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സമഗ്ര ആദിവാസി വികസന 
പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ബാല 
വിഭവ കക�ം സുംഘടിപ്ിച്ച ബാല 
ക�ാത്ര കകലാത്സവും ആട്ും 2018 
സമാപിച്ചു. ഡിസുംബർ27, 28, 29 
തരീയതികളിലായി അരകങേറിയ 
അട്പ്ാടിയുടട ഏറ്റവും വലിയ കലാ 
മാമാങ്കത്ിൽ 136 ബാലക�ാത്ര 
സഭകളിൽ നിന്നു 2000 കുട്ികൾ 
പടങ്കടത്തു. കുട്ികളുടട സർഗ്ഗകേഷി 
പരികപാഷിപ്ിക്കുക, സ്കൂൾ കകലാ-
ത്സവങേളിൽ  ക�ാത്ര വിഭാ�ത്ിൽ 
ടപട് കുട്ികളുടട  പങ്കാളിത്ും  വർ-
ദ്ധിപ്ിക്കുക,  കകലാത്സവകവദിക-
ളിൽ നിന്നുും  ഒഴിവാക്കടപ്ട്  ക�ാത്ര  
കലകൾ മത്സര കവദികളികലക്കക്  
ടകാണ്ടുവരികയുും പുത്ൻ തലമുറ-
യിൽ ഇത്രും കലകകളാടള്ള സ്രീ-
കാര്യത വർധിപ്ിക്കുക,  തുടങേിയ 
ഉകദേേലക്്യങേകളാടക് കൂടിയാണക് 
പരിപാടി സുംഘടിപ്ിച്ചതക്. 70 
ഇനങേളിൽ നടന്ന മത്സരങേളിൽ 
പരമ്പരാ�ത ക�ാത്രകലകളായ 
ആദിവാസി നൃത്ും, ആദിവാസി 
ഭാഷ നാടകും, ആദിവാസി ഭാഷ 
പ്രസും�ും, ടപടറ താളും എന്നി  
പരിപാടികൾക്കക് നല്ല മത്സരമായി-
രുന്നു. കകലാത്സവ കവദികളിൽ മാറി 

നിൽക്കുന്ന കുട്ികൾക്കക് മുകന്നാട്ക് 
വരാൻ ഇടതാരു തുടക്കമാകുും എന്നക് 
പ്രേസ്ത സിനിമ സുംവിധായിക 
ലരീല സക്ാഷക് ഉൽഘാടനും ടെയ്തു 
ടകാണ്ടു സുംസാരിച്ചു. ക്ാക്കക് പ്രസി-
ഡന്ക് ഈേ്രി കരേൻ ആദ്യക്ത 
വഹിച്ചു. അ�ളി പഞ്ായത്ക് പ്ര-
സിഡന്ക് ശ്രീമതി. ലക്ഷി ശ്രീകുമാർ, 
ഐ റ്റി ഡി പി കപ്രാജക്ക് ഓഫരീസർ 
കൃഷ്ണ പ്രകാേക്,  കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ 
മിഷൻ കകാർഡികനറ്റർ സസതലവി, 
പഞ്ായത്ക് സമിതി അും�ങേളായ 

ആരവമായി  ആട്ം-2K18  

പാപ കാരത്തുർ, ദരീപ ചുണ്ാകുളും 
തുടങേിയവർ സുംസാരിച്ചു. സിന്ധു 
വി സ്ാ�തവും കരുണാകരൻ ടക 
പി നന്ിയുും പറഞ്ഞു. വാേികയറിയ 
കലാ മത്സരങേളിൽ ഓവകറാൾ ൊ-
മ്പ്യൻമാരായതക്  കള്ളക്കര ഊരുും, 
രണ്ാും സ്ാനത്തു ടപാട്ിക്കൽ 
ഊരുും വരാ�ുംപാടി മൂന്നാും സ്ാന-
ത്തുും എത്ി. �കജനക്്രൻ കുൽക്കൂർ 
കലാപ്രതിഭ പട്ുംവും കലാതിലക 
പട്ും വിഷ്ണു പ്രിയ ദുണ്ടുർ, ദരീപിക ദാ-
സന്നൂർ എന്നിവർ പങ്കിടട്ടത്തു.

