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സന്ദേശം
കുടുംബശ്രീ വഴിയായി കേരളത്ിൽ നടപ്ിലാക്കുന്ന കേന്ദാവിഷ് കൃത പദ്ധ

തിയായ ദരീൻ ദയാൽ ഉപാധ്ായ ഗ്ാമരീൺ േൗശല് കയാജന (ഡിഡിയു-ജികേ
വവ) പദ്ധതിയിലൂകട ഗ്ാമരീണ കമഖലയികല നിർദ്ധനരായ  17,000 യുവതരീ- യു
വാക്കൾക്ക് വനപുണ് പരിശരീലനവും 11,000 കപര്ക്ക് കതാഴിലും നൽോനായത് 
അഭിമാനേരമാണ്. ഇകപ്ാഴും നിരവധി ഉകദ്ാഗാർത്ിേൾ ഈ പദ്ധതിയുമാ
യി ബന്ധകപ്ട്് വിവിധ പരിശരീലന പരിപാടിേളിൽ പകകെടത്തുവരുന്നു. കുടുംബ
ശ്രീ എന്ന മഹാപ്രസ്ാനത്ിന് ഈ സമ്പൂർണ്ണ സൗജന് കതാഴിൽദാന 
പദ്ധതി ഒരു കപാൻതൂവൽ തകന്നയാകണന്ന് ഞാൻ നിസ്ുംശയും പറയാും. കുടും
ബശ്രീയുകട ദാരിദ്ര് നിർമ്ാർജ്ജന പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദിശാകബാധും 
നൽോൻ ഈ പദ്ധതിയ്ക് േഴിയുകമന്നതില് തര്ക്കമില്ല. ഡിഡിയു-ജികേവവ 
പദ്ധതിയുകട വിവിധ ജിലേളിൽ നിന്നുള്ള ഉകദ്ാഗാർത്ിേളുകട വിജയാനുഭവ
ങ്ങൾ കോർത്ിണക്കികക്കാണ്് കുടുംബശ്രീ സുംസ്ാന മിഷൻ 'വിജയഗാഥ
േൾ' എന്ന കപരിലള്ള പുസ്തേും പുറത്ിറക്കുന്നുകണ്ന്നറിയുന്നതില് അതിയായ 
സക്ാഷമുണ്്. ഈ പുസ്തേും നിരവധി ഉകദ്ാഗാർത്ിേളുകട സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് 
ചിറകുേള് നല്ോന് പ്രകചാദനമാേകട് എന്ന് ആശുംസിക്കുന്നു.

കനേഹപൂര് വ്ും

കഡാ: കേ.റ്ി. ജലരീൽ
തകദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്് മന്തി





ആശുംസ
കുടുംബശ്രീ ഏഷ്യികല തകന്ന ഏറ്വും വലിയ സ്തരീേളുകട കൂട്ായ്മ, സ്തരീശാ

ക്രീേരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂകട കേരളത്ികറെ നകവാത്ാനത്ികറെ ചാലേ
ശക്ിയായി മാറിയിട്് 19 വര്ഷങ്ങള് പിന്നിടേയാണ്. വിവിധങ്ങളായ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളിലൂകട കേരളകത് ഇ്്യികല തകന്ന മാതൃോ സുംസ്ാനമാക്കി 
മാറ്ാന് കുടുംബശ്രീക്ക് േഴിഞ്ഞു. ഇതികറെ കതളിവാണ് ഇന്ന് പല രാജ്ങ്ങളുും 
കുടുംബശ്രീയുമായി വേകോര്ക്കുന്നതും, കേരളത്ില് കുടുംബശ്രീകയപ്റ്ി പഠി
ക്കാന് വരുന്നതും. ഇ്്യില് തകന്ന 11 സുംസ്ാനങ്ങളില് കുടുംബശ്രീ മാതൃേ 
ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്േരാല് ആരുംഭിച്ചുേഴിഞ്ഞു. കൂടതല് സുംസ്ാനങ്ങ
ള് കുടുംബശ്രീ കമാഡല് പേര്ത്ാന് താത്പര്ും പ്രേടിപ്ിച്ചുകോണ്ിരിക്കുന്നു. 
പല കേന്ദാവിഷ്കൃതപദ്ധതിേളുകടയുും കനാഡല് ഏജന്സിയായി കേരളത്ില് 
കുടുംബശ്രീയാണ് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്. കേന്ദാവിഷ്കൃതപദ്ധതിയായ  ദരീന് ദയാല് 
ഉപാദ്ായ ഗ്ാമരീണ േൗശല് കയാജന എന്ന വനപുണ് പരിശരീലന പദ്ധതി
കേരളത്ില് നടപ്ിലാക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീയാണ്. 

മാനവവിഭവകശഷിയുകട ോര്ത്ില് കലാേത്ില് രണ്ാും സ്ാനത്തുള്ള 
ഇ്്യ്ക് പകഷേ, സാമ്പത്ിേമായി ഒരു വന്കുതിച്ചുചാട്ും സാധ്മാകുന്നില്ല. 
അതികനാരു അപവാദമായി നില്ക്കുന്നത് ഗ്ാമരീണകമഖലയികല വിദ്ാഭ്ാസ 
അസ്ിരത്വവും കതാഴിലില്ലായ്മയുമാണ്. കതാഴിലില്ലായ്മ എന്നുപറ ഞ്ാല് പൂ
ര്ണ്ണമായുും ശരിയാവില്ല, കതാഴില് ലഭ്മാണ് എന്നാല് ആ കതാഴിലേള് കചയ്യു
ന്നതിന് ഉതകുന്ന വനപുണ്ും സിദ്ധിച്ചവരുകട അപര്ാപ്തതയാണ് യഥാര്ത് 
പ്രശ്ും. ഈ ഒരു സാമൂഹ് വിപത്് തടച്ചുനരീക്കി സമൂഹത്ില് മാറ്ങ്ങള് കോ
ണ്ടുവരാന് ഡിഡിയു-ജികേവവ പദ്ധതിയ്ക് സാധിക്കുും. 

കേരളത്ികല ഈ പദ്ധതിയുകട നടത്ിപ്് കുടുംബശ്രീ വഴിയായതകോണ്ടു 
തകന്ന കുടുംബശ്രീയുകട സുംഘടനാശക്ി ഉപകയാഗിച്ച് നല്ലരരീതിയില് 
വനപുണ് പരിശരീലനും നടത്തുന്നു. രാജ്ത്് ഈ പദ്ധതിക്ക് മാതൃേ ആക്കാവ
ന്ന ഒട്നവധി നൂതന ആശയങ്ങള് കുടുംബശ്രീയില്നിന്നുും ഉണ്ായിട്ടുണ്്. 

എന്.കേ. ജയ 
ഡയറക്ടര് (എ&എഫ്)

കുടുംബശ്രീ



അതില് പട്ിേവര്ഗ്ഗകമഖലയികല ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേളുകട പ്രാധിനിത്ും ഉറപ്ാക്ക
ല്, വികദശ  കതാഴില് അവസരങ്ങള് ഏര്കപ്ടത്ല്, പട്ിേ വര്ഗ്ഗ കമഖലയില് 
പരിശരീലന കേന്ദങ്ങള് തടങ്ങല്, സ്ിരമായ പരികശാധനേള് നടത്ല്, അയ
ല്കൂട്ങ്ങള് വഴിയുള്ള കമാബിവലകസഷന് എന്നിവ ചിലതമാത്രമാണ്.

ഇത്രത്ില് ഡിഡിയു-ജികേവവ പദ്ധതി മുകന്നാട്ടു കോണ്ടുകപാോന് 
അര്പ്ണ മകനാഭാവമുള്ള ഒരു നല്ല ടരീും തകന്ന കേരളത്ിന്, കുടുംബശ്രീക്ക് തിലേ
ക്കുറിയായുണ്്. 'വിജയഗാഥ' എന്ന ഈ പുസ്തേുംകപാലും രാജ്ത്് ആദ്മായി കച
യ്യുന്ന ഒരു സുംരഭമാണ്. േഴിഞ് ോലങ്ങളില് ഡിഡിയു-ജികേവവ പദ്ധതിയുകട 
ഭാഗമായി പരിശരീലനും സിദ്ധിച്ച ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേളുകട വിജയേഥേള് വഴി 
അവരുകട ജരീവിതത്ില് ഉണ്ായ വ്ക്ിപരവും, സാമൂഹിേ പരവും, സാമ്പത്ിേ
പരവമായ മാറ്ങ്ങകള ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേളുകട ഭാഷയിലൂകട ഇവികട അവതരിപ്ിക്കു
ന്നു. 11,000 -കത്ാളും ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേള്ക്കാണ് നാളിതവകരയായി ഈ പദ്ധതി
യിലൂകട കതാഴിലേള് ലഭിച്ചത്. ഇതവഴി 11,000-കത്ാളും കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 
സ്ിരവരുമാനമുണ്ായി എന്നു പറയാും. കതാഴില് ലഭിച്ചവരില് 60% കത്ാളും സ്തരീ
േളായ ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേളാണ്. ഇത് കുടുംബശ്രീകയ സുംബന്ധിച്ചിടകത്ാളും  കുടും
ബശ്രീയുകട പ്രഖ്ാപിത ലഷേ്മായ സ്തരീശാക്രീേരണത്ികറെ സാഷോത്ോരത്ി
കറെ വിലമതിക്കാനാവാത് ഒരു ചുവടവയ്ാണ്.

'വിജയഗാഥേള്' എന്ന പുസ്തേും കുടുംബശ്രീയ്കും, ഡിഡിയു-ജികേവവയിലൂകട 
വരുുംനാളുേളില് വനപുണ്പരിശരീലനും കനടന്നവര്ക്കുും മുകന്നാട്ടുള്ള പ്രയാണത്ി
ന് ഒരു ഉകത്ജേമായിത്രീരകട്. ഇതികറെ അണിയറയില് പ്രവര്ത്ിച്ച എല്ലാകപ
കരയുും ആത്ാര്ത്മായി അഭിനന്ിക്കുേയുും ഈ സുംരുംഭത്ിന് എല്ലാവിധ ആശും
സേളുും ഭാവേങ്ങളുും കനരുേയുും കചയ്യുന്നു.

കനേഹപൂര് വ്ും

എന്.കേ. ജയ 
ഡയറക്ടര് (എ&എഫ്)



ആമുഖും
2011 - കല കസന്സസ് പ്രോരും ഗ്ാമരീണകമഖലയില് 15 നുും 35 നുും ഇടയില് 

പ്രായമുള്ള 45 കോടി യുവജനങ്ങള് ഉകണ്ന്നുും 2025 ആകുകമ്പാകഴക്കുും 56 
കോടി യുവജനങ്ങള് ഇ്്യിലണ്ാകുകമന്നുും േണക്കുേള് സൂചിപ്ിക്കുന്നു. 
ഇക്കാലമാകുകമ്പാകഴയ്കും കലാേത്ിലാേമാനും 47 കോടി കതാഴിലാളിേളുകട 
അപര്ാപ്തതയാണു പ്രതരീഷേിക്കുന്നത്. അതകപാകല തകന്ന 2030 ആകുകമ്പാകഴ
ക്കുും ഇ്്ന് ജനസുംഖ്യുകട പകുതി ഏേകദശും 28 വയസ്ില് താകഴ പ്രായമു
ള്ളവരായിരിക്കുകമന്നുും േണക്കുേള് ചൂണ്ിക്കാട്ടുന്നു. സൂചിേേള് ഇവകയല്ലാമാ
കണകെിലും രാജ്ത്് വനപുണ് പരിശരീലനും സിദ്ധിച്ച കതാഴിലാളിേള് 10% 
മാത്രമാണുള്ളത്. ഇക്കാര്ങ്ങളുകട കവളിച്ചത്ിലാണ് ദരീന് ദയാല് ഉപാദ്ായ 
ഗ്ാമരീണ േൗശല് കയാജന എന്ന ബ്രഹത് പദ്ധതി ഇ്്യില് ആരുംഭിക്കുന്നത്.

കേന്ദസര്ക്കാരികറെ ഗ്ാമവിേസന മന്താലയത്ികറെ സൗജന് വനപുണ് 
പരിശരീലന- കതാഴില് ദാന പദ്ധതിയാണ് ഡിഡിയു-ജികേവവ. ഈ പദ്ധതി
പ്രോരും കേരളത്ില് 2015 മുതല് 2019 വകരയുള്ള 4 വര്ഷക്കാലുംകോണ്് 
51,200 ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേള്ക്ക് കതാഴില് പരിശരീലനും നല്േണും എന്നതാണ് 
വിഭാവനും കചയ്യുന്നത്. ഈ പദ്ധതി വിവിധ ഏജന്സിേള് വഴിയാണ് നടപ്ി
ലാക്കുന്നത്. കേന്ദസര്ക്കാരികറെ കവബ് വസറ്ിലൂകട അകപഷേിക്കുന്ന കതാഴില് 
പരിശരീലന ഏജന്സിേളുകട സ്ാപനങ്ങള് സന്ര്ശിച്ച് അവകയ അക്രഡിറ്് 
കചയ്് അതിലൂകടയാണ് ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേള്ക്ക് പരിശരീലനും സാധ്മാക്കുന്നത്. 
ഇകപ്ാള് കേരളത്ില് 34 ഏജന്സിേള് 108 പരിശരീലന കേന്ദങ്ങള് വഴിയായി 
ഡറെല് കസറാമിേ് കടക്രീഷ്ന്, ബാകെിുംഗ് േറക്ാണ്ന്ഡ്, അക്കൗണ്ിുംഗ് 
യൂസിുംഗ് റ്ാലി, ബി.പി.ഒ., കഹാ്ിറ്ാലിറ്ി തടങ്ങി ഏേകദശും 30 ഓളും കരെയി
ഡുേളിലാണ് പരിശരീലനും നടത്ിവരുന്നത്. േഴിഞ് 2 വര്ഷങ്ങളിലായി 
17,000 - കത്ാളും ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേള്ക്ക് പരിശരീലനും നല്കുേയുും 11,000 - 
കത്ാളും വരുന്ന ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേള്ക്ക് കതാഴില് ഏര്കപ്ടത്ി നല്കുേയുും 

എസ്. ഹരിേികഷാര് ഐ.എ.എസ്
എസ്ിേയൂട്രീവ് ഡയറക്ടര്

കുടുംബശ്രീ



കചയ്തു. 70% - കത്ാളും കലെയ്സ് കമറെ് ഉറപ്ാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിഡിയു-ജികേ
വവ പദ്ധതിയുകട ഏറ്വും വലിയ പ്രകത്േത.

ഇതകൂടാകത തരീരകദശകമഖലയികല കുട്ിേള്ക്ക് സൗജന് വനപുണ് പരിശരീ
ലനും നല്ോനായി എറണാകുളും കോഴികക്കാട് ജില്ലേളില് 'സാഗര് മാല'  എന്ന 
പദ്ധതി ഈ വര്ഷും മുതല് കുടുംബശ്രീയുകട കനതൃത്വത്ില് ആരുംഭിക്കുന്നതാണ്. 
2,500 - ഓളും കുട്ിേള്ക്ക് വനപുണ് പരിശരീലനും നല്േി കതാഴില് ഏര്കപ്ട
ത്ി നല്കുേ എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുകട ലഷേ്ും. അതകപാകല കലാേത്ികല 
തകന്ന ഏറ്വും വലിയ കതാഴില് ദായേ പദ്ധതിയായ കദശരീയ കതാഴിലറപ്് പദ്ധതി
യികല ഗുണകഭാക്ാക്കള്ക്കുും അവരുകട കുടുംബാുംഗങ്ങള്ക്കുും വനപുണ്കമഖല
യില് വവദഗ്ദ്പരിശരീലനും നല്േി കൂടതല് വരുമാനും േിട്ടുന്ന വനപുണ് കമഖല
േളികലക്ക് കചകക്കറാന് കവണ്ി പ്രാപ്തരാക്കാനുും ഡിഡിയു-ജികേവവ പദ്ധതിക്ക് 
ലഷേ്മുണ്്. 'വലഫ്' എന്ന ഈ പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കാനുും കുടുംബശ്രീ തകന്നയാ
ണ് കനാഡല് ഏജന്സി. വലഫികറെ ഭാഗമായി അടത് രണ്ടുവര്ഷകത്ക്ക് 
5,000-കത്ാളും ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേകള വിവിധ കമഖലേളില് വനപുണ് പരിശരീല
നും നല്േി അവകര പുതിയ കതാഴില് കമഖലേളികലക്ക് വേപിടിച്ചുയര്ത്ാന് 
ഡിഡിയു-ജികേവവ ലഷേ്മിടന്നു.

കേരളത്ികറെ ഡിഡിയു-ജികേവവയുകട ആകേയുള്ള ടാര്ജറ്ില് 60% വമ
കനാരിറ്ി 4% എസ്.റ്ി, 26% എസ്.സി., ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേള്ക്ക് കവണ്ിയാണ്  മാറ്ി
വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില്തകന്ന സ്തരീേള്ക്കായി 33% അുംഗപരിമിതരായിട്ടുള്ള ഉകദ്ാ
ഗാര്ത്ിേള്ക്ക് 3% സുംവരണവും ഉണ്്. കൂടാകത അുംഗപരിമിതരായിട്ടുള്ള 
ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേള്ക്കുകവണ്ി കേരളത്ില് ഡിഡിയു-ജികേവവയില് പുതികയാരു 
പദ്ധതികൂടി വിഭാവനും കചയ്യുന്നു. കേരള സാമൂഹ് സുരഷോ മിഷനില്നിന്നുും എും
കലൊയ് കമറെ്  എക്് കചയ്ചുേളില്നിന്നുും ലഭിച്ച േണക്കുേള് പ്രോരും സുംസ്ാന
ത്് ഏേകദശും 7 ലഷേകത്ാളും അുംഗപരിമിതര് ഉകണ്ന്നുും പരിശരീലനും കനടാന് 
ആഗ്ഹിക്കുന്ന കമഖലേള് ഏതാകണന്നുും േകണ്ത്ിയതികറെ കവളിച്ചത്ില് 
ചില പരിശരീലന കമഖലേള് തിരകഞ്ടക്കുേയുും കചയ്തു. ഇതിന്പ്രോരും ചില 
ഏജന്സിേകള പട്ിേയില് ഉള്കപ്ടത്തുേയുും ഈ ഏജന്സിേകള തിരകഞ്ടപ്് 
പ്രക്രിയയിലൂകട കതരഞ്ടത് കശഷും പരിശരീലന പരിപാടിേള് ആരുംഭിക്കുേയുും 
കചയ്യുും. കൂടാകത നിലവിലള്ള പരിശരീലന ഏജന്സിേള് വഴിയായുും ഈ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് വ്ാപിപ്ിക്കുന്നതിലൂകട അുംഗപരിമിതരായവര്ക്കുകൂടി പരിശരീല
നും നല്ോന് ആകുകമന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഡിഡിയു-ജികേവവ എന്ന ഇത്രവലിയ പദ്ധതി നല്ലരരീതിയില് നടപ്ിലാക്കാ
ന് ഏറ്വും കൂടതല് ആവശ്ും യഥാര്ത് ഗുണകഭാക്ാക്കകള േകണ്ത്തുന്ന കമാബ
വലകസഷനുേളാണ്. അര്ഹരായവകര േകണ്ത്ി അവര്ക്ക് ഏറ്വും താത്പര്മു
ള്ള കമഖലയില് പരിശരീലനും നല്ോന് സാധിക്കണും. കേരളത്ില് കുടുംബശ്രീ 
യുകട കനതൃത്വത്ില് 43 ലഷേും കുടുംബങ്ങള് അുംഗങ്ങളായിട്ടുണ്്. എല്ലാ വാര്ഡുേ
ളിലും കുടുംബശ്രീയുകട പ്രാധിനിത്വും പ്രവര്ത്നങ്ങളുും ഉണ്്.  കുടുംബശ്രീവഴിയായി 
കതരകഞ്ടക്കകപ്ട് കുട്ിേളുകട വിജയേഥേള് വഴി കൂടതല് ആളുേള്ക്ക് ഈ 
വനപുണ് പരിശരീലന പദ്ധതിയില് ഉള്ള വിശ്വാസും വര്ദ്ധിക്കാനുും ഇതവഴിയുള്ള 
പരിശരീലനും കനടാനുള്ള സാഹചര്ും ഉണ്ാക്കുവാനുും സാധിക്കുും. പരിശരീനകശഷും 
കതാഴില് ലഭിച്ച 11,000 - കത്ാളും വരുന്ന വിദ്ാര്ത്ിേളില് 8,000 - ത്ിന് കമല് 



ശബളും ലഭിച്ചുകോണ്് അവര്ക്ക് മാന്മായ ഒരു ജരീവിതസാഹചര്ും ഉണ്ായിരി
ക്കുന്നു.

ഈ പദ്ധതിയില് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുേള്ക്ക് പരിശരീലന പരിപാടിയിലൂകട 
ലഭിച്ച കനട്വും അവരുകട ജരീവിതത്ിലണ്ായ മാറ്വും അവരുകട കജാലിയുകമല്ലാും 
അവരുകട തകന്ന വാക്കുേളിലൂകട കേള്ക്കാന് സാധിച്ചാല് വളകരയധിേും ആളുേ
ള്ക്ക് ഈ പദ്ധതിയില് വിശ്വാസും വരുേയുും ഈ പദ്ധതിയിലൂകട വനപുണ് 
വിോസും കനടാന് സാധിക്കുന്ന സ്ിതിവികശഷും ഉണ്ാവേയുും കചയ്യുും. അങ്ങകന 
നകല്ലാരു കജാലിയുും സ്ിരവരുമാനമാര്ഗ്ഗവും കനടാന് സാധിക്കുും എന്നുള്ള ഒരു 
ഉറപ്് ലഭിക്കുേയുും കചയ്യുും. ആ ഒരു ലഷേ്ത്ില്നിന്നാണ് ഇതിനുമുമ്പ് പരിശരീ
ലന പദ്ധതിയുകട ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേളുകട വിജയേഥേള് ഒരു പുസ്തേ
രൂപത്ില് പ്രസിദ്ധരീേരിക്കണകമന്ന ആശയും ഉണ്ായത്.  ഈ പുസ്തേും കുടുംബ
ശ്രീയുകട േമ്യൂണിറ്ി കോകളജികല കുട്ിേള് ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേകള കനരിട്് േണ്് 
അവരുകട ജരീവിത േഥേള് േണ്ടുപിടിച്ച് എടത്ിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പുസ്തേത്ിലൂകട 
ഡിഡിയു-ജികേവവയുകട ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേള്ക്കുണ്ായ മാറ്ങ്ങളുും ഈ പദ്ധതിയു
കട ഗുണങ്ങളുകമല്ലാും വായനക്കാരികലക്ക് എത്തുകമന്നുും കൂടതല് ആളുേള് ഇത്രും 
പരിശരീലന പദ്ധതിയികലക്ക് വരിേയുും ഡിഡിയു-ജികേവവ പദ്ധതി നല്കുന്ന 
സൗജന് കസവനങ്ങള് സ്വരീേരിച്ചുകോണ്് ജരീവിത നിലവാരവും േരിയറും കമച്ച
കപ്ടത്ാന് കവണ്ി എല്ലാവരുും ശ്മിക്കുകമന്നുും ആത്ാര്ത്മായി വിശ്വസിക്കുന്നു. 
ഈ പദ്ധതിയിലൂകട വിജയിച്ച എല്ലാകപര്ക്കുും ആശുംസേള് കനരുന്നു.  പുതിയ 
ഉകദ്ാഗാര്ത്ിേള്ക്ക് ഈ പുസ്തേും പ്രകചാദനമാേകട് എന്ന്  ആശുംസിക്കുന്നു.

എന്ന്

എസ്. ഹരിേികഷാര് ഐ.എ.എസ്
എസ്ിേയൂട്രീവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശ്രീ
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പാലക്കാട് ജില്ലയികല കുത്ാന്നൂർ പഞ്ായത്ികല 19 വയസ്സുോരനായ 
ആഷിഫിന് ഒരു പട്ാളക്കാരനാേണകമന്നായിരുന്നു ആഗ്ഹും. 12-ാും ക്ാസ് 
പഠനത്ിനുകശഷും അതിനായുള്ള തയ്ാകറടപ്ിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിക്കൻ
കപാേ് സ് എന്ന കരാഗും മൂലും ആർമി റിക്രൂട്് കമറെിൽ പകകെടക്കാൻ േഴിഞ്ില്ല. 
ആ സമയത്് മൂത് സകഹാദരിയുകട വിവാഹും ആ കുടുംബത്ികറെ സാമ്പ
ത്ിേ അടിത്റകയ സാരമായി ബാധിച്ചു. അതിനു കവണ്ി സ്വ്ും വരീടും 
വിൽകക്കണ്ിയുും വന്നു. പട്ാളക്കാരനാകുേ എന്ന തകറെ സ്വപ് നകത്ക്കാൾ 
തനികക്കാരു കജാലിയാണ് ഇകപ്ാൾ കവണ്ത് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് 
ആഷിഫ് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്നിട്ടുും ഉമ്കയാടും ബാപ്കയാടകമാപ്ും കുലകത്ാഴി 
ലായ പാചേത്ികലക്കിറങ്ങിയത്

സമൂഹത്ിൽ യാകതാരു അുംഗരീോരവമില്ലാത് ഈ കതാഴിലിൽ നിന്നുും 
എങ്ങകനകയകെിലും മാറണകമന്ന ആഗ്ഹവമായി നടക്കുകമ്പാഴാണ് സുഹൃത്ിൽ 
നിന്നുും ഡി.ഡി.യു.ജി.കക്ക.വവകയക്കുറിച്ചറിയുന്നത്. അതികനക്കുറിച്ച് കൂടത
ലായി അകന്വഷിച്ചകപ്ാൾ ചുരുങ്ങിയ ോലയളവിനുള്ളിൽ 100 ശതമാനും 
കതാഴിൽ സാധ്തയുള്ള കോഴ് സാണികതന്ന് അറിയാൻ േഴിഞ്ഞു. ഇത് 
ആഷിഫിന് ഒരു പുതപ്രതരീഷേ നൽകുേയുും മകറ്ാന്നുും ചി്ിക്കാകത ഡിഡിയു
ജികക്കവവയികല ഐടിഇഎസ്് എന്ന കോഴ് സിൽ കചർന്ന് അത് വിജയേര
മായി പൂർത്ിയാക്കുേയുും കചയ്തു. ഇന്ന് ആഷിഫ് തിരുവന്പുരും കടേ് കനാ
പാർക്കികല ഏജരീസ് േമ്പനിയിൽ േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവായി കജാലി 
കചയ്യുന്നു.

“എകറെ നാട്ിലും വരീട്ിലും ഉള്ള ആളുേൾക്ക് ഇകന്നകന്നാട് വലിയ ബഹുമാന
വും സ് കനഹവമാണ് ോരണും ഈ പ്രായത്ിൽ 11000 ത്ിലധിേും ശമ്പള
കത്ാടകൂടി തിരുവന്പുരകത് കടേ് കനാപാർക്കിനുള്ളിൽ ഒരു കജാലി േിട്ടുേ
കയന്നത് വലികയാരു ഭാഗ്മായി എല്ലാവരുും ോണുന്നു. അതിനു എനിക്കു 
സാധിച്ചത് ഡിഡിയുജികക്കവവയിലൂകട മാത്രമാണ് എന്ന് ആഷിഫ് അഭിമാന
പൂർവ്ും പറയുന്നു.” 

വാടേ വരീട്ിൽ നിന്നുും മാറി സ്വ്മായി ഒരു വരീട് എന്ന സ്വപ് നും സാഷോ

ആഷിഫ് അലി. എ 
ച്ന്കുളങ്ങര വരീട്, കോതമുംഗലും, കുത്ാന്നൂര്, പാലക്കാട്   9961091508

എന്റെ വിജയം എന്റെ 
നാട്ിന്െ യുവതെമുറയ്ക്ക് 
പ്രന്�ാദനം
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ത്ക്കരിക്കാൻ ഈ കജാലിയിലൂകട േഴിയുും എന്നാണ് ആഷിഫികറെ വിശ്വാസും. 
എകറെയരീ വിജയും എകറെ നാട്ികല യുവതലമുറക്ക് ഒരു പ്രകചാദനമായി മാറിയി
രിക്കുേയാണ് പലരുും അതകോണ്ടുതകന്ന ഡിഡിയുജികക്കവവയികലയ്ക് വന്നു
കോണ്ിരിക്കുന്നു.

മാസശമ്പളും : 11203 രൂപ 
േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ്  ഏജരീസ് ലിമിറ്ഡ്, കടകക്ാ പാര്ക്ക്, 
തിരുവന്പുരും 9961091508
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ഇടക്കി ജില്ലയികല മൂന്നാർ കപാട്ൻോട് എന്ന സ്ലത്് ഒരു സാധാരണ 
കുടുംബത്ിലാണ് ജനിച്ചത്. മൂന്നു ആൺമക്കളിൽ രണ്ാമകത് മേനാണ് 
അഖിൽ സിൽജു. വരീട്ിൽ ആകേയുണ്ായിരുന്ന ഏേ ആശ്യമായിരുന്ന അച്ഛൻ 
മരിച്ചത് ആ കുടുംബത്ികന ആകേ തളർത്ി. അച്ഛകറെ മരണകശഷും വരീട്ിനു
ള്ളിൽ മാത്രും ഒതങ്ങിേഴിഞ്ിരുന്ന അമ് കജാലിക്ക് കപാോൻ തടങ്ങി. 12 ാും 
ക്ാസ് പഠനത്ിനുകശഷും എന്രെൻസിനു കപാേണകമന്ന് ആഗ്ഹിച്ച് നന്നായി 
പഠിച്ചിരുന്ന അഖിലിന് അതകോണ്ടുതകന്ന ആ ആഗ്ഹും ഉകപഷേികക്കണ്ിയുും 
വന്നു. കുടുംബശ്രീയിൽ അുംഗമായിരുന്ന അമ് കുടുംബശ്രീയുകട സഹായകത്ാ
കട ഒരു സൂ ക്ഷ്മസുംരുംഭും ആരുംഭിച്ചു. അതിൽ ഉണ്ാക്കികയടക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ 
കബക്കറിേളിൽ കോണ്ടുകപായി വില്കാൻ തടങ്ങി. അതിൽ നിന്നുും ഒരു നിശ്ിത 
വരുമാനും ലഭിക്കാൻ തടങ്ങിയകപ്ാൾ കുടുംബത്ിന് അകതാരു വലിയ ആശ്വാ
സമായിരുന്നു. 

ആ സമയത്ാണ് സിഡിഎസ്് കചയർകപഴ് സൺ ഡിഡിയുജികേവവകയ
ക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. “ ഞങ്ങകളകപ്ാലള്ള കുടുംബശ്രീ വനിതേളുകട മക്കൾക്കുും 
കൂകട കവണ്ിയുള്ളതാകണന്നറിഞ്കപ്ാൾ തകന്ന ഒരുപാട് സക്ാഷും കതാന്നി. 
ോരണും തളർന്ന് കപായ എകറെ കുടുംബകത് താങ്ങിനിർത്ിയത് 
കുടുംബശ്രീയാണ് വരീണ്ടുും ഒരു അവസരും േിട്ടുകമ്പാൾ നഷ്ടകപ്ടത്ാൻ പാടില്ല
കല്ലാ” ഇത പറയുകമ്പാൾ അമ്യുകട വാക്കുേളിൽ അഭിമാനും മാത്രമായിരുന്നു. 
കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നുും ഡിഡിയു ജികക്കവവകയക്കുറിച്ചറിഞ് അമ് തകന്ന
യാണ് ഈ കോഴ് സിൽ കചരാൻ അഖിലികന നിർബന്ധിച്ചതും അതിലൂകട 
കവഗകമാരു കജാലി മേന് ലഭിക്കുകമന്നുള്ള വിശ്വാസവും ഒപ്ും എേ് ് ്പരീരിയൻ
സുും േിട്ടുകമന്നുള്ളതകോണ്ടുും മേകന ഇതികലക്ക് വിട്ത്. ഡിഡിയു ജികക്കവവ
യിൽ ITES കോഴ് സ് എടത്തു പഠിച്ചു. 2 മാസകത് കോഴ് സ് േഴിഞ്് തിരുവന
്പുരും കടേ് കനാപാർക്കികല ഏജരീസിൽ ഒരു മാസകത് പരിശരീലനവും കനടി 
അവികട തകന്ന 11203 രൂപ ശമ്പളത്ിൽ കജാലിയിൽ പ്രകവശിക്കുേയുും കചയ്തു. 

“ഇകന്നകറെ കുടുംബത്ിൽ നിന്നുും ഞാനുും എകറെ കചട്നുും കജാലിക്കു 
കപാകുന്നു്. അച്ഛൻ കപായകപ്ാൾ എന്തുകചയ്ണകമന്നറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 

അഖിൽ സിൽജു 
കമക്കത്് ഹൗസ്, കപാട്ന്ോട്  പി.ഒ., മൂന്നാര്, ഇടക്കി   9961091508

ഹൈന്റഞ്ിന്െ കഷ്ടപ്ാടില് 
നിന്ം ജീവിതത്ിന്െയ്ക്ക്
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മൂന്ന് മക്കകള കനാക്കുന്നതിനായി അമ് ഒരുപാട് േഷ്ടകപ്ട്ടു. ഇകപ്ാ എല്ലാ േഷ്ട
പ്ാടേളുും മാറാൻ തടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ കചറപ്രായത്ിൽ ഈ കചറിയ ോല
യളവിനുള്ളിൽ തകന്ന ഒരു കജാലി േിട്ടുകമന്ന് ഞാൻ തരീകര പ്രതരീഷേിച്ചില്ല” 

പാതിയിൽ അവസാനിപ്ികക്കിവന്ന തകറെ എന്രെന്സ് എന്ന കമാഹും സാ
ഷോത്ക്കരിക്കാൻ തനിക്കിനി േഴിയുും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്ിലാണ് 
അഖിൽ. അതിന് ോരണും ഡിഡിയു ജികക്കവവ മാത്രമാകണന്ന് അഭിമാനപൂർവ്ും 
പറയുന്നു 

മാസശമ്പളും : 11203 രൂപ
േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ്  ഏജരീസ് ലിമിറ്ഡ്, കടകക്ാ പാര്ക്ക്, 
തിരുവന്പുരും 9961091508
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വാടേ വരീടേളികലക്കുള്ള ഇടക്കികടയുള്ള മാറ്ങ്ങളുും വരീട്ികല സാമ്പത്ിേ 
ബുദ്ധിമുട്ടുേളുും നിറഞ് ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് കമഘ ജനിച്ചത്. അച്ഛന് കജാലിക്ക് 
കപാോൻ േഴിയാകത വന്നകപ്ാൾ വരീട്ിലിരുന്നു തകന്ന ഓൺവലൻ വർക്കുേൾ 
കചയ്ാൻ തടങ്ങി. ലെസ്് ടൂ പഠനത്ിനു കശഷും കോകളജിൽ കപായി പഠിക്കണകമ
ന്ന ആഗ്ഹും ഉകപഷേിച്ച് േറസ് കപാണ്റൊയി ഡിഗ്ികചയ്ാകമന്ന് കമഘ തരീരുമാ
നകമടത്തും വരീട്ികല ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ കോുതകന്നയാണ്. ജരീവിത സാഹചര്ങ്ങൾ 
കോണ്ടുതകന്ന തകറെ പ്രായപൂർത്ിയായ കപൺമക്കകളയുും ഭർത്ാവികനയുും വിട്് 
ഒരു കജാലിക്കായി വികദശകത്ക്ക് കപാകേണ്ിയുും വന്നു. പലിശക്ക് േടും വാങ്ങി 
അച്ഛൻ ഒരു കചറിയ കഫാകട്ാസ്റ്റാറ്് േട തടങ്ങി.  കൂകട പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ിയാണ് 
ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് കമഘകയാട് പറയുന്നത്. പഠനകത്ാകടാപ്ും 
തകന്ന ഒരു കജാലിയുും േിട്ടുകമന്നറിഞ്കപ്ാൾ എല്ലാവർക്കുും സക്ാഷമായി. ജരീ
ഡിയാരെിക്ക് നഴ് സിുംഗ് തകന്ന തിരകഞ്ടത്് പഠിച്ചു. 2 മാസകത് കരെയിനിുംഗ് 
േഴിഞ്് എറണാകുളത്തുള്ള കേയർ മാർക്കിൽ കേയർ കടക്കറായി കജാലിയുും 
ലഭിച്ചു. വരീട്ികല േഷ്ടപ്ാടേൾ കുകറകശേ കുറയാൻ തടങ്ങി. 

“ഇന്ന് അനിയത്ിയുകട കോകളജ് ഫരീസ് ഞാനാണ് അടയ്കന്നത്. ആദ്
കത് ശമ്പളത്ിൽ നിന്ന് അച്ഛനുും അനിയത്ിക്കുും ഡ്രസ്് വാങ്ങികക്കാടത്തു. 
അച്ഛൻ േടും വാങ്ങിയ ോശികറെ പലിശയുും മുതലും കോടത്തു തരീർക്കാൻ ഞാനുും 
സഹായിക്കുന്നു്. ദിവസും 500 രൂപ വരീതും മാസും 15000 രൂപകയാടടത്് 
ശമ്പളും േിട്ടുന്നു്. അമ്യ്കും അച്ഛനുും അനിയത്ിക്കുും ഒരു താങ്ങായി മാറാൻ ഈ 
കചറിയ പ്രായത്ിൽ എകന്ന പ്രാപ്തയാക്കിയത് ഡിഡിയുജികേവവ യാണ്. 
അനിയത്ിക്കുും ഡിഡിയു ജികേവവ യിൽ കചരണകമന്ന ആഗ്ഹവമായി നി
ല്ക്കുേയാണ്. സ്വ്മായി ഒരു വരീട് വാങ്ങി കദശാടനും കപാലള്ള വരീടമാറൽ ചടങ്ങ് 
അവസാനിപ്ിക്കണകമന്നുള്ള ആഗ്ഹും പൂർത്രീേരിക്കണും.” 
മാസശമ്പളും : 14,000 രൂപ
കേയർ കടക്കർ, കേയര് മാര്ക്ക് കേയര് സര് വരീസ്, വപ്ര.ലി. ക്രകസറെ്സ് ടവര്, നാലാും നില, 
ചങ്ങമ്പുഴ നഗര് കപാസ്റ്റ്, സൗത്് േളമകശേരി, എറണാകുളും 

കമഘ കസബാസ്റ്റിയൻ 
കസറെ് ആഡ്രൂസ്, കജ്ാതി നിലയത്ിനു സമരീപും, േഴക്കൂട്ും, കമനുംകുളും, 
തിരുവന്പുരും 9656262425

ഇന്്ക് അനിയത്ിയുന്ട ന്കാന്േജ്ക് 
ഫീസ്ക് അടയ്ക്കുന്ത്ക് ഞാനാണ്ക്
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കപാളികടേ് നിേ് പഠിക്കാൻ കപായ് കക്കാണ്ിരുന്നകപ്ാൾ തകന്ന പ്രായത്ി
കറെ ചില തമാശേളാൽ അത് പൂർത്രീേരിക്കാൻ േഴിയാകത വന്നു.. അച്ഛകറെ 
കൃഷിപ്ണികയ മാത്രും ആശ്യിച്ചു േഴിഞ്ിരുന്ന വരീട്ികല സാഹചര്ും അല്ും 
കമാശമായി തടങ്ങിയകപ്ാഴാണ് ഒരു കജാലി അത്ാവശ്മാകണന്ന് മനസ്ിലാ
ക്കാൻ േഴിഞ്ത്. പലിശക്ക് േടും വാങ്ങി എേ് സ് കറ കവൽഡിുംഗ് പഠിക്കാൻ 
വിട്ടു. അകതാകടാപ്ും നാട്ിൽതകന്ന ോറ്റിുംഗ് സർവരീസിനുും കപായിത്തുടങ്ങി. 
അടത് സുഹൃത്ായ വിഷ്ണുവാണ് ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് ആൽബി
കനാട് പറയുന്നത്. വളകര കവഗും കജാലി േിട്ടുകമന്നുും കോഴ് സ് തിേച്ചുും സൗജ
ന്മാകണന്നുമറിഞ്കപ്ാൾ വരീട്ിൽനിന്നുും വലിയ എതിർപ്പുേൾ ഒന്നുമുായില്ല. 
Avon Faciltiy Management Service സികല  ITES കോഴ് സ് പൂർത്രീേരിച്ചു. തിരു
വന്പുരും കടേ് കനാപാർക്കികല ഏജരീസ് േമ്പനിയിൽ ഒരു മാസകത് പരി
ശരീലനും േഴിഞ് ഉടൻ തകന്ന േസ്റ്റർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ് ആയി 11203 
രൂപ മാസവരുമാനത്ിൽ കജാലിയുും ലഭിച്ചു. 

“എേ് സ് കറ കവൽഡിുംഗ് പഠനത്ിനായി േടും വാങ്ങിയ ോശിൽ പകുതി
കയകെിലും തിരികേ നൽോൻ ഈ കജാലിയിലൂകട എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഡിഡിയു 
ജികേവവ യിൽ വന്നില്ലായിരുന്നുകവകെിൽ നാട്ിൽ തകന്ന ഞാൻ ോറ്റിുംഗ് 
സർവ്രീകസാ അകല്ലകെിൽ അച്ഛകനാകടാപ്ും കൃഷിപ്ണി കചയ് കതാ േഴികയി വരു
മായിരുന്നു.” 

ഇന്നരീ േമ്പനിയിൽ തകന്നാകടാപ്ും ഈ കോഴ് സികനക്കുറിച്ച് പറഞ് 
വിഷ്ണുവും കൂകടയുണ്്. ഞങ്ങകളാകടാപ്ും ഈ േമ്പനിയിൽ കജാലി കചയ്യുന്ന 75 
ശതമാനും കുട്ിേളുും ഡിഡിയു ജികേവവ യിലൂകട പഠിച്ചിറങ്ങിയവർ തകന്നയാ
കണന്ന് ആൽബിൻ കൂട്ികച്ചർക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കുും ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കു
റിച്ച് നല്ലത മാത്രകമ പറയാനുള്ളൂ.

 ഡിഡിയു ജികേവവയിൽ വന്നില്ലായിരുകന്നകെിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരിട
ത്തുും എത്ില്ലായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരുും ഒകര സ്വരത്ിൽ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങകള

ആൽബിൻ മാതയു 
പുളിക്കത്തുടിയില് വരീട്, കചമ്പളും പി.ഒ. ഇടക്കി

ഞങ്ങന്േന്പ്ാലുള്ളവര്ക്ക് 
ഇതില്പ്രം അവസരം 
ഉണ്ാകില്ല
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കപ്ാലള്ള കുട്ിേൾക്ക് ഇതിൽപ്രും നകല്ലാരു അവസരും കവകറ ഉണ്ാേില്ല.

മാസശമ്പളും : 11203 രൂപ
േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ്  ഏജരീസ് ലിമിറ്ഡ്, കടകക്ാ പാര്ക്ക്, 
തിരുവന്പുരും 9961091508
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േടൽപ്ണിക്കാരനായ ജയിുംസികറെ മൂത്മേളായ ജിൻസിക്ക് 12-ാും ക്ാസ് 
വിദ്ാഭ്ാസത്ിനുകശഷും ഉപരിപഠനത്ിനായി കപാകുന്നതിന് വരീട്ിനുള്ളികല 
സാമ്പത്ിേസ്ിതി അനുവദിച്ചില്ല. ദാരിദ്ര�ത്ിൽ േഴിഞ്ിരുന്ന തകറെ മാതാ
പിതാക്കകള ബുദ്ധിമുട്ിപ്ിക്കാകത േറസ് കപാറൊയി ബി.എ പഠിക്കാൻ തടങ്ങി. 
രണ്ാും വർഷ പരരീഷേകയഴതി നിൽക്കുകമ്പാഴായിരുന്നു അടത്തുള്ള പള്ളിയികല 
വിോരിയച്ചൻ ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് ജിൻസികയാട് പറഞ്ത്. 

“കുടുംബശ്രീയുമായി കചർന്നുള്ള കോഴ് സാണികതന്നറിഞ്കപ്ാൾ അമ് സി
ഡിഎസ്് കചയർകപഴ് സകന കപായിക്കണ്ടു സുംസാരിച്ചു. അതവഴിയാണ് 
ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് കൂടതൽ അറിയുന്നത്. ദാരിദ്ര�കരഖയ്ക് താകഴയു
ള്ള കുട്ിേകള മുകന്നാട്് കോണ്ടുവരാനുള്ള ഈ കതാഴിലധിഷ്ിത കോഴ് സ് നമ്
കളകപ്ാലള്ള കുട്ിേൾക്ക് വലികയാരു അനുഗ്ഹമാണ് േടൽപ്ണി ആയതകോ
ണ്ടുതകന്ന അപ്ാക്ക് ദിവസവും കജാലി ഉണ്ായിരുന്നില്ല. അകന്നാകക്ക വലിയ 
േഷ്ടപ്ാടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതികനകയാകക്ക അതിജരീവിക്കാൻ എകറെ 
ശമ്പളത്ിലൂകട േഴിയുന്നു. കജാലികയാകടാപ്ും എകറെ പഠനവും നന്നായി മുകന്നാ
ട്് കപാകുന്നു. എനിക്കതിന് സാധിച്ചത് ഡിഡിയു ജികേവവയുകട സഹായും 
കോണ്ടുമാത്രമാണ്.” 

കോഴ് സ് കസറെറായ Nice, വരീട്ിൽനിന്നുും നടകന്നത്ാൻ മാത്രും അേല
ത്ിൽ ആയതകോണ്ടുതകന്ന ജിൻസിക്കുും കുടുംബത്ിനുും വലിയ സക്ാഷമാ
യിരുന്നു. രണ്് മാസകത് Gediatric Nursing പഠനവും ഒരു മാസകത് (തിരുവന
്പുരും SUT) പരിശരീലനവും േഴിഞ്ിറങ്ങിയ ഉടൻതകന്ന എറണാകുളും Care 
Mark ൽ കേയർ കടക്കർ ആയി 14000 രൂപ ശമ്പളകത്ാടകൂടി കജാലിയുും ലഭിച്ചു. 

പാതിവഴിയിൽ മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന തകറെ വരീട പണി പുനരരാുംഭിക്കാൻ 
ഇന്ന് ജിൻസികയ ഡിഡിയു ജികേവവ പ്രാപ്തയാക്കി മാറ്ിയിരിക്കുന്നു. 

മാസശമ്പളും : 11203 രൂപ
േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ്  ഏജരീസ് ലിമിറ്ഡ്, കടകക്ാ പാര്ക്ക്, 
തിരുവന്പുരും 9207135614

ജിൻസി. എസ്  
പുതവല് പുരയിടും, (വരീട്ടു നമ്പര് 103), തമ്പ, പള്ളിത്തുറ പി.ഒ., േഴക്കൂട്ും

പാതിവഴിയില് 
മുടങ്ങികിടന് വീടുപണി 
ഞാന് പുനരാരംഭിച്ചു
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കുടുംബത്ിൽ ഞങ്ങൾ രണ്് കപൺകുട്ിേളാണ്. മൂത് മേളായതിനാൽ പ്രരീ
ഡിഗ്ി േഴിഞ് ഉടകന എകന്ന േല്ാണും േഴിപ്ിച്ചയച്ചു. പത്തുവർഷും ഒരു കുടും
ബിനിയായി ജരീവിച്ചു. പുറകത്ങ്ും കപാോനുള്ള ഒരു സാഹചര്വും ഉണ്ായിരു
ന്നില്ല. പഠിക്കണകമന്നുും കജാലിക്ക് കപാേണകമന്നുള്ള എകറെ ആഗ്ഹങ്ങൾ 
വിവാഹജരീവിതകത്ാട് കൂടി അവസാനിച്ചു എന്നു േരുതിയിരിക്കുകമ്പാഴാണ് 
ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് അറിഞ്ത് 

3 മാസകത് കോഴ് സായത് കോണ്് വരീട്ിൽനിന്നുും വല് എതിർപ്പുേൾ 
ഒന്നുും ദരീപക്ക് കനരികടിവന്നില്ല. കോവളത്തുള്ള Ques ഏജൻസിയിൽനിന്ന് 
ഐ.ടി.ഇ.എസ്  കോഴ്് പഠിച്ചിറങ്ങി. ആദ് ഇറെർവയൂവിൽ തകന്ന തിരുവന്
പുരും കടേ് കനാപാർക്കികല ഏജരീസ് േമ്പനിയിലിൽ 11203 രൂപ മാസ ശമ്പള
ത്ിൽ േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ് ആയി കസലഷേൻ േിട്ി. 

“ഈ മൂന്നു മാസകത് കോഴ് സിലൂകട ഞാൻ കനടിയത് ഒരു കജാലി മാത്രമല്ല 
അതിലൂകട ഒരു സ്തരീകയന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നികഷധിക്കകപ്ട്ടുകപായ എല്ലാ 
അവോശങ്ങളുും സ്വപ് നങ്ങളുും ഞാൻ കനടികയടത്തു. അതിനു എകന്ന സഹായി
ച്ചത് ഡിഡിയു ജികേവവ ആണ്. ഇങ്ങകനകയാരു കോഴ് സിനു കചർന്നില്ലായി
രുന്നുകവകെിൽ എ്ാകുമായിരുന്നു എന്നു കചാദിച്ചാൽ അതിനു മറപടി എകറെയരീ 
മുഖകത് സക്ാഷും ഒരിക്കലും ോണാൻ േഴിയുമായിരുന്നില്ല എകന്ന എനിക്കു 
പറയുവാൻ േഴിയുള്ളൂ. അടക്കളയിൽ മാത്രും ഒതങ്ങിക്കഴിഞ്ിരുന്ന എനിക്ക് 
സ്വ്മായി ഒരു വരുമാനമാർഗും ഉണ്ായകതാകട കുടുംബത്ിൽ ഒരു സ്തരീകയന്ന 
നിലയിൽ ഞാൻ അുംഗരീേരിക്കകപ്ട്ടു.” 

“സ്വ്മായി എകറെ ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്ാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇകതല്ലാും 
എനിക്ക് കനടാൻ േഴിഞ്ത് ഡിഡിയു ജികേവവയിലൂകടയാണ്. എകന്നകപ്ാ
കല അടക്കളയിൽ തളച്ചിട്ടുകപായ ഒരുപാട് സ്തരീേൾക്ക് ഡിഡിയു ജികേവവ 
ഒരു ആശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു''. 

മാസശമ്പളും : 11203 രൂപ
േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ്  ഏജരീസ് ലിമിറ്ഡ്, കടകക്ാ പാര്ക്ക്, 
തിരുവന്പുരും   9539668153

ദരീപകമാൾ എ.എൽ. 
ദരീപ ഭവന്, പനകങ്ങാട്, കവങ്ങാനൂര് പി,ഒ. തിരുവന്പുരും

കുടുംബത്ില് ഒരു സ്തീ എന് 
നിെയില് ഞാന് 
അംഗീകരികന്പ്ട്ടു
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പ്രകശാഭ് 
മകെത്റ വരീട്, അുംകബദ്േര് നഗര്, ഒരുമാനരൂര് പി.ഒ., തൃശൂര്

പാലക്കാട് ജില്ലയികല ഒരുമനരൂർ എന്ന സ്ലത്് ഒരു വലിയ 
കൂട്ടുകുടുംബത്ിൽ ജനിച്ച പ്രകശാഭ് പഠനത്ിൽ ഒരൽപും പിറകോട്ായിരുന്നു. 
അതകോണ്ടുതകന്ന 12-ാും ക്ാസിൽ പരാജയകപ്ട്ടുകപായി. നാട്ിലും വരീട്ിലും 
എല്ലാവരുും േളിയാക്കി. തകറെ ജരീവിതും അവികട അവസാനിച്ചു. ഇനി കൂലിപ്
ണിക്ക് കപാകേണ്ിവരുകമന്ന് കപടിച്ചിരിക്കുകമ്പാഴാണ് കുടുംബശ്രീയിൽനിന്ന് 
അമ് ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് വന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുകട േളിയാ
ക്കലേളിൽനിന്ന് രഷേകനടാൻ ഒരു മാർഗും എന്ന നിലയിലാണ് ഇതികലക്ക് 
വരുന്നത്. ഡിഡിയു ജികേവവയി-ൽ Sales Retailor  കോഴ് സ് പഠിച്ചു. 3 
മാസകത് കോഴ് സ് േഴിയുും മുകമ്പ തിരുവന്പുരും തൃശൂർ ഫാഷൻ ജൂവലറി
യിൽ കസയിൽസ്ാൻ ആയി 8500/ രൂപ മാസശമ്പളകത്ാടകൂടി കജാലി ലഭിച്ചു. 

“ഇന്ന് ലരീവിന് നാട്ികലക്ക് കപാകുകമ്പാൾ എല്ലാവർക്കുും എകന്നാട് വലിയ 
സ് കനഹമാണ് ഗൾഫിൽനിന്നുും നാട്ിൽ എത്തുകമ്പാൾ േിട്ാറള്ള സ്വരീേരണമാ
കണനിക്ക് അവികട േിട്ടുന്നത്. എകന്ന േളിയാക്കി ചിരിച്ചിരുന്നവർ ഇന്ന് 
ഒരൽപും ആസൂയകയാകടയാണ് കനാക്കുന്നത്'. പുഞ്ിരികയാകടയാണ് പ്രകശാഭി
ത് പറഞ്ത്. 

12-ാും ക്ാസ് പരാജിതനായ തനിക്കിനി ഒരിക്കലും എവികടയുും എത്ാൻ 
േഴിയികല്ലന്ന് േരുതിയിരുന്ന പ്രകശാഭികറെ ഇരുളടഞ് ജരീവിതത്ികലക്ക് ഒരു 
പുതപ്രതരീഷേയുമായാണ് ഡിഡിയു ജികേവവയിൽ വന്നത്. ഡിഡിയുജികേ.
വവകയാട് എത്ര നന്ി പറഞ്ാലും മതിയാേില്ല” 

മാസശമ്പളും : 8500 രൂപ
കസയിൽസ്ാൻ, തൃശൂര് ഫാഷന് ജ്വല്ലറി, തിരുവല്ലും, തിരുവന്പുരും.
7560860200

ഗളഫീന്്ക് വരുന്ന്പ്ാെയാ 
നാട്ടുകാര് എന്ന് 
കാണുന്ന്
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സാമ്പത്ിേമായി പികന്നാക്കാവസ്യിൽ ജനിച്ച രാഹുൽ രാഘവ് ഒമ്പതാും 
ക്ാസ് മുതൽ തകന്ന അലമിനിയും ഫാബ്രികക്കഷൻ പഠിക്കുന്നതിനായി കപായി 
തടങ്ങി. കജാലികയാകടാപ്ും പഠനത്ിൽ ശ്ദ്ധിക്കാൻ അവനു സാധിച്ചില്ല. 
അതിനാൽ 12 ക്ാസ് പൂർത്ിയാക്കാകത പഠനും ഉകപഷേികക്കണ്ി വന്നു. 
അച്ഛന് മേകന പഠിപ്ിക്കണും എന്നുായിരുകന്നകെിലും വരീട്ികല സാഹചര്ും 
ഓർത്് രാഹുൽ അച്ഛകന സഹായിക്കാൻ കവണ്ി കജാലിക്ക് കപായി തടങ്ങി. 

കുടുംബശ്രീയിൽനിന്നുും അമ്യിലൂകടയാണ് ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറി
ച്ചറിഞ്ത്. വലിയ പ്രതരീഷേേൾ ഒന്നുമില്ലാകതയാണ് അമ്യുകട നിർബന്ധ
കത്ാടകൂടി ഇതികലക്ക് വന്നത്. ഡിഡിയു ജികേവവയുകട കഹാ്ിറ്ാലിറ്ി 
കോഴ് കസടത്് പഠിച്ചു. അതിലൂകട എറണാകുളത്തുള്ള കബ്രഡ് കവൾഡ് റകസ്റ്റാ
ററെിൽ റും അറ്ൻഡറായി കജാലിയുും ലഭിച്ചു. പാചേകത്ാടള്ള ആഗ്ഹും 
കോണ്ടു കഷഫായി കജാലി കചാദിച്ചു വാങ്ങി. ഇകപ്ാൾ മാസും 8500 രുപ ശമ്പ
ളമായി വാങ്ന്നു.

“വരീട്ികല സാമ്പത്ിേ പ്രശ് നും ോരണും അമ്യ്ക് ആകേ ഉണ്ായിരുന്ന 
മാല പണയും വയ് കക്കണ്ി വന്നിരുന്നു. എകറെ ശമ്പളും കോണ്് ഞാൻ ആദ്ും 
കചയ്ത് അകതടത്് അമ്യ്ക് കോടക്കുേയായിരുന്നു. ഡിഡിയു ജികേവവയിലൂ
കടയാണ് അകതനിക്ക് കചയ്ാൻ േഴിഞ്ത്. ഒരു മേൻ എന്ന നിലയിലള്ള 
ഓകരാ േർത്വ്ങ്ങൾ നിറകവറ്ാൻ എനിക്കിന്ന് സാധിക്കുന്നു”ഇങ്ങകന പറയു
കമ്പാൾ അഭിമാനുംകോണ്് അവകറെ േണ്ണുേൾ നിറഞ്ിരുന്നു. 

രാഹുലികറെ കവഷവിധാനും തകന്ന  ഡിഡിയു ജികേവവയിലൂകട മാറി 
കപാകയന്ന് സുഹൃത്തുേൾ പറയുന്നു. തകറെ അനിയത്ികയ നന്നായി പഠിപ്ിക്ക
ണകമന്നുും നകല്ലാരു വരീട് കവയ്കണും എന്നുമാണ് രാഹുലികറെ ഇനിയുള്ള 
ആഗ്ഹും.

മാസ ശമ്പളും : 8000 രൂപ
കഷഫ്, ബ്രഡ് കവള്ഡ്, േടവന്ത, എറണാകുളും, 9207135614

രാഹുല് രാഘവ്
കവട്ിക്കുളത്് വരീട്, പട്ാഴി പി.ഒ., കോല്ലും

അഭിമാനംന്കാണ്ടു 
രാഹുെിന്റെ 
കണ്ണുനനയുന്
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രാഹുൽ രഘു
വഞ്ിക്കുഴിമുറകപ്ല് വരീട്, േരികുളും, പി,ഒ, റാന്നി, പത്നുംതിട്

അച്ഛനുും അമ്യുും കപങ്ങളുമടങ്ന്ന ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്ികല മൂത് 
മേൻ ആയതകോണ്ടുതകന്ന കൂലിപ്ണിക്കാരനായ തകറെ അച്ഛകനാകടാപ്ും കചറ
പ്രായത്ിൽ തകന്ന കുടുംബത്ികറെ ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ ഏകറ്ടത്് കജാലിക്കി
റകങ്ങണ്ിവന്നു. കഹാട്ൽ മാകനജ് കമറെ് പഠിക്കണകമന്നായിരുന്നു ആഗ്ഹും. 
എന്നാൽ അതിനുകവണ്ിയുള്ള പണകച്ചലവേൾ കൂടതൽ ആയിരിക്കുകമന്ന് സ്വയും 
േരുതി കമക്കാനിക്കൽ ഡികലൊമ പഠിച്ചു. നാട്ിൽതകന്നയുള്ള വർക്ക് കഷാപ്ിൽ 
കജാലിയുും േിട്ി. ഒരു വർഷകത്ാളും ആ കജാലിയിൽ തകന്ന തടർന്നു.

അടത് വരീട്ികല കുടുംബശ്രീയികല കചച്ചിയാണ്  ഡിഡിയു ജികേവവകയ
ക്കുറിച്ച് പറഞ്ത്. കഹാ്ിറ്ാലിറ്ി കോഴ് സ് എടത്് പഠിച്ചാൽ വലിയ കഹാട്
ലേളിൽ കപായി കജാലി കചയ്ാൻ േഴിയുകമന്നുള്ള അറിവാണ് രാഹുലികന ഈ 
കോഴ് സിൽ കചരാൻ കപ്രരിപ്ിച്ചത്. കോഴ് സിൽ കചർന്ന് മൂന്നു മാസും തിേയുും 
മുമ്പുതകന്ന പത്നുംതിട് റാന്നിയികല കഫാർസ്റ്റാർ കഹാട്ൽ ആയ Ranni Gate 
കഹാട്ലിൽ Waiter ആയി കജാലിയുും േിട്ി. പാചേകത്ാടള്ള ഇഷ്ടും ോരണും 
ജനറൽ മാകനജകരാട് കനരിട്് സുംസാരിച്ചു അസിസ്റ്ററെ് കഷഫ്് ആയി മാറേയുും 
കചയ്തു. 

“ഗ്രീസിൽ മുങ്ങി േറത്തുകപാകേണ്ിയിരുന്ന എറെയരീ ജരീവിതും ഇത്രകയകറ 
വർണാഭമാക്കി മാറ്ിയത് ഡിഡിയു ജികേവവ ആണ്. ഇന്ന് ഞാകനകറെ 
സ്വ്ും അദ്ധ്വാനത്ിലൂകട ഒരു വബക്ക് വാങ്ങി. ഈ കനട്ങ്ങൾ ഒന്നുും ഒരിക്ക
ലും കചറതായി േണക്കാക്കാൻ എനിക്ക് േഴിയില്ല. ോരണും എകന്നകപ്ാലള്ള 
ഒരുപാട് കുട്ിേളുകട നടക്കാകത കപായ ആഗ്ഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ ഡിഡിയു 
ജികേവവയ്ക് സാധിക്കുന്നുണ്്. രാഹുലികറെ വാക്കുേളിൽ ഡിഡിയു ജികേവവ
കയാടള്ള സ് കനഹവും നന്ിയുും മാത്രമായിരുന്നു.”

മാസശമ്പളും 8500 രൂപ
അസിസ്റ്ററെ് കഷഫ്, റാന്നി കഗറ്്, പത്നും തിട്
9539432932

ഗ്ീസ്ില് മുങ്ങി കറുത്തു 
ന്പാകുമായിരുന് 
എന്റെ ജീവീതം ഇന്്ക് 
വര്ണാഭമാണ്ക്
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സുബിൻ കേ.കേ
കു്റ വരീട്, മരുതയൂര് പി.ഒ., പാവരട്ി, തൃശൂര്

“എകറെ നാട്ിൽ തകന്ന ഒരുപാട് കചട്ന്ാർ ബിരുദങ്ങളുും വാരിക്കൂട്ി കജാലി
കയാന്നുമില്ലാകത നിൽക്കുകമ്പാഴാണ് 12-ാും ക്ാസ് മാത്രമുള്ള എനിക്ക് ഡിഡിയു 
ജികേവവ ോരണും ഒരു കജാലി േിട്ിയത്. തിരുവന്പുരകത് തൃശൂർ 
ഫാഷൻ ജൂവലറിയിൽ കസയിൽസ്ാൻ ആയി 8500 രൂപ ശമ്പളത്ിൽ 
േയറിയ ഞാനിന്ന് 12000 രൂപ മാസ ശമ്പളുംവാങ്ന്നു. കുടുംബത്ിൽ അച്ഛ
കനക്കാൾ ഞാനിന്ന് സമ്പാധിക്കുന്നു്. എകറെ അച്ഛകനാരു താങ്ങാവാൻ എനിക്ക് 
ഇന്ന് സാധിക്കുന്നു.ഡിഡിയു ജികേവവ ഇല്ലായിരുകന്നകെിൽ ഞാനിന്ന് ഇവികട 
എത്തുമായിരുന്നില്ല” 

കതങ്േയറ്കത്ാഴിലാളിയായ അച്ഛകറെ ഏേ ആശ്യും ഒകര ഒരു മേനായ 
സുബിനിൽ ആയിരുന്നു. 12-ാും ക്ാസ് പൂർത്രീേരിച്ചതിനുകശഷും നാട്ിൽതകന്ന 
കചറിയ കചറിയ കജാലിേൾ കചയ്് വരുമാനും േകണ്ത്ിയിരുന്നു. എകെിലും മറ്റു
ള്ളവരുകട മുന്നിൽ അുംഗരീോരമുള്ള ഒരു കജാലി സ്വപ് നമായി ഉള്ളിൽ നിലനി
ന്നു. അങ്ങകനയിരികക്ക സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ
-കയക്കുറിച്ചറിയുന്നത്. 100 ശതമാനും കതാഴിൽ ഉറപ്പുനൽകുന്നതാകണന്നറി 
ഞ്കപ്ാൾ പികന്നാന്നുും ആകലാചികക്കണ്ിവന്നില്ല. ഡിഡിയു ജികേവവ 
യികല കസയിൽസ് റരീകട്യിൽ കോഴ് സ് എടത്് പഠിക്കുകമ്പാഴും ഇത്രകവഗും 
ഒരു കജാലി േിട്ടുകമന്ന് പ്രതരീഷേിച്ചിരുന്നില്ല വരീട്ിൽ സാമ്പത്ിേ ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ 
ഉള്ളതകോണ്ടുതകന്ന സ്വ്മായി ഇതവകര ഒന്നുും വാങ്ങിയില്ല. മാസശമ്പളും 
അകതപിടി വരീട്ിൽ അയച്ചുകോടക്കുന്നു. അച്ഛനുും അമ്യുും സുബിനുും ഇന്ന് 
വളകര സന്തുഷ്ടരാണ്. 

മാസശമ്പളും 12000 രൂപ
കസയിൽസ്ാൻ, തൃശൂര് ഫാഷന് ജ്വല്ലറി, തിരുവല്ലും, തിരുവന്പുരും.
9562629751

അച്ഛനം അമ്മയും സുബിനം 
ഇന് വേന്ര
സന്തുഷ്ടരാണ്ക്
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വിഷ്ണുപ്രിയ. എസ് 
കോവില് വില വരീട്, ചക്കപ്ാറ, ോരിക്കുഴി, അമ്പൂരി പി.ഒ., തിരുവന്പുരും

തിരുവന്പുരും ജില്ലയികല അമ്പൂരി പഞ്ായത്ികല സുകരന്ദകറെയുും സുദർ
ശനകുമാരിയുകടയുും മേളായ വിഷ്ണുപ്രിയ ഒരു ബികോും ബിരുദധാരിയാണ്. ഒരു 
കൃഷിപ്ണിക്കാരനായ അച്ഛകറെ വരുമാനത്ിൽ മാത്രും േഴിഞ്ഞുകപാന്നിരുന്ന 
തകറെ കുടുംബത്ികലക്ക് ഒരു കചറിയ സഹായും ആകുന്നതിനുകവണ്ി മാത്രമാ
ണ് ചുരുങ്ങിയ ോലുംകോണ്ടു വളകരകവഗും കജാലി സാധ്തയുള്ള ഡിഡിയു ജി
കേവവയിൽ കചർന്നത്. 

