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ജനുവെി
3. സി്ിഎസറ് പചയര്കെഴറ് സണമാര്ക്റ് 
ത്ി്ിന െെിശീലനും- 2019 ഏപ്രില്, കമയറ് 
മാസങ്ങള് 
4. കുടുുംബശ്ീ ഉക്യോഗസ്ര്ക്റ് െഞ്ായത്തറ് 
സുംകയാജന െദ്ധതി ആസൂത്ണവുമായി 
ബന്ധപപ്ട്ട െെിശീലനും- 2019 ജൂണ
5. �മ്മ്യൂണിറ്റി �കൗണസിലര്മാര്ക്ള്ള 
െെിശീലനും- 2019 ഒക്ാബര്
6. വിജിലറെറ് ഗ്രൂപ്റ് അുംഗങ്ങള്ക്ള്ള 
െെിശീലനും - 2020  ജനുവെി, പഫബ്രുവെി 
മാസങ്ങള്
7. ക�ാസ്റ്റല് കവാളറെിയര്മാര്ക്ള്ള 
െെിശീലനും - 2020 പഫബ്രുവെി.
  ക�ാവി്ിപറെ െശ്ാത്തലത്തില് 
�ിലയമായി കചര്ന്നറ് പ�ാണ്ടറ് പുതിയ 
�ാലത്തിനറ് അനുസെിച്ചുള്ള െെിശീലനങ്ങള് 
ഞങ്ങള് തുടര്ന്നറ് വെി�യാണറ്. 
സി്ിഎസറ് പചയര്കെഴറ് സണമാര്ക്ും 

ക�െളത്തിപല തകദേശ സ്വയുംഭെണ 
സ്ാെനങ്ങപള മി�വികലക്റ് ഉയര്ത്താന് 
ലക്ഷയേമിട്ടറ് പ്രവര്ത്തിക്ന്ന പ്രധാനപപ്ട്ട 
െെിശീലന സ്ാെനമാണറ് �ില (KILA- 
Kerala Institute of Local Administration). 
കുടുുംബശ്ീപയയും തകദേശ സ്വയുംഭെണ 
സ്ാെനങ്ങപളയും സുംകയാജിപ്ിച്ചുപ�ാണ്ടുള്ള 
െെിശീലനങ്ങള് �ിലയിലൂപടയാണറ് 
നടത്തിവരുന്നതറ്. �ഴിഞ്ഞ മൂന്നറ് വര്ഷമായി 
വിവിധ െെിശീലനങ്ങള് �ിലയപട 
കനതൃത്വത്തില് കുടുുംബശ്ീ അുംഗങ്ങള്ക്റ് 
ഞങ്ങള് നല്�ിയിട്ടുണ്ടറ്. അതില് ചിലതറ് 
താപഴ നല്കുന്നു. 

1. കുടുുംബശ്ീ പമമ്പര് പസക്രട്ടറിമാര്ക്ള്ള 
ത്ി്ിന െെിശീലനും - 2019 ജൂണ, ജൂട്ല, 
ഓഗസ്റ്ററ് മാസങ്ങള്.
2 .  സ ി ് ി എ സറ്  ഉ െ സ മ ി ത ി 
�ണ്വീനര്മാര്ക്ള്ള െെിശീലനും- 2019 

�ിലയുമോയി കേര്ന്നുട�ോണ്്
 വിവിധ പരിശരീലനങ്ങള്
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കുടുുംബശ്ീ പ്രവര്ത്തനും- ശ്ദ്ധികക്ണ്ട 
�ാെയേങ്ങള്, കുടുുംബശ്ീ ധനമാകനജറ് പമറെറ്, 
സുഭിക്ഷ െദ്ധതിയും കുടുുംബശ്ീയും, 
വികല്ജറ്തല ്ാെി്രറ്യ ലഘൂ�െണ െദ്ധതി 
(വിഎല്െിആര്െി), ഗാമ െഞ്ായത്തറ് 
പ്വലപ്റ്മറെറ് പ്ാന് (ജിെി്ിെി) 
എന്നിവയില് കുടുുംബശ്ീയപട െകെറ് 
എന്നീ വിഷയങ്ങളാണറ് ഈ ഓട്ണലൈന് 
െെിശീലനത്തില് ഉള്പപ്ടുത്തിയതറ്. 
യൂട്യൂബറ്, കഫസറ്ബുക്റ്, സൂും എന്നീ 
ഓട്ണലൈന് പ്ാറ്ററ് കഫാമു�ള് ഉെകയാഗിച്റ് 
തത്സമയമായാണറ് െെിശീലനും നടത്തിയതറ്. 
1800 ഓളും കെര് ഈ െെിശീലനത്തില് 
െപകെടുത്തു. 