ആട്ും- 2k18 ൻടറ ഉതക്ഘാടനും  ക�ാത്ര സിനിമാ സുംവിധായിക ലരീല സക്ാഷക്  നിര്ഹിക്കുന്നു,

ആട്ും- 2k18 ൻടറ വിജയികളായ കള്ളക്കര ക്ാഫിയുമായി 

കമളയിൽ നിന്നക്...
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കപാഷകാഹാര വിദ്യാ-
ഭ്യാസ കകനക്്രും രണ്ാുംഘട് 
പരിേരീലനും നടത്ി. 22 ഊരക് 
സമിതികൾ കകനക്്രരീകരി-
ച്ചക് എല്ലാ വരീടകളിലും കപാഷ-
കാഹാരും എത്ിക്കുക എന്ന 
ലക്്യകത്ാടട ഊരക് സമിതി-
കടള േക്ിടപ്ടത്ാനും കമയൂ-
ണിറ്റി കിച്ചണുകളിൽനിന്നുും 
ഭക്ണും കഴിക്കുന്ന ഗുണകഭാ-
ക്ാക്കൾക്കക് കപാഷകാഹാരും 
ഉറപ്പുവരുത്ാനമായി പരിേരീ-
ലന പരിപാടി സുംഘടിപ്ിച്ച-
തക്.  കഷാളയൂർ പഞ്ായത്ി-
ടല വരകുംപാടി, മൂല�ും�ൽ, 
ടവള്ളകുളും, വയലൂർ, താടഴ 
സാമ്പാർകകാടക്, കബാഡിൊള, 
വണ്ാ്റ എന്നരീ ഊരക് സമി-

തികളുും അ�ളി പഞ്ായത്ി-
ടല നകുപതി, മാമണ, മ്ിമല, 
കുന്നൻൊള, നരസിമുക്കക്, ഓ്-
മല, ടകാല്ലുംകടവക്, ഒസത്ിയൂർ 
എന്നരീ ഊരക് സമിതികളുും പുതൂർ 
പഞ്ായത്ിടല കദാഡ്ഡു�ട്ി, നട 
മൂലടക്കാമ്പക്, കൽപ്ട്ി, സനനാും 
ടപട്ി, പാലൂർ, വല്ലവട്ി, താടഴ  
ഉമ്മത്ാുംമ്പടി എന്നരീ ഊരക് 
സമിതികളുമാണക് ഈ ഘട്-
ത്ികലക്കക് ടതരടഞെടത്ിരി-
ക്കുന്നതക്. ഈ ഘട്ത്ിലാണക് 
കപാഷകാഹാര വിദ്യാഭ്യാസ 
പരിപാടി  നടപ്ിലാക്കുന്നതക്. 
ഇതിൽ പ്രധാനമായുും കപാ-
ഷകാഹാരക്കുറവള്ള കുട്ികൾ, 
�ർഭിണികൾ കൗമാരപ്രായ-
ത്ിലള്ള കുട്ികൾ എന്നിവടര 
കകനക്്രരീകരിച്ചുള്ള തുടർപ്രവർ-

പ�ാഷകാഹാര വിദ്ാഭ്ാസ പകന്ദ്ം 
രണാംഘട് �രിശീലനം നടത്ി.

