
2017  ഡിസംബർ   23
മലയാള മന�ാരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പപ്  14

കുടുംബശ്രീ മിഷൻ വഴി നടപ്പാക്ു
ന്ന നനപുണ്യ പരി്രീലന പദ്ധ
തിയപാണു ദരീൻദയപാൽ ഉപപാധ്യപായ 

ശ്പാമരീണ കൗ്ല്യയയപാജന (DDUGKY). യക
ന്ദ്രസർക്പാരിന്റെ ശ്പാമവികസന മന്തപാല
യത്ിന്റെ സൗജന്യ നനപുണ്യ പരി്രീ
ലന ന്തപാഴിൽദപാന പദ്ധതിയപായ ഡിഡിയു
ജിന്കനവയിലൂന്ട 2019 മപാർച്ിനു മുൻപ് 
51,200 ഉയദ്യപാ്പാർഥികൾക്ു ന്തപാഴിൽ പരി
്രീലനം നൽകുന്നു. എം പപാനൽ ന്െയ്ുന്ന 
ന്തപാഴിൽ പരി്രീലന ഏജൻസികളിലൂന്ട

യപാണു സൗജന്യ പരി്രീലനം.
132 പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 50ൽ അധികം കകഥാഴ്സുകൾ
50ൽ അധികം വ്യത്യസത യകപാഴസുകളപാണ് ഉയദ്യപാ്പാർഥികൾക്പായി ഈ പദ്ധതിയിൽ 

ലഭ്യമപാകുന്നത്. യകരളത്ിന്ല വിവിധ സഥലങ്ങളിലപായി 132 പരി്രീലന സഥപാപനങ്ങളിലൂ
ന്ട നനപുണ്യ പരി്രീലനം യനടപാം. െില യകപാഴസുകളിൽ റസിഡൻഷ്യൽ പഠനവുമുണ്ട്. വരീ
ടിനു ന്തപാട്ടടുത് സഥപാപനത്ിൽ തപാൽപര്യമുള്ള യകപാഴസ ഇന്ലെങ്ിൽ സൗജന്യ തപാമസ
സൗകര്യം നൽകുന്ന തരത്ിലുള്ള റസിഡൻഷ്യൽ യകപാഴസിനും യെരപാം. 

70 ശതമഥാനം കപർകസും ക�ഥാലി ഉറപ്പ്
ഡിഡിയുജിന്കനവയുന്ട പരി്രീലന സഥപാപനമപാകപാൻ ആശ്ഹിക്ുന്ന കമ്പനികൾ യക

ന്ദ്രസർക്പാരിന്റെ ന്വബനസറ്ിൽ അയപക്ഷ നൽകണം. മികച് ശപവർത്ന പപാരമ്പര്യവും യകപാ
ഴസുകൾ പഠിപ്ിച്ുകഴിഞ്പാൽ ന്തപാഴിൽ യനടിന്ക്പാടുക്പാൻ ഏജൻസിക്ുള്ള കഴിവും യനപാ
ക്ി മപാശതമപാണ് ഏജൻസിന്യ കുടുംബശ്രീ തിരന്ഞ്ടുക്ുന്നത്. ഓയരപാ ബപാച്ിന്ലയും 70% വി
ദ്യപാർഥികൾക്ു യജപാലി ലഭിച്യ്ഷം അവർക്ു ലഭിച് ഓഫർ ന്ലറ്റും തുടർന്നു യജപാലിയിൽ 
ശപയവ്ിച്യ്ഷം മൂന്നുമപാസം വിദ്യപാർഥിയുന്ട ബപാങ്ട് അക്ൗണ്ിൽ ് മ്പളം ലഭിച്തിന്റെ ന്ത
ളിവും ഹപാജരപാക്ിയപാൽ മപാശതയമ സഥപാപനത്ിന് അടുത് ് ഡു പരി്രീലന ഫരീസ നൽകൂ. 

