമസീമഺഴ഻വഺക്കഺൻ ുപഺഖഺം ഔമ്മ഻റ്റ഻
ഄതൿദ്ധവഺനം ീെയ്ീതങ്ക഻ലഽം ഒുരഺ ുപഺഖഺമ഻നഽം മഽമ്പഽള്ള തയ്യഺീറടഽക്കൽ
സംഗഺടഔർക്കഽ്

മറ്റു്

ുപഺംവഴ഻ഔീളഺന്നഽമഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല.

എംസ഻മഺരഺയ

സമയം ഔമഺത഼തമഺയത഻നഺൽ
മജഽ

ഔഽരഽവ഻ളയഽം

ഄനഽപമഺ

മാർത്ത഻യഽം വ഻രസതീയഺഴ഻വഺക്കഺൻ വ഻സ്മയന഼യമഺയ പഔടനമഺണഽ് ഔഺഴ്സെവച്ചതഽ് എന്നതഽ് പുതൿഔം
പറുയണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
ഄുസഺസ഻ുയഷൻ

സംഗട഻പ഻ച്ച

എലലഺ

പര഻പഺട഻ഔള഻ലഽീമന്നുപഺീല,

ഔ഻സ്മസ്/നവവത്സര

പര഻പഺട഻ഔള഻ൽ പീങ്കടഽക്കഺനഽം ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഄംഖതവമഽൾപീടയഽള്ള ഈപഺധ഻ഔൾ ന഻ർരന്ധമഺക്ക഻യ഻രഽന്നഽ.
ഴ഻വഺക്കഺനഺവഺീത്ത പുതൿഔ സഺഹെരൿത്ത഻ൽ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഄംഖതവം ആലലഺീത ഄഞ്ചഽ ുപീര ഔ഻സ്മസ്
പര഻പഺട഻യ഻ൽ

പീങ്കടഽക്കഺൻ

ഄംഖങ്ങളഺവഽഔയഽം

രണ്ടഽ

ഄനഽവദ഻ുക്കണ്ട഻
ുപരഽീട

ുപരഽീവള഻ീപടഽത്തഺനഺഖഹ഻ക്കഺത്ത,

വന്നഽ.

ഄംഖതവെ഼സ്
മീറ്റഺരംഖം

ഄവര഻ൽ

മാന്നഽ

ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ
വഹ഻ക്കഽഔയഽം

ുപർ

പ഻ന്ന഼ടഽ്

സവുമധയഺ

ുനതിന഻രയ഻ലഽള്ള,

ീെയ്തഽ.

ഇ

എന്നഺൽ

ഄംഖത്ത഻ന്ീറ

ഄവസുരഺെ഻തമഺയ ആടീപടൽ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ നന്ദ഻ുയഺീട സ്മര഻ക്കഽന്നഽ.
ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ െര഻തത്ത഻ൽ, രഽ പുക്ഷ, ഏറ്റവഽം ുവഖുമറ഻യ ീതരീഞ്ഞടഽപഺയ഻രഽന്നഽ ആത്തവണ
ഄരുങ്ങറ഻യതഽ്.

പസ഻ഡന്റഺയ഻

ുറ്റഺംസ്

ുജഺൺ,

ൂവസ്

പസ഻ഡന്റഺയ഻

രഺജുഖഺപഺലൻ

മഺർഗ്ഗുേര഻,

ീസഔട്ടറ഻യഺയ഻ ഒജസ് ുജഺൺ, ുജഺയ഻ന്് ീസഔട്ടറ഻യഺയ഻ റഺം പണഺം, ടഷററഺയ഻ പ഻. എം. മഺതൿഽ എന്ന഻വർ
നഺമന഻ർുേശം ീെയ്യീപട്ടു. എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഄംഖങ്ങളഺയ഻ സന്ദ഼പ് സദഺനന്ദൻ, ുറഺയ് മഺതൿഽ, ജയശ഼
നഺരഺയണൻ, ഄരഹഺം ുജഺൺ, മഺതൿഽ രഺജഽ, വ഻ശവം െങ്ങരത്ത്, ഔല്പന ഹര഻പസഺദ്, സ഼മ ഄന഻ൽ എന്ന഻വരഽം
ഏഔഔണ്ഠഠമഺയ഻ നഺമന഻ർുേശം ീെയ്യീപട്ടു. പഽത഻യ ഔമ്മ഻റ്റ഻ക്ക് എലലഺ വ഻ജയഺശംസഔളും ുനരഽന്നഽ.