“എ.കോുംമിന് കപാേണകമന്ന് ആഗ്ഹമുണ്ായിരുന്നു. ഒരു കജാലി േിട്ിയ
തിനുകശഷും േറസ് കപാണ്റൊയി പഠിക്കാകമന്ന് േരുതി. ഇന്ന് ഞാൻ മാസും 
12000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നു. അമ്യ്ക് ആദ് ശമ്പളത്ിൽനിന്നു തകന്ന ഒരു 
കമാവബൽ വാങ്ങി സമ്ാനിച്ചു. എകറെ സ്വ്ും ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്ാൻ 
എനിക്കിന്ന് സാധിക്കുന്നു. അതികനല്ലാും എകന്ന പ്രാപ്തയാക്കിയത് ഡിഡിയു 
ജികേവവ മാത്രമാണ്” 

“ഡിഡിയു ജികേവവയുകട ക്ാസികലക്ക് കപാോൻ കമാൾക്ക് ആദ്ും വലിയ 
കപടിയായിരുന്നു. അധിേും ആകരാടും അവൾ സുംസാരിക്കാറില്ല. മറ്റുള്ളവരിൽ 
നിന്നുും ഒതങ്ങിമാറി നടന്നിരുന്ന കുട്ിയാണ്. ഇന്നികപ്ാള് തിരുവന്പുരത്് 
ഇസാഫ് വമകക്രാഫിനാൻസികല ഒ.എും.ആർ ഫരീൽഡ് സ്റ്റാഫ് ആയി കജാലി 
കചയ്യുന്നു. ഡിഡിയു ജികേവവയികല ക്ാസ്ിൽ കപായതിനുകശഷമാണ് അവൾ
ക്ക് ഇത്രകയകറ മാറ്ങ്ങൾ ഉണ്ായത്. ഇകപ്ാൾ ആകരാടും കപടിയില്ലാകത വധ
ര്മായി സുംസാരിക്കാൻ അവൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവകരാട് നന്നായി സും
സാരിക്കാനുും ഇടപഴോനുമുള്ള േഴിവ് അവൾക്ക് േിട്ിയത് ഡിഡിയു ജികേവവ 
യിലൂകടയാണ്” വിഷ്ണുപ്രിയയുകട അമ് പറയുന്നു.

മാസശമ്പളും :  12,000 രൂപ
ഒ.എും.ആർ ഫരീൽഡ് സ്റ്റാഫ്, ഇസാഫ് വമകക്രാഫിനാന്സ്, തിരുവന്പുരും
9207135614

വിഷ്ണുപ്രിയ ഇന്്ക് 
എല്ലാവന്രാടും നന്ായി സംസാ
രിക്ം ഇടന്പടും.
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അമ്യുും അച്ഛനുും കചച്ചിയുമടങ്ന്ന ഒരു കോച്ചു കുടുംബമായിരുന്നു േിരണികറെ
ത്. ഇളയ കുട്ി ആയതകോണ്ടുതകന്ന േിരൺ 10 ഉും 12 ഉും ക്ാസ്സുേൾ അടിച്ചു 
കപാളിച്ചു നടന്നു അച്ഛന് construction work  ആയിരുന്നു. മക്കളുകട ഇഷ്ടപ്രോരും
തകന്ന അവകര നന്നായി പഠിപ്ിക്കണകമന്നുള്ളതകോണ്് മൂത് മേകള നഴ് സിുംഗ് 
പഠിക്കാൻ വിട്ടു. വളകര നല്ല രരീതിയിൽ കപായ് കക്കാണ്ിരുന്ന കുടുംബത്ികറെ 
സക്ാഷും കപകട്ന്നായിരുന്നു ഇല്ലാതായത്. ഒരു ദിവസും അച്ഛന് ഒരു കനചുകവ
ദന വന്നു ആശുപത്രിയിൽ കോണ്ടുകചന്നകപ്ാഴാണ് ഹൃദയസ്തുംഭനമാകണ ന്നറി
ഞ്ത്. ഏേ ആശ്യമായ അച്ഛന് ഇനി കജാലി കചയ്ാൻ പറ്ികല്ലന്ന അറിവ് 
േിരണികന 17 ാമകത് വയസ്ിൽ തകന്ന ഒരു കജാലിക്കാരൻ ആക്കി മാറ്ി. 

അടത്തുള്ള വരീട്ികല കചട്കനാപ്ും എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു ഹാർബറിൽ 
കജാലിക്കു കപായിത്തുടങ്ങി. 6 മാസത്ിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രും േിട്ിയിരുന്ന ലരീവും 
അവിടകത് േഷ്ടപ്ാടേളുമായി േഴിയുകമ്പാഴാണ് കൂകട കജാലികചയ്ിരുന്ന കൂട്ടു
ോരൻ ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് പറഞ്ത്. കോഴ് സികനക്കുറിച്ച് 
അകന്വഷിച്ചകപ്ാൾ കുടുംബശ്രീയിൽ അുംഗമായവരുകട കുട്ിേൾക്ക് മുൻഗണന
യുകണ്ന്നറിഞ്ഞു. അമ് കുടുംബശ്രീ അുംഗമായിരുന്നു. ഈ കോഴ് സ് തിേച്ചുും 
സൗജന്മാകണന്നുും പഠിച്ചു േഴിഞ്ാലടൻ കജാലി േിട്ടുകമന്നറിഞ്കപ്ാൾ 
േിരണിന് തകന്നകപ്ാലള്ള കുട്ിേൾക്ക് ഇതിലും നകല്ലാരു അവസരും കവകറ േി
ട്ികല്ലന്ന് മനസ്ിലായി. ഈ കചറിയ പ്രായത്ിൽ തകന്ന നകല്ലാരു േമ്പനിയിൽ 
കജാലി കനടാനുും ആ കജാലിയിലൂകട എകറെ കുടുംബകത് നല്ല രരീതിയിൽ സുംര
ഷേിക്കാനുും അച്ഛകറെ ചിേിത്സ കൃത്മായി നടത്ാനുും എനിക്കിന്ന് േഴിയുന്നു. 
പാതിയിൽ മുടങ്ങിയ കചച്ചിയുകട നഴ് സിുംഗ് പഠനും പുനരാരുംഭിച്ചു. ഇകപ്ാള് 
അച്ഛൻ കചറിയ കജാലിേൾ കചയ്ാനുും തടങ്ങി. എവികടകയാ നഷ്ടമായ എകറെ കു
ടുംബത്ികറെ സക്ാഷും ഞാൻ തിരിച്ചുപിടിച്ചു തടങ്ങിയിതിന് എകന്ന സഹായി
ച്ച ഡിഡിയു ജികേവവക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ നന്ി പറയണകമന്നറിയില്ല.
മാസശമ്പളും : 11203
േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ്  ഏജരീസ് ലിമിറ്ഡ്, കടകക്ാ പാര്ക്ക്,  തിരുവന്പുരും   
9207135614

േിരൺ.എസ്് 
കമക്കാട്് വരീട്, കപാട്ന്ോട് പി.ഒ., മൂന്നാര്, ഇടക്കി

അച്ഛന്റെ �ികിത്സ കൃത്യമായി 
ഞാന് നടത്തുന്
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“പത്നുംതിട് ജില്ലയികല ഒരു കോച്ചുഗ്ാമത്ിൽ ജനിച്ച ഞാനിന്ന് കുമരേ
ത്തുള്ള Coconut Lagoon Resort ല് Room Attender  ആയി 8500 രൂപ ശമ്പളകത്ാ
ടകൂടി കജാലി കചയ്യുന്നു. സരീസൺ സമയങ്ങളിൽ അത് 10,000 രൂപകയാളമായി 
മാറന്നു. ോശ് ചിലവാക്കി ഞാൻ ഒരു കോഴ് സ് എടത്തു പഠികച്ചകെിലും നകല്ലാരു 
കജാലി എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഒരു ോശുമുടക്കുമില്ലാകത ഡിഡിയു ജികേ
വവയിലൂകട ചുരുങ്ങിയ ോലയളവിനുള്ളിൽ തകന്ന ഞാകനാരു സ്ിരും കജാലി
ക്കാരിയായി മാറി.” 

േമ്പയൂട്ർ ടിടിസി കോഴ് സ് പൂർത്ിയാക്കിയ ഇന്ദുവിന് കജാലി ലഭിച്ചത് ഒരു 
സ്റ്റുഡികയായിൽ ആയിരുന്നു. സ്ിരവരുമാനമില്ലാത്തിനാലും 5000 രൂപ 
കപാലും മാസും തിേച്ചു ലഭിക്കാത്തകോണ്ടുും ആ കജാലി ഉകപഷേികക്കണ്ി 
വന്നു. ഒരു വർഷകത്ാളും വരീട്ിലിരുന്ന് ഫ്രീലാൻസ് ആയി കജാലി കചയ്തു. 
വരീട്ികല േഷ്ടപ്ാടേൾ കുടുംബശ്രീയിൽ ചർച്ച കചയ്യുകമ്പാഴാണ് പ്രസിഡറെ് 
ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് ഇന്ദുവികറെ അമ്കയാട് പറഞ്ത്. ഡിഡിയു 
ജികേവവകയക്കുറിച്ച് അറിഞ്കപ്ാൾ ആദ്ും ശ്ദ്ധയിൽ കപട്ത് കേന്ദസർ
ക്കാർ അുംഗരീേരിച്ച സർട്ിഫിക്കറ്റുും ഒപ്ും ഇ്്യികലവികടയുും അതവഴി 
കജാലി േിട്ടുും എന്നുള്ള അറിവമാണ്. ഡിഡിയു ജികേവവയിൽ കചർന്ന് 
Hospitaltiy കോഴ് കസടത്് പഠിക്കുകമ്പാഴും ഇങ്ങകനകയാരു കജാലി ഇത്രയുും 
കവഗും ലഭിക്കുകമന്ന് ഒട്ടുും പ്രതരീഷേിച്ചിരുന്നില്ല. റബർ ടാപ്ിുംഗ് കതാഴിലാളി
യായ ഇന്ദുവികറെ അച്ഛന് വലികയാരു ആശ്വാസമാണ് ഇന്ദുവികറെ ഈ വരുമാനും. 
പല കുട്ിേളുും ഭയകപ്ട്ിരുന്ന ഇുംഗ്രീഷ് ആശയ വിനിമയകശഷി ഇല്ലായ്മ 
തനിക്കുും ഉണ്ായിരുകന്നകെിലും ഡിഡിയു ജികേവവയിലൂകട അത് മാറ്ികയട
ക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് മകറ്ാരു കനട്മായി ഇന്ദു ചൂണ്ിക്കാട്ടുന്നത്. 

മാസ ശമ്പളും 8500 രൂപ. 
റും അറ്റെർ, , കോക്കനട്് ലഗൂണ്, കുമരേും, കോട്യും 9744278801

 ഇന്ദു
ഇലവകെല് വരീട്, ചാത്ന്തറ, പി.ഒ., പത്നും തിട്

ഇന്്ക് ഞാനം 
മണിമണിയായി 
ഇംഗ്ീഷ്ക് സംസാരിക്ം
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“കമാന് കജാലിേിട്ി. മുത്തൂറ്ികറെ ഓഫരീസിലാ ഇകപ്ാൾ കജാലി കചയ്യുന്നത് 
ഇകപ്ാൾ പഴയ അലകമ്പാന്നൂലാ” എന്ന് തകറെ അച്ഛൻ അഭിമാനകത്ാകട മറ്റു
ള്ളവകരാട്  പറയുന്നുണ്് എന്നാണ് അജിത്കുമാർ അഭിപ്രായകപ്ട്ത്. ഈ അഭി
പ്രായത്ിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതിൽ ോരണങ്ങൾ ഉണ്ായിരുന്നു. ബി.എ. 
പഠനത്ിനുകശഷും ചില കൂട്ടുകേട്ടുേളിൽകപട്് നാട്ടുോരുകട േണ്ണിൽ ഒരു അല
മ്പനായി നടന്ന സാഹചര്ും  അജിത്ിന് ഉണ്ായിരുന്നു. അച്ഛനുും അമ്യുും 
സകഹാദരിയുും അടങ്ന്ന കുടുംബത്ിൽ കൃത്മായ വരുമാനമാർഗ്ഗവും ഉണ്ായി
രുന്നില്ല.  അച്ഛൻ കചറിയ രരീതിയിൽ കൃഷി കചയ്തുും,  അമ് സ്വോര്േമ്പനി
യിൽ കജാലിക്കുകപായുമായിരുന്നു കുടുംബും േഴിഞ്ിരുന്നത്. ബി.എ. പഠനും 
പൂർത്ിയാക്കി േഴിഞ്ിട്ടുും കജാലികയാന്നുും ആയികല്ല എന്ന നാട്ടുോരുകട കചാ
ദ്ത്ിനു മറപടിയായാണ് അജിത്് കപയിുംറെിുംഗ് പണിക്കുകപായി തടങ്ങിയ
ത്. കുടുംബശ്രീയിൽ അുംഗമായിരുന്ന അമ്വഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ  
പദ്ധതികയപ്റ്ി അറിയുന്നത്. മൂന്നുമാസകത് പരിശരീലനത്ിൽ ലഭിച്ച കപഴ് സ
ണാലിറ്ി കഡവലപ്് കമറെ് ക്ാസ്സുേളിലൂകട തകറെ സ്വഭാവും തകന്ന മാറിയതായാ
ണ് അജിത്് കുമാർ അഭിപ്രായകപ്ടന്നത്. മുത്തൂറ്ിൽ കജാലി ലഭിച്ചതിനുകശഷും 
ആദ്ും ഫരീൽഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു. ഇതിലൂകട  മറ്റുള്ളവകര മനസിലാക്കാനുും 
സ്വയും മാറാനുും  അജിത്ിന് േഴിഞ്ഞു. കജാലി ലഭിച്ച് ഒരു വർഷും േഴിഞ്
കപ്ാകഴക്കുും RO  എന്ന  കപാസ്റ്റിൽ നിന്ന് എേ് സിേയൂട്രീവ് ആയി  കപ്രാകമാഷൻ 
ലഭിച്ചു. കൂടാകത ശമ്പളത്ിനുും വർദ്ധനവ് ഉണ്ായി. ഇകപ്ാൾ 12000/- രൂപ 
അജിത്ിന് ശമ്പളും ലഭിക്കുന്നുണ്്. വരീട് പുതക്കി പണിയണും, കുടാകത അനി
യത്ിയുകട േല്ാണും ഗുംഭരീരമായി നടത്ണും എന്നിവയാണ് അജിത്ികറെ 
ഇനിയുള്ള ആഗ്ഹും. “എനിക്ക് എകറെ മേകന തിരിച്ചുേിട്ി” എന്ന അച്ഛകറെ 
വാക്കുേളിലൂകട തകറെ സ്വഭാവും മാറ്ാൻ േഴിഞ്ഞു എന്നതിനപ്പുറും ഒരു  പുത്ൻ 
പ്രതരീഷേ തകന്നയാണ് തകറെ കുടുംബത്ിന്ഡിഡിയു ജികേവവയിലൂകട ലഭിച്ച
കതന്ന് അജിത്് അഭിമാനകത്ാകട പറയുന്നു.
മാസശമ്പളും 12000 രൂപ
മുത്തൂറ്് വമകക്രാഫിന് ലിമിറ്ഡ്, വവക്കും, കോട്യും കഫാണ് ; 9605292991

അജിത്കുമാർ കേ.എും.
േളപുരയ്കല് വരീട്, പള്ളിയാട്, തലയാഴും പി.ഒ. കോട്യും

എനിന്കന്റെ മകന്ന തിരിച്ചു 
കിട്ി
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അശ്വതി ബാബു
േണിയുംകുകന്നല് വരീട്, കുറവിലങ്ങാട് പി.ഒ. കോട്യും

 “ഒറ്യ്ക് എവികടയുും കപായി എകറെ ോര്ങ്ങൾ  കനകരയാക്കാനുും  സ്വ്ും 
ോലിൽ നിന്നുകോണ്് കുടുംബകത് സഹായിക്കാനുും എനിക്ക് ഇന്ന് േഴിയുന്ന
ത് ഡിഡിയു ജികേവവലൂകടയാണ് എന്ന് കതല്ല് ഒരഹകൊരകത്ാകട തകന്നയാ
ണ് അശ്വതി പറഞ്് നിർത്ിയത്. എും.കോും. പഠനത്ിന് കശഷും ഒരുപാട 
ശ്മിച്ചിരുന്നു എകെിലും  കജാലി ഒരു സ്വപ്നും മാത്രമായിരുന്നു അശ്വതിക്ക്. അമ്
വഴിയാണ് ആദ്ും  ഈ പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് അറിഞ്ത്. അച്ഛൻ കൂലിപ്ണി 
എടത് േിട്ടുന്ന വരുമാനുംകോണ്ാണ് അമ്യുും അനിയനുും ഉൾകപ്കടയുള്ള  
അശ്വതിയുകട കുടുംബും േഴിഞ്ിരുന്നത്. സൗജന്താമസും, ഭഷേണും, കജാലി
സാധ്ത എന്നിവ േണക്കികലടത്് പരിശരീലനത്ിന് കചരുേയുും  ഇതിലൂകട 
ഇൻകഫാപാർക്കില് കസകറാക്് ബിസിനസ്് സര് വരീസസ് ഓഫ് ഇ്് എന്ന 
േമ്പനിയിൽ കജാലി ലഭിക്കുേയുും കചയ്തു. 15000/- രൂപ മാസശമ്പളും ലഭിക്കുന്നു
ണ്്. ഒരു കജാലി എന്ന സ്വപ്നും കേവലും മൂന്നുമാസുംകോണ്ാണ് അശ്വതിക്ക് 
കനടാനായത്. സ്വ്ും കുടുംബത്ിന് ഒരു വേതാങ്ങാവാൻ േഴിഞ്തിനുമപ്പു
റും തകറെ വ്ക്ിത്വ വിേസനത്ിലണ്ായ വളർച്ചയിലാണ് അശ്വതി അഭിമാ
നിക്കുന്നത്. ഇനി ഏകതാരു സാഹചര്ത്ിൽ നിന്നായാലും സ്വ്മായി ഒരു 
നിലനിൽപ്് ഉണ്ാക്കി എടക്കുവാൻ സാധിക്കുും  എന്ന ആത് വിശ്വാസും 
അശ്വതി പ്രേടിപ്ിക്കുേയുും കചയ്തു.

മാസ ശമ്പളും ; 15000 രൂപ
കസകറാക്് ബിസിനസ്് സര് വരീസസ് ഓഫ് ഇ്്, ഇന്കഫാ പാര്ക്ക്, എറണാകുളും
കഫാണ് ; 9645862173

ന്ജാെി ഒരു സ്വപ്ം 
മാത്രമായിരുന് 
അശ്വതിക്ക്
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“എസ്.എസ്.എൽ.സി. കയാഗ്തകയ ഉള്ളൂകവകെിലും ഞാൻ ഇകന്നാരൂ  
കജാലിക്കാരനാണ്. സ്വ്മായി അദ്ധ്വാനിച്ച് പണും സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ അഭി
മാനവും ഉണ്്.” േലൂർ കവർകട്േ് സിൽ  േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സരീേയൂട്രീവ് ആയി 
കജാലികചയ്യുന്ന രാഹുലിന് കുടുംബത്ികല വളകര കമാശമായ സാമ്പത്ിേസ്ി
തി തകറെ തടർപഠനകത് സാരമായി ബാധിച്ചതിൽ നിരാശ ഏകറ ഉകണ്കെിലും 
തകറെ മറ്റു സഹപാഠിേകളക്കാൾ വളകര മുമ്പ് ഡിഡിയു ജികേവവയിലൂകട ഒരു 
കജാലി േകണ്ത്ാൻ േഴിഞ്തികറെ സക്ാഷത്ിലാണ്. അച്ഛനുും, അമ്യുും 
സകഹാദരനുും അടങ്ന്നതാണ് രാഹുലികറെ കുടുംബും. അച്ഛൻ കൂലിപ്ണി എട
ത്ാണ് കുടുംബും േഴിഞ്ിരുന്നത്.  കജാലി ലഭിച്ചതിനുകഷഷും രാഹുൽ ആണ് 
തകറെ അനിയകന പഠിപ്ിക്കാൻ മുൻവേ എടത്ത്. എന്നാൽ തടർ പഠനത്ി
ന്  താൽപര്ും ഇല്ലാത്തിനാൽ ലെസ്ടുവിന് കശഷും ഓകട്ാ വഡ്രവറായി കപാ
വേയാണ് രാഹുലികറെ അനുജൻ ഇകപ്ാൾ. വിദ്ാഭ്ാസകയാഗ്ത അനുസരിച്ച് 
വളകര നകല്ലാരു കജാലിയാണ് തനിക്ക് ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതിയിലൂകട 
ലഭിച്ചകതന്നാണ് രാഹുലികറെ അഭിപ്രായും സ്വ്മായി ഒരു കഫാൺ, വബക്ക്, 
നകല്ലാരു വരീട് എന്നിങ്ങകന സ്വപ്നങ്ങൾ കനയ്തു കൂട്ടുന്നതികറെയുും അവ കനടികയട
ക്കുന്നതികറെയുും ആകവശത്ിലാണ് ഈ കചറപ്ക്കാരൻ.

മാസ ശമ്പളും ; 7300 രൂപ
കവര്കടക്്, േലൂര് കഫാണ് ; 8289948203

രാഹുല്. ആര്
മിഷന് വയല് വമക്കിള്ഗിരി പി.ആര്.ഒ. ോ്ല്ലൂര് പഞ്ായത്്, ഇടക്കി

അദ്്വാനിച്്ക് പണം 
സമ്ാദിക്ന്തില് 
അഭിമാനമുണ്്ക്
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അച്ഛകറെ  മരണകശഷും വരീടപണി എടത്ായിരുന്നു അമ് എകന്നയുും എകറെ 
അനുജത്ികയയുും വളർത്ിയത്. ഒരു ആൺകുട്ി ആയിരുകന്നകെിൽ കൂലിപ്ണി 
എടത്ാകണകെിലും എനിക്ക് എകറെ കുടുംബകത് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമാ
യിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് കതാന്നിയിട്ടുണ്്. എന്നാൽ ഡിഡിയു ജികേ
വവയിലൂകട കജാലി ലഭിച്ചതിനുകശഷും ജരീവിതകത്ാടള്ള എകറെ ോഴ്ച്ചപ്ാട 
തകന്ന മാറേയായിരുന്നു” ജരീവിതും ഓകര സമയും നിരാശയായുും പ്രതരീഷേയായുും 
മാറേയായിരുന്നു ആതിരയുകട വാക്കുേളിലൂകട.  ബി.എ. പഠനത്ിനുകശഷും 
സാമ്പത്ിേമായി ഏകറ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന സമയത്ാണ് ആതി
രക്ക് തകറെ അമ്യിലൂകട   ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയപ്റ്ി അറിയാൻ 
േഴിഞ്ത്. മൂന്നു മാസകത് പരിശരീലനത്ിനുകശഷും േലൂർ കവർകട്േ് സിൽ 
േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ് ആയി കജാലി ലഭിക്കുേയുും കചയ്തു. വരീട്ടുചിലവ
േൾ വഹിക്കാനുും അനിയത്ിയുകട ഡിഗ്ിപഠനും മുകമ്പാട്ടുകോണ്ടുകപാോനുും 
ഇന്ന് തനിക്കുും േഴിയുന്നുകണ്ന്ന് അഭിമാനകത്ാകട ആതിര പറയുന്നു. സ്വ്ും
ോലിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതിനുമപ്പുറും അമ്യുകട േഷ്ടപ്ാടിന് 
കുറച്ച് ഇളവ് വരുത്തുവാൻ തകന്നകോണ്് സാധിച്ചു  എന്ന ആശ്വാസത്ിലാണ് 
ആതിര ഇകപ്ാൾ.  തകന്നകപ്ാകല സാമ്പത്ിേമായുും  സാമൂഹിേമായുും പി
കന്നാക്കും തള്ളകപ്ട് കുട്ിേൾക്ക്  വലികയാരു പ്രതരീഷേ തകന്നയാണ്   ഡിഡിയു 
ജികേവവയിലൂകട നൽകുന്നത്.

മാസ ശമ്പളും ; 9000 രൂപ
കവര്കടക്്, േലൂര്, എറണാകുളും.  കഫാണ് ; 9072499291

ആതിര കജ.
എറമ്പുകുത്ി, ഇലുംകുള, ോഞ്ിരപ്ള്ളി, കോട്യും.

അമ്മയുന്ട കഷ്ടപ്ാടിന്ക്
എനിയ്ക്ക് അറുതി വരുത്ാന്  
സാധിച്ചു
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“അച്ഛനുും അമ്യ്കും ഒറ്കമാനാണ് ഞാൻ. അതകോണ്ടു തകന്ന പ്രതരീഷേേളുും 
ഏകറയായിരുന്നു.” എറണാകുളും  കലാസ് കഹാ്ിറ്ലിൽ അറ്റെറായി കജാലി 
കചയ്യുന്ന  കറനിയുകട വാക്കുേളാണിവ. ലെസ്ടു  പഠനത്ിനുകശഷും സാമ്പത്ിേ 
പ്രശ് നങ്ങൾ മൂലും  തടർപഠനത്ിന് കറനിക്ക് േഴിഞ്ിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ നട
ത്ിയിരുന്ന ബാർബർ കഷാപ്ായിരുന്നു കുടുംബത്ികറെ ഏേവരുമാനും 
എന്നാൽ േടയിൽ നിന്നുും വരുമാനും കുറഞ്കതാകട, കജാലിയ്കായി തിരഞ്ഞു 
എകെിലും വിദ്ാഭ്ാസക്കുറവും വർക്ക് എേ് ് രീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തിനാലും 
കജാലി ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്മായി. മാനസിേമായി ഏകറ തേർന്ന സമയത്ാ
ണ്. അമ്വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയപ്റ്ി അറിയുന്നത്. മൂന്നു 
മാസകത് കോഴ് സിനുകശഷും ജരീവിതകത്ാടള്ള ോഴ്ച്ചപ്ാട തകന്ന മാറിയതായി 
കറനി അഭിപ്രായകപ്ട്ടു. മിേച്ച പരിശരീലനവും കുകറ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുും ഒരാശ്വാ
സും തകന്നയായിരുന്നു കറനിക്ക്. കലാസ് കഹാ്ിറ്ലിൽ അറ്റെറായി കജാലി 
ലഭിച്ചിട്് ഒരുവർഷും േഴിഞ്ഞു കജാലിയിൽ താൻ അതരീവ സന്തുഷ്ടനാകണന്നുും 
തകറെ മാതാപിതാക്കകള നല്ല രരീതിയിൽ കനാക്കാൻ േഴിയുന്നുകണ്ന്നുും കറനി 
അഭിപ്രായകപ്ടന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ ോണാൻ കപ്രരിപ്ിച്ചതും അവ നടപ്ിലാക്കികയ
ടക്കാൻ തകന്ന സഹായിച്ചതും ഡിഡിയു ജികേവവ  ആകണന്നാണ് കറനിയുകട 
അഭിപ്രായും.

മാസ ശമ്പളും ; 12000 രൂപ
കലാസ് കഹാ്ിറ്ല്, കോട്യും. കഫാണ് ; 9061242018

കറനി കജായ്
നിേത്ില് വരീട്, നായരമ്പലും, വവപ്ിന്, എറണാകുളും

മികച് പരിശീെനവം കുന്റ നല്ല 
സുഹൃത്തുകളം ഒരാശ്വാസം തന്ന്
യായിരുന് ന്റനിക്ക്
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സാമ്പത്ിേ പ്രശ് നങ്ങൾ വളകര അലട്ികോണ്ിരുന്ന സമയത്ാണ് ഒരു 
കജാലി എന്ന സ്വപ്നും എനിക്കുണ്ായത്. കുട്ിേളുകടയുും ഭർത്ാവികറെയുും ോര്
ങ്ങൾ കനാക്കുന്നകതാകടാപ്ും  കചയ്തു കപാരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കജാലിയായിരുന്നു 
എനിക്ക് ആഗ്ഹും എന്നാൽ വിദ്ാഭ്ാസക്കുറവും പ്രായവും ഒരു പ്രശ് നമായി 
കജാലി എന്ന സ്വപ്നും തകന്ന  ഉകപഷേികക്കണ് ഒരവസ് വന്നകപ്ാഴാണ് കുടുംബ
ശ്രീവഴിഡിഡിയു ജികേവവകയപ്റ്ി അറിയുന്നത്. പ്രതരീഷേേകളാകട മൂന്നു 
മാസകത് പരിശരീലനത്ിനു കചരുേയുും കജാലി  ലഭിക്കുേയുും കചയ്തു. എനിക്ക് 
എകറെ  ജരീവിതും തിരിച്ചുപിടിച്ച സക്ാഷമായിരുന്നു അന്ന്”  കോട്യും മാൾ 
ഓഫ് കജായിൽ േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ് ആയി കജാലി  കചയ്യുന്ന വിജി
കമാളുകട വാക്കുേളാണിവ. ഏകതാരു വരീട്മ്കയകപ്ാകലയുും വരീടിനുള്ളിൽ ഒത
ങ്ങിക്കൂടിയ വിജികമാൾക്ക് ഡിഡിയു ജികേവവ   ഒരു സ്വപ്ന സാഷോത്ക്കാരമാ
യിരുന്നു. ഓകട്ാ വഡ്രവറായ ഭർത്ാവ്  രാവികലയുും വവേിട്ടുും വിശ്മമില്ലാകത 
കജാലി എടത്ിട്ാണ് കുടുംബും േഴിഞ്ിരുന്നത.് അവശ്സാധനങ്ങളുകടകയാകക്ക 
വില മാർക്കറ്ിൽ കുത്കന ഉയർന്നകപ്ാഴും വരുമാനത്ിലണ്ായ ഇടിവ് രണ്ടു 
കുട്ിേൾ അടക്കമുള്ള വിജികമാളുകട കുടുംബകത് സാരമായി ബാധിച്ചു. എന്നാൽ 
ഇന്ന് വിജികമാളുകട പ്രയത് നവും കൂകട  ഉള്ളതകോണ്് ഭർത്ാവിന് രാത്രിയിൽ 
ഓട്ും കപാകേണ് ആവശ്ും വരാറികല്ലന്ന് വിജികമാൾ പറയുന്നു. കുട്ിേളുകട 
പഠനും, വരീട്ടുചിലവേൾ എന്നിങ്ങകന എല്ലാും വേോര്ും കചയ്ാൻ ഇവർക്ക് 
ഇന്ന് േഴിയുന്നുണ്്. അത് ഡിഡിയു ജികേവവലൂകട േിട്ിയ ആത്വിശ്വാസ
ത്ികറെയുും കജാലിയുകടയുും പിൻബലത്ിലാകണന്നുും വിജികമാൾ പറയുന്നു.

മാസ ശമ്പളും ; 9000 രൂപ
മാള് ഓഫ് കജായ്, കോട്യും. കഫാണ് ; 9744116690

വിജി കമാള് പി.എസ്.
അമ്പഴത്് പടവില് വരീട്, ടി.പി.പുരും പി.ഒ., വാഴൂര്, കോട്യും

എനിയ്കിത്ക് ഒരു 
സ്വപ്സാക്ാത്ക്കാര
മായിരുന്
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“അച്ഛനുും അമ്യുും കചട്നുും അടങ്ന്ന കുടുംബും  ഇനികയാരിചുകപാലും മു
കമ്പാട്ടു കപാോൻ സാധിക്കാത് വിധത്ിൽ സാമ്പത്ിേ പ്രശ് നങ്ങൾ അലട്ി
യകപ്ാഴാണ് പഠനും ഉകപഷേിച്ച് കജാലിയികലക്ക് േയറാകമന്ന് തരീരുമാനിച്ച
ത്”. ജരീവിതകത്ാട കതാന്നിയ നിരാശ വിനരീഷികറെ വാക്കുേളിൽ 
പ്രേടമായിരുന്നു. കൂലിപ്ണി കചയ്യുന്ന അച്ഛകറെയുും കചട്കറെയുും കൂകട  കപാോ
കമന്നുള്ള തരീരുമാനും വിലക്കിയത്  അമ്യാണ്. ഇത്ര കചറപ്ത്ികല കൂലിപ്
ണിക്ക് കപാകേകണ്ന്ന അമ്യുകട വിലക്കിനു പിന്നിൽ ഡിഡിയു ജികേവവ 
എന്ന പദ്ധതിയുകട പിൻബലും ഉണ്ായിരുന്നു. വിനരീഷിന് മൂന്നുമാസകത് കോ
ഴ് സിനുകശഷും എറണാകുളത്് ഒകബ്രാണ് മാളില് കജാലിയുും ലഭിച്ചു. തകറെ 
സ്വഭാവത്ിലണ്ായ മാറ്ും, വിട്ടുവരീഴ്ച്ച മകനാഭാവും തടങ്ങിയവ കോഴ് സികറെ 
ഫലമായി കനടികയടക്കാൻ േഴിഞ്ഞു എന്നതികനാകടാപ്ും അമ് ോണിച്ചുതന്ന  
വഴിയിലൂകട സഞ്രിക്കുകമ്പാൾ വലിയ ആത്വിശ്വാസമാണ് തനിക്ക് അനുഭ
വകപ്ടന്നത് എന്നാണ് വിനരീഷ് പറയുന്നത്. വരീടികറെ പണി പൂർത്ിയാക്കണും, 
സ്വ്മായി  വബക്ക് വാങ്ങണും എന്നിവ ഇകപ്ാൾ വിനരീഷികറെ സ്വപ്നങ്ങ
ളാണ്.

മാസ ശമ്പളും ; 8500 രൂപ
ഒകബ്രാണ് മാള് എറണാകുളും. കഫാണ് ; 9562486893

വിനരീഷ് കസാമന്
വിനരീത് ഭവന്, കുന്നിട, കചളിക്കുഴി പി.ഒ. പത്നുംതിട്

ഇന്പ്ാള വിനീഷ്ക് 
നിറന്യ സ്വപ്ങ്ങള കാണുന്



34

വിജയഗാഥകള്

“പഠിച്ചു മിടക്കനാവണും എന്നായിരുന്നു അച്ഛകറെയുും അമ്യുകടയുും 
ആഗ്ഹും. എന്നാൽ അച്ഛൻ കൂലിപ്ണി കചയ്തു േിട്ടുന്ന വരുമാനും  വരീട്കല ആവ
ശ്ങ്ങൾക്ക് തിേയുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് എകറെ പഠനും ലെസ്ടു വകരയാണ് 
കോകണ്ത്ിച്ചത്”. ജിബിന് തകറെ തടർപഠനും അവികട അവസാനിച്ചു എന്ന് 
േരുതിയിരിക്കുകമ്പാഴാണ് അമ് കുടുംബശ്രീ വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതി
കയക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. സൗജന് താമസും ഭഷേണും എന്നിവയ്ക പുറകമ കജാലി 
ലഭിക്കുകമന്ന് പ്രതരീഷേയാണ് ജിബികന  മൂന്നുമാസത് പരിശരീലനും പൂർത്ിയാ
ക്കാൻ കപ്രരിപ്ിച്ചത്. പരിശരീലനത്ിനുകശഷും എറണാകുളും ഒകബ്രാണ് 
മാളികല ഫുഡ് കോര്ട്ില് ജിബിന് കജാലി ലഭിക്കുേയുണ്ായി. മിേച്ച പരിശരീ
ലനത്ിലൂകട തകറെ കുടുംബത്ികറെ പ്രതരീഷേ  തനിക്ക് നിറകവറാൻ സാധിക്കു
കമന്ന ആത്വിശ്വാസത്ിലാണ് ജിബിൻ ഇകപ്ാൾ. സ് കൂളിൽ തകറെ സരീനിയ
റായി മിേച്ച രരീതിയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ പലരുും  ഇന്ന് ഒരു കജാലിക്കായി 
ശ്മിച്ച് തളരുകമ്പാഴും കേവലും മൂന്ന്മാസും കോണ്് സ്വ്ും ോലിൽ നിന്നുകോ
ണ്് തകറെ കുടുംബകത് സുംരഷേിക്കാൻ തകന്ന കേൽപ്പുള്ളവനാക്കിയത് 
ഡിഡിയു ജികേവവ എന്ന പദ്ധതിയാകണന്ന് ജിബിൻ നന്ികയാകട ഓര്ക്കുന്നു.

മാസ ശമ്പളും ; 7500 രൂപ
ഒകബ്രാണ് മാള് എറണാകുളും. കഫാണ് ; 9846049631

ജിബിന് പി. കറായി
ലൊകക്കാട്് വരീട്, കുന്നിട, കചളിക്കുഴി പി.ഒ. പത്നുംതിട്

കുടുംബത്ിന്റെ പ്രതീക് ഇന്ന്
നിക്ക് നിറന്വറ്ാന് സാധിക്ം
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ഡിഗ്ി  പഠനത്ിനുകശഷവും ഇനി എന്തു കചയ്ണും എന്ന കചാദ്ത്ിനു 
മുമ്പിൽ എങ്ങകനകയകെിലും ഒരു കജാലി ലഭിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നായിരു
ന്നു അബ്ദുൾ േരരീമികറെ ആഗ്ഹും. ഡിഗ്ിവകരയുള്ള പഠനും ഇന്ന് ആവശ്മാണ്. 
അതിനുകശഷും അത്ാവശ്ും കവണ്ത് ഒരു കജാലിയാണ്.  കൂലിപ്ണി എടക്കു
ന്ന അച്ഛകറെ വരുമാനും കോണ്് മാത്രും അനിയനുും അമ്യുും അടങ്ന്ന കുടുംബ
ത്ികറെ നിലനിൽപ്് പരുങ്ങലിലാകുും  എന്ന തിരിച്ചറിവ് അബ്്ദുൾ േരരീമികന 
എത്ിച്ചത്   ഡിഡിയു ജികേവവ  എന്ന പദ്ധതിയികലക്കായിരുന്നു. തകറെ 
അമ് വഴിയാണ്   ഡിഡിയു ജികേവവകയപ്റ്ി കൂടതൽ അറിയുന്നത്. മൂന്ന് 
മാസകത് പരിശരീലനത്ിനുകശഷും കജാലി ലഭിച്ചകതാടകൂടി  തകറെ കുടുംബ
ത്ിന് ഒരു താങ്ങാവാൻ േഴിഞ്ഞു എന്നതികറെ ആശ്വാസത്ിലാണ് അബ്്ദുൾ 
േരരീും ഇകപ്ാൾ. കജാലിയിലള്ള ആത്ാർത്ത സഹപ്രവർത്േരുകട പ്രശുംസ 
കനടന്നതിന് ോരണമാക്കിയിട്ടുണ്് എന്ന് അകദേഹും അഭിപ്രായകപ്ടന്നു.

മാസ ശമ്പളും ; 10500 രൂപ
പാ്ലൂണ്സ്, ഇുംപരീരിയല് കരെഡ് കസറെര്, എറണാകുളും ; 9645732256

അബ് ദുള് േരരീും
ചിറ്ിയത്ില് വരീട്, തരുത്്, ആലവ പി.ഒ, എറണാകുളും

തന്റെ കുടുംബത്ിന്ക് ഒരു താങ്ങാ
വാന് കഴിഞ്ഞു എന്തിന്റെ 
ആശ്വാസത്ിൊണ്ക് അബ്്ക്ദുള 
കരീം
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“ഒരു കുടുംബിനി എന്നതിനുമപ്പുറും പാർശ്വവത്ക്കരിക്കകപ്ട് ഒരു ജനത 
എന്ന വിഭാഗത്ിൽ നിന്നുും കജാലി എന്ന സ്വപ്നും  ഒരു നികഷധമായി മാറിയിരി
ക്കുന്ന സാഹചര്ത്ിൽ എറണാകുളും ജില്ലയികല മൂവാറ്റുപ്പുഴയിലള്ള   കഡറെ് 
കേയര് കഡറെല് ലാബ് വപ്രവറ്് ലിമിറ്ഡില് കജാലി ലഭിച്ചതികറെ സക്ാഷ
ത്ിലാണ് നരീമ ബിജു. അമ്യുും ഭർത്ാവും കുട്ിയുും അടങ്ന്ന തകറെ കുടുംബ
ത്ികറെ ആകേ പ്രതരീഷേ കസയിൽസ്ാൻ ആയി കജാലി കചയ്യുന്ന ഭർത്ാവിൽ 
മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് നരീമ പറയുന്നു. തച്ഛമായ ശമ്പളവും ആകരാഗ് പ്രശ് നങ്ങ
ളുും വരീട്ടു കചലവേളുും എല്ലാും ഒരു പ്രതസന്ധിയായി തടങ്ങിയ സമയത്ാണ് 
ഒരു കജാലി േകണ്ത്തുന്നതിന് നരീമ നിർബന്ധിതയായത്. കുടുംബവും എൽ.
കേ.ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ികറെ പരിചരണവും അത്ാവശ്മായതകോണ്് 
കജാലി തിരകഞ്ടക്കുന്നതിൽ നിമയ്ക് ഏകറ പ്രയാസും കനരിട്ിരുന്നു. കുടുംബ
ശ്രീയിൽ നിന്നുമാണ് നരീമ ഡിഡിയു ജികേവവ  എന്ന പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് 
കൂടതൽ അറിയുന്നത്. ഒരു വർഷമായി നരീമ എറണാകുളത്് കജാലി കചയ്തു 
വരുന്നു. കുടുംബകത്ാകടാപ്ും കജാലിയുും കോണ്ടു കപാോൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന
തിനാൽ ഈ കജാലിയിൽ തകന്ന തടർന്ന് കപാോനാണ് നരീമ താൽപര്കപട
ന്നത്. നകല്ലാരു വരീട് കുഞ്ികറെ പഠനും എന്നിവ നരീമയുകട ആഗ്ഹങ്ങളാണ്.

മാസ ശമ്പളും ; 9000 രൂപ
കഡറെ് കേയര് കഡറെല് ലാബ് വപ്രവറ്് ലിമിറ്ഡ്,  എറണാകുളും ; 9605794518

നരീമ ബിജു
നാസ് കറാ  ഡ്, 130 ജുംഗ്ഷന്, മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളും

നന്ല്ലാരു വീട്ക്, 
കുഞ്ിന്റെ പഠനം....
ഞാന് സ്വപ്ം 
കാണുകയാണ്ക്
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“സാമ്പത്ിേ പ്രശ് നങ്ങൾ ഏകറ അലട്ിയകപ്ാഴാണ് കചട്ൻ ഗൾഫിന് 
കപായത്. ബാദ്ധ്തേൾ ഒകക്ക കുകറ തരീർക്കാൻ സാധിച്ചു എകെിലും ഡിഗ്ി പഠ
നത്ിനുകശഷും കൂലിപണിക്കാരനായ ചാച്ചകറെയുും അമ്ച്ചിയുകടയുും മുമ്പിൽ 
ഒരു കജാലിയില്ലാകത പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല” എന്ന് 
കസാന അഭിപ്രായകപ്ട്ടു. പഠനത്ിനു കശഷും ഏകറ ശ്മിച്ചിരുന്നു എകെിലും ഒരു 
കജാലി േകണ്ത്ാൻ േഴിയാത്തികറെ നിരാശയിൽ ഇരിക്കുകമ്പാഴാണ് തകറെ 
അമ്വഴി കസാന ഡിഡിയു ജികേവവ  എന്ന പദ്ധതികയപ്റ്ി അറിയുന്നത്. 
മൂന്ന് മാസകത് പരിശരീലനത്ിനുകശഷും അക്കൗണ്റൊയി കസാനയ്ക് കജാലി 
ലഭിച്ചു. കജാലി ലഭിച്ചതിനുകശഷമുണ്ായ സക്ാഷും പറഞ്റിയിക്കാൻ സാ
ധിക്കാത്തായിരുന്നു.  കവറും മൂന്നു മാസും കോണ്ാണ് കജാലി ലഭിച്ചകതന്ന് 
കസാന കൂട്ി കചർത്തു. മിേച്ച പരിശരീലനും തകറെ വ്ക്ിത്വകത്യുും പ്രതരീഷേേ
കളയുും അപ്ാകട മാറ്ിയതിലൂകട ആത്വിശ്വാസും വർദ്ധിപ്ിക്കാനുും സഹായിച്ചു. 
കൂടാകത ഏകതാരു സാഹചര്ത്ിലാകണകെിലും ഒരു കജാലി േകണ്ത്തുന്നതി
നുും സ്വ്ും ോലിൽ നിന്നുകോണ്് തരീരുമാനങ്ങൾ എടക്കുന്നതിനുും കസാനയ്കി
ന്ന് േഴിയുന്നുകണ്ന്നാണ് അഭിപ്രായകപ്ട്ത്. വലിയ രരീതിയിലള്ള  സാമ്പ
ത്ിേ മാറ്ങ്ങൾ ഉണ്ാക്കിയികല്ലകെിലും നല്ല രരീതിയിൽ ജരീവിക്കണും എന്നുള്ള 
ആഗ്ഹവും അതിനായുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗവമാണ് തകറെ കുടുംബത്ിന് ഡിഡിയു 
ജികേവവ  നല്ിയകതന്ന് കസാന സക്ാഷകത്ാകട പറയുന്നു.

 

മാസ ശമ്പളും ; 9000 രൂപ
യുകറക്കാ കഫാബ്സ്,  എറണാകുളും ; 8593893632

കസാന ടി ഏലിയാസ്
കതകക്കക്കര, പമ്പക്കുട പി.ഒ., എറണാകുളും

നല്ല രീതിയില് 
ജീവികണം...
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അച്ഛനുും അമ്യുും സകഹാദരിയുും അടങ്ന്നതാണ് ഹരികൃഷ്ണകറെ കുടുംബും 
അച്ഛൻ നടത്തുന്ന ഓകട്ാ കമാവബൽ വർക്ക് കഷാപ്് ആണ് ഏേവരുമാന 
മാർഗ്ഗും ഡിഗ്ി പഠനത്ിനുകശഷും ഒരു കജാലി കനടണകമന്ന് ഹരികൃഷ്ണകറെ 
ആഗ്ഹും അമ്യിലൂകട ഡിഡിയു ജികേവവയുകട മൂന്ന് മാസകത് പരിശരീലന 
ക്ാസ്ിലാണ് എത്ിച്ചത്. മറ്് ഏത് കോഴ് സിൽ നിന്നുും വ്ത്സ്തമായി  ഒരാളുകട  
വ്ക്ിത്വത്ിനടക്കും മാറ്ും വരുത്തുേയുും  പുതിയ അവസരങ്ങൾ േകണ്ത്ി 
കജാലി കനടാനുും  ഡിഡിയു ജികേവവ  എന്ന പദ്ധതിയിലൂകട തനിക്കായി 
എന്ന് ഹരികൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. സാമ്പാദ്ശരീലും  തടങ്വാനുും ജരീവിതത്ിൽ പ്ര
തരീഷേേൾ ഉണ്ാക്കുവാനുും ഈ കോഴ് സിന് േഴിഞ്ഞു. അച്ഛന് ഒരു വേതാങ്ങ് 
ആകുവാൻ േഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഹരികൃഷ്ണകറെ ഇകപ്ാഴകത് സക്ാഷും. കൂകട 
പഠിച്ചവകരാക്ക ഇകപ്ാഴും കജാലിക്ക് ശ്മിച്ചുകോണ്ിരിക്കുകമ്പാൾ ഹരികൃഷ്ണൻ 
ഇൻകഫാപാർക്കിൽ കജാലിക്ക് േയറിയിട്് ഒരു വർഷും തിേയുേയാണ് 2017 
ജനുവരി 18 ന്. പുതികയാരു വബക്ക് സ്വ്മായി വാങ്ങണും എന്ന ആഗ്ഹമാ
ണ് ഹരികൃഷ്ണന് ഇനിയുള്ളത്. കൂടാകത അനിയത്ിയുകട പഠനും, വിവാഹും 
എന്നിവയുും ഹരികൃഷ്ണകറെ ആഗ്ഹങ്ങളാണ്.

മാസ ശമ്പളും ; 15000 രൂപ
കസകറാക്്, ഇന്കഫാ പാര്ക്ക്,  എറണാകുളും ; 9656987635

ഹരികൃഷ്ണന് വി.എും.
കവകൊക്കല്, പാടവ പി.ഒ., അേലകുന്നും, കോട്യും

അ�്ക്്ക്ഛന്നാരു  
ഹകത്ാങ്ങ്ക്
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ആലപ്പുഴ ജില്ലയികല തട്ണക്കാട് സ്വകദശിനിയായ ആര്കമാൾ ഒരു 
സാധാരണ കുടുംബത്ികല അുംഗമാണ്. ബി.കോും േഴിഞ്് പല സ്വോര് 
സ്ാപനങ്ങളിലും അക്കൗണ്റൊയി കജാലി കനാക്കിയിരുന്നു. അതിനിടക്ക് 
വിവാഹും േഴിഞ്ഞു. ആര്യുകട വിവാഹ ജരീവിതും സക്ാഷേരമായിരുന്നില്ല. 
നാല വർഷമായി ഭർത്ാവിൽ നിന്നുും പിരിഞ്് സ്വ്ും വരീട്ിൽ വന്ന് താമസി
ക്കുേയായിരുന്നു ആര്യികപ്ാൾ. ഈ പ്രശ് നങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കതാഴിൽ 
അകന്വഷിച്ചു കോണ്ിരുന്നകപ്ാഴാണ് കൂട്ടുോരി വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ കയ 
കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, ചുരുങ്ങിയ ോലയളവിനുള്ളിൽ നൂറ ശതമാനും കതാഴിൽ 
സാധ്തയുകണ്ന്ന് മനസ്ിലാക്കുേയുും മൂന്നു മാസകത് േുംപയുട്ർ കോഴ് സിന് 
കചരുേയുും കചയ്തു.

കോഴ് സ് േഴിഞ്് ഒരു മാസത്ിനുള്ളിൽ അരൂർ എന്ന സ്ലത്് പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന മണപ്പുറും ഫിനാൻസിൽ ജൂനിയർ ബ്രാഞ്് അസിസ്റ്ററൊയി കജാലി 
ലഭിച്ചു. ആറ മാസങ്ങൾക്കു കശഷും അസിസ്റ്ററെ് ബ്രാഞ്് കഹഡായി സ്ാനക്കയ
റ്ും ലഭിച്ചു. ആര് പ്രതിമാസും പന്തൺായിരും രൂപ വരുമാനും കനടന്നുണ്്.

അച്ഛകറെ േടബാധ്തേൾ വരീട്ാൻ ആര്യുകട വരുമാനും ഒരു പരിധി വകര 
സഹായിച്ചു. ആര്യുകട കപരിൽ രണ്് ഇൻഷുറൻസ് കപാളിസി അടക്കുന്നുണ്്. 
കൂടാകത സ്വ്മാകയാരു ടൂ വരീലർ വാങ്ങാനുും ആര്യ്ക് സാധിച്ചു. ജരീവിതത്ിൽ 
പ്രതിസന്ധി കനരിട്ിരുന്ന സമയത്് വരീട്ടുോർക്ക് ഒരു ബാധ്തയാോകത 
സ്വ്ും ോലിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത്  ഡിഡിയു ജികേവവകയാട് 
േടകപ്ട്ിരിക്കുന്നു.

 

മാസ ശമ്പളും ; 12000 രൂപ
ആര്കമാൾ, മണപ്പുറും ഫിനാൻസ്, മണിയാമ്പിള്ളി ബിൽഡിുംഗ്
പൂച്ചാക്കൽ  കഫാണ് : 9961957914

ആര്ാകമാൾ
മകണ്ണൽ നിവർത്ിക്കൽ, തട്ണക്കാട് (P.O), കചർത്ല, ആലപ്പുഴ 

എനിയ്്ക് സ്വന്തമായി 
ഒരു ടു വീെര് 
വാങ്ങാനായി
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തിരുവന്പുരും ജില്ലയികല കോട്ടൂർ സ്വകദശിനിയായ നരീത സാമ്പത്ിേ
മായി വളകര പികന്നാക്കും നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്ികല അുംഗമാണ്. അമ്യുും 
,കചച്ചിയുും.നരീതവും അടങ്ന്ന കചറിയ കുടുംബമാണ് നരീതവികറെത്. വളകര 
കചറിയ പ്രായത്ിൽ തകന്ന പിതാവകപഷേിച്ചു കപായതിനാൽ കൂലിപ്ണിേൾ 
കചയ്ാണ് അമ് നരീതവികനയുും കചച്ചികയയുും വളർത്ിയത്.

ടി.ടി.സി. പഠനും േഴിഞ്് ഒരു വർഷകത്ാളും നരീത കവറകത നിന്നു. അതി
നിടയ്ക് അയൽക്കൂട്ാുംഗമായ അമ്യിലൂകട ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് 
അറിയുേയുും മുന്ന് മാസകത് ബിസിനസ്് ബാകെിുംഗ് കോഴ് സിനു കചരുേയുും 
കചയ്തു കോഴ് സ് േഴിഞ്ഞു രണ്ടുമാസത്ിനേും തിരുവന്പുരും കടേ് കനാപാർ
ക്കിൽ ഏജരീസ് േമ്പനിയികലക്ക് േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ് ആയി 
കജാലി ലഭിച്ചു. അവികട എട്ടു മാസമായി കജാലി കചയ്യുന്ന നരീത പ്രതിമാസും 
പതികനാന്നായിരും രൂപയ്ക മുേളിൽ വരുമാനും കനടന്നൂ.

ഈ കജാലി ലഭിച്ചതിനു കശഷും വരീട്ികല സാഹചര്ങ്ങൾ മാറാൻ തൂടങ്ങി. 
വല്ലകപ്ാഴും േിട്ിയിരുന്ന കതാഴിലറപ്് പണിയിലൂകടയായിരുന്നു  അമ് കുടുംബും 
കനാക്കിയിരുന്നത്. ഇന്ന് നരീതവികറെ വരുമാനത്ിലൂകട കുടുംബും പട്ിണിയില്ലാ
കത േഴിയുന്നു. വരീടികറെ കലാൺ അടച്ചു തരീർക്കുവാനുും സകഹാദരിയുകട വിവാഹും 
നടത്തുവാനുും നരീതവികറെ വരുമാനത്ിലൂകട സാധിച്ചു.

“സാമ്പത്ിേമായുും മറ്റു പ്രശ്ങ്ങളാലും അധ:പതിച്ചു േിടന്നതിനാൽ 
എനിക്കുും എകറെ കുടുംബത്ിനുും നാട്ടുോർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വിലയുും ഇല്ലായിരു
ന്നു. എന്നാലിന്ന് ഒരു കജാലിേിട്ി,കുടുംബും മുകന്നാട്് കോൺണ്് കപാോൻ പ്രാ
പ്തയാകയന്ന് തിരിച്ചറിഞ് നാട്ടുോർക്കുമുന്നിൽ പ്രകത്േ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നു
ണ്്്.” ഡിഡിയു ജികേവവയിലൂകട മാത്രമാണ് അത് സാധിച്ചകതന്ന് ഈ 
ഇരുപതവയസ്സുോരി അഭിമാനപുർവ്ും പറയുന്നു.

മാസ ശമ്പളും ; 11000 രൂപ
നരീത ദാസ്. എസ്, ഏജരീസ്, ഗായത്രി ബിൽഡിുംഗ്

നരീതദാസ് .എസ്്
മലവിള കപാങ്ും കുഴി വരീട് , ഉത്രുംകോട്, കോട്ടൂര് (പി.ഒ), 7034510671

വീടിന്റെ ന്ൊൺ അടച്ചു തീര്ക്വാ
നം സന്ൈാദരിയുന്ട വിവാൈം 
നടത്തുവാനം നീതുവിന്റെ 
വരുമാനത്ിലൂന്ട സാധിച്ചു.



41

വിജയഗാഥകള്

ഇടക്കി ജില്ലയികല കുഴികത്ാളു സ്വകദശിയായ ബിനു കതാമസ് എന്ന ഇരുപ
ത്ി രണ്് വയസ്സുോരൻ സാമ്പത്ിേമയി പികന്നാക്കും നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്ി
കല അുംഗമാണ്. ബി.കോും േഴിഞ്് കജാലികയാന്നുും ശരിയാോകത നിന്നിരു
ന്ന സമയത്ാണ് സി.ഡി.എസ് കചയർ കപഴ് സൺ മുഖാ്രും ഡിഡിയു 
ജികേവവകയ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. കോഴ് സികനക്കുറിച്ച് അകന്വഷിച്ചകപ്ാൾ 
നൂറ ശതമാനവും കതാഴിൽ സാധ്യതയുകണ്ന്ന് മനസിലാക്കുേയുും 
മൂന്നുമാസകത് ഐ.ടി.ഇ.എസ്് കോഴ് സിന് കചരുേയുും കചയ്തു.

കോഴ് സ് േഴിഞ്് ആറ് മാസത്ിനുള്ളിൽ തിരുവന്പുരും കടേ് കനാപാർ
ക്കികല ഏജരീസ് േമ്പനിയിൽ േസ്റ്റമർകേയർ എേ് സികുട്ിവ് ആയി കജാലി 
ലഭിച്ചു.അവികട ഒൻപത് മാസമായി കജാലി കചയ്യുന്ന ബിനു കതാമസ് പ്രതിമാ
സും പതിനായിരത്ിന് മുേളിൽ വരുമാനും കനടന്നുണ്്. ഈ കജാലിയിലൂകട 
ഇുംഗ്രീഷ് ഭാഷ അനായാസും സുംസാരിക്കുവാനുും േമ്പയൂട്ർ വേോര്ും കചയ്യുവാ
നുും ബിനുവിന് സാധിച്ചു.

വല്ലകപ്ാഴും േിട്ിയിരുന്ന കൂലിപണിേള് കചയ്ാണ് അച്ഛൻ ബിനുവികനയുും, 
അമ്കയയുും, സകഹാദരകനയുും കനാക്കിയിരുന്നത്. വരീട്ിൽ സ്ിരവരുമാനമുള്ളത് 
ബിനുവിനു മാത്രമാണ്. ഈ കജാലിയിലൂകട തകറെ കുടുംബത്ികല സാമ്പത്ിേ 
ബുദ്ധിമുട്ടൂേൾ ഒരു പരിധി വകര കുറയ്കാൻ ബിനുവിനു സാധിച്ചു. സകഹാദരകറെ 
പഠനാവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്റുന്നതും ബിനുവികറെ വരുമാനത്ിലൂകടയാണ്.

ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും നാട്ടുോർക്കിടയിലും ഒരു പ്രകത്േ സ്ാനും 
ലഭിക്കുന്നുകണ്ന്നുും അതിനു ോരണും ഡിഡിയു ജികേവവ മാത്രമാകണന്നുും 
ബിനു പറയുന്നു. 

 

മാസ ശമ്പളും ; 10000 രൂപ
ബിനു കതാമസ്്, ഏജരീസ്, ഗായത്രി ബിൽഡിുംഗ്, കടേ് കനാപാർക്ക്, തിരുവന്പുരും

ബിനു കതാമസ്
വട്ത്ട് ഹൗസ്,  കുഴികത്ാളു (പി.ഒ.), ഇടക്കി,  9656493537

ഇംഗ്ീഷ്ക് ഭാഷ അനായാസം 
സംസാരിക്വാനം കമ്്യൂട്ര് 
ഹകകാര്യം ന്�യ്യുവാനം 
ബിനവിന്ക് സാധിച്ചു



42

വിജയഗാഥകള്

പ്രിയകെ പി.
പ്രകമാദ് ഭവൻ, കതങ്ുംകോട്, കേ.ടി.കുന്ന് പി.ഒ. േല്ലറ  8943881108

തിരുവന്പുരും ജില്ലയികല േല്ലറ സ്വകദശിനിയായ പ്രയകെ (23) ഒരു 
സാധാരണ കുടുംബത്ികല അുംഗമാണ്. ഡിഗ്ി േഴിഞ്യുടൻ വിവാഹും 
േഴിഞ്ഞു. വിവാഹകശഷും ഒരു കജാലി അകന്വഷിച്ചു നടന്നിരുന്ന സമയത്ാണ്  
സി.ഡി.എസ്്  കചയർ കപഴ് സൺ മുഖാ്രും ഡിഡിയു ജികേവവകയകുറിച്ച് 
അറിയുന്നത്.  കുറഞ് ോലയളവിൽ നൂറശതമാനും കതാഴിൽ സാധ്തയുകണ്
ന്ന് മനസ്ിലാക്കുേയുും മൂന്നുമാസകത് േുംപയൂട്ർ കോഴ് സിന് കചരുേയുും കചയ്തു. 
അധിേും ആകരാടും ഇടകപടാത് പ്രകൃതമായിരുന്നു പ്രിയകെയുകടത്. ആശയ 
വിനിമയ കശഷിയുും ആത്വിശ്വാസവും വളർത്ാൻ ഈ കോഴ് സിലൂകട പ്രിയ
കെക്ക് സാധിച്ചു.

കോഴ് സ്  േഴിഞ്് ഒരുമാസത്ിനുള്ളിൽ തിരുവന്പുരും ജില്ലയില് േഴ
ക്കൂട്ത്് പ്രവർത്ിക്കുന്ന ‘മാജിേ് ലൊകനറ്ിൽ' ഗസ്റ്റ് റികലഷൻ എേ് സിേയൂട്രീവ് 
ആയി കജാലി ലഭിച്ചു. അവികട ഒരു വർഷക്കാലമായി കജാലി കചയ്യുന്ന പ്രിയകെ 
പ്രതിമാസും പതിനായിരും രൂപ വരുമാനും കനടന്നുണ്്. ഉണ്ായിരുന്ന കചറിയ 
േടബാധ്തേൾ വരീട്ാൻ ഈ വരുമാനും ഒരു പരിധിവകര സഹായിച്ചു എന്ന് 
പ്രിയകെ പറയുന്നു. ഭർത്ാവിനുും പ്രിയയ്കും വരുമാനമുള്ളതിനാൽ കുടുംബും നല്ല 
രരീതിയിൽ മൂകന്നാട്ടു കോണ്ടുകപാകുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്്.” വിവാഹകശഷും ഒരു
പാടോലും കവറകതയിരുന്ന എനിക്ക് ഉന്ന്  സ്വ്ും ോലിൽ നിൽക്കൂവാനുും 
സ്വ്ും ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്റുവാനുും േഴിയുന്നുണ്്. അത് ഡിഡിയു ജികേ
വവയിലൂകട മാത്രമാകണന്ന്” പ്രിയകെ അഭിമാനപൂർവ്ും പറയുന്നു.

മാസ ശമ്പളും ; 10000 രൂപ
മാജിേ് ലൊകനറ്്, തിരുവന്പുരും

ഇന്്ക് ഞാന് 
മാജിക്ക് പ്ാനറ്ിൊണ്ക്
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ഇടക്കി ജില്ലയികല വളകോ ട് സ്വകദശിയായ ഇന്ദജിത്് സാമ്പത്ിേമായി 
വളകര പികന്നാക്കും നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്ികല അുംഗമാണ്. ബി.കോും േഴിഞ്് 
പി.ജി കചയ്ണകമന്ന് ആഗ്ഹമുണ്ായിരുന്നുകവകെിലും അച്ഛൻ പ്രഭാേരകറെ വരു
മാനത്ാൽ മാത്രും കുടുംബും മുകന്നാട്് കോണ്ടു കപാകുവാൻ സാധിക്കില്ലാ എന്ന
തിനാല് ആഗ്ഹും ഉകപഷേിച്ചു. ഒരു കതാഴിലകന്വഷിച്ച് നടന്ന സമയത്ാണ് 
അയൽകൂട്ാുംഗമായ അമ്യിലൂകട ഡിഡിയു ജിവവ  കയക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. 
നൂറ് ശതമാനും കതാഴിൽ സാധ്യതയുകണ്ന്ന് തിരിച്ചറിയുേയുും മൂന്നു മാസകത് 
ഐ.ടി .ഇ.എസ്് കോഴ് സിനു കചരുേയുും കചയ്തു.

ഈ കോഴ് സിൽ കചർന്നതിനു കശഷും തകറെ സ്വഭാവത്ിൽ ധാരാളും മാറ്
ങ്ങളുണ്ാകയന്ന് ഇന്ദജിത്് പറയുന്നു. കോഴ് സ് േഴിഞ്യുകടൻ തിരുവന്പു
രും ജില്ലയികല കടേ് കനാ പാർക്കിൽ ഏജരീസ് എന്ന േമ്പനിയിൽ േസ്റ്റമർ 
കേയർ എേ് സിേയുട്ിവ് ആയി കജാലി ലഭിച്ചു. ഒൻപത് മാസമായി അവികട 
കജാലി കചയ്യുന്ന ഇന്ദജിത്് പ്രതിമാസും പതികനാന്നായിരും രൂപ വരുമാനും 
കനടന്നു. അന്നു വകര ടി.വി ഇല്ലായിരുന്ന തകറെ വരീട്ിൽ ഈ വരുമാനത്ിലൂകട 
ഒരു കടലിവിഷൻ വാങ്ങാൻ ഇന്ദജിത്ിനു സാധിച്ചു. കൂടാകത േട ബാധ്തേൾ 
ഒരു പരിധി വകര കുറയ്കാനുും സാധിച്ചിട്ടുണ്്.

''തടർന്ന് പഠിക്കണും എന്ന ആഗ്ഹമുണ്ായിരുന്നുകവകെിലും ഇന്ന് സ്വ്ും 
ോലിൽ നിൽക്കാനുും വരീട്ികല ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ കുറയ്കാൻ അച്ഛകന സഹായിക്കാൻ 
േഴിയുന്നതും ഡിഡിയു ജിവവ യിലൂകട മാത്രമാകണന്ന് ” ഇന്ദജിത്് പറയുന്നു.