ത്നങേൾ പ്രധാനഘടകമാണക്. 
കപാഷകാഹാരും, വ്യക്ിശുെി-
ത്ും, പരിസരശുെിത്ും, കരീട-
നാേിനികളുടട പ്രത്യാഘാത-
ങേൾ, പാരമ്പര്യ ഭക്ണടത് 
കുറിച്ചുള്ള അറിവക് തുടങേിയവ 
ഈ ക്ാസുകളിൽ െർച്ചടെ-
യ്യടപ്ടന്നു. രണ്ാുംഘട്ത്ിൽ  
ഊരു സന്ർേനും, ഒന്നു മുതൽ 
രണ്ടു ഏക്കർവടര പച്ചക്കറി 
കൃഷി, പരമ്പരാ�ത ഭക്ണും 
മൂന്നുദിവസടമങ്കിലും കഴിക്കു-
ന്നുടവന്നക് ഉറപ്ാക്കൽ, കപാഷ-
കാഹാരക്കുറവള്ള കുട്ികടള പ്ര-
കത്യകമായി ഊരക് സമിതിയുടട 
കനതൃത്ത്ിൽ പരിപാലനും 
നടത്ൽ,  തുടങേിയവയാണക് 
ഈ കക�ത്ിലൂടട ടെയ്തുവരു-
ന്നതക്.
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കുടുംബശ്രീ മിഷൻ നടപ്ിലാ-
ക്കുന്ന അട്പ്ാടി സമഗ്ര ആദിവാസി 
വികസന പദ്ധതിയുടട കരീഴിൽ  
ആരുംഭിച്ച ക്ാൾ കകരള പ്രകത്യക 
ബാച്ചക് ഉദക്ഘാടനും  ഡിസുംബർ 
15നക് അ�ളി ക്യാമ്പക് ടസന്റിൽ 
വച്ചക് ബഹു.എും. ബി. രാകജഷക് എും 
പി നിർവഹിച്ചു. ക്ാക്കക് പഞ്ായ-
ത്ക് പ്രസിഡണ്ക് ശ്രീമതി ഈേ്രൻ 
കരഷൻ അധ്യക്യായി. ഈവർഷും 
പ്ലസക് വൺ പ്രകവേനും ലഭിക്കാ-
ത് അട്പ്ാടി ആദിവാസി സമൂ-
ഹത്ിൽനിന്നുള്ള കുട്ികളുടട തു-
ടർപഠനും സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി 
കകരള സർക്കാരിൻടറ ഹയർടസ-
ക്കൻഡറി വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധ-
തിയായ സ്കൂൾ കകരള പദ്ധതിയുടട 
പ്രകയാജനും ഉൾടക്കാണ്ടുടകാണ്ാ-
ണക് പ്രകത്യക പ്ലസക് വൺ ഹയൂമാനി-
റ്റരീസക്, ടകാകമഴ്ക് ബാച്ചുകൾ ആരും-
ഭിച്ചിരിക്കുന്നതക്. ക്ാൾ കകരള 
പ്രകത്യക ബാച്ചക് കൂടാടത അട്പ്ാടി  

പ്ാൾ പകരള  പ്രപ്്ക  ബാച്്ദ  ഉദ്ദഘാടനം ചെയ്തു.

സമഗ്ര ആദിവാസി വികസന പദ്ധതി 
മികവിടന കകനക്്രും, ടതാഴിലറപ്ക് 
മുൻകൂർ കവതന വിതരണപദ്ധതി, 
മഹിളാ മിത്ര ഒന്നാുംഘട് ഗുണകഭാക്തൃ 
സും�മും  എന്നിവയുടടയുും ഉദക്ഘാട-
നും എും പി നിർവഹിച്ചു. കുടുംബശ്രീ 
മിഷൻ സമഗ്ര ആദിവാസി വികസന 
പദ്ധതി കപ്രാഗ്രാും മാകനജർ സിന്ധു, 
കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കകാർഡി-

കനറ്റർ പി. സസതലവി, അ�ളി 
പഞ്ായത്ക് പ്രസിഡണ്ക് ശ്രീലക്ഷി 
ശ്രീകുമാർ, പഞ്ായത്ക് സമിതി 
കനതാക്കളായ വഞ്ി കല്ലൻ ഒസ-
ത്ിയുർ, ദരീപ ചുണ്കുളും, പാപ്ാ കാ-
രത്തൂർ, ലക്ഷി െ�ൻ പുതൂർ, നഞ്ൻ 
മൂപ്ൻ തുടങേിയവർ സുംസാരിച്ചു.

ആദിവാസി സമഗ്ര വികസനത്ിനക്  ഉണ-
കര്കിടക്കാണ്ക് ടമച്ചിന പള്ളി : മികവി-
ടന് കക�ം പാലക്കാടക് എും പി എും ബി 
രാകജഷക്  വയലൂരിൽ വച്ചക് ഉതക്ഘാടനും 
ടെയ്തു. ആദിവാസി സക്ത്രരീകളുടട കനതൃ 
ത്ത്ിൽ നടപ്ിലാക്കുന്ന കകരളത്ിടല-
ആദ്യടത് പരിേരീലന കകനക്്രമാണക് ഇതക്. 
പഠനും, പരിേരീലനും, പരദർേനും എന്നരീ 
മൂന്നക് തലത്ിലള്ള പ്രവർത്നങേളാണക് 
ഇവിടട നടത്തുക.കകരളത്ിനകത്തുും പു-
റത്തുമുള്ളവർക്കക്  ഇവിടട നിന്നക് പരിേരീ-
ലനും ലഭിക്കുും.