ഡിഡിയസു�ികകവൈ കകഥാഴ്ിന്  എങ്ങകന കേരഥാം ?
ഓയരപാ പഞ്പായത്ിലും കുടുംബശ്രീയുന്ട യനതൃത്വത്ിൽ സൂക്ഷിക്ുന്ന നനപുണ്യ റജി

സറ്റിൽ യപരു യെർക്ുകയപാണ് ആദ്യഘട്ടം. തുടർന്നട് വിവിധ കമ്പനികന്ള വിളിച്ട് പഞ്പാ
യത്ട്/ യ്പാക്ട് തലത്ിൽ കുടുംബശ്രീ സംഘടിപ്ിക്ുന്ന ന്മപാബിനലയസഷൻ ക്യപാംപിൽ 
പന്ങ്ടുത്ട് ഈ ക്യപാംപിൽവച്ു നടക്ുന്ന ഇറെർവ്യൂ/ കൗൺസലിങ്ങിലൂന്ട നനപുണ്യ പരി
്രീലന പദ്ധതിയിൽ യെരപാൻ സപാധിക്ും. ഓൺനലൻ റജിസയശടഷൻ ആശ്ഹിക്ുന്നവർ കൗ
്ൽ പഞ്ി എന്ന ന്മപാനബൽ ആപ്ട് ഡൗൺയലപാഡ് ന്െയ്ത് അതിൽ റജിസറ്ർ ന്െയ്തപാലും 
മതി. കുടുംബശ്രീ ജിലെപാ ഓഫിസുകൾ വഴി ഡിഡിയുജിന്കനവ സംബന്ിച് കൂടുതൽ വിവ
രങ്ങൾ അറിയപാം.

പപധഥാന കകഥാഴ്സുകൾ
1. ഫപാർമസി അസിസറ്റെട് 2. അക്ൗണ്ൻസി വിത്ട് ടപാലി 3. ഫുഡ് ആൻഡ് ബവറിജ് സർ

വരീസസ 4. ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസിസറ്റെട് 5. ന്ഡപാമസറ്ിക് ഇലക്ശടരീഷൻ, പ്ംബർ. 6. ഡിപ്പാർടന്മ
റെൽ മപായനജർ 7. കസറ്മർ ന്കയർ എക്സിക്യൂട്ടരീവ 8. റരീന്ട്ടയ്ൽ / ന്സയിൽസ എക്സിക്യൂട്ടരീ
വ 9. ബപാങ്ിങ് ന്സയിൽസ ന്റശപസറെറ്രീവ 10. ഹൗസകരീപ്ിങ് അസിസറ്റെട് 11. ശഫണ്ട് ഓഫി
സ കം റിസപ്ഷനിസറ്ട് 12. അനിയമഷൻ  13. ഇൻഡസശടിയൽ സ്യൂയിങ് ന്മഷരീൻ ഓപ്യററ്ർ 
14. ശടപാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം എക്സിക്യൂട്ടരീവ  15. ന്ഡറെൽ സിറപാമിക് ന്ടക്നരീഷൻ16. യബസി
ക് ഓട്ടയമപാട്ടരീവ സർവരീസസ 17. ന്മയിറെനൻസ ന്മക്പാനിക്ട്– നമനിങ് ആൻഡ് യറപാഡ് എക്വി
പ്ന്മറെട്സ 18. യഹപാസപിറ്പാലിറ്ി അസിസറ്റെട് 19. ബിപിഒ (യവപായിസ) 20. ഇൻഫർയമഷൻ ആൻ
ഡ് കമ്യൂണിയക്ഷൻ ന്ടക്യനപാളജി 21. ന്ഡപാമസറ്ിക് യഡറ്പാ എൻശടി ഓപ്യററ്ർ 22. യകപാണ്ി
ന്നറെൽ കുക്ട് 23. ആയുർയവദ ആൻഡ് സപപാ ന്തറപ്ി 24. ഫപാഷൻ ഡിനസൻ ന്ടക്യനപാളജി 
25. സിഎൻസി ന്മഷരീൻ ഓപ്യററ്ർ.

കുടുംബശ്രീ 
ൈികശഷങ്ങൾ         
എസ്. ഹരികിഷ�ോർ ഐഎഎസ്
(എക്സിക്യൂട്ടരീവ ഡയറക്ടർ, കുടുംബശ്രീ)

