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മറ്ും യതാഴടിലവസരങ്ങള് അറടിഞ്ഞ് ഈ 
അവസരങ്ങയള നജാലടിൊക്കടി മാറ്റാന് 
കഴടിവടില്ാത്തയമല്ാും ഇവര്ക്ക് 
യവല്ലുവടിളടിൊകുകയുും ആഗ്ഹടിക്കുന്ന 
നജാലടി ആഗ്ഹടിക്കുന്ന സമെത്് 
ലഭടിക്കായത വരാന് ഇെൊകുകയുും 
യെയ്യുന്നു. സമൂഹത്ടില് ഇത്രത്ടിയലാരു 
അവസ് നനരടിടന്ന പലരുമുയ്ന്നതും 
അവര്ക്ക് സഹാെും ആവശഷ്യമുയ്ന്നുും 
ക്റടിഞ്ഞനതായെൊണ് നജാലടി ലഭടിക്കാന് 
നവ്ടി ഒരു ഫടിനടിഷടിങ് സ് കൂള് എന്ന 
നടിലെടില് 'കണക്് ട വര്ക്ക് ' എന്ന ആശെും 
നെപ്ടിലാക്കാന് കുടുംബശ്രീ തരീരുമാനടിച്ചത്.

ആ ദ ഷ്യഘ ടെ ത് ടി ല്  ന ക ര ള ത് ടി യ ല 
152 നബ്ാക്കുകളടില് നടിന്നുും ഓനരാ 
പഞ്ാെത്തുകള് വരീതും യതരയഞ്ഞടക്കുകയുും 
ഓനരാ പഞ്ാെത്ടിലുും 33 നപര്ക്ക് 
പ ര ടി ശ രീ ല ന ും  ന ല് ക ടി  അ വ യ ര  

റരീബടില്െ് നകരള പദ്തടിയുയെ ഭാഗമാെടി 
കുടുംബശ്രീെടിലൂയെ 250 നകാെടി രൂപയുയെ 
പദ്തടികള് നെപ്ാക്കാനള്ള ഭരണാനമതടി 
ലഭഷ്യമാെതടിയനക്കുറടിച്ച് Making an Impact 
116 ല് വടിശദമാക്കടിെടിരുന്നുവനല്ാ. ഇതടിയറെ 
ഭാഗമാെടി കണക്ട ട വര്ക്ക് എന്ന 
പുതടിയൊരു ആശെും അവതരടിപ്ടിച്ച് 
ഞങ്ങള് അുംഗരീകാരും നനെടിെടിരുന്നു. 
ഈ പദ്തടി ഇനപ്ാള് നെപ്ാക്കല് 
ഘടെത്ടിയലത്ടിെടിരടിക്കുകൊണ്.

നമ്മുയെ സമൂഹത്ടില് അഭഷ്യസ്ത വടിദഷ്യരാെ 
ധാരാളും നപരുയ്ങ്ടിലുും നജാലടി 
കയ്ത്ാനാെടി അഥവാ നജാലടിെടിനലക്ക് 
കണക്് യെയ്ാനാെടി നടിരവധടി ബുദ്ടിമുട്ടുകള് 
ഇവര് നനരടിൊറു്്. നസാഫ്െ് സ് കടില്സ് 
ഇല്ാത്തും ഇറെര്്യൂകള് നനരടിൊന് 
നവ്ത് അറടിവ് ഇല്ാത്തും ഓടണലൈന് 
ഉള്യപ്യെയുള്ള വടിവടിധ മാധഷ്യമങ്ങളടിലൂയെയുും 

കണക്ട് ട വര്ക്്- 
പുതകിയ മപ്രാജക്ട് വരുന്നു
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പരടിശരീലനാര്തടികയള യതരയഞ്ഞടക്കുന്ന 
പ്രവര്ത്നവും ആരുംഭടിച്ചു. ഓഗസ്റ് 15നകും 
പരടിശരീലനാര്തടികയള യതരയഞ്ഞടക്കുും. 
നകാവടിെ്- 19 പ്രതടിസന്ടി അവസാനടിച്ച 
നശഷും സര്ക്കാര് നടിര്നദേശും ലഭടിക്കുന്നത് 
അനസരടിച്ച് പരടിശരീലനും നല്കടി തെങ്ങുും. 
പരടിശരീലനും നല്കാന് അസാപുമാെടി 
(അെരീഷണല് സ് കടില്സ് അക്സടിഷന് 
നപ്രാഗ്ാും) കരാറടിയലത്ടിക്കഴടിഞ്ഞു. അസാപ് 
പരടിശരീലകരാകുും 152 നകന്്രങ്ങളടിലുും 
ക്ാസ്സുകള് നെടിക്കുക. പരടിശരീലന യമാെ്യൂള് 
തൊറാക്കടിയക്കാ ട്ിരടിക്കുകൊണ്. അതാത് 
പ്രനദശയത് സടിെടിഎസടിയറെ കരീഴടിലാകുും 
പരടിശരീലന നകന്്രും പ്രവര്ത്ടിക്കുക.