മാസ ശമ്പളും ; 11000 രൂപ 
ഇന്ദജിത്്, ഏജരീസ്, ഗായത്രി ബിൽഡിുംഗ്,
കടേ് കനാപാർക്ക്, തിരുവന്പുരും.

ഇന്ദജിത്്
തണ്കശേരിയിൽ ഹൗസ്, മത്ായിപ്ാറ (പി.ഒ. ), വളകോട്, ഇടക്കി

ഇന്്ക് സ്വന്തം കാെില് നില്കാ
നം വീട്ിന്െ ബുദ്ിമുട്ടുകള കുറ
യ്കാന് അച്ഛന്ന സൈായികാന് 
കഴിയുന്തും ഡിഡിയു ജിഹവയി
ലൂന്ട മാത്രമാണ്ക്.
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ഷഫരീക്ക്.എസ്  
വമനാഗപ്ള്ളി, വവ്ാക്കാവ്, േരുനാഗപ്ള്ളി, കോല്ലും

കോല്ലും ജില്ലയികല േരുനാഗപ്ള്ളി നഗരസഭാ പരിധിയിലള്ള ഒരു ഗ്ാമ 
പ്രകദശമാണ് വമനാഗപ്ള്ളി, വവ്ാക്കാവ്. ദാരിദ്ര�കരഖയ്ക് താകഴയുള്ള ഒരു 
കചറിയ കുടുംബത്ിൽ ജനിച്ച ഷഫരീക്കികറെ കുടുംബവരുമാനും പിതാവികറെ 
കചറേിട േച്ചവടത്ിൽ നിന്നുമുള്ളതായിരുന്നു. മാതാവും പിതാവും അനുജനുും 
അടങ്ന്ന കുടുംബും ഈ കചറിയ വരുമാനത്ിൽ കഞരുങ്ങി ജരീവിച്ചു എകെിലും 
മക്കൾക്ക്  അത്ാവശ്ും കവണ് വിദ്ാഭ്ാസും നൽോൻ പരിശ്മിച്ചിരുന്നു. 
ലെസ് ട േഴിഞ്് ഇലക്ടിക്കൽ ഡികലൊമയുും േഴിഞ് ഷഫരീക്കിനുും കജാലിയുും 
വരുമാനവും ഒരു മരരീചിേയായിത്കന്ന അവകശഷിച്ചു. ഒടവിൽ അഭ്സ്തവിദ്രുകട  
സ്വപ്നഭൂമിയായ ഗൾഫികലക്ക് കചകക്കറാൻ അവനുും തരീരുമാനിച്ചു. അതിനായി 
1.50 ലഷേും രൂപ േടുംവാങ്ങി, വിസ തരകപ്ടത്ി ഗൾഫികലക്ക് തിരിച്ചു. 
അവികടയുും വിധി ഷഫരീക്കികന തണച്ചില്ല, കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കു കശഷും േടും 
മാത്രും ബാക്കിയാക്കി തിരികേ നാട്ിൽത്കന്നകയത്ി. നാട്ികലത്ിയ 
ഷഫരീക്ക് പത്രത്ിലൂകടയാണ് ഡിഡിയു ജികേവവയുകട കതാഴിലധിഷ്ിത 
പരിശരീലനകത്ക്കുറിച്ച്  അറിയുന്നതും അതിൽ കചർന്നതും. 6 മാസകത് 
ബാകെിുംഗ് കോഴ് സ് ഏഷ്ാ പസഫിക്ക് എന്ന  ഏജൻസിയിൽ നിന്നുും വിജയ
േരമായി പൂർത്ിയാക്കി. ഇന്ന്  15000/- രൂപ ശമ്പളും ലഭിക്കുന്ന ഫരീൽഡ് 
എേ് സിേയുട്രീവ് എന്ന കതാഴിൽ കചയ്യുേയാണ്. ഇതിനിടയിൽ അനുജനുും  
B.Com  വിജയിച്ചു, ഒരു സ്വോര് സ്ാപനത്ിൽ കജാലിക്ക് േയറി.  

കപാളിഞ്് വരീഴാറായ വരീട് നിന്ന സ്ലത്് 5 ലഷേും രൂപ കലാൺ എടത്് 
ഒരു കചറിയ വരീട് പണിഞ്ഞു അവർ. ''ഗൾഫിൽ കപാോകനടത് േടവും 
വരീടികറെ േടവും ഞാനുും അനുജനുും കൂടിയാണ് തിരിച്ചടക്കുന്നത്. മാതാപിതാ
ക്കൾ ചുരുങ്ങിയ വരുമാനത്ിൽ നിന്നുും മിച്ചും പിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്ാഭ്ാ
സും നൽേിയിട്ടുും ഒരു കജാലിയുും സ്ിര വരുമാനവും ലഭിച്ചത്  ഡിഡിയു 
ജികേവവ വഴിയാണ്. ''ഇന്ന് ഞാൻ വിജയിച്ചവനാണ്, അതും എകറെ സ്വ്ും 
നാട്ിൽ''. ഷഫരീക്ക് പറഞ്ഞു. 

Tally  പരിശരീലനത്ിനു കശഷും മുത്തൂറ്് ഫിൻകോർപ്ിൽ കചർന്നു. ആദ് 
ശമ്പളും 12000/- രൂപയായിരുന്നു. എകറെ ആത് വിശ്വാസവും േഠിനമായ പരി

ഇന്്ക് ഞാന് വിജയിച്വനാണ്ക്, 
അതും എന്റെ സ്വന്തം നാട്ില്
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ശ്മവും േമ്പനിയിൽ എകന്ന എല്ലാവർക്കുും പ്രിയകപ്ട്വനാക്കി, ക്രകമണ 
ശമ്പളും കൂടി ഇന്ന് 15000/- ൽ എത്ി. ഷഫരീക്ക് ഇകപ്ാൾ അകദേഹത്ികറെ 
കജാലിയിൽ സുംതൃപ്തമായ 7 മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ിരിക്കുന്നു.

മാസ ശമ്പളും ; 15000 രൂപ
ഷഫരീക്ക്.എസ്, ഫരീൽഡ് എേ് സിേയുട്രീവ്, മുത്തൂറ്് ഫിൻകോർപ്്, േരുനാഗപ്ള്ളി
കഫാണ് : 7559048720
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ഹരരീഷ് ലാൽ
നരീണ്േര, കോല്ലും

 
കോല്ലും ജില്ലയിൽ അറബിക്കടലും അഷ്ടമുടിക്കായലും ബന്ധിക്കുന്ന തരീരപ്ര

കദശ ഗ്ാമമാണ് നരീണ്േര. മത്സ്ബന്ധനമാണ് ഇവിടകത് പ്രധാന വരുമാന 
കരോതസ്്. അവികട കചറേിട േച്ചവടും നടത്ി ഉപജരീവനും േഴിക്കുന്ന ഗ്ാമരീ
ണകറെ മക്കളായാണ് ഹരരീഷ് ലാലികറെയുും ഹരിൺ ലാലികറെയുും ജനനും. 
കചറിയ വരുമാനത്ിലും മക്കൾക്ക് വിദ്ാഭ്ാസും നൽകുന്നതിൽ മാതാപിതാ
ക്കൾ ശ്ദ്ധിച്ചു. ഹരരീഷ് ലാൽ എഞ്ിനരീയറിുംഗ് ബിരുദും കനടിയ കശഷും ഒരു 
കതാഴിലിനായി അനവധി വാതിലേൾ മുട്ി. എന്നിട്ടുും ഒരു കതാഴിൽ എന്ന 
സ്വപ്നും യാഥാർത്്മായില്ല. ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസും ഉണ്ായിട്് കപാലും കജാലി 
ലഭിക്കാത്തിൽ ഹരരീഷ് ആകേ നിരാശനായി.  കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട് അും
ഗമായിരുന്ന അമ്യാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ  കതാഴിൽ പരിശരീലനകത്ക്കു
റിച്ചു് വരീട്ിൽ പറഞ്തും അതിൽ കചരാൻ നിർബന്ധിച്ചതും എഞ്ിനരീയറിുംഗ്  
ബിരുദധാരിയായ ഹരരീഷിന് ഈ കചറിയ കോഴ് സിന് കചർന്നു പഠിക്കാൻ 
ആദ്ും മടിയായരുന്നു എകെിലും പിന്നരീട് തരീരുമാനിക്കുേയായിരുന്നു. 
''ഓറികയാൺ എഡയൂ.കടേ് എന്ന േമ്പനി നൽേിയ  മൂന്ന് മാസകത് CCE എന്ന 
പരിശരീലനും എകറെ ജരീവിതകത്ത്കന്ന മാറ്ി മറിച്ചു.  സ്വതകവ മിതഭാഷിയാ
യിരുന്ന എനിക്ക് ഈ പരിശരീലനത്ിന് കശഷും  വ്ക്ിത്വ വിേസനത്ിനുും 
സ്വഭാവരൂപരീേരണത്ിനുമുള്ള പ്രാവരീണ്ും  ലഭിച്ചു. ഇന്ന് ഒരു സദസ്ികന അഭി
സുംകബാധന കചയ്യുന്നതികനാ മകറ്ാ യാകതാരു മടിയുമില്ല. അത് എകറെ ഭാവി 
േരുപ്ിടിപ്ിക്കുന്നതിന്  വളകരകയകറ സഹായിച്ചു. ഇനിയുും ഉയരങ്ങളികല
ത്ാൻ ഈ േഴിവേൾ എകന്ന സഹായിക്കുും.''

ഈ വിജയും എകറെ കുടുംബത്ികറെ സാമ്പത്ിേ സ്ിതിയുും ഒരു പരിധിവ
കര സ്വയും പര്ാപ്തമാക്കാൻ സഹായിച്ചു. 

''എനിക്ക് ഉണ്ായ  വിജയകത്ത്തുടർന്ന് ബി.കടേ് പൂർത്ിയാക്കിയ 
അനുജൻ ഹരിൺ ലാലികനയുും ഞാൻ ഡിഡിയു ജികേവവ  കതാഴിൽ പരിശരീ
ലനത്ിൽ കചരാൻ കപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കുേയുും അതിൽ വിജയിക്കുേയുും കചയ്തു. 

ഒരു വ്യത്യസ്ത 
കുുടുംബ വിജയഗാഥ 

ഇന്്ക് ഒരു സദസ്ിന്ന 
അഭിസംന്ബാധന ന്�യ്യുന്തിന്നാ 
മന്റ്ാ യാന്താരു മടിയുമില്ല.
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ഹരിൺ ലാൽ
നരീണ്േര, കോല്ലും

ഹരരീഷികറെ അനുജൻ, ബി.കടേ് പൂർത്ിയാക്കി, വിജയിച്ചില്ല. ഒരു കതാഴി
ലികനാകടാപ്ും പഠനവും കോണ്് കപാോൻ േഴിഞ്ാൽ പഠനച്ചിലവേൾ 
സ്വയും വഹിക്കാൻ േഴിയുകമന്നതും കജ്ഷ്ന് ഡിഡിയു ജികേവവ  കതാഴിൽ പരി
ശരീലനത്ിലൂകട ലഭിച്ച വിജയവും കപ്രാത്സാഹനവും ഹരിൺലാലികനയുും അതി
കലക്ക് തകന്ന നയിച്ചു. Orion Edutech-ൽ നിന്നു തകന്ന CCE  കോഴ് സ് വിജയിച്ച  
അകദേഹും തിരുവന്പുരും, േഴക്കൂട്ും കടേ് കനാപാർക്കിൽ ഉള്ള ഏജരീസ് എന്ന 
േമ്പനിയിൽ 12000/- രൂപ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്ിൽ കജാലി കചയ്യുേയാണ്. 
അകതാകടാപ്ും തകന്ന പരാജയകപ്ട് വിഷയങ്ങൾ എഴതികയടക്കുന്നതിനുള്ള 
പരിശ്മവും നടത്തുന്നു. എഞ്ിനരീയറിുംഗ് ഡിഗ്ി കനടിക്കഴിഞ്ാൽ എനിക്കി
നിയുും ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്ാൻ േഴിയുും. ''എകറെ കതാഴിൽ പ്രാഗൽഭ്ത്ികറെ 
കതളിവായി നിരവധി സമ്ാനങ്ങളുും എകന്നകത്ടി എത്ിയിട്ടുണ്്.''  ''ഇന്ന
കത് എകറെ ജരീവിത വിജയത്ികറെ  അടിസ്ാനും  ഡിഡിയു ജികേവവ  
കതാഴിൽ പരിശരീലനമാകണന്ന് പറയാൻ എനികക്കാരു മടിയുമില്ല, ഞാനതിൽ 
അഭിമാനിക്കുന്നു''.  

ഈ വാക്കുേളിൽ വ്ക്മായത് ഹരിൻലാലികറെ കതാഴിലും വരുമാനവും  
കനടികക്കാടത് നിശ്യദാർഢ്വും ഉൾക്കരുത്തുമാണ്.

മാസ ശമ്പളും ; 12000 രൂപ
ഹരരീഷ് ലാല് 9895781242
ഏജരീസ്, കടകക്ാ പാര്ക്ക്, േഴക്കൂട്ും, തിരുവന്പുരും

മാസ ശമ്പളും ; 12000 രൂപ
ഹരിൺലാൽ 9809472030
ഏജരീസ്, കടകക്ാ പാര്ക്ക്, േഴക്കൂട്ും, തിരുവന്പുരും

എന്റെ ന്താഴില് പ്രാഗല്ഭ്യ 
ത്ിന്റെ ന്തേിവായി നിരവധി 
സമ്മാനങ്ങളം എന്ന്ന്ത്ടി 
എത്ിയിട്ടുണ്്ക്
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ജിബിൻ
പച്ച, പാലവള്ളി, തിരുവന്പുരും

''ഒരു  കുടുംബത്ികറെ വരുമാനവും  ജരീവിത രരീതിയുും  സമൂഹത്ിൽ അവരുകട 
നിലവാരും  പ്രതിഫലിപ്ിക്കുന്നു എന്നത് യാഥാർത്്മാകണന്ന അഭിപ്രായമാ
കണനിക്ക്'', ദരീപു  പറഞ്ഞു ോരണും എകറെ ജരീവിതത്ിൽ അങ്ങകനയുള്ള ഒട്ന
വധി സാഹചര്ങ്ങളിലൂകട േടന്നു കപാകേണ്ി വന്നിട്ടുണ്്. 21 വയസ്സുള്ള 
എനിക്ക് സാമ്പത്ിേ പര്ാപ്തത കുറവായതിനാൽ ഉണ്ായ അനുഭവങ്ങളാ
ണവ. തിരുവന്പുരും ജില്ലയികല പച്ച, പാലവള്ളി എന്ന സ്ലത്് ഒരു കൂലി
കവലക്കാരകറെയുും വരീട്മ്യുകടയുും രണ്ടു മക്കളിൽ ഇളയവനാണ് ജിബിൻ. മൂത് 
കജ്ഷ്ൻ വദവത്ികറെ വഴിയിൽ പുകരാഹിത പഠനത്ിലാണ്. ആ വഴി തിര
കഞ്ടക്കാൻ ഒരു ോരണും സാമ്പത്ിേും തകന്നയായിരുന്നു. 

ഇങ്ങകനയുള്ള സാഹചര്ത്ിൽ '+2 േഴിഞ് ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളിൽ 
നിന്നുും ഡിഡിയു ജികേവവ  കതാഴിലധിഷ്ിത പരിശരീലനകത്ക്കുറിച്ച് അറിയു
േയുും കോഴ് സിന് കചരുേയുമാണുണ്ായത്.'' ശ്രീോര്ും േ്ാപ് എന്ന ഏജൻ
സിയിൽ നിന്നുും 3 മാസകത് കഹാ്ിറ്ാലിറ്ി കോഴ് സില് പരിശരീലനും 
കനടിയ ജിബിൻ ഇകപ്ാൾ തിരുവന്പുരും, തമ്പാനൂർ 'ആര്നിവാസിൽ' ഒരു 
വർഷമായി 8000/- രൂപ ശമ്പളത്ിൽ കതാഴിൽ കചയ്യുന്നു. ''കഹാ്ിറ്ാലിറ്ി 
രുംഗത്് ആയതിനാൽ പല തരത്ിലള്ള ആൾക്കാരുമായി പരിചയകപ്ടാനുും 
ബന്ധും സ്ാപിക്കാനുും എനിക്ക് േഴിയുന്നു. അത് എകറെ  വ്ക്ിത്വ വിേസന
ത്ിന്  വളകര ഗുണും കചയ്ിട്ടുണ്്. കസവന കമഖലയായതിനാൽ ഈ കതാഴിലി
ലൂകടയുള്ള ആത്സുംതൃപ്തി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. 

ഇതികനാകക്ക ഉപരിയായി എകറെ കുടുംബത്ിന് കചറകതകെിലും, നൽോൻ 
േഴിയുന്ന സാമ്പത്ിേ സഹായും എകന്ന കൂടതൽ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നു.

മാസ ശമ്പളും ; 8000 രൂപ
ജിബിൻ, ആര്നിവാസ്, തമ്പാനൂര്, തിരുവന്പുരും
കഫാണ് : 9526818213

ന്ൈാസ്ിറ്ാെിറ്ി രംഗത്്ക് ആയതി
നാല് പെ തരത്ിലുള്ള ആള
കാരുമായി പരി�യന്പ്ടാനം 
ബന്ം സ്ാപികാനം എനിക്ക് 
കഴിയുന്.
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അച്ഛനുും അമ്യുും മൂന്ന് വയസ്ായ അനുജനുും ഉൾകപ്ടന്ന കുടുംബും. അച്ഛന് 
ആശാരിപ്ണിയിലൂകട ലഭിക്കുന്ന തച്ഛമായ വരുമാനമായിരുന്നു അനുസ്ിതയുകട 
കുടുംബത്ികറെ വദനുംദിന ോര്ങ്ങൾ നിയന്തിച്ചിരുന്നത്. അതകോണ്് 
തകന്ന കൂടതൽ പഠിക്കണകമന്ന അദമ്മായ ആഗ്ഹും ബി.കോും ഡിഗ്ി കൂടി 
നിർകത്ണ്ിവന്നു. അമ് കുടുംബശ്രീ അുംഗമായതിനാൽ അയൽക്കൂട്ത്ിൽ 
നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന കലാണുേൾ പലകപ്ാഴും ജരീവിതത്ികറെ അത്ാവശ്ഘട്ങ്ങ
ളിൽ ഉപകയാഗപ്രദമായിത്രീരുമായിരുന്നു. കുടുംശ്രീ അയൽക്കൂട്ത്ിൽ നിന്നുും 
കതാഴിൽ പരിശരീലനകത്ക്കുറിച്ച് വിവരും ലഭിച്ചതികനത്തുടർന്ന് ബിരുദധാരി
യായ അനുസ്ിത All India Education Foundationsകറെ TALLY കോഴ് സിന് 
കചരുേയുും വിജയേരമായി പൂർത്ിയാക്കുേയുും കചയ്തു. അനുസ്ിത ഇകപ്ാൾ 
ഒരുവർഷമായി തിരുവന്പുരും, േഴക്കൂട്ും കടേ് കനാപാർക്കിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
R. R Donellay India Outsources Pvt. Ltd എന്ന േമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്റെ് ആയി 
കജാലി കചയ്യുന്നു. തടക്കത്ിൽ 10000/- ആയിരുന്ന ശമ്പളും ഇകപ്ാൾ 12000/- 
ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്്.

ആശാരിപ്ണി കചയ്ിരുന്ന അച്ഛൻ ഇന്ന് കരാഗാവസ്യിലാണ്. അതിനാൽ
ത്കന്ന പണിക്ക് കപാോൻ േഴിയാതായി. ''പകഷേ ഇന്ന് കുടുംബത്ികറെ ചില
വിനുള്ള തേയിൽ പകുതിയിൽ കൂടതലും നൽോൻ എനിക്ക് േഴിയുന്നു, മൂന്ന് 
വയസ്ായ അനുജകറെ ചുമതലയുും എനിക്ക് വഹിക്കാൻ േഴിയുന്നുണ്്.കുടുംബ
ത്ികറെ അത്ാണിയാോൻ എകന്ന പ്രാപ്തയാക്കിയതിൽ ഞാൻ ഡിഡിയു 
ജികേവവ കയാടും കുടുംബശ്രീകയാടും േടകപ്ട്ിരിക്കുന്നു''.സമൂഹത്ികറെ വരീഷേ
ണത്ിൽ രണ്ാും തരക്കാരിയായ ഒരു കപൺകുട്ിക്ക് കുടുംബത്ിനുും സ്വ്ും 
ജരീവിതമത്ിലും എക്ാകക്ക കചയ്ാൻ േഴിയുകമന്ന് കതളിയിക്കാൻകൂടി ശ്മി
ക്കുേയാണ് അനുസ്ിത.

മാസ ശമ്പളും ; 12000 രൂപ
R. R Donellay India Outsources Pvt. Ltd, േഴക്കൂട്ും, തിരുവന്പുരും
കഫാണ് : 7356455964

അനുസ്ിത
കോല്ലും

ഇന്്ക് കുടുംബത്ിന്റെ �ിെവിന
ള്ള തുകയില് പകുതിയില് 
കൂടുതലും നല്കാന് എനിക്ക് 
കഴിയുന്
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 ''ഒരു ഓകട്ാ വഡ്രവറകട കതാഴിലും വരുമാനവും ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല, 
അത് എകറെ ജരീവിതത്ിൽ നിന്നുും ഞാൻ പഠിച്ച പാഠമാണ്. പരരീഷോഫരീസ് 
അടകക്കണ് സമയത്് കപാലും േടും വാകങ്ങണ്ടുന്ന അവസ് ഉണ്ായിട്ടുണ്്. 
അകപ്ാകഴാകക്ക എകറെ അച്ഛകറെ മുഖകത് വദന്ത എകന്ന വളകരയധിേും വി
ഷമിപ്ിച്ചിരുന്നു''.

ഒരു കതാഴിലികറെയുും സ്ിരവരുമാനത്ികറെയുും വിലയറിഞ് നാളുേളായി
രുന്നു അകതാകക്ക. അച്ഛന് ഒരു സഹായമാോൻ കവണ്ി മൂത്കജ്ഷ്നുും കൂടതൽ 
പഠിക്കണകമന്ന ആഗ്ഹും ഉകപഷേിച്ച് കൂലിപ്ണിക്കിറങ്ങി. അമ് കുടുംബശ്രീ 
അുംഗവും കതാഴിലറപ്് പദ്ധതിയികല അുംഗവമാണ്. ഈ അവസ്യിലും മേകള 
അവർ ബി.കോും ഡിഗ്ിക്കാരിയാക്കി. ഇനികയ്്? എന്ന കചാദ്ത്ിന് 
മുന്നിൽ പേച്ച് നിൽക്കുകമ്പാഴാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ കതാഴിലധിഷ്ിത പരി
ശരീലനകത്ക്കുറിച്ച് അയൽക്കൂട്ത്ിൽ നിന്നുും അറിവ് ലഭിച്ചത്. ഇത് ചില
കപ്ാൾ തകറെ മേളുകട ജരീവിത വിജയത്ികറെ തടക്കമാോും എന്ന ചി്യിൽ 
അമ്യാണ് ആതിരകയ ഈ കോഴ് സിന് കചരാൻ നിർബന്ധിച്ചത്. All India 
Education Foundations എന്ന ഏജൻസിയികല 3 മാസകത് റ്ാലി  കോഴ് സ് അവകള 
വിജയത്ികലത്ിച്ചു. ഇന്ന് തിരുവന്പുരും, േഴക്കൂട്ും കടേ് കനാപാർക്കികല R. R 
Donellay India Ostuources Pvt. Ltd എന്ന േമ്പനിയിൽ ഒരു വർഷമായി കതാഴിൽ 
കചയ്യുേയാണ് ആതിര. തടക്കത്ിൽ 10000/- രൂപയായിരുന്ന ശമ്പളും ഇന്ന് 
12000/- രൂപയായി. ''അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സുും േഴിവമുകണ്കെിൽ ജരീവിതത്ിൽ 
ഒരിക്കലും പരാജയകപ്കടണ്ി വരില്ല', എന്നതിന് ഉത്മ ഉദാഹരമാണ് ആതിരയുകട 
ജരീവിതും. മാസുംകതാറും 7000 രൂപ വരീട്ികല ആവശ്ത്ിന് നൽകുന്നുണ്്. കച
റിയതേ സ്വ്മായി ബാകെിൽ ഇടന്നു. ബാക്കി ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്റുേയുും 
കചയ്യുന്നു. ''എനികക്കകറെ ജരീവിതത്ിൽ സുംതൃപ്തിയുണ്്.''അതമാത്രമല്ല ദാരിദ്ര�
ലഘൂേരണും ലഷേ്മിടന്ന കുടുംബശ്രീയിലൂകട സ്തരീശാക്രീരണ സാമൂഹ്വൽക്ക
രണ പ്രക്രിയേളിൽ പകൊളിയാോനുും എനിക്കു േഴിഞ്ഞു.
മാസ ശമ്പളും ; 12000 രൂപ
R. R Donellay India Ostuources Pvt. Ltd, േഴക്കൂട്ും, തിരുവന്പുരും
കഫാണ് : 9605102641 

ആതിര.എസ്
കുറവക്രി, അഞ്ല്, കോല്ലും

കുടുംബശ്ീയിലൂന്ട 
സ്തീശാക്ീരണ സാമൂൈ്യവല്ക
രണ പ്രക്ിയകേില് പങ്ാേിയാ
കാന് എനിക്ം സാധിച്ചു
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കോല്ലും ജില്ലയികല കുന്നത്തൂർ താലൂക്കികല ഒരു ഇടത്രും കുടുംബത്ിൽ 
ജനിച്ചുവളർന്ന ഷിബികുമാരി വിവാഹാന്രും ഭർത്ാവികനാപ്ും മുുംവബയി
കലക്കുകപായി. ടയർ റരീകരെഡിുംഗ് കതാഴിൽ കചയ്ിരുന്ന ഭർത്ാവികറെ വരുമാനും 
മുുംവബയികല ജരീവിത നിലവാരത്ിൽ ഒന്നിനുും തിേയുമായിരുന്നില്ല. ജരീവിത
ത്ികറെ രണ്റ്വും കൂട്ിമുട്ിക്കാനായി അകദേഹും കപടാപ്ാട്  കപടന്നതേണ്് 
ഷിബിയുും കചറിയ കതാഴിൽ കചയ്ാൻ ആരുംഭിച്ചു. ജരീവിതയാത്രയിൽ രണ്് 
മക്കളുകട സുംരഷേണും കൂടി കവണ്ി വന്നകപ്ാൾ, ഷിബി മക്കളുമായി നാട്ികലക്ക് 
മടങ്ങി. അകപ്ാഴാണ് സാമ്പത്ിേ ബുദ്ധിമുട്ികറെ തരീഷേണത കൂടിയത്, വരീട്ടുവാ
ടേ, കുട്ിേളുകട ചിലവ്, വരീട്ടു ചിലവേൾ ആകേ വിഷമത്ിലായി. ഭർത്ാവ് 
അയക്കുന്ന തച്ഛമായ തേ ഒന്നിനുും തിേയാകതയുമായി.

ഒരു കതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി േഴിയാൻ ഏേകദശും 
ഒരുമാസും ബാക്കിയുള്ളകപ്ാഴാണ് അയൽപക്കത്തുള്ള കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്
ത്ിൽ നിന്നുും കതാഴിൽഅധിഷ്ിത പരിശരീലനകത്ക്കുറിച്ച് ഷിബി അറിഞ്
ത്. കേൽകരൊണികറെ ആനികമഷൻ ആൻഡ് ഗ്ാഫിേ് ഡിവസനിുംഗ് കോഴ് സ് 
കതാഴിലധിഷ്ിത +2 േഴിഞ് എകറെ ജരീവിതത്ികറെ ഗതി തകന്നമാറ്ി മറിക്കു
േയാണുണ്ായത്. വിജയേരമായി 3 മാസകത് പരിശരീലനും പൂർത്ിയാക്കിയ 
ഷിബി ഒരു സ്പനത്ിൽ മൂന്ന് മാസും കജാലി കചയ്കപ്ാഴാണ് തനിക്ക് ഈ 
കോഴ് സ് കനടിത്ന്ന അറിവികനക്കുറിച്ചുും വരുമാനമുണ്ാക്കാനുള്ള വഴികയക്കു
റിച്ചുും കബാധവതിയായത്. ''പികന്ന എനിക്ക് തിരിഞ്് കനാകക്കണ്ിവന്നിട്ില്ല. 
ഞാൻ 3 ലഷേും രൂപ കലാൺ എടത്് സ്വ്മായി 'ഡാറ്ാ കടേ്' എന്ന സ്ാപനും 
തടങ്ങി. അതിൽനിന്നുും എകറെ കുടുംബത്ികറെ  ചിലവിനുും, കുട്ിേളുകട വിദ്ാ
ഭ്ാസചിലവേൾക്കുമുള്ള വരുമാനും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്്'. േഴിഞ് 8 
മാസമായി ഈ സ്ാപനും വിജയേരമായി ഞാൻ നടത്തുന്നു. ദിവസും 1000/- 
രൂപകയാളും വരുമാനമുണ്്. ഇതിനിടയിൽ ദുുഃഖേരമായ ഒരുസുംഭവമുണ്ായി. 
മുുംവബയികല കജാലിക്കിടയിൽ എകറെ ഭർത്ാവിന് ഹൃദയാഘാതും ഉണ്ായി. 
നാട്ിൽ കോണ്ടുവന്ന് ശസ്തക്രിയ നടകത്ണ്ിവന്നു. അതിനായി 25 ദിവസ 

ഷിബികുമാരി 
കുന്നത്തൂർ, കോല്ലും

ന്താഴിെധിഷ്ിത +2 കഴിഞ് 
എന്റെ ജീവിതത്ിന്റെ ഗതി 
തന്ന്മാറ്ി
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കത്ാളും സ്ാപനും അടച്ചികടണ്ിവന്നു, എകറെ സ്വ്ും സ്ാപനമായതിനാൽ 
എനിക്കാകരാടും ോരണും കബാധിപ്ികക്കണ്ിവന്നില്ല. ചിേിത്സാചിലവ് േകണ്
ത്ിയതും ഈ വരുമാനത്ിൽ നിന്നുതകന്നയാണ്. കുറച്ച് േടബാധ്തയുള്ളത് 
വരീട്ാനാകുകമന്ന ആത്വിശ്വാസും ഇകന്നനിക്കുണ്്.

എനികക്കറ്വും സക്ാഷും തന്നോര്ും ''ഈ സ്ാപനമുള്ളതകോണ്് 
+2വിനുും, 7-ാും ക്ാസ്ിലും പഠിക്കുന്ന എകറെമക്കൾക്ക് േമ്പയൂട്ർ ഉപകയാഗിച്ചുള്ള 
എല്ലാ വർക്കുേളുും ഇകപ്ാകഴ പഠിക്കാൻ അവസരും ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്''. 
എകറെ ജരീവിതത്ികല ഒരു വഴിത്ിരിവായി ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീല
നും.'' ഇതകപാകല സമൂഹത്ികല രണ്ാും തരക്കാരായി േണക്കാക്കകപ്ടന്ന സ്തരീ
േൾക്ക്  കതാഴിൽ പരിശരീലനും നൽേി വരുമാനത്ിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിലൂകട 
സമൂഹത്ികറെ മുഖ്ധാരയിൽകോണ്ടുവരാൻ േഴിയുന്നത് സ്തരീ ശാക്രീേരണ
ത്ിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽകുകമന്നതിൽ സുംശയമില്ല''.

 

മാസ ശമ്പളും ; 18000 രൂപ
'ഡാറ്ാ കടേ്, കുന്നത്തൂർ, കോല്ലും
കഫാണ് : 9645821722
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സാമ്പത്ിേത്ികറെ മാത്രും കുറവികനയല്ല ദാരിദ്ര�ും എന്നതകോണ്് ഉകദേശി
ക്കുന്നത്, അടിസ്ാനപരമായി ലഭികക്കണ്ടുന്ന ഏകതാരു സൗേര്ങ്ങളുകട അപ
ര്ാപ്തതകയയുും ദാരിദ്രമായി േണക്കാക്കാും.അങ്ങകനയുള്ള ഒരു ഹിന്ദു കുറവ കുടും
ബത്ിലാണ് ദരീപയുകട ജനനും. ജന്നാ ചലനകശഷിയില്ലാത് അനുജനുും, 
അമ്യുും, കൂലിപ്ണിക്കാരനായ അച്ഛനുും ഉൾകപ്ടന്ന ഒരു കചറിയ കുടുംബും. കൂ
ലികവലയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനും പലകപ്ാഴും അനുജകറെ ചിേിത്സക്കുും മരുന്നി
നുകപാലും തിേയുമായിരുന്നില്ല. അനുജകന കനാക്കുവാനായി ഒരാൾ എകപ്ാഴും 
അരിേിൽതകന്ന കവണമായിരുന്നു. അതിനാൽ അമ്യ്ക് കതാഴിലികനാന്നുും 
കപാകുവാനുും േഴിഞ്ിരുന്നില്ല. അതകോണ്് തകന്ന ദരീപയുകട വിദ്ാഭ്ാസോ
ര്ങ്ങൾക്കുും രഷേേർത്ാക്കൾക്ക് വളകര ബുദ്ധിമുകട്ണ്ിവന്നു. 5 മുതൽ 10 
ക്ാസ്് വകര എസ്.സി പ്രരീകമരെിേ്  കഹാസ്റ്റലികല പഠനും അവൾക്ക് സഹായേ
രമായി. 10-ാും ക്ാസ്ിൽ 5 എ+ കനടി വിജയിച്ച ദരീപക്ക് തടർപഠനത്ിലണ്ായ 
തടസ്ങ്ങൾ ോരണും +2 വിജയിക്കാൻ േഴിഞ്ില്ല. അവികട അവളുകട സ്വപ്ന
ങ്ങൾക്കുും മങ്ങകലറ്റു. ഭാവികയക്കുറിച്ച് ഒരു വ്ക്തയുമില്ലാത് അവസ്യിലാ
ണ് ഒരു സുഹൃത്ിൽ  നിന്നുും ഡിഡിയു ജികേവവ കതാഴിലധിഷ്ിത പരിശരീല
നകത്ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചത്. അതിൽ പ്രകവശനും കനടിയ ദരീപയുകട 
സ്വപ്നങ്ങൾക്കു വരീണ്ടുും ചിറകുമുളക്കുേയായിരുന്നു.

Orion Edutech Pvt Ltd എന്ന ഏജൻസിയിൽ നിന്നുും േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സി
േയുട്രീവ് കോഴ് സിൽ മൂന്ന് മാസകത് പരിശരീലനും വിജയേരമായി അവൾ പൂർ
ത്ിയാക്കി. ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസും ഉള്ളവർക്ക് കപാലും ഒരു കതാഴിലും സ്ിരവ
രുമാനവും മിഥ്യാകുന്ന ഈ ോലഘട്ത്ിൽ 10-ാുംതരും വിദ്ാഭ്ാസും 
മാത്രമുള്ള ദരീപക്ക് ഈ കോഴ് സിലൂകട തിരുവന്പുരും, കടേ് കനാപാർക്ക്               
ബി.എസ്്.എൻ.എൽ േമ്പനിയിൽ കടലികോളർ തസ്തിേയിൽ കജാലി ലഭിച്ചു. 
ഒരു വർഷമായി ദരീപ 10000/- രൂപ ശമ്പളത്ിൽ ഈ കജാലിയിലാണ്.

പിതാവിന് കൂലികവലയിൽ നിന്നുും ലഭിച്ചിരുന്ന തച്ഛമായ വരുമാനത്ിൽ 
ജരീവിതും നയിച്ചിരുന്ന ദരീപയുകട കുടുംബത്ിന് അവളുകട വരുമാനും സഹായേ
രമായിരിക്കുന്നു. സ്വ്ും വിഹിതമായി കുടുംബത്ിന് മാസും 5000/- രൂപ 

ദരീപ.എസ് 

ഡിഡിയു ജിന്കഹവലൂന്ട െഭിച് 
ന്താഴിലും വരുമാനവം മൂെം 
എന്റെ കുടുംബത്ിന്ക് ഒരു അത്ാ
ണിയാകാന് എനിക്ക് സാധിച്ചു.
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വരീതും നൽോൻ ഇന്നവൾക്ക് േഴിയുന്നു. അനുജകറെ ചിേിത്സക്കുും ഒരു കചറിയ 
തേ സ്വ്ും സമ്പാദ്മായുും നരീക്കിവയ്കാൻ ശ്മിക്കുന്നുണ്്.

ദരീപ പറയുന്നു ''10-ാും ക്ാസ്് വിദ്ാഭ്ാസും മാത്രമുള്ള എനിക്ക് ഈ കോ
ഴ് സിലൂകട ലഭിച്ച കതാഴിലും വരുമാനവുംമൂലും എകറെ കുടുംബത്ിന് ഒരു അത്ാ
ണിയാോൻ സാധിച്ചു.'' അവളുകട നിറേണ്ണുേൾ അതികറെ സാഷേ്പത്രമാണ്.

മാസ ശമ്പളും ; 10000 രൂപ
കടലികോളർ, ബി.എസ്്.എൻ.എൽ, കടേ് കനാപാർക്ക്, തിരുവന്പുരും
കഫാണ് : 9645821722
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ഉയർന്ന വിദ്ാഭ്ാസകയാഗ്ത ഉള്ളവർക്ക് കപാലും ഒരു കതാഴിലിനുും സ്ിര 
വരുമാനത്ിനുമായി എത്രമാത്രും േഷ്ടകപ്കടണ്ിവരുകമന്നതിനുള്ള ഉത്മ ഉദാ
ഹരണമായിരുന്നു വിശ്വലക്ഷ്മിയുകട ജരീവിതും. ഇന്ന് നമ്മുകട സമൂഹത്ിൽ യുവ
ജനങ്ങൾ കനരിടന്ന പ്രധാന പ്രശ് നവും കതാഴിൽരാഹിത്ും തകന്നയാണ്. മരപ്
ണിക്കാരനായ പിതാവികറെ തച്ഛമായ വരുമാനത്ിൽ ഒരു കുടുംബും േഴിഞ്ഞു 
കപാവേയുും മിടക്കിയായി പഠനും തടരുേയുും കചയ്തു അവൾ. കോല്ലും ജില്ലയി
കല പ്രമുഖമായ കോകളജിൽ നിന്നുും കമറിറ്് സരീറ്ിൽ എും.ബി.എ ഡിഗ്ി േരസ്
മാക്കിയ കശഷവും ഒരു കതാഴിൽ കനടേ എന്നത് ഒരു സ്വപ്നും മാത്രമായി അവ 
കശഷിക്കുകമാ എന്ന ഭയത്ിൽ ജരീവിക്കുകമ്പാഴാണ് 'ദരീൻ ദയാൽ ഉപാദേ്ായാ 
ഗ്ാമരീൺ േൗശല് കയാജനാ' കയക്കുറിച്ചറിഞ്ത്. ''ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസും 
കപാലും ഒരു കതാഴിൽ കനടന്നതിന് തക്ക കയാഗ്തയല്ലാതായിത്രീർന്ന ഇന്ന
കത് ോലഘട്ത്ിൽ ദാരിദ്ര�കരഖക്ക് താകഴ ജരീവിക്കുന്നവർക്ക് ഡിഡിയു 
ജികേവവ പദ്ധതി ഒരു സ്വപ്നസാഷോത്ോരും തകന്നയാണ്”, ലക്ഷ്മി ആകവശ
കത്ാകട പറഞ്ഞു.

അങ്ങകന Orion Edutech Pvt Ltd കറെ 3 മാസകത് േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സി
േയുട്രീവ് കോഴ് സ് വിജയേരമായി പൂർത്ിയാക്കി. അവികടയുും അവൾ തകറെ 
മിേവ് പ്രേടമാക്കിയതിനാൽ ആ േമ്പനിയിൽ തകന്ന േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സി
േയുട്രീവ് ആയി കതാഴിൽ ലഭിച്ചു. ഇകപ്ാൾ 7 മാസമായി 13300/-രൂപ ശമ്പള
ത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുേയാണ്. ''എും.ബി.എ ബിരുദും കൂടിയുള്ളതിനാൽ ഇനിയുും 
ഉയരങ്ങളികലത്ാൻ േഴിയുകമന്നപൂർണ്ണ ആത്വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്്''

തച്ഛമായ ഏേ വരുമാനത്ിൽ ജരീവിച്ചിരുന്ന എകറെ കുടുംബത്ിന് പിൻത
ണനൽോൻഎനിക്കിന്നു േഴിയുന്നുണ്്. കൂടാകത ഞാനിന്ന് സ്വയും പര്ാപത
യാണ്. ഇത്രും കതാഴിൽ അധിഷ്ിത പരിശരീലനങ്ങളിലൂകട സ്തരീശാക്രീേരണവും 
സാമ്പത്ിേ ശാക്രീേരണവും ലഷേ്മിടന്ന കുടുംബശ്രീ പദ്ധതിേളുും വിജയ
ത്ികലകക്കത്തുകമന്നതിൽ സുംശയമില്ല.
മാസ ശമ്പളും ; 13, 300 രൂപ, േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയുട്രീവ്,  
Orion Edutech Pvt Ltd, കോല്ലും. കഫാണ് : 9072393485

വിശ്വലക്ഷ്മി
കോല്ലും

എന്റെ കുടുംബത്ിന്ക് പിന്തുണ
നല്കാന് എനികിന് കഴിയുന്
ണ്്ക്. കൂടാന്ത ഞാനിന്്ക് സ്വയം 
പര്യാപ്തയാണ്ക്.
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''ഇനികയകെിലും അമ്ക്ക് കുറച്ച് വിശ്മും നൽേണും അതാകണകറെ 
ആഗ്ഹും, പികന്ന കജ്ഷ്ന് ഒരു സഹായവും''. കചറപ്ത്ികല പിതാവ് നഷ്ടകപ്
ട് മനുവികറെ ആഗ്ഹങ്ങളികലാന്നായിരുന്നു ഇത്.

പിതാവികറെ അഭാവത്ിൽ മൂത്കജ്ഷ്ൻ മരപ്ണിയിലൂകട േകണ്ത്തുന്ന തച്ഛ
മായ വരുമാനമായിരുന്നു കുടുംബകത് മുകന്നാട്് നയിച്ചിരുന്നത്. കുടുംബശ്രീ 
അയൽക്കൂട് അുംഗമായിരുന്ന അമ് തകറെ പ്രായകത്കപ്ാലും മറന്ന് മേന് ഒരു 
സഹായഹസ്തമായി കതാഴിലറപ്് പദ്ധതിക്ക് കപാകുമായിരുന്നു. ഇതിൽ നികന്ന
ല്ലാും മിച്ചുംപിടിച്ച് ഇളയ മേനായ മനുവികന ഡിഗ്ിതലും വകര പഠിപ്ിച്ചു. എന്നാൽ 
ഇന്നകത് ോലഘട്ത്ിൽ ഇകതാന്നുും തകന്ന ഒരുകതാഴിൽ കനടാന് മനുവിന് 
സഹായേരമായില്ല. കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ത്ിൽ നിന്ന ഡിഡിയു ജികേവവ 
കതാഴിൽ പരിശരീലന പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് അറിഞ് ആ അമ് തകറെ മേകന 
അതിനായി നിർബന്ധിച്ചു. അമ്യുകട പ്രാർത്ന മേകറെ വിജയത്ികലക്കുള്ള 
വഴി തറക്കുേേയായിരുന്നു. കേൽകരൊണികറെ മൂന്ന് മാസകത് അനികമഷൻ 
ആൻഡ് ഗ്ാഫിേ് ഡിവസനിുംഗ് കോഴ് സിൽ പരിശരീലനത്ിന് കശഷും, തിരുവ
ന്പുരും, േഴക്കൂട്ും കടേ് കനാപാർക്കികല ജപ്ാൻ േമ്പനിയായ Ylem ൽ 
അനികമൻ ആൻഡ് ഗ്ാഫിേ് ഡിവസനറായി കതാഴിൽ കചയ്യുേയാണ് മനു 
ഇകപ്ാൾ. 8000/- രൂപയാണ് ശമ്പളും

ഒരു കുടുംബത്ികറെ ഭാരും മുഴവൻ ചുമന്നിരുന്നകജ്ഷ്നുും അമ്യ്കും ഒരു വേ
ത്ാങ്ങാോൻ ഇന്ന് മനുവിന് േഴിയുന്നു. സാമ്പത്ിേമായി പികന്നാക്കും നിൽ
ക്കുന്ന സാമാന് വിദ്ാഭ്ാസുംകനടിയ കുടുംബാുംഗങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീപദ്ധതിയി 
ലൂകട ലഭിക്കുന്ന ഇത്രും പരിശരീലനങ്ങൾഅവകര സ്വയും പര്ാപ്തരാക്കാൻവള
കരയധിേും സഹായിക്കുന്നു. പിതാവികറെ അഭാവത്ിലും താൻ േഷ്ടകപ്ട്ടു വളർ
ത്ിയ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് അവരുട ജരീവിതും മുകന്നാട്് കോണ്ടുകപാോനുള്ള വരുമാ
നമായി എന്ന് മനുവികറെ അമ്യുും ആശ്വസി ക്കുന്നു. മനുവികറെ വിജയും 
അവരുകട ജരീവിതത്ികറെ വിജയമാണ്, സ്വപ്നസാഷോത്ോരത്ികറെയുും.
മാസ ശമ്പളും ; 8000 രൂപ
അനികമൻ ആൻഡ് ഗ്ാഫിേ് ഡിവസനര്, Ylem, കടേ് കനാപാർക്ക,് േഴക്കൂട്ും , കഫാണ് : 8086627207

മനു.റ്ി

ഇനിന്യങ്ിലും അമ്മക്ക് കുറച്്ക് 
വിശ്മം നല്കണം അതാന്ണ
ന്റെ ആഗ്ൈം, പിന്ന് ന്ജ്യഷ്ന്ക് 
ഒരു സൈായവം
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''ഇന്നകത് ചിലകവറിയ ജരീവിത സാഹചര്ത്ിൽ അതികറെ രണ്റ്വും കൂട്ി
മുട്ിക്കുവാൻ അച്ഛൻ േഷ്ടകപ്ടന്നത േണ്് എനിക്ക് പലകപ്ാഴും ദുുഃഖും കതാന്നി
യിട്ടുണ്്. എനികക്കാന്നുും കചയ്ാൻ േഴിയുമായിരുന്നില്ല അന്ന്''. ദരീപുവികറെ ഈ 
വാക്കുേകളാകടാപ്ും അവകറെ മിഴിേളുും നിറഞ്ിരുന്നു. ചാത്മ്പറ, കതാട്ക്കാട് 
എന്നസ്ലത്് പട്ിേ ജാതിയിൽകപ്ട് േർഷേരായ അച്ഛകറെയുും അമ്യുകടയുും 
മേനായാണ് ദരീപു ജനിച്ചത്. 10 കസറെ് ഭൂമിയിൽ നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന വരുമാന
ത്ിൽ ജരീവിതും തള്ളിനരീക്കുേയായിരുന്നു അവർ. അതിനാൽത്കന്ന 10-ാും 
ക്ാസ്് േഴിഞ് കജ്ഷ്ൻ അച്ഛനു സഹായമായി കൂലിപ്ണിക്ക്  കപായിത്തുടങ്ങി. 
ദരീപുവിനുും കൂടതൽ വിദ്ാഭ്ാസത്ിനുള്ള അവസരും ലഭിച്ചില്ലഎന്നാലും +2 
വകരഎത്ി. ഇനി എ്് എന്ന കചാദ്ത്ികനാടവിൽ അയൽക്കൂട് അുംഗമായ 
അമ്യുകട അറിവിലൂകട ഡിഡിയു ജികേവവ കതാഴിലധിഷ്ിത പരിശരീലനും 
എന്ന ആശയും ലഭിച്ചതും പഠനും തടങ്ങിയതും.

േമ്പയൂട്റിൽ ആദ്ും മുതലണ്ായിരുന്ന താൽപ്ര്ും ദരീപുവികന കേൽകരൊണി
കറെ 3 മാസകത് ആനികമഷൻ & ഗ്ാഫിേ് ഡിവസനിുംഗ് എന്ന കോഴ് സ് 
തിരകഞ്ടക്കാൻ കപ്രരിപ്ിച്ചു. ''ശരിക്കുും എകറെ താൽപ്ര്ങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള 
അറിവ് കനടാൻ ആ കോഴ് സ് എകന്ന സഹായിച്ചു''. വിജയേരമായി പരിശരീല
നും പൂർത്ിയാക്കിയ ദരീപു ഇന്ന് തിരുവന്പുരും, േഴക്കൂട്ത്തുള്ള കടേ് കനാ
പാർക്കിൽപ്രവർത്ിക്കുന്ന ജാപ്നരീസ് േമ്പനിയായ Ylem ൽ 8000/- രൂപ പ്ര
തിമാസ ശമ്പളത്ിൽ കജാലി കചയ്യുേയാണ്. ''ഈ കോഴ് സ് പുറത്് 
പഠിക്കുന്നതിന് ഏജൻസിേൾ ഫരീസായി വാങ്ന്നത് 60,000/ - രൂപയാകണ
ന്ന് എകറെ അകന്വഷണത്ിൽ അറിയാൻ േഴിഞ്ഞു. ഡിഡിയു ജികേവവ വഴി
യല്ലായിരുന്നു എകെിൽഇത്രയുും രൂപ ചിലവാക്കി എനികക്കാരിക്കലും പഠിക്കാൻ 
േഴിയുമായിരുന്നില്ല.''

മാസ ശമ്പളും ; 8000 രൂപ
അനികമൻ ആൻഡ് ഗ്ാഫിേ് ഡിവസനര്, Ylem, കടേ് കനാപാർക്ക്, േഴക്കൂട്ും , 
കഫാണ് : 8606928768

ദരീപു.പി.വി
ചാത്മ്പറ, കതാട്ക്കാട്, തിരുവന്പുരും

ശരിക്ം എന്റെ  താല്പ്ര്യങ്ങള
ക്ക് അനസരിച്ചുള്ള  അറിവ്ക് 
ന്നടാന് ഡിഡിയു ജിന്കഹവ
എന്ന് സൈായിച്ചു
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പ്രസരീത.ജി.പ്രതാപ്
കോല്ലും

''കചറപ്ത്ിൽ അമ്കയാകടാപ്ും കരാഗബാധിതരായ ബന്ധുക്കകളയുും മറ്റുും 
ോണാൻ ആശുപത്രിയിൽകപാകുകമ്പാൾ കവള്ളയുടപ്ണിഞ്് മാലാഖമാകരകപ്ാ
കല നരീങ്ന്ന നഴ് സ്ാകര ഞാൻ കനാക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു''. പകഷേ വളർന്ന
കപ്ാൾ നഴ് സിുംഗ്  കോഴ് സിന് പഠിപ്ിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്ിേ സ്ിതി മരപ്ണി
ക്കാരനായ  എകറെ അച്ഛന് ഇല്ല എന്നുള്ള സത്വും ഞാൻ മനസ്ിലാക്കി. രണ്് 
കപൺകുട്ിേളുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബാധ്ത കൂടതലമാണകല്ലാ? ഞങ്ങളുകട 
ഇഷ്ടത്ിനനുസരിച്ച് പഠിപ്ിക്കാനുള്ള സഹാചര്ുംഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ 
ത്കന്ന +2 േഴിഞ്് കുറച്ചു േഴിഞ്കപ്ാൾ കചച്ചിയുകട വിവാഹും ഒരു കൂലിപ്
ണിക്കാരനുമായി േഴിഞ്ഞു. എകറെയുും അവസ് അതതകന്നയായിരിക്കുകമന്ന് 
എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ായിരുന്നു, ോരണും എകറെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതികന േഴി
യുമായിരുന്നുള്ളൂ.

എകറെ മനസ്ിൽ പഴയ സ്വപ്നത്ികറെ ഒരു തിരി അകപ്ാഴും ഉണ്ായിരുന്നത
കോണ്് +2 സയൻസാണ് പഠിച്ചത്. വിജയിച്ചതിന് കശഷും ഒട്ടുും മുകന്നാട്് 
കപാോൻ േഴിയാത് അവസ്യായി, ോരണും മരകപ്ാടിയിൽ നിന്നുള്ള അലർ
ജിയുും ആസ്തമയുും ോരണും അച്ഛന് സ്ിരമായി പണിക്ക്  കപാോൻ േഴയാകത
യായി. അങ്ങകന കുടുംബത്ികറെ സ്ിതികൂടതൽ ബുദ്ധിമുട്ിലായി. കലാൺഎട
ത്് പഠിക്കാൻ കപാലമുള്ള സാഹചര്ും ഉണ്ണ്ണ്ായതമില്ല.

അങ്ങകനയിരികക്ക അയൽക്കൂട്ത്ിൽ നിന്നുും അമ് ഡിഡിയു ജികേവവ 
കതാഴിലധിഷ്ിത പരിശരീലനത്ികറെ വിവരങ്ങൾ അറിയുേയുും പ്രസരീത 
അതിൽ താൽപ്ര്ും പ്രേടിപ്ിക്കുേയുും കചയ്തു. അകപ്ാകളാ എന്ന ഏജൻസി
യിൽ നിന്നുള്ള GDAഎന്ന കോഴ് സ് പഠിക്കാൻ തടങ്ങി. അതിലൂകട പ്രസരീതയു
കട സ്വപ്നും യാഥാർത്്മാകുേയായിരുന്നു. ആതര കസവനും എന്ന സ്വപ്നസാ
ഷോത്ോരത്ിലൂകട സാമ്പത്ിേ കനട്വും ലഭിക്കുന്ന കോഴ് സായിരുന്നു GDA. 
മൂന്ന് മാസകത് വിജയേരമായ പരിശരീലനത്ിന് കശഷും കോല്ലും, കോട്ിയും 
കഹാളികക്രാസ് ആശുപത്രിയിൽ നഴ് സിുംഗ് അസിസ്റ്ററൊയി കസവനമനുഷ്ിക്കു
േയാണ് പ്രസരീത. ''ഒരു വർഷമായി ആത്സുംതൃപ്തികയാകട ഞാൻ ഈ കതാഴിൽ 

ഒരു വര്ഷമായി ആത്മസംതൃപ്തി
ന്യാന്ട ഞാന് ഈ ന്താഴില് 
ന്�യ്യുന്. 
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കചയ്യുന്നു. സൗജന് ആഹാരവും താമസവും ഉൾകപ്കട 8000/- രൂപയാണ് 
ശമ്പളും''.

പ്രസരീത കുടുംബത്ികറെ ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്റുന്നകതാകടാപ്ും ഒരു സ് കൂട്ി
യുും വാങ്ങി, അതികറെ കലാൺ അടച്ചുകോണ്ിരിക്കുേയാണ്.

മാസ ശമ്പളും ; 8000 രൂപ
നഴ് സിുംഗ് അസിസ്റ്ററെ്, കഹാളികക്രാസ് ആശുപത്രി, കോട്ിയും, കോല്ലും 
കഫാണ് : 9995274467 
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“ഇകപ്ാൾ വരീട്ിൽ ഗ്ാസ് എടക്കുന്നതിനുള്ള രൂപയുും േററെ് ബില്ും അടക്കു
ന്നത് ഞാനാണ്. കുടുംബത്ികല ഇത്രും ഉത്രവദിത്ങ്ങൾ നിറകവറ്ാൻ 
േഴിയുകമന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്ിൽ കപാലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല'' കവറും 10-ാും 
ക്ാസ്് വിദ്ാഭ്ാസും മാത്രമുള്ള സൂര്യുകട വാക്കുേളാണിവ. വലിയ വിദ്ാഭ്ാ
സുംഉള്ളവർ കപാലും ഒരു കതാഴിൽ ഇല്ലാകത അലയുന്ന ഈ ോലഘട്ത്ിൽ, 
വസക്കിൾ റിപ്യറിുംഗിലൂകട ലഭിക്കുന്നവരുമാനത്ിൽ കുടുംബും കപാറ്റുന്ന സൂര്
യുകട പിതാവിന് ഇതിൽകൂടതൽ വിദ്ാഭ്ാസും മക്കൾക്ക് നൽോനായില്ല.

10-ാും ക്ാസ്് പഠനും േഴിഞ്തിന് കശഷും ഇലക്ടരീഷ്നായി കജാലി കചയ്യുേയാ
ണ് സകഹാദരൻ. കുടുംബശ്രീ അുംഗമായ അമ്യാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ 
കതാഴിൽ അധിഷ്ിത പരിശരീലനകത്ക്കുറിച്ചുള്ള വിവരും സൂര്കയാട് പറഞ്തും 
അതിൽ കചരാൻ കപ്രാത്സാഹനും നൽേിയതും. അങ്ങകന അകപ്ാകളാ എന്ന 
ഏജൻസിയിൽ ഡിഡിയു ജികേവവ കതാഴിൽ പരിശരീലന പദ്ധതിയുകട GDA 
എന്ന മൂന്ന് മാസകത് കോഴ് സിന് കചർന്ന സൂര്വിജയേരമായി കോഴ് സ് പൂർ
ത്ിയാക്കുേയുും കജാലിയിൽ പ്രകവശിക്കുേയുും കചയ്തു. ഇകപ്ാൾ ഒരു വർഷമായി 
സൂര് കോട്ിയും കഹാളികക്രാസ്് ആശുപത്രിയിൽ 8000/- രൂപ ശമ്പളത്ിൽ 
നഴ് സിുംഗ് അസിസ്റ്ററൊയി കസവനും അനുഷ്ിക്കുേയാണ്. സൂര്യുകട വാക്കുേ
ളിൽ, ''നഴ് സിുംഗ് കജാലി എന്നത് ആത്സമർപ്ണകത്ാകട കചകയ്ണ് ഒരു 
കതാഴിലാണ് എന്നതാണ്''. ഇത്രും ഒരു കതാഴിലിലൂകട സാമൂഹ് കസവനത്ിലും 
മാനവ വിേസന പ്രക്രിയേളിലും ഭാഗഭാക്കാോൻ എനിക്ക് േഴിയുന്നു.

''മുമ്പ് എകറെ ആവശ്ങ്ങൾക്ക് കപാലും അച്ഛകനകയാ സകഹാദരകനകയാ 
ആശ്യികക്കണ്ിയിരുന്നു. ഇന്ന് ആ സ്ാനത്് കുടുംബത്ിനുള്ള ചിലവികറെ 
ഒരു വിഹിതും എനിക്ക് നൽോൻ േഴിയുന്നു.''കുടുംബത്ികറെ ഉത്രവാദിത്
ങ്ങളിൽ പങ്കുകോള്ളാൻ േഴിയുന്നതിലള്ള ആത്സുംതൃപ്തി സൂര്യുകട വാക്കുേ
ളിൽ കതളിഞ്ഞുോണാമായിരുന്നു.
മാസ ശമ്പളും ; 8000 രൂപ
നഴ് സിുംഗ് അസിസ്റ്ററെ്, കഹാളികക്രാസ് ആശുപത്രി, കോട്ിയും, കോല്ലും 
കഫാണ് :7510266280

സൂര്.ആർ 
ആനാക്കുടി, വാമനപുരും, തിരുവന്പുരും.

മുമ്്ക് എന്റെ ആവശ്യങ്ങളക്ക് 
ന്പാലും അച്ഛന്നന്യാ സന്ൈാദര
ന്നന്യാ ആശ്യിന്കണ്ി
യിരുന്. 
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അച്ഛനുും അമ്യുും മൂത് കസാഹദരനുും അടങ്ന്ന കചറിയ കുടുംബും അതാണ് 
ബിൻഷാദികറെത്. കൂലിപ്ണിക്കാരനായിരുന്ന പിതാവ് അസുഖബാധിതനായ
തിനാൽ ഇകപ്ാൾ കതാഴിൽ രഹിതനാണ്. 22 വയസ്സുള്ള കജ്ഷ്ൻ ഇലക്ടരീഷ്
നാണ്. അതിൽ നിന്നുും ലഭിക്കുന്നവരുമാനമാണ് കുടുംബകത് മുകന്നാട്് കോണ്ടു 
കപാകുന്നത്. പഠനത്ിൽ അത്ര മിടക്കകനാന്നുമല്ലാതിരുന്ന ബിൻഷാദിന് +2 
പൂർത്ിയാക്കാൻ േഴിഞ്ിരുന്നില്ല. അങ്ങകനയുള്ള അവസരത്ിൽ കുടുംബ
ശ്രീ, അയൽക്കൂട് അുംഗമായ അമ്യുകട ഉപകദശ പ്രോരും ബിൻഷാദ് ഡിഡിയു 
ജികേവവ കതാഴിൽ അധിഷ്ിത കോഴ് സ് തിരകഞ്ടക്കുേയാണുണ്ായത്. 
എസ്.ബി.കഗ്ാബൽ എന്ന ഏജൻസിയിൽ നിന്നുും എ.സി കടേ് നരീഷ്ൻ 
കോഴ് സ് വിജയിച്ച കശഷും 7 മാസമായി കോല്ലും അഞ്ാലുംമൂട് ബ്ലൂസ്റ്റാർ എഞ്ി
നരീയറിുംഗ് എന്ന സ്ാപനത്ിൽ മാസും 8000/- രൂപ ശമ്പളത്ിൽ കതാഴിൽ 
കചയ്യുേയാണ്. സ്വ്മായി വരുമാനമുണ്ായത് മുതൽ കുടുംബ ചിലവേളിൽപ
കൊളിയാോൻ ബിൻഷാദിനു േഴിയുന്നുണ്്. മാത്രമല്ല അച്ഛകനയുും അമ്കയയുും 
സുംരഷേിക്കുന്നതിലൂകട ഒരു മേകറെ േർത്വ്ും നിർവ്ഹിക്കാനുും േഴിയുന്നു.

''ഞങ്ങൾ രണ്് മക്കളുണ്ായിട്ടുും കജ്ഷ്ൻമാത്രും കതാഴിൽ കചയ്് വരീട്ടുോര്
ങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു. ഡിഡിയു ജികേവവ 
വഴി കജാലി േിട്ിയതിൽപ്ികന്ന എകറെ വരുമാനവും കുടുംബത്ിനു നൽോൻ 
േഴിയുന്നു. ''ഇകപ്ാഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കുും കുടുംബത്ികല അുംഗമായകതന്നാണ് 
എനിക്ക് കതാന്നുന്നത്, കൂടാകത എകറെ ചിലവേൾക്കുും ഇനി ആകരയുും ആശ്
യികക്കണ്ി വരില്ലകല്ലാ'. ബിൻഷാദികറെ ദരീർഘ നിശ്വാസകത്ാകടയുള്ള വാക്കു
േളിൽ അവകറെ സുംതൃപ്തി കതളിഞ്ഞു ോണാമായിരുന്നു.

 

മാസ ശമ്പളും ; 8000 രൂപ
ബ്ലൂസ്റ്റാർ എഞ്ിനരീയറിുംഗ്, അഞ്ാലുംമൂട്, കോല്ലും
കഫാണ് :8086641413

ബിൻഷാദ്.ബി
കോല്ലും

ഇന്പ്ാഴാണ്ക് ഞാന് ശരിക്ം കുടും
ബത്ിന്െ അംഗമായന്തന്ാണ്ക് 
എനിക്ക് ന്താന്ന്ത്ക്. 
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കുടുംബത്ികല സാമ്പത്ിേ ഭദ്രത ഉറപ്ാക്കുവാൻ ഭർത്ാവിനു മാത്രമല്ല ഭാ
ര്യ്കും ഉത്രവാദിത്വും ഉകണ്ന്ന തിരിച്ചറിവാണ് സ്ിരമായി കജാലി കവണും 
എന്ന തരീരുമാനും എടക്കാൻ അമ്ിണികയ കപ്രരിപ്ിച്ചത്. ഭർത്ാവും രണ്ടു 
മക്കളുും അടങ്ന്നതാണ് അമ്ിണിയുകട കുടുംബും. സാമ്പത്ിേ ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ 
കുടുംബത്ികറെ നിലനിൽപ്ികന ബാധിച്ചു തടങ്ങിയകപ്ാൾ ആണ് കജാലിക്ക് 
കപാോൻ അമ്ിണി  തരീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിദ്ാഭ്ാസകുറവ് 
വലികയാരു പ്രശ് നും തകന്നയായിരുന്നു. വരീടിനടത്തുള്ള ഒരു തടിമില്ലിൽ ആണ് 
അമ്ിണി ആദ്മായി കജാലിക്ക് കപാകുന്നത്. നിസ്ാരകൂലി മാത്രമാണ് അവികട 
നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നത് എകെിലും  കുട്ിേളുകട ോര്ങ്ങൾ ശ്ദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമായിരു
ന്നു എന്നതിനാൽ ആ കജാലിയിൽ തകന്ന തടരുവാൻ അമ്ിണി നിർബന്ധിത
യായി. ആ സമയത്ാണ് കുടുംബശ്രീയുകട ഡിഡിയു ജികേവവ കോഴ് സികനപ്
റ്ി അറിയുന്നതും  അതിനുകചരുവാൻ തരീരുമാനിക്കുന്നതും. രാജഗിരി കോകളജ് 
ഓഫ് കസാഷ്ൽ സയൻസസികറെ  കസേയൂരിറ്ി ഗാര്ഡ് കോഴ് സിന് കചർന്നതിനു 
പിന്നിൽ മകറ്ാരു ോര്ും കൂടി അമ്ിണി ചൂണ്ിോണിക്കുന്നുണ്്.  എക്ന്നാൽ, 
ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാകത കപായ കോകളജ് വലഫ്  ഈ കോഴ് സിലൂകട 32 
ോരിയായ അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതും വലികയാരു കനട്മായി അവർ ോണുന്നു. 
കോഴ് സ് വിജയേരമായി പൂർത്ിയാക്കിയതിലൂകട  കജാലി ലഭിക്കുേയുണ്ായി.  
ഇന്ന് ഇൻകഫാപാർക്കിൽ Women Securtiy Guard ആയിട്ാണ് അമ്ിണി കജാലി 
കചയ്യുന്നത്.  ഷിഫ്റ് ആയിട്ാണ് കജാലി. അതകോണ്് തകന്ന കുടുംബവും കജാലിയുും 
ഒരുമിച്ച് കോണ്ടുകപാോൻ അമ്ിണിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതമാത്രമല്ല, എല്ലാ 
മാസവും കൃത്ും 7-ാും തരീയതി തകന്ന ശബളവും ലഭിക്കുന്നുണ്്. കൂടാകത ആവശ്ാ
നുസരണും അവധി എടക്കാനുും സാധിക്കുന്നു. ഈ കജാലിയിലൂകട സ്വ്മായി 
നകല്ലാരുതേ വരുമാനും ഉണ്ാക്കാൻ അമ്ിണിക്ക് േഴിയുന്നുണ്്. എന്ന് മാത്രമല്ല 
തകറെതായ ഒരു വിഹിതും കുടുംബത്ിനായി  മാറ്ികവക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ  
സക്ാഷവതിയാണ് താകനന്നുും അവർ അഭിപ്രായകപ്ടന്നു.
മാസശമ്പളും 8,000 രൂപ
വികമന് കസേയൂരിറ്ി ഗാര്ഡ്,   ഇൻകഫാപാർക്ക്, എറണാകുളും.

