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തപന്ന ഭൂെിഭാഗും ്ി്ിയജിപ�ട്വ 
െെിശീലന ക�നറ്്രങ്ങളപടയും പ്രവര്ത്തനും 
പുനൊെുംഭിക്ാനാണറ് ഞങ്ങള് 
ലക്ഷയേമിട്ടിെിക്ന്നതറ്. 

 ്ി്ിയജിപ�ട്വ െദ്ധതി നടത്തിപ്ിനായി 
കുടുുംബശ്ീ 125 ഏജന്സി�ളമായാണറ് 
� െ ാ റ ി പ ല ത്ത ി യ ി രു ന്ന തറ് .  ഈ 
ഏ ജ ന് സ ി � ള്  മു ക േ ന  2 7 
കമേല�ളിലായി 126 ട്വവിധയേമാര്ന്ന 
ക�ാഴറ് സു�ളില് െെിശീലനും (3 മാസും, 
6 മാസും, 9 മാസും) നല്�ി വരുന്നു. 
പസ്ര് സറ് �ില് �കൗണസിലിപറെ 
(എസറ്എസറ് സി) അുംഗീ�ാെമുള്ള ഈ 
ക�ാഴറ് സു�ളില് െെിശീലനും നല്കു� 
മാത്മല്, വിജയ�െമായി െെിശീലനും 
പൂര്ത്തിയാക്ന്ന 70 ശതമാനും 
വി്യോര്തി�ള്ക്ും പതാഴില് ലഭയേമാക്ന്ന 
െീതിയിലാണറ് ഈ െദ്ധതി വിഭാവനും 
പചയ്ിെിക്ന്നതറ്. 

കുടുുംബശ്ീ മുകേന ക�െളത്തില് 
നടപ്ിലാക്ന്ന ്ീന്്യാല് ഉൊധയോയ 
ഗാ മ ീ ണ  � കൗ ശ ല യേ ക യ ാ ജ ന 
(്ി്ിയജിപ�ട്വ) എന്ന ട്നപുണയേ 
െെിശീലന െദ്ധതിപയക്റിച്റ് മുന്െറ് നിെവധി 
കലേനങ്ങളില് എഴുതിയിരുന്നുവകല്ാ. 
ഇതുവപെ ്ി്ിയജിപ�ട്വ മുകേന 
െെിശീലനും വിജയ�െമായി പൂര്ത്തിയാക്ിയ 
53,114 കെെില് 40,803 കെര്ക്റ് 
കജാലിയും ലഭിച്ചു �ഴിഞ്ഞു. ക�ാവി്റ് -19 
പ്രതിസന്ധി�ാലും തുടങ്ങിയതറ് മുതല് 
സാധാെണെീതിയിലള്ള െെിശീലനങ്ങള് 
നിര്ത്തിവയറ് കക്ണ്ടിവന്നതറ് ഈ 
െദ്ധതിയപട നടത്തിപ്ിപന സാെമായി 
ബാധിച്ിട്ടുണ്ടറ്. എകെിലും ഒക്ാബര് 
മാസും മുതല് ക�ാവി്റ് മാന്ണ്ഡങ്ങള് 
ൊലിച്റ് െെിശീലന സ്ാെനങ്ങള് 
ആെുംഭിക്ാന് ക�നറ്്ര ഗവണപമറെിപറെ 
അനുമതി ലഭിച്തിനാല് ഈ മാസും 

ഡിഡിയുജിട�ണവയിലൂടെ 8540 കപര്ക്് 
കൂെി ണനപുണയേ പരിശരീലനത്ിന് 

അുംഗരീ�ോരും
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ഇകപ്ാഴുള്ള 125 ഏജന്സി�ള്ക്റ് 
പുറകമ ഈ പുതിയ 29 ഏജന്സി�ള് 
കൂടി എത്തുകമ്പാള് ആപ� 154 
ഏജന്സി�ള് ്ി്ിയജിപ�ട്വ 
െെിശീലനും നല്കുന്നതിനറ് ഞങ്ങളമായി 
�ൊറിപലത്തിപയന്നറ് ചുരുക്ും. ഈ 
പുതിയ ഏജന്സി�ള് വഴി വയേതയേസ്തവുും 
നൂതനവുമായ ചില ക�ാഴറ് സു�ളില് കൂടി 
െെിശീലനും നല്�ാനുള്ള അുംഗീ�ാെവുും 
ഇകപ്ാള് ലഭിച്ിട്ടുണ്ടറ്. പ്ാറെറ് ടിഷയു �ള്ച്ര് 
പട�റ് നീഷയേന്, കസാഷയേല് മീ്ിയ ആന്്റ് 
്ിജിറ്റല് മാര്ക്റ്റിങറ് മാകനജര്, ക്റ്റ 
സയറെിസ്റ്ററ്, പ്ാമസ്റ്റി�റ് ബകയാപമരൈി�റ് 
ക്റ്റ ഓപ്കററ്റര്, എയട്െറ്ലന് റിസകെ്വഷന് 
ഏജറെറ് എന്നിങ്ങപനയള്ള നൂതനമായ 
ക�ാഴറ് സു�ള് ഇകപ്ാള് അുംഗീ�ാെും 
ലഭിച് ബാച്ില് ഉള്പപ്ടുന്നു.  അടുത്ത 60 
്ിവസും പ�ാണ്ടറ് പുതുതായി �ൊറിപലത്തിയ 
ഏജന്സി�ള് ക�െളത്തില് െെിശീലന 
സ്ാെനങ്ങള് ആെുംഭിക്�യും ്ിസുംബര് 
ഒന്നറ് മുതല് െെിശീലനും നല്�ിത്തുടങ്ങു�യും 
പചയ്യുും.

ഈ െദ്ധതി മുകേന അടുത്ത ബാച്ിനറ് 
െെിശീലനും നല്കുന്നതിനുള്ള അുംഗീ�ാെും 
കൂടി കനടിപയടുക്ാന് ഇകപ്ാള് 
ഞങ്ങള്ക്റ് �ഴിഞ്ഞു. ഇത്തവണപത്ത 
ഏറ്റവുും വലിയ പ്രകതയേ� എപന്തന്നാല് 29 
പുതിയ ഏജന്സി�പള കൂടി െദ്ധതിയപട 
ഭാഗമാക്ാന് �ഴിഞ്ഞുപവന്നതാണറ്. 
ഈ  ഏ ജ ന് സ ി � ള ി ല്  ന ി ന്നറ് 
പപ്രാകപ്ാസല് ലഭയേമാകു�യും ഞങ്ങളപട 
ടീും ഈ ഏജന്സി�ളപട മൂന്നറ് ഘട്ട 
കവെിഫികക്ഷന് (ആ്യേ ഘട്ടത്തില് പ്സറ് �റ് 
കവെിഫികക്ഷന്, െണ്ടാും ഘട്ടത്തില് 
�്വാളികറ്ററ്റീവറ് അട്പ്രസല്, മൂന്നാും 
ഘട്ടത്തില് ഫീല്്റ് കവെിഫികക്ഷന്) 
പൂര്ത്തിയാക്�യും പചയറ്തു �ഴിഞ്ഞു. 
ഇതിപറെ അടിസ്ാനത്തില് 8540 കെര്ക്റ് 
കൂടി െെിശീലനും നല്കുന്നതിനുള്ള 
ശുൊര്ശ ്ി്ിയജിപ�ട്വ സറ് കറ്ററ്ററ് 
പലവല് ക�ാര്്ികനഷന് �മ്മറ്റിയപട 
(എസറ്എല്സിസി) മുന്നില് സമര്പ്ിക്�യും 
അതിനറ് അുംഗീ�ാെും കനടിപയടുക്�യും 
പചയറ്തു �ഴിഞ്ഞു. 