ആതഽരദസവന രവർത്തനങ്ങൾ
അതഽരുസവന പവർത്തനങ്ങൾക്കഺയ഻ 2010-ൽ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ 3321.49 ുഡഺളർ സംഭഺവന ീെയ്തഽ. ആത഻ന്ീറ
വ഻ശദഺംശങ്ങൾ ധനഔഺരൿ റ഻ുപഺർട്ട഻ലഽള്ളത഻നഺൽ ആവ഻ീട വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽന്ന഻ലല.
ീഔഺച്ച഻യ഻ീല രക്ഷഺീസഺൂസറ്റ഻ക്കഽ് 100% ലഺഭവ഻ഹ഻തീമത്ത഻ക്കഺൻ സപ്തസവര സ഻യഺറ്റ഻ൽ, ഄതഺരഺഷ്ട
ലഺുഭതര സംഗടനഺയ ീഔയർ അൻഡ് ീഷയറഽമഺയ഻ ുയഺജ഻ച്ചു സംഗട഻പ഻ച്ച ‘ഖഺുനഺത്സവം’ ക്ുടഺരർ 9-നഽ
നടന്നഽ. ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ, ഄംഖങ്ങൾക്ക഻ടയ഻ൽ പരസൿീപടഽത്ത഻ ഇ സംരംഭത്ത഻ീന ഈപഺധ഻ഔള഻ലലഺീത
സഹഺയ഻ച്ചു.

വവബ്സസറ്റ്, ദസഺഷൿൽ മ഼േ഻യ, മറ്റു വെക്ദനഺളജ഻ ഉരദയഺഗം
രഽ വൿക്ത഻യഽീട ുപര഻ലഺയ഻രഽന്ന ീഡഺൂമൻ ീരജ഻സ്ുടഷൻ, ീവബ് ുഹഺേ഻ംഗ്, ഇ-ീമയ഻ൽ ഄക്കൗണ്ടഽഔൾ
ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ ുപര഻ലഺക്കഽഔയഽം ഇ

ഄക്കൗണ്ടഽഔൾ രണ്ടഽ പഺവശൿം പഽതഽക്കഽഔയഽം

ീെയ്തഽ:

ീഡഺൂമൻ ീരജ഻സ്ുടഷൻ 2013 മഺർച്ചു വുരയഽം ഇ-ീമയ഻ൽ 2012 ഏപ഻ൽ 30 വീരയഽം ുഹഺേ഻ംഗ് 2011
ഡ഻സംരർ 30 വീരയഽമഺണഽ് പഽതഽക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഽ്. ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ ീവബ്ൂസറ്റ് പഽനരഺസാതണം
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ീെയ്തഽ് ഈപുയഺഖവഽം പര഻പഺലനവഽം എളുപമഺക്ക഻. ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ ുെയ്സ്രഽക്ക് ുപജ്, റ്റവ഻റ്റർ ുപജ്
എന്ന഻വ അരംഭ഻ച്ചു. ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ ുെഺുട്ടഺഔൾ വ഻ൻുഡഺസ് സ്ൂഔൂഡവ് ഈപുയഺഖീപടഽത്ത഻ രഽ
സ്ഥലത്തഽ് ഏഔ഼ഔര഻ച്ചു. ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ വരവഽെ഻ലവഽ ഔണക്കഽഔൾ മ഻ന്് എന്ന സർവ഼സ് മഽുകന
െ഻ട്ടീപടഽത്ത഻.

ഄംഖതവീമടഽക്കഺനഽം

ുേജ്

ുഷഺ

റ്റ഻ക്കറ്റുഔൾ

വ഻ൽക്കഺനഽം

ുപപഺൽ

സംവ഻ധഺനം

പുയഺജനീപടഽത്ത഻. ആത഻നഽ പഽറുമ, യഽ. എസ്. രഺങ്ക് ര഻ൽുപ സംവ഻ധഺനം വഴ഻യഺണഽ് ീെക്കഽഔൾ നൽഔ഻യതഽ്.
ഇ സർവ഼സഽഔളുുടീയലലഺം യാസർീനയ്മഽം പഺസ്ുവഡഽം ഄധ഻ഔഺരൂക്കമഺറ്റ ദ഻വസം തീന്ന പഽത഻യ
ഔമ്മ഻റ്റ഻യ്ക്കഽ് ൂഔമഺറഺനഽള്ള ഏർപടഽഔൾ ീെയ്തഽ.

