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വിശേഷങ്ങൾ
എസ്. ഹരികിഷ�ോർ ഐഎഎസ്
(എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കുടുംബശ്രീ)

ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു

മികച്ച ത�ൊഴിൽ

പരിശീലനം

കു

ടുംബശ്രീ മിഷൻ വഴി നടപ്പാക്കു
ന്ന നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധ
തിയാണു ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ
ഗ്രാമീണ കൗശല്യയ�ോജന (DDUGKY). കേ
ന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാല
യത്തിന്റെ സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീ
ലന ത�ൊഴിൽദാന പദ്ധതിയായ ഡിഡിയു
ജികെവൈയിലൂടെ 2019 മാർച്ചിനു മുൻപ്
51,200 ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു ത�ൊഴിൽ പരി
ശീലനം നൽകുന്നു. എം പാനൽ ചെയ്യുന്ന
ത�ൊഴിൽ പരിശീലന ഏജൻസികളിലൂടെ

യാണു സൗജന്യ പരിശീലനം.
132 പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 50ൽ അധികം ക�ോഴ്സുകൾ
50ൽ അധികം വ്യത്യസ്ത ക�ോഴ്സുകളാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി ഈ പദ്ധതിയിൽ
ലഭ്യമാകുന്നത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി 132 പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിലൂ
ടെ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നേടാം. ചില ക�ോഴ്സുകളിൽ റസിഡൻഷ്യൽ പഠനവുമുണ്ട്. വീ
ടിനു ത�ൊട്ടടുത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ താൽപര്യമുള്ള ക�ോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യ താമസ
സൗകര്യം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള റസിഡൻഷ്യൽ ക�ോഴ്സിനും ചേരാം.
70 ശതമാനം പേർക്കും ജ�ോലി ഉറപ്പ്
ഡിഡിയുജികെവൈയുടെ പരിശീലന സ്ഥാപനമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനികൾ കേ
ന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷ നൽകണം. മികച്ച പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവും ക�ോ
ഴ്സുകൾ പഠിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ത�ൊഴിൽ നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഏജൻസിക്കുള്ള കഴിവും ന�ോ
ക്കി മാത്രമാണ് ഏജൻസിയെ കുടുംബശ്രീ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഓര�ോ ബാച്ചിലെയും 70% വി
ദ്യാർഥികൾക്കു ജ�ോലി ലഭിച്ചശേഷം അവർക്കു ലഭിച്ച ഓഫർ ലെറ്ററും തുടർന്നു ജ�ോലിയിൽ
പ്രവേശിച്ചശേഷം മൂന്നുമാസം വിദ്യാർഥിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ശമ്പളം ലഭിച്ചതിന്റെ തെ
ളിവും ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ സ്ഥാപനത്തിന് അടുത്ത ഗഡു പരിശീലന ഫീസ് നൽകൂ.
ഡിഡിയുജികെവൈ ക�ോഴ്സിന് എങ്ങനെ ചേരാം ?
ഓര�ോ പഞ്ചായത്തിലും കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന നൈപുണ്യ റജി
സ്റ്ററിൽ പേരു ചേർക്കുകയാണ് ആദ്യഘട്ടം. തുടർന്ന് വിവിധ കമ്പനികളെ വിളിച്ച് പഞ്ചാ
യത്ത്/ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മ�ൊബിലൈസേഷൻ ക്യാംപിൽ
പങ്കെടുത്ത് ഈ ക്യാംപിൽവച്ചു നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ/ കൗൺസലിങ്ങിലൂടെ നൈപുണ്യ പരി
ശീലന പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ സാധിക്കും. ഓൺലൈൻ റജിസ്ട്രേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൗ
ശൽ പഞ്ചി എന്ന മ�ൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺല�ോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും
മതി. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ ഓഫിസുകൾ വഴി ഡിഡിയുജികെവൈ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവ
രങ്ങൾ അറിയാം.
പ്രധാന ക�ോഴ്സുകൾ
1. ഫാർമസി അസിസ്റ്റന്റ് 2. അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് ടാലി 3. ഫുഡ് ആൻഡ് ബവ്റിജ് സർ
വീസസ് 4. ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് 5. ഡ�ൊമസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രീഷൻ, പ്ലംബർ. 6. ഡിപ്പാർട്മെ
ന്റൽ മാനേജർ 7. കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 8. റീട്ടെയ്ൽ / സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീ
വ് 9. ബാങ്കിങ് സെയിൽസ് റെപ്രസന്ററ്റീവ് 10. ഹൗസ്കീപ്പിങ് അസിസ്റ്റന്റ് 11. ഫ്രണ്ട് ഓഫി
സ് കം റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് 12. അനിമേഷൻ13. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്യൂയിങ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ
14. ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം എക്സിക്യൂട്ടീവ്15. ഡെന്റൽ സിറാമിക് ടെക്നീഷൻ16. ബേസി
ക് ഓട്ടമ�ോട്ടീവ് സർവീസസ് 17. മെയിന്റനൻസ് മെക്കാനിക്ക്– മൈനിങ് ആൻഡ് റ�ോഡ് എക്വി
പ്മെന്റ്സ് 18. ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് 19. ബിപിഒ (വ�ോയിസ്) 20. ഇൻഫർമേഷൻ ആൻ
ഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി 21. ഡ�ൊമസ്റ്റിക് ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ 22. ക�ോണ്ടി
നെന്റൽ കുക്ക് 23. ആയുർവേദ ആൻഡ് സ്പാ തെറപ്പി 24. ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ടെക്നോളജി
25. സിഎൻസി മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ.
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മലയാള മന�ോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