ഓനരാ വഷ്യക്തടിയുയെയുും നപാരാെ്മകള് 
മനസ്ടിലാക്കടി, അത് പരടിഹരടിച്ച് ഏറ്റവും 
ഉെര്ന്ന നടിലവാരമുള്ള പരടിശരീലനും നല്കുന്ന 
ഈ പദ്തടി ഇനപ്ാള് നെപ്ടിലാക്കല് 
ഘടെത്ടിയലത്ടിക്കഴടിഞ്ഞടിരടിക്കുകൊണ്. 
സമൂഹത്ടില് വലടിയൊരു മാറ്റമു്ാക്കാനും 
സ്െും യമച്ചയപ്ടത്ടി ഉപജരീവനും 
കയ്ത്ാനും ഈ പദ്തടി ഏയറനപ്യര 
തണയ്ക്കുയമന്ന് ഞങ്ങള് പ്രതരീക്ടിക്കുന്നു.

(ഐെടിഐ, നപാളടിയെക് നടിക് െടിനപ്ാമ, 
ബടിരുദും, ബടിരുദാന്ര ബടിരുദും എന്നരീ 
നൊഗഷ്യതയുള്ളവര്ക്ക് ഈ പരടിശരീലന 
പദ്തടിെടില് പയങ്ടക്കാനാകുും. 
പരടിശരീലനാര്തടികളുയെ കുടുംബത്ടില് 
ആയരങ്ടിലുും കുടുംബശ്രീ അുംഗമാെടിരടിക്കണും 
അയല്ങ്ടില് ദാരടി്ര്െ നരഖയ്ക്ക് തായഴയുള്ള 
കുടുംബമാെടിരടിക്കണും. പരമാവധടി പ്രാെും 35. 
താത്പരഷ്യമുള്ളവര് യതാടെടത് സടിെടിഎസടില് 
ബന്യപ്െണും)

നജാലടി ലഭടിക്കാന് പ്രാപ്രാക്കുകയുും 
യ െ യ് ാ ന ാ ണ്  ഉ ന ദേ ശ ടി ക്കു ന്ന ത് . 
ഇപ്രകാരും 5000നത്ാളും നപയര 
നജാലടിെടിനലയക്കത്ടിക്കാന് ലക്ഷ്യമടിടന്നു. 
ഈ യതരടഞ്ഞടക്കയപ്ടന്നവര്ക്ക് 
1 2 0  മ ണ ടി ക്കൂ ര്  ട ദ ര് ഘ ഷ്യമു ള്ള 
നകാഴ്സാണ് നല്കുക. നപഴ് സണല് 
സ് കടില്സ്, നസാഷഷ്യല് സ് കടില്സ്, 
ഓര്ഗടനനസഷണല് സ് കടില്സ്, 
യപ്രാഫഷണല് സ് കടില്സ്, യപ്രസനറെഷന് 
സ് കടില്സ്, എറെര്പ്രണര്ഷടിപ്് സ് കടില്സ് 
തെങ്ങടിെവ പഠടിപ്ടിക്കുും. ഈ നകാഴ്സ് 
പൂര്ത്ടിൊക്കുന്നവര്ക്ക് നജാലടി ലഭടിക്കാനള്ള 
സാധഷ്യത ഏയറ വര്ദ്ടിക്കുയമന്നാണ് 
ഞങ്ങള് കരുതന്നത്. ആദഷ്യഘടെത്ടിയറെ 
വടിജെും അനസരടിച്ച് പടിന്നരീടള്ള ഘടെങ്ങള് 
ആരുംഭടിക്കുന്നതാണ്.

ഇപ്രകാരും 152 സടി െടി എസ് കയള 
യതരയഞ്ഞടക്കുന്ന നെപെടികള് പൂര്ത്ടിൊെടി 
കഴടിഞ്ഞു. കണക്് ട വര്ക്ക് പദ്തടി 
നെപ്ാക്കാന് ഈ സടി െടി എസ് കനളാെ് 
പഞ്ാെത്ടിയറെ സ്്ും സൗകരഷ്യങ്ങള് 
ഉപനൊഗടിക്കാനാണ് നടിര്നദേശടിച്ചടിരടിക്കുന്നത്. 
കമ്പ്യൂടെര്, നപ്രാജക്ര്, നബാര്െ്, നമശ, 
കനസര, പഠടിതാക്കള്ക്കുള്ള ൊത്ബത്, 
പരടിശരീലന നകന്്രും ഏനകാപടിപ്ടിക്കാനാെടി 
യതരയഞ്ഞടത് റടിനസാഴ്സ് നപഴ്സണുള്ളള 
ഓണനററടിെും തെങ്ങടിെവയ്ക്കാെടി 2,10,000 
രൂപ വരീതും എല്ാ സടി െടി സ് കള്ക്കുും 
നല്കടിക്കഴടിഞ്ഞു. പഞ്ാെത്തുകളടില് 
അെടിസ്ാന സൗകരഷ്യങ്ങയളാരുക്കുന്ന 
നെപെടികള് ഇനപ്ാള് പുനരാഗമടിക്കുകൊണ്. 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏനകാപടിപ്ടിക്കാന് ഓനരാ 
സടി െടി സ ്ലുും ഓനരാ റടിനസാഴ്സ ്നപഴ്സയണ 
വരീതവും നടിനൊഗടിച്ചു കഴടിഞ്ഞു. ആദഷ്യഘടെ 