എമർജൻസ഻ ഫണ്ട്
ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ ീെക്ക഻ംഗ് ഄക്കൗണ്ട഻ൽ ന഻ന്നഽം 5000 ുഡഺളർ ുസവ഻ംഗ്സ് ഄക്കൗണ്ട഻ുലയ്ക്കഽ്
മഺറ്റ഻വയ്ക്കഽഔയഽം,

അ

തഽഔ ഄതൿഺവശൿ

ഈപുയഺഖത്ത഻നഽ

മഺതം

ഈപുയഺഖ഻ക്കീപടഽത്തണീമന്നഽ്

2010

എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ ന഻ർുേശ഻ക്കഽഔയഽം ീെയ്തഽ.
ഔഴ഻ഞ്ഞ ഔഽുറ ഔഺലങ്ങളഺയ഻ എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീട വ഻ജയം വർഷഺതൿത്ത഻ൽ ഄവർ ഄടഽത്ത
ഔമ്മ഻റ്റ഻ക്കഽ്

ൂഔമഺറഽന്ന

തഽഔയഽമഺയ഻

രന്ധീപടഽത്തഽന്ന

ഄനഽഔരണ഼യമലലഺത്ത

പവണത

നമ്മഽീട

ഄുസഺസ഻ുയഷീന രഺധ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 2009-ൽ, രഽ ഄംഖത്ത഻നഽ് ധനസഹഺയം ീെയ്യഺനഺയ഻ ഄന്നീത്ത ഔമ്മ഻റ്റ഻
2500 ുഡഺളർ െ഻ലവഺക്കഽഔയഽം ഄത഻ന്ീറ ുപര഻ൽ രഺലൻസ് ഷ഼റ്റ഻ൽ 800 ുഡഺളറ഻ന്ീറ “നഷ്ടം” ഔഺണ഻ക്കഽഔയഽം
ീെയ്തഽ.

ആതഽ്

ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീട

2009

ഔഴ഻വഽുഔടഺീണന്നഽ്

വസ്തഽതഔൾക്കഽ്

വ഻രഽദ്ധമഺയ഻

വൿഺകൿഺന഻ക്കീപടഽന്നതഺയ഻ 2010 ഔമ്മ഻റ്റ഻ മനസ഻ലഺക്ക഻.
ആന഻യഽം

ഭഺവ഻യ഻ൽ

ആത്തരം

സംഭവങ്ങൾ

ഈണ്ടഺഔഺം.

നഷ്ടം

ഭയന്നഽ്

അതഽരുസവനമഺർഗ്ഗം

ഈുപക്ഷ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഺനഺണഽ് എമർജൻസ഻ െണ്ടഺയ഻ 5000 ുഡഺളർ മഺറ്റ഻ വയ്ക്കഽന്നതഽ്. ീെക്ക഻ംഗ് ഄക്കൗണ്ട഻ൽ
ന഻ന്നഽള്ള തഽഔ ൂദനംദ഻ന െ഻ലവഽഔൾക്കഽപുയഺഖീപടഽത്തഽഔയഽം ുസവ഻ംഗ്സ് ഄക്കൗണ്ട഻ൽ മഺറ്റ഻ വയ്ക്കഽന്ന
െണ്ട്

മഽൻവ഻വര഻ച്ചുപഺലഽള്ള

ഄതൿഺവശൿ,

അതഽരസഹഺയ

സംരംഭങ്ങൾക്കഽപുയഺഖീപടഽത്തഽഔയഽം

ീെയ്യണീമന്നഺണഽ് ഇ നടപട഻ വഴ഻ 2010 എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ അഖഹ഻ക്കഽന്നതഽ്.
ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ

ലഺഭവഽം

സമ്പഺദൿവഽം

ഔാട്ടലഺയ഻രഽന്ന഻ലല

2010

എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ്

ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീട

ലക്ഷൿീമന്നതഽ് പത഼ഔഺത്മഔമഺയ഻ ഔഺണ഻ക്കഺൻ ഔാട഻യഺണഽ് ആത്തവണ രഽ ുഡഺളർ മഺതം ഔാടഽതലഺക്ക഻
2010 ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഔണക്കഽഔൾ ൂഔമഺറഽന്നതഽ്.