മികവ്ദ ച്ളിയിക്ാന് ചമച്ിന �ള്ി

കുടുംബശ്രീ കനേഹിതാ കൗൺസികലഴ്ക് , 
സർവരീസക് കപ്രാസവഡഴ്ക്  ആദ്യ ബാച്ചക് 
പരിേരീലനും വയലൂർ ടമച്ചിന പള്ളിയിൽ 
വച്ച ഡിസുംബർ 19, 20, 21 തിയതികളിൽ 
നടത്തുകയുണ്ായി.അട്പ്ാടി എന്നക് പത്ര 
മാധ്യമങേളിൽ കൂടി അറിയുന്നവർ മുതൽ 
ഇവിടട കജാലി ടെയ്തവർ വടരയുള്ള കക-
രളത്ിടല വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നക്ന-
മുള്ള 26 ആളുകൾ അടങേിയതായിരുന്നു 
ആദ്യ ബാച്ചക്. സ്ാപന രൂപരീകരണവും 
കാര്യകേഷി വികസനവും, സാമൂഹിക ഉൽ 
കെർക്കലും സാമൂഹിക വികസനവും, 
സനപുണ്യ വികസനവും ഉപജരീവനവും, 
വിവിധ  വകുപ്പുകളുമായി സുംകയാജന പ്ര-
വർത്നങേൾ , എന്നരീ പദ്ധതിയുടട നാലക് 
പ്രധാനടപട് ഘടകങേളിൽ നിന്നു ടകാണ്ക് 
ആകരാ�്യും, വിദ്യാഭ്യാസും ,ഉപജരീവനും, 
സാമൂഹ്യ വികസനും, സ്ാപന രൂപരീകര-

ണും എന്നരീ വിഷയങേളിൽ പരിേരീലനും 
ലഭിച്ച  ആദിവാസി സമൂഹത്ിൽ നിന്നുമു-
ള്ള റികസാഴ്ക് ടപകഴ്ാന്ാർ അവരുടട അന-
ഭവങേളിലൂടട ക്ാസുകൾ  നല്കുകയുണ്ായി. 
പരിപാടിയിലൂടട  പഠനും, വിവിധ ഊരക് 
സന്ർേനും, കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൻ, ബ്ിഡക്ജക് 
കകാഴ്ക്, പരമ്പരാ�ത കൃഷി, ഊരിടന് 
സാമൂഹിക ഘടന, ആദിവാസി കല 
എന്നിവ കനരിട് കണ് മനസിലാക്കുവാ-
നും പദ്ധതിയുടട ഗുണകഭാക്ാക്കടള കണ്ക്  
പദ്ധതി പ്രവർത്നങേളുും ആദിവാസി കമ-
ഖലയിടല വികസനവും മനസിലാക്കുവാ-
നും സാധിച്ചു എന്നതക് പരിേരീലനത്ിടന് 
വിജയമായി കാണുന്നു. വയലൂർ ഊരുമൂപ്-
ൻ, ഊരുസമിതി ഭാരവാഹികൾ, ആനി-
ടമറ്റർമാർ പി എും യു അും�ങേൾ എന്നിവർ 
ഈ മൂന്നക് ദിവസും നരീണ്ടു നിന്ന പരിേരീലന 
പരിപാടിയിൽ പടങ്കടത്തു.

ടമച്ചിന പള്ളിയുടട ഉതക്ഘാടനും പാലക്കാടക്  എും പി  എും ബി 
രാകജഷക്   നിര്ഹിക്കുന്നു

വൻ വിജയമായി ആദ്യ ബാച്ചക് പരിേരീലനും



2

വാർത്കൾ, അറിയിപ്പുകൾ

44

കുടുംബശ്രീ അും�ങേൾ ആരുംഭിക്കുന്ന 
വിവിധ ടതാഴിലകളികലക്കുള്ള ഗുണ-
കഭാക്ാക്കടള തിരടഞെടക്കാനള്ള 
പരിേരീലന പരിപാടി ജന 12  മുതൽ 
20 വടര വാർഡക് അടിസ്ാനത്ിൽ 
നടക്കുും. കുടുംബശ്രീയിലൂടടയുും ബാ-
ങ്കക്മുഖാ്രവുംകലാൺആവേ്യമുള്ള-
വർഈ പരിേരീലനപരിപാടിയിൽ 
പടങ്കടകക്കണ്താണക്.കൂടതൽവിവര-
ങേൾക്കായിആനികമറ്ററുമായിബന്ധ-
ടപ്ടണും

കുടുംബശ്രീയുടട കരീഴിൽ യുവജനടതാ-
ഴിൽ സുംരുംഭങേൾ കപ്രാത്സാഹിപ്ി-
ക്കുന്നതിടന് ഭാ�മായി വിവിധ സ്-
ലങേളിൽ വ്യത്യസ്തങേളായ ടതാഴിൽ 
സുംരുംഭങേൾ ആരുംഭിക്കുന്നു.