വായനക്കാരുടെ
കത്തുകൾ

ഭ്രമണം

സംഭവ ബഹുലം
മ

ന�ോരമയിലെ ‘ഭ്രമണം’ എന്ന ന�ോ
വൽ ഇത്ര സംഭവബഹുലമായ കഥയാ
ണെന്നു തുടക്കത്തിൽ ത�ോന്നിയില്ല. ഹരി
ലാൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വി
ധവയായ ഒരു സ്ത്രീ മരണപ്പെടുന്ന സംഭ
വത്തിൽ തുടങ്ങിയ കഥ ഇത്രമേൽ സംഭ
വ ബഹുലമായിത്തീരുമെന്ന് ഉൗഹിക്കാൻ
പ�ോലും കഴിയില്ലായിരുന്നു. ഒാര�ോ ലക്കം
കഴിയുംത�ോറും ജിജ്ഞാസയും ഹൃദയമി
ടിപ്പും പെരുപ്പിക്കുന്ന കഥ.
ഒരു കാര്യംകൂടി പറയട്ടെ. പച്ചക്കറി വി
ത്തുകൾ തരുമ്പോൾ എന്നും കൃഷി ചെ
യ്യാവുന്നതും എന്നും ആവശ്യമുള്ളതുമാ
യ തക്കാളി, പയർ എന്നിവ ഇടയ്ക്കിടെ
തന്നാൽ നല്ലത്. കർഷകരുടെ കൈയിൽ
നിന്നു വിത്തുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹി
ക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുമ്പളം, മത്ത, വഴുതന
എന്നിവയുടെ വിത്തുകൾ തരാം. ഒരു ഹരി
ത കേരളത്തിനായി മന�ോരമയ�ോടു കൈ
ക�ോർക്കാൻ ഞങ്ങളും തയാറാണ്.
ശ്രീജ. പി.എസ്, തൈവളപ്പിൽ,
ചൂലിശ്ശേരി.

പാചകവാതക ഉപയ�ോഗം
കുറയ്ക്കുക

ലക്കം 46 ൽ പത്രാധിപർ എഴുതിയ ന
മ്മുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ തീ പുകയും
എന്ന ലേഖനം മലയാളികളെ ചിന്തിപ്പി
ക്കാനുള്ളതാണ്. ഗ്യാസ് ഉപയ�ോഗിച്ചാൽ
മാത്രമേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം വേ
വുകയുള്ളോ? എന്തുമാത്രം വിറകും ചൂട്ടും
അനുബന്ധ സാധനങ്ങളുമാണു നാം പാ
ഴാക്കിക്കളയുന്നത്. വീടുകളിൽ ഒരു പണി
യുമില്ലാതിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പ�ോലും
വിറകടുപ്പ് ഉപയ�ോഗിക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല.
കൈയിൽ കരി പറ്റുന്നതു വിഷമം. ഗ്യാസ്
ഉപയ�ോഗം പരമാവധി കുറച്ചാലേ വില വർ
ധന ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നോർക്കുക.
സിൻസി മന�ോജ്, പിഴക്, പാലാ.
ഹരിവരാസനം
തിരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യം

ഹരിവരാസനം എന്ന കീർത്തനം ആ
ലാപനത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനു വേണ്ടി അക്ഷ
രം മാറ്റി പ്രയ�ോഗിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ അ
ർഥത്തിനുതന്നെ ഭംഗം നേരിട്ടു. അതു
യേശുദാസിനു ബ�ോധ്യപ്പെടുകയും ചെ
യ്തു. ആ ഉച്ചാരണപ്പിശകു തിരുത്തേണ്ട
തു മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ
കടമയാണ്.
പി.പി.ഗ�ോപിനാഥ്, നിർമൽ,
ഉദയംപേരൂർ.