  അടുത്തതായി ജില്ാ മിഷന് ജീവനക്ാര്ക്ും 
പരൈയിനിങറ് ടീും അുംഗങ്ങള്ക്മായി ഒക്ാബര് 
െകുതികയാപട കമാകജാ െെിശീലനും 
�ിലയമായി കചര്ന്നറ് നടത്താനാണറ് 
ഞങ്ങള് ഉകദേശിക്ന്നതറ്. കുടുുംബശ്ീയപട 
പു ക െ ാ ഗ ത ി  ഉ റ പ്പു വ രു ത്തു ന്ന തറ് 
തുടര്ച്യായള്ള െെിശീലനങ്ങളും അതറ് 
മുകേനയണ്ടാകുന്ന �ാെയേക്ഷമതാ 
വര്ദ്ധനവുും മൂലമാണറ്. കുടുുംബശ്ീപയ 
അറിഞ്ഞറ് പ�ാണ്ടറ് കൃതയേമായ െെിശീലനും 
നല്�ാന് �ിലയ്കറ് �ഴിയന്നതിനാല് 
തപന്ന ഈ െെിശീലനങ്ങള് ഏപറ 
ഉെകയാഗപ്ര്വുമാണറ്.

അക്കൗണ്ടന്റുമാര്ക്ും മറ്ററ് കുടുുംബശ്ീ 
ജീവനക്ാര്ക്ും പുതിയ അറിവു�ള് 
ന ല് � ാ നു ും  െ െ ി ച യ മ ി ല് ാ ത്ത 
സാഹചെയേങ്ങള് കനെിടാനുും അതുകൊപല 
തപന്ന ആവശയേങ്ങള്ക്നുസെിച്റ് 
അവപെ പ്രാപ്ാൊക്ാനുപമാപക് 
ഈ  െ െ ി ശ ീ ല ന ങ്ങ ള്  പ � ാ ണ്ടറ് 
�ഴിയപമന്നാണറ് ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്ന്നതറ്. 
ക�ാവി്റ് �ാലമായതിനാല് തപന്ന 
ന ി യ നറ് ത്ണ ങ്ങ ള ള്ള ത ി ന ാ ല് 
ഓട്ണലൈന് സകകെതങ്ങള് എങ്ങപന 
ഉെകയാഗിക്ാപമന്നുും ഗൂഗിള് മീറ്ററ്, 
സൂും തുടങ്ങിയ ഓട്ണലൈന് മാര്ഗ്ഗങ്ങപള 
�ാെയേക്ഷമമായി ഉെകയാഗപപ്ടുത്താനുമുള്ള 
െെിശീലനമാണറ് ഞങ്ങള് ഇക്ാലയളവില് 
ആ്യേും നല്�ിയതറ്. അക്കൗണ്ടന്റുമാര്, 
ക ് ാ ക്റ്  ക � ാ ര് ് ി ക ന റ്റ ര് മ ാ ര് 
എന്നിവര്ക്ായിരുന്നു ഈ െെിശീലനും. 
അവര്ക്റ് തങ്ങളപട കജാലി കൂടുതല് 
�ാെയേക്ഷമമായി പചയ്ാന് ഈ െെിശീലനും 
മുകേന �ഴിഞ്ഞു. 

 സി്ിഎസറ് പചയര്കെഴറ് സണമാര്ക്ും 
അക്കൗണ്ടന്റുമാര്ക്മായി 28-09-
2020 തികെളാഴ്ച മപറ്റാരു െെിശീലനവുും 
ഞങ്ങള് നല്�ി. തകദേശ സ്വയുംഭെണ 
സ്ാെനങ്ങളമായി സുംകയാജിച്ചുള്ള 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ക�ാവി്റ്�ാല 