കമടല താവളും കകനക്്രരീകരിച്ചു കുടും-
ബശ്രീയുടട കരീഴിൽ ഇടലകക്്ിക്കൽ-
കഷാപ്ക്ആരുംഭിച്ചു.നമ്മുടട ഊരുകളിടല 
വിദ്യാഭ്യാസമ്പന്നരായ സ്യുംടതാഴിൽ 
ടെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കക് നടത്-
ടപടന്ന ടതാഴിൽ വികസന പദ്ധതി-
യുടട ഭാ�മായിട്ാണക് ഈ   കഷാപ്ക് 
ആരുംഭിച്ചതക്  .വരീടകളികലക്കക് ആവേ്യ-
മുള്ള ഇടലകക്്ിക്കൽ സാധങേൾ ലഭി-
ക്കുന്നതികനാടടാപ്ും പ്ലുംബിങ്ും, വയ-
റിങക്കജാലികളുും ഈ സ്ാപനും 
മുഖാ്രും ടെയ്തു ടകാടക്കുും. അ�-

അട്പ്ാടിയിടല ആദിവാസി യുവതി-
യുവാക്കൾക്കക്സർക്കാർ കജാലി കന-
ടിടകാടക്കുക എന്ന ലക്്യകത്ാടട 
ആരുംഭിക്കുന്ന പരിേരീലനകകനക്്രും 
൯ജനവരി 11ന യാഥാർഥ്യമാകുന്നു. 
നായ്ക്കർപാടി ഊരിടല ശ്രീഭരതൻ പി 
അകോകക്,ക�ാട്ിയാർകണ്ി ഊരിടല 
ഉണ്ി.R, ഇടലച്ചിവഴി ഊരിടലഅജി-
തക് എന്നിവരുടട കനതൃത്ത്ിലാണക് 
അട്പ്ാടി എഡയൂകക്കഷൻ ടസാസസറ്റി 
AES PSC പരിേരീലന കകനക്്രും പ്രവർ-
ത്ിക്കുന്നതക്. അ�ളിയിടല സിവിൽ-
ക്റേഷൻടകട്ിടത്ിൽ ആരുംഭിക്കുന്ന 
ഈ സ്ാപനും ബഹു .തകദേേകാര്യാവ-
കുപ്ക് മനക്ത്രി ശ്രീ AC ടമായ്തരീൻ ഉതക്ഘാ-
ടനും ടെയ്ും. ആദിവാസി വിഭാ�-
ത്ിൽടപട്വർക്കക് പരിേരീലനത്ിൽ 
ഫരീസിളവക് ഉണ്ായിരിക്കുും. വിദഗ്ദ്ധരായ 
അദ്ധ്യാപകരുടട കസവനും ഈ PSC 
കകാച്ചിങക്ടസന്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതാ-
യിരിക്കുും. രജിസക്ക്ഷൻകാര്യങേൾ-
ക്ക്ിളിക്കുക-9061968527

അട്പ്ാടി ടപെഷ്യൽ കപ്രാജക്ിടന്ഭാ�-
മായ ടപെഷ്യൽ അയൽക്കൂട്ങേളിൽ 26  
എണ്ും ്ാൻസാക്ൻ കബസക്ഡക്എും-
ഐസ്നു കരീഴിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു .ഓഡി-
റ്റക്പൂർത്ിയായഅയൽക്കൂട്ങേളാണക് 
ഇവടയല്ലാും. ഇതുമൂലും ബുക്കക്കരീപ്ിങേി-
ടന് ക്ാളിറ്റി വളടരയധികും ടമച്ചടപ്-
ടത്ാൻ കഴിയുും.അയൽക്കൂട്ങേളുടട 
വിേ്സ്തത അും�ങേൾക്കിടയിലും ബാ-
ങ്കുകൾ കപാടലയുള്ള ധനകാര്യസ്ാ-