രരസൿവരഽമഺനം
ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ െര഻തത്ത഻ീല ഏറ്റവഽം വല഻യ പരസൿ വരഽമഺനമഺണഽ് 2010-ൽ ലഭൿമഺയതഽ്
(വ഻ശദഺംശങ്ങൾക്കഽ് ധനഔഺരൿറ഻ുപഺർട്ട് ുനഺക്കഽഔ). ഒണം, ുേജ് ുഷഺ, ഔ഻സ്മസ് എന്ന഼ പര഻പഺട഻ഔൾക്കഽ
പഽറുമ,

ഔഺയ഻ഔ

ആനങ്ങൾക്കഽ്

ഔമൿാണ഻റ്റ഻യ്ക്കയയ്ക്കഽന്ന

പഺുയഺജഔരഺവഺനഽം

ഇ-ീമയ഻ലഽഔള഻ൽ

ുസവനദഺതഺക്കൾ

പരസൿവഺെഔങ്ങൾ

രംഖത്തഽവന്നഽ.

ീസഔട്ടറ഻,

ഈൾീക്കഺള്ള഻ക്കഽഔ

വഴ഻യഽം

വരഽമഺനമഽണ്ടഺയ഻.
ഒുരഺ

പര഻പഺട഻ക്കഽം

മഽൻഔാട്ട഻

ന഻ശ്ചയ഻ച്ച

പരസൿതഽഔഔൾ

ന഻ർമ്മ഻ക്കഽഔയഽം ഄവ ുസവനദഺതഺക്കൾക്കഽ് മഽൻഔാട്ട഻
ഄംഖങ്ങളഺയവർക്കഽ്

പരസൿതഽഔയ഻ൽ

പരസൿദഺതഺവ഻ന്ുറയഽം

വ഻ശദഺംശങ്ങൾ

പരസൿദഺതഺക്കൾക്കഽ് ലഗഽുലകയഽീട

ഔഺരൿമഺയ

ആളവഽഔൾ

ീവബ്ൂസറ്റ഻ലഽം

പത഻പും

ഄടങ്ങഽന്ന

പരസൿന഻ർുേശപമഺണം

വ഻തരണം ീെയ്യുഔയഽം ീെയ്തഽ. ഄുസഺസ഻ുയഷൻ
ീെയ്തഽ

ീഔഺടഽത്തഽ.

ുെസ്രഽക്ക഻ലഽം

ഒുരഺ

പസ഻ദ്ധീപടഽത്ത഻.

നന്ദ഻പഔഺശ഻പ഻ക്കഽന്ന ഔത്തഽഔളും ഒുരഺ പര഻പഺട഻ക്കഽ

ുശഷവഽം വ഻തരണം ീെയ്യുന്നത഻ൽ പുതൿഔ ശദ്ധയാന്ന഻യതഽം ഇ ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീട ുനട്ടമഺണഽ്. പരസൿം മാലം
ഄുസഺസ഻ുയഷനഽ

ഔ഻ട്ട഻യ

വരഽമഺനത്ത഻നഽ

പഽറുമ,

അഔർഷഔമഺയ

ുസവന

വഺഗ്ദഺനങ്ങൾ

ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഄംഖങ്ങൾക്കഽ് പണം ലഺഭ഻ക്കഺനഽം ഇ പരസൿങ്ങൾ ഈപഔര഻ച്ചു.
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വഴ഻

അംഗതവം മാലമഽള്ള രദയഺജനങ്ങൾ
ഄുസഺസ഻ുയഷൻ

2010-ൽ

ഄംഖതവത്ത഻ൽ

മഺതമലല,

ഄംഖതവം

മാലമഽള്ള

പുയഺജനങ്ങള഻ലഽം

ഄഭാതപാർവ്വമഺയ വർദ്ധനവഽണ്ടഺയ഻. 331 ഄംഖങ്ങുളഺീട ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഇ വർഷം ഏറ്റവഽം
ഄംഖങ്ങീള

ുെർത്തഽ. ഒണത്ത഻നഽം ഔ഻സ്മസ഻നഽം പത഻വ഻ലഽം

പീങ്കടഽക്കഽഔയഽം

അസവഺദഔരഺവഽഔയഽം

പര഻പഺട഻ഔള഻ലഽം

പീങ്കടഽത്ത

ീെയ്തഽ.

ഄംഖതവമഽള്ള

2010-ൽ

രണ്ടംഖ

ഔാടഽതൽ

ഄംഖങ്ങൾ പര഻പഺട഻ഔള഻ൽ

ഄുസഺസ഻ുയഷൻ

ഔഽടഽംരം,

ഔാടഽതൽ

സംഗട഻പ഻ച്ച

ഄംഖതവമ഻ലലഺത്ത

എലലഺ

ഔഽടഽംരീത്ത

ഄുപക്ഷ഻ച്ചു് എൺപത഻ലധ഻ഔം ുഡഺളർ ലഺഭ഻ച്ചതഺയ഻ ഔണക്കഽഔൾ സാെ഻പ഻ക്കഽന്നഽ.