അമ്ിണി പി.സി.
പാലകഞ്രി വരീട്, ഇടത്ല പി.ഒ., പൂക്കാട്ടുപടി

കുടുംബത്ിന 
ഹകത്ാങ്ങാവാന് എനിക്ക് 
കഴിയും
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"അച്ഛകറെ ആകരാഗ് പ്രശ്ങ്ങള് കുടുംബകത് സാമ്പത്ിേ പരമായുും  അല്ലാ
കതയുും കമാശമായി ബാധിച്ചു. അനിയത്ിയുകട കനഴ് സിുംഗ് പഠനും  അവസാ
നിപ്ിക്കുന്നതിൽ വകര ോര്ങ്ങൾ എത്ി. അമ്കയ മാത്രും ആശ്യിക്കാൻ 
സാധിക്കാത് അവസ്.” 

    ോസർകഗാഡ്ോരിയായ   രജനിയുകട വാക്കുേളാണിവ. ചരിത്രത്ിൽ 
ബിരുദ ധാരിയാണ് രജനി. കൂടാകത  HDC & BM  കോഴ് സുകൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്്. 
എന്നിട്ടുും കജാലികയാന്നുും ലഭിച്ചിട്ില്ല. ആദിവാസി വിഭാഗത്ികല മാവിലൻ 
സമുദായത്ിൽകപ്ട് രജനിക്ക് സർക്കാർ ഇതരസ്ാപനങ്ങളിലും  സുംവരണ
ത്ിലൂകട കപാലും കജാലി ലഭിക്കാതിരുന്ന അവസ്യിലാണ് സുഹൃത്് വഴി 
േിറ്േ് സ്  േമ്പനികയപ്റ്ി അറിയുന്നത്. സുഹൃത്ികറെ സഹായകത്ാകട േിറ്
േ് സിൽ ഒരു കജാലി കനടികയടക്കുേയുും കചയ്തു. ആ സമയത്ാണ് ഡിഡിയു 
ജികേവവ പദ്ധതിയിലൂകട േിറ്േ് സുും മൂന്നുമാസകത് കതാഴിലധിഷ്ിത 
കോഴ് സ് നടത്തുന്നുകണ്ന്ന ോര്ും രജനി അറിയുന്നതും ആ കോഴ് സിന് കചരു
ന്നതും . മൂന്നു മാസകത് കോഴ് സിലൂകട പൂർണ്ണമായുും തകറെ കജാലി എങ്ങകനയാ
കണന്ന് മനസ്ിലാക്കുവാൻ  രജനിക്ക് സാധിച്ചു. മൂന്നു മാസകത് കോഴ് സിൽ 
രണ്ടു മാസകത് ക്ാസ്സുും  ഒരു മാസകത് കരെയിനിുംഗുും ആയിരുന്നു. തളു, 
മലയാളും എന്നരീ ഭാഷേൾക്കു പുറകമ ഇുംഗ്രീഷ് കുറകച്ചകെിലും സുംസാരിക്കാൻ 
രജനി പഠിച്ചത് ഈ കോഴ് സിലൂകടയാണ്. മാത്രമല്ല, അനായാസും േുംമ്പയൂട്ർ 
വേോര്ും കചയ്ാനുും ഈ കോഴ് സിലൂകട ഇന്ന് രജനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്്. 
ഒരു വർഷമായി േികറ്േ് സ് ഗാർകമറെ് സിൽ 9200/-രൂപയ്കാണ് രജനി കജാലി
കചയ്യുന്നത്. േമ്പനിവഴി  താമസസൗേര്വും ഭഷേണവും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ 
ശബളും പൂർണ്ണമായുും വരീട്ികല ആവശ്ങ്ങൾക്ക് നൽോൻ സാധിക്കുന്നതിൽ 
സക്ാഷവതിയാണ് രജനി.

മാസശമ്പളും 9,200 രൂപ
രാഗിണി രാഘവന്, േരീറ്ക്്, എറണാകുളും കഫാണ് : 86067137641

രജനി രാഘവന്
പാലകഞ്രി വരീട്, ഇടത്ല പി.ഒ., പൂക്കാട്ടുപടി

ശബേം പൂര്ണ്ണമായും വീട്ിന്െ 
ആവശ്യങ്ങളക്ക് നല്കാന് 
സാധിക്ന്തില് 
സന്ന്താഷവതിയാണ്ക് രജനി
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സുരഷേിതത്വും ഇല്ലായ്മമൂലും സ്തരീേൾ കപാതകവ  വരാൻ മടിോണിച്ചിരുന്ന 
കമഖലയായ Women Security Guard ലൂകട വരുമാനും കനടന്ന സ്തരീയാണ് കുഞ്ഞു
കമാൾ. “സുരഷേിതത്വും ഇല്ലാത് കജാലി കചയ്ാണ്് വരീട്ിൽ ഇരുന്നൂകട” എന്ന്  
കചാദിച്ചവരുകട മുമ്പിൽ അതരീവ സുരഷേകയാകട നിൽക്കുന്നതികറെ അഭിമാന
ത്ിലാണ് 38 ോരിയായ കുഞ്ഞുകമാൾ. കുടുംബത്ികറെ ഉത്രവാദിത്വങ്ങളിൽ 
നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ സാധിക്കാകത വന്നകപ്ാഴാണ് കുഞ്ഞുകമാൾ ഈ 
കോഴ് സിന് കചരുന്നതും കജാലികചയ്ാൻ തരീരുമാനിക്കുന്നതും. ഭർത്ാവും കുട്ി
േളുും അടങ്ന്നതാണ് കുഞ്ഞുകമാളുകട കുടുംബും. എകെിലും ഭർത്ാവികറെ പരി
പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഇല്ലായ്മ കുടുംബത്ികറെ ഭദ്രതകയ ബാധിച്ചകപ്ാൾ ആണ് കുടും
ബചുമതലേൾ കുഞ്ഞുകമാൾക്ക് ഏകറ്ടകക്കണ്ി വന്നത്. കുടുംബത്ിന് പുറകമ 
മക്കളുകട വിദ്ാഭ്ാസകചലവ് കതാഴിലറപ്് പണിക്കു കപായാൽ മാത്രും  സാധ്
മാേില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ്  ആണ് ണരീാലി ടലരൗൃകശ് ഏൗമൃറ ആോൻ ഇവർ
ക്ക് കപ്രരണ ആയത്.  8-ാും ക്ാസ്് വിദ്ാഭ്ാസും മാത്രമുള്ള എനിക്ക് ഇതിലും 
നകല്ലാരു കജാലിേിട്ടുും എന്നുള്ള വിശ്വാസും ഒന്നുമില്ല. 3 മാസകത് ഈ കോ
ഴ് സിലൂകട പൂർണ്ണമായുും  നിശ്യദാർഢ്മുള്ള ഒരു സ്തരീയായി മാറാൻ എനിക്ക് 
േഴിഞ്ഞു എന്നു കുഞ്ഞുകമാൾ പറയുന്നു. കുടുംബപ്രശ് നങ്ങളാൽ പലകപ്ാഴും തളർ
ന്നുകപായ ഇവരുകട  ജരീവിതത്ിൽ മാറ്ങ്ങൾ ഉണ്ാോൻ ോരണും ഈ കോ
ഴ് സിലൂകട കുഞ്ഞുകമാൾക്ക് ലഭിച്ച കജാലിയാണ്. പ്രതിസന്ധിേൾ പലതും 
ഉണ്ാകുും. അതികന അതിജരീവിക്കാൻ എക്കെിലും േച്ചിത്തുരുമ്പുോണുും. 
അത്രകമാരു േച്ചിത്തുരുമ്പാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ എന്ന്  പറയുകമ്പാൾ കു
ഞ്ഞുകമാളുകട മുഖത്് എക്ന്നില്ലാത് ആ ഒരു സക്ാഷും പ്രേടമായിരുന്നു.

മാസശമ്പളും 10,500 രൂപ
വിമന് കസേയൂരിറ്ി ഗാര്ഡ്, ആസ്റ്റര് കമഡിസിറ്ി, എറണാകുളും കഫാണ് :  Ph: 9995078226

കുഞ്ഞുകമാള്
േിനാത്് വരീട്, പുന്നക്കുന്ന്, ോസര്കഗാ ഡ്

അതീവ സുരക്ന്യാന്ട നില്ക്
ന്തിന്റെ അഭിമാനത്ിൊണ്ക് 38 
കാരിയായ കുഞ്ഞുന്മാള
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ഇത്രയുും പഠിച്ചിട്ടുും നിനക്ക് ഇതവകര  കജാലി ആയിട്ികല്ല എന്ന നാട്ടുോരു
കട കചാദ്ത്ിന് മറപടിയാണ് എകറെ ഇന്നകത് കജാലി എന്ന് അഭിമാനകത്ാ
കട പറയുേയാണ് അനു. ഇക്കകണാമിേ് സിൽ ബിരുദധാരിയായ അനുവികറെ 
പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കുും കജാലി ലഭിച്ചകപ്ാൾ ആണ് നാട്ടുോരുകട കചാദ്ത്ിന് 
മുമ്പിൽ മറപടി ഇല്ലാത് അവസ് അനുവിനുണ്ായത്. അച്ഛനുും അമ്യുും, 
സകഹാദരിമാരുും അടങ്ന്ന ഇടത്രും കുടുംബും ആണ്  അനുവികറെകതകെിലും  
അച്ഛകറെ വരുമാനകത് മാത്രും  ആശ്യിക്കാൻ സാധിക്കാകത വന്നകപ്ാൾ 
ആണ് അനുവും  കജാലിക്കായി ശ്മിക്കാൻ തടങ്ങിയത്. ബാകെ് കോച്ചിുംങ്ങിന് 
കപാകയകെിലും കജാലി ലഭിച്ചില്ല.  അതികനത്തുടർന്നാണ് അനു  Quees crop LTD 
കറെ കോഴ് സിന് കചർന്നത്. കുടുംബശ്രീ അുംഗമായ അമ് വഴിയാണ് ഡിഡിയു 
ജികേവവ കോഴ് സികനപ്റ്ി അനു അറിയുന്നത്. മൂന്നുമാസകത് കോഴ് സിലൂകട 
േലൂരിലള്ള Vertex ൽ അനുവിന് കജാലിയുും ലഭിച്ചു. 1 വർഷമായി ഇകത േമ്പനി
യിൽതകന്ന അനു കജാലികചയ്തുവരുന്നു. മാസശബളും 7500/-ആകണകെിലും  കഹാ
സ്റ്റൽ ഫരീസുും വരീട്ികലക്കുള്ളതും നൽേി േഴിഞ്ിട്ടുും  കചറതാകയാരു സമ്പാദ്ും 
തടങ്വാൻ അനുവിന്  സാധിച്ചത് ഈ കോഴ് സിലൂകടയാണ്. സാധാരണക്കാ
രിയായ ഞങ്ങകളകപ്ാലള്ളവർക്ക് എളുപ്ത്ിൽ കജാലി ലഭിക്കാൻ ഇത്രും 
പദ്ധതിേൾ വളകര ഉപോരപ്രദമാകണന്ന് അനു കൂട്ികച്ചർത്തു.

മാസശമ്പളും 7,500 രൂപ
കവര്കടക്്, േലൂര്. കഫാണ് : 9846356486

അനു രജി
വാഴപ്ള്ളില് വരീട്, കൂരാളി പി.ഒ., ഇളമക്കുളും. ത്രികവണിക്കവല

ന്ൈാസ്റ്റല് ഫീസും വീട്ിന്െക്ള്ള
തും നല്കി കഴിഞ്ിട്ടും  ന്�റുതാ
ന്യാരു സമ്ാദ്യം തുടങ്ങുവാന് 
സാധിച്ചു.
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“ഗവൺകമറെ് കജാലിക്കാകരകപ്ാകല  തകന്നയാണ് എനിക്കുും ശബളും േിട്ടു
ന്നത്. എല്ലാ മാസാവസാനവും കൃത്മായി ശമ്പളും അക്കൗണ്ിൽ വരുന്നുണ്്.” 
എറണാകുളകത് ഭാരത് മാരെികമാണിയലിൽ കജാലികചയ്യുന്ന ലിജികമാളുകട വാ
ക്കുേളാണിവ.  B.COM ബിരുദധാരിണിയാണ് ലിജികമാൾ. ഡിഡിയു 
ജികേവവ   ലൂകട Quees Crop LTD– കറെ 3 മാസകത് കോഴ് സ് കചയ്യുന്ന  
സമയത്ാണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത്. അച്ഛകറെ മരണകശഷും മൂത്മേൾ എന്ന 
നിലയിൽ കുടുംബത്ികറെ ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ ലിജികമാൾക്ക് ഏകറ്ടകക്കണ്ി
വന്നു.  അമ് കൂലിപ്ണിക്ക് കപായി   േിട്ടുന്ന തച്ഛമായ തേ മാത്രമായിരുന്നു ആ 
കുടുംബത്ിന് ആകേ ഉണ്ായിരുന്ന വരുമാനമാർഗ്ഗും. കോഴ് സിലൂകട ഭാരത് മാ
രെികമാണിയലിൽ ലിജികമാൾക്ക് കജാലി ലഭിച്ചു. ഇന്ന് സ്വ്മായി നകല്ലാരു 
തേ കനടാൻ ഈ കജാലിയിലൂകട സാധിക്കുന്നുണ്്. യാകതാരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുേളുും 
ഈ കജാലിയിലൂകട ലിജികമാൾക്ക് ഉണ്ായിട്ില്ല. അതകോണ്ടുതകന്ന ഒരു വർ
ഷമായി ഈ കജാലിയിൽ തടരുവാൻ ലിജികമാൾക്ക് സാധിച്ചു. യാകതാരു ബു
ദ്ധിമുട്ടുും ഇല്ലാകത കുടുംബ ോര്ങ്ങളിൽ ശ്ദ്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതി
കനക്കാൾ സകഹാദരിമാരുകട പഠനത്ിന് യാകതാരു ബുദ്ധിമുട്ടുും ഉണ്ാോകത 
കോണ്ടുകപാോൻ എനിക്ക് സഹായേരമായത് ഈ കജാലിയാകണന്ന്  
ലിജികമാൾ പറയുന്നു.

മാസശമ്പളും 7,000 രൂപ
ഭാരത് മാരെികമാണി, എറണാകുളും കഫാണ് : 9995944635

ലിജികമാള് ടി.കജ.
തേരപറമ്പില് ഹൗസ്, അയ് മനും പി.ഒ.

ഗവൺന്മറെ്ക് ന്ജാെികാന്രന്പ്ാന്െ  
തന്ന്യാണ്ക് എനിക്ം ശമ്േം 
കിട്ടുന്ത്ക്. 
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പുത്ൻ തലമുറയിൽകപ്ട് എല്ലാവരുും ആഗ്ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻകഫാ
പാർക്കികലാ,  കടേ് കനാപാർക്കികലാ ഒരു കജാലി ലഭിക്കണും എന്നുള്ളത്. 
മിനിമും രണ്് വർഷകമകെിലും അവികട ഏകതകെിലും േമ്പനിേളിൽ കജാലികചയ്്  
എേ് ് രീരിയൻസ് കനടണകമന്ന ആഗ്ഹമാണ് 25 ോരനായ അഖിലികന  
ഡിഡിയു ജികേവവ  യുകട  കോഴ് സിന് കചരാൻ കപ്രരണ ആയത്. അച്ഛനുും 
അമ്യുും  അനിയനുും  ഉൾകപ്ടന്ന കുടുംബമാണ് അഖിലികറെത്. സാമാന്ും നല്ല 
രരീതിയിൽ തകന്നയാണ് കുടുംബും േഴിഞ്ഞുകപാകുന്നത് ബി.കോും പഠനകശഷും 
ഒരുവർഷും അഖിൽ ബജാജികറെ കഷാറമിൽ കജാലി കചയ്തു. അതിനുകശഷും എും-
.കോമിന് കചർന്ന് ക്ാസ്് അവസാനിപ്ിക്കുന്ന സമയത്ാണ് All India Asian 
Educational Foundationകറെ  മൂന്നുമാസകത് കോഴ് സിന് കചർന്നത്. എളുപ്ത്ിൽ 
കജാലി ലഭിക്കാൻ ഈ കോഴ് സ് അഖിലിന് സഹായേരമായി. ഇൻകഫാപാർ
ക്കിൽ Xerox Business Service of India എന്ന േമ്പനിയിൽ ഒരു വർഷമായി 
15000/-രൂപയ്ക് കജാലി കചയ്യുേയാണ് അഖിൽ. ഈ കജാലിയിലൂകട മിേച്ച ഒരു 
വരുമാനവും  നകല്ലാരു ജരീവിത മാർഗ്ഗവും കനടണും എന്ന അഖിലികറെ സ്വപ്നും 
ആണ് സാഷോത്ക്കരിക്കകപ്ട്ിരിക്കുന്നത്.

 

മാസശമ്പളും 15,000 രൂപ
ഇന്കഫാ പാര്ക്ക്, എറണാകുളും. കഫാണ് : 9605402779

അഖില് കുമാര്. എ
അഖില് നിവാസ്, എഴമണ്തറത്് പി.ഒ., മുട്ടുച്ചിറ, കോട്യും

സുസ്ിരമാന്യാരു 
ഉപജീവന മാര്ഗ്ം ഉണ്ാക്വാന് 
മനവിനായി. 
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ലെസ് ടവിന് കശഷും ഇനി എ്് എന്നുള്ള കചാദ്ത്ിന് ഉത്രും ആയിട്ാ
യിരുന്നു, കുടുംബശ്രീ അുംഗമായ അമ്യിലൂകട ഞാൻ അറിഞ് ഡിഡിയു 
ജികേവവ പദ്ധതി. പത്നുംതിട് സ്വകദശിയായ ലികനാ കജാസഫികറെ അഭി
പ്രായമാണ് മുേളിൽ സൂചിപ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂലിപ്ണിക്കാരനായ അച്ഛനുും 
അമ്യുും, സകഹാദരിയുും അടങ്ന്ന കുടുംബത്ിന് വേത്ാങ്ങാകുവാൻ ഒരു 
കജാലി ആവശ്മായതിനാലാണ് ലിനു Sri Technologies Trade and hospitality  
കോഴ് സിന് കചർന്നത്. കോഴ് സ് വിജയേരമായി പൂർത്ിയാക്കുന്നതിലൂകട  
Oberon mall   കല Food court ൽ ലികനായ്ക് കജാലിയുും ലഭിച്ചു. ഉച്ചയ്ക് ഒരുമണി 
മുതൽ വവേിട്് 11 മണി വകര ഷിഫ്റായിട്ാണ്  കജാലി. അതകോണ്ടുതകന്ന 
വിശ്മസമയവും ധാരാളും ലഭിക്കുന്നതായി ലികനാ പറയുന്നു. പതികനട്ാും വയ
സ്ിൽ ഒരു കജാലി ലഭിക്കുേ, ആ കജാലിയിലൂകട ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പതികനട്് 
വയസ്സുോരകന സുംബന്ധിച്ച് വലിയ തേയാണ്. അതികറെ ഒരു വിഹിതും 
വരീട്ിൽ നൽോൻ  സാധിക്കുന്നതിൽ വളകരയധിേും സക്ാഷവാനാണ് 
ലികനാ.

മാസശമ്പളും 10,000 രൂപ
ഒകബ്രാണ് മാള്, എറണാകുളും. കഫാണ് : 7356801698 

ലികനാ കജാസഫ്
എറണാകുളും

പതിന്നട്ാം വയസ്ില് നല്ല ശബേ
മുള്ള ഒരു ന്ജാെി െഭിച്ചു.



70

വിജയഗാഥകള്

KITESകറെ മൂന്നുമാസകത് ഓഫരീസ് അസിസ്റ്ററെ് & ടാലി കോഴ് സ് പൂർത്ി
യാക്കിയ കശഷും എകറെ കപർകഫാമൻസ് േണ്ിട്് കോഴ് സിന് മുമ്പ് ഞാൻ 
കജാലി കചയ്ിരുന്ന േമ്പനിയിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളകത്ാകട തിരികച്ചടത്തു. റ്ാറ്ാ 
കമാകട്ാഴ് സിൽ ഒരു വർഷമായി കജാലികചയ്യുന്ന മനുവികറെ വാക്കുേളാണിവ. 
പഞ്ായത്ിൽ വച്ച് ഡിഡിയു ജികേവവ  പദ്ധതികയപ്റ്ി നടന്ന ക്ാസ്ിൽ 
പകകെടക്കാൻ പറ്ിയതാണ് മനുവികറെ ജരീവിതത്ിൽ വഴിത്ിരിവായത്. 
എക്ന്നാൽ ആ ക്ാസ്ിലൂകടയാണ് മനു Kitesകറെ കോഴ് സിനു കചർന്നതും 
കജാലി കചയ്ാൻ തടങ്ങിയതും. അച്ഛനുും അമ്യുും സകഹാദരിയുും അടങ്ന്ന ഒരു 
ഇടത്രും കുടുംബത്ിന് മനുവികറെ വരുമാനും കുറച്ചുകൂടി കമച്ചകപ്ട് നിലയിൽ 
ജരീവിതും നയിക്കുവാൻ സഹായേരമായി. സാമ്പത്ിേ ഉയർച്ച ഉണ്ായി എന്ന
തികനക്കാൾ മനുവിന് പറയാനുണ്ായിരുന്നത് Kites-കറെ അക്കൗണ്ിുംഗ് & 
റ്ാലി കോഴ് സികന പ്റ്ി ആയിരുന്നു. മൂന്നുമാസകത് കോഴ് സികറെ ആദ് ബാ
ച്ചിലാണ് മനുവിന് പ്രകവശനും ലഭിച്ചത്. ഈ കോഴ് സ് മനുവികറെ ജരീവിത
ത്ിൽ കചലത്ിയ സ്വാധരീനും വളകര വലതാണ്.  എക്ന്നാൽ കേരളത്ികല 
ഒരു യൂണികവഴ് സിറ്ിയിലും ഇതകപാല റ്ാലികയാകടാപ്ും  കപഴ് സണാലിറ്ി കഡ
വലപ്് കമറെ്  ക്ാസ്സുും കൂടി  നൽകുന്നുകണ്ന്ന് കതാന്നുന്നില്ല എന്ന്  മനു പറയുന്നു. 
ആത്വധര്ും കൂട്ാനുും േഴിവേകള േകണ്ത്ി പരികപാഷിപ്ിക്കുവാനുും ഉള്ള 
ആഗ്ഹും മനുവിനുണ്ായതും സാധ്മായതും ഈ കോഴ് സിലൂകടയാണ്. അതത
കന്നയാണ് പിരിഞ്ഞുകപാന്ന േമ്പനിയിൽ വരീണ്ടുും മനുവികന തിരികച്ചടക്കാൻ 
സഹായിച്ചതും. ഇത്രത്ിൽ മനുവിൽ മാറ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുും  
സുസ്ിരമാകയാരു ഉപജരീവന മാർഗ്ഗും ഉണ്ാക്കാനുും സാധിച്ചതിലൂകട മനുവി
കനാപ്ും ഡിഡിയു ജികേവവ എന്ന പദ്ധതിയുകട പ്രശസ്തിയുും വർദ്ധിക്കുന്നു.

 
മാസശമ്പളും 15,000 രൂപ
റ്ാറ്  ഡയറക്ട്, കോണ്കോര്ഡ് കമാകട്ാര്സ് , എറണാകുളും.

മനു എും.എസ്
മനാത്തു വരീട്, കചാറ്ാനിക്കര, േണയന്നൂര്

ഒരു ന്ജാെിയിലൂന്ട മികച് വരുമാ
നവം നന്ല്ലാരു ജീവിത മാര്ഗ്വം 
ന്നടി.
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“അച്ഛകറെ മരണകശഷും ജരീവിതും മുകന്നാട്ടു കോണ്ടുകപാോൻ ഒരുപാട് 
ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ി. അമ്, സകഹാദരിമാർ... എങ്ങകന ജരീവിതും..... കുടുംബത്ി
കന എങ്ങകന സുംരഷേിക്കുും ഒന്നുും അറിയാത് അവസ്. ജരീവിതത്ികല 
സക്ാഷങ്ങൾ അവസാനികച്ചന്ന് േരുതിയ ദിവസങ്ങൾ.” ഉല്ലാസികറെ വാക്കു
േളാണിവ. 21 വയസ്സുോരകറെ മുന്നിൽ ജരീവിതും കചാദ്ചിഹ്നമായി മാറിയ
കപ്ാൾ ആണ് എ്് കജാലിയുും  കചയ്ണും എന്ന് തരീരുമാനും എടക്കാൻ ഉല്ലാസ് 
നിർബന്ധിതനായത്. LIC എജറൊയി വർക്ക് കചയ്ിരുന്ന അമ്യ്ക് ലഭിച്ച തച്ഛ
മായ വരുമാനും ആയിരുന്നു ആ കുടുംബത്ികറെ ആകേയുള്ള സാമ്പത്ിേ കരോ
തസ്്. ബി.കോും ബിരുദധാരിയിരുന്നിട്ടുകൂടിയുും ഒരു കജാലിയ്കായി ഒരുപാട ബു
ദ്ധിമുട്ടുേൾ ഉല്ലാസിന് കനരികടണ്ിവന്നു. കജാലി അകന്വഷണത്ികറെ 
ഭാഗമായിട്ാണ് Kites-കറെ അക്കൗണ്ിുംഗ് & റ്ാലി കോഴ് സ്, ഡിഡിയു ജികേ
വവയുകട ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീയുകട കനതൃത്വത്ിൽ നടത്തുന്നത് അമ് വഴി 
ഉല്ലാസ് അറിയുന്നത്. അതവഴി മൂന്നു മാസും ോലയളവള്ള ഈ കോഴ് സിന് 
കചരുേയുും കചയ്തു. കോഴ് സികറെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ തകന്ന അലൻ കട
േ് കനാളജരീസിൽ എേ് സിേയൂട്രീവ് സകപ്ാർട്ർ ആയി കജാലിയുും ലഭിച്ചു. 

മാസശമ്പളത്ിനു പുറകമ മറ്റു പല ആനുകൂല്ങ്ങളുും  േമ്പനിയിൽ നിന്നു ലഭി
ക്കുന്നത കോണ്ടുതകന്ന  യാകതാരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുും ഇല്ലാ എന്ന് ഉല്ലാസ് പറയു
ന്നു. ഉല്ലാസിന് കജാലി ലഭിച്ചതിലൂകട കുടുംബത്ിലണ്ായിരുന്ന സാമ്പത്ിേ 
ബുദ്ധിമുട്ടുേളുും, അമ്യുകട േഷ്ടപ്ാടേളുും ഒരു പരിധിവകര കുറയ്കാൻ ഉല്ലാസിന് 
സാധിച്ചു. കജാലിയിലള്ള ഉല്ലാസ്ികറെ ആത്ാർത്തയുും  േഴിവമാണ് േമ്പനി 
മിേച്ച കതാഴിലാളിയായി ഉല്ലാസികന ആദരിക്കാൻ ോരണും. ഇകത 
കജാലിയിൽ തകന്ന തടർന്ന് പ്രവൃത്ി പരിചയും കനടി േമ്പനിയികല മകറ്കത
കെിലും ഉയർന്ന പദവിയിൽ കജാലി കചയ്ാനുളള ആഗ്ഹവും ഉല്ലാസ് പ്രേടിപ്ിച്ചു.

മാസശമ്പളും 10,000 രൂപ
എക്ിേയൂട്രീവ് സകപ്ാര്ട്ര്, അലന് കടകക്ാളജരീസ് , എറണാകുളും.
കഫാണ്  : 7034707500

ഉല്ലാസ് എും.എും.
േള്ളിക്കാട്ില് ഹൗസ്, കമക്കടമ്പ് പി.ഒ., മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളും

അമ്മയുന്ട കഷ്ടപ്ാടുകള ഒരു 
പരിധിവന്ര കുറയ്കാന് ഉല്ലാസിന്ക് 
സാധിച്ന്താന്ടാപ്ം കമ്നിയിന്െ 
മികച് ഉന്ദ്യാഗസ്നമായി
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"പികന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കജാലി ലഭിക്കുവാൻ ഉയർന്ന വിദ്ാഭ്ാസും 
ആവശ്ും ഇല്ല എന്ന് കപാതകവ പറയാറകണ്കെിലും  പല വൻേിട േമ്പനിേളി
ലും വിദ്ാഭ്ാസകുറവമൂലും ഞങ്ങൾക്ക് അവസരും നികഷധിക്കകപ്ടാറണ്്. 
എന്നാൽ ഈ അവസ്യ്ക് മാറ്ും വരുത്ാൻ ഡിഡിയു ജികേവവലൂകട എകന്ന 
കപാകലയുള്ള നിരവധി യുവതിയുവാക്കൾക്ക് സാധിച്ചു" എന്ന് കോതമുംഗലും 
സ്വകദശിയായ ഇന്ദു അഭിപ്രായകപ്ടന്നു. 25 വയസ്സുോരിയായ ഇന്ദുവിന് പത്ാും
ക്ാസ്് വിദ്ാഭ്ാസും മാത്രമാണുള്ളത്. ലെസ്ടു പഠനും പൂർത്ിയാക്കാൻ സാധി
ക്കാത്തികനത്തുടർന്ന് ഗ്ാഫിക്ക് ഡിവസനിുംഗ് കോഴ് സിന് കചർന്നു. പഠന
കശഷും ഇന്ദു ഒരു സ്റ്റുഡികയായിൽ കജാലികചയ്യുന്ന സമയത്ാണ് ഭർത്ാവിൽ 
നിന്ന് ഡിഡിയു ജികേവവ  പദ്ധതികയപ്റ്ി അറിയുന്നത്. മുവാറ്റുപുഴയിൽ പ്ര
വർത്ിക്കുന്ന  കഡറെ് കേയര് കഡറെല് ലാബ് വപ്രവറ്് ലിമിറ്ഡുും ഇതിൽ ഒരു 
ഏജൻസി ആകണന്നറിഞ്തികന തടർന്ന് അവരുകട കോഴ് സിന് കചരുേയാ
യിരുന്നു. കോടിേൾ ലാഭമുണ്ാക്കുന്ന േമ്പനിയുകട ഭാഗമാോനുും ഈ കോഴ് സി
ലൂകട ഇന്ദുവിന് സാധിച്ചു. മൂന്നുമാസകത് കോഴ് സിലൂകട കൃത്രിമ പല്ല് നിർമ്ി
ക്കാൻ പഠിപ്ിക്കുേയുണ്ായി. ഈ ോലയളവിൽ യാകതാരു പണകച്ചലവും 
ഇവർക്ക് ഉണ്ായില്ല. ഭഷേണും, യാത്ര കൂലി തടങ്ങിയവകയല്ലാും ലഭിച്ചത് വളകര
യധിേും ഉപോരപ്രദമായിരുന്നു. കോഴ് സിനുകശഷും അകത േമ്പനിയിൽ തകന്ന 
എല്ലാവർക്കുും കജാലി ലഭിച്ചകപ്ാൾ ഇന്ദുവിന് േമ്പനിയുകട Main front office  
ലാണ് നിയമനും ആയത്. േമ്പയൂട്ർ അനായാസും വേോര്ും കചയ്ാനുള്ള ഇന്ദു
വികറെ േഴിവാണ് ഇതിനു ോരണും. 

മുൻപ് കജാലി കചയ്ിരുന്ന സ്റ്റുഡികയായിൽ രാവികല മുതൽ വവകുകന്നരുംവ
കര കജാലി കചയ്ിട്ടുും നിസ്ാര ശമ്പളും മാത്രകമ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല 
വിശ്മസമയും കപാലും േിട്ിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് വർക്ക് ഷിഫ്റ് അനുസ
രിച്ചാകണകെിൽ കൂടിയുും ഉയർന്ന ശമ്പളവും വിശ്മസമയവും ലഭ്മാണ്. അകതാ
കടാപ്ും ഇവർക്ക് എല്ലാവിധേമ്പനി ആനുകൂല്ങ്ങളുും ലഭിക്കുന്നുണ്്. കജാലിയി
ലള്ള ആത്ാർത്തയുും േഴിവും അനുസരിച്ച് ശമ്പളവർദ്ധനവും സ്ാനക്കയറ്വും 

ഇന്ദു തകെപ്ന്
പുതചിറതകണ്ല് വരീട്, കചറവട്ടൂര്, പി.ഒ., കോതമുംഗുംലും

വര്ക്ക് ഷിഫ്റ്ക് അനസരിച്ാന്ണ
ങ്ില് കൂടിയും ഉയര്ന് ശമ്േവം 
വിശ്മസമയവം െഭ്യമാണ്ക്. 
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സാധ്മാകുന്നുണ്്. 2 മാസകത്ാളും ആകരാഗ് പ്രശ് നങ്ങളാൽ ഇന്ദുവിന് 
കജാലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽകക്കണ്ി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമയത്് 
േമ്പനി പുതിയ ഒരാകള നിയമിക്കുേയുണ്ായികല്ലന്നുും തകറെ സ്ാനും എനിക്കാ
യി മാറ്ി കവച്ചിരുന്നതായുും  ഇന്ദു അഭിമാനകത്ാകട പറയുന്നു. 

മാസശമ്പളും 10,000 രൂപ
കഡറെ് കേയര് കഡറെല് ലാബ് വപ്രവറ്് ലിമിറ്ഡ്, മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളും
കഫാണ്  : 9846441458
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പി.ജി. കചയ്ാനുള്ള സാമ്പത്ിേ ബുദ്ധിമുട്ടുേളുും മാർക്കികറെ കുറവും ആണ് 
ശ്രീരാജികന കസേയൂരിറ്ി എന്ന കജാലിയികലക്ക് നയിച്ചത്. അച്ഛനുും അമ്യുും 
സകഹാദരനുും അടങ്ന്ന കുടുംബത്ിൽ സാമ്പത്ിേപരമായുണ്ായ 
ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ നിര്രും  ഓകരാകരാ പ്രശ് നങ്ങൾക്ക് ോരണമായി. പഠനത്ിൽ 
വലിയ ോര്മായി ശ്ദ്ധിക്കാൻ ശ്രീരാജിന് േഴിയാകത വന്നു. എകെിൽ കൂടിയുും 
ബി.എസ്.സി. കേമിസ്ടി 50% മാർകക്കാകട ശ്രീരാജ് പാസ്ായി. തടർന്ന് ഉപരി
പഠനും നടത്ാൻ ആഗ്ഹും ഉണ്ായിരുകന്നകെിൽ കൂടിയുും      കസേയൂരിറ്ി ആയി 
കജാലികചയ്യുന്ന അച്ഛകറെ വരുമാനും   േടങ്ങൾ തരീർക്കുന്നതിൽ മാത്രും ഒതങ്ങിയ
കപ്ാൾ നിത്വൃത്ിക്കായി ശ്രീരാജിനുും സകഹാദരനുും  പഠനും ഉകപഷേിച്ച്  
കജാലി കചകയ്ണ് അവസ്യിൽ എത്ിച്ചു. പിന്നരീടള്ള ആകലാചന മുഴവനുും 
എളുപ്ത്ിൽ എന്തു കജാലി േിട്ടുും എന്നതായിരുന്നു. ആ സമയത്ാണ് അമ് 
വഴി  ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയപ്റ്ി അറിയുന്നത്. 

അങ്ങകനയാണ് രാജഗിരി കോകളജ് ഓഫ് കസാഷ്ൽ സയൻസികറെ മൂന്നു
മാസകത് കസേയൂരിറ്ി കോഴ് സിന് കചരുന്നത്. ഇതവകര പഠിച്ച  രരീതിേളിൽ 
നിന്ന് വ്ത്സ്മായ ഒരനുഭവും ആയിരുന്നു ഈ കോഴ് സിലൂകട ശ്രീരാജിന് 
ലഭിച്ചത്. യാകതാരുവിധ ചിട്േളുും ഉത്രവാദിത്വങ്ങളുും ഇല്ലാത് ജരീവിത
ത്ിൽ നിന്ന്  മാറി ചി്ിക്കാൻ എകന്ന സഹായിച്ചത് ഈ കോഴ് സുും ഇവിട
കത് അദ്ധ്ാപേരുും ആകണന്ന്  ശ്രീരാജ് പറയുന്നു. സമയബന്ധിതമായി ോ
ര്ങ്ങൾ കചയ്ാനുള്ള കപ്രാത്സാഹനും  ശ്രീരാജിന് ലഭിച്ചത് ഡിഡിയു ജികേവവ 
യിലൂകടയാണ്. 

ശ്രീരാജിന് ഉണ്ായ ഈ മാറ്ങ്ങൾ തകന്നയാണ് മൂന്ന് മാസകത് കോഴ് സിനു 
കശഷും വ്ഡര് കടകക്ാ കസാഫ്റില്  കസേയൂരിറ്ി ആയി കജാലി ലഭിക്കാനുും 6 
മാസമായി അകത കജാലിയിൽ തടരാനുും ശ്രീരാജികന സഹായിച്ചത്. ഉത്രവാ
ദിത്വകത്ാകട ോര്ങ്ങൾ കചയ്ാൻ തടങ്ങിയകതാകട സാമ്പത്ിേമായി ഉണ്ാ
യിരുന്ന പല പ്രശ് നങ്ങളുും പരിഹരിക്കാനുും അച്ഛനുും കുടുംബത്ിനുും ഒരു 
സഹായും ആോനുും  ശ്രീരാജിന് േഴിഞ്ഞു. അതമാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്ി
കറെ ഒരു വിഹിതും തകറെതാകയാരു കസവിുംഗ് ആയി സൂഷേിക്കാനുും  ശ്രീരാജ് 

ശ്രീരാജ് പി.എസ്
പഴമ്പള്ളി വരീട്, അയ്ുംപ്ിള്ളി പി.ഒ., കചറവവയ്്, എറണാകുളും.

ജീവിതത്ില് ഒരടുക്ം �ിട്യും 
വന്ത്ക് ഈ പദ്തിയിലൂന്ടയാണ്ക്.
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തടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രീരാജികറെ കുടുംബകത്ാകടാപ്ും  ഡിഡിയു ജികേ
വവയുകട കൂടി കനട്ും ആണ്. കചറിയ സാമ്പത്ിേ പ്രശ് നങ്ങൾ ഇകപ്ാഴും നില
നിൽക്കുന്നതിനാൽ അവ എത്രയുും കവഗും പരിഹരിച്ചിട്് ഉപരിപഠനത്ിനു കച
രാനുള്ള തയ്ാകറടപ്ിലാണ് ഇകപ്ാൾ ശ്രീരാജ്. 

മാസശമ്പളും 10,000 രൂപ
കസേയൂരിറ്ി ഗാര്ഡ്, വ്ഡര് കടകക്ാ കസാഫ്റ്, എറണകുളും
കഫാണ്  : 8129009981
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ഷേമ എ്ാകണന്നുും, സമയത്ികറെ വില എത്രമാത്രും വലതാകണന്നുും  മന
സ്ിലാക്കാൻ എനിക്ക് ഈ കോഴ് സുും അതിലൂകട ലഭിച്ച കജാലിയുും കവണ്ി 
വന്നു. കോട്യും സ്വകദശിനിയായ വിസ്യയുകട വാക്കുേളാണിവ. അമ്യുും 
സകഹാദരിയുും അടങ്ന്ന കോച്ചുകുടുംബത്ികറെ വിജയത്ിനു പിന്നിൽ 
ഡിഡിയു ജികേവവ -ക്ക് നകല്ലാരു പങ്കുണ്്. 9 വർഷും മുൻപ് അച്ഛകന നഷ്ടകപ്ട് 
വിസ്യക്കുും സകഹാദരിക്കുും അമ്യായിരുന്നു എല്ലാും. വരീടേളിൽ കജാലിക്കു
കപായുും േടേളിൽ കജാലി കചയ്തുമാണ്  അമ് വിസ്യകയയുും സകഹാദരികയയുും 
പഠിപ്ിച്ചത്.  കോറിയർ സർവ്രീസാണ് വിസ്യ പഠിച്ചകതകെിലും  കജാലി ലഭി
ച്ചില്ല.  അതികനതടർന്നാണ് േ്വസ്് കോര്പ് ലിമിറ്ഡികറെ മൂന്നു മാസകത് 
കോഴ് സിന് കചർന്നത്. മൂന്നുമാസകത് കോഴ് സിലൂകട എബന് കടലികോമില് 
കജാലി ലഭിക്കുേയുണ്ായി. മൂന്നുമാസകത് കോഴ് സിൽ 21 ദിവസവും ഉപകഭാ
ക്ാക്കകളാട് എങ്ങകന  ഇടകപടണും എന്ന പരിശരീലനമാണ് നൽേിയത്. 
അതവഴി കജാലിഭാരും ലഘൂേരിക്കാൻ സാധിച്ചതായി വിസ്യ പറയുന്നു. ഒരു 
വർഷമായി കോൾകസറെറിൽ വർക്കു  കചയ്യുന്നത വഴി  വിസ്യയ്കും ജരീവിത
ത്ിൽ പല മാറ്ങ്ങൾ ഉണ്ായിട്ടുണ്്. സാമ്പത്ിേ മാറ്ത്ിനുപരി സ്വഭാവത്ി
ലണ്ായ മാറ്ും തകന്ന ഏറ്വും പ്രധാനകപ്ട് ോര്മായിട്ാണ് സൂചിപ്ിക്കുന്നത്. 
ദിവസവും വ്ത്സ്ത തരത്ിലള്ള ആളുേളുമായിട്ാണ് ഇടപഴകുന്നത്. അതകോ
ണ്ടുതകന്ന ഏകതാരു സാഹചര്കത്ാടും കയാജിച്ചുകപാോൻ സാധിക്കുും എന്ന 
പ്രതരീഷേയിലാണ് വിസ്യ. ആദിവാസി കമഖലയിൽ നിന്നുും നഗരത്ികലക്കു
ള്ള യാത്രയിൽ ജരീവിതത്ിൽ പുതിയ മാറ്ങ്ങൾ ഉണ്ായി. വലികയാരു സമ്പാ
ദ്ും ഉണ്ാക്കാൻ സാധിച്ചികല്ലകെിൽ കൂടിയുും  േിട്ടുന്ന ശമ്പളത്ിൽ നിന്ന് ഒരു 
വിഹിതും കുടുംബത്ിനായി മാറ്ികവയ്കാൻ വിസ്യ്ക് സാധിക്കുന്നുണ്്.  അത വഴി 
അമ്യുകട അദ്ധ്വാന ഭാരും കുറയ്കവാൻ വിസ്യയ്ക് സാധിച്ചു.

മാസശമ്പളും 7,000 രൂപ
എബന് കടലികോും, എറണകുളും
കഫാണ്  : 9605639080

വിസ്യ പി. വികനാദ്
പുത്ന് പുരയ്കല്  വരീട്, കുപ്ക്കയും പി.ഒ. കോരുകത്ാട്,  കോട്യും

ആദിവാസി ന്മഖെയില് നിന്ം 
നഗരത്ിന്െക്ള്ള യാത്രയില് 
ജീവിതത്ില് പുതിയ മാറ്ങ്ങള 
ഉണ്ായി.
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“അമ്യുകട ആകരാഗ് പ്രശ് നങ്ങൾ മൂലും +2 വിന് കശഷും ഉപരിപഠനത്ി
ന് കചരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതമാത്രമല്ല കചച്ചിയുകട േല്ല്ാണും നടത്ി
യതികറെ ബാധ്തേൾ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ചായക്കട നടത്ി അച്ഛന് ലഭിക്കു
ന്ന വരുമാനത്ിലൂകട മാത്രും എല്ലാ ോര്ങ്ങളുും മുകന്നാട്ടു കോണ്ടുകപാോനുും 
േഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ ഞാൻ പഠനും ഉകപഷേിക്കുേയായിരുന്നു.”  
ഇടക്കി പാണ്ിപ്ാറ സ്വകദശിയായ അഞ്ജലിയുകട വാക്കുേളാണിവ.  വരീട്ികല 
േടബാധ്തേൾ അച്ഛന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്ിലൂകട മാത്രും  തരീർക്കാൻ 
േഴിയാകത വന്നകപ്ാൾ ആകരാഗ്പ്രശ് നങ്ങൾ അവഗണിച്ച് അമ്യുും കതാഴില
റപ്ിനുും കൂലിപ്ണിക്കുും കപാകുവാൻ തടങ്ങി.

ഒരിക്കൽ കതാഴിലറപ്്  പണിസ്ലത്് വച്ചാണ് അഞ്ജലിയുകട അമ് 
ഡിഡിയു ജികേവവ  പദ്ധതികയപ്റ്ി കതാഴിലറപ്ികറെ കമറ്് വഴി അറിയുന്നത്. 
ഈ ോര്കത്പ്റ്ി അഞ്ജലികയാട സൂചിപ്ിക്കുേയുും കചയ്തു. പഠിക്കാൻ താല്
ര്ും ഉണ്ായിരുന്നതകോണ്ടുും പികന്ന എളുപ്ത്ിൽ ഒരു കജാലി ലഭിക്കുേയാ
കണകെിൽ അച്ഛനുും അമ്യ്കും അത് വലികയാരു സഹായും ആകുും എന്നതിനാലും 
അഞ്ജലി ശ്രീകടേ് കനാളജരീസികറെ കഹാ്ിറ്ാലിറ്ി കോഴ് സിന് കചരുേയായി
രുന്നു. കോഴ് സിലൂകട അഞ്ജലിക്ക് കജാലി ലഭിച്ചത് കഫാർട്് കോച്ചിയിലളള 
ഫ്ാഗ്റെ് കനച്ചര് എന്ന കഹാട്ൽ & റികസാർട്ികറെ ഹൗസ് േരീപ്ിുംഗ്  വിഭാഗ
ത്ിലാണ്. കപാതകവ റികസാർട്ടുേളിൽ കജാലി കചയ്ാൻ കപൺകുട്ിേൾക്ക് 
താല്ര്ും കുറവാണ്. സുരഷേിതത്വും ഇല്ലായ്മ തകന്നയാണ് ോരണവും. 
ഈകയാരു  ഭയും എനിക്കുും എകറെ അച്ഛനുും അമ്ക്കുും ഉണ്ായിരുകന്നകെിൽ 
കൂടിയുും കജാലികയപ്റ്ിയുും സുരഷേിതത്വകത്പ്റ്ിയുും പൂർണ്ണമായുും റികസാർട്് 
ഉകദ്ാഗസ്രിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചതിനാൽ കജാലിക്ക് കജായിൻ കച
യ്യുേയായിരുന്നു എന്നുും, എകതാരു റമിൽ കപാകുകമ്പാഴും കൂകട മുതിർന്ന ഉകദ്ാഗ
സ് ഉണ്ാകുും അതകോണ്് തകന്ന യാകതാരു വിധ കപടിയുും തനിക്കികല്ലന്നുും 
അഞ്ജലി അഭിപ്രായകപ്ടന്നു. രാവികല 7 മുതൽ വവേിട്് 7 വകരയാണ് കജാലി 
സമയും. എല്ലാ  ദിവസവും വർക്കിങ്ങ് കഡ ആണ്. ആവശ്ാനുസരണും  അവധി 
ലഭ്മാണ്. 8000 രൂപയാണ് അഞ്ജലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളും. താമസവും ഭഷേ

അഞ്ജലി കറായി
മാറാമറ്ും വരീട്, പാണ്ിപ്ാറ പി.ഒ., ഇടക്കി

മൂന് മാസന്ത് 
ന്രെയിനിങ്ങിനായിട്ാണ്ക് ന്ജാെി 
െഭിച്ന്തങ്ിലും ഇന്്ക്  
ഞാന് സ്ിരം സ്റ്റാഫാണ്ക്.



78

വിജയഗാഥകള്
ണവും സൗജന്മായതിനാൽ യാകതാരു വിധ ചിലവേളുും തനിക്കുണ്ാകുന്നില്ല 
എന്നുും ലഭിക്കുന്ന തേ കൃത്മായി വരീട്ിൽ നല്ാനുും സാധിക്കുന്നതായി അഞ്ജലി 
പറയുന്നു. മൂന്നു മാസകത് കരെയിനിങ്ങിനായിട്ാണ് കജാലി ലഭിച്ചകതകെിലും 
ഇന്ന്  Fragrent Nature കല കപർമിനറെ് സ്റ്റാഫാണ്  അഞ്ജലി. േടബാധ്തേൾ 
േഴിയുകമ്പാൾ ഉപരിപഠനും തടരുേ എന്നതാണ് അഞ്ജലിയുകട ഇകപ്ാഴകത് 
ആഗ്ഹും

മാസശമ്പളും 8,000 രൂപ
ഹൗസ് േരീപ്ിുംഗ്, ഫ്ാഗ്റെ് കനച്ചര്, കഫാര്ട്് കോച്ചി. എറണകുളും
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രാഹുൽ.എൻ.സി
നാട്ിപ്ാറ വരീട്, പിണകങ്ങാട്, വയനാട്

''സത്ും പറഞ്ാൽ എകന്ന ഇത്ര കമച്ചകപ്ട് നിലയികലകക്കത്ിച്ചത് 
ഡിഡിയു ജികേവവ ആണ്. ഇകന്നനിക്ക് എകറെ ആഗ്ഹങ്ങൾ എല്ലാും സാധി
കച്ചടക്കാകമന്ന വിശ്വാസമുണ്്.'' വയനാട്ികല പിണകങ്ങാട് എന്ന സ്ലകത് 
നാട്ിപ്ാറ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന രാഹുൽ എന്ന 21 ോരകറെ ആത്വി
ശ്വാസും നിറഞ് വാക്കുേളാണിത്. തകറെ കചറിയ പ്രായത്ിൽ തകന്ന കജാലി 
േിട്ിയതികറെ അഭിമാനും രാഹുലിനുണ്്.

ഒരു പാവകപ്ട് കുടുംബത്ിലാണ് രാഹുലികറെ ജനനും. കുടുംബത്ികല ഏേ 
വരുമാന മാർഗ്ഗമായിരുന്ന രാഹുലികറെ അച്ഛന് ഡിസ് േ് സുംബന്ധമായ അസുഖും 
വന്നകതാട് കൂടി കുടുംബത്ികറെ നില വഷളാോൻ തടങ്ങി. വരീട്ികല മറ്ാർക്കുും 
കതാഴിലില്ലാത്തിനാൽ വരീട്ടുോര്ങ്ങൾ കനാക്കാനായി  രാഹുലികറെ അമ് 
കതാഴിലറപ്്  കജാലിക്ക് കപായിത്തുടങ്ങി. ഒരു വർഷും േഴിഞ്കപ്ാകഴക്കുും 
അമ്യ്ക്  വയർ സുംബന്ധമായ അസുഖും േലശലായി. തടർന്ന് അമ്യുകട നില 
വഷളാവേയുും കജാലിക്ക് കപാോൻ സാധിക്കാതാവേയുും കചയ്തു. ഈ സമയ
ത്്  രാഹുലികറെ കചച്ചി റികസാർട്ിൽ കജാലിക്കു കപായി തടങ്ങി. അധ്വാനും 
കൂടിയ കജാലിയായിരുകന്നകെിലും 6000 രൂപ മാത്രകമ വരുമാനും ലഭിച്ചിരുന്നു
ള്ളൂ. ഈ വരുമാനത്ിൽ കുടുംബും ഒതങ്ങിയകതാട കൂടി രാഹുലിന് ഒരു കജാലി 
കവണകമന്നത് അത്ാവശ്മായിത്രീർന്നു. 

പഠനസമയത്്  ോപ്ിക്കുരു കപറക്കിയുും കവൽഡിുംഗിന് കപായുമാണ് 
തകറെ പഠന കചലവ് രാഹുൽ േകണ്ത്ിയിരുന്നത്. വരീട്ിൽ അല്ലറചില്ലറ ഇല
ക്ടിേ് കജാലിേകളാകക്ക കചയ്യുന്ന രാഹുലിന് ഒരു കമക്കാനിേ് ആോനായിരുന്നു 
ഇഷ്ടും. എന്നാൽ ഒരു സുഹൃത്തു വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ കയക്കുറിച്ചറിഞ് 
രാഹുൽ   എളുപ്ത്ിൽ കജാലി േിട്ടുകമന്നതിനാലും  അത വഴി കുടുംബും രഷേകപ്
ടകമന്ന വിശ്വാസമുള്ളതിനാലും ഡിഡിയു ജികേവവയിൽ കചർന്നു. കജാലി എളു
പ്ത്ിൽ ലഭിച്ചു. 

രാഹുലിന് കജാലി ലഭിച്ചിട്ികപ്ാൾ ഒരു വർഷും േഴിഞ്ഞു. മലപ്പുറും ോക്ക
കഞ്രിയിൽ േിൻഫ്ാ പാർക്കിൽ കമരി വടും ക്രരീും ഫുഡ് സിൽ ഓഫരീസ് 
കബായ് ആയാണ്  കജാലി കചയ്യുന്നത്. ഇകപ്ാൾ തനിക്ക് വളകര 

എന്റെ ഏറ്വം വെിയ സ്വപ്മാ
യിരുന് ഒരു ഹബക്ക് സ്വന്ത
മാക്ക എന്ത്ക്. ഞാനത്ക് 
നിറന്വറ്ി.
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സുരഷേിതമായതും റിസ് േില്ലാത്തമായ കജാലിയാണ് ലഭിച്ചകതന്ന് അയാൾ 
പറഞ്ഞു. കൂടാകത കുടുംബത്ികറെ സാമ്പത്ിേ സ്ിതിയിലും മാറ്ങ്ങൾ വന്നു 
തടങ്ങി. അച്ഛകറെ ചിേിത്സയ്കായി ഇകപ്ാൾ പണകമടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്്. 
കൂടാകത തകറെ ഏറ്വും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു വബക്ക് സ്വ്മാക്കുേ 
എന്നത്. കലാണിനാകണകെിലും താൻ ആ ആഗ്ഹും നിറകവറ്ികയന്ന് രാഹുൽ 
പറഞ്ഞു.

''പകണ്ാകക്ക സ് കൂളിൽ പഠിക്കുകമ്പാൾ വികനാദയാത്രയ്ക് മറ്റു 
കുട്ിേകളകപ്ാകല കപാോൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതികലാരുപാട് വി
ഷമമുണ്ായിരുന്നു. ആ വിഷമും മാറ്ാൻ ഇകപ്ാൾ  ആതിരപ്ള്ളി മുതലായ എനി
ക്കിഷ്ടമുള്ള സ്ലങ്ങളിൽ യാത്ര കചയ്തു തരീർക്കാറണ്്.'' രാഹുൽ കൂട്ികച്ചർത്തു. 
ഇനിയുള്ള ഏറ്വും   വലിയ ആഗ്ഹും സകഹാദരിയുകട വിവാഹും നല്ല രരീതിയിൽ 
നടത്തുേ എന്നതാകണന്നു പറയുകമ്പാൾ രാഹുലികറെ മുഖത്് ആത്വിശ്വാസും 
നിഴലിക്കുന്നുണ്ായിരുന്നു.

മാസശമ്പളും : 10,000 രൂപ
ഓഫരീസ് കബായ്, േിൻഫ്ാ പാർക്കിൽ കമരി വടും ക്രരീും ഫുഡ് സ്, ോക്കകഞ്രി, മലപ്പുറും
കഫാണ് :   8086928236
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അഭിനന്്. എും.എസ്
നകങ്ങാരക്കുന്നുമ്ൽ വരീട്, പയമ്പ്ര പി.ഒ., കുന്നമുംഗലും (വഴി), കചവായൂർ

''ഇകപ്ാകഴനിക്ക് അച്ഛകറെ അസുഖകത്ക്കുറികച്ചാർത്് ആശകെയില്ല. എകറെ 
വരുമാനും കോണ്് അച്ഛകന പരിപാലിക്കാകമന്ന വിശ്വാസും എനിക്കികപ്ാളു
ണ്്്.'' ആത്വിശ്വാസകത്ാട കൂടിയുള്ള ഈ വാക്കുേൾ കോഴികക്കാട് കുന്നമുംഗ
ലും സ്വകദശി അഭിനന്ികറെതാണ്.

കചറപ്ോലും മുതകല പഠിക്കാൻ മിടക്കനായിരുന്നു അഭിനന്്. ഒരുപാട് 
പഠിച്ച് അതവഴി നകല്ലാരുകജാലി വാങ്ങണകമന്നായിരുന്നു ആഗ്ഹും. എന്നാൽ 
അഭിനന്ികറെ ഈ േണക്കുകൂട്ലേൾ കതറ്ിയത് മൂന്ന് വർഷും മുമ്പ് അച്ഛൻ 
ഡിസ് േ് സുംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ോരണും ആശുപത്രിയിൽ ആയതമുത
ലാണ്. അച്ഛൻ, അമ്, അനിയൻ തടങ്ങിയ അഭിനന്ികറെ കുടുംബത്ിന് താ
ങ്ങാവന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ഈ സുംഭവും.

   ഒരു സ്ിരവരുമാനമുള്ള കജാലി തനിക്ക് നിർബന്ധമായുും േിട്ിയാകല 
വരീട്ികല ോര്ങ്ങൾക്ക് ചിലവഴിക്കാനുും അച്ഛകറെ ചിേിത്സയ്കായി എടക്കാനുും 
േഴിയുേയുള്ളൂ എന്ന് അഭിനന്ിന് മനസിലായി. ''ഒരു സുഹൃത്് വഴിയാണ് 
ഞാൻ ഡിഡിയു ജികേവവക്കുറിച്ചറിഞ്ത്. മൂന്ന് മാസകത് പഠനത്ിന് 
കശഷും ഉറപ്ായുും കജാലി ലഭിക്കുകമന്നറിഞ്കതാകട മകറ്ാന്നുും ചി്ിച്ചില്ല. 
കോഴ് സിൽ കചർന്നു.'' അഭിനന്് പറഞ്ഞു.

ലെസ് ട പഠനത്ിന് കശഷും ഐ.ടി.ഇ (ഇലക്കക്ടാണിേ് സ് വിത്് േമ്പയൂട്ർ 
ഹാർഡ് കവയർ) കചയ്തു. പഠിക്കുന്ന സമയത്് തകന്ന കഹാട്ലിലും മറ്റുും രാത്രി 
പാർട് വടും കജാലി കചയ്ാണ് അഭിനന്് പഠനത്ിന് ആവശ്മായ പണും 
േകണ്ത്ിയത്. ഡിഡിയു ജികേവവയിൽ 3 മാസകത് പഠനത്ിന് കശഷും 
അഭിനന്ിന് കജാലി ലഭിച്ചു. കോഴികക്കാട് ജില്ലയിൽ ഷിത്് എന്ന സ്വോര് 
സ്ാപനത്ിൽ കഹൽപ്റായാണ് കജാലി ലഭിച്ചത്.

ഇകപ്ാൾ മാസത്ിൽ 18000 രൂപ അഭിനന്ിന് ലഭിക്കുന്നു. കുടുംബത്ികറെ 
ഒട്ടുമിക്ക ആവശ്ങ്ങളുും നിറകവറ്ാൻ സാധിക്കുന്നതായുും പറഞ്ഞു. മുൻപ് അച്ഛ
കറെ ചിേിത്സാവശ്ത്ിനായി പലകരാടും േടും വാങ്ങിയിരുന്നു. ചിലർ പരിഹ
സിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അത്രകമാരവസ് വരുന്നില്ല. അച്ഛകറെ ചിേിത്സ
യ്കള്ള പണും സ്വയും നൽോൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാകത അനിയത്ിയുകട 

ഇന്പ്ാന്ഴനിക്ക് അച്ഛന്റെ അസു
ഖന്ത്ക്റിന്ച്ാര്ത്്ക് ആശങ്
യില്ല. എനികിന്പ്ാള വരുമാന
മുണ്്ക്.
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പഠത്ിനാവശ്മായ ചിലവും നടത്ികക്കാണ്ടുകപാോൻ േഴിയുന്നുകവന്ന് അഭി
നന്് പറഞ്ഞു. തകറെ കപരിന് തിേച്ചുും കയാജിച്ചരരീതിയിലാണ് അഭിനന്ികറെ 
പ്രവൃത്ി. ഇതികനാകക്ക ോരണും ഡിഡിയു ജികേവവ ആകണന്ന് അഭിനന്് 
പറഞ്ഞു. 

''യാത്ര കചയ്ാൻ എനിക്കികപ്ാൾ ഒരു വബക്കുണ്്. കലാണിനാകണകെിലും 
ഡിഡിയു ജികേവവ വഴി ലഭിച്ച കജാലിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് സാധിച്ചത്. ഇത്ര 
കചറിയ പ്രായത്ിൽ തകന്ന ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ ഏകറ്ടകക്കണ്ി വകന്നകെിലും 
നകല്ലാരു വരുമാനും ഉള്ളതിനാൽ അസ്വസ്ത ഇല്ലാതായി.'' അഭിനന്് 
കൂട്ികച്ചർത്തു.

േമ്പനി കജാലിക്ക് പുറകമ ഇകപ്ാഴും രാത്രി കഹാട്ലേളിൽ കജാലി കചയ്യുന്നു
ണ്്. കൂകറ അധിേും ബുദ്ധിമുട്ിേൾ ഉകണ്കെിലും അതികറെതായ സുംതൃപ്തി തനിക്ക് 
ലഭിക്കുന്നതായി അഭിനന്് പറഞ്ഞു.

മാസശമ്പളും 18,000 രൂപ
കഹല്പ്ര്, ഷിത്് േമ്പനി, കോഴികക്കാട് ജില്ല.
കഫാണ്  : 8943558143
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''ഇത്ര കചറിയ പ്രായത്ിൽ തകന്ന ഇകങ്ങകനകയാരു കജാലി എനിക്കു േിട്ടു
കമന്ന് ഞാൻ പ്രതരീഷേിച്ചിരുന്നില്ല. അത്ാവശ്ും നല്ല വരുമാനകത്ാകട സക്ാ
ഷമായി േഴിയാനികപ്ാൾ എനിക്കു സാധിക്കുന്നുണ്്.''

വയനാട് ജില്ലയികല പനമരകത് ോപ്പുഞ്ാൽ പ്രകദശകത് ശരണ്യുകട 
വാക്കുേളാണിത്. കചറപ്ും  മുതൽ തകന്ന പഠനകത്ാട് വളകര താൽപര്മുള്ള 
കുട്ിയായിരുന്നു ശരണ്. ആ കുടുംബത്ികറെ ഏേ വരുമാനും അച്ഛന് കൂലിപ്
ണിയിൽ നിന്നുും േിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിനാൽ പഠനകത്ാട് ആഗ്ഹമുകണ്കെിലും 
വരീട്ികല ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ ോരണും ആ ആഗ്ഹും ശരണ്യ്ക് ഉകപഷേികക്കണ്ി 
വന്നു. അയൽക്കൂട്ാുംഗമാണ് ശരണ്യുകട അമ്. കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ് 
ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് ശരണ് അറിഞ്ത്. കോഴ് സ് തിേച്ചുും സൗജ
ന്മായതിനാലും കജാലി തരീർച്ചയായുും ലഭിക്കുകമന്നതിനാലും ലെസ് ടവിനു 
കശഷും ശരണ് ഈ കോഴ് സിന് കചർന്നു. ഏകതാകക്ക രരീതിയിൽ കതാഴിൽ 
കമച്ചകപ്ടത്ാും എന്ന ലഷേ്വും ഇതിന് പിന്നിലണ്ായിരുന്നു.

കോഴ് സ് പൂർത്ിയായ ഉടകന ഏറണാകുളകത് േിറ്േ് സിൽ കജാലി ലഭിച്ചു. 
ആറായിരും രൂപയായിരുന്നു വരുമാനും. തടർന്ന് മാറ്ും കവണകമന്നുള്ളവർക്ക് 
കോഴികക്കാട് േല്ാൺ കേന്ദയിൽ ഒഴിവകണ്ന്ന് േമ്പനി അറിയിച്ചകതാകട 
ആ ഒഴിവികലക്ക് അകപഷേ നൽകുേയായിരുന്നു. തടർന്ന് ഇറെർവയൂവിൽ പകകെ
ടത്തു. താമസിയാകത േല്ാൺകേന്ദയിൽ കജാലി ലഭിച്ചു. ഇകപ്ാൾ ഒരു മാസ
ത്ിൽ 13000 രൂപ ശരണ്യ്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇകതാകട ശരണ്യുകട ജരീവിതനില
യിൽ കമച്ചങ്ങളുണ്ാവാൻ തടങ്ങി.