ടതാഴിലറപ്ക് മുൻ കൂർ കവതന വിതരണ 
പദ്ധതിയുടട ഭാ�മായി 26 ഊരക് 
സമിതികളിൽ 3 ലക്ും രൂപ വരീതും 
7800000/- രൂപ നൽകി. അ�ളി 
പഞ്ായത്ക്  സമിതിക്കു കരീഴിടല 9 
ഊരക് സമിതികൾ, കഷാളയൂർ പഞ്ായ-
ത്ക്  സമിതിക്കക് കരീഴിടല 5 ഊരക് സമി-
തികൾ, പുതൂർ പഞ്ായത്ക്  സമിതി-
ക്കക് കരീഴിടല 12 ഊരക് സമിതികൾക്കക് 
MGNREGS മുൻ കൂർ കവതന വിതരണ 
പദ്ധതി എന്ന കപരിൽ ഊരക് സമിതി 
ആരുംഭിച്ച ബാങ്കക് അക്കൗണ്ിൽ 3 
ലക്ും രൂപ വരീതും ലഭിച്ചു. ഇതനസ-
രിച്ചു 10 ഊരക് സമിതികളിൽ നിന്നായി 
202 ടതാഴിലാളികൾ കവതനും ആവ-
േ്യടപ്ടകയുും ഊരക് സമിതിയുമായി 
ധാരണ പത്രും ഒപ്ക് ടവക്കുകയുും അതക്  
അനസരിച്ചു മുൻ കൂർ കവതന ഇനത്ിൽ 
490130 രൂപ നൽകി.

കുടംബശ്ീച്ാഴിൽസംരംഭങ്ങൾ 
-�രിശീലന�രി�ാടി

യുവജനച്ാഴിൽസംരംഭങ്ങൾ

ശ്രീമുരു�ൻ ഇടലകക്്ിക്കൽസക്

AES-PSC �രിശീലനപക�ം
ജനുവരി 11നു മ�ി ഉ്്ദഘാടനം-
ചെയ്ം

ളിപഞ്ായത്ക്ടപ്രസിഡന്ക്ശ്രീമതി .
ശ്രീലക്ഷിശ്രീകുമാർ കഷാപ്ക് ഉതക്ഘാ-
ടനുംടെയ്തു. DDUGKY പദ്ധതിയിൽ കൂടി 
ടതാഴിൽ പരിേരീലനും ലഭിച്ച നകക്പതി 
ഊരിടല വിനരീതക്കുമാർ , ഭൂതിവഴി 
ഊരിടല മകനാജക്കുമാർ , പാലൂരിടല 
മണികണ്ഠൻ , ബിജു , സ്ർണ്�ദയി-
ടല മണികണ്ഠൻ എന്നിവരാണക് കഷാപ്ക് 
നടത്തുന്നതക്. ഇടലകക്്ിക്കൽസാധ-
നങേളുും വരീടകളുടടവയറിും�ക് ,പ്ലും-
ബിും�ക്കജാലികളുും ആവേ്യമുള്ളവർ 
9072412053, 8157918556 നമ്പറുകളിൽ 
ബന്ധടപ്കടണ്താണക്

മുന് കൂർ പവ്ന �ദ്ധ്ി

ട്ാന്സാക്ഷന് പബസ്ദഡ്ദ  MIS
പനങേളിളിലും മറ്ും വർധിപ്ിക്കാൻ 
TBMIS  രരീതി സഹായകമാണക്. വളടര-
ഫലപ്രദമായതരീരുമാനങേൾ സകടകാ-
ള്ളുന്നതിന അയൽക്കൂട്ങേടള സഹാ-
യിക്കാൻ  TBMIS  മുകഘന സാധിക്കുും 
.വളടര കൃത്യതമായ അക്കൗണ്ിും�ക് 
ഇതുമുകഘനസാധിക്കുും .ആറുമാസത്ി-
നകും മുഴുവൻ ടപെഷ്യൽഅയൽക്കൂട്-
ങേടളയുും TBMIS നകരീഴിൽടകാണ്ടുവ-
രികയാണക്ടപെഷ്യൽ പദ്ധതി ലക്്യും 
വയ്ക്കുന്നതക്

ചമച്ിന �ള്ി - മികവിടന്  കക�ും 
വഴി �രിശീലനം പനടിയ ആദ് ബാച്്ദ.