ഉരസംഹഺരം
“ന഼ീയഺരഽ

ശതഽവഽമ഻ലലഺുത്തഺനഺീണങ്ക഻ൽ

ന഼

ീെയ്ത

ഔഺരൿങ്ങൾ

ന഻സഺരങ്ങൾ”

എന്നഽ്

ഔവ഻

ആടുേര഻

പഺട഻യ഻ട്ടുണ്ടഽ്. ശതഽക്കീള സമ്പഺദ഻ക്കഺീത ന഻സഺരങ്ങളലലഺത്ത പലഔഺരൿങ്ങളും ീെയ്യുവഺൻ പറ്റ഻യതഽ് 2010
എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ്

ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീട

ഄർപണമുനഺഭഺവവഽം

ഔാട്ടഺയപവർത്തനവഽം

മാലമഺണഽ്.

ഔാട്ടുത്തരവഺദ഻ത്തത്ത഻ന്ീറ ഈത്തുമഺദഺഹണമഺയ഻ പവർത്ത഻ക്കഺൻ ഔഴ഻ഞ്ഞത഻ൽ ഒുരഺ ഔമ്മ഻റ്റ഻യംഖത്ത഻നഽം
ഄുങ്ങയറ്റം ഄഭ഻മഺനവഽമഽണ്ടഽ്. ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഄംഖങ്ങളുീട വ഻ലുയറ഻യ സമയം സഺമാഹ഻ഔപവർത്തനങ്ങൾക്കഽ
മഺറ്റ഻വയ്ക്കഺൻ

ഄനഽവദ഻ക്കഽന്നത഻ൽ

ഄവരഽീട

ഔഽടഽംരഺംഖങ്ങളുീട

പ഻തഽണ

രിഹത്തഺണഽ്.

ഔമ്മ഻റ്റ഻

ഄംഖങ്ങളുീട ഔഽടഽംരഺംഖങ്ങുളഺടഽള്ള നന്ദ഻ ുരകീപടഽത്തഺൻ രണ്ടഺുലഺെ഻ുക്കണ്ടഽന്ന അവശൿുമയ഻ലല.
ഒണഺുഗഺഷത്ത഻നഽ
ലഺല഻ീന

മഺുവല഻യഺയഽം

നന്ദ഻ുയഺീട

സ്മര഻ക്കഺീത

ഔ഻സ്മസ്

അുഗഺഷത്ത഻നഽ

വയ്യ. എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ്

സഺന്റഺുലഺസഺയഽം

ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഄംഖുത്തഺളം

ുവഷമ഻ട്ട

തീന്ന

സാരജ്

ഔഠ഻നഺദ്ധവഺനം

ീെയ്ത ദ഼ുപഷ് നഺയരഽം പുതൿഔ പരഺമർശത്ത഻നഽ് ഄർഹനഺണഽ്.
ുഔരളഺ

ഄുസഺസ഻ുയഷീന

മഺതിഔഺപരമഺയ

പവർത്തനങ്ങള഻ലാീട

മഽുന്നഺട്ടു

നയ഻ക്കഺനഺയത഻ൽ

ഇ

ഔമ്മ഻റ്റ഻ ഄഭ഻മഺനം ീഔഺള്ളുന്നഽ. എന്നഺലഽം ഄുസഺസ഻ുയഷന്ീറ വ഻ജയഺപജയങ്ങൾ വ഻ലയ഻രഽുത്തണ്ടതഽ്
ഄംഖങ്ങളഺീണന്ന

ഔഺരൿം

ഄറ഻വ഻ുലയ്ക്കഽം

ുവണ്ട഻

വ഻സ്മര഻ക്കഽന്ന഻ലല.
2010-ീല

രഹഽമഺനൿരഺയ

പവർത്തന

ഄംഖങ്ങളുീട

റ഻ുപഺർട്ട്

ആത഻നഺൽ

പര഻ഖണനയ്ക്കഽം
അദരുവഺീട

സമർപ഻ച്ചുീഔഺള്ളുന്നഽ.

വ഻ശവസ്തതുയഺീട,
സുതഺഷ് പ഻ള്ള
(ീസഔട്ടറ഻, ുഔരളഺ ഄുസഺസ഻ുയഷൻ ഒഫ് വഺഷ഻ങ്ടൻ)
ീെരഽവര഻ 19, 2011.
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