ഉഷ്യോഗോർഥികൾക്ു

മികച്ച കതഥാഴിൽ 
പരിശീലനം

വോയനക്ോരുടട 
കത്സുകൾ

പ്രമണം 
്ം്രൈ ബഹസുലം
മയനപാരമയിന്ല ‘ശഭമണം’ എന്ന യനപാ

വൽ ഇശത സംഭവബഹുലമപായ കഥയപാ
ന്ണന്നു തുടക്ത്ിൽ യതപാന്നിയിലെ. ഹരി
ലപാൽ വിവപാഹം കഴിക്പാൻ ആശ്ഹിച് വി
ധവയപായ ഒരു സശതരീ മരണന്പ്ടുന്ന സംഭ
വത്ിൽ തുടങ്ങിയ കഥ ഇശതയമൽ സംഭ
വ ബഹുലമപായിത്രീരുന്മന്നട് ഉൗഹിക്പാൻ
യപപാലും കഴിയിലെപായിരുന്നു. ഒപായരപാ ലക്ം 
കഴിയുംയതപാറും ജിജ്്പാസയും ഹൃദയമി
ടിപ്ും ന്പരുപ്ിക്ുന്ന കഥ.

ഒരു കപാര്യംകൂടി പറയന്ട്ട. പച്ക്റി വി
ത്ുകൾ തരുയമ്പപാൾ എന്നും കൃഷി ന്െ
യ്പാവുന്നതും എന്നും ആവ്്യമുള്ളതുമപാ
യ തക്പാളി, പയർ എന്നിവ ഇടയ്ക്ിന്ട 
തന്നപാൽ നലെത്. കർഷകരുന്ട നകയിൽ
നിന്നു വിത്ുകൾ വപാങ്ങപാൻ ആശ്ഹി
ക്ുന്നുന്വങ്ിൽ കുമ്പളം, മത്, വഴുതന 
എന്നിവയുന്ട വിത്ുകൾ തരപാം. ഒരു ഹരി
ത യകരളത്ിനപായി മയനപാരമയയപാടു നക 
യകപാർക്പാൻ ് ങ്ങളും തയപാറപാണ്.

ശ്രീജ. പി.എസ്, തൈവളപ്ിൽ, 
ചൂലിശ്ശേരി.

പഥാേകൈഥാതക ഉപകയഥാഗം 
കസുറയ്കസുക
ലക്ം 46 ൽ  പശതപാധിപർ എഴുതിയ ന 

മ്ുന്ട വരീടുകളിൽ എങ്ങന്ന തരീ പുകയും 
എന്ന യലഖനം മലയപാളികന്ള െിന്ിപ്ി
ക്പാനുള്ളതപാണ്. ് ്യപാസ ഉപയയപാ്ിച്പാൽ 
മപാശതയമ നമ്ുന്ട വരീടുകളിൽ ഭക്ഷണം യവ
വുകയുയള്ളപാ? എന്ുമപാശതം വിറകും െൂട്ടും 
അനുബന് സപാധനങ്ങളുമപാണു നപാം പപാ
ഴപാക്ിക്ളയുന്നത്. വരീടുകളിൽ ഒരു പണി
യുമിലെപാതിരിക്ുന്ന ന്പണ്ുങ്ങൾ യപപാലും 
വിറകടുപ്ട് ഉപയയപാ്ിക്പാൻ ഒരുക്മലെ. 
നകയിൽ കരി പറ്ുന്നതു വിഷമം. ് ്യപാസ 
ഉപയയപാ്ം പരമപാവധി കുറച്പായല വില വർ
ധന ഒഴിവപാക്പാൻ കഴിയൂ എയന്നപാർക്ുക.

സിൻസി മശ്�ോജ്, പിഴക്, പോലോ.

ഹരിൈരഥാ്നം 
തിരസുകത്ണ്ടത്  അനിൈഥാര്ം
ഹരിവരപാസനം എന്ന കരീർത്നം ആ 

ലപാപനത്ിന്റെ ഒഴുക്ിനു യവണ്ി അക്ഷ
രം മപാറ്ി ശപയയപാ്ിച്യപ്പാൾ അതിന്റെ അ 
ർഥത്ിനുതന്ന്ന ഭം്ം യനരിട്ടു. അതു 
യയ്ുദപാസിനു യബപാധ്യന്പ്ടുകയും ന്െ
യ്തു. ആ ഉച്പാരണപ്ി്കു തിരുയത്ണ്
തു മലയപാളന്ത് സയനഹിക്ുന്നവരുന്ട 
കടമയപാണ്.

പി.പി.ശ്�ോപി�ോഥ്, �ിർമൽ, 
ഉദയംശ്പരൂർ.