''മുമ്പ് ഞാൻ ആളുേകളാട് ഇടപഴോൻ മടിച്ചിരുന്നു. ഒരു കപാതകവദിയിൽ 
േയറിവരാനുും സുംസാരിക്കാനുും കപടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇകപ്ാൾ എനിക്ക് 
ആകരാട് സുംസാരിക്കാനുും വധര്ക്കുറവില്ല. കോഴ് സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്് 
അവിടകത് സാർ ഒരുപാട് സകപ്ാർട്് കചയ്ിട്ടുണ്്. എകറെ ലാുംകഗ്വജ് ഒരുപാട് 
കമച്ചകപ്ട്ിട്ടുണ്്. ഇകപ്ാൾ എങ്ങകന, എ്് മറപടി കോടക്കണകമന്ന് ഞാൻ 
പഠിച്ചു. ഈ മാറ്ും എനിക്കുണ്ായത് ഡിഡിയു ജികേവവ വഴിയാണ്.'' ശരണ് 

ശരണ്. ടി.സി
പുലമൂലതടത്ിൽ, കചറോട്ടൂർ, പനമരും, വയനാട്

ഇന്പ്ാള എനിക്ക് ആന്രാട്ക് 
സംസാരികാനം ഹധര്യക്റ
വില്ല
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പറഞ്ഞു.

ഇകപ്ാൾ ഒകരാ മാസകത് ശമ്പളും േിട്ടുകമ്പാഴും മനസ്ിന് സക്ാഷവും 
ആത്വിശ്വാസവമാണ്. രണ്ടു മാസകത് ശമ്പളും സ്വരുക്കൂട്ി കവച്ച് ഒരു സ്വർണ്ണ
മാല വാങ്ങി. മുൻപ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത് വസ്തങ്ങൾ ഇകപ്ാൾ സ്വ്ും പണും 
ഉപകയാഗിച്ച് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുണ്്. പികന്ന മറ്റു കചറിയ കചറിയ ോര്
ങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുണ്്. മാസത്ിൽ നകല്ലാരു തേ വരീട്ികലക്ക് കോട
ക്കാനുും സാധിക്കുന്നുണ്്. ശരണ് കൂട്ികച്ചർത്തു.

ഇത്ര കചറപ്ത്ികല തകറെ കചറിയ കചറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്്മായതി
കറെ സക്ാഷത്ിലാണ് ശരണ്.

മാസശമ്പളും 13,000 രൂപ
േല്ാണ് കേന്ദ, കോഴികക്കാട്
കഫാണ്  : 9526804579
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''കൂടതൽ ആൾക്കാറള്ളിടത്് കപായി സുംസാരിക്കാൻ മടിയുള്ള എനിക്കി
കപ്ാൾ സമൂഹത്ികറെ മുമ്പിൽ പതറാകത നിൽക്കാനുും സുംസാരിക്കാനുും േഴിയു
ന്നുണ്്.'' വയനാട് സ്വകദശി ശശിയുകട വാക്കുേളാണിത്. 

ഒരു തമിഴ് കുടുംബത്ിൽ ജനിച്ച ദളിത യുവാവാണ് ശശി. 32 വർഷും മുമ്പ് 
വയനാട്ികല ോട്ിക്കുളും എന്ന ഗ്ാമപ്രകദശത്് കൂടികയറി താമസിച്ചവരാണു 
ശശിയുകട കുടുംബും. ഇന്നുും വരീട്ിൽ മലയാളത്ികനക്കാൾ കൂടതലായി സുംസാ
രിക്കുന്നത് തമിഴിലാണ്.

ഒരു പട്ാളക്കാരനാേണും എന്നായിരുന്നു ശശിയുകട ആഗ്ഹും. എന്നാൽ 
പരിശ്മികച്ചകെിലും കസലഷേൻ േിട്ാത്തിനാൽ ഈ ആഗ്ഹും ഉകപഷേികക്ക
ണ്ി വന്നു. കൂലിപ്ണിക്കാരനായ അച്ഛകറെ ഏേവരുമാനത്ിലായിരുന്നു 
ശശിയുും അച്ഛനുും അമ്യുും രണ്് കചച്ചിമാരുും േഴിഞ്ിരുന്നത്. ോൻസർ ബാ
ധിതയായ അമ്യുകട ചിക്ിസയ്കായി അച്ഛന് കൂലിപ്ണിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരു
ന്ന പണും തിേഞ്ിരുന്നില്ല. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുേൾകക്കാപ്ും പഠനവും നല്ല 
രരീതിയിൽ മുകന്നാട്ടു കോണ്ടു കപാോൻ ശശിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അഞ്് 
വർഷും മുമ്പാണ് അമ്കയ നഷ്ടകപ്ട്ത്. തടർന്ന് ഒരു കപങ്ങളുകട വിവാഹും 
നടത്ി. ഈ വിവാഹും  നടത്ിയകതാടകൂടി അച്ഛൻ േടകക്കണിയിലായി. 
രണ്ാമകത് കപങ്ങൾക്കുും പഠനും മുകന്നാട്ടു കോണ്ടു കപാോൻ സാധിച്ചില്ല. 
കപങ്ങൾ പഠനും ഉകപഷേിച്ച് തന്നൽ കജാലിക്കു കപാോൻ ആരുംഭിച്ചു. ഈ സമ
യത്ാണ് ഡിഡിയുജികേവവകയക്കുറിച്ച് ശശി അറിഞ്തും കോഴ് സിൽ 
കചർന്നതും. കോഴ് സ് േഴിഞ്കപ്ാൾ തകന്ന കജാലി ലഭിച്ചു.

ശശിക്ക് കജാലി ലഭിച്ചിട്ികപ്ാൾ ഒരു വർഷവും രണ്ടുമാസവമായി. തടക്ക
ത്ിൽ 8000 രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളും. ഇകപ്ാൾ 9000 രൂപ വരുമാനും ലഭിക്കു
ന്നുണ്്. മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ കൂടതൽ സമയും കജാലികചയ്യുന്നതിനാൽ മാസത്ി
ലികപ്ാൾ 13000 രൂപ ലഭിക്കുന്നു. ഐസ് ക്രരീും ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുന്നതിൽ 
നല്ല മിേവ  കതളിയിച്ച വ്ക്ിയാണ് ശശി. വികനാദത്ിനു കപാലും സമയും 
േകണ്ത്ാകത ആസ്വദിച്ച് കജാലി കചയ്യുന്ന ശശിയുകട ഏറ്വും വലിയ ആഗ്ഹ
മാണ് ഒരു വരീടകവക്കുേ എന്നത്.

ശശി.എസ്
സൗപർണിേ വരീട്, ോട്ികുളും പി.ഒ., ോലികക്കാല്ലി, വയനാട്

എനികിന്പ്ാള സമൂൈത്ിന്റെ 
മുമ്ില് പതറാന്ത നില്കാനം 
സംസാരികാനം കഴിയുന്ണ്്ക്
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ഇകപ്ാൾ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്ികറെ പകുതി വരീട്ിൽ നൽകുേയുും ബാക്കി 

ബാകെിൽ നികഷേപിക്കുേയുും കചയ്യുന്നതിനാൽ തകറെ ആഗ്ഹങ്ങകളല്ലാും നടക്കു
കമന്ന ആത്വിശ്വാസമുകണ്ന്ന് ശശി പറഞ്ഞു. താമസവും ഭഷേണവും സൗജന്
മായി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റു ോര്മായ കചലവേകളാന്നു വരുന്നില്ല. അതിനാൽ 
ഇനിയുും നല്ല രരീതിയിൽ തകന്ന മുകന്നാട്ടുകപാോകമന്ന പ്രതരീഷേയുകണ്ന്ന് ശശി 
കൂട്ികച്ചർത്തു. ഇതിലും കൂടതൽ വരുമാനും ലഭിക്കുന്ന മകറ്ാരു കതാഴിലികലക്ക് 
മാറാനാണികപ്ാൾ ശശി ശ്മിക്കുന്നത്.

കജാലിയില്ലാത് സമയത്് കവറകത േറങ്ങി നടക്കുന്നവൻ എന്നു പറഞ്ി
രുന്ന നാട്ടുോരിൽ നിന്നുും, വരീട്ടുോരിൽ നിന്നുും തനിക്കികപ്ാൾ ബഹുമാനമാണ് 
ലഭിക്കുന്നകതന്നുും ശശി പറഞ്ഞു. കൂടാകത തകറെ കജാലിയിലൂകട മിേച്ച അഭി
പ്രായമാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുും ലഭിക്കുന്നകതന്നുും ശശി കൂട്ികച്ചർത്തു. വരീട 
കവക്കുേ എന്ന ആഗ്ഹത്ിനു പുറകമ സകഹാദരിയുകട വിവാഹും നടത്തുേ 
എന്ന ആഗ്ഹും കൂടി ശശിക്കുണ്്.

മാസശമ്പളും 13,000 രൂപ
ശശി. എസ്, വയനാട്
കഫാണ്  : 9544389578
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''എനിക്കിന്ന് സുരഷേിതത്വമുകള്ളാരു കജാലിയാണ് ലഭിച്ചത്. എകറെ മേകന 
മകറ്ാരാളുകട സഹായമില്ലാകത വളർത്ാനുും പഠിപ്ിക്കാനുും എനിക്ക് സാധിച്ചി
ട്ടുണ്്. അത തകന്നയാകണകറെ കനട്ും.'' ബിനിലയുകട വാക്കുേളാണിത്.

വളകര പാവകപ്കട്ാരു കൂടബത്ിലാണ് ബിനിലയുകട ജനനും. അമ്യുും 
ബിനിലയുും മേനുും ഒരു വാടേ വരീട്ിലാണ് താമസും. 21-ാമകത് വയസ്ിൽ ബി
നിലയുകട വിവാഹും േഴിഞ്ഞു. ഏകതാരു കപൺകുട്ികയയുും കപാകല സ്വപ്നങ്ങ
ളുും പ്രതരീഷേേകളാകടയുമാണ് പുതിയ ജരീവിതത്ികലക്ക് േടന്നകതകെിലും അത 
കപകട്ന്ന് തകന്ന ഇല്ലായാതി. മദ്പാനിയുും ഉത്രവാദിത്വകബാധവമില്ലാത് 
ഒരു ഭർത്ാവികനയാണ് ബിനിലയ്ക് ലഭിച്ചത്. കുറച്ചു ോലും മാത്രമാണ് ആ 
ബന്ധും നിലനിന്നത്.

അമ് കൂലിപ്ണിക്ക് കപായാണ് ബിനിലകയ വളർത്ിയത്. അമ്യ്ക വയ്ാ
തായകതാകട കചറിയ പ്രായത്ിൽ അടത്തുള്ള വരീടേളിൽ വരീട്ടു കജാലിക്കാരിയാ
യി ബിനില കപായിത്തുടങ്ങി. എന്നാൽ 100 ശതമാനവും സുരഷേിതമല്ലാകത്ാരു 
കജാലിയായിരുന്നു അകതന്ന് ബിനില പറഞ്ഞു. കൂടാകത അത്ാവശ്ും കവണ് 
കജാലി ലഭിക്കാത്തും ബിനിലകയ മാനസിേമായി സമ്ർദേത്ിലാക്കാൻ 
തടങ്ങി. മേകറെ വിദ്ാഭ്ാസകത് കുറിച്ചുും അമ്കയക്കുറിച്ചുും ഓർത്കപ്ാൾ 
കജാലിക്കു കപാോകത നിവൃത്ിയില്ല എന്ന അവസ് വന്നു. ഈ സമയത്ാണ് 
കുടുംബശ്രീ വഴി ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ചറിഞ്തും കോഴ് സിൽ കചർന്ന
തും

പ്രരീതി സിൽേ് സിൽ ആയിരുന്നു കജാലി ലഭിച്ചത്. അന്ന് 7000 രൂപയായി
രുന്നു വരുമാനും. കശഷും കോഴികക്കാട് ജയലക്ഷ്മി സിൽേ് സിൽ കജാലി ലഭിച്ചു. 
ബിനിലയ്ക് ഇകപ്ാൾ  പ്രതിമാസും 8500 രൂപ വരുമാനും ലഭിക്കുന്നു. കഹാസ്റ്റൽ 
താമസവും ഭഷേണവും സൗജന്മായി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റു ചിലവേകളാന്നുും 
വരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഒരു നിശ്ിത തേ വരീട്ികലക്ക് കോടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു
കണ്ന്ന് ബിനില പറഞ്ഞു. ''എനിക്ക് എല്ലാത്ിലും വലത് മേകറെ വിദ്ാഭ്ാസ
മാണ്. അകതനിക്ക് നല്ല രരീതിയിൽ മുകന്നാട്ടു കോണ്ടുകപാോൻ േഴിയുന്നുണ്്. 

ബിനില.ബി.പി
കചറവലത്് പുത്ൻ വരീട്, േകണ്ണാത്്പി.ഒ., ചൂരമുണ്, കോടകഞ്രി

എന്റെ മകന്ന മന്റ്ാരാളന്ട 
സൈായമില്ലാന്ത വേര്ത്ാനം 
പഠിപ്ികാനം എനിക്ക് 
സാധിക്ന്ണ്്ക്. 
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ഇകപ്ാൾ അവൻ കബാർഡിുംഗിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. കവകക്കഷൻ സമയ
ങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ോണുും. അവനിഷ്ടമുള്ള ഭഷേണും ഉണ്ാക്കി കോടക്കുും. പുറ
ത്തുകപാകുും.'' ബിനില സക്ാഷകത്ാകട പറഞ്ഞു. 

സ്വ്മാകയാരു വരീടും അതിലപരി ഒരു കറഷൻ ോർഡുും കവണകമന്നാണ് 
തകറെ ലഷേ്കമന്നുും ഇകപ്ാൾ സക്ാഷേരമായ ഒരു ജരീവിതമാണുള്ളകതന്നുും 
ബിനില പറഞ്ഞു.

മാസശമ്പളും 8500 രൂപ
കസയില്സ് കഗല്, ജയലക്ഷ്മി സില്ക്്, കോഴികക്കാട്
കഫാണ്  : 7034235461 
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''ആദിവാസി വിഭാഗത്ിൽകപ്ട്തിനാൽ സുംവരണത്ിലൂകട കവഗും കജാലി 
ലഭിക്കുും എന്ന് േരുതിയാണ് ഞാൻ +2 വകര പഠിച്ചതും അതിനു കശഷും 
കജ.ഡി.സി കോച്ചിുംഗിനു കചർന്നതും. അമ്കയകക്കാണ്് വരീട്ികല ോര്ങ്ങൾ 
എല്ലാും നടക്കുന്നികല്ലന്ന അവസ്യായിരുന്നു.'' വയനാട്ികല കുറിച്വിഭാ 
ഗത്ിൽകപ്ട് അഞ്ജുപ്രിയയുകട വാക്കുേളാണിത്.

വയനാട്ികല എള്ളുമാനകത് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്ിലാണ് അഞ്ജുപ്രിയ ജനിച്ച
ത്. കുടുംബശ്രീയില് ആനികമറ്റായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന അമ്യുകട ആകേയുള്ള 
വരുമാനത്ിലാണ് കുടുംബും േഴിഞ്ിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ വരുമാനും കോണ്ടു
മാത്രും കുടുംബും പുലർത്ാൻ സാധിക്കാത്ിനാൽ ദാരിദ്ര�വും േഷ്ടപ്ാടും അവർ 
ഒകട്കറ അനുഭവിച്ചു. ഈ അവസ്യാണ് എത്രയുും കപട്ന്ന് ഒരു കജാലികവണ
കമന്ന തരീരുമാനകമടക്കാൻ അഞ്ജുപ്രിയയ്ക് കപ്രരണയായിത്രീർന്നത്.

കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്േയായ അമ് വഴിയാണ് ഡി.ഡിയു. ജി.കേ.കവകയ
ക്കുറിച്ച് അഞ്ജുപ്രിയ അറിയുന്നത്. േയൂസ് കോർപ്് ലിമിറ്ഡികറെ മൂന്ന് മാസകത് 
കോഴ് സ് പൂർണ്ണമായുും സൗജന്മായതും കജാലി ഉറപ്ായിട്ടുും ലഭിക്കുും എന്നുള്ള
തകോണ്ടുമാണ് അഞ്ജുപ്രിയ കോഴ് സിന് കചർന്നത്.  ജരീവിതത്ിൽ ഒരുപാട് 
മാറ്ങ്ങൾ ഉണ്ായത് ഡി.ഡി.യു. ജി.കേ.വവയിൽ കചർന്നതിനു കശഷമാകണ
ന്നുും ഒരുപാട് അറിവേൾ കനടാൻ സാധികച്ചന്നുും അഞ്ജുപ്രിയ പറഞ്ഞു. 

ഇകപ്ാൾ അഞ്ജുപ്രിയയ്ക് ഭഷേണവും താമസവും േഴിഞ്ാൽ 13000 രൂപ 
വേയിൽ ലഭിക്കുന്നു. ആ വരുമാനത്ിൽ നല്ല ഒരു തേ വരീട്ികലക്കയക്കാൻ സാ
ധിക്കുന്നു. ഒരു പവൻ വരുന്ന സ്വർണ്ണമാലയുും വാങ്ങാൻ സാധിച്ചതായി അഞ്ജു
പ്രിയ കൂട്ികച്ചർത്തു. തനിക്കുും അച്ചനുും അമ്യ്കും അനിയത്ിക്കുും താമസിക്കാൻ 
നകല്ലാരു വരീട് കവണും എന്നതാണ് അഞ്ജുപ്രിയയുകട ഇനിയുള്ള സ്വപ്നും.

 

അഞ്ജുപ്രിയ. പി.വി
കപരുകഞ്ാല വരീട്, എള്ളുമാനും ഇടവേ, വയനാട്

വരുമാനത്ില് നല്ല ഒരു തുക 
വീട്ിന്െകയകാന് സാധിക്ന്. 
ഒരു പവന് വരുന് സ്വര്ണ്ണമാെ
യും വാങ്ങി
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''ലെസ്ടു േഴിഞ്് പഠിക്കണകമന്ന് ആഗ്ഹമുകണ്കെിലും കചച്ചിക്ക് നഴ് സിങ്ങി
നു പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കചലവള്ളതിനാനാലും അനിയൻ ഡിഗ്ിക്ക് കചരാനിരി
ക്കുന്നതിനാലും എകറെ പഠനത്ിനുള്ള കചലവകൂടി  പപ്യ്ക് താങ്ങാൻ േഴിയി
കല്ലന്ന് അറിയാമായിരുന്നതകോണ്ാണ് കജാലി േിട്ടുകമന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ 
ഡിഡിയു ജികേവവയിൽ കചർന്നത്.'' േണ്ണൂരികല കുടികയാൻമല സ്വകദശി 
ജിൻസ് കജയിുംസ് പറഞ്ഞു.

ഒരു ഇടത്രും ക്രിസ്ത്ൻ കുടുംബത്ിലാണ് ജിൻസ് ജനിച്ചത്. സുഹൃത്ിൽ 
നിന്നാണ്  ഇങ്ങകനകയാരു കോഴ് സികനക്കുറിച്ച് ജിൻസ് അറിഞ്ത്. ഒരു 
കജാലി േിട്ടുകമന്നുറപ്പുള്ളതിനാലും തകറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒപ്മുള്ളതിനാലും 
ജിൻസ് മകറ്ാന്നുും ചി്ിക്കാകത കോഴിസിനു കചർന്നു.അതവകര വരീട്ികല ഏേ  
വരുമാന കരോതസ് അച്ഛനായിരുന്നു. കപങ്ങളുകട നഴ് സിുംഗ് പഠനത്ിനു 
കവണ്ി എടത് കലാൺ തിരിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കാത്തിനാൽ വരീട്ിൽ വളകര
കയകറ പ്രയാസങ്ങൾ കനരികടണ്ി വന്നതായി  ജിൻസ് പറഞ്ഞു.

ഇകപ്ാൾ എറണാകുളും ജില്ലയികല  ഇ.കജ ആറെ് േമ്പനിയിൽ കവയർഹൗ
സ് ഇൻ ചാർജ്ജായാണ് ജിൻസ് കജാലി കചയ്യുന്നത്. മാസത്ിൽ 12000 രൂപ 
വരുമാനും ലഭിക്കുന്നു. ഈ വരുമാനത്ികറെ ഒരു പകെ് സകഹാദരിയുകട കലാൺ 
അടച്ചുതരീർക്കാനായി മറ്ികവക്കാനുും അനിയകറെ പഠനാവശ്ങ്ങൾക്കായി 
സഹായിക്കാനുും സാധിക്കുന്നു എന്ന സക്ാഷും ജിൻസിനുണ്്. വരീട്ടുോര്ങ്ങ
ളിലും മറ്റുും അച്ഛകന ഒറ്യ്ക ബുദ്ധിമുട്ിക്കാകത ചില ോര്ങ്ങളികലകെിലും പങ്കുവ
ഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്കല്ലാ എന്ന് സുംതൃപ്തിയിലാണികപ്ാൾ ജിൻസ്. 

ഡിഡിയു ജികേവവ േഴിഞ്കതാട കൂടി സാമ്പത്ിേപരമായ മാറ്ങ്ങൾ 
മാത്രമല്ല വ്ക്ിപരമായുും ഒരുപാട് മാറ്ങ്ങളുണ്ായതായി ജിൻസ് പറഞ്ഞു. 
ലാുംകഗ്ജ് സ് േിൽ വർദ്ധിച്ചു. എവികടയുും എങ്ങകന കപരുമാറണകമന്നുും വധ
ര്കത്ാകട എങ്ങകന സുംസാരിക്കണും എന്നുും പഠിച്ചു. ഇകപ്ാൾ ഒരു സ്ിരവരു
മാനമുള്ളതകോണ്ടുും അധിേും അദ്ധ്വാനമില്ലാത്തിനാലും കജാലികയകറ ഇഷ്ട
മാകണന്ന് ജിൻസ് കൂട്ികച്ചർത്തു.

ജിൻസ് കജയിുംസ്
വപകക്കാട്് വരീട്, കുടികയാൻമല പി.ഒ., േണ്ണൂർ

പപ്ന്യന്കാണ്്ക് അധികകാെം 
ന്ജാെി ന്�യ്ികാന്ത കുടുംബം 
സ്വന്തമായി മുന്ന്ാട്്ക് ന്കാണ്ടു
ന്പാകാന് ഇന്ന്നികാവം
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''പപ്യ്ക് വയസായിത്തുടങ്ങി ഇനി വിശ്മമാണവശ്ും. പപ്കയകക്കാണ്ധി

േോലും കജാലി കചയ്ിക്കാകത കുടുംബും സ്വ്മായി മുകന്നാട്് കോണ്ടുകപാേ
ണകമന്നാണ് എകറെ ആഗ്ഹും'' ജിൻസ് പറഞ്ഞു നിർത്ി.

 

മാസശമ്പളും 12,000 രൂപ
കവയർഹൗസ് ഇൻ ചാർജ്ജ്, ഇ.കജ ആറെ് േമ്പനി, എറണാകുളും
കഫാണ്  : 9645072232
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''ഇനി ഈ കതാഴിൽ തകന്ന മുകന്നാട്ടു കോണ്ടു കപാോനാ കണനിക്കിഷ്ടും. 
ോരണും ഒരു കതാഴിൽ എന്നതിലരി ഞാനിഷ്ടകപ്കട്ാരു വിഷയവമാണികപ്ാൾ 
കചയ്തു കോണ്ിരിക്കുന്നത്.'' ജകയഷികറെ വാക്കുേളാണിത്. 

ഒരു ഇടത്രും ദളിദ് കുടുംബത്ിലാണ് ജകയഷികറെ ജനനും. അമ്, അച്ഛൻ, 
കചട്ൻ എന്നിവരടങ്ന്നതാണ് ജകയഷികറെ കുടുംബും. കുടുംബത്ികറെ ഏേ 
വരുമാന കരോതസ് ജകയഷികറെ കചട്നായിരുന്നു. കചട്കറെ വരുമാനത്ിൽ 
മാത്രും കുടുംബും മുകന്നാട്ടു കപായകപ്ാൾ നികത്ന കചലവിനല്ലാകത മറ്് ആവശ്
ങ്ങൾകക്കാ സമ്പാദ്ത്ിനാകയാ പണും തിേയാകത വന്നു. ലെസ്ടു പഠനത്ിനു 
കശഷും വരീട്ികല സാമ്പത്ിേ അവസ് ോരണും പഠനും മുകന്നാട്് കോണ്ടുകപാ
ോൻ ജകയഷിനു സാധിച്ചില്ല. തടർന്ന് ഒരു സ്വോര് സ്ാപനത്ിൽ അക്കൗ
ണ്റൊയി കജാലി ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഈ കജാലി ജകയഷിനു സമ്ാനിച്ചത് 
കടൻഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. താൽപര്മില്ലാത് കജാലി എന്നതിലപരി േഠിനാ
ദ്ധ്വാനും കൂടിയായകപ്ാൾ കജാലി മുകന്നാട്ടു കോണ്ടു കപാോൻ ജകയഷിന് സാധി
ച്ചില്ല.

കുടുംബശ്രീ അുംഗമായ അമ്യിൽ നിന്നാണ് ഡി.ഡിയു.ജി.കേ. വവകയക്കു
റിച്ച് ജകയഷ് അറിഞ്ത്. കോഴ് സ് േഴിഞ്തിനുകശഷും േണ്ണൂരികല കൂട്ടുോ
രൻ എന്ന സ്വോര് സ്ാപനത്ിൽ എഞ്ിൻ കബായിയായി ജകയഷിന് 
കജാലി ലഭിച്ചു. ഇഷ്ടകപ്ട് കജാലിയായത കോണ്ടു തകന്ന അത്ധിേും ഉത്സാഹ
കത്ാകടയാണ് കജാലിേൾ കചയ്് തരീർക്കുന്നകതന്ന് ജകയഷ് പറഞ്ഞു. രാവികല 
10 മണിമുതൽ വവകുകന്നരും 5 മണിവകരയാണ് കജാലി സമയും. ജകയഷിന് 
കജാലി ലഭിച്ചിട്ികപ്ാൾ 10 മാസകത്ാളമായി.  ഇകപ്ാൾ ജകയഷിന് ഒരു മാസും 
9000 ത്ിലധിേും വരുമാനും ലഭിക്കുന്നുണ്്. കജാലി  ലഭിച്ചതിനു കശഷമായിരു
ന്നു കചട്കറെ വിവാഹും. ഇതിനായി അച്ഛകനാപ്ും തകന്ന നകല്ലാരു തേ നൽേി 
കചട്കറെ വിവാഹും നടത്ാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചതായി ജകയഷ് പറഞ്ഞു. അത 
കൂടാകത ഇകപ്ാൾ സ്വ്മായി ഒരു വരുമാനും തനിക്കുകണ്ന്നുും കമാവബൽ, 
വബക്ക് എന്നിവ ആരുകടയുും സഹായമില്ലാകത തനിക്കു വാങ്ങിക്കാൻ സാധി
ച്ചതായുും ജകയഷ് പറഞ്ഞു. ഈ പത്് മാസത്ിനിടയിൽ നല്ല മാറ്ങ്ങളാണ് 

ജകയഷ്. കേ.പി
കോട്യാട്് പുതിയപുരയിൽ, ശ്രീേണ്ഠപുരും പി.ഒ,, േണ്ണൂർ

ന്�ട്ന്റെ വിവാൈം, 
ന്മഹബല്, ഹബക്ക് - 
ജന്യഷ്ക് സ്വപ്ങ്ങള 
സാക്ാത്ക്കരിക്കയാണ്ക്
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ഉണ്ായകതന്ന് ജകയഷ് അഭിമാനപൂർവ്ും പറഞ്ഞു. 

ഏകതാരു മനുഷ്കറെയുും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളി കലാന്നാണ് സൗേര്ങ്ങകള
ല്ലാും ഒത്തു കചർകന്നാരു വരീടും നകല്ലാരു ജരീവിതവും. ഇകപ്ാൾ താമസിക്കുന്ന 
ഓടിട് വരീട മാറ്ി പുതികയാരു വരീടണ്ാക്കുേ എന്നതും തകറെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒളി
ഞ്ഞുേിടക്കുന്ന ഒന്നാകണന്ന് ജകയഷ് പറഞ്ഞു. ആഗ്ഹങ്ങകളല്ലാും സഫലമാകു
കമന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്ിലാണികപ്ാൾ ജകയകഷന്ന് അയാളുകട വാക്കുേളിലൂ
കട മനസ്ിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു
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''പഠികച്ചാരു കജാലി കനടി ഉയരങ്ങൾ സ്വപ്നും േണ്് അതികലക്കായി സഞ്
രിക്കുേ എന്ന എകറെ സ്വപ്നും യാഥാർത്്മായത് ഡിഡിയു ജികേവവ 
വഴിയാണ്.'' േണ്ണൂർ ജില്ലയികല ശ്രീേണ്ഠപുരും സ്വകദശി രജൂവ് സി.പിയുകട വാ
ക്കുേളാണിത്. ഇരിട്ിയികല സ്റ്റാർ ലെസ് കമാകട്ാർസിൽ ഓകട്ാകമാട്രീവ് കടേ് നരീ
ഷ്നായാണികപ്ാൾ രജൂവ് കജാലി കചയ്യുന്നത്. കജാലിയിൽ നല്ല മിേവ കതളി
യിച്ചതിനാൽ സ്റ്റാർ മാകനജർ/സർവ്രീസ് കഹഡ് എന്നരീ സ്ാനങ്ങളുും 
വേോര്ും കചയ്യുന്നു.

അച്ഛൻ, അമ്, എട്ൻ അനിയത്ി എന്നിവരടങ്ങിയ ഒരു ഇടത്രും കുടുംബ
മാണ് രജൂവികറെത.് അച്ഛന് കൂലിപ്ണിയാണ്,

സകഹാദരൻ ഒരു േമ്പനിയിൽ കജാലി കചയ്യുന്നു. ഇവകര ക്കൂടാകത കുടുംബും 
കനാകക്കണ് ഉത്രവാദിത്വും തനിക്കുമുകണ്ന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഒരു 
സ്ിരവരുമാനമുള്ള കജാലി തനിക്കുും കവണകമന്ന ചി് രജൂവിനുണ്ായത്.

കുടുംബശ്രീ അുംഗമായ അമ്യിൽ നിന്നാണ് ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറി
ച്ചറിഞ്ത്. കപട്കന്നാരു കജാലിയുും അതിലപരി മൂല്ല്മുള്ള ഒരു സർട്ിഫിക്കറ്റുും 
ലഭിക്കുകമന്ന ആത്വിശ്വാസകത്ാട കൂടിയാണ് രജൂവ് കോഴ് സിന് കചർന്നത്. 
തടർന്ന് കോട്ടൂരികല ഡി.ബി കടക്കിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാസകത് കോഴ് സ് പൂർത്ി
യാക്കി. കൂടതൽ ആൾക്കാകരാട് ഇടപഴോൻ ഈ കോഴ് സ് ഒരുപാട് സഹായ
േരമാകയന്ന് അയാൾ് പറഞ്ഞു. രജൂവിന് കജാലി ലഭിച്ചിട്ികപ്ാൾ ഒരു വർഷ
കത്ാളമായി. ഇകപ്ാൾ 15000 രൂപ വരുമാനും ലഭിക്കുന്നുണ്്. ഈ 
വരുമാനത്ില് നിന്ന് വരീട്ടുകചലവിനായി ഉപകയാഗിക്കുേയുും ബാക്കി ബാകെി
ലിടാറമാണ് പതിവ്. കപൺകുട്ിേളുകട വിവാഹത്ിന് ഏറ്വമധിേും കടൻഷന
ടിക്കുന്നതും േഷ്ടകപ്ടന്നതും അച്ഛൻമാരാകണന്നു പറയുകമ്പാഴും നകല്ലാരു തേ 
കപങ്ങളുകട വിവാഹത്ിന് കചലവഴിക്കാൻ രജൂവിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്്.

''ഇകപ്ാൾ എകറെ വരീട്ടുോർക്ക് പണ്കത്തകപാകല േഷ്ടപ്ാടേൾ അനുഭവി
കക്കണ്ി വരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കുും എ്ാവശ്ങ്ങളുും നിറകവറ്ാൻ സാധിക്കുന്നു
ണ്്. അച്ഛകറെ മുഖത്തു ോണുന്ന സക്ാഷമാണ് എകറെ ഏറ്വും വലിയ വിജയും. 
എനിക്കികപ്ാൾ എകറെ സ്വ്ും ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്ാനായി അന്കര ആശ്

രജൂവ്. സി.പി
ചിറപുറത്് വരീട്, ശ്രീേണ്ഠപുരും പി.ഒ., കോട്ടൂർ വയൽ, േണ്ണൂർ

അച്ഛന്റെ മുഖത്തു കാണുന് 
സന്ന്താഷമാണ്ക് എന്റെ 
ഏറ്വം വെിയ വിജയം.  
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യികക്കണ്ി വരുന്നില്ല.  വസ്തങ്ങകളാ, കമാവബകലാ എന്തുമാേകട് ഞാൻ എകറെ 
ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കതരകഞ്ടക്കുന്നു.'' രജൂവ് അഭിമാനപൂർവ്ും പറഞ്ഞു.

മാസശമ്പളും 15,000 രൂപ
ഓകട്ാകമാട്രീവ് കടേ് നരീഷ്ന്, സ്റ്റാർ ലെസ് കമാകട്ാർസ്, ഇരുട്ി, േണ്ണൂര്.
കഫാണ്  :9633577333
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''എകറെ കുടുംബത്ികല ഏേ വരുമാനമാർഗ്ഗമാണ് ഞാൻ.  ലെസ് ട േഴിഞ്് 
കഹാട്ൽ മാകനജ് കമറെ് േഴിഞ്ിട്ടുും സ്ിരമാകയാരു വരുമാനമാർഗ്ഗും ലഭിക്കാ
ത്തികനത്തുടർന്നാണ് ഡിഡിയു ജികേവവയുകട കോഴ് സിനു കചർന്നത്.'' 
േണ്ണൂർ ജില്ലയികല ശ്രീേണ്ഠപുരും സ്വകദശി നിധരീഷികറെ വാക്കുേളാണിത്. 
അച്ഛൻ, അമ്, അനിയത്ി എന്നിവർ അടങ്ങിയ ഒരു സാധാരണ കുടുംബമാണ് 
നിധരീഷികറെത്. കുടുംബകത് പരിപാലികക്കണ് ഉത്വാദിത്ും നിധരീഷികല
കക്കത്ികയകെിലും നകല്ലാരു കജാലി ലഭിക്കാത്തും വരുമാന മാർഗ്ഗമില്ലാത്തും 
ോരണും പല തരത്ിലള്ള േഷ്ടപ്ാടേളിലൂകടയാണ് ആ കുടുംബും േടന്നുകപാ
യത്  ഈ സമയത്ാണ് അയൽക്കൂട്ും അുംഗമായ അമ് വഴി നിധരീഷ് ഡിഡിയു 
ജികേവവകയക്കുറിച്ചറിഞ്ത്.

േണ്ണൂരികല ശ്രീ കടേ് കനാളജരീസിൽ നിന്നുും മൂന്നു മാസകത് കോഴ് സ് േഴി
ഞ്കപ്ാൾ എറണാകുളും ജില്ലയികല ഇടപ്ള്ളിയികല ആസ്തർ കമഡിസിറ്ിയിൽ 
കജാലി ലഭിച്ചു. നിധരീഷിനികപ്ാൾ പ്രതിമാസും 11,500 രൂപ വരുമാനും ലഭിക്കു
ന്നു. അതികനാകടാപ്ും തകന്ന താമസസൗേര്ും, ഭഷേണും തടങ്ങിയ സൗേര്
ങ്ങളുും ലഭിക്കുന്നുണ്്. അതിനാൽ ഒരു നിശ്ിത തേ സമ്പാദിച്ചു കവക്കാൻ 
നിധരീഷിന് സാധിക്കുന്നുണ്്. 

''ഇകപ്ാൾ എകറെ കുടുംബകത് നന്നായി പരിപാലിക്കാൻ എനിക്കു സാധി
ക്കുന്നുണ്്. അനിയത്ികക്കാ അച്ഛകനാ അമ്യ് കക്കാ എക്കെിലും ആവശ്ും 
വന്നാൽ അത് എന്നാൽ േഴിയുന്നവിധും നടത്ികക്കാടക്കാൻ േഴിയുന്നുണ്്. 
അതിനു ോരണും എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ കജാലി തകന്നയാണ്''. നിധരീഷ് പറഞ്ഞു. 
അതികലകറ സക്ാഷും വരുമാനും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ പണ്കത്കപ്ാകല 
ആകരാടും പണും കചാദികക്കണ് അവസ് തനിക്കികപ്ാൾ വരുന്നികല്ലന്നതാകണ
ന്നുും ഇകപ്ാൾ വരീട വിട്് മകറ്ാരു ജില്ലയിലാണ്  കജാലി കചയ്യുന്നകതകെിലും വരീട്ടു
ോരുകട എല്ലാ ആവശ്ങ്ങളുും  തകന്നകക്കാണ്് േഴിയുും വിധും സാധിച്ചുകോടക്കു
ന്നുകണ്ന്നുും നിധരീഷ് അഭിമാനപൂർവ്ും പറഞ്ഞു.

''കൂടതൽ പഠനകമഖലയികലക്കുയരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചികല്ലകെിലും കജാലി

നിധരീഷ്. ടി.ബി
കതാന്നിപ്ാറ വരീട്, കചങ്ങലായി പി.ഒ., കനല്ലിക്കുന്ന്, ശ്രീേണ്ഠപുരും, േണ്ണൂര്

ഇന്പ്ാള എന്റെ കുടുംബന്ത് 
നന്ായി പരിപാെികാന് എനിക് 
സാധിക്ന്ണ്്ക്. 
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യിലൂകട ഒരു വരുമാനും കനടന്നതിനുള്ള സക്ാഷും എക്കാലത്തുും നിലനിൽ
ക്കുും. കുടുംബത്ിൽ ഒരു സമയത്് അനുഭവിച്ച േഷ്ടപ്ാടേൾക്ക് നകല്ലാരാശ്വാ
സമായാണ് ഈ കജാലിയികലക്കുള്ള ചുവടകവയ്്.'' നിധരീഷ് കൂട്ികച്ചർത്തു

മാസശമ്പളും 11,500 രൂപ
ആസ്തർ കമഡിസിറ്ി, ഇടപ്ള്ളി, എറണാകുളും
കഫാണ്  :8129208351
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കോഴികക്കാട് കോടകഞ്രി സ്വകദശി ഷുംനാദികറെ കുടുംബും വളകരയധിേും 
ദാരിദ്ര�ം അനുഭവിച്ചവരാണ്. ഷുംനാദ്, അച്ഛൻ, അമ്, രണ്് കചച്ചിമാർ എന്നിവ
രടങ്ങിയ കുടുംബത്ികറെ  ഏേ വരുമാനമാർഗ്ഗും കൂലിപ്ണിക്കാരനായ അച്ഛകറെ
ത് മാത്രമാണ്. ഷുംനാദ് ലെസ്ടു േഴിഞ്ിരുന്ന സമയത്ാണ് മൂത് കചച്ചിയുകട 
േല്ല്ാണും. തടർന്ന് കുടുംബത്ിൽ വലിയ കതാതിലള്ള േടബാധ്തേൾ വന്നു 
കചർന്നു. ഒരു വരുമാനും കൂടികയ തരീരു എന്ന അവസ്യിലിരിക്കുകമ്പാഴാണ് ഷും
നാദികറെ അയല്ക്കൂട്ാുംഗമായ അമ് വഴി ഡിഡിയു ജികേവവക്കുറിച്ചറിഞ്
തും കോഴ് സിനു കചർന്നതും. ഉടകന കജാലി േിട്ിയതിനാൽ കുടുംബത്ികറെ 
സാമ്പത്ിേ സ്ിതിയിൽ നല്ല രരീതിയിലള്ള മാറ്ങ്ങളുണ്ാക്കാൻ സാധിച്ചതാ
യി ഷുംനാദ് പറഞ്ഞു.

കോഴികക്കാട് ജില്ലയികല കോടവള്ളിയിൽ എ.എും കമാകട്ാർസിലാണി
കപ്ാൾ ഷുംനാദ് കജാലി കചയ്യുന്നത്. തടക്കത്ിൽ 6000  രൂപയായിരുന്നു 
വരുമാനും. എന്നാൽ കജാലിയിൽ തകറെ മിേവ കതളിയിച്ച ഷുംനാദിനികപ്ാൾ 
അതികറെയിരട്ി ശമ്പളവും അതികനാകടാപ്ും ടി.എയുും ലഭിക്കുന്നു. കൂടാകത കജാ
ലിക്കാർക്കു ലഭിക്കുന്ന എല്ലാവിധ ആനുകൂല്ങ്ങളുും തനിക്കു ലഭിക്കുന്നുകണ്ന്നുും 
ഷുംനാദ് കൂട്ികച്ചർത്തു.

യാകതാരു സൗേര്ങ്ങളുമില്ലാത് കചറിയ വരീട്ിലാണികപ്ാൾ ഷുംനാദുും 
കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി സൗേര്മുള്ള വരീകടടക്കണകമന്നാണ് 
തകറെ സ്വപ്നകമന്ന് ഷുംനാദ് പറഞ്ഞു.

''ഇകപ്ാഴള്ള കജാലിയിൽ എനിക്ക് 100% സുംതൃപ്തിയുണ്്. ഇതിനു ഞാൻ 
ഡിഡിയു ജികേവവകയാട് േടകപ്ട്ിരിക്കുന്നു'' ഷുംനാദ് പറഞ്ഞു. തകറെ കൂകട 
കോഴ് സ് പൂർത്രീേരിച്ചവരിൽ മാനസിേ അസ്വസ്തയുള്ള രണ്് 
കുട്ിേൾകക്കാഴികേ ബാക്കികയല്ലാവർക്കുും ഡിഡിയു ജികേവവ പ്രോരും 
കജാലി േിട്ിയതായുും ഷുംനാദ് അഭിമാനപൂർവ്ും പറഞ്ഞു. അവരിൽ മൂന്ന് കപർ 
ഷുംനാദ് കജാലി കചയ്യുന്ന േമ്പനിയിൽത്കന്ന കജാലി കനാക്കുന്നുണ്്. നാട്ില
ള്ള കജാലി ലഭിക്കാത് യുവാക്കൾക്ക് നകല്ലാരാശ്വാസമാണ് ഡിഡിയു 

ഷുംനാദ്
പരുത്ിോട്ിൽ വരീട്, മുരുമ്പത്ി പി.ഒ., കോടകഞ്രി, കോഴികക്കാട്

ഇന്പ്ാഴുള്ള ന്ജാെിയില് എനിക്ക് 
100% സംതൃപ്തിയുണ്്ക്. ഇതിന 
ഞാന് ഡിഡിയു ജിന്കഹവന്യാട്ക് 
കടന്പ്ട്ിരിക്ന്



99

വിജയഗാഥകള്

ജികേവവ ഇനിയുും ഒരുപാട് കപർ ഈ കമഖലയികലക്ക് വരുകമന്ന പ്രതരീഷേയു
ണ്്. ഷുംനാദ് പറഞ്ഞു നിർത്ി.
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അനൂജ് കലാഹിത്
കോഴികക്കാട്   

ഒരു ഗ്ാമരീണ പ്രകദശകത് സാധാരണ കുടുംബത്ിലാണ് അനൂജ് കലാഹി
ത്ികറെ ജനനും.  അച്ഛൻമാത്രും കുടുംബത്ിൽ വരുമാന ദാതാവായത ോരണും 
വളകരകയകറ സാമ്പത്ിേ ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ കനരിട്ാണ് അനൂജ് ബിരുധ പഠനും 
പൂർത്രീേരിച്ചത്. ഒരു അഭിമുഖത്ിൽ പകകെടക്കാനുള്ള വധര്വും ഇുംഗ്രീഷിൽ 
ആശയവിനിമയും നടത്ാനുള്ള േഴിവ കുറവും ോരണും അനൂജിന് നകല്ലാരു 
കജാലി ലഭിച്ചില്ല. ഒരു കജാലി കനടി അച്ഛകന സഹായിക്കണും എന്ന ലഷേ്
കത്ാകടയാണ്് ഡിഡിയു ജികേവവയിൽ കചർന്നത്. മൂന്ന് മാസകത് പഠന
ത്ിന് ഇുംഗ്രീഷ് വേോര്ും കചയ്ാൻ എളുപ്ും സാധി ക്കുന്നുകണ്ന്ന് അനൂജ് 
പറഞ്ഞു.  കശഷും കഫാക്കസ് മാളിൽ കജാലി ലഭിച്ചു. അനൂജിന് കജാലി ലഭിച്ചി
ട്ികപ്ാൾ ഒരു വർഷും പിന്നിട്ടു.  ഇകപ്ാൾ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനും വരീട്ികചലവിനാ
യുും അനിയത്ിയുകട പഠനത്ിനായുും ഉപകയാഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്്.  
കൂടാകത ഒരു വബക്ക് സ്വ്മാക്കുേ എന്ന് തകറെ സ്വപ്നും സാഷോത്ക്കരിച്ചതും 
കജാലി ലഭിച്ചത് ോരണമാകണന്ന് അനൂജ് സക്ാഷകത്ാകട പറഞ്ഞു. അനി
യത്ിക്ക് നകല്ലാരു കജാലി കനടിയതിന് കശഷും അവളുകട േല്ല്ാണും 
ഭുംഗിയായി നടത്ികക്കാടക്കുേയാണ് ഇനി തകറെ ലഷേ്കമന്നുും അനൂജ് കൂട്ി
കച്ചർത്തു.

''കൂടതൽ കതാഴിൽ കമഖലയികലക്ക് േടക്കാനുും ഏത് ഇറെർവയൂവും അഭിമഖരീ
േരിക്കാനുള്ള വധര്വും എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ കോഴ് സിൽ കചർതികറെ ഭാഗ
മായാണ്. അച്ഛകന സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുതിൽ ഇകപ്ാൾ വളകരയധിേും 
സക്ാഷമുണ്്.'' 

മാസശമ്പളും 10 ,000 രൂപ
മാകനജർ, കഫാക്കസ് മാൾ രാജാജി കറാഡ്, കോഴികക്കാട്   
കഫാണ്  :8086812388

ഏത്ക് ഇറെര്വ്യൂവം അഭിമഖീ
കരികാനള്ള ഹധര്യം 
െഭിച്ത്ക് ഈ പദ്തിയിലൂ
ന്ടയാണ്ക് 
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“ഡിഡിയു ജികേവവ എകറെ ജരീവിതത്ിൽ ഒരു വഴിത്ിരിവായിരുന്നു. 
ജരീവിത നിലവാരും കേട്ികപ്ടക്കാൻ കവറും മൂന്ന് മാസകത് കോഴ് സിലൂകട 
സാധിച്ചു എന്നത് വളകര വലിയ ോര്മാണ്.”ആലപ്പുഴ ജില്ലയികല കുറപ്ും കുള
ങ്ങര സ്വകദശി ദരീപകയന്ന 22 ോരിയുകട വാക്കുേളാണിത്. 

അച്ഛൻ, അമ് ,സകഹാദരൻ, മുത്ശേി, എന്നിവരടങ്ന്ന കുടുംബമാണ് ദരീപ
യുകടത്. ടി.ടി.സി. േഴിഞ്് കജാലികയാന്നുും ലഭിക്കാകത നിന്നിരുന്ന സമയ
ത്് ഒരു വർഷക്കാലും കചർത്ലയികല ഒരു കടേ് വസ്റ്റൽസിൽ കസയിൽസ് 
കഗൾ ആയി ദരീപ കജാലി കനാക്കിയിരുന്നു. ആറായിരും രൂപയായിരുന്നു പ്രതി
മാസും ശമ്പളമായി ലഭിച്ചിരുന്നത്. അയൽക്കൂട്ാുംഗമായ അമ്യിലൂകട ഡിഡിയു 
ജികേവവ കയ കുറിച്ച് അറിയുേയുും മൂന്ന് മാസകത് േുംപയൂട്ർ കോഴ് സിന് 
കചരുേയുും കചയ്തു. അധിേും ആകരാടും സുംസാരിക്കാത് പ്രകൃതക്കാരിയായിരുന്ന 
ദരീപയ്ക ് കോഴ് സിൽ കചർന്നതിന് കശഷും ആത്വിശ്വാസവും ആശയവിനിമയ 
കശഷിയുും കനടാനായി എന്ന് അഭിപ്രായകപ്ടന്നു. കോഴ് സ് േഴിഞ്യുടൻ എറ
ണാകുളും ജില്ലയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ലല മാളിൽ ഇറെർവയൂവിന് വിളിക്കുേയുും 
കേ.എഫ്.സി.യിൽ േ്ാഷിയർ ആയി കജാലി ലഭിക്കുേയുും കചയ്തു. പത്് 
മാസമായി കജാലി കചയ്യുന്ന ദരീപ പി.എഫ്, ഇ.എസ്.ഐ. ആനുകൂല്കത്ാകടാ
പ്ും പതിനായിരും രൂപ പ്രതിമാസും വരുമാനും കനടന്നു. മിേച്ച പ്രേടനും ോഴ്ച 
കവയ്കന്നതിനാൽ “കബസ്റ്റ് േ്ാഷിയറിനുള്ള അവാർഡ് മൂന്ന് തവണ ദരീപ േര
സ്മാക്കി.”ദരീപയുും പൂജാരിയായ സകഹാദരനുമാണ് കുടുംബും കനാക്കുന്നത്. 
ദരീപയുകട പഠനത്ിനായി വാങ്ങിയ േടങ്ങളുും മറ്റു േടബാധ്തേളുും തരീർക്കാനാ
യത് ദരീപയുകട വരുമാനത്രീലൂകടയാകണന്ന് അമ് ലരീല പറയുന്നു. കൂടാകത 
അമ്, കുടുംബശ്രീ വഴികയടത് വായ് അടച്ചു തരീർക്കുന്നതും ദരീപയാണ്. സ്വ്
മായി സമ്പാദ്ും ഉകണ്കെിലും വരീട്ിൽ ബുദ്ധിമുട്് വരുകമ്പാൾ അത് എടകക്കണ്ി 
വരുന്നുകണ്ന്ന് ദരീപ പറയുന്നു. 2017 ജനുവരി 29-ന് ദരീപയുകട വിവാഹമായിരു
ന്നു. വിവാഹാവശ്ത്ിനായി പണും േകണ്ത്ാന് വരീട്ടുോര്കക്കാപ്ും ദരീപയ്കും 
േഴിഞ്ിട്ടുണ്്.കസയിൽസ് കഗളായി കജാലി കചയ്ിരുന്നകപ്ാൾ തകന്നയുും 

ദരീപ
നിവർത്ിക്കൽ, കുറപ്ും കുളങ്ങര പി.ഒ., കചർത്ല, ആലപ്പുഴ

ഡിഡിയു ജിന്കഹവ 
എന്റെ ജീവിതത്ില് 
ഒരു വഴിത്ിരിവായിരുന്.
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കജാലികയയുും പുച്ഛകത്ാകട കനാക്കിയിരുന്ന നാട്ടുോർക്കു മുന്നിൽ കുടുംബശ്രീ 
വഴി ലഭിച്ച ഒരു കജാലി എന്ന നിലക്ക് പ്രകത്േ പദവി ലഭിക്കുന്നുകണ്ന്ന് ദരീപ 
അഭിപ്രായകപ്ടന്നു. തകറെ വിവാഹാവശ്ത്ിന് എടത്ിരിക്കുന്ന ഒന്നരലഷേും 
രൂപയുകട കലാൺ തിരിച്ചടക്കണും എന്നതാണ് ദരീപയുകട അടത് ലഷേ്ും.

മാസശമ്പളും 12,000 രൂപ
േ്ാഷ്ര്, കേ.എഫ്.സി, ദരീപ ലല മാൾ, എൻ.എച്ച്-17, 
എടപ്ളിളി ജുംഗ്ഷൻ, കോച്ചി
കഫാണ്  :9946326055
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കോഴ് സ് േഴിഞ്യുടൻ എറണാകുളും ജില്ലയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ലലമാ
ളിൽ ഇറെർവയൂവിന് വിളിക്കുേയുും കേ.എഫ്.സി.യിൽ ടരീും കമമ്പറായി കജാലി 
ലഭിക്കുേയുും കചയ്തു. പത്തുമാസമായി കജാലി കചയ്യുന്ന മരീനു പി.എഫ്, ഇ.
എസ്.ഐ. എന്നരീ ആനുകൂല്കത്ാകടാപ്ും പതിനായിരും രൂപ പ്രതിമാസും 
വരുമാനും കനടന്നുണ്്.വികദശത്് കജാലി ലഭിച്ചു കപായ സകഹാദരൻ അസുഖും 
ബാധിച്ചതികന തടർന്ന് നാട്ികലക്ക് തിരികേ വന്നു. സകഹാദരന് വികദശത്് 
കപാകുവാൻ കവണ്ി വാങ്ങിയ എൺപതിനായിരും രൂപയുകട േടബാധ്ത തരീർ
ത്ത് മരീനുവാണ്. കൂടാകത ഒരുലഷേും രൂപയുകട കലാൺ തിരിച്ചടക്കുവാനുും മരീ
നുവികറെ വരുമാനത്ിലൂകട േഴിയുന്നുണ്്. വരീട്ികല ഓകരാ ആവശ്ങ്ങൾക്ക് 
വരുമാനും കചലവഴികക്കണ്ി വരുന്നതിനാൽ സ്വ്മായി സമ്പാദ്ും തടങ്ങാനുള്ള 
സാഹചര്ും ലഭിച്ചിട്ില്ല എന്ന് മരീനു പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സ്വ്ും ോലിൽ 
നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തയായി എന്നതിനാലും വരീട്ികല ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ കുറയ്കാൻ ഒരു 
പരിധിവകര ഈ കജാലിയിലൂകട േഴിഞ്ഞു എന്നത കോണ്ടുും ഡിഡിയു ജികേ
വവകയകുറിച്ച്പറയാൻവാക്കുേളില്ല എന്ന് മരീനു അഭിപ്രായകപ്ടന്നു

മാസശമ്പളും 10,000 രൂപ
മരീനു, ലല മാൾ, എൻ.എച്ച്-17, എടപ്ള്ളി ജുംഗ്ഷൻ
കോച്ചി, കഫാണ്  : 9656632294

മരീനു
കതകക്കമുറി കുറപ്ുംകുളങ്ങര പി.ഒ., കചർത്ല, ആലപ്പുഴ

സ്വന്തം കാെില് 
നില്കാന് പ്രാപ്തയായി എന്തിലു
പരി വീട്ിന്െ ബുദ്ിമുട്ടുകള കുറ
യ്കാന് ഒരു പരിധിവന്ര സാധിച്ചു.
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ശരണ്.പി. എസ് “ലെസ് ട േഴിഞ്് നഴ് സിുംങ്ങിന് കചരാനായിരുന്നു തരീരു
മാനിച്ചിരുന്നത്. ആ തരീരുമാനും മാറ്ി ഡിഡിയു ജികേവവ യിൽ കചർന്നതാണ് 
എകറെ ജരീവിതത്ിൽ ഒരു വഴിത്ിരിവായി”. േഴക്കൂട്ും ‘മാജിേ് 
ലൊകനറ്ിൽ’കസ്റ്റജ് ആർട്ിസ്റ്റായി കജാലി കചയ്യുന്ന ശരണ് എന്ന 19 ോരിയുകട 
വാക്കുേളാണിത്. ഒരു വർഷമായി അവികട കജാലി കചയ്യുന്ന ശരണ് ഇന്ന് 
10000 രൂപ പ്രതിമാസും വരുമാനും കനടന്നു.

തിരുവന്പുരും ജില്ലയികല പേൽക്കുറി എന്ന സ്ലത്് സാമ്പത്ിേമാ
യി വളകര പികന്നാക്കും നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്ികല അുംഗമാണ് ശരണ്. ലെസ്ടു 
േഴിഞ്് താൻ ഏകറ ആഗ്ഹിച്ചിരുന്ന നഴ് സിുംങ്ങ് കോഴ് സിന് കചരണകമന്നാ
യിരുന്നു ശരണ്യുകട ആഗ്ഹും. ശരണ്യുകട ബന്ധുവായ സി.ഡി.എസ്് 
കചയർ കപഴ് സൺ വഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികേവവകയ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. 
കവകക്കഷൻ സമയും കവറകത േളയണ് എന്നു േരുതി ആറ് മാസകത് േമ്പയൂട്ർ 
കോഴ് സിന് മലകെര കസാഷ്ൽ സർവ്രീസ് കസാവസറ്ിയിൽ കചർന്നു. 
കോഴ് സിൽ കചർന്ന കശഷും, ആത് വിശ്വാസവും ആശയ വിനിമയ കശഷിയുും 
േമ്പയൂട്ർ പരിജ്ാനവും വർധിപ്ിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ശരണ് പറയുന്നു.

കോഴ് സ് േഴിഞ്യുടൻ േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവായി കടേ് കനാ
പാർക്കിൽ കജാലി ലഭിച്ചുകവകെിലും രാത്രി ോലങ്ങളിൽ നിൽകക്കണ്ി വരുും 
എന്ന ോരണത്ാൽ ആ കജലിക്ക് ശരണ് കപായില്ല. കശഷും മാജിേ് ലൊകന
റ്ിൽ കസ്റ്റജ് ആർട്ിസ്റ്റായി കജാലി ലഭിച്ചു. പിഎഫ്,ഇ.എസ്.ഐ  എന്നരീ ആനു
കൂല്ങ്ങകളാകടാപ്ും സൗജന് ഉച്ച ഭഷേണവും കജാലി സ്ലത്തു നിന്നുും നൽകു
ന്നുണ്്.

കൂലിപ്ണിക്കാരനായ അച്ഛകറെയുും േശുവണ്ി ഫാക്ടറി കതാഴിലാളിയായ 
അമ്യുകടയുും വരുമാനത്ാൽ കുടുംബും മുകന്നാട്് കോണ്ടു കപാകുവാൻ ഏകറ ബു
ദ്ധിമുട്ിയിരുന്നു. ശരണ്യുകട  വരുമാനും ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്ിന് വളകര വലിയ 
ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. തടക്കത്ിൽ ഏഴായിരും രൂപയായിരുന്നു ലഭിച്ചി
രുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രതിമാസും പതിനായിരും രൂപ ശരണ് കനടന്നുണ്്. 
ശരണ്യാണ് തകറെ കുടുംബത്ിൽ ഏറ്വും കൂടതൽ വരുമാനും കനടന്നത്. വരീട 

ശരണ് പി.എസ്.
പണയിൽ പടിഞ്ാറ്തിൽ വരീട്, ആറയിൽ, പേൽക്കുറി.പി.ഒ., തിരുവന്പുരും

ഈ വരുമാനം ന്കാണ്ടു മാത്രമാണ്ക് 
ഞാനം എന്റെ കുടുംബവം പട്ിണിയി
ല്ലാന്ത കഴിഞ്ഞുന്പാകുന്ത്ക്.  
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വയ്കാൻ എടത് കലാൺ തിരിച്ചടക്കുന്നത് ശരണ്യുകട ശമ്പളത്ിൽ നിന്നുമാ
ണ്. കൂടാകത അനുജത്ിയുകട പഠനവും ശരണ്യുകട കമൽ കനാട്ത്ിലാണ്. 
വരീട്ികല ബാദ്ധ്തേൾ ഓകരാന്നായി കുറച്ചു കോണ്ിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വ്മാ
യി സമ്പാദ്കമാന്നുും ശരണ്യ്ക് തടങ്ങാനായിട്ില്ല.ഡിഡിയു ജികേവവ ശര
ണ്യുകട ജരീവിതത്ിൽ എങ്ങകന സ്വാധരീനിച്ചു എന്ന കചാദ്ത്ിന് ശരണ്യു
കട മറപടി ഇപ്രോരമായിരുന്നു: “എനികക്കന്നല്ല എകന്നകപ്ാകല ഒരുപാട 
സാധാരണക്കാരായവരുകട ജരീവിതത്ില് ഡിഡിയു ജികേവവ വളകര വലിയ 
സ്വാധരീനമാണ് കചലത്ിയത്. എകറെ വരുമാനും ഒന്നു കോണ്ടു മാത്രമാണ് 
ഞാനുും എകറെ കുടുംബവും പട്ിണിയില്ലാകത േഴിഞ്ഞുകപാകുന്നത്. നഴ് സ് ആേ
ണകമന്ന് ആഗ്ഹിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ആ തരീരുമാനും മാറ്ിയതിൽ കുറ്കബാധും കതാ
ന്നുന്നില്ല. ഈ കജാലിയിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണ സുംതൃപ്തയാണ്.

മാസശമ്പളും 10,000 രൂപ
കസ്റ്റജ് ആർട്ിസ്റ്റ്, മാജിേ് ലൊകനറ്്, േഴക്കൂട്ും, തിരുവന്പുരും. 
കഫാണ്  : 9656244779



106

വിജയഗാഥകള്

“നൂറ് ശതമാനും കജാലി ഉറപ്ാകണന്നറിഞ്ത് കോണ്ാണ് ഈ 
കോഴ് സിനു കചർന്നത്.എകറെ കുടുംബത്ികല സാമ്പത്ിേ പ്രശ് നങ്ങൾ കുറ
യ്കാൻ അകതകന്ന ഒരുപാട് സഹായിച്ചു''. ആലപ്പുഴ ജില്ലയികല കുറപ്ും കുളങ്ങര 
സ്വകദശിനിയായ അശ്വതി (22) യുകട വാക്കുേളാണിത്.സാമ്പത്ിേമായി 
വളകര പികന്നാക്കും നിൽക്കുന്ന അശ്വതിയുകട വരീട്ിൽ അച്ഛൻ ,അമ്, രണ്് 
സകഹാദരന്ാർ എന്നിവരാണുള്ളത്'.

 ലെസ് ട േഴിഞ്് നിൽക്കുന്ന സമയത്ാണ് അയൽ കൂട്ാുംഗമായ അമ്യി
ലൂകട ഡിഡിയു ജികേവവ കയ ക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. മൂന്നു മാസകത് േമ്പയൂട്ർ 
കോഴ് സിനു കചർന്നതിലൂകട മറ്റുള്ളവകരാട് ഇടകപടാനുള്ള േഴിവും, ആത് വി
ശ്വാസവും വർധിച്ചുകവന്ന് അശ്വതി പറയുന്നു. കോഴ് സ് േഴിഞ്യുടൻ എറണാ
കുളും ജില്ലയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ലലമാളിൽ ഇറെർവയുവിനു വിളിക്കുേയുും 
കേ.എഫ്.സി യിൽ ബില്ലിുംഗ് കസഷേനികലക്ക് കജാലി ലഭിക്കുേയുും കചയ്തു.പത്് 
മാസമായി കജാലി കചയ്യുന്ന അശ്വതിക്ക് പി.എഫ്, ഇ. എസ്, ഐ എന്നരീ ആനുകൂ
ല്ങ്ങകളാകടാപ്ും പതിനായിരും രൂപ പ്രതിമാസും ലഭിക്കുന്നതാണ്  വല്ലകപ്ാഴും 
ലഭിച്ചിരുന്ന കൂലിപണിയിലൂകടയാണ് അച്ഛൻ ോർത്ികേയൻ കുടുംബും കനാക്കി
യിരുന്നത്. അശ്വതിയുകട വരുമാനും ഇന്നരീ കുടുംബത്ിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് 
.ഏഴര കസന്ും വരീടും ഒന്നര ലഷേും   രൂപയ്ക് ബാകെിൽ കലാൺ കവച്ചിരിക്കുേയാ
ണ്.കലാണികറെ തിരിച്ചടവിനുും പുറത്തുള്ള േടും വരീട്ാനുും അശ്വതിയുകട വരുമാന
ത്ിൽ നിന്നുും ഒരു നിശ്ിത തേ കചലവഴിക്കുന്നുൺ്.േിട്ടുന്ന ശമ്പളും അച്ഛകന 
എല്ിക്കുന്നതിനാൽ അച്ഛനാണ് വേോര്ും കചയ്യുന്നത് എന്ന് അശ്വതി പറയുന്നു.
സ്വ്മായി സമ്പാദ്ും ഉകണ്കെിലും വരീട്ികല അത്ാവശ്ഘട്ങ്ങളിൽ അത് എട
കക്കണ്ി വരുന്നുണ്്.     ഡിഡിയു ജികേവവ തകന്നകപാകലയുള്ളവരുകട ജരീവിത
ത്ിൽ വളകര വലിയ സ്വാധരീനും കചലത്തുന്നുകണ്ന്നുും കചറിയ ോലയളവിനു
ള്ളിൽ ഒരു കജാലി കനടാൻ േഴിഞ്ഞുകവന്നുും മറ്റുള്ളവകര ആശ്യിക്കാകത സ്വ്ും 
ോലിൽ നില്കാനായി എന്നുും അശ്വതി അഭിപ്രായകപടന്നു
മാസശമ്പളും 10,000 രൂപ 
ബില്ലിുംഗ് കസഷേന്, ലല മാൾ, എടപ്ള്ളി ജുംഗ്ഷൻ,  കോച്ചി  കഫാണ്  :  9961957914

  

അശ്വതി. ഇ.കേ 
ഇടയങ്ങാടി, കുറപ്ും കുളങ്ങര, കചർത്ല , ആലപ്പുഴ,

എന്റെ കുടുംബത്ിന്െ സാമ്
ത്ിക പ്രശ്ക് നങ്ങള കുറയ്കാന് 
അന്തന്ന് ഒരുപാട്ക് സൈായിച്ചു''.
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“വിവാഹകശഷും ഒരാളുകട വരുമാനും കോണ്ടുമാത്രും മുകന്നാട്് ജരീവിക്കാനാ
േില്ല. നല്ല രരീതിയിൽ ജരീവിക്കണകമകെിൽ ഭർത്ാവിനുും ഭാര്ക്കുും വരുമാനും 
അത്ാവശ്മാണ്. എകറെതായ പല ആവശ്ങ്ങൾക്കുും ഭർത്ാവികനാട കചാദി
ച്ചുകോകണ്യിരിക്കണമായിരുന്നു”. തിരുവന്പുരും ജില്ലയികല കവഞ്ാറമൂട് 
സ്വകദശിനിയുും വിവാഹിതയുമായ പ്രിയയുകട (22) വാക്കുേളാണിത്. 

ഡിഗ്ി പഠനോലയളവിൽ വിവാഹും േഴിഞ്ഞു. പഠനും പൂർത്ിയാക്കാൻ 
സാധിച്ചില്ല. വിവാഹ കശഷും ഒരു കതാഴിൽ അകന്വഷിച്ചു നടന്ന സമയത്ാണ് 
അയൽക്കൂട്ാുംഗും വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ കയ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്.  തിരുവന
്പുരത്് സ്ികചയ്യുന്ന മലകെര കസാഷ്ൽ സർവ്രീസ് കസാവസറ്ിയിൽ ആറ് 
മാസകത് േമ്പയൂട്ർ കോഴ് സ് േഴിഞ്യുടൻ തകന്ന തിരുവന്പുരും ജില്ലയി
കല േിഴകക്കകോട്യിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ‘വസബർകസാഫ്റ്’ എന്ന സ്ാപന
ത്ിൽ ‘ഡാറ്ാ കപ്രാസസ്ിുംഗ്’ കജാലി ലഭിച്ചു. തടക്കത്ിൽ ആറായിരും രൂപയാ
യിരുന്നു ലഭിച്ചിരിന്നത്. ഇന്ന് പ്രതിമാസും എണ്ണായിരും രൂപ വരുമാനും പ്രിയ 
കനടന്നു. പതികനാന്ന് മാസമായി കജാലി കചയ്യുന്നു. 

സ് കൂളിലും കോകളജിലും പഠിക്കുന്ന സമയത്തുതകന്ന വളകര ഊർജ്ജസ്വല
യായിരുന്നു പ്രിയ. മത്സരപരിപാടിേളിൽ പകകെടക്കുേയുും ധാരാളും സമ്ാന
ങ്ങൾ  േരസ്മാക്കുേയുും കചയ്ിട്ടുണ്്.  ആ മിേവ് തകറെ കജാലിയിലും പ്രിയയ്ക് 
ധാരാളും കനട്ങ്ങൾ ഉണ്ാക്കികോടത്തു. കജാലിയിൽ പ്രകവശിച്ച് ഒരു മാസത്ി
നുള്ളിൽ , തനിക്ക് ലഭിച്ച കപ്രാജക്ടിലൂകട കമലകദ്ാഗസ്ൻ പ്രതരീഷേിച്ചതിലും 
ഇരട്ി ലാഭും പ്രിയ േമ്പനിക്ക് കനടികോടത്തു. “കബസ്റ്റ് കപർകഫാമർ സ്റ്റാഫിനു
ള്ള” അവാർഡ് പ്രിയകയ കതടികയത്ി. കരെയിനിുംഗ് സമയത്് മൂവായിരും രുപ
യായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. തകറെ പ്രവർത്ന മിേവ് അത് മൂവായിരും രൂപയിൽ 
നിന്നുും ആറായിരും രൂപയായി  വർധിക്കാൻ സഹായിച്ചുകവന്ന് പ്രിയ പറയുന്നു. 
ആറ് മാസും മുൻപ് വകര േമ്പനിയിൽ കപായി ആണ് കജാലി കചയ്ിരുന്നത്. 
കുഞ്ികറെ ജനനത്ിനു കശഷും വരീട്ിലിരുന്നാണ് പ്രിയ കജാലി കചയ്തു കോടക്കു
ന്നത്.

പ്രിയ വി.
വിജയ ഭവൻ, പാറയ്കൽ, ആലിയാട് പി.ഒ., കവഞ്ാറമൂട്, തിരുവന്പുരും

ഞങ്ങന്േന്പ്ാന്െയുള്ള വിവാൈി
തര്ക്ക് ഡിഡിയു ജിന്കഹവ 
പദ്തി ഒരു ആശ്വാസമാണ്ക്.
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ഭർത്ാവും അമ്യുും കുഞ്ഞുും അടങ്ന്നതാണ് പ്രിയയുകട കുടുംബും. നിത് 

കചലവ് േഴിച്ചു കോണ്ടു കപാോൻ ഒരു പാട് ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ പ്രിയയുും കുടുംബവും 
കനരിട്ിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് വളകര നന്നായി കുടുംബും മുകന്നാട്ടു കോണ്ടുകപാകു
വാൻ പ്രിയക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്്. തകറെ ശമ്പളത്ിലൂകട സ്വ്മായി ഒരു ടൂവരീലർ 
പ്രിയ വാങ്ങി. കൂടാകത മാസത്ിൽ ആറായിരും രൂപ ചിട്ിയ്കും അടക്കുന്നുണ്്. 
ഉള്ളതകോണ്് േഷ്ടിച്ച് േഴിഞ്ിരുന്ന കുടുംബമായിരുന്നു പ്രിയയുകടത്. എന്നാ
ലിന്ന് വരീട്ികലക്കാവശ്മുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു വാങ്ങാനുും പ്രിയയ്ക് സാധി
ക്കുന്നുണ്്. പ്രിയയ്കും ഭർത്ാവിനുും കജാലിയുള്ളതിനാൽ കുടുംബും നല്ലരരീതിയിൽ 
കോണ്ടു കപാോൻ േഴിയുന്നുകണ്ന്ന് പ്രിയ അഭിപ്രായകപ്ടന്നു.

“ഡിഡിയു ജികേവവ എകറെ ജരീവിതത്ിൽ വളകര വലിയ പകൊണ് വഹി
ച്ചത്. ഞാനിന്ന് എല്ലാവകരാടും ഈ കോഴ് സികന കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്്. ഒന്നുമി
കല്ലകെിലും നമ്മുകട സ്വ്ും ആവശ്ും നിറകവറ്ാനുള്ളത് ഈ വരുമാനത്ിൽ 
നിന്നുും േിട്ടുന്നുണ്്. ഞങ്ങകളകപ്ാകലയുള്ള വിവാഹിതർക്ക് ഇത് വളകര ആശ്വാ
സമാണ്. ഒരു വിധും വരീട്ടുോര്ങ്ങളുും മറ്റുും മുകന്നാട്ടു കോണ്ടു കപാോൻ േഴിയുന്നു
ണ്്.”

മാസശമ്പളും 8,000 രൂപ
വസബർ കസാഫ്റ്, േിഴകക്കകോട്, തിരുവന്പുരും
കഫാണ്  :  7034276594
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“എകറെ ജരീവിതത്ിൽ വലികയാരു പ്രതിസന്ധി കനരിട്ടുകോണ്ിരുന്ന സമ
യത്ാണ് ഞാൻ ഡിഡിയു ജികേവവയിൽ കചരുന്നത്. അതിനുകശഷമാണ് 
ജരീവിതത്ിന് ഒരു അർത്മുണ്ായത്.” തിരുവന്പുരും ജില്ലയികല വഞ്ിയൂർ 
സ്വകദശിയായ മകനാജ് എന്ന ഇരുപത്ിമൂന്ന് വയസ്സുോരകറെ വാക്കുേളാണിത്. 
സാമ്പത്ിേമായി വളകര പികന്നാക്കും നിൽക്കുന്ന, അച്ഛനുും അമ്യുും അടങ്
ന്ന കചറിയ കുടുംബമാണ് മകനാജികറെത്. കൂലിപ്ണിക്കാരനായ അച്ഛകറെ വരുമാ
നത്ിലായിരുന്നു കുടുംബും മുകന്നാട്ടുകപായിരുന്നത്. 

മകനാജ് ലെസ് ട േഴിഞ്് ഡിഗ്ിക്ക് അഡ്ിഷൻ എടത്തു നിന്ന സമയത്ാ
യിരുന്നു മാനസിേ അസ്വാസ്്ും പ്രേടിപ്ിച്ചിരുന്ന സകഹാദരി ആത്ഹത് 
കചയ്യുന്നത്. ഈ ദുര്ും ആ കുടുംബകത് ആകേ തളർത്ി. തടർന്ന് അവർ താ
മസിച്ചിരുന്ന വരീട് മാറി മകറ്ാരിടകത്ക്ക് വരീടവച്ച് താമസികക്കണ്ിവന്നു. ഈ 
പ്രശ് നങ്ങളാൽ മകനാജ് തടർന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്ാറായില്ല . ഒന്നര വർഷക്കാലും 
കൂലിപ്ണിേൾ കചയ്് മകനാജ് കുടുംബും കനാക്കി. അതിനിടക്ക് ഒരു അയൽക്കൂ
ട്ാുംഗും വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ കയ കുറിച്ച് അറിയുേയുും മൂന്ന് മാസകത് 
ഒകട്ാകമാവബൽ എഞ്ിനിയറിുംഗ് കോഴ് സിനു കചരുേയുും കചയ്തു. ഈ 
കോഴ് സിൽ കചർന്നതിനു കശഷും പഠിക്കണും എന്ന കതാന്നലണ്ായി എന്നുും 
ലെസ് ട പഠനോലത്് താൻ പഠിക്കാൻ എകറ പ്രയാസകപ്ട്ിരുന്ന ഇുംഗ്രീഷി
കനാട് ഒരു താല്ര്ും ഉണ്ാകയന്നുും മകനാജ് പറയുന്നു. കൂടാകത േുംപയൂട്ർ 
നന്നായി വേോര്ും കചയ്ാനുും മകനാജിന് സാധിച്ചു. 

കോഴ് സ് േഴിഞ്ഞു ഒരു വർക്ക് കഷാപ്ിൽ കമക്കാനിക്കായി നാല മാസും 
കജാലി കചയ്തു. സ്ിരമാകയാരു കജാലി കവണകമന്ന കതാന്നലണ്ായകപ്ാൾ  ആ 
കജാലി ഉകപഷേിക്കുേയുും കചയ്തു തടർന്ന് പല ഇറെർവയൂേളിലും  പകകെടത്തുകവ
കെിലും പ്രവർത്ി പരിചയമില്ല എന്ന ോരണത്ാൽ പലരുും പിൻതള്ളി എന്നു 
മകനാജ് പറയുന്നു. അങ്ങകനയിരികക്ക ഡിഡിയു ജികേവവ വഴി ഒമാനികല‘ഗ്ാ
റെ് ഓകട്ാ’ എന്ന േമ്പനിയികലക്ക് കമക്കാനിക്കികറെ ഇറെർവയൂവികലക്ക് വിളിക്കു
േയുും കതകരകഞ്ടക്കകപ്ടേയുും കചയ്തു.

മകനാജ്.ജി
പണയിൽ വരീട്, ലെകഞ്രികക്കാണും, വഞ്ിയൂർ പി.ഒ., തിരുവന്പുരും

ഡിഡിയു ജിന്കഹവയില് ന്�ര്ന്തിന 
ന്ശഷമാണ്ക് ജീവിതത്ിന്ക് ഒരു 
അര്ത്ഥമുണ്ായത്ക്.

അറബികടലും കടന്്ക്...
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മകനാജ് ഒൻപത് മാസമായി ഒമാനിൽ കജാലി കചയ്യുന്നു. തടക്കത്ിൽ ഇരു

പതിനായിരും രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളമായി ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇകപ്ാൾ പ്രതിമാ
സും മുപ്തിനായിരും രൂപ വരുമാനും കനടന്നുണ്്. കൂടാകത അധിേ സമയങ്ങളി
ലും കജാലി കചയ്ാൻ മകനാജ് ശ്മിക്കുന്നുണ്്. സൗജന് താമസും,  ഭഷേണും, 
യാത്ര, എന്നരീ അനുകൂല്ങ്ങളുും േമ്പനി വേ ലഭിക്കുന്നുണ്് പ്രവർത്ി പരിചയമു
ള്ളവർക്ക് േമ്പനിയിൽ കവഗും സ്ാനേയറ്ും ലഭിക്കാറണ്്. പ്രവർത്ി പരിചയ
ക്കുറവള്ളതിനാൽ രണ്് വർഷത്ിനുള്ളിൽ മകനാജിന് സ്ാനക്കയറ്ും ലഭിക്കുും.

സകഹാദരിയുകട ചിേിത്സയ്കും മറ്റുും ധാരാളും പണും കചലവാക്കിയിരുന്നു. 
കൂടാകത മറ്റു േടബാധ്തേളുും ഉണ്ായിരുന്നു. ആ േടങ്ങകളല്ലാും വരീട്ാൻ 
മകനാജിന് ഈ കജാലിയിലൂകട സാധിച്ചു. മുൻപ് താമസിച്ചിരുന്ന വരീടവയ്കാകനട
ത് രണ്് ലഷേും രൂപയുകട കലാൺ അടച്ചു കോണ്ിരിക്കുേയാണ് മകനാജി
കപ്ാൾ. സ്വ്മായി സമ്പാദ്ും മകനാജിനുണ്്.

തകന്നയുും കുടുംബകത്യുും പുച്ഛകത്ാകട കനാക്കിയിരുന്ന നാട്ടുോർക്കു 
മുന്നിൽ ഇന്ന് ഒരു പരിഗണന ലഭിക്കുന്നുകണ്ന്ന് മകനാജ് പറയുന്നു. ഡിഗ്ി കച
യ്ണകമന്ന് മകനാജിന് ഒരുപാട് ആഗ്ഹമുണ്ായിരുന്നു. സമപ്രായക്കാർ നാട്ിൽ 
പഠിക്കുകമ്പാൾ വിഷമും കതാന്നുന്നുകണ്കെിലും സ്വ്ും ോലിൽ നിൽക്കാൻ േഴി
ഞ്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുകവന്ന് മകനാജ് പറയുന്നു. നകല്ലാരു വരീട വയ്കണും, 
ഒരു ോർ വാങ്ങണും എന്നതാണ് മകനാജികറെ സ്വപ്നും.

മാസശമ്പളും 30,000 രൂപ
വര്കഷോപ്് കമക്കാനിേ്, ഗ്ാറെ് ഓകട്ാ, ഒമാൻ 
കഫാണ്  :  0096893974670
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േണ്ണൂർ സ്വകദശിയായ ഉവനസിന് ബികോും പഠനത്ിനുകശഷും വികദശ
ത്് കജാലി കചയ്യുന്നതിനായി സാധിച്ചു. കമാവബൽകഷാപ്് കസയിൽസ്ാനാ
യിരുന്ന ഉവനസ് അേൗണ്ിുംഗിലും, ഭാഷേൾ വേോര്ും കചയ്യുന്നതിനുും 
ഇനിയുും പഠിക്കണകമന്ന ആവശ്േത തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തിരികേ നാട്ികലത്ിയ
കശഷും  സാേ് അക്കാഡമി മാകനജരിൽ നിന്ന് ഡിഡിയു ജികേവവകയ കുറിച്ച് 
മനസ്ിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. തകറെ കജാലിക്ക് അേൗണ്ിുംഗ് കോഴ് സ് കതര
കഞ്ടക്കുേയുും കോഴ് സ് പൂർത്രീേരണത്ിനുകശഷും വരീണ്ടുും വികദശത്് 
കപാകുേയുും കചയ്തു. നാല് മാസമായി ഉവനസ് കമാവബൽ ലൊസ, കദാഹ, 
ഖത്റിൽ കമാവബൽ കസയിൽസ് ആറെ് അക്കൗണ്ിുംഗ് കജാലികചയ്യുന്നു.

“ഉമ്യുും ഉപ്യുും രണ്് സകഹാദരിമാരുും ഒരു സകഹാദരനുും അടങ്ന്ന 
എകറെ കുടുംബത്ികലക്ക് എന്നാൽ േഴിയുന്ന സക്ാഷും കോണ്ടുവരാൻ േഴിയു
ന്നത് ഡിഡിയു ജികേവവക്ക് നിർണ്ണായേ പങ്കുണ്്. വ്ക്ിത്വ വിേസനത്ി
നുും ഇുംഗ്രീഷ് ഭാഷയികല അറിവ്  വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിനുും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടു
ണ്്. ഇകതകറെ കജാലികയ നല്ലരരീതിയിൽ മുകന്നാട്് കോണ്ടുകപാോനുും 
ഇടയാക്കി. കുടുംബശ്രീകയകുറിച്ചുും ഡിഡിയു ജികേവവകുറിച്ചുും മനസ്ിലാക്കു
ന്നതിനുും സമൂഹത്ിൽ ഇതകപാലള്ള പദ്ധതിേൾ സാധാരണക്കാർക്ക് എത്ര
കത്ാളും സഹായേരമാകുന്നുകവന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ േഴിഞ്ത് ഇകപ്ാഴാ
ണ്. ഞാൻ കൂടതൽ നല്ല കജാലിക്കായി ശ്മിച്ചുകക്കാണ്ിരിക്കുന്നുണ്്. 
അേൗണ്ിുംഗ് എനിക്ക് ഇഷ്ടകപ്ട് കമഖലയായതിനാൽ തകന്ന കസയിൽസ് 
എേ് സിേയൂട്രീവ് ആണ് ഞാനാഗ്ഹിക്കുന്ന കജാലി.” 

മാസശമ്പളും 40,600 രൂപ
കമാവബല് കസയില്സ് & അക്കൗണ്ിുംഗ്, കമാവബല് ലൊസ്, കദാഹ, ഖത്ര്

ഉവനസ് പി.പി
പുതിയ പുരയില് വരീട്, കപരാവൂര്, േണ്ണൂര്

അകന്ര... അകന്ര... അകന്ര...

എന്റെ കുടുംബത്ിന്െക്ക് എന്ാല് 
കഴിയുന് സന്ന്താഷം ന്കാണ്ടുവരാന് 
കഴിയുന്ത്ക് ഡിഡിയു ജിന്കഹവക്ക് 
നിര്ണ്ണായക പങ്കുണ്്ക്
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േണ്ണൂർ ജില്ലയികല മുഴക്കുന്ന് സ്വകദശിയായ നിധിൻ ഫയർ ആറെ് കസഫ്റി 
കോഴ് സ് പൂർത്ായാക്കിയതിനുകശഷും പലയിടങ്ങളിലായി കജാലി കനാക്കി. 
എന്നാൽ കജാലിയുകട ഭാഗമായി ഡാറ് എൻരെിയുും മറ്റുും കഡാേയുകമകറെഷകറെ 
ഭാഗമായി അറിഞ്ിരികക്കണ് ആവശ്മുണ്ായിരുന്നു. അതകോണ്് തകന്ന 
തകറെ കജാലിയിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നിധിൻ കനരികടണ്തായി വന്നിരു
ന്നു. 2009 സമയത്് കഹാണ്യിൽ കസയിൽസ് എേ് സിേയൂട്രീവ് ആയി കജാലി
കനാക്കികയകെിലും വളകര കുറഞ് സാലറിയായിരുന്നു മിഥുന് ലഭിച്ചിരുന്നത്. 
വികദശത്തുും മറ്റുും ഫയർ ആറെ് കസഫ്റിയുകട ഭാഗമായി കഡാേയുകമകറെഷനിലും 
ഡാറ് എൻരെിയിലും ഉയർന്ന കവതനകത്ാകട നിരവധി ഒഴിവേൾ ഉകണ്ന്ന് മന
സ്ിലാക്കി നിധിൻ സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്നുും ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയ
ക്കുറിച്ച് അറിയുേയുും അതിലൂകട ഡാറ്ാ എൻരെി കോഴ് സിന് കചരുേയുും കചയ്തു. 
കവഡ്, എേ് സൽ, ഡാറ് എൻരെി മുതലായവയിൽ ലഭിച്ച പരിശരീലനും വികദശ
ത്് കതാഴിൽ കനടന്നതിന് ആത്വിശ്വാസും വളർത്തുേയുും കൂട്ടുോർ വഴി വികദ
ശകത്ക്ക് കപാകുവാൻ സാധിക്കുേയുും കചയ്തു. ഇന്ന് നിധിൻ വികദശത്് 
സി കജാണ് കോര്പ്കറഷന്, ബറാക്ക-അബുദാബി േമ്പനിയിൽ കഹൽത്് 
കസഫ്റി സൂപ്ർവവസറായി കജാലികചയ്യുന്നു. ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് 
നിധിൻ അഭിപ്രായകപ്ടന്നതിങ്ങകന “അനിയത്ിയുകട േല്ല്ാണ സുംബന്ധമാ
യി ഉണ്ായിരുന്ന കലാൺ അടവിനുും വരീടപണിക്കുും എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ 
പറ്ിയത് ഡിഡിയു ജികേവവലൂകട ലഭിച്ച കജാലിയിലൂകടയാണ്.  കതാഴിൽ 
രഹിതരായ യുവതരീയുവാക്കൾ ഇന്ന് കേരളത്ികറെ ശാപമായി മാറകമ്പാൾ 
ഇത്രത്ിലള്ള കോഴ് സുേൾ വളകരകയകറ പ്രകയാജനും കചയ്യുന്നുണ്്. ഇകന്ന
കറെ കജാലി വളകര നല്ല രരീതിയിൽ കോണ്ടുകപാകുന്നതിന് എനിക്ക് ഡിഡിയു 
ജികേവവയിലൂകട േിട്ിയ കരെയിനിുംഗ് എത്രകത്ാളും സഹായേരമാകയന്ന് 
പറഞ്റിയിക്കാൻ സാധ്മല്ല.

നിധിന് എും
സി കജാണ് കോര്പ്കറഷന്, ബറാക്ക-അബുദാബി േമ്പനി, അബുദാബി

നിധിന് എും
േരിമ്പനക്കണ്ി, വിളകക്കാട് പി.ഒ., ഇരിട്ി, േണ്ണൂര്

മുഴുക്ന്്ക്  ടു അബുദാബി....

ന്ൊൺ അടവിനം വീടുപണിക്ം എനിക്ക് 
സൈായികാന് പറ്ിയത്ക് ഡിഡിയു ജിന്ക
ഹവലൂന്ട െഭിച് ന്ജാെിയിലൂന്ടയാണ്ക്
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കോഴികക്കാട് ജില്ലയികല മലപുറും ഗ്ാമത്ിൽ തമാസിക്കുന്ന 
കൂട്ടുകുടുംബാുംഗമായ അജിൻഷാഖാൻ ലെസ്ടു പഠനകശഷും പലവിധ കതാഴിലേളി
ലും വ്ാപൃതനായി. നാട്ികല ഒരു ഇവറെ്മാകനജ് കമറെ് ഗ്രൂപ്ികറെ േരീഴിൽ കജാലി 
കചയ്തു വരുന്നതിനിടയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് 
അറിവ് നൽേിയത്. അതിനുകശഷും അജിൻഷാഖാൻ ഡിഡിയു ജികേവവ കരെ
യിനിുംഗ് പൂർത്ിയാക്കുേയുും കചയ്തു. ലഭിച്ച ക്ാസുേളുും അറിവും തകറെ ഉള്ളികല 
ജരീവിത ലഷേ്കത് േകണ്ത്തുന്നതിനുും അതിനായി സ്വയും പരിശ്മിക്കുന്നതി
നുും പ്രകചാദനും നൽേി. എകറെ ഉപ് ഞങ്ങകള കൂലിപ്ണിക്ക് കപായിട്ാണ് കനാ
ക്കിയത്. ഉപ്യുകട ഏഴാും ക്ാസ്് ോലത്് പണിക്കിറങ്ങിതടങ്ങിയതാണ്. 
ഞാൻ വലതായകപ്ാൾകതാട്് ഉപ്ക്ക് വിശ്മജരീവിതും നൽേണകമന്ന് ആഗ്ഹി
ച്ചിരുന്നു. ഇകന്നനിക്ക് കുവവത്ിൽ കമാവബൽ കഷാപ്് കസയിൽസ്ാനായി 
കജാലിയുണ്്.  എകറെ ആഗ്ഹവും സാധിച്ചു. രണ്ടുവർഷമായി ഉപ്ക്ക് വിശ്മജരീ
വിതും നൽോൻ േഴിഞ്ഞു. അജിൻഷാഖാന് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്ിേത്ി
ലൂകട വരീട്ികല അവസ് കമച്ചകപ്ടത്ാൻ സാധിച്ചു. കൂട്ടുകുടുംബമായതിനാൽ 
തകന്ന ശാരരീരിേ അധ്വാനും കൂടാകത കുടുംബും മുകന്നാട്് കോണ്ടുകപാോൻ സാ
ധിക്കാത് അവസ്യായിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് അവസ്യാകേ മാറി. അജിൻ
ഷാഖാന് ലഭിക്കുന്ന അമ്പതിനായിരത്ിൽപരും രൂപ വരുമാനും തകറെ കുടുംബ
ത്ികലക്ക് മാസും കതാറും കൃത്മായി എത്ിക്കാൻ ശ്മിക്കുന്നതിലൂകടയാണ് 
കുടുംബത്ികല മാറ്ങ്ങൾക്ക് തടക്കുും കുറിച്ചത്.

“പ്ൽപണിക്ക് കപായി ജരീവിച്ച എകന്ന ഈ നിലയികലത്ിച്ചതിൽ 
ഡിഡിയു ജികേവവക്ക് വലിയ പങ്കുണ്്. .......... എകെിലും ഇനിയുും ആഗ്ഹങ്ങ
ളുണ്് നിറകവറ്ാൻ നാടും നാട്ടുോരുമാത്രമാണ് എകറെ മനസ്ിൽ അതകക്കാണ്് 
തകന്ന തിരിച്ച് നാട്ിൽ വന്ന് ജരീവിക്കാനാണ് ഞാനാഗ്ഹിച്ചത്.”

മാസശമ്പളും 50,000 രൂപ
കസയില്സ്ാന്,  കുവവറ്്

അജിൻഷാഖാൻ
മലപുറും, കോഴികക്കാട്

കുഹവറ്ിന്െ ന്സയില്സാന്

പന്തല്പണിക്ക് ന്പായി ജീവിച് 
എന്ന് ഈ നിെയിന്െത്ിച്തില് 
ഡിഡിയു ജിന്കഹവക്ക് വെിയ 
പങ്കുണ്്ക്.
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“ഞാൻ ശരണ്, എകന്നക്കുറിച്ച് പറയുകമ്പാൾ അച്ഛനുും അമ്യുും ഞാനുും 
ഏട്നുും അടങ്ന്ന കചറകുടുംബും. സാമ്പത്ിേ പരാധരീനതയാൽ ഏട്ൻ എസ്.
എസ്.എൽ.സി വിദ്ാഭ്ാസകത്ാകട പഠനും ഉകപഷേിച്ച് വഡ്രവർ കതാഴിൽ 
കചയ്ിരുന്നു. ഞാൻ പിജി വിദ്ാഭ്ാസും പൂർത്ിയാക്കി. അച്ഛനുും അമ്യുും പ്രാ
യാധിേ്വും അസുഖങ്ങളുും ോരണും കജാലിക്ക് കപാോറില്ല. പഠനോലത്് 
തകന്ന ഞാൻ എകറെ ആവശ്ങ്ങൾക്കായി കചറിയ വേകത്ാഴിലേളിലൂകടയുും 
മറ്റുും പണും േകണ്ത്ിയിരുന്നു. ഞങ്ങളുകട പഞ്ായത്ികല  ഡിഡിയു ജികേ
വവയുകട റികസാർഴ് സ് കപഴ് സണായി കജാലി കചയ്ിരുന്നു. ഒന്നാമകത് 
ബാച്ചികല കുട്ിേൾകക്കല്ലാും രെയിനിുംഗിനുകശഷും കജാലി ലഭിച്ചത് കനരിൽ 
േണ്് മനസ്ിലാക്കുവാൻ ഇടയായി. എനിക്കുും എന്തുകോണ്് ഈ 
കരെയിനിുംഗികറെ ഭാഗമായിക്കൂടാ എന്ന ചി്യാണ് എകന്ന ഡിഡിയു ജികേ
വവയുകട അക്കൗണ്ിുംഗ് കോഴ് സ് കതരകഞ്ടപ്ിച്ചത്. എകറെ ആഗ്ഹും 
കപാകല തകന്ന ഒരു കജാലി ഇരിട്ിയികല അഡ്വക്കറ്് ഓഫരീസിൽ എനിക്കുും 
േിട്ി. അവികട നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് യഥാർത്ത്ിൽ ഇകന്നകറെ 
വരീടികന മുകന്നാട്് നയിക്കുന്നത്. മാസുംകതാറും 7000/- രൂപ സ്ിരമായി ലഭി
ക്കുന്നുണ്്. കൂടാകത വടപ്ിുംഗിനായി ആധാരും, പഞ്ായത്് വർക്കുേൾ തടങ്ങി
യവ ഏകറ്ടത്് കചയ്യുന്നതിനുും സൗേര്മുണ്്. അതികറെ േമ്രീഷനായി ഒരു 
തേയുും എനിക്ക് േിട്ടുന്നുണ്്. രണ്ടുും കചർത്് മിക്കകപ്ാഴും 10000/-രൂപ മാസശ
മ്പളമായി ലഭിക്കുന്നു. ഡിഡിയു ജികേവവലൂകട എനിക്ക് എകറെ ജരീവിതും നില
നിർത്തുവാൻ േഴിയുന്നു. മറ്് കുട്ിേൾക്കുും എകന്നകപ്ാകല ജരീവിതത്ികലക്ക് 
ഒരു മുേൽക്കൂട്ാവകട് ഡിഡിയു ജികേവവ”

മാസശമ്പളും 10,000 രൂപ
അക്കൗണ്റെ്, അഡ്വക്കറ്് ഓഫരീസ്, ഇരിട്ി, േണ്ണൂര്

ശരണ് വി
ഇരിട്ി, േണ്ണൂര്

ഡിഡിയു ജിന്കഹവയിലൂന്ട െഭിച് 
ന്ജാെിയില് നിന്ള്ള വരുമാനമാ
ണ്ക് യഥാര്ത്ഥത്ില് ഇന്ന്ന്റെ 
വീടിന്ന മുന്ന്ാട്്ക് നയിക്ന്ത്ക്.
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ോസർകക്കാട് ജില്ലയികല കുറ്ികക്കാൽ കദശവാസിയായ കജാബൻ 
എബ്രഹാും ജരീവിതുംകോണ്് തകറെ ശാരരീരിേ കവല്വിളിേകള കതാൽപ്ിച്ച് ജരീ
വിക്കുന്ന വ്ക്ിയാണ്. അച്ഛനുും അമ്യുും സകഹാദരനുും അടങ്ന്ന എബ്രഹാ
മികറെ കുടുംബും സാമ്പത്ിേമായി കനരിട് ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ ോരണും മക്കകള രണ്ടു
കപകരയുും ഉയർന്ന ക്ാസുേളിൽ വിദ്ാഭ്ാസത്ിനയക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 
തനിക്ക് പഠിക്കുവാൻ േഴിയാത്ത് അനിയകനകെിലും സാധിക്കണും എന്നാഗ്
ഹും കജാബകന എത്രയുും കപകട്ന്ന് ഒരു കജാലി കനടേ എന്നതികലക്ക് എത്ി
കച്ചർത്തു. ഡി.ടി.പി, ഗ്ാഫിേ് ഡിവസനിുംഗുും പഠിച്ച കജാബൻ പലയിടങ്ങളി
കല വപ്രവറ്് സ്ാപനങ്ങളിലും കജാലി കചയ്ിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്് വേയ്യുും 
ഉള്ള പൂർണ്ണ ആകരാഗ്വാനായ ആളുേകളകപ്ാകല കജാലി കചയ്യുന്നതിന് 
കജാബന് സാധച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് കജാലിയിൽ തടരുന്നതിന് പലകപ്ാഴും വിഘാ
തമായിത്രീർന്നു. കജാലി നഷ്ടകപ്ട്് വരീട്ിലിരിക്കുന്ന സമയും ഡിഡിയു ജികേ
വവകയകുറിച്ച് കുടുംബശ്രീ മുഖാ്ിരും അറിവ് ലഭിക്കുേയുും, തടർന്ന് കരെയി
നിുംഗിനായി കചരുേയുും കചയ്തു. ഇത് കജാബകറെ ജരീവിതത്ികല 
വഴിത്ിരിവായി മാറി. ഇന്ന് കജാബൻ എബ്രഹാും േണ്ണൂർ ടൗണിനേത്തുള്ള 
ഗ്രീൻസ് വഹപ്ർമാർക്കറ്ിൽ കസയിൽസ്ാനായി കജാലി കചയ്യുന്നു. തനിക്ക് 
േിട്ിയ വരുമാനുംകക്കാണ്് അനിയകന ടൂറിസും ആറെ് എയർകപാർട്് മാകനജ് കമ
റെ് കോഴ് സ് പഠിപ്ിക്കുേയുും വികദശത്് പറഞ്യക്കുവാനുും സാധിച്ചു. എസ്.
എസ്.എൽ.സി വിദ്ാഭ്ാസും മാത്രമുള്ള കുട്ിയായിരുന്നിട്ടുകൂടിയുും ജരീവിതത്ി
കല പ്രതികൂല സാഹചര്ങ്ങകള മറിേടക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകചാദനും നൽകുന്നതി
നായി ഡിഡിയു ജികേവവക്ക് േരീഴിലള്ള കുട്ിേൾക്ക് ക്ാസുേൾ എടക്കുവാൻ 
കജാബൻ അവസരങ്ങൾ പ്രകയാജനകപ്ടത്ാറണ്്. വ്ത്സ്തമായ വശലിയിൽ 
ഏോുംഗ അഭിനയവും കമാകണാആക്ും സുംകയാജിപ്ിച്ച് ലഹരി വിമുക്മായ പു
തതലമുറകയ വാർകത്ടക്കുന്നതിനായി േിട്ടുന്ന അവധി ദിവസങ്ങകള പ്രകയാജ
നകപ്ടത്തുന്നു. തകറെ ജരീവിതത്ികല അനുഭവങ്ങകള കജാബൻ സാഷേ്കപ്ടത്തു
ന്നതിങ്ങകന.

 

കജാബൻ എബ്രഹാും 
കചറോവിൽ വരീട്, ശേരമ്പാടി, പുന്നക്കൽ, ോസർകഗാഡ് - 671541

ഞാന് ന്താല്കാന് തയ്ാറായില്ല 
ഡിഡിയു ജിന്കഹവലൂന്ട ജീവിതം 
തിരിച്ചുപിടിച്ചു. 
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എകറെ ശാരരീരിേ ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ എനിക്ക് േിട്ിയ അവസരങ്ങളിൽ നിന്നുും 

പല സ്ാപനങ്ങളിൽനിന്നുും പടിയിറക്കി......... ഞാൻ കതാൽക്കാൻ തയ്ാറാ
യില്ല. ഡിഡിയു ജികേവവലൂകട ജരീവിതും തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഇകന്നനിക്ക് ഗ്രീൻസ് 
സൂപ്ർമാർക്കറ്് എന്ന സ്ാപനത്ികല മാകനജ് കമന്ും സഹപ്രവർത്േരുും 
ഏത് ോര്ത്ിനുും നല്ല സകപ്ാർട്ാണ്. അതകോണ്ടുതകന്ന സക്ാഷകത്ാകട 
കജാലി കചയ്ാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാകത ഡിഡിയു ജികേവവലൂകട എനിയ്ക് 
േിട്ിയ കമാട്ികവഷൻ ക്ാസുേൾ എകന്ന ഒരുപാട് സ്വാധരീനിച്ചിട്ടുണ്്....... കുകറ 
അറിവേൾ േിട്ി അവ ജരീവിതത്ിൽ പ്രവർത്ിേമാക്കുന്നതിനുും മറ്ള്ളവരികല
ക്ക് പേർന്ന്  നൽകുന്നതിന് ശ്മിക്കുന്നുണ്്. അതകോണ്ടുതകന്ന ഞാനുും എകറെ 
വരീട്ടുോരുും ഇന്ന് സക്ാഷവാൻമാരാണ്.”

മാസശമ്പളും  : 6500 + ഭഷേണും + താമസ സൗേര്ും
കസയിൽസ്ാൻ, ഗ്രീൻസ് വഹപ്ർമാർക്കറ്്, േണ്ണൂര്
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കോഴികക്കാട് ജില്ലയികല മലകയാര ഗ്ാമമായ പുതപ്ാടിയികല സായ്കുമാർ 
ലെസ്ടു പഠത്ിന് കശഷും േമ്പയൂട്ർ ഡിവസനിുംഗിൽ ഡികലൊമ േരസ്മാക്കുേ
യുും മൂന്ന് വർഷകത്ാളും കേരളത്ിലും പുറത്തുും വിവിധങ്ങളായ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
കജാലി കചയ്യുേയുും കചയ്തു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു കതാഴിലിലും സ്ിരത വേവരി
ക്കുവാകനാ ഒരു മാകനജ് കമറെിനു േരീഴിൽ കജാലി കചയ്യുന്നതികനാ സാധിച്ചില്ല. 
ഇതിനികട നാട്ിൽ തിരികച്ചത്ിയ സായ്കുമാർ മാതാപിതാക്കളുകട നിർബന്ധപ്ര
ോരും  വരീടിനടത്് തകന്ന കജാലിക്ക് കപാകുവാൻ നിർബന്ധിതനായി. കൂട്ടുോ
രിൽ പലരുും ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതിയുകട േരീഴിലാണ് കജാലി കചയ്യുന്ന
കതന്ന് മനസ്ിലാക്കിയ സായ്കുമാർ പുതപ്ാടിയികല ഡിഡിയു ജികേവവ 
കസറെറിൽ കഹാ്ിറ്ാലിറ്ി മാകനജ് കമറെ് കോഴ് സിന് കചരുേയുും മൂന്ന് 
മാസകത് കരെയിനിുംഗിനുകശഷും വയനാട്ികല വവത്ിരിയിലള്ള ബ്ലൂ ജിഞ്ര് 
റികസാർട്ിൽ  കജാലി ലഭിക്കുേയുും കചയ്തു. ഒരു വർഷകത്ാളമായി 12000/- 
രൂപ മാസ ശമ്പളകത്ാകടാപ്ും ഭഷേണവും താമസ സൗേര്വും ലഭ്മാകുന്നു
ണ്്. തകറെ ജരീവിതാനുഭവത്ിൽ ഡിഡിയു ജികേവവകയ കുറിച്ച് സായ്കുമാർ 
അഭിപ്രായകപ്ടന്നത് ഇങ്ങകന.

“ഞാൻ ഡിഡിയു ജികേവവലൂകട കഹാ്ിറ്ാലിറ്ി മാകനജ് കമറെ് കോഴ് സ് 
പഠിക്കുും മുമ്പ് 25000/-രൂപ ശമ്പളകത്ാകട കജാലി കചയ്ിട്ടുണ്്. പകഷേ എകറെ 
കൂട്് കേട്് ോരണും അവികടകയാന്നുും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ േഴിഞ്ില്ല. ഇകന്നകറെ 
സ്ിതിയാകേ മാറി. ഡിഡിയു ജികേവവലൂകട േിട്ിയ വ്ക്ിത്വവിേസന ക്ാ
സുേൾ ജരീവിതത്ിൽ ലഷേ്കബാധും വരുന്നതിന് എകന്ന സഹായിച്ചു. ഇവികട 
ഞാനിഷ്ടകപ്ടന്ന ഫരീൽഡിൽ കജാലി കചയ്യുന്നതികറെ സുഖമുണ്്....... നകല്ലാരു 
മാകനജ് കമറെികറെ േരീഴിലും ........ ഇകന്നകന്നകക്കാണ്് കുടുംബും സക്ാഷിക്കു
ന്നു. അതതകന്നയാകണകറെ വിജയവും.

മാസശമ്പളും 12,000 രൂപ
ബ്ലൂ ജിഞ്ര് റികസാര്ട്്, വവത്ിരി, വയനാട്

സായ് കുമാര് പി.ജി
പിണ്ണിപറമ്പില്, േക്കാട്, പുതപ്ാ ടി, കോഴികക്കാട്.

ഞാനിഷ്ടന്പ്ടുന് ഫീല്ഡില് 
ന്ജാെി ന്�യ്യുന്തിന്റെ 
ഒരു സുഖമുണ്്ക്
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കോഴികക്കാട് ജില്ലയികല തലയാട് ഗ്ാമപ്രകദശത്ാണ് റിഷാദുും ഉപ്യുും 
ഉമ്യുും സകഹാദരനുും അടങ്ന്ന കുടുംബും താമസിക്കുന്നത്. സാമ്പത്ിേമായി 
പികന്നാക്കാവസ്യിലായിരുന്നതിനാൽ തകന്ന റിഷാദിനുും സകഹാദരനുും ത
ടർപഠനും എന്നത് ലെസ്ടുവിനുകശഷും സാധ്മായില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഡിഡിയു 
ജികേവവയുകട കരെയിനിുംഗിലൂകട  കജാലി േരസ്മാക്കി. ഒരു വർഷകത്ാളമാ
യി റികസാർട്ിൽ ഹൗസ്ാനായി കജാലി കചയ്യുന്ന റിഷാദിന് ഭഷേണവും താമസ
സൗേര്വും കൂടാകത 9500/- രൂപ ശമ്പളവും ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ കജാലിയിൽ 
ഞാനുും എകറെ കുടുംബവും ഏകറ സക്ാഷിക്കുന്നു. ഒഴിവസമയങ്ങളിൽ കൂട്ടുോ
കരാത്് കൂടകമ്പാൾ എകറെ അവസ് പഴയതിൽ നിന്നുും വ്ക്ിപരമായി സമൂഹ
ത്ിൽ ഉണ്ായ അുംഗരീോരകത് എനിക്ക് മനസ്ിലാക്കാൻ േഴിയാറണ്്.  
 

“കജാലികയാ വരുമാനകമാ ഇല്ലാകത കൂട്ടുോർക്കിടയിലും 
കുടുംബക്കാർക്കിടയിലും പരിഹാസ്നായി ജരീവിച്ച എനിക്കിന്ന് ഡിഡിയു ജി
കേവവയുകട എൻസരീവരീറ്ി കഹാ്ിറ്ാലിറ്ി മാകനജ് കമറെ് കോഴ് സിലൂകട 
ജരീവിത വിജയും കനടികയടക്കാൻ സാധിച്ചു.” 

മാസശമ്പളും : 9500/- 
ഹൗസ് മാൻ, വവത്ിരി റികസാർട്്, വയനാട്

റിഷാദ് കേ.എ
തലയാട്, കോഴികക്കാട്

കൂട്ടുകാരുന്ടയും 
കുടുംബകാരുന്ടയും വായടച്ത്ക് 
ഡിയു ജിന്കഹവയാണ്ക്
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േണ്ണൂർ സ്വകദശിനിയായ ജിനിഷ സാമ്പത്ിേമായി വളകര പികന്നാക്കാവ
സ് കനരിടന്ന കുടുംബത്ികല ഒരുംഗമാണ്. ലെസ്ടു പഠനോലത്് ജിനിഷയുകട 
അച്ഛന് സുംഭവിച്ച ആേസ്ിേ മരണും ആ കുടുംബകത് എല്ലാ വിധത്ിലും ബാ
ധിക്കുേയുണ്ായി. അമ്യുകട കൂലിപ്ണിയിലൂകട േിട്ടുന്ന തച്ഛമായ വരുമാനും 
പലകപ്ാഴും  ആകുടുംബകത് ദാരിദ്രത്ിൽ നിന്നുും േരകേറന്നതിന് കവണ്ത്ര 
സഹായേരമായിരുന്നില്ല. ഡിഗ്ി പഠനും പൂർത്ിയാക്കിയ കശഷും ബിഎഡ്ിന്  
പ്രകവശനും ലഭിച്ച ജിനിഷ തകറെ കൂട്ടുോരിലൂകട ഡിഡിയു ജികേവവകുറിച്ച് 
അറിയുവാനിടയായി. മൂന്ന മാസകത് കരെയിനിുംഗിലൂകട കജാലിേിട്ടുകമന്ന പ്ര
കത്േത കോണ്ടുതകന്ന അക്കൗണ്ിുംഗ് കോഴ് സ് പൂർത്ിയാക്കുേയുും ബിഎ
ഡ്ിനുള്ളശ്മും ഉകപഷേിക്കുേയുും കചയ്തു. നിലവിൽ ജിനിഷ ബാുംഗ്ലൂർ ആുംപിൾ 
സൂപ്ർ മാർക്കറ്ിൽ പർകച്ചഴ് സിുംഗ് എൻരെി സ്റ്റാഫായി കജാലി കചയ്യുന്നു.ഇവികട 
നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭഷേണവും താമസ സൗേര്വും ഏഴായിരും രൂപ മാസശമ്പള
വും ജിനിഷകയ സുംബന്ധികച്ചടകത്ാളും കനട്ും തകന്നയാണ്. 

“മാസും കതാറും എനിക്ക് േിട്ടുന്ന ഏഴായിരും രൂപയിൽ നിന്ന് ആറായിരും 
വരീട്ികലക്കയക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്്. എനിക്ക് ജരീവിതത്ിൽ ഇനിയുും 
ഒരുപാട് മുകന്നറവാനുണ്് കജാലി സ്ലത്ികറെ ദൂരക്കൂടതകലാഴിച്ചാൽ ഞാൻ 
സക്ാഷവതിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇകന്നകറെ ോര്ങ്ങൾ സ്വയും കനാക്കു
ന്നതിനുും കുടുംബകത് ഒരുവേ സഹായിക്കുന്നതിനുും സാധിച്ചത് ഡിഡിയു ജി
കേവവയിലൂകടയാണ്. കൂകട പഠിച്ചവരുും തടർന്ന് പഠിച്ചവരുും ഒകക്ക ഇന്ന് കജാ
ലിയില്ലാകതയിരിക്കുകമ്പാൾ എനിക്ക് സ്വ്ും വരുമാനവും ഒരു കജാലിയുും 
ഉള്ളതതകന്നയാണ് ഡിഡിയു ജികേവവലൂകട ഞാൻ വരിച്ച ജരീവിത വിജയും.” 
ജിനിഷ പറഞ്ഞു നിര്ത്ി.

മാസശമ്പളും : 7000/- 
പർകച്ചഴ് സിുംഗ് എൻരെി സ്റ്റാഫ്, ആുംപിൾ സൂപ്ർ മാർക്കറ്്, ബാുംഗ്ലൂർ

ജിനിഷ
േണ്ണൂർ

എനിക്ക് ജീവിതത്ില് 
ഇനിയും ഒരുപാട്ക് 
മുന്ന്റുവാനണ്്ക് 
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“എകറെ കപര് വിപിൻ മൂന്ന് മാസമായി ആുംപിൾ സൂപ്ർ മാർക്കറ്് ബാുംഗ്ലൂ
രിൽ പർകച്ചഴസിുംഗ് എൻരെി സ്റ്റാഫായി കജാലി കചയ്യുന്നു. ആറ് മാസും മുൻപ് 
അമ് കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് ഡിഡിയു ജികേവവ കുറിച്ച് അറിയാനിടയായ
താണ് എകറെ ജരീവിതത്ികല വഴിത്ിരിവികന സഹായിച്ചത്. 

അമ്യുും കചച്ചിയുും ഞാനുും അടങ്ന്ന കുടുംബത്ിൽ നിന്നുും ോൻസർ 
കഗാഗിയായ അച്ഛൻ വിടപറഞ്ിച്ച് എട്് വർഷങ്ങൾ േഴിഞ്ഞു. ഇക്കാലമത്രയുും 
അമ് കൂലിപ്ണിയിലൂകടയാണ കുടുംബും നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കചച്ചി 
വിവാഹ പ്രായകമത്ിയകതാകട ഞാനുും പഠനകത്ാകടാപ്ും കൂലിപ്ണിക്ക് 
കപാകേണ് അവസ് വന്നു. കചച്ചിയുകട വിവാഹകത്ാകട വന്നുകചർന്ന സാമ്പ
ത്ിേ ബാധ്ത എനിക്ക് പഠനകത്ക്കാൾ ഉപരി കജാലി എന്നതികലക്ക് പ്രാ
ധാന്ും നൽകേണ്ി വന്നു. അകപ്ാൾ ആശ്യിച്ചിരുന്ന കൂലിപ്ണിയിൽ നിന്നുും 
എനിക്ക് കമാചനും തന്നത് ഡിഡിയു ജികേവവ യിലൂകട പഠിച്ച അേൗണ്ിുംഗ് 
കോഴ് സാണ് ഇന്നമ് വരീട്ിൽ തനിച്ചായി കപാകയകെിലും എനിക്ക് േിട്ിയ 
കജാലിയിൽ സക്ാഷവതിയാണ്. 

ഡിഡിയു ജികേവവയിലൂകട ഒരു കജാലി േരസ്മാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് 
എനിക്ക് ജരീവിതത്ിൽ വലിയ ോഴ്ചപാകടാന്നുും ഉണ്ായിരുന്നില്ല. എന്നാലി
കപ്ാൾ കുറച്ച് കമച്ചയൂരിറ്ികയാകക്ക കതാന്നുന്നുണ്്. കേരളത്ിനു പുറത്് പലതരും 
ആളുേകളാട് ഇടപഴകുവാൻ സാധിച്ചു. േിട്ടുന്ന വരുമാനത്ിലൂകട ജരീവിതും പച്ച
പിടിപ്ിക്കുവാനുള്ള ശ്മത്ിലാണ്...... ആഗ്ഹങ്ങകളകറയുണ്്. ജരീവിതത്ികല 
ആദ്പടി മുകന്നാട്് കവക്കുവാൻ ഡിഡിയു ജികേവവ എകന്ന സഹായിച്ചു”

മാസ ശമ്പളും 10000/
പർകച്ചഴ് സിുംഗ് എൻരെി സ്റ്റാഫ്. സാേ് േമ്പയൂട്ർ അക്കാഡമി,
ആുംപിൾ സൂപ്ർമാർക്കറ്് കബകൊരുഗട്്, ബാുംഗ്ലൂർ

വിപിൻ. കേ.പി 
ോവുംപാട്ില്, ഫൂലുംമ്പ്ര, മാലൂർ, ശാസ്തിനഗർ, േണ്ണൂർ.

കിട്ടുന് വരുമാനത്ിലൂന്ട 
ജീവിതം പച്പിടിപ്ിക്വാനള്ള 
ശ്മത്ിൊണ്ക്...... 
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േണ്ണൂർ ജില്ലയികല തില്ലകകെരി സ്വകദശിനിയുും ഡിഗ്ി വിദ്ാർത്ിനിയുമാ
ണ് അശ്വനി. നാലകപരടങ്ന്ന കുടുംബത്ികലക്കായി അച്ഛകറെ കബക്കറി കജാ
ലിയിലൂകട േിട്ടുന്ന വരുമാനും മാത്രമാണ് വർഷങ്ങളായുള്ള സാമ്പത്ിേ കശ്ാത
സ്്. എന്നാൽ കചറപ്ോലുംകതാട്് തകറെ പിതാവികറെ അധ്വാനത്ികനാത്് 
കുടുംബത്ികറെ കേട്ടുറപ്ിനായി തന്നാൽ േഴിയുന്നത് കചയ്ണകമന്ന അശ്വനിയു
കട ആഗ്ഹും അവകള ഒരു കജാലി എത്രയുും കപകട്ന്ന് േരസ്മാക്കണകമന്നതി
കലക്ക് നയിച്ചു. കുടുംബശ്രീ അുംഗമായ അമ് ഡിഡിയു ജികേവവ കുറിച്ചുും കജാ
ലിസാധ്തകയയുും അറിയുവാൻ ഇടവരിേയുും തനിക്ക് കതരകഞ്ടക്കു 
ന്നതിനായി അനുകയാജ്മായ ഒരവസരും മകറ്ാന്നില്ല എന്ന് അശ്വനി മനസ്ിലാ
ക്കുേയുും കചയ്തു. അങ്ങകന സാേ് േമ്പയൂട്ർ അക്കാഡമിയികല ഡിഡിയു 
ജികേവവ കസറെറിൽ നിന്നുും ബാകെിുംഗ് ആറെ് അേൗണ്ിുംഗ് കോഴ് സ് മൂന്ന് 
മാസുംകോണ്് വിജയേരമായി പൂർത്രീേരിച്ചു. രണ്് മാസത്ികലകറയായി 
വപ്രവറ്് സ്ാപനത്ിൽ കജാലി കചയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ ബി.പി.എൽ കുടുംബ
ത്ികലക്ക് അശ്വനിയുകട വരുമാനവും ഒരുമുതൽകൂട്ാണ്.

അശ്വനിയുകട വാക്കുേളിലൂകട  “ഒരു കജാലി എന്ന എകറെ ലഷേ്ും ഡിഡിയു 
ജികേവവയിലൂകട കനടികയടക്കാൻ സാധിച്ചു. കൂടാകത ഈ കോഴ് സിന് മുമ്പ് 
എനിക്ക് ഓകരാ ജരീവിത പ്രശ് നങ്ങകള എങ്ങകന മറിേടക്കാും എകന്നാന്നുും 
അറിവില്ലായിരുന്നു. ഇകപ്ാൾ നാട്ിൽ നിന്നുും വരീട്ിൽ നിന്നുും അേകല ജരീവിക്കു
കമ്പാൾ േിട്ിയ അനുഭവും  എനികക്കാരു പാഠമാണ്. ഡിഗ്ിേഴിഞ്ഞുും കവണകമ
കെിൽ തർന്ന് പഠിക്കാമായിരുന്നു പകഷേ എനിക്ക് കജാലി കചയ്ാനാണിഷ്ടും. 
അതകോണ്് കജാലി തടരുും... ോശുണ്ാക്കിയിട്് വരീണ്ടുും പഠിക്കുും....ഇവികട 
കോകളജ് വലഫ് കപാകല ഞങ്ങകളല്ലാവരുും ജരീവിതും എൻകജായ് കചയ്യുന്നു
ണ്്... ഇകന്നകന്ന സ്വ്ും ോലിൽ നിൽക്കാൻ ഡിഡിയു ജികേവവ സഹായിച്ചു”. 

 
അശ്വനി
തില്ലകകെരി, േണ്ണൂർ

അശ്വനി
തില്ലകകെരി, േണ്ണൂർ

ഇന്ന്ന്ന് സ്വന്തം കാെില് 
നില്കാന് ഡിഡിയു ജിന്കഹവ 
സൈായിച്ചു
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സാമ്പത്ിേമായുും സാമൂഹ്മായുും പികന്നാക്കാവസ് കനരിടന്ന കുടുംബമാ
യിരുന്നു േണ്ണൂർ രാമ്ളി സ്വകദശിയായ അഭിലാഷികറെത്. രണ്് സകഹാദരിമാ
രുും അച്ഛനുും അമ്യുമടങ്ങിയ കുടുംബത്ിൽ കപൺകുട്ിേളുകട വിവാഹും 
കൂടതൽ സാമ്പത്ിേ ബാധ്തക്ക് ഇടയാക്കി. കൂലിപണിയിലൂകട ഉപജരീവനും 
നടത്ിയിരുന്നു അഭിലാഷികറെ അച്ഛന് നിത്വൃത്ിയുും വിവാഹാന്രും 
ഉണ്ായ േടങ്ങളുും നിവർത്ിയാക്കുവാൻ തനിച്ച് സാധ്മല്ലാതായി. തടർന്ന് 
അഭിലാഷ് തകറെ പഠനും പാതിവഴിയിൽ നിർത്ികവക്കുേയുും ഒരു കജാലി 
എന്നതിനായി കൂടതൽ ശ്ദ്ധ നൽകുേയുും കചയ്തു. എന്നാൽ എും.കോും വിദ്ാർ
ഥി ആയിരുന്നിട്ടുകൂടിയുും അഭിലാഷിന് തകറെ മനസിനിഷ്ടകപ്ട് കജാലി ലഭ്മാ
യില്ല. ഇതിനിടയിൽ കൂട്ടുോരിൽ ചിലർക്ക് ഡിഡിയു ജികേവവ  വഴി കരെയ് നി
ങ്ും കജാലിയുും ലഭിച്ചതറിയുേയുുംഡിഡിയു ജികേവവ യിൽ BPO കോഴ് സ് 
തികരകഞ്ടക്കുേയുും 3 മാസക്കാല കരെയിനിുംഗ് പൂർത്ിയാക്കുും മുമ്പ് തകന്ന 
അഭിലാഷിന് കപാണ്ികച്ചരിയിലള്ള ഇകറെർകനറ്് കഗ്ാബൽ സർവ്രീസ് വപ്രവ
റ്് ലിമിറ്ഡിൽ ഓഫരീസ് സ്റ്റാഫായി കജാലി ലഭിക്കുേയുും കചയ്തു. കോൾ കസറെർ 
ഏജറൊയി അഭിലാഷിന് മാസും 10000 രൂപ ശമ്പളവും ലഭിച്ചു. ഇതിലൂകട തകറെ 
അച്ചനുണ്ായ സാമ്പത്ിേ ബാധ്ത കുറയ്കവാനായി ഒരു പരിധിവകര സാധ്
മാവേയുും കചയ്തു.

''കജാലികയാകടാപ്ും എനിക്ക് എും.കോും പൂർത്ിയാക്കുവാനുും സാധിച്ചു. 
സാമ്പത്ിേമായി മാത്രമല്ല നമ്മുകട നാട് വിട്് മകറ്ാരു സ്ലത്് ജരീവിക്കു
കമ്പാൾ േിട്ിയ അറിവും അനുഭവങ്ങളുും വ്ത്സ്തമായിരുന്നു. വരീട്ിലള്ളവർക്കുും 
നാട്ടുോർക്കുും എല്ലാും ഇടയ്ക് ഞാൻ ലരീവിന് വരുകമ്പാൾ വലിയ ബഹുമാനവും 
സ് കനഹവും ഒകക്കയാ.... ഇകതാകക്ക അനുഭവിക്കുകമ്പാൾ ഡിഡിയു ജികേവവ
എനിക്കു േിട്ിയ ഭാഗ്മായി കതാന്നാറണ്്. എകന്നകപാകല സാമ്പത്ിേമായി 
പരാധരീനത അനുഭകപ്ടന്ന യുവതലമുറയ്ക് ഇന്ന് ഡിഡിയു ജികേവവ അനുഗ്
ഹും തകന്നയാണ് എകറെ അനുഭവത്ിൽ...''
മാസ ശമ്പളും 10000 രൂപ
ഓഫരീസ് സ്റ്റാഫ്, ഇകറെർകനറ്് കഗ്ാബൽ സർവ്രീസ് വപ്രവറ്് ലിമിറ്ഡ്, കപാണ്ികച്ചരി

അഭിലാഷ് എും.വി
മണക്കാട്ടുവരീട്ില്, കമാട്ക്കുന്ന്, ഈട്ിക്കുളും പി.ഒ., രാമ്ളി, േണ്ണൂര്

ന്ജാെിന്യാന്ടാപ്ം 
എനിക്ക് എം.ന്കാം 
പൂര്ത്ിയാക്വാനം സാധിച്ചു. 
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കോഴികക്കാട് ജില്ലയികല പ്രീരകൊവ് സ്വകദശിനിയായ ശ്രീജിന ഡിഗ്ിയുും 
കമഡിക്കൽ ലാബ് കടേ് നരീഷ്ൻ ഡികലൊമയുും പൂർത്ിയാക്കിയ കശഷും വിവാ
ഹിതയാവേയുും ഒരു വരീട്മ്യായി മേകനയുും ഭർത്ാവികനയുും പരിപാലിച്ച് 
വരീടിനേത്് ഒതങ്ങി േഴിയുന്ന വ്ക്ിയായിരുന്നു. ഇത്രും ചുറ്റുപാടേൾ ഒരു 
കജാലി കനടവാനായി തനിക്കുണ്ായിരുന്നിട്ടുും ശ്രീജിനയ്ക് പരിചയമില്ലാത്വ
കരാട് സുംസാരിക്കുവാകനാ കജാലിക്കു കപാകുവാകനാ ഉള്ള ആത് വിശ്വാസമി
ല്ലാത്തും തകറെ കപാരായ്മ ആയിരുന്നു എന്ന് ശ്രീജിന സാഷേ്കപ്ടത്തുന്നു. കു
ടുംബശ്രീയിലൂകട ശ്രീജിനയുകട ഭർത്ാവികറെ അമ് ഡിഡിയു ജികേവവ 
പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് അറിയുവാനിടയായതും തകറെ മരുമേൾക്കുും കുടുംബത്ിനുും 
ഭാവിയികലക്ക് ഒരു മുതൽകൂട്ാകുകമന്ന പ്രതരീഷേകയാകട മൂന്ന് മാസകത് 
കോഴ് സിന് ഡിഡിയു ജികേവവ യിൽ കചർത്തു. തടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ 
കോഴ് സ് പൂർത്ിയാക്കിയകതാകടാപ്ും, കോഴികക്കാട് അധിേും ദൂരത്ല്ലാകത 
തകന്ന വസലറെ് വാലി ഓർക്കിഡ് ആറെ് നഴ് സറി എന്ന സ്ാപനത്ിൽ 
ഓഫരീസ് സ്റ്റാഫായി കജാലിയുും ലഭിച്ചു. ഡിഡിയു ജികേവവയിലൂകട തകറെ വ്
ക്ിജരീവിതത്ിൽ ഉണ്ായ മാറ്കത് ശ്രീജിന ോണുന്നതിങ്ങകന: '' ഡിഡിയു 
ജികേവവയ്ക േരീഴിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ കപായില്ലായിരുകന്നകെിൽ ഇന്നുും ഒരു 
വരീട്മ്യായി ഞാൻ ഒതങ്ങികൂടി കപാകുമായിരുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് വ്ക്ിപര
മായുും സാമ്പത്ിേമായുും ഉണ്ായ മാറ്ും പറഞ്റിയിക്കാൻ സാധ്മല്ല. 
ഇതികറെ ക്രഡിറ്് ഡിഡിയു ജികേവവകയാകടാപ്ും എകറെ ഭർത്ാവികറെ അമ്
യ്കും ആണ്. സമൂഹത്ികല ഏകതാരു സ്തരീകയയുും കപാകല ആത്ാഭിമാനകത്ാ
കട ജരീവിക്കുവാനുും എകറെ കുടുംബത്ികറെ സക്ാഷങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ 
എകറെ ഭർത്ാവികനാകടാപ്ും എനിക്ക് േിട്ടുന്ന 12000 രൂപ ശമ്പളത്ിലൂകട 
പകൊളിയാവന്നതിന് ഇന്ന് എനിക്കുും സാധ്മാകുന്നുണ്്.''

മാസ ശമ്പളും 12000 രൂപ
ഓഫരീസ് സ്റ്റാഫ്, വസലറെ് വാലി ഓർക്കിഡ് ആറെ് നഴ് സറി, കോഴികക്കാട്

ശ്രീജിന
കതജസ്്, നാലേണ്ത്ില്, പ്രീരകൊവ്, കോഴികക്കാട്

ഞാന് പഠികാന് ന്പായില്ലായി
രുന്ന്ങ്ില് ഇന്ം ഒരു വീട്മ്മ
യായി ഞാന് ഒതുങ്ങികൂടി 
ന്പാകുമായിരുന്.
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“എകറെ കൂട്ടുോർക്ക് എല്ലാവർക്കുും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഉണ്്. അത് അവരുകട 
മാതാപിതാക്കൾ വാങ്ങിച്ചുകോടത്താണ്. എനിക്കുും ഒരു സ്വർണ്ണമാല കവണകമ
ന്നാഗ്ഹമുണ്്, ഞാൻ വാങ്ങിക്കുും എകറെ സ്വ്ുംപണും കോണ്്. ഇകപ്ാൾ എനി
ക്കുള്ള ഒരു ആഗ്ഹും ഇതാണ്. അതിനുള്ള തയ്ാകറടപ്ിലാണ് ഞാൻ”.

ോസർകഗാഡ് ജില്ലയികല കപരിയയിൽ അുംകബദ്ക്കർ കോകളജിനടത്തുള്ള  
ഗ്ാമപ്രകദശത്ാണ് ശരണ്യുകട വരീട്. വളകരയധിേും യാതനേൾ  നിറഞ് 
കുടുംബപശ്ാത്ലത്ിലാണ് ശരണ്കയന്ന പട്ിേവർഗ്ഗ കപൺകുട്ി ജരീവിച്ചി
രുന്നത്. നാലുംഗങ്ങളടങ്ന്ന കുടുംബത്ികല പ്രധാന ആശ്യമാണ് ശരണ്. 
അസുഖമായതകോണ്് അച്ഛനു സ്ിരമായി കജാലിക്കു കപാോൻ േഴിയുന്നില്ല. 
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തടങ്ങി വച്ച വരീട പണി ഇകപ്ാഴും എവികടയുും എത്ിയി
ട്ില്ല. അനിയകറെ വിദ്ാഭ്ാസത്ിനുും വരീട്ടുചിലവേൾക്കുും മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലാ
തായകപ്ാഴാണ് ശരണ് കജാലിയ്കായി അകന്വഷണും ആരുംഭിച്ചത്. ഡിഡിയു 
ജികേവവ വഴി മുംഗലാപുരത്തുള്ള എച്ച്. ജി.എസിനു േരീഴിൽ ഐഡിയ കോൾ 
കസറെറിൽ കടലി കോളർ ആയി ആറമാസമായി ശരണ് കജാലി കചയ്യുന്നു. 

മുൻപ് താനുും തകറെ കുടുംബവും അനുഭവിച്ചിരുന്ന േഷ്ടപ്ാടേൾക്ക് ഇകപ്ാൾ 
കചറിയ രരീതിയികലകെിലും മാറ്ും സാധ്മായത് ഈ വരുമാനത്ിലൂകടയാണ്, 
അതിൽ ഒരുപാട് സക്ാഷവും കതാന്നുന്നുണ്്. അച്ഛൻ കരാഗാവസ്യിൽ ആയ
കപ്ാൾ സഹായേമായത് ഓകരാ മാസവും മിച്ചും വച്ച തേയാണ്.  കരെയിനിങ് 
കസറെറികല പരിശരീലനും തകറെ സ്വഭാവത്ിലും ജരീവിതരരീതിയിലും ഒരുപാട് 
മാറ്ങ്ങൾ ഉണ്ാക്കിയതായി ശരണ് സക്ാഷകത്ാകട പറയുന്നു. വരെനിുംങ്ങ് 
കപ്രാഗ്ാമിൽ അുംഗമാവന്ന സമയത്് മറ്് വിദ്ാർത്ിേളുമായി ഇടകപടേകയാ 
ോര്ഷേമതകയാകട പ്രവർത്ിക്കുേകയാ കചയ്ിരുന്നില്ല. ഡിഡിയു ജികേവവ 
മുകഖന ആത്വിശ്വാസകത്ാകട ഒരു സദസ്ികന അഭിമുഖരീേരിക്കാനുും ആളുേളു
മായി ഇടകപടാനുമുള്ള ഊർജ്ജും ലഭിച്ചിട്ടുകണ്ന്ന് മാത്രമല്ല കടലികോളർ കജാലി 
ആയതകോണ്് തകന്ന ഉപകഭാക്ാക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നതിനുും കസറെറികല 
പരിശരീലനും വളകരയധിേും സഹായിച്ചിട്ടുകണ്ന്നുും ശരണ് പറയുന്നു 

ശരണ്. കേ.,
േണിയാുംകുണ്്, കപരിയ, ോസർകഗാഡ് -671316

ന്രെയിനിങ്ക് ന്സറെറിന്െ 
പരിശീെനം എന്റെ സ്വഭാവത്ി
ലും ജീവിതരീതിയിലും 
ഒരുപാട്ക് മാറ്ങ്ങള ഉണ്ാകി.
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ഇത്രയുും കചറപ്രായത്ിൽ തകന്ന വരീട്ികല ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ ഏകറ്ടത്് 
ആത്വധര്കത്ാകട നിറകവറ്റുന്നതിന് ഡിഡിയു ജികേവവ വഴി ലഭ്മായ 
കജാലിയാണ് ശരണ്കയ പ്രാപ്തയാക്കിയത് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ  അഭിപ്രാ
യകപ്ടേയുണ്ായി. മേളുകട ഈ മാറ്ത്ിൽ മാതപിതാക്കൾ വളകരയധിേും 
അഭിമാനും കോള്ളുന്നു.

കടലി കോളർ, എച്ച്. ജി. എസ്., ഐഡിയ കോൾ കസറെര്, മുംഗലാപുരും
കഫാണ് : 9846092351
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ജരീവിതത്ികല വേകപ്റിയ അനുഭവങ്ങളിലും  പതറാകത പ്രശ് നങ്ങകള 
സവധര്ും അഭിമുഖരീേരിച്ച് ലഷേ്പ്രാപ്തിയിൽ എത്ിക്കുവാൻ പ്രയത് നിക്കുന്ന 
വ്ക്ിയാണ് വികജഷ്. ഡിഡിയു ജികേവവ കോഴ് സിൽ അുംഗമാവേ എന്ന 
തരീരുമാനമാണ് ഈ ഇരുപത്ിരണ്ടുോരകറെ ജരീവിതകത് മാറ്ിമറിച്ചത്.  സാ
മ്പത്ിേമായി പികന്നാക്കും നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്ികല അുംഗമായതകോ
ണ്്, വളകരയധിേും േഷ്ടകപ്ട്ാകണകെിലും തകറെ കുടുംബത്ികറെ അവസ്യിൽ 
പുകരാഗതി ഉണ്ാക്കണകമന്ന് ആദ്കമ തകന്ന ഉറപ്ിച്ചിരുന്നു. അച്ഛനുും അമ്യുും 
സകഹാദരനുും ഉൾകപ്ടന്നതാണ് വികജഷികറെ കുടുംബും. അമ് ോൻസർ 
കരാഗിയുും അച്ഛൻ ഹൃകദ്രാഗിയുമായതകോണ്് ഒരു മാസകത് മരുന്നിനു തകന്ന 
നകല്ലാരു തേ മാറ്ി വയ് കക്കണ്തായിട്ടുണ്്. 

ലെസ്ടു പഠനും പൂർത്രീേരിച്ചതിനുകശഷും ഒരു വർഷും ഓകട്ാ വഡ്രവറായി 
കജാലി കചയ്ിരുന്നു. ആ അവസരത്ിലാണ് കുടുംബശ്രീ വഴി നടത്തുന്ന 
ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങികനക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. കസറെത്ികല വരെ
നിുംങ്ങ് നാളുേളിലാണ് ജരീവിതകത്ാടള്ള തകറെ ോഴ്ചപ്ാടിൽ മാറ്ങ്ങൾ സുംഭ
വിച്ചത് എന്ന് വികജഷ് പറയുന്നു. “ഈ കോഴ് സ് എകന്ന വളകരയധിേും സ്വാ
ധരീനിച്ചിട്ടുണ്്. മുൻപ് ജരീവികത്ക്കുറിച്ച് വളകര സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്നുും 
എനിയ്കണ്ായിരുന്നില്ല. ഒകട്ാ വഡ്രവറായിരുകന്നകെിലും ആളുേകളാട് ഇടപഴ
ോൻ ബുദ്ധിമുട്ായിരുന്നു. ഒരു സദസ്ികന അഭിമുഖരീേരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 
ഇകപ്ാൾ അതികനല്ലാും മാറ്ും വന്നു. എകന്നകപ്ാലള്ള നിർദ്ധനരായ കുടുംബങ്ങ
ളിൽനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഡിഡിയു ജികേവവ കപാലള്ള പദ്ധതിേൾ 
വലികയാരു ആശ്വാസമാണ്. ഒരുപാട് ജരീവിതങ്ങൾക്ക് പ്രോശകമകുവാൻ 
ഡിഡിയു ജികേവവ ക്ക് സാധ്മായിട്ടുണ്്”. ഇന്ന് ഭഷേണത്ിനുും താമസത്ി
നുും പുറകമ എണ്ണായിരത്ി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാസശമ്പളത്ിൽ ോസർകഗാഡുള്ള 
േല്ാൺസിൽേ് സിൽ കസയിൽസ്ാൻ ആയി കജാലി കചയ്യുേയാണ് വികജഷ്.

മാതാപിതാക്കകള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുും അറിയിക്കാകത പരിപാലിക്കണും, സ്വ്
മായി ഒരു വരീട് ഉണ്ാക്കണും എന്നതാണ് വികജഷികറെ അടത് ലഷേ്ും. വികജ
ഷികറെ ലഷേ്ങ്ങളികലക്ക് എത്തുന്നതിന് ഓകരാ ചവിട്ടുപടിേൾ േയറാൻ വികജ

വികജഷ്. എൻ.ബി
കഞക്ി വരീട്, പി.ഒ. വമലാട്ി, ഉദുമ വഴി, ോസർകഗാഡ്-671319

ഒരു ഒാന്ട്ാ ഹരൈവറായിരുന് 
എന്ന് ഈ നിെയില് 
എത്ിച്തിന്ക് നദേി.....
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ഷിനായിട്ടുണ്്. അതിൽ ഒന്നാമത് കജാലി കചയ്് ഉണ്ാക്കിയ വപസകോണ്് 
സ്വ്മായി ഒരു കമാകട്ാർ വബക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ്. അതകപാ
കലതകന്ന ഇനിയുള്ള തകറെ ലഷേ്ങ്ങളുും കനടാൻ സാധിക്കുും എന്ന ഉറച്ച ആത്
വിശ്വാസും വികജഷിൽ പ്രേടമാണ്. ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതി വികജഷികന
കപാകലയുള്ള  നിരവധി പുതതലമുറയ്ക് നാഴിേേല്ലായി തരീർന്നിട്ടുണ്് എന്നതിന് 
വികജഷികറെ ജരീവിതമാറ്ങ്ങൾ തകന്ന ഉദാഹരണമാണ്.

ശമ്പളും: 8500 + ഭഷേണും,താമസും
കസയിൽസ് മാൻ, േല്ാൺ സിൽേ് സ്, ോസർകഗാഡ്
കഫാണ്  : 9539807200
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ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്ികല അുംഗമാണ് അനരീറ എന്ന കപൺകുട്ി. ഉപ്
യ്ക ഓകട്ാ ഓടിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനും കോണ്ാണ് ഇവർ ജരീവിതും മൂകന്നാട്് 
കോണ്് കപായിരുന്നത്. ഏേവരുമാനമാർഗ്ഗവും കുടുംബപരമായ മുഴവൻ ഉത്ര
വാദിത്വങ്ങളുും നിറകവറ്ിയിരുന്നത് ഉപ്യുകട തച്ഛമായ വരുമാനമായിരുന്നു. ലെസ്ടു 
പഠനത്ിനുകശഷും ഇനി എ്് എന്ന് ചി്ിച്ചിരിക്കുകമ്പാഴാണ് ഡിഡിയു 
ജികേവവ പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും വരെനിുംങ്ങിന് കചരുന്നതും. മൂന്ന് 
മാസകത് കോഴ് സിനുകശഷും കോഴികക്കാട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്ക് സിൽ 
കസയിൽസ് കഗൾ ആയി കജാലി ലഭിച്ചു. കരെയിനിങ്ങിനു മുൻപ് അനരീറ അധിേും 
ആകരാടും സുംസാരിക്കുേകയാ ഇടപഴകുേകയ കചയ്ിരുന്നില്ല, എല്ലാ ോര്ങ്ങളി
ലും വിമുഖത പ്രേടിപ്ിക്കുന്ന പ്രകൃതമായിരുന്നു. ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിും
ങ്ങ് സമയങ്ങളികല അദ്ധ്ാപേരുകട സഹായസഹേരണങ്ങളുും ക്ാസ്സുേളുും 
അനരീറയിൽ വളകരയധിേും മാറ്ങ്ങൾ സാധ്മാക്കിയിട്ടുകണ്ന്ന് മാതാപിതാ
ക്കൾ അഭിപ്രായകപ്ടേയുണ്ായി. അകതക്കുറിച്ച് അനരീറയുകട ഉപ് പറയുന്നത്  
“എകന്നാകടാപ്ും മേളുും കുടുംബപരമായ ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ വളകര പേ്വതകയാ
കട എകറ്ടത്് കചയ്യുന്നത ോണുകമ്പാൾ അഭിമാനും കതാന്നിയിട്ടുണ്്” എന്നാണ്. 
ഏതോര്ത്ിലും മടിപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്ന അനരീറയ്ക് ഇന്ന് 
ഏത് ോര്ങ്ങളുും വധര്കത്ാകട കചയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്്. സ്വ്മായി തരീ
രുമാനങ്ങകളടക്കാനുും തകറെതായ നിലപാടേളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുും ഇരുപത് 
വയസ്ിനുള്ളിൽ ഈ കപൺകുട്ിക്ക് സാധ്മായിട്ടുണ്്. 

ഉപ്യുകട വരുമാനും മാത്രും ഉണ്ായിരുന്ന സമയത്് േടും വാങ്ങിച്ചാണ് പല 
ോര്ങ്ങളുും കചയ്ിരുന്നത്. ആ േടങ്ങകളല്ലാും അനരീറയുകട വരുമാനും ലഭ്മായ
തിനുകശഷമാണ് വരീട്ാൻ സാധ്മായത്. ഇത്രയുും നാൾ “കുട്ി” എന്ന മുദ്രകുത്ി 
മാറ്ി നിർത്ിയിരുന്നിടത്് ഇകപ്ാൾ അനരീറയുകടകൂടി അഭിപ്രായും േണക്കി
കലടത്ാണ് കുടുംബത്ികല പ്രധാന തരീരുമാനങ്ങൾ എടക്കുന്നത്. ലഭിക്കുന്ന 
വരുമാനത്ിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗും മിച്ചും വച്ചുകോണ്് ഉമ്യ്ക് ഒരു സ്വർണ്ണമാല 
വാങ്ങിച്ചുകോടക്കാൻ സാധിച്ചത് അനരീറകയ സുംബന്ധിച്ച് ഏറ്വും അഭിമാനവും 
സക്ാഷവും നൽകുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു മേൾ എന്ന നിലയിൽ കുടും

അനരീറ. എസ്.
ഒട്മാവങ്ങൽ വരീട്,  ശകെരുംപടി, ബ്ടക്ക, ോസർകഗാഡ്

ഞ ാനം എന്റെ ഉപ്ന്യാന്ടാപ്ം 
ഉത്രവാദിത്വങ്ങള 
നിറന്വറ്റുന്.
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ബത്ികറെ ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ ഭുംഗിയായി നിറകവറ്റുവാൻ അവസരും നൽേിയ 
കുടുംബശ്രീയ്കും ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതിയ്കും അനരീറ വളകരയധിേും നന്ി 
കരഖകപ്ടത്തുേയുണ്ായി.

മാസശമ്പളും: 7500, ഭഷേണും + താമസും 
കസയിൽസ് കഗൾ, ജയലക്ഷ്മി സിൽേ് സ്, കോഴികക്കാട്.
കഫാണ് : 8157919244
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രാഹുൽ എൻ
കഞക്ി ഹൗസ്, വമലാട്ി, ോസർകഗാഡ്-671319.    

അച്ഛകറെയുും കചട്കറെയുും തച്ഛമായ വരുമാനും കോണ്ടുമാത്രും ജരീവിതും മുകന്നാട്ടു 
കോണ്് കപാോൻ സാധിക്കാത് സാഹചര്ത്ിലാണ് രാഹുൽ തകറെ പഠനും 
ഉകപഷേിച്ചത്. കുടുംബത്ികല ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ കൂടിയകതാകട ഒരു വർഷകത്ാ
ളും കൂലിപ്ണി കചയ്ായിരുന്നു രാഹുൽ തകറെതായ വരുമാനും േകണ്ത്ിയിരുന്ന
ത്. ആ സമയത്ാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങികന ക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന
തും മൂന്നുമാസകത് റരീകട്യിൽ കോഴ് സിനു കചരുന്നതും. 

പരിശരീലനത്ിനുകശഷും വളകര കപകട്ന്നു തകന്ന ഇറെർവയൂ മുകഖന ോസർ
കഗാഡ് ബിഗ് ബസാറിൽ കസയിൽസ്ാനായി കജാലി ലഭിച്ചു. ഈ കജാലി ലഭി
ച്ചതിനുകശഷും രാഹുലികറെ ജരീവിതത്ിൽ  നിരവധി മാറ്ങ്ങൾ വന്നു തടങ്ങി. 
ജരീവിതത്ിൽ അനുഭവിച്ച േഷ്ടപ്ാടേകളക്കുറിച്ച് രാഹുൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങകന 
“വളകരയധിേും േഷ്ടപ്ാടേൾ നിറഞ് ഒരു ജരീവിതമായിരുന്നു എകറെത്, നല്ല 
വസ്തകമാ, ഭഷേണകമാ ഒന്നുും എനിയ്കണ്ായിരുന്നില്ല. കജാലി ലഭിച്ചതിനു 
കശഷമാണ് പുതിയ വസ്തങ്ങൾ സ്വ്മായി വാങ്ന്നതും ധരിക്കുന്നതും. വിപ
ണിയിൽ ലഭ്മാകുന്ന യാകതാരു ഭഷേണസാധനത്ികറെയുും സ്വാദ് ഞാകനാ 
എകറെ കുടുംബകമാ അറിഞ്ിട്ില്ല”. കജാലി ലഭിച്ചതിനുകശഷും ശമ്പളും േിട്ടു
കമ്പാൾ അതിൽ നിന്ന് കുറകച്ചടത്് പഴങ്ങളുും പലഹാരങ്ങളുും വാങ്ങിക്കാൻ ചി
ലവാക്കുന്നുണ്്, കൂടാകത വരീട്ികല ആവശ്ങ്ങൾക്കായി പണും നൽകുന്നുണ്്. 
എല്ലാമാസവും മിച്ചും പിടിച്ച് ബാകെ് അക്കൗണ്ിൽ  നികഷേപിക്കുന്ന രൂപ ഉപ
കയാഗിച്ചാണ് പുതിയ േട്ിലും േിടക്കയുും വാങ്ങിയകതന്ന് രാഹുൽ പറയുന്നു. 

പണത്ികറെ മൂല്കത്ക്കുറിച്ചുും വരുമാനും ഓകരാരുത്രുകടയുും ജരീവിതത്ിൽ 
എക്ാകക്ക മാറ്ങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുന്നുകണ്ന്നുും രാഹുലികന മനസ്ിലാക്കാൻ സഹാ
യിച്ചത് ഈ കജാലിയാണ്. “എകറെ കുടുംബാുംഗങ്ങളുകട മുഖത്് ചിരിയുും സമാധാ
നവും ഇകപ്ാഴാണ് എനിയ്ക് ോണാൻ സാധിച്ചത്. എകറെ ജരീവിതത്ിൽ ഇത്രും 
മാറ്ങ്ങൾക്ക് ോരണമായത് ഡിഡിയു ജികേവവ ആണ്. ഡിഡിയു ജികേവവ
കയാടും കസറെത്ികനാടും ഒരുപാട് നന്ിയുണ്്” രാഹുൽ പറയുന്നു.
മാസശമ്പളും: 8000   
കസയിൽസ് മാന്, ബിഗ് ബസാര്, ോസർകഗാഡ്, കഫാണ് : 9995474905

എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളന്ട മുഖത്്ക് 
�ിരിയും സമാധാനവം ഇന്പ്ാഴാണ്ക് 
എനിയ്ക്ക് കാണാന് സാധിച്ത്ക്. 
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അച്ഛൻ അമ്, കചട്ൻ, അനിയത്ി എന്നിങ്ങകന നാലകപരുൾകപ്ടന്ന കുടും
ബമാണ് സുഗന്ധിയുകടത്. അച്ഛന് കലാഡിങ്ങ് പണി ആയിരുകന്നകെിലും പല
കപ്ാഴും കപാോൻ സാധിക്കാറില്ല. കചട്ന് കൂലിപ്ണിയിലൂകട േിട്ടുന്ന വരുമാനും 
മാത്രമാണ് ഈ കുടുംബത്ികറെ ഏേ വരുമാനും ആയിരുന്നത്. മഴ സമയങ്ങ
ളിൽ കചട്നുും പണി കുറവായിരുന്നത് കുടുംബകത് മിക്കകപ്ാഴും പട്ിണിയിലാ
ക്കി. േഷ്ടപ്ാടേൾക്കിടയിലും സുഗന്ധി ലെസ്ടുവിന് അറപതശതമനും മാർക്ക് 
വാങ്ങി പാസ്ായി. എകെിലും വരീട്ികല സാമ്പത്ിേ പ്രതിസന്ധി ോരണും 
പഠിപ്് തടരാൻ സുഗന്ധിയ്കായില്ല. അച്ഛനമ്മാർക്കുും അമ്യ്കും കചട്നുകമല്ലാും 
സുഗന്ധികയ പഠിപ്ിക്കണും എന്ന ആഗ്ഹും ഉണ്ായിരുകന്നകെിലും അവകരല്ലാും 
നിസ്ഹായാവസ്യിലായിരുന്നു.

വരീട്ികല അവസ്കയക്കുറിച്ച് കുടുംബശ്രീയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നതികനത്തുടർ
ന്ന് കുടൂുംബശ്രീ എ.ഡി.എസ് വഴി  ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലനകത്ക്കുറി
ച്ച് അറിയിക്കുേയുും ഉടൻ തകന്ന മൂന്ന് മാസ പരിശരീലനത്ിന് കചരുേയുും 
കചയ്തു. പരിശരീലനത്ിനു കശഷും മലപ്പുറത്തുള്ള പ്രരീതി സിൽേ് സിൽ താമസ
ത്ിനുും ഭഷേണത്ിനുും പുറകമ ഏഴായിരും രൂപ ശമ്പളത്ിന് കജാലി കചയ്യുേ
യാണ് സുഗന്ധി ഇകപ്ാൾ. കജാലി േിട്ിയതിൽ ഏറ്വും കൂടതൽ സക്ാഷിക്കു
ന്നത് അച്ഛനുും അമ്യുും ആണ്. എകറെ കമാൾക്ക് ജരീവിക്കാൻ ഒരു കജാലി 
ഉണ്കല്ലാ? എന്ന് അച്ഛൻ കൂകടക്കൂകട പറയാറകണ്ന്നുും അത് കേൾക്കുകമ്പാൾ 
എക്ന്നില്ലാത് സക്ാഷമാണ് തനിയ് കക്കന്നുും സുഗന്ധി പറയുന്നു. 

ഡി.ഡി.യു.ജി.കേ.വവ പരിശരീലനകത്ക്കുറിച്ച് സുഗന്ധി പറയുന്നത് 
“ലെസ്ടു വകര പഠിച്ചിട്ടുും േിട്ാത് അനുഭവമാണ്  ഈ പരിശരീലനത്ിലൂകട ലഭി
ച്ചത്. ക്ാസ്സുേളുും അദ്ധ്ാപേരുും കൂട്ടുോരുും വളകരയധിേും നല്ലവരായിരുന്നു. 
അവികട കചല്കമ്പാൾ തകന്ന നമ്മുകട വിഷമങ്ങകളല്ലാും മറക്കുും. മുൻപ് ജരീവിത
കത് കനാക്കി േണ്ിരുന്നകപാകല അല്ല ഇകപ്ാൾ ോണുന്നത്. എല്ലാും അവിട
ന്നുണ്ായതാണ്” എന്നാണ്. 

സുഗന്ധി കൃഷ്ണൻ. കേ
ചാലങ്ങൽ വരീട്, ഹരിപുരും പി.ഒ., ആനന്പുരും, ോസർകഗാഡ്-671591

ന്�റിയ വരുമാനമാണ്ക് ഉള്ളന്തങ്ിലും 
അന്തന്റെ ജീവിതത്ില് വരുത്ിയ 
മാറ്ം വേന്ര വലുതാണ്ക്.
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കചറിയ വരുമാനമാണ് ഉള്ളകതകെിലും അത് സുഗന്ധിയുകട ജരീവിതത്ിൽ 

വരുത്ിയ മാറ്ും വളകര വലതാണ്. തകറെ വരുമാനും കോണ്് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങ
ളുണ്് ഈ ഇരുപകത്ാന്ന് വയസ്സുോരിയ്ക്. അതിൽ ആദ്ും തകറെ അമ്യുകട 
ചിേിത്സയാണ്. ോലകവദന വന്നാൽ  നടക്കാൻേഴിയാകത അമ് കവദനിയ്കന്ന
ത് പലകപ്ാഴും താൻ േണ്ിട്ടുകണ്ന്ന് സുഗന്ധി പറയുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബത്ികല 
േഷ്ടപ്ാടേൾക്കാരണും അമ് ഇത് ചിേിത്സിക്കാകത കോണ്ടു നടക്കുേയാണ്. 
അമ്കയ നല്ല കഡാക്ടകറ ോണിച്ച് ചിേിത്സിക്കണും എന്നാണ് സുഗന്ധിയുകട 
ആദ്കത് ആഗ്ഹും. പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്ഹും ഉണ്ായിരുന്നിട്ടുും തനിയ്ക് 
പഠിക്കാൻ േഴിഞ്ില്ല. പകഷേ അനിയത്ികയ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുളള അത്രയുും 
പഠിപ്ിക്കണും, എനിയ്ക് േിട്ാകത കപായത് അവൾക്ക് േിട്ണും. എന്ന് പറഞ്് 
നിർത്തുകമ്പാൾ സുഗന്ധിയുകട വാക്കുേളിൽ ഇത്രും സാഹചര്ങ്ങള് തനിയ്ക് 
േിട്ാകത കപായതികറെ വിഷമും പ്രേടമായിരുന്നു.   

വരീട് സ്വ്മായി ഉകണ്കെിലും ഉപകയാഗശൂന്മാണ്, ഇകപ്ാൾ  സുഗന്ധിയു
കട കുടുംബും താമസിക്കുന്നത് അവളുകട വല്മ്യുകട വരീട്ിലാണ്. സ്വ്മായി 
തങ്ങൾകക്കാരു വരീട് എന്നതും ഈ നിർദ്ധനയായ കപൺകുട്ിയുകട വലിയ ആഗ്
ഹമാണ്. എല്ലാ ആഗ്ഹങ്ങളുും തകറെ ഈ കചറിയ ശമ്പളത്ിൽ സാഷോത്േരി
ക്കാൻ ഉടനടി േഴിയികല്ലകെിലും കചട്കനാകടാപ്ും വരീട്ികല എല്ലാ ോര്ങ്ങളുും 
പങ്കുവയ്കാൻ േഴിയുന്നതികറെ സക്ാഷവും ഇതികനല്ലാും വഴികയാരുക്കിയ 
ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയാടള്ള നന്ിയുും ഈ കപൺകുട്ിയുകട വാക്കുേ
ളിൽ പ്രേടമാണ്.

മാസശമ്പളും : 7000+ഭഷേണും,താമസും
കസയിൽസ് കഗൾ, പ്രരീതി സിൽേ് സ്, മലപ്പുറും
കഫാണ് : 9961182596 
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 മൂത്മ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അച്ഛകറെ സകഹാദരിയുകട കൂകടയാണ് ബബിതയുും 
സകഹാദരിയുും ജരീവിക്കുന്നത്. ബബിതയുകട കചറപ്രായത്ിൽ തകന്ന അച്ഛൻ 
അവകര ഉകപഷേിച്ചു കപായി. മറ്റുള്ളവരുകട േരീഴിൽ താമസിക്കുന്നതകോണ്ടു തകന്ന 
സ്വ്മായി തരീരുമാനങ്ങൾ എടക്കുന്നതിനുും ഇഷ്ടങ്ങൾ പറയുന്നതിനുും പരിമിതി
േൾ ഉണ്ായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കചറപ്ത്ിൽ തകന്ന സ്വ്ും ആവശ്ങ്ങൾക്ക് 
സ്വയും പണും േകണ്കത്ണ് അവസ്യായിരുന്നു ഇവർക്ക്.  ബബിതയുകട 
സകഹാദരി കൂലിപ്ണിയ്കാണ് കപാകുന്നത്. ലെസ്ടുവിനുകശഷും പഠനും ഉകപഷേിച്ച് 
ബബിതയുും കജാലിയ്കായി ശ്മും തടങ്ങി. ഈ അവസരത്ിലാണ് കുടുംബശ്രീ 
വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. കപകട്ന്ന് കജാലി 
േിട്ടുും എന്നതിനാൽ മകറ്ാന്നു ആകലാചിക്കാകത പരിശരീലനത്ിനു കചർന്നു. 

സ് കൂൾ പഠനോലത്് അധിേകമാന്നുും സുംസാരിക്കാത് പ്രകൃതമായിരുന്നു, 
മറ്റുള്ളവകരാട് സുംസാരിക്കാനുും സ്വയും ോര്ങ്ങൾ കചയ്ാനുും വധര്മുണ്ായി
രുന്നില്ല. അതകോണ്് തകന്ന പരിശരീലനക്ാസ്സുേൾ ആദ്കമാകക്ക വലിയ ബു
ദ്ധിമുട്ായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നരീട് വരെനിുംങ്ങ് കസറെറികല കപ്രാത്സാഹനവും 
പിന്തുണയുും ബബിതകയ പതികയ മാറ്ികയടത്തു. പരിശരീലനത്ിനുകശഷും 
േല്ാൺസിൽേ് സിൽ കജാലിയുും ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ോസർകഗാഡ് ജില്ലയിൽ 
േല്ാൺ പ്രവർത്നും ആരുംഭിക്കാത്തിനാൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ േണ്ണൂർ ജില്ല
യിലാണ് കജാലി കചകയ്ണ്ിയിരുന്നത്. വരീട്ടുോർ ഇതിന് എതിരായിരുന്നു. 
അവർ ബബിതകയ േല്ാണത്ിനായി നിർബന്ധിച്ചു. “മുൻപായിരുകന്നകെിൽ 
വരീട്ടുോരുകട നിർബന്ധത്ിന് ഞാൻ വഴങ്ങി കോടക്കുമായിരുന്നു ഇകപ്ാൾ എനി
യ്ക് എകറെതായ തരീരുമാനങ്ങൾ എടക്കാനുള്ള വധര്ും ഉണ്്. ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങകള 
എല്ലാും  പ്രതികരാധിക്കാനുും സ്വയും ഒരു തരീരുമാനകമടക്കാനുും ഡിഡിയു ജികേവവ 
വരെനിുംങ് എകന്ന വളകരയധിേും സഹായിച്ചിട്ടുണ്് ”. ബബിത പറയുന്നു. ഒരു 
കതാഴിൽ കചയ്് സ്വ്ും ോലിൽ  നിൽക്കുന്നതികറെ എല്ലാ സ്വാതന്ത�ങ്ങളുും  
ഇകപ്ാൾ അനുഭവിക്കാനാകുന്നുകണ്ന്ന് ബബിതയുകട വാക്കുേളിൽ വ്ക്മാണ്.
മാസശമ്പളും: 8000 + ഭഷേണും,താമസും
കസയിൽസ് കഗൾ, േല്ാൺസിൽേ് സ്, ോസർകഗാഡ് 

ബബിത. ബി.കേ
ോസർകഗാഡ്

ഇന്പ്ാള എനിയ്ക്ക് എന്റെതായ 
തീരുമാനങ്ങള എടുകാനള്ള 
ഹധര്യം ഉണ്്ക്. 
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 “ഇകപ്ാഴള്ള പഴയവരീട് കപാളിച്ച്മാറ്ി അച്ഛറെ കപരിലള്ള സ്ലത്് സ്വ്
മായി ഒരു വരീടവയ്കേ എന്നതാണ് കചച്ചിയുകട േല്ാണും േഴിഞ്ാൽ ബാക്കി
യുള്ള എകറെ ആഗ്ഹും. ഒരു മേകറെയുും സകഹാദരകറെയുും േടമേൾ കചയ്യുന്നതി
കറെ സുഖും ഞാൻ ഇകപ്ാൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്്. എല്ലാത്ിനുും ോരണും ഡിഡിയു 
ജികേവവയാണ്” ഇരുപത് വയസ്സുോരനായ സകജഷ് പറയുന്നു.

അച്ഛൻ,അമ്,കചച്ചി,അനിയത്ി എന്നിവരടങ്ന്ന കുടുംബത്ികല ഏേ 
മേനാണ് സകജഷ്. അച്ഛൻ കൂലിപ്ണി കചയ്് േിട്ടുന്ന വരുമാനമാനത്ിലാണ് 
കുടുംബും മുകന്നാട്് കപായിരുന്നത്.  സ്ിരമായി അച്ഛന് കജാലി ഇല്ലാതായ
കപ്ാൾ കചച്ചിയ്കും കജാലിയ്ക് കപാകേണ്ിവന്നു. കുടുംബ ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ 
ഏകറ്ടകക്കണ് പ്രായമാോത്തകോണ്് തകന്ന സകജഷിന് വരീട്ികല ോര്ങ്ങ
ളികലാന്നുും ശ്ദ്ധയുണ്ായിരുന്നില്ല.

ലെസ്ടു പഠനത്ിനുകശഷും ഐ.ടി.ഐ േമ്പയൂട്ർ ഹാർഡ് കവയർ കോഴ് സിനു 
കചർന്ന് പഠികച്ചകെിലും തടർന്നുള്ള കജാലിയിൽ താല്ര്മില്ലായിരുന്നു. ഈ അവ
സരത്ിലാണ് സുഹൃത്് പറഞ്് വരെനിുംങ്ങികനക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. പഠിച്ചു
േഴിഞ്ാൽ കജാലി എന്നതും വരീട്ടുോരുകട നിർബന്ധവും സകജഷികന മൂന്ന് 
മാസകത് റരീകട്യിൽ കസയിൽസ് പരിശരീലനത്ിനു കചരാൻ കപ്രരിപ്ിച്ചു. പരി
ശരീലനത്ിനുകശഷും േണ്ണൂരുള്ള യുകറക്കാ കഫാബ് സ് എന്ന എകക്കാ ഗാർഡ് 
വാട്ർ പയൂരിഫയർ സ്ാപനത്ിൽ ഒമ്പത് മാസമായി കജാലി കചയ്യുന്നു. മാസും 
എണ്ണായിരത്ി അഞ്ഞൂറ രൂപയാണ് ശമ്പകളകെിലും ഇൻകസറെരീവ് ഇനത്ിൽ 
പതികനഴായിരും രൂപകയാളും എല്ലാ മാസവും േിട്ാറകണ്ന്ന് സകജഷ് പറയുന്നു. 

ഇകപ്ാൾ തകറെ ജരീവിതരരീതിയിൽ മിേച്ച മാറ്ങ്ങൾ വന്നിട്ടുകണ്ന്ന് സകജഷ് 
പറയുന്നു. ഭഷേണത്ിനുും താമസത്ിനുും ഉള്ള രൂപ എടത്തിനുകശഷും ബാ
ക്കിയുള്ളത് വരീട്ികലക്ക് കൃത്മായി അയച്ചുകോടക്കാൻ സകജഷിന് േഴിയുന്നു
ണ്്. ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന തനിയ്ക് കജാലി കചയ്് വരീട്ികലക്ക് 
വപസ കോടക്കണും എന്ന ആഗ്ഹും വളർത്ിയത് ഡിഡിയു ജികേവവ പരി
ശരീലനമാകണന്ന് സകജഷ് പറയുന്നു. ഇകപ്ാൾ സകഹാദരകറെ സ്ാനത്് നിന്ന് 
കചച്ചിയുകട േല്ാണും നടത്ാനുള്ള ഒരുക്കത്ിലാണ് സകജഷ്. കചച്ചിയുകട 

സകജഷ്. വി
നർക്കല വരീട്, പി.ഒ. മൂന്നാട്, ോസർകഗാഡ്-671541

ഒരു മകന്റെയും സന്ൈാദരന്റെ 
യും കടമകള ന്�യ്യുന്തിന്റെ 
സുഖം ഞാന് ഇന്പ്ാള 
അനഭവിക്ന്ണ്്ക്. 
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േല്ാണത്ിനായി മുപ്തിനായിരും രൂപയിലധിേും സമ്പാദിക്കാൻ തനിയ്ക് 
േഴിഞ്ിട്ടുകണ്ന്ന് സകജഷ് അഭിമാനകത്ാടകൂടി പറയുന്നു. 

മാസശമ്പളും: 8500 + ഇൻകസറെരീവ്
സകജഷ്. വി,  കസയിൽസ്ാൻ, യുകറക്ക കഫാബ് സ്, േണ്ണൂർ , 
കഫാണ് : 9048486935
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ഡിഡിയു ജികേവവ കോഴ് സിനു കചർന്നതകോണ്് എനിയ്ക് ഒരുപാട് മാറ്
ങ്ങൾ ഉണ്ായിട്ടുണ്്. േന്നഡ, തളു ഇകതാകക്കയാണ് എനിയ്ക് അറിയാമായിരു
ന്ന ഭാഷ. ഈ കോഴ് സിനു വന്നതകോണ്ാണ് എനിയ്ക് മലയാളും നന്നായി 
സുംസാരിക്കാനുും ഇുംഗ്രീഷ് പഠിക്കാനുകമാകക്ക സാധിച്ചത്. മുൻപ് ഞാൻ 
അകത്രകയാന്നുും സുംസാരിക്കാറില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇകപ്ാൾ നിര്രും 
േടയിൽ വരുന്ന േസ്റ്റകമഴ് സികനാട് സുംസാരിക്കണും, അവർ പറയുന്നത് ഷേമ
കയാകട കേൾക്കണും ഈ ഗുണങ്ങകളല്ലാും എനിയ്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് 
ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങിലൂകടയാണ്”. ഡിഡിയു ജികേവവ മുകഖന 
കജാലി ലഭിച്ച രമ് കുമാരിയുകട വാക്കുേളാണിത്.

ോസർകഗാഡ് ജില്ലയികല കുമ്പള എന്ന സ്ലത്് നിന്നുള്ള രമ് ഒബിസി 
വിഭാഗത്ിൽകപ്ടന്ന ഗട്ി സമുദായത്ിൽ ഉൾകപ്ട്വരാണ്. ഇവരുകട 
മാതൃഭാഷ തളു ആണ്. അച്ഛൻ,അമ്, അനിയത്ി, കചട്ൻ,കചച്ചി എന്നിവർ 
ഉൾകപ്ട്താണ് രമ്യുകട കുടുംബും. അച്ഛൻ കൂലിപണിയ്ക് കപാകുന്ന വപസ 
കോണ്ാണ് മക്കകള പഠിപ്ിച്ചിരുന്നതും കുടുംബത്ികല ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവ
റ്ിയിരുന്നതും. ഗവൺകമറെിൽ നിന്നുും ലഭിച്ച രൂപകോണ്് വരീടപണി തടങ്ങി 
വച്ചു. എന്നാൽ േിട്ിയ വപസകോണ്് മാത്രും വരീടപണി തരീരാത്തിനാൽ 
കലാൺ എടകക്കണ്ായി വന്നു. അത് അടച്ചു തരീർക്കുന്നതിനു മുൻപ് തകന്ന മൂത് 
മേൾക്ക് വന്ന േല്ാണും മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വരീണ്ടുും േടും വാകങ്ങണ്ി വന്നു. 
ഇകപ്ാൾ ആറ് ലഷേും രൂപ േടത്ിലാണ് കുടുംബും. ഇകതല്ലാും ഇകപ്ാൾ നടന്നു
കപാകുന്നത് കചട്കറെ ശമ്പളത്ിലാണ.് ടരീച്ചറാോൻ ആയിരുന്നു കമാഹകമകെി
ലും ബി.എഡിനു കചരാൻ വപസ ഇല്ലാത്തകോണ്് രമ്യ്ക് അതിനു സാധി
ച്ചില്ല. അച്ഛന് ഇകപ്ാൾ സ്ിരമായി പണി ഇല്ലാത് അവസ് എന്ന 
ഘട്ത്ികലത്ിയകപ്ാളാണ്  ബി.എ വകര പഠിച്ച രമ്യുും അനിയത്ിയുും  
കജാലി അകന്വഷിക്കാൻ ആരുംഭിച്ചത്.

കുടുംബശ്രീ വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതി വഴി കപകട്ന്ന് കജാലിേിട്ടു

രമ്ാ കുമാരി. കേ
ജി.ഡബ്ിയു.എൽ.പി സ് കുൾ, ശാ്ി നഗർ, കുമ്പള. പി.ഒ, ോസർകഗാഡ് - 671321

മൂന്്ക് മാസന്മ ന്ജാെി കിട്ിയിട്്ക് 
ആയിട്ടുള്ളു എങ്ിലും സ്വന്തമായി 
ന്ജാെി ന്�യ്്ക് സമ്ാദിക്ന്തിന്റെ 
സുഖം എനിയ്ക്കുണ്്ക്. 
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കമന്നറിഞ് രമ്യുും സകഹാദരി ഷഷ്ിതയുും മൂന്ന് മാസകത് റരീകട്യിൽ 
കസയിൽസ് കോഴ് സിനു കചർന്നു. പരിശരീലനത്ിനു കശഷും രമ്യ്ക് മലപ്പുറത്തു
ള്ള പ്രരീതി സിൽേ് സിലും സകഹാദരിയ്ക് ോസർകഗാഡുള്ള േല്ാൺ സിൽ
േ് സിലും കജാലി ലഭിച്ചു. താമസവും ഭഷേണവും േഴിഞ്് നകല്ലാരു തേ രണ്് 
കപർക്കുും വരീട്ികലക്ക് കോടക്കാനാകുന്നുകണ്ന്ന് രമ് സക്ാഷകത്ാകട പറയുന്നു. 

മൂന്ന് മാസകമ കജാലി േിട്ിയിട്് ആയിട്ടുള്ളു എകെിലും സ്വ്മായി കജാലി 
കചയ്് സമ്പാദിക്കുന്നതികറെ സുഖും ഉകണ്ന്ന് രമ് പറയുന്നു. കജാലി കചയ്് േിട്ടു
ന്ന വപസ കോണ്് വരീടികറെ േടങ്ങൾ വരീട്ാൻ കചട്കന സഹായിക്കണകമന്നുും 
അകതാകടാപ്ും തങ്ങളുകട ഭാവിയ്കായി മാസും കതാറും എക്കെിലും തേ മാറ്ിവ
യ്കണും എന്നുമാണ് ഇവരുകട ആഗ്ഹും.

നിർദ്ധനരായ ഒരു കുടുംബത്ികറെ മുഴവൻ പ്രതരീഷേേളുും പൂർത്രീേരിക്കാൻ 
വഴികയാരുക്കി എന്നതിന് ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതി ഒരു മാതൃേയാണ്.

മാസശമ്പളും : 7000+ഭഷേണും,
കസയിൽസ് കഗൾ പ്രരീതി സിൽേ് സ്, മലപ്പുറും താമസും 
കഫാണ് : 7994721580



138

വിജയഗാഥകള്

 “ഒരുപാട് പഠിക്കണും, നല്ല കജാലി വാങ്ങണും, വലിയ ആളാേണും എകന്നാ
കക്കയായിരുന്നു കചറപ്ത്ികല എകറെ ആഗ്ഹങ്ങൾ. പകഷേ എല്ലാവർക്കുും 
അതികനാന്നുും േഴിയില്ല  എന്ന് വളർന്ന് വന്നകപ്ാൾ എകറെ ജരീവിതസാഹചര്
ങ്ങൾ എകന്ന പഠിപ്ിച്ചു”. മലപ്പുറും ജില്ലയികല  കേ.എും.ടി  സിൽേ് സിൽ 
കജാലി കചയ്യുന്ന റമരീസ് അലിയുകട വാക്കുേളാണിത്. ‘കുട്ി ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന 
പ്രായത്ിൽ തകന്ന ഒരു കുടുംബത്ികറെ ഭാരങ്ങൾ മുഴവൻ ചുമലിൽ കപകറണ്ിവ
ന്ന റമരീസിന് പകത്ാമ്പതാും വയസ്ിലും മുതിർന്ന വ്ക്ി േടന്നുകപായ ജരീവി
താനുഭവങ്ങളുകട ചരിത്രും ഉണ്് പറയാൻ. 

പതിമൂന്ന് വർഷും മുൻപ് ഹാർട്് അറ്ാക്ക് വന്ന് ഉപ് മരിക്കുകമ്പാൾ ആറവയ
സ്സു മാത്രും പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞു റമരീസിനു തകന്നക്കാൾ കചറിയ രണ്് അനിയൻമാ
രുും ഉമ്യുും വലയുമ്യുമാണ് കൂട്ായി ഉണ്ായിരുന്നത്. അയൽപക്കകത് വരീടേ
ളിൽ വരീട്ടുപണിേൾ കചയ്ാണ് പിന്നരീട് ഉമ് മൂന്നു മക്കകളയുും വളർത്ിയത്. 
സ് കൂളിൽ പഠിക്കുകമ്പാൾ തകന്ന ഒഴിവ സമയങ്ങളിൽ േിട്ടുന്ന കജാലിേകളല്ലാും 
റമരീസ് കചയ്യുമായിരുന്നു. ദുരിതത്ിലും പട്ിണിയിലും ആയിരുന്നു ജരീവിതകമകെി
ലും ഒരുനാൾ േഷ്ടപാടേകളാകക്ക മാറും എന്ന പ്രതരീഷേ റമരീസിന് ഉണ്ായിരു
ന്നു. കപകട്ന്നായിരുന്നു ഉമ്യ്ക് സുഖമില്ലാതാവേയുും ഗർഭപാത്രും എടത്തുേളകയ
ണ്തായുും വന്നത്. ഉമ്യ്ക് ഭാരകപ്ട് കജാലിേൾ എടക്കാൻ പറ്ാതായകതാകട 
ആ കുടുംബും മുഴപട്ിണിയിലായി. ഇനി കുടൂുംബത്ിന് ആശ്യമാോൻ തനിയ്ക് 
മാത്രകമ േഴിയൂ എന്ന് മനസ്ിലായകപ്ാൾ ലെസ്ടുവകരകയത്ിയ പഠനും നിർത്ി 
േിട്ിയ കതാഴിലേൾ കചയ്തു. അവകറെ അവസ് മനസ്ിലാക്കിയ 
സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങികനക്കുറിച്ച് പറഞ്ത്. 
സ്ിരമായ കജാലി എന്നുള്ള ലഷേ്ും ഉള്ളതകോണ്ടു തകന്ന പരിശരീലനത്ിനു
കശഷും നൂറശതമാനും കജാലി ഉറപ്പുപറയുന്ന ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതിയിൽ 
മൂന്നുമാസ പരിശരീലനത്ിനായി  റമരീസ് കചർന്നു.

കോഴ് സ് േഴിഞ്കപ്ാൾ തകന്ന മലപ്പുറത്തുള്ള കേ.എും.ടി  സിൽേ് സിൽ 
കജാലിയുും ലഭിച്ചു. ഭഷേണവും താമസവും സൗജന്മായതകോണ്് േിട്ടുന്ന 
ശമ്പളും മുഴവനായുും വരീട്ികലക്ക് കോടക്കാൻ േഴിയുന്നുകണ്ന്ന് റമരീസ് പറയുന്നു. 

റമരീസ് അലി
വലിയേല്ങ്ങൽ വരീട്, കചകമ്ലകശേരി.പി.ഒ., മലപ്പുറും -679323 

ശമ്േം മുഴുവനായും വീട്ിന്െക്ക് 
ന്കാടുകാന് കഴിയുന്ന്ണ്ന്്ക് 
റമീസ്ക് പറയുന്. 
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േഷ്ടപ്ാടേൾ പൂർണ്ണമായുും മാറിയിട്ികല്ലകെിലും ഇകപ്ാൾ കചറികയാരു 
ആശ്വാസും അനുഭവിക്കാൻ റമരീസിനാകുന്നുണ്്. കജാലി കചയ്തുകോണ്ടു തകന്ന 
പഠിപ്പുതടരുേയുും ഡിഗ്ിയ്ക് കശഷും കുറച്ചുകൂടി വരുമാനമുള്ള കതാഴിൽ േകണ്
ത്തുേയുും കചയ്ണും എന്നതാണ് റമരീസികറെ ആഗ്ഹും. അകതാകടാപ്ും പത്ിലും 
ലെസ് വണ്ണിലും പഠിക്കുന്ന അനിയൻമാകര അവർക്കിഷ്ടമുള്ള അത്രയുും പഠിപ്ി
ക്കണകമന്ന ലഷേ്വും റമരീസിനുണ്്.

ശമ്പളും:7000 + ഭഷേണും,താമസും
ബില്ലിുംഗ് സ്റ്റാഫ്,  കേ.എും.ടി. സിൽേ് സ്, മലപ്പുറും
കഫാണ് : 9539850037
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മിഥുലജിന് ഒന്നര വയസ്സു മാത്രും പ്രായമുള്ളകപ്ാളാണ് വാപ് മരണകപ്ടന്ന
ത്. സ്വ്കമന്ന് പറയാൻ കപാളിഞ്ഞു വരീഴാറായ വാപ്യുകട വരീട മാത്രമാണുള്ള
ത്. പിന്നരീട് ഉമ് കൂലിപ്ണി കചയ്ിട്ാണ് മിഥുലജികനയുും സകഹാദരകനയുും 
വളർത്ിയത്. പഠിച്ചുകോണ്ിരിക്കുകമ്പാൾ തകന്ന കജാലിയുും കചയ്ിട്ാണ് 
പഠനും മുകന്നാട്ടു കോണ്ടുകപായിരുന്നത്. ലെസ്ടു േഴിഞ്കപ്ാൾ പഠിപ്പുനിർത്ി 
സകഹാദരൻ ബസിൽ പണിക്കു കപായി. പഠിക്കാൻ രണ്ടുകപർക്കുും ആഗ്ഹും 
ഉണ്ായിരുകന്നകെിലും ജരീവിതും തങ്ങകള രണ്ടുകപകരയുും അതിന് അനുവദിച്ചികല്ല
ന്ന് മിഥുലജ് പറയുന്നു. പള്ളിയിൽ നിന്നുും സഹായങ്ങൾ േിട്ടുമായിരുന്നു. ഉമ്യു
കട ആങ്ങളമാരുും മറ്റു ബന്ധുക്കളുും സഹായിച്ചിരുകന്നകെിലും പരാശ്യത്ികറെ 
എല്ലാ യാതനേളുും അവർക്ക് അനുഭവികക്കണ്ി വന്നിട്ടുകണ്ന്ന് മിഥുലജികറെ 
വാക്കുേളിൽ നിന്നുും വ്ക്മാണ്. “എകറെ വപസകോണ്് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധ
നങ്ങൾ ഉമ് പാചേും കചയ്് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് േഴിക്കുകമ്പാൾ വയറ് നിറ
ഞ്ികല്ലകെിലും മനസ്് നിറയുന്നുണ്്”. 

പഠനും നിർത്ി കജാലി അകന്വഷിക്കാൻ ആരുംഭിച്ചത് കതാഴിലറപ്ിന് 
കപാകുന്ന ഉമ്ക്ക് വിശ്മും നൽകുന്നതിനുും മറ്റുള്ളവകര ബുദ്ധിമുട്ിക്കാകത ജരീവി
ക്കാനുും കവണ്ിയാണ്. ഇക്കയ്ക് ഒരു വപ്രവറ്് േമ്പനിയിൽ കജാലി േിട്ിയ
കപ്ാൾ കൂട്ടുോരുകട നിർകദേശപ്രോരും ഡിഡിയു ജികേവവ യിൽ റരീകട്യിൽ 
കസയിൽസ് എന്ന കോഴ് സിനു കചർന്നു.  ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലന
കത്പറ്ി മിഥുലജിന് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങകന “ആദ്കമാകക്ക മറ്റുള്ളവകരാട് 
സുംസാരിക്കാൻ തകന്ന ഒരുതരും അപേർഷതാകബാധും ആയിരുന്നു. സമൂഹ
ത്ിൽ  നമ്ൾ ആരുമല്ല എന്നുള്ള കതാന്നൽ. നാലാൾക്കാരുകട മുന്നിൽ നിന്ന് 
സുംസാരിക്കാൻ  േഴിവണ്ായതും ആത്വിശ്വാസും വർദ്ധിച്ചതും  അവിടകത് 
പരിശരീലനത്ിന് കശഷമാണ്”.  

കോഴ് സ് േഴിഞ്യുടകന കറാക്കൻ ഏജൻസരീസ് എന്ന സ്ാപനത്ിൽ 
കജാലി ലഭിച്ചു. നിലവിൽ ഏഴായിരും രൂപയാണ് ശമ്പളകമകെിലും അതകോണ്് 
വരീട്ികല ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്റുകമ്പാൾ ഉള്ള ആത്സുംതൃപ്തി മുകമ്പാ രിക്കലും 

മിഥുലജ്.സി.എച്ച്
കചൻചാറ വരീട്, കൂറാട് പി.ഒ,  മലപ്പുറും -679339   

എന്റെ ഉമ്മ പാ�കം 
ന്�യ്യുന്ത്ക് ഞാന് വാങ്ങിക്ന് 
സാധനങ്ങള ന്കാണ്ാണ്ക്.
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അനുഭവിക്കാത്താകണന്ന് മിഥുലജ് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരുകട സഹായത്ിൽ 
േഴിയുകമ്പാൾ എകപ്ാഴും ആ കുടുംബത്ികറെ ആവശ്ങ്ങൾക്ക് പരിമിതിേൾ 
ഉണ്ായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് തനിയ്ക് തകറെയുും കുടുംബത്ികറെയുും ആവശ്
ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജരീവിക്കാൻ േഴിയുന്നുകണ്ന്ന് മിഥുലജ് സക്ാഷകത്ാകട 
പറയുന്നു. 

തകന്നയുും സകഹാദരകനയുും വളർത്ാൻ സ്വ്ും ജരീവിതും കപാലും മറന്ന് 
േഷ്ടപ്ാടേളുും യാതനേളുും സഹിച്ച ഉമ്യ്ക് എല്ലാ സൗേര്ങ്ങകളാടും കൂടിയ 
ഒരു സ്വസ് ജരീവിതും നല്ണകമന്നാണ് ഈ പകത്ാമ്പത് വയസ്സുോരകറെ ജരീ
വിതാഭിലാഷും. അതിനുകവണ്ി കജാലികയാകടാപ്ും പഠനും തടരുന്നതിനുും 
അതിനുകശഷും നകല്ലാരു കജാലി േിട്ടുന്നതിനുമുള്ള ോത്ിരുപ്ിലാണ് മിഥുലജ്.

മാസശമ്പളും:6000
കസയിൽസ് എേ് സിേയൂട്രീവ്, കറാക്കൻ ഇൻകഫാസിസ്, മലപ്പുറും
കഫാണ് 8594051610
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ദികനഷ്. ഇ
ഇടകമൽ വരീട്, കവത്തൂർ പി.ഒ., മലപ്പുറും

   “സാമ്പത്ിേമായി ഉണ്ായ മാറ്കത്ക്കാൾ വ്ക്ിപരമായ മാറ്ങ്ങളാണ് 
ഡിഡിയു ജികേവവ വഴി എനിയ്ക് ലഭിച്ചത്”, ഡിഡിയു ജികേവവ മുകഖന 
കജാലി ലഭിച്ച് മലപ്പുറും ജില്ലയികല കേ.എും.ടി  സിൽേ് സിൽ പ്രകവശിച്ച ദികന
ഷികറെ വാക്കുേളാണിത്.

 അച്ഛനുും അമ്യുും രണ്് കചച്ചിമാരുും അടങ്ന്ന കുടുംബമാണ് ദികനഷികറെ
ത്.  കൂലിപ്ണി കചയ്് അച്ഛനു േിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് കുടുംബത്ികറെ ഏേ 
ആശ്യും. മൂന്ന് മക്കകളയുും പഠിപ്ിക്കുന്നതിനുും കപൺമക്കകള വിവാഹും േഴി
പ്ിച്ചയക്കുന്നതിനുും അച്ഛകറെ േഠിനാധ്വാനും മാത്രമാണ് സഹായിച്ചത്. സ്വ്ും 
വരീട്ികല േഷ്ടപ്ാടേകളാ ദുരിതങ്ങകളാ ദികനഷ് േണക്കികലടത്ിരുന്നില്ല. 
അകതാകക്ക അച്ഛൻ കനാക്കികക്കാളുും എന്ന അലസ ചി്ാഗതിയായിരുന്നു. 
ഒരു മേൻ ഉണ്ായിട്ടുും  തകറെ ബുദ്ധിമുട്ടുേളിൽ അവൻ വേതാങ്ങാകുന്നില്ലകല്ലാ 
എകന്നാർത്് ദികനഷികറെ അച്ഛൻ ദുുഃഖിച്ചിരുന്നു. കുട്ിക്കളി നിർത്ി ജരീവിത
കത് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവകത്ാകട ോണണകമന്ന് എല്ലാവരുും ഉപകദശിച്ചിരുന്ന
തായി ദികനഷ് പറയുന്നു.

ഡിഗ്ി േഴിഞ് സമയത്് ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് അറിയു
േയുും  അക്കൗണ്ിങ്ങ് ബാച്ചിൽ കചരുേയുും കചയ്തു. കൂകട പഠിച്ചിരുന്നവരുകട 
ജരീവിതമാണ് തകന്ന ചി്ിക്കാൻ കപ്രരിപ്ിച്ചകതന്ന് ദികനഷ് പറയുന്നു. കുടുംബ
ത്ികല ഏേ ആശ്യമായവർ, ആഗ്ഹമുണ്ായിട്ടുും പഠിക്കാൻ േഴിയാത്വർ, 
പിതാവ് മരണകപ്ട്വർ എന്നിങ്ങകന പല ജരീവിത സാഹചര്ങ്ങളിൽകപട്വ
രുും അവികട ദികനഷിനു ചുറ്റുും ഉണ്ായിരുന്നു.  സ്വ്ും ജരീവിതകത്ക്കുറിച്ചുും മാ
താപിതാക്കളുകട േഷ്ടപ്ാടേകളക്കുറിച്ചുും ഗൗരവമായി ചി്ിച്ചുതടങ്ങിയത് 
അകപ്ാഴാണ്.  കോഴ് സിൽ നിന്നുും ലഭിച്ച കപ്രാത്സാഹനും ആത്വിശ്വാസും 
കൂട്ി. 

ജരീവിതത്ിൽ ഒരു ലഷേ്ും ഇല്ലാകത കൂട്ടുോകരാകടാപ്ും കവറകത േറങ്ങി നട
ന്നിരുന്ന തനിയ്ക് ജരീവിതത്ിന് ഒരു ലഷേ്ും ഉണ്ാക്കി തന്നത് ഡിഡിയു 
ജികേവവ ആകണന്ന് അഭിമാനകത്ാകട ദികനഷ് പറയുന്നു. കൂടാകത സ്ിര
മായ ഒരു കപ്രാഫഷൻ േകണ്ത്ാൻ േഴിഞ്തികറെ സക്ാഷവും ദികനഷിനു

അച്ഛന്റെ കണ്ണുകേില് കാണുന് 
തിേകം ഇനിയും ഉയരങ്ങേിന്െക്ക് 
എത്തുന്തിന്ക് ന്പ്രരണയാണ്ക്.
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ണ്്. തകറെ വരുമാനും അച്ഛകറെ വേയ്ിൽ ഏൽപ്ിക്കുകമ്പാൾ ആ േണ്ണുേളിൽ 
ോണുന്ന തിളക്കും ഇനിയുും ഉയരങ്ങളികലക്ക് എത്തുന്നതിന് കപ്രരണയാകണന്ന് 
ദികനഷ് പറയുന്നു.

 
മാസശമ്പളും:6000
കസയിൽസ് എേ് സിേയൂട്രീവ്, കറാക്കൻ ഇൻകഫാസിസ്, മലപ്പുറും
കഫാണ് 8594051610
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രചന.കേ
വരിക്കത്് വരീട്, അനമങ്ങാട്, മലപ്പുറും - 679357  

“നരീ കജാലിയ്ക് കപായിട്് കവണ് എകറെ കുടുംബും േഴിയാൻ. വരീട്ിൽ കുട്ിേ
കളയുും കനാക്കി ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ് എകറെ ഭർത്ാവ് ഇന്ന് എകന്നാട് 
േടും കചാദിക്കുും”. മലപ്പുറത്് എച്ച.ഡി.എഫ്.സി ബാകെ് കലാൺ വിഭാഗത്ിൽ 
കജാലി കചയ്യുന്ന രചനയുകട വാക്കുേളാണിവ.  ഭർത്ാവും രണ്് കുട്ിേളുും അട
ങ്ന്ന കുടുംബത്ികല ഏേ വരുമാന കരോതസ്് ഓകട്ാ വഡ്രവർ ആയ ഭർത്ാ
വിന് ലഭിക്കുന്ന തച്ഛമായ തേ മാത്രമായിരുന്നു. ലെസ്ടു വിദ്ാഭ്ാസമുള്ള രചനയ്ക് 
കജാലിയ്ക് കപാോൻ താല്ര്ും ഉണ്ായിരുന്നുകവകെിലും ഭർത്ാവ് സമ്തിക്കാ
ത്തിനാൽ േല്ാണും േഴിഞ്് വരീട്ിനുള്ളിൽ ഒതങ്ങിക്കൂടി. കുടുംബശ്രീയിൽ 
അുംഗമായിരുകന്നകെിലും കുടുംബശ്രീ വഴി കചറേിടസുംരുംഭങ്ങൾ 
തടങ്ന്നതിനുകപാലും ഭർത്ാവ് വികയാജിപ്് പ്രേടിപ്ിച്ചിരുന്നു. യാകതാരു 
വിധ സ്വാതന്ത�ങ്ങളുും ഇല്ലാകത  പത്് വർഷകത്ാളും ആ കുടുംബത്ിൽ രചന 
േഴിഞ്ഞു. 

ക്രകമണ യാകതാരു വിധ മാറ്ങ്ങളുും ഇല്ലാത് ജരീവിതകത്ാട് രചനയ്ക് 
കതാന്നിയ മടപ്പുും, ഭർത്ാവ് മാത്രും വിചാരിച്ചിട്് കുടുംബോര്ങ്ങൾ മുകന്നാട്ടു 
കോണ്ടുകപാോൻ സാധിക്കാത്തും എങ്ങകനയുും ഒരു കജാലി കവണും എന്ന 
തരീരുമാനും എടക്കാൻ രചനയ്ക് പ്രകചാദനമായി. അങ്ങകനയാണ്  ഡിഡിയു 
ജികേവവ കോഴ് സുേകളപ്റ്ി രചന അറിയുന്നത്. ഭർത്ാവികനയുും കൂട്ി 
കപായി ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയ പറ്ി മനസ്ിലാക്കി, ഭർത്ാവികറെ 
പൂർണ്ണ പിൻതണ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടുും ഡിഡിയു ജികേവവ യുകട റരീകട്യിൽ 
ബാച്ചിൽ കചർന്നു. ആദ്ദിവസങ്ങളിൽ ക്ാസ്ിനു കപാോൻ കപടിയായിരുകന്ന
കെിലും കൂടതൽ ോര്ങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കാൻ തടങ്ങിയകപ്ാൾ ക്രകമണ ഭയും പൂർ
ണ്ണമായുും ഇല്ലാതായി. കോഴ് സ് വിജയേരമായി പൂർത്ിയാക്കിയതിനാൽ   
എച്ച്.ഡി.എഫ്.സിയുകട കലാൺ ശാഖയിൽ കജാലിയുും ലഭിച്ചു. അകതാകട ഭർ
ത്ാവികറെ പിൻതണയുും രചനയ്ക് ലഭിക്കാൻ തടങ്ങി. “ഇന്ന് എകറെ ഭർത്ാവ് 
എകന്ന ഒറ്യ്ക് എവികടയുും കപാോൻ സമ്തിക്കുും. എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത�ങ്ങളുും 
ഇന്ന് എനിയ്കണ്്. തച്ഛമായ വരുമാനും മാത്രമാണ് എനിയ്കള്ളത് എകെിലും എകറെ 

ഇന്്ക് എന്റെ ഭര്ത്ാവ്ക് ഒറ്യ്ക്ക് 
എവിന്ടയും ന്പാകാന് സമ്മതിക്ം. 
എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളം 
എനിയ്ക്കുണ്്ക്. 
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കുട്ിേളുകട വിദ്ാഭ്ാസകചലവ് അടക്കമുള്ള ോര്ങ്ങൾ കനാക്കാൻ എനിയ്കാവ
ന്നുണ്്. അതികനല്ലാും എകന്ന സഹായിച്ചത് ഡിഡിയു ജികേവവയാണ് ”. 
രചന അഭിമാനകത്ാടകൂടി പറയുന്നു. 

മൂന്നുമാസകത് കോഴ് സിലൂകട രചനകയ മാത്രമല്ല, രചനയുകട കുടുംബത്ികറെ 
അവസ്, ഭർത്ാവികറെ ചി്ാഗതിേൾ എന്നിവകയല്ലാും മാറ്ി പുതികയാരു 
ജരീവിതും നയിക്കാൻ ഡിഡിയു ജികേവവ യിലൂകട ഇവർക്ക് സാധിച്ചു.

മാസശമ്പളും : 6000
കലാണ് ഡിവിഷന്,  എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. ബാകെ്, മലപ്പുറും 
കഫാണ് 9656045627
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വിജിത കമാൾ. പി.
പൂക്കാട്് വരീട്, കവങ്ങൂർ പി.ഒ,, കചമ്നികയാട്, മലപ്പുറും 679325

വിവാഹിതയായ വിജിത രണ്ടുകുട്ിേളുകട അമ് കൂടിയാണ്. വളകര കചറപ്
ത്ിൽ കപൺകുട്ിേകള വിവാഹും േഴിപ്ിച്ചയക്കുന്ന രരീതിയായതകോണ്് ലെസ്ടു 
വകര മാത്രകമ വിജിതയ്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. കൂലിപ്ണിക്കാരനായ ഭർത്ാ
വികറെ വരുമാനത്ിലാണ് കുടുംബും േഴിഞ്ഞു കപാന്നിരുന്നത്.  ഭർത്ാവിന് 
പണി ഇല്ലാതാകുകമ്പാൾ ജരീവിക്കാൻ വളകര ബുദ്ധിമുട്ിയിരുന്നു എന്ന് വിജിത 
പറയുന്നു. കവറും ലെസ്ടു വിദ്ാഭ്ാസകയാഗ്ത കോണ്് നല്ല കജാലി ലഭിക്കില്ല 
എന്ന് വിജിതയ്ക് അറിയാമായിരുന്നു.  പഠിക്കാൻ േഴിയാത്തികറെ വിഷമും 
ശരിക്കു മനസ്ിലായത് കജാലിയ്കായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചകപ്ാൾ ആയിരുന്നു. കുടും
ബശ്രീ വഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, തടർന്ന് റരീകട്
യിൽ ബാച്ചിൽ കചർന്നു. മൂന്ന് മാസകത് കോഴ് സ് േഴിഞ്യുടകന കജാലിയുും 
ലഭിച്ചു. േിട്ടുന്ന ശമ്പളും വരീട്ികലയ്ക് എടക്കുന്നു, ഇകപ്ാൾ ഭർത്ാവിന് പണി 
ഇല്ലാതായാലും വരീട്ികല ോര്ങ്ങൾ കനാക്കുന്നതിന് വിജിതയ്ക് േഴിയുന്നുണ്്.

ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലനകത്ക്കുറിച്ചുള്ള കചാദ്ത്ിന് ഉത്രമായി 
വിജിത പറയുന്നത് ഇങ്ങകന “ എനിയ്ക് ആളുേകളാട് സുംസാരിക്കാൻ വളകര 
കപടിയായിരുന്നു, വിറയൽ വരുമായിരുന്നു. അത് മാറ്ികയടക്കാൻ േഴിഞ്ത് 
ഈ വരെനിുംങ്ങിലൂകടയാണ്”. ഇന്ന് മലപ്പുറത്തുള്ള പാത്ിക്കൽ കമാകട്ാർസ് 
എന്ന സ്ാപനത്ികല ഓഫരീസ് സ്റ്റാഫായി കജാലി കചയ്യുേയാണ് വിജിത 
കമാൾ. ഇവികട കജാലിയുകട ഭാഗമായി ഉപകഭാക്ാക്കളുമായി ദിവസവും ഇടപഴ
കേണ്തായുണ്്. അതിനുള്ള ആത്വിശ്വാസവും പരിശരീലനവും ഡിഡിയു 
ജികേവവ പരിശരീലനത്ികറെ ഭാഗമായാണ് വിജിത കമാൾക്ക് ലഭിച്ചത്.

ഭർത്ാവികറെ അമ് മുമ്പ് തന്നിരുന്ന സ്ാനകത്ക്കാൾ വലിയ സ്ാനമാ
ണ് ഇകപ്ാൾ തരുന്നത് എന്നുും കജാലിയ്ക് കപാകുകമ്പാൾ കുട്ിേകള കനാക്കുന്നതി
ന്  അമ് പൂർണ്ണപിന്തുണ നൽകുന്നുകണ്ന്നുും വിജിത പറയുന്നു. ടൂവരീലർ സ്ാപ
നത്ിൽ കജാലി കചയ്യുന്നതകോണ്് തകന്ന വിജിതയ്ക്  ഒരു വണ്ി 
സ്വ്മാക്കണകമന്ന ആഗ്ഹമുണ്്. ശമ്പളത്ികറെ ഒരു ഭാഗും മാറ്ി കവച്ച് ആ 
ആഗ്ഹും സാധിക്കാനുള്ള തയ്ാകറടപ്ിലാണ് വിജിത.  േഷ്ടപ്ാടും ദുരിതവും 

ഭര്ത്ാവിന്റെ അമ്മ മുമ്്ക്  
തന്ിരുന് സ്ാനന്ത്കാള വെിയ 
സ്ാനമാണ്ക് ഇന്പ്ാള തരുന്ത്ക്
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ആകണകെിൽ  കപാലും സ്തരീേൾ പുറത്തുകപായി കജാലി കചകയ്ണ് എന്ന ഇവിട
കത് ആളുേളുകട മകനാഭാവത്ിൽ മാറ്ും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഡിഡിയു ജികേവവ 
ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്്.

മാസശമ്പളും : 6000
ഓഫരീസ് സ്റ്റാഫ്, പാത്ിക്കൽ കമാകട്ാർസ്, മലപ്പുറും
കഫാണ് ; 9946462672
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സുനിൽ
കുന്നത്ികയൽ വരീട്,  അറക്കുപറമ്പ് പി.ഒ, കപരി്ൽമണ്ണ 679341

 “കചറപ്ും മുതൽകക്ക ആകരയുും ബുദ്ധിമുട്ിക്കാകത സ്വ്ും ോര്ങ്ങൾ കചയ്യുന്ന 
സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു സുനിൽ. അവകറെ പഠനവമായി ബന്ധകപ്കട്ാ അല്ലാ
കതകയാ യാകതാരു വേ ചിലവേളുും ഞങ്ങൾക്കുണ്ായിട്ില്ല”. മലപ്പുറും സ്വകദശി
യായ സുനിലികറെ അമ്യുകട വാക്കുേളാണിവ.

 ആകരയുും ആശ്യിക്കാകത സ്വ്ും ോര്ങ്ങൾ കനാക്കുന്ന ശരീലമാണ് 
ഇരുപതാും വയസ്ിൽ നാലക്ക ശമ്പളും വാങ്ന്ന ജരീവനക്കാരനായി സുനിലികന 
മാറ്ിയത്. അതിനു പിന്നിൽ ഡിഡിയു ജികേവവ യുകട പങ്കുും പ്രധാനമാണ്. 
അച്ഛനുും അമ്യുും സകഹാദരരീ സകഹാദരൻമാരുും അടങ്ന്നതാണ് സുനിലികറെ 
കുടുംബും. അച്ഛന് കലാഡിങ്ങികറെ കജാലി ആയിരുകന്നകെിൽ കൂടിയുും സകഹാദ
രൻമാർക്ക് കജാലിയുള്ളതിനാൽ  സാമ്പത്ിേ ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ ഇല്ലാകത ജരീവിച്ചു
കപായിരുന്ന ഒരു ഇടത്രും കുടുംബമായിരുന്നു സുനിലികറെത്. ബികോും ബിരുദ
ധാരിയായ സുനിൽ  പഠനകശഷും ഒരു കജാലിയ്ക കവണ്ിയുള്ള അകന്വഷണത്ി 
ലായിരുന്നു. ആ അകന്വഷണമാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ യുകട മൂന്ന്മാസകത് 
അക്കൗണ്ിുംങ് കോഴ് സിന് കചരാൻ കപ്രരിപ്ിച്ചത്. 

മൂന്ന് മാസകത് കോഴ് സ് സുനിലികറെ വ്ക്ി ജരീവിതത്ിലും മാറ്ങ്ങൾ 
വരുത്ി. കപാതകവ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴോൻ മടി ോണിച്ചിരുന്ന 
സുനിലികന മറ്റുള്ളവരുകട മുന്നിൽ ോര്ങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്മായുും കൃത്തകയാകടയുും 
അവതരിപ്ിക്കാൻ പഠിപ്ിച്ചതും അതിനുള്ള കപ്രാത്സാഹനും നൽേിയതും 
ഡിഡിയു ജികേവവ ആണ്. പഠനകശഷും മലപ്പുറത്തുള്ള  ‘കറാക്കൻ കടേ് കനാള
ജി’ എന്ന സ്ാപനത്ിൽ അക്കൗണ്റെ് കജാലി കചയ്യുേയാണ് ഇകപ്ാൾ 
സുനിൽ. 

ഇതവകരയുള്ള സമ്പാദ്ും സ്വരുക്കൂട്ി സ്വ്മാകയാരു വബക്ക് വാങ്ങാൻ 
സുനിലിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്്. ഇകതാകടാപ്ും മറ്റുള്ളവരുകട േരീഴിൽ കജാലി 
കചയ്ാകത, സ്വ്മാകയാരു ബിസിനസ്് എന്ന സ്വപ്നത്ികലക്കുള്ള സ്വരുക്കൂട്
ലിലാണ് ഈ യുവാവ്. അതിനുള്ള ആത്വിശ്വാസവും േഴിവ വർദ്ധിപ്ിക്കാൻ 
ഡിഡിയു ജികേവവ വഹിച്ച പകെ് കചറതല്ല എന്ന് സുനിൽ പറയുന്നു. “പകണ് 
മനസ്ിൽ ഉണ്ായിരുന്ന സ്വപ്നമാണ് സ്വ്മായി  ബിസിനസ്് തടങ്േ എന്നത്. 

ഇതുവന്രയുള്ള സമ്ാദ്യം 
സ്വരുക്കൂട്ി സ്വന്തമാന്യാരു 
ഹബക്ക് വാങ്ങാന് എനിയ്കായി. 
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എന്നാൽ കചറപ്രായത്ികല അതിനു േഴിയുകമാ എന്നുള്ള ആത്വിശ്വാസക്കുറ
വ് ഉണ്ായിരുന്നു. അത് മാറ്ാൻ സഹായിച്ചത് ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലന
മാണ്. നമ്ൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്തായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്ിലാ
ക്കാൻ ഈ മൂന്ന് മാസകത് പരിശരീലനും സഹായിച്ചു”.

മാസശമ്പളും : 7000 രൂപ
അക്കൗണ്റെ്, കറാക്കൻ കടേ് കനാളജി, മലപ്പുറും
കഫാണ് ; 9961710214
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“ഇത്രയുും നാൾ കുഞ്ികറെയുും ഭർത്ാവികറെയുും വരീട്ടുോരുകടയുും ോര്ങ്ങൾ 
മാത്രും കനാക്കി ഒതങ്ങിക്കൂടേയായിരുന്നു ഞാൻ. ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീ
ലനത്ിനുകശഷമാണ് ഈ ജരീവിതത്ിനു മാറ്ും വന്നത്”. മലപ്പുറും ജില്ലയികല 
സ്വകദശിയായ കബബിയുകട വാക്കുേളാണിത്.

ഭർത്ാവ്,കുട്ി, ഭർത്ാവികറെ അച്ഛൻ അമ് എന്നിവരടങ്ന്ന കുടുംബമാണ് 
കബബിയുകടത്. കചത്തുകതാഴിലാളിയായ അച്ഛകറെയുും വഡ്രവറായ ഭർത്ാവി
കറെയുും തച്ഛമായ വരുമാനത്ിലായിരുന്നു കുടുംബും മുകന്നാട്് കപായിരുന്നത്. 
ബി.എ ബിരുദധാരിണിയായ കബബിയ്ക് പഠനത്ിനു കശഷും കജാലിയ്ക് കപാോ
നായിരുന്നു ആഗ്ഹും. എന്നാൽ കപൺകുട്ിേളുകട വിവാഹപ്രായത്ിൽ സമൂഹ
ത്ിനുള്ള ോഴ്ചപ്ാട് തകന്നയായിരുന്നു കബബിയുകട മാതാപിതാക്കൾക്കുും. 
അതകോണ്് തകന്ന അവരുകട ആഗ്ഹപ്രോരും വിവാഹത്ിന് സമ്തികക്ക
ണ്ി വന്നു. 

വിവാഹകശഷും ഭാര് കജാലിയ്ക് കപാകുന്നതിൽ കബബിയുകട ഭർത്ാവിനുും 
താൽപര്മില്ലായിരുന്നു അതകോണ്ടു തകന്ന കജാലിയ്ക് ശ്മിച്ചിരുന്നില്ല. വിവാ
ഹകശഷും കബബിയുകട ജരീവിതും ഭർത്ാവികറെ വരീടമാത്രമായി ഒതങ്ങി. അതി
നിടയിൽ ഭർത്ാവികറെ അച്ഛന് ശാരരീരിേ ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ മൂലും കജാലിയ്ക് 
കപാോൻ പറ്ാത് സാഹചര്മായി. അതകോണ്് തകന്ന കുടുംബ ഉത്രവാദി
ത്വങ്ങൾ എല്ലാും ഭർത്ാവികറെ ചുമലികലക്കായി മാറി. ഇകതാകട അകദേഹത്ി
കറെ വരുമാനും കുടുംബകചലവേൾക്ക് തിേയാതായ സാഹചര്ത്ിലാണ് തനി
യ്ക് ഒരു കജാലി ഉണ്ാകയ പറ്റൂ എന്ന ചി് കബബിയിൽ ശക്മായത്. ഈ 
അവസരത്ിലാണ്  കുടുംബശ്രീ വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലനത്ികന
പ്റ്ി അറിയാൻ േഴിഞ്ത്. ഇതവഴി ഒരുപാട് കപർക്ക് കജാലി ലഭിച്ചതറിഞ്
കപ്ാൾ കൂടതൽ താല്ര്മായി. ഭർത്ാവികന ോര്ങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്ിലാക്കി 
മൂന്നു മാസകത് വരെനിുംങ്ങിനു കചർന്നു. കോഴ് സ് പൂർത്രീേരിച്ചതിനുകശഷും 
ഉടൻ തകന്ന മലപ്പുറും ജില്ലയികല അങ്ങാടിപ്പുറത്തുള്ള മുത്തൂറ്് ഫിൻ കോർപ്് 
എന്ന സ്ാപനത്ിൽ കജാലിയുും ലഭിച്ചു. ഇകപ്ാൾ ഒമ്പതിനായിരും രൂപ ശമ്പള
ത്ിൽ േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിക്കയൂട്രീവ് ആയി കജാലി കചയ്യുേയാണ്.

കബബി
കചാലയ്കല് വരീട്, വളപുറും പി.എ., പുലാമക്ാള്സ മലപ്പുറും - 679323

കുടുംബത്ിന്െയും സമൂൈത്ിന്െയും 
തന്റെ വീട്മ്മ എന് ന്െബല് 
ഇന്താന്ട ഇല്ലാതായി
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ഭർത്ാവികറെ േഷ്ടപ്ാടേൾകക്കല്ലാും താങ്ങായി നിൽക്കുവാൻ കബബിയുകട 

വരുമാനവും കുടുംബത്ികലക്ക് എത്ിയകപ്ാൾ സാധ്മായി. മാത്രമല്ല കുടുംബ
ത്ികലയുും സമൂഹത്ികലയുും തകറെ വരീട്മ് എന്ന കലബൽ ഇകതാകട ഇല്ലാതാ
യി എന്നു കബബി പറയുന്നു. സ്വ്മായി തങ്ങൾക്ക് ഒരു വരീട് എന്നതാണ് 
കബബിയുകട ഏറ്വും വലിയ ആഗ്ഹും, അതിനുകവണ്ി തനിയ്ക ലഭിക്കുന്ന വരു
മാനത്ിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗും മാറ്ി വയ്കാനുും കബബിയ്കാവന്നുണ്്. കബബിയുകട 
ജരീവിത സാഹചര്ങ്ങകള ഇത്രും രരീതിയികലക്ക് എത്ിച്ചത് ഡിഡിയു 
ജികേവവ ആണ്. ഇതകപാലള്ള നിരവധി കപർക്ക് ഡിഡിയു ജികേവവ ലൂകട 
നിറമാർന്ന ജരീവിതും ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.

മാസശമ്പളും : 9000 + ഇൻകസറെരീവ്
േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ് മുത്തൂറ്് ഫിൻ കോർപ്്, അങ്ങാടിപ്പുറും, മലപ്പുറും 
കഫാണ് : 9947218588 



152

വിജയഗാഥകള്

അമ്കയ വിശ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കണും എന്നായിരുന്നു രണ്് ആൺമക്കളു
കടയുും ആഗ്ഹും. പത്ാും ക്ാസ്് വിജയേരമായി പൂർത്ിയാക്കിയ രണ്് കപരുും 
ഐ.ടി.ഐ യിൽ കചർന്നു. എന്നാൽ ഐ.ടി.ഐ കമക്കാനിക്ക് കോഴ് സ് പൂർ
ത്ിയായിട്ടുും വഷജുവിന് കജാലി ഒരിടത്തുും ശരിയായില്ല.നാട്ികല വർക്ക് 
കഷാപ്പുേളിൽ ദിവസക്കൂലിയ്കാണ് കമക്കാനിക്കുേൾ പണികയടത്ിരുന്നത്. 
അമ് അയൽക്കൂട്ാുംഗമായതകോണ്് അതവഴി ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതി
കയക്കുറിച്ചറിയുേയുും മൂന്ന് മാസകത് റരീകട്യിൽ ബാച്ചിൽ കചരുേയുും കചയ്തു. 
പഠിച്ചത് റരീകട്യിൽ ആകണകെിലും തനിയ്ക് നകല്ലാരു സ്ാപനത്ിൽ കമക്കാനി
ക്ക് കജാലി തരകപ്ടത്ി തരാൻ ആണ് വഷജു അധികൃതകരാട് ആവശ്കപ്ട്
ത്. 

പരിശരീലനത്ിൽ  നിന്നുും ലഭിച്ച ആത്വിശ്വാസമാണ് ഇറെർവയൂ കനരിടന്ന
തിനുും മുഖത്് കനാക്കി സുംസാരിക്കുന്നതിനുും വധര്ും തന്നകതന്ന് വഷജു 
പറയുന്നു. നിലവിൽ വഷജു മലപ്പുറത്തുള്ള പാത്ിക്കൽ കമാകട്ാർസ് എന്ന 
സ്ാപനത്ിൽ ടൂവരീലർ കമക്കാനിക്കയി കജാലി കനാക്കുന്നു. സകഹാദരനുും ഇല
ക്ടരീഷൻ ആയി കജാലി േിട്ിയകതാകട ഉണ്ായിരുന്ന േടങ്ങൾ കുകറകയാകക്ക 
വരീട്ാൻ സാധികച്ചന്ന് വഷജു പറയുന്നു. 

കജാലി കചയ്് േിട്ടുന്ന വപസയിൽ ഒരു ഭാഗും സ്വരൂപിച്ച് വച്ച് നിറകവകറ്
ണ് തകറെ ഒരു ആഗ്ഹും വഷജു പറയുന്നതിങ്ങകന “ഞാൻ വണ്ിേളുമായി 
എകപ്ാഴും ഇടപഴകുന്ന ആളാണ്. അതകോണ്് തകന്നയാണ്  ഐ.ടി.ഐ യ്ക് 
കമക്കാനിക്കൽ ഫരീൽഡ് എടത്് പഠിച്ചതും. എന്നിട്ടുും ഇതവകരയുും എനിയ്ക് 
ഒരു വണ്ി സ്വ്മാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ില്ല. സ്വ്മായി ഒരു ടൂവരീലർ വാങ്ങി 
അമ്കയ അതിൽ േയറ്ി കോണ്് കപാേണും എന്നാണ് എകറെ ആഗ്ഹും”.

മാസശമ്പളും : 6000 
കമക്കാനിക്ക്,  പാത്ിക്കൽ കമാകട്ാർസ്, മലപ്പുറും 
കഫാണ് : 9847972044

വഷജു
ചവറകങ്ങല് വരീട്, േള്ളിക്കാവ് പി.ഒ., മലപ്പുറും - 676 525

സ്വന്തമായി ഒരു ടൂവീെര് വാങ്ങി 
അമ്മന്യ അതില് കയറ്ി 
ന്കാണ്്ക് ന്പാകണം എന്ാണ്ക് 
എന്റെ ആഗ്ൈം
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ഉയർന്ന വിദ്ാഭ്ാസും കനടി അതിനനുസൃതമായ ഒരു കജാലി കനടണകമന്നാ
യിരുന്നു ഇരുപത്ി രണ്ടുോരനായ സജിലികറെ ആഗ്ഹും.  പകഷേ ബി.കോും 
പഠനത്ിനുകശഷും പഠനും തടരാൻ സജിലിനു േഴിഞ്ില്ല. അച്ഛൻ,അമ്, രണ്് 
സകഹാദരിമാർ, സകഹാദരൻ എന്നിവർ അടങ്ന്നതാണ് സജിലികറെ കുടുംബും. 
അച്ഛൻ കൂലി പണി കചയ്ാണ് ആറഅുംഗങ്ങളടങ്ന്ന കുടുംബും കനാക്കിയിരുന്ന
തും നാല മക്കകള പഠിപ്ിച്ചിരുന്നതും. അതിനിടയിൽ മൂത് കപൺകുട്ിയുകട 
േല്ാണും നടത്ിയകപ്ാൾ ആ കുടുംബും കൂടതൽ സാമ്പത്ിേ ബുദ്ധിമുട്ിലായി.

കചറപ്രായത്ികല വരീട്ികല േഷ്ടപ്ാടേൾ േണ്ാണ് സജിൽ വളർന്ന് 
വന്നത്. അതകോണ്് തകന്നയാണ് ഉയർന്ന വിദ്ാഭ്ാസവും കജാലിയുും സ്വപ്നും 
േണ്തും.  വരീട്ികല േഷ്ടപ്ാടേൾക്ക് അറതി വന്നത് കചട്ൻ ഗൾഫിൽ കപായ
കതാകടയാണ്. അതിനുപുറകമ കചച്ചിയ്ക് കജാലി േിട്ിയകതാകട ജരീവിതത്ിൽ 
ഏകറക്കുകറ സാമ്പത്ിേസ്ിതി കമച്ചകപ്ട്ടു. എന്നാൽ ഇതിനുമുൻപ് തകന്ന 
പഠനും നിർത്ി സജിൽ കജാലിയ്കായുള്ള ശ്മങ്ങൾ തടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ അവ
സരത്ിലാണ് കൂട്ടുോർ വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് അറിയു
ന്നതും പരിശരീലനത്ിന് കചരുന്നതും. അതിനുകശഷും പുകന ആസ്ാനമായുള്ള 
ബജാജ് ഫിൻ കസർവിൽ മലപ്പുറത്തുള്ള ബ്രാഞ്ിൽ  ഫിനാൻസ് അവഡ്വസ
റായി  കജാലിയുും ലഭിച്ചു. മാസും എണ്ണായിരും രൂപയാണ് ശമ്പളകമകെിലും ഇൻ
കസറെരീവ് അടക്കും ഇരുപത്ി ഏഴായിരും രൂപ വകര ലഭിച്ച മാസും ഉണ്ായിട്ടു
കണ്ന്ന് സജിൽ പറയുന്നു.

 കജാലിയിൽ ഉപകഭാക്ാക്കളുമായി ഇടപഴകേണ്തും അവരുകട സുംശയ
ങ്ങൾ തരീർത്തുകോടകക്കണ്തമായ നിരവധി ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ ഉണ്്. 
ഇകതല്ലാും തനിയ്ക് സാധ്മായത് ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലനും മുകഖനയാ
കണന്ന് സജിൽ പറയുന്നു. ബി.കോും പഠിച്ചിട്ടുകണ്കെിലും  കജാലിയ്ക് മുൻപ് 
തകന്ന ഡിഡിയു ജികേവവ യിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ിങ്ങ് പരിശരീലനും ലഭിച്ചത
കോണ്്  അക്കൗണ്ിങ്ങ് സുംബന്ധമായ കജാലിേളുും േമ്പയൂട്ർ സുംബന്ധമായ 
കജാലിേളുും സജിലിന് ആകരയുും ആശ്യിക്കാകത തനികയ കചയ്ാൻ േഴിയു
ന്നുണ്്. അച്ഛകനാടൂും കചട്കനാടും ഒപ്ും കുടുംബാവശ്ങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ 

സജില്
േളരിയ്കല് വരീട്, കതലക്കാട് പി.ഒ., പട്ിക്കാട്, കവട്ത്തൂര്, മലപ്പുറും - 679 325

അച്ഛന്നാടും ന്�ട്ന്നാടും ഒപ്ം  
കുടുംബത്ിന്റെ ആവശ്യങ്ങേില് 
സൈായികാന് കഴിയുന്തിന്റെ 
സന്ന്താഷത്ിൊണ്ക് ഞാന്
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േഴിയുന്നതികറെ സക്ാഷത്ിലാണ് സജിൽ ഇകപ്ാൾ. വയസ്ായ അച്ഛകന 
പണിയ്ക വിടാകത വരീട്ിൽ വിശ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കണകമന്നുും കചട്കനാകടാ
പ്ും കചർന്ന് സകഹാദരിമാകര നല്ല രരീതിയിൽ േല്ാണും േഴിച്ച് അയക്കണകമ
ന്നുമാണ് സജിലികറെ ആഗ്ഹും.

മാസശമ്പളും : 8000 രൂപ + ഇൻകസറെരീവ്
ഫിനാൻസ് അവഡ്വസർ , ബജാജ് ഫിൻ കസർവ്, മലപ്പുറും ബ്രാഞ്്
കഫാണ് ; 9048674730
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രഞ്ജിത്്
കോകണ്ാട്ി വരീട്,  പാലക്കൽകവട് പി.ഒ, മലപ്പുറും 

“സ്വ്മാകയാരു വരീട് പണിയണും സകഹാദരികയ വിവാഹും േഴിപ്ിച്ചയക്ക
ണും ഇതാണ് എകറെ ആഗ്ഹും. അകതാകടാപ്ും നകല്ലാരു േരിയറും. അതികനാര
വസരമാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ യിലൂകട എനിയ്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത”്. മലപ്പുറും 
സ്വകദശിയായ രഞ്ജിത്ികറെ ആഗ്ഹങ്ങളാണിവ. 

അച്ഛനുും അമ്യുും സകഹാദരിയുുംസകഹാദരനുും അടങ്ന്നതാണ് രജ്ി
ത്ികറെ കുടുംബും. കൂലിപണി കചയ്ാണ് അച്ഛൻ ോര്ങ്ങൾ കനാക്കിയിരുന്നത്.
കുട്ിേൾ മൂന്നൂകപരുും വിദ്ാഭ്ാസത്ിൽ മുന്നിലായിരുന്നതിനാൽ പഠനത്ിന് 
യകതാരു തടസ്വും ഉണ്ാവരുകതന്ന് അച്ഛന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ബികോും 
പഠനത്ിനുകശഷും രഞ്ജിത്് അച്ഛകന സഹായിക്കുന്നതിനുകവണ്ി കജാലിയ്ക 
കപാോൻ തരീരുമാനിക്കുേയായിരുന്നു.  അങ്ങകനയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ മുകഖന 
ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് അറിഞ്് മൂന്നുമാസകത് റരീകട്യിൽ 
കോഴ് സിനു കചരുന്നത്. 

കോഴ് സ് പൂർത്രീേരിച്ചതിനുകശഷും മലപ്പുറത്തുള്ള കേ.എും.ടി സിൽ
േ് സിൽ ബില്ലിുംഗ്  കസഷേനിൽ കജാലി കചയ്യുേയാണ് രഞ്ജിത്്. നിലവിൽ 
ബില്ലിുംഗ് കജാലി ആകണകെിലും ക്രകമണ അക്കൗണ്ിുംങ്ങ് കസഷേനികലക്ക് 
സ്ാനേയറ്ും േമ്പനി കമധാവിേൾ ഉറപ്പുനൽേിയിട്ടുണ്്. കോഴ് സിലൂകട ലഭിച്ച 
കമാട്ികവഷൻ ക്ാസ്ിലൂകട ഉൾവലിഞ് സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്ന തകറെ പ്രകൃതും 
മാറ്ികയടക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുകണ്ന്ന് രഞ്ജിത്് പറയുന്നു. ജരീവിതകത് കുറച്ചുകൂടി 
ആത്ാർത്മായി കനാക്കിോണാൻ ഈ കചറപ്ക്കാരന് സാധിച്ചത് ഡിഡിയു 
ജികേവവ വരെനിുംങ്ങിൽ ലഭിച്ച കപ്രാത്സാഹനത്ിൽ നിന്നാണ്.

മാസശമ്പളും : 7000 രൂപ + ഭഷേണും + താമസും
ബില്ലിുംഗ്  കസഷേന്, കേ.എും.ടി സിൽേ് സ്, മലപ്പുറും
കഫാണ് : 9605663211

“സ്വന്തമാന്യാരു വീട്ക് പണിയണം 
സന്ൈാദരിന്യ വിവാൈം കഴിപ്ിച്യ
കണം ഇതാണ്ക് എന്റെ ആഗ്ൈം. 
അന്താന്ടാപ്ം നന്ല്ലാരു കരിയറും“
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അച്ഛനുും കചട്നുും കൂലിപണികചയ്ാണ് വിഷ്ണുവികറെ കുടുംബും കനാക്കിയിരു
ന്നത്. അവരുകട േഷ്ടപ്ാടേൾ കചറപ്ുംമുതകല അറിഞ്ഞു വളർന്നതകോണ്ാ
ണ് കുലിപണി അല്ലാകത മറ്് കജാലി കചയ്് ജരീവിക്കണും എന്ന തരീരുമാനും 
എടക്കാൻ വിഷ്ണുവികന പ്രാപ്തനാക്കിയത്. അച്ഛനുും അമ്യുും സകഹാദരനുും അട
ങ്ന്ന കുടുംബത്ികറെ മുഖ് വരുമാന കരോതസ്് അച്ഛനായിരുന്നു. 

കൂലി പണിക്കാരകറെ മക്കൾക്ക് കുലി പണി മാത്രകമ കചയ്ാൻ േഴിയൂ എന്ന് 
പറഞ്് അധികഷേപിച്ചവരുകട മുന്നിൽ  നല്ല േമ്പനിയിൽ കജാലി കചയ്് 
ോണിച്ച് കോടക്കണും എന്ന വാശിയാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ റരീകട്യിൽ 
കസയിൽസ് വരെനിുംങ്ങിൽ  കചരാൻ പ്രകചാദനമായത് എന്ന് വിഷ്ണു പറയുന്നു. 

ഇന്ന് മലപ്പുറും ജില്ലയികല എ എും കമാകട്ാർസ് എന്ന സ്ാപനത്ിലാണ് 
വിഷ്ണു കസയിൽസ് എേ് സിേയൂട്രീവ് ആയി കജാലി കചയ്യുന്നത്. ഒരു മാസും 
പതിനയ്ായിരും രൂപവകര കനടാൻ വിഷ്ണുവിന് ഈ കചറിയ പ്രായത്ിൽ തകന്ന 
സാധിക്കുന്നുണ്്. പലതരത്ിലള്ള ആളുേകളാടും സ് േരീമുേൾ പറഞ്് 
കോടത്് കമലകദ്ാഗസ്ർ പറഞ് സമയപരിധിയ്കള്ളിൽ വാഹനങ്ങൾ വിറ്
ഴിക്കാനുള്ള ആർജ്ജവും ലഭിച്ചത് ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങിലൂകട 
യാകണന്ന് വിഷ്ണു പറയുന്നു.

ശമ്പളും : 8500 + ഇൻകസറെരീവ്, 
കസയിൽസ് എേ് സിേയൂട്രീവ്,  എ.എും കമാകട്ാർസ്, മലപ്പുറും
കഫാണ്: 8111862514

വിഷ്ണു.ഇ 
ഇടകമൽ വരീട്, പി.ഒ.കവട്ത്തൂർ, മലപ്പുറും -679326

ഒരു മാസം പതിനയ്ായിരം 
രൂപവന്ര ന്നടാന് വിഷ്ണുവിന്ക് ഈ 
ന്�റിയ പ്രായത്ില് തന്ന് 
സാധിക്ന്ണ്്ക്.
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അച്ചകറെയുും അമ്യുകടയുും തച്ഛമായ വരുമാനമാണ് ശരത്ികറെ കുടുംബത്ി
കന പട്ിണിയിൽ നിന്നുും അേറ്ിയിരുന്നത്. കൂലിപ്ണി കചയ്് അച്ചന് േിട്ടുന്ന 
വപസയാണ് ശരത്ിറെ കുടുംബത്ികറെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗും. ഒരു കലതർ 
േമ്പനിയിൽ അമ് പണിക്കു കപായിരുന്നു. പ്രായപൂർത്ിയായ കചച്ചിയുകട 
വിവാഹും അടത്തും അമ്ക്ക് അസുഖും ബാധിച്ചതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. 

അമ്യ്ക് കജാലിയ്ക് കപാോൻ േഴിയാതായത് ശരത്ികറെ കുടുംബകത് 
കൂടതൽ േഷ്ടത്ിലാക്കി. നുള്ളി കപറക്കി വച്ചിരുന്നകതല്ലാും എടത്് കചച്ചിയുകട 
േല്ാണും നടത്ി. അമ്യുകട അസുഖും കൂടി വന്നിട്ടുും ഗവൺകമറെ് ആശുപത്രി
യിൽ നിന്ന് ശരിയായ ചിേിത്സ ലഭിക്കാകത വന്നകപ്ാൾ സ്വോര് ആശുപത്രി
കയ സമരീപികക്കണ്ിവന്നു. ഓപ്കറഷനുും മറ്റു കചലവേളുും താങ്ങാനാവാകത 
വന്നകപ്ാൾ ചിേിത്സാചിലവേൾക്കായി കലാൺ എടക്കാകത മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
ഇല്ലാതായി. 

അച്ഛകറെ മാത്രും വരുമാനും കോണ്് കൂടുംബ ചിലവേളുും കലാണുും 
മുകന്നാട്ടുകോണ്് കപാോൻ േഴിയികല്ലന്ന് മനസ്ിലായകപ്ാൾ ശരത്്, ലെസ്ടു 
േഴിഞ്് ടാലി പഠനും പാതി വഴിയിൽ ഉകപഷേിച്ച് ഒരു കജാലിക്കായുള്ള 
അകന്വഷണും ആരുംഭിച്ചു.  അങ്ങകനയാണ് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഡിഡിയുജി
കേവവ കനക്കുറിച്ച് അറിയുേയുും വരെനിുംങ്ങിനു കചരുേയുും തൃശ്ശൂരിലള്ള ന്ി
ലത്് ജി മാർട്ിൽ കജാലി ലഭിക്കുേയുും കചയ്തു. കൂടാകത ഒഴിവ ദിവസങ്ങളിൽ 
മറ്റു കജാലിേളുും കചയ്യുന്നു. 

“ഡിഡിയുജികേവവ വരെനിുംങ്ങ് വഴി ആത്വിശ്വാസും വർദ്ധിച്ചു. അത
കോണ്് തകന്ന എന്തുകജാലിയുും സ്വ്മായി ഏകറ്ടത്് കചയ്ാും എന്ന വധര്ും 
എനിയ്കണ്്. ഇത്രത്ിലള്ള പരിശരീലനങ്ങള് എകന്നകപ്ാലള്ള ഒരുപാട് 
സഹായേരമാണ് കജാലിയിൽ നിന്നുള്ള ശമ്പളും കോണ്് കലാൺ അടക്കാൻ 
സാധിക്കുന്നുണ്്. 

ശരത്്. കേ.കേ
േടവത്് പറമ്പിൽ വരീട് , പട്ിത്ടും. പി.ഒ,
 തൃശ്ശൂർ - 680542

എന്തുന്ജാെിയും സ്വന്തമായി 
ഏന്റ്ടുത്്ക് ന്�യ്ാം  
എന് ഹധര്യം 
ഇന്ന്നിയ്ക്കുണ്്ക്.
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മറ്റുകജാലിേൾക്കൂടി കചയ്യുന്നതകോണ്് വരീട്ടുകചലവേളിലും അമ്യുകട ചിേി

ത്സാകചലവേളിലും അച്ഛകന സഹായിക്കാനുും േഴിയുന്നു. കലാൺ അടച്ചുവരീട്ിയ
തിനുകശഷും ഇകപ്ാഴള്ള കചറിയ വരീട് കുറച്ചുകൂടി കമച്ചകപ്ടത്ണും എന്നതാണ് 
ശരത്ികറെ അടത് ലഷേ്ും.

മാസശമ്പളും : 8500
കസയിൽസ് മാൻ ,  ന്ിലത്് ഇലേ് കരൊണിേ് സ്,  തൃശ്ശൂർ,  
കഫാണ് : 8593884851
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 മൂന്നുമാസകത് ഡിഡിയുജികേവവ പരിശരീലനും തകറെ ജരീവിതകത് 
തകന്ന മാറ്ി എന്ന സക്ാഷത്ിലാണ്  ബിൻസൺ എന്ന പകത്ാമ്പത് വയ
സ്സുോരൻ. പലചരക്കു േടയിൽ സാധനങ്ങൾ എടത്തു കോടക്കുന്ന കജാലിയിൽ 
നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തച്ഛമായ വരുമാനും കോണ്ാണ് ബിൻസൺകറെ അപ്ച്ഛൻ 
നാലുംഗ കുടുംബത്ികറെ ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്ിയിരുന്നത്. പണിതരീരാത് 
വരീട് മാത്രമാണ് സ്വ്മായുള്ള സമ്പാദ്ും. തരീരാദുരിതത്ിൽ ജരീവിച്ചുകപാന്നിട്ടുും 
എപിഎൽ ലിസ്റ്റിലാണ് ഇന്നുും ഈ കുടുംബും ഉൾകപ്ട്ിരിക്കുന്നത്. കചച്ചിയുകട 
വിവാഹും േടും വാങ്ങിച്ചുും നാട്ടുോരുകടയുും ബന്ധുക്കളുകടയുും സഹായകത്ാകട 
നടത്ി. കുടുംബത്ികറെ ദുരിതാവസ്യുും അപ്ച്ഛകറെ നിസഹായാവസ്യുും മന
സ്ിലാക്കി ലെസ്ടു േഴിഞ്യുടകന ബിൻസൺ പഠനും ഉകപഷേിച്ച് കജാലി അകന്വ
ഷിച്ചു തടങ്ങി. ആളുേകളാട് സുംസാരിക്കാനുള്ള വിമുഖതയുും മുൻപരിചയക്കുറവും 
ബിൻസകണ നന്നായി ബാധിച്ചിരുന്നു. അതകോണ്ടു തകന്ന വിചാരിച്ച കപാകല 
കജാലി ലഭിക്കുേ പ്രയാസേരമായിരുന്നു. ഈ അവസരത്ിലാണ് ഡിഡിയുജി
കേവവ വരെനിുംങ്ങികനക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇടയായത്. പരിശരീലനത്ിനു
കശഷും തൃശ്ശൂർ കശാഭാസിറ്ിയിലള്ള വലഫ് വസ്റ്റൽ എന്ന സ്ാപനത്ിൽ 
ഒമ്പത് മാസമായി ബിൻസൺ കജാലി കചയ്യുന്നു. 

ഡിഡിയുജികേവവ പരിശരീലനും ജരീവിതത്ിൽ വരുത്ിയ മാറ്ങ്ങൾ  
ബിൻസൺകറെ വാക്കുേളിൽ “ഈ കോഴ് സിനു കപായതകോണ്് ഇകപ്ാൾ 
ആളുേകളാട് സുംസാരിക്കുന്നതിന് പണ്കത്കപ്ാകല ഭയും ഇല്ല. എവികടയുും 
േയറി കചല്ലാനുും വരീട്ടുോര്ങ്ങളുും  മറ്റു ആവശ്ങ്ങളുും നിറകവറ്റുന്നതിനുും േഴിയു
ന്നുണ്.് കചച്ചിയുകട വിവാഹാവശ്ത്ിനായി എടത് കലാൺ അടവ് അടയ്കവാ
നുും ഞാൻ ആഗ്ഹിച്ച വബക്ക് സ്വ്മാക്കാനുും കജാലിയിൽ നിന്നു ലഭിച്ച 
വരുമാനും കോണ്് േഴിഞ്ഞു.” കുറച്ചുകൂടി കമച്ചകപ്ട് കജാലി കനടി വരീടപണിയുും 
ബാധ്തേളുും തരീർത്് സ്വസ്മായി ജരീവിക്കണും എന്നതാണ് ഇകപ്ാഴകത് 
ആഗ്ഹും എന്ന് ബിൻസൺ പറയുന്നു. 
മാസശമ്പളും : 8500 രൂപ
സൂപ്ർ വവസർ, വലഫ് വസ്റ്റൽ ഷൂ മാർട്് , കശാഭാ സിറ്ി, തൃശ്ശൂർ കഫാണ് : 9895285443

ബിൻസൺ
കചറവത്തൂർ ഹൗസ്, പാലാട്ടുമുറി, ോട്ക്കാമ്പൽ, തൃശ്ശൂർ

പെ�രക്കടയിന്െ ന്സയില്സ്ക് മാ
നില് നിന്്ക് ന്ഷാപ്ിംഗ്ക് മാേിന്െ 
സൂപ്ര് ഹവസറാകി.
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പാർവ്തി പി. ആർ
കപരിങ്ങാകശേരിൽ വരീട്, കചങ്ങാലൂർ പി.ഒ. തൃശൂര്

“കചട്ൻ കചകയ്ണ്ിയിരുന്ന ോര്ങ്ങൾ ഇന്ന് എനിയ്ക് ഏകറ്ടത്് കചയ്ാൻ 
േഴിയുന്നുണ്്.അതിന് എകന്ന സഹായിച്ചത് ഡിഡിയു ജികേവവ ആണ്. 
ഒരുപാട് സക്ാഷമുണ്്” പാർവ്തി പി.ആർ.

അച്ഛനുും അമ്യുും പാർവ്തി ഉൾകപ്കട മൂന്ന് മക്കളുും അടങ്ന്നതാണ് പാർ
വ്തിയുകട കുടുംബും. അച്ഛൻ കൂലി പണിയ്കും അമ് വരീട്ടുകജാലിയ്കും കപാകുന്നു. 
അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദിവസക്കൂലി അന്നന്നുള്ള ചിലവേൾകക്ക തിേയാറള്ളൂ. 
കചട്ൻ ഉകണ്കെിലും കജാലിയ്ക് കപാോൻ താല്ര്മില്ല. കചട്നുും കൂടി കജാലിയ്ക 
കപായിരുകന്നകെിൽ അച്ഛനുും അമ്യ്കും അകതാരു സഹായമാകുമായിരുന്നു. 
പകഷേ മേകറെ ഭാഗത്തുനിന്നു അങ്ങകനാരു സഹായും ലഭിക്കാതിരുന്നത് പാർവ്
തിയുകട മാതാപിതാക്കളുകട എല്ലാ പ്രതരീഷേേളുും തേർത്തു. എന്നാൽ ഇത് പാർ
വ്തിയിൽ പഠിപ്പു േഴിഞ്ാൽ ഒരു കജാലി കവണകമന്ന ചി് ശക്മാക്കി. 

ഡിഗ്ി േഴിഞ് ഉടകന ഡിഡിയു ജികേവവകയക്കുറിച്ച് അറിഞ്് പരിശരീ
ലനത്ിനു കചരുേയുും കചയ്തു. കോഴ് സ് േഴിഞ്യുടകന കജാലിയിൽ 
പ്രകവശിക്കുേയുും കചയ്തു. തകറെ വരുമാനും കോണ്് വരീട്ികലക്ക് കവണ് സഹായ
ങ്ങൾ കചയ്ാൻ േഴിയുന്നുകണ്ന്ന് പാർവ്തി പറയുന്നു.അതകപാകല ഞാനാണ് 
ഇകപ്ാൾ വരീടികറെ കതപ്പുപണി നടത്ിയ്കന്നകതന്നു പറയുകമ്പാൾ  പാർവ്തിയു
കട മുഖത്് അഭിമാനവും സക്ാഷവും നിഴലിക്കുന്നു. പഠിക്കുന്ന ോലത്് ഒരു 
നല്ല വസ്തും വാങ്ന്നതികനാ ഇഷ്ടമുള്ള ഭഷേണും േഴിക്കുന്നതികനാ േഴിഞ്ിട്ി
ല്ല. മറ്റു കുട്ിേകള ോണുകമ്പാൾ തകറെ അവസ്കയക്കുറികച്ചാർത്് വിഷമും കതാ
ന്നാറണ്്. എന്നാൽ അച്ഛകറെയുും അമ്യുകടയുും അവസ് മനസ്ിലാക്കി എല്ലാ 
ആഗ്ഹങ്ങളുും വിഷമങ്ങളുും ഉള്ളിൽ ഒതക്കുേയാണ് കചയ്ിരുന്നത്. എന്നാൽ 
ഇകപ്ാൾ സ്വ്മായി വരുമാനും ഉള്ളതകോണ്് തകന്ന ആഗ്ഹിച്ച ോര്ങ്ങൾ 
സാധിക്കാറകണ്ന്നുും പാർവ്തി പറയുന്നു.

മാസശമ്പളും : 9500 രൂപ
നഴ് സിുംങ് അസിസ്റ്ററെ്, ആസ്റ്റർ കമഡിസിറ്ി,  എറണാകുളും.
കഫാണ് ; 7560839690

ന്�ട്ന് ന്�ന്യ്ണ്ിയിരുന് കാര്യ
ങ്ങള ഇന്്ക് എനിയ്ക്ക് ഏന്റ്ടുത്്ക് 
ന്�യ്ാന് കഴിയുന്ണ്്ക്. 



161

വിജയഗാഥകള്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയികല വേപറമ്പ് എന്ന സ്ലത്തുനിന്നാണ് നിത് മകനാജ് കു
റച്ചേകലയുള്ള ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങിന് കസറെറിൽ കചർന്നത്. ഭർ
ത്ാവും രണ്ടു മക്കളുും അടങ്ന്ന കുടുംബമാണ് നിത്യുകടത്. കൂലിപണിക്കാരനായ 
ഭർത്ാവികറെ അമിത മദ്പാനവും വഴക്കുും  മൂലും നിത്യുും കുഞ്ഞുമക്കളുും വള
കരയധിേും േഷ്ടപാടേൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്്. വരീട്ടുകചലവികലക്കായി ഭർത്ാവ് 
വപസകയാന്നുും കോടക്കാത്തകോണ്് മക്കകള പഠിപ്ിക്കുന്നതിനുും പട്ിണി
ക്കിടാതിരിക്കാനുും കവണ്ി നിത് ഒരു സ്ാപനത്ിൽ  പാക്കിുംഗ് കജാലിയ്ക് 
കപായിരുന്നു. 

തച്ഛമായ ദിവസ ശമ്പളത്ിൽ രണ്റ്വും കൂട്ിമുട്ിക്കാൻ പാടകപടകമ്പാഴാണ് 
ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങികനക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. കഭദകപ്ട് ഒരു 
കജാലി എന്നത് അത്ാവശ്മായതകോണ്് തകന്ന റരീകട്യിൽ വരെനിുംങ്ങിന് 
കചർന്നു, മൂന്ന് മാസത്ിനുകശഷും തൃശ്ശൂർ ബിഗ് ബസ്ാറിൽ  കജാലിയുും ലഭിച്ചു. 
കജാലി ലഭിച്ച സമയത്ാണ് വരീടപണിക്കായി എടത് ഒന്നര ലഷേും രൂപ 
കലാൺ അടച്ചു വരീട്ാത്തിനാൽ ബാകെിൽ നിന്ന് ജപ്തി കനാട്രീസ് വന്നത്. 
ബാകെിൽ  കനരിട്് കചന്ന് കജാലി ലഭിച്ച ോര്ും പറയുേയുും ോലാവധി നരീട്ി 
കചാദിച്ചതികനത്തുടർന്ന് കലാണ് അടയ്കന്ന സമയും നരീട്ി ലഭിക്കുേയുും കചയ്തു. 
സാമ്പത്ിേ ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ കുറകച്ചാകക്ക മാറി ജരീവിതത്ികറെ പടവേൾ 
പതകക്ക ചവിട്ി േയറേയാണ് ഈ വനിത.

“ഏഴായിരും രൂപയാണ് മാസശമ്പളും, ചില മാസങ്ങളിലാണ് ഇൻകസറെരീവ് 
ലഭിക്കുന്നകതകെിലും എനിയ്ക് കലാണ് അടയ്കാനുും കുട്ിേളുകട ോര്ങ്ങൾ കചയ്് 
കോടക്കാനുും സാധിക്കുന്നുണ്്. ആദ്ും ആളുേകളാട് സുംസാരിക്കാകനാകക്ക കപ
ടിയായിരുന്നു. ഈ വരെനിുംങ്ങിനു വന്നതകോണ്് ലെസ്ടു പാസായിട്ില്ലാത് 
എനിയ്ക്, ഇവികട വരുന്ന ഉപകഭാക്ാക്കകളാട് നല്ല രരീതിയിൽ സുംസാരിക്കാ
കനാകക്ക േഴിയുന്നുണ്്. അതിനു ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങിനു ഞാൻ 
നന്ി പറയുന്നു”. 

നിത് മകനാജ്
 മുതവന്നൂർ വരീട്,  വേപറമ്പ് പി.ഒ.,തൃശ്ശൂർ 680546

നിെവിലുള്ള ന്ൊൺ അടച്ചു തീര്ത്്ക് 
വീടിന്റെ പണി മുഴുവനാകണം, 
മകന്േ നന്ായി പഠിപ്ിച്്ക് നല്ല 
നിെയില് എത്ികണം
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നിലവിലള്ള കലാൺ അടച്ചു തരീർത്് വരീടികറെ പണി മുഴവനാക്കണും, 
മക്കകള നന്നായി പഠിപ്ിച്ച് നല്ല നിലയിൽ എത്ിക്കണും ഇതാണ് നിത്യുകട 
ഇനിയുള്ള ആഗ്ഹും.

മാസശമ്പളും : 7000 രൂപ
കസയില്സ് കഗള്, ബിഗ് ബസാര്, തൃശ്ശൂര്
കഫാണ് ; 8086997183
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വിനിമ.ടി.എും
തയ്ിൽ വരീട്, മുരിയാട്. പി.ഒ., തൃശ്ശൂർ

ഡിഡിയു ജികേവവ വഴി ലഭിച്ച കജാലി ഉകണ്ന്നുള്ള ആശ്വാസമാണ് ജരീവി
ക്കാൻ േരുകത്േിയത്. തളർന്ന് കപാകുും എന്ന ഘട്ങ്ങളികലല്ലാും ഡിഡിയു 
ജികേവവ വരെനിുംങ്ങിനിടയിൽ ലഭിച്ച ആത്വിശ്വാസും ഉണ്ായിരുന്നു. 
കജാലി കചയ്് ജരീവിക്കാൻ േഴിയുും എന്നുള്ള  തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ മുരിയാട് എന്ന 
പ്രകദശത്് നിന്ന് വന്ന് തൃശ്ശൂർ ബിഗ് ബസാറിൽ കസയിൽസ് കഗൾ ആയി 
കജാലി കചയ്യുന്ന വിനിമയുകട വാക്കുേളാണിത്. 

ഭർത്ാവികനാടും കുട്ികയാടും ഒപ്ും വിനിമയുകട അമ്കയാകടാപ്മാണ് ഇവർ 
താമസിക്കുന്നത്. സ്വ്മായി ഒരു വരീടില്ലാത്തകോണ്് തകന്ന ഒരു കജാലിയ്ക
കവണ്ി വിനിമ ശ്മിച്ചിരുന്നു. അകപ്ാഴാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ 
വരെനിുംങ്ങികനക്കുറിച്ചുും അതവഴി കജാലിയുും ലഭിക്കുും എന്നറിഞ്ത്, വരെനിും
ങ്ങ് േഴിഞ്യുടകന കജാലിയുും ലഭിച്ചു. കജാലിയിൽ പ്രകവശിച്ച് ഒരു മാസും 
ആയകപ്ാഴാണ് വിനിമയുകട ജരീവിതത്ിൽ അപ്രതരീഷേിതമായി ദുര്ും സുംഭ
വിച്ചത്. േൺസ്ടഷേൻ കജാലി കചയ്ിരുന്ന ഭർത്ാവിന് അപേടും സുംഭവിച്ച് 
മാസങ്ങകളാളും ആശുപത്രിയിൽ േഴികയണ്ി വന്നു. കജാലിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു
നാൾ  അവധി എടത്് ഭർത്ാവികന കനാക്കി, ചിേിത്സയ്കായി എടത് കലാൺ 
അടയ് കക്കണ്തകോണ്് വരീണ്ടുും കജാലിയിൽ പ്രകവശിച്ചു. ഒരു വർഷകത്ാളമാ
കയകെിലും ഇകപ്ാഴും ഭർത്ാവിന് കജാലിയ്ക് കപാകുവാകനാ ോര്ങ്ങൾ കചയ്യുവാ
കനാ േഴിഞ്ിട്ില്ല. ഭർത്ാവികറെ ചിേിത്സാ കചലവേൾക്കുും വരീട്ടുകചലവേൾ
ക്കുും കലാണിനുും കുട്ിയുകട പഠിപ്ിനുകമല്ലാും വിനിമയുകട ശമ്പളമാണ് ഒരു 
വർഷമായി ആ കുടുംബത്ികറെ ഏേ ആശ്യും. 

ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങ് വഴി കജാലി എളുപ്മാകയന്നുും േസ്റ്റകമ
ഴ് സികനാട് ഇടപഴോനുള്ള ആർജ്ജവും ഇതവഴി ലഭികച്ചന്നുും വിനിമ പറയുന്നു. 
ഭർത്ാവികറെ അസുഖും മാറി പഴയകപാകല കജാലിയ്ക് കപാേണും എന്ന പ്രാർ
ത്നയാണ് ഇകപ്ാൾ വിനിമയ്കള്ളത്, ഒപ്ും കുട്ിേകള നല്ല രരീതിയിൽ പഠിപ്ി
ക്കണും, സ്വ്മായി ഒരു വരീട് വയ്കണും എന്ന സ്വപ്നങ്ങളുും.
മാസ ശമ്പളും:7000 രൂപ
(കസയിൽസ് കഗൾ, ബിഗ് ബസ്ാർ,തൃശ്ശൂർ)    കഫാണ് : 7356457469

ഭര്ത്ാവിന്റെ �ികിത്സാന്�െവ
കളക്ം എന്റെ ശമ്േമാണ്ക് 
ഞങ്ങളന്ട കുടുംബത്ിന്റെ ഏക 
ആശ്യം. 
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ക്രികസ്റ്റാ സി വിൽസൺ
കചറവത്തൂർ വരീട്,  േട്ക്കാമ്പൽ, തൃശ്ശൂർ

ലെസ്ടു പഠനും േഴിഞ്് വരീട്ടുോരുകടയുും ബന്ധുക്കളുകടയുും  ‘ഇനി എ്ാ 
പരിപാടി’ എന്ന കചാദ്ും കേട്് മടത്ിരിക്കുന്ന സമയത്ാണ്  ക്രികസ്റ്റാ 
ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങികനക്കുറിച്ച്  അറിയുന്നതും കോഴ് സിനു കചരു
ന്നതും. വരീട്ടുോരുും ബന്ധുക്കളുും ഒരു കുട്ിയായിട്ായിരുന്നു  ക്രിരേകറ്ാകയ േണ്ി
രുന്നത്, ക്രികസ്റ്റായ്കും ജരീവിതകത്ക്കുറിച്ച് യാകതാരു ലഷേ്ങ്ങളുും പ്രതരീഷേേളുും 
ഉണ്ായിരുന്നില്ല. വരീട്ടുോരുകട നിർബന്ധപ്രോരമാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ 
കപ്രാഗ്ാമിൽ കചരുന്നത തകന്ന. ക്ാസിൽ കപായിതടങ്ങിയതിനുകശഷമാണ് 
ഇത്രയുും നാൾ ജരീവിതകത് കനാക്കി േണ്ിരുന്നത് കതറ്ാകണന്ന് മനസ്ിലാ
ക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ക്രികസ്റ്റാ പറയുന്നു. ഓകരാ ക്ാസ്സുും വ്ത്സ്തമായ അറി
വേളുും അനുഭവങ്ങളുും ക്രികസ്റ്റായ്ക് സമ്ാനിച്ചു. ജരീവിതകത്ാടള്ള തകറെ മകനാ
ഭാവകത് മാറ്ികയടത്ത് ഡിഡിയു ജികേവവയുകട വരെനിുംങ്ങ് 
നാളുേളാകണന്ന് ക്രികസ്റ്റാ അഭിപ്രായകപ്ടേയുണ്ായി. ഇത്രയുും നാൾ അച്ഛകറെ 
തണലിൽ ജരീവിച്ചിരുന്ന തനിയ്ക് അച്ഛകന തിരിച്ച് സഹായിക്കാൻ അവസരും 
നൽേിയത് ഡിഡിയു ജികേവവ ആകണന്ന് ക്രികസ്റ്റാ പറയുന്നു. ഇകപ്ാൾ  കുടും
ബത്ികറെ ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ സ്വയും ഏകറ്ടക്കാനുും കചയ്ാനുും ക്രികസ്റ്റാ പ്രാ
പ്തനാണ്.

ഒരു വർഷത്ിനിടയ്ക്, ലഭ്മായ വരുമാനത്ിലൂകട ഒരു കമാകട്ാർ വബക്ക് 
വാങ്ങാൻ സാധിച്ചത് ഒരു വലിയ കനട്മായി ക്രികസ്റ്റാ ോണുന്നു. കുടുംബത്ികല 
സുപ്രധാന തരീരുമാനങ്ങളിൽ മുൻപകത്ക്കാൾ അഭിപ്രായും പ്രേടിപ്ിക്കുേയുും 
കൂടതൽ ോര്പ്രാപ്തിയികലക്ക് എത്തുേയുും കചയ്ിട്ടുകണ്ന്ന് ക്രികസ്റ്റായുകട മാതാ
പിതാക്കളുും അഭിപ്രായകപ്ടന്നു. ഇതികനാകക്ക പുറകമ വരുമാനത്ികറെ 
ഒരുഭാഗും അനാഥ മന്ിരത്ികലക്കുും നിർദ്ധന കുടുംബത്ികല കുട്ിേളുകട വിദ്ാ
ഭ്ാസത്ിനുമായി നൽകുേയുും കചയ്യുന്നുണ്്.

മാസശമ്പളും : 9500 രൂപ
കസയിൽസ് മാൻ, പുലികക്കാട്ിൽ ലാസർ & സൺസ്, തൃശ്ശൂർ
കഫാണ് : 9567571329

ഇത്രയും നാള അച്ഛന്റെ തണെില് 
ജീവിച്ിരുന് എനിയ്ക്ക് അച്ഛന്ന 
തിരിച്്ക് സൈായികാന് 
അവസരം െഭിച്ചു.
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സിജി. പി.ഒ.
പരപ്ിള്ളിൽ വരീട്, സത്ർ ഐലറെ്,  മുത്കുന്നും,തൃശ്ശൂർ

ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുും വ്ത്സ്തമായാ
ണ് സിജി എന്ന യുവതിയ്ക് പറയാൻ ഉണ്ായിരുന്നത്. വളകരയധിേും േഷ്ടതേൾ 
നിറഞ് ജരീവിതത്ിലൂകടയാണ് സിജി േടന്നുവന്നിരുന്നത്. പിതാവികറെ അമിത 
മദ്പാനും ഇവരുകട കുടുംബത്ിന് വലികയാരു ഭരീഷണിയായിരുന്നു. വരീട്ികല സാ
മ്പത്ിേസ്ിതിേളിൽ വളകരയധിേും ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ കനരികടണ്ിവന്നകപ്ാൾ 
സിജി ഒരു ക്ിനിക്കിൽ സഹായിയായി കജാലി കനാക്കി. പിന്നരീട് ക്ിനിക്ക് കുറച്ചു
കൂടി വിപുലരീേരിച്ച് ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്ി. കജാലിയിൽ പ്രകവശിച്ച് രണ്് വർഷ
ത്ിനുള്ളിൽ സിജി വിവാഹിതയായി. ഈ കജാലി ഉണ്ായിരുന്നതകോണ്് 
വിവാഹ കചലവേളിൽ ഏറിയ പങ്കുും വഹിക്കാൻ സിജിയ്ക് സാധ്മായി.

പ്രരീഡിഗ്ിയ്ക് കശഷും ഏകതകെിലും ഒരു ഡിഗ്ി/ഡിപ് കളാമ സർട്ിഫിക്കറ്ികറെ
കയാ പിൻബലത്ിലല്ല കജാലിയിൽ പ്രകവശിച്ചത് എന്നത് എകപ്ാഴും കവല്വി
ളിയായിരുന്നു. ഇന്നകത് ോലഘട്ത്ിൽ  കനഴ് സിുംങ്ങ് കമഖലകയാടനുബന്ധി
ച്ച് നിരവധി കോഴ് സുേളുും മറ്റുും നിലവിലള്ളതകോണ്് സിജികയ ഇത് 
പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. തകറെ േഷ്ടപ്ാടേകള ഒരു പരിധി വകര തടഞ്ഞു
നിർത്തുന്നതിന് ആശ്യമായിരുന്ന കജാലി നഷ്ടകപ്ടകമന്ന അവസ് പല 
തവണ ഉണ്ായതായി സിജി കവളികപ്ടത്ി. ഈ അവസരത്ിലാണ് ഡിഡിയു 
ജികേവവ വഴി നഴ് സിുംങ്ങ് പരിശരീലനും നൽകുന്നതായി അറിയുന്നത്. 

കേന്ദസർക്കാരികറെ പദ്ധതി ആയതിനാൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള സർട്ിഫിക്ക
റ്് സ്വ്മാക്കാൻ േഴിയുും എന്ന പ്രതരീഷേകയാകടയാണ് സിജി മൂന്നു മാസകത് 
കോഴ് സ് പൂർത്രീേരിച്ചത്. കോഴ് സികനാടനിബന്ധിച്ച് പരരീഷേയിൽ ഉന്നതവി
ജയും േരസ്മാക്കാൻ സിജിയ്ക് സാധ്മായി. ഡിഡിയു ജികേവവ സർട്ിഫി
ക്കറ്് ലഭിക്കുേ വഴി നിലവിലള്ള കജാലി സ്ിരകപ്ടത്തുവാനുും േഴിഞ്ഞു. പ്രതി
സന്ധി ഘട്ങ്ങളിൽ താങ്ങായി നിന്ന കജാലി നഷ്ടകപ്ടകമന്ന ആശകെ 
ഇല്ലാതാക്കാനുും കജാലി സ്ിരത ഉറപ്ാക്കാനുമാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധ
തിയിലൂകട സിജിയ്ക് സാധ്മായത്.
മാസശമ്പളും 9000 രൂപ
ജനറൽ ഡയൂട്ി അസിസ്റ്ററെ്, ഭാരത് ററൽ കഹാ്ിറ്ൽ,  മൂത്കുന്നും,തൃശ്ശൂർ, കഫാണ് ; 9645595242

പ്രതിസന്ി ഘട്ങ്ങേില് താങ്ങായി 
നിന് ന്ജാെി നഷ്ടന്പ്ടുന്മന് ആശങ് 
ഇല്ലാതാകാനം ന്ജാെി സ്ിരത 
ഉറപ്ാകാനമായി. 
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“ആൺമക്കളുകണ്കെിൽ വയസ്സുോലത്് അച്ഛനമ്മാകര കനാക്കുും, കപൺമ
ക്കകള േല്ല്ാണും േഴിപ്ിച്ച് അയച്ചാൽ തരീർന്നു അവരുമായുള്ള ബന്ധും എന്നുള്ള 
സ്ിരും പല്ലവി കേട്ാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത്. അതകോണ്് തകന്ന കജാലി 
കചയ്് അച്ഛനമ്മാകര സഹായിക്കണും എന്ന ആഗ്ഹും കചറപ്ും മുതകല ഉണ്ാ
യിരുന്നു. അതിനു എകന്ന ഡിഡിയു ജികേവവ ആണ് സഹായിച്ചത്”. തൃശ്ശൂർ 
ജില്ലയികല മറ്ും എന്ന സ്ലത്തു താമസിക്കുന്ന ഇരുപത്ചുോരി സിമി 
കമരിയുകട വാക്കുേളാണിത്.  

സിമിയുകട അച്ഛനുും അമ്യ്കും സിമി അടക്കും രണ്് കപൺമക്കളാണ്. കൃഷി 
പണി കചയ്ാണ് അച്ഛൻ മക്കകള പഠിപ്ിച്ചതും വളർത്ിയതും. അതകോണ്് 
തകന്ന വലിയ പ്രതരീഷേേളുും ലഷേ്ങ്ങളുും ഉണ്ായിരുന്നില്ല എകെിലും കചറപ്ും 
മുതകല പഠിപ്പു േഴിഞ്ാൽ ഒരു കജാലിയ്ക് കപായി അച്ഛകന സഹായിക്കണും 
എന്നായിരുന്നു സിമിയുകട ആഗ്ഹും. പകഷേ ഡിഗ്ിയ്ക് പഠിക്കുകമ്പാൾ േല്ാണും 
ശരിയായതികനത്തുടർന്ന് പഠിപ്് നിർകത്ണ്ിവന്നു. എന്നാൽ സിമിയുകട 
ആഗ്ഹങ്ങൾ േണ്റിഞ്്  ഭർത്ാവ് സിമികയ കജാലിയ്ക് കപാോൻ അനുവദി
ച്ചു. േല്ാണും േഴിഞ്് മൂന്ന് മാസും പിന്നിട്കപ്ാഴാണ് ഭർത്ാവികറെ ബന്ധു 
പറഞ്് ഡിഡിയു ജികേവവ റരീകട്യിൽ കോഴ് സികനക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. 
കോഴ് സിനു മുൻപ് അധിേും ആകരാടും സുംസാരിക്കാതിരുന്ന തകറെ സ്വഭാവും 
മാറ്ികയടത്ത് ഡിഡിയു ജികേവവ ആകണന്ന് സിമി പറയുന്നു. ഈ കോഴ് സ് 
വഴി ആത്വിശ്വാസും മാത്രമല്ല ആളുേകളാട് എങ്ങികന കപരുമാറണും എന്നുും  
പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതും വലിയ കനട്മായി തകന്ന സിമി ോണുന്നു. കോഴ് സ് മൂ
ന്നൂമാസും പിന്നിടകമ്പാകഴക്കുും തൃശ്ശൂർ ബിഗ്ബസാറിൽ സിമിയ്ക് കസയിൽസ് 
കഗളായി കജാലിയുും ലഭിച്ചു. 

തനിയ്ക് സ്വ്മായി കജാലി ഉള്ളതകോണ്് തകന്ന തകറെ അച്ഛനമ്മാകര 
സഹായിക്കുന്നതിലൂകട മേൾ എന്ന േടമ നിറകവറ്ാൻ പറ്റുന്നുകണ്ന്ന് സിമി 
സക്ാഷകത്ാകട പറയുന്നു. അമ്യ്ക് ഹൃദയസുംബന്ധമായ അസുഖും ഉള്ളത
കോണ്് ചിേിത്സാകചലവേൾക്കുും മറ്റുമായി വപസ കോടത്് സഹായിക്കാൻ 
സിമിയ്ക് േഴിയുന്നുണ്്. ഇതികനല്ലാും പുറകമ സിമിയുും ഭർത്ാവും വരീടവച്ച് 

സിമി കമരി. ടി. എൽ.
ചാലക്കൽ വരീട്, മറ്ും പി.ഒ., ആളൂർ, തൃശ്ശൂർ  

എനിയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ന്ജാെി ഉള്ളതു
ന്കാണ്്ക് തന്ന് എന്റെ അച്ഛനമ്മമാ
ന്ര സൈായികാനാവന്.
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താമസും തടങ്ങിയതികറെ േടങ്ങൾ അടച്ചു വരീട്ടുന്നതിന് ഭർത്ാവികന സഹായി
ക്കാനുും സിമിയ്കാവന്നുണ്്.

മാസശമ്പളും : 7000 രൂപ
കസയിൽസ് കഗള്, ബിഗ് ബസാര്, തൃശ്ശൂർ
കഫാണ് : 9061478390
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ജുംഷരീല
പള്ളിക്കരവളപ്ിൽ വരീട്, വരവൂർ, തൃശ്ശൂർ

ജനിക്കുന്നതിനു മുൻകപ പിതാവമരണകപ്ട്തകോണ്് കൂലിപണി കചയ്ിട്ാ
ണ് ഉമ് ജമരീല, ജുംഷരീലകയ വളർത്ിയത്. സ്ിരമായ വരുമാനും ഉമ്യ്ക് ഇല്ലാ
ത്തകോണ്് തകന്ന പട്ിണിയുും ദുരിതവും അനുഭവിച്ചാണ് ജുംഷരീല പഠിച്ച് 
ബി.എ ഹിസ്റ്ററി വിജയിച്ചത്. തകന്ന വളർത്തുന്നതിനു കവണ്ിയുും പഠിപ്ിക്കുന്ന
തിനുകവണ്ിയുും ഉമ്, വളകരയധിേും േഠിനാധ്വാനും കചയ്ിരുന്നുകവന്ന് ജുംഷരീല 
പറയുന്നു. ഡിഗ്ി േഴിഞ്യുടകന ഒരു കജാലി കവണും എന്ന ലഷേ്കത്ാകടയാ
ണ് ഡിഡിയു ജികേവവ യിൽ കചർന്നത്. കോഴ് സ് േഴിഞ്കപ്ാൾ ഐസി
ഐസിഐ ബാകെിൽ കസയിൽസ് ഓഫരീസറായി കജാലിയുും ലഭിച്ചു. ഇന്ന് ജും
ഷരീലയുകട വരുമാനും കോണ്് വരീട്ികല ചിലവേൾ േഴിഞ്ഞുകപാകുേയുും കുറച്ചു 
പണും മിച്ചും വയ്കന്നതിനുും േഴിയുന്നുണ്്. നാല േികലാമരീറ്കറാളും നടന്നിട്ാണ് 
ദിവസവും ബസ് കസ്റ്റാപ്ിൽ എത്തുന്നത്, സ്വ്മായി ഒരു ടൂവരീലർ വാങ്ങണകമ
ന്നതാണ് അടത് ലഷേ്ും എന്ന് ജുