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ഇട െതാഴിൽ പരിശീലനം;

10,000 േപർ് അവസരം!
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ജന പരിശീലനം േനടി ഇ*ട
െ  െതാഴിൽ േമഖലയിേല0ു
േചേ0റാൻ വളെരയധികം അവസര5ളാ6
ഈ വർഷം കുടുംബ"ശീയിലൂെട വരാൻ േപാ
കു9:. അടു< ആറു മാസ<ിൽ പതിനായി
രം േപർെ0=ിലും സൗജന െതാഴിൽ പരിശീ
ലനം നൽകാൻ കുടുംബ"ശീ സяജമായി0ഴി
?ു. േഹാAപിBാലിBി മാേനяെമn്, അ0ൗ
DിE, അൺആർGH െസകൂരിBി, ഇല"ടീ
ഷൻ ആൻH IംബിE, െസയിൽA ആൻ
H മാർ0BിE തുട5ി ൈവവിധമാർ9 േമ
ഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകാൻ 38 ഏജൻ
സികളുമായി നിലവിൽ കരാറുD്. േകN പO
തിയായ ദീൻദയാൽ ഉപാധായ "ഗാമീൺ കൗ
ശല േയാജന (DDUGKY) യിലൂെടയാ6 ഇതു
സാധമാകു9:.
കൂടുതൽ നൂതനമായ േമഖലകളിേല0ും
ഭാവിയിൽ വലിയ െതാഴിൽ സാധതകൾ "പതീ
Zി0ു9 ഇട5ളിലുെമാെ0 െതാഴിൽ േന
ടാൻ പരിശീലനം നൽകാൻ 15 പുതിയ പരിശീ
ലന ഏജൻസികെള0ൂടി അടു<മാസം നാമ
നിർേദശം െച]ു9താ6. ഇതുകൂടി പൂർണ
മാകുേ_ാൾ ആ"ഗഹ<ിെനാ< െതാഴിൽ
പരിശീലനം, അതും വീടിനടു<ുതെ9 ലഭി
0ാൻ അവസരം ഒരു5ും.
കഴി? ഒരുവർഷം 17,000 േപർ0ാ6 ഈ
പOതിയിലൂെട പരിശീലനം നൽകാൻ കുടും
ബ"ശീ0് സാധിc:. 11,000ൽ അധികം േപർ
"പതിമാസം 6000 മുതൽ 20,000 രൂപ വെര ശ_
ളം (തുട0<ിൽ) ലഭി0ു9 േജാലിയിൽ "പ
േവശിcുകഴി?ു. ചിലർ0ു വിേദശ<ു നിയ
മനം ലഭിcുെവ9തും കഴി? വർഷെ< േന
മായി വിലയിരു<ാൻ പBും.
െതാഴിലുറു പതി
േലാക<ിനുതെ9 മാതൃകയായ ഒരു പO
തിയാണു െതാഴിലുറ ു പOതി. കുടുംബ"ശീ
അംഗ5ളും കുടുംബാംഗ5ളും െതാഴിലുറ
ു പOതിയിലൂെട വരുമാനം കെD<ു9
വരുമാ6. േമBുമാരായി ഈ പOതി0് േനതൃ
തgം നൽകു9വരും ധാരാളമുD്. ഓേരാ വാർ
ഡിലും പiായ<ിലും െതാഴിലവസര5ൾ
കെD<ാനും അതിലൂെട ആAതിവികസ
നം ലZമിടാനും െതാഴിലുറ ു പOതിയിലൂ
െടസാധി0ു9ു.അവിദjധേമഖലയിെലേജാ
ലിയാണു െതാഴിലുറ ു പOതി. ൈവദjധ
പരിശീലനം ആവശമിk. എ9ാൽ, വർഷ5
ളായി െതാഴിലുറ ു പOതിയിൽ േജാലി െച]ു
9വർ0ു പരിശീലനം നൽകി കൂടുതൽ ഉയർ
9 േവതനം ലഭി0ു9 െതാഴിൽ േമഖലയിേല
0് അവെര ൈകപിടിcുയർേ<D സമയമാ
യി. ഈ കാരം മു_ിൽ0DുെകാDു െതാ
ഴിലുറ ു പOതിയുെട ഗുണേഭാതാ0ൾ
0് (15 ദിവസെമ=ിലും െതാഴിൽ െചlതവർ
0ും അവരുെട കുടുംബാംഗ5ൾ0ും) താൽ
പരമുm േമഖലയിൽ പരിശീലനം നൽകാനും

ഉയർ9 േവതനം
േനടാൻ "പാnതരാ
0ാനും ഗവൺെമn് തീ
രുമാനിcിുD്. 5000 േപർ0് ഈ
വർഷം പരിശീലനം നൽകാനുmതും
DDUGKY യിലൂെട കുടുംബ"ശീ0് ലഭമാ
യി0ഴി?ു. താൽപരമുmവർ0് ഉടെന
ഗുണേഭാതാ0ളാകാം.
DDUGKY പOതിയുെട കുട0ീഴിൽ മൂ9ാമ
െതാരു പOതി ഈ വർഷം തുട5ാൻ ഉേoശി
0ു9: ‘സാഗർമാല’ എ9ു േപരി പരിശീല
നമാ6. ഈ വർഷം േകാഴിേ0ാp, എറണാകു
ളം എ9ീ രDു ജിkകളിൽനി9ുm തീരേദശ
േമഖലയിെല ഉേദാഗാർഥികൾ0ായിരി0ും
ഈ പOതിയിൽ അവസരം.
ഇ"പകാരം 17,500 േപർ0ു െതാഴിൽ പരിശീ
ലനം നൽകാൻ കുടുംബ"ശീ സяജമായി0ഴി
?ു. കൂടുതൽ േപർ താൽപരവുമായി വരി
കയാെണ=ിൽ കൂടുതൽ അവസര5ൾ നൽ
കാനും കൂടുതൽ തുക ഇതിനായി ലഭമാ0ാ
നും വകു ുD് എ9തിനാൽ ഈ പOതിയു
െട സാധതകൾ അനrമാ6. കുടുംബ5
ളിൽ കുടുംബ"ശീ വഴി വരുമാനവും മാBവും
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ുഴയിൽ നട9 കുടുംബ"ശീ
സംAഥാനതല കേലാൽസവ<ിൽ
പെ=ടു<വർ0ും വിജയികൾ0ും
അഭിനyന5ൾ. ഓേരാ ഇന<ിലും
മികc "പകടനമാണു കുടുംബ"ശീ
വനിതകൾ കാ ചവcെത9ു ജHജി
മാർ വിലയിരു<ിയേ ാൾ അതു
ഞ5ൾ0ു വലിെയാരഭിമാനമായി.
പ=ാളി<ം െകാDും നിലവാരം
െകാDും മികc േമളയായി ‘അര5്
2017’നു മാറാൻ സാധിcു.

ഉDാ0ാൻ സാധി0ുെമ9ാണു "പതീZ.
ഇ"പകാരം DDUGKY നട ിലാ0ുേ_ാൾ,
െതാഴിൽ പരിശീലനം േനടു9വർ0ു മാ"തമ
k െതാഴിൽ പരീശീലനം േനടാൻേവD ഉേദാ
ഗാർഥികെള കെD<ുേ_ാഴും സിഡിഎസു
കൾ0ു വരുമാനം ലഭി0ു9 ഒരു പOതി േക
രള<ിൽ ആവി*കരിcിുD്. ഓേരാ സിഡി
എസിലും ഉേദാഗാർഥികെള കെD<ു9 ചു
മതല ഒരു കുടുംബ"ശീ അംഗ<ിനു നൽകാൻ
േവD നിർേദശം സിഡിഎസുകൾ0ു നൽ
കി. ഓേരാ കുി െതാഴിൽപരിശീന<ിനു േച
രുേ_ാഴും ഈ അംഗ<ിനും സിഡിഎസിനും
നിsചിത തുക ലഭി0ു9 രീതിയിലാണു പO
തി വിഭാവനം െചlത:. െതാഴിൽ േനടു9തി
െn വിവിധ ഘ5ളിൽ കൂടുതൽ തുക ലഭി
0ുെമ9തിനാൽ താൽപരമുm ഉേദാഗാർ
ഥികെള അവർ0് ഏBവും ഇ*ടമുm െതാ
ഴിൽ പരിശീലന േമഖലയിേല0് എ<ി0ാൻ
ഈ തീരുമാന<ിലൂെട സാധി0ുെമ9ു കരു
തു9ു. ഒരു ഉേദാഗാർഥി DDUGKY പരിശീലന
<ിനു േചർ9ാൽ 100 രൂപയാണു ലഭി0ുക.
ഇതിൽ 40% സിഡിഎസിനും 60% െമാബിൈല
േസഷൻ െവാളnിയർ0ും നൽകും. ഈ കുി
0ു േജാലി ലഭി0ുേ_ാൾ 500 രൂപ ലഭി0ും.
വിേദശ േജാലിയാെണ=ിൽ 1000 രൂപ! ഇ5െന
ഉേദാഗാർഥികെള പരിശീലന പOതിെയ Bി
അറിയി0ാനും അവെര അവസര5ളുെട േലാ
കേ<0ു നട<ാനും "പയxി0ു9 കുടും
ബ"ശീ കുടുംബാംഗ5ൾ0ും വരുമാനം ലഭി
0ു9തര<ിൽ ഈ പOതി വിഭാവനം െച
lതിുD്. 2017 ഡിസംബറിനു മുൻn 20,000
േപർെ0=ിലും പരിശീലനം നൽകു9തു തു
ട5ാൻേവDി നമുെ0ാരുമിcു യxി0ാം.
2017 ജൂൺ 24
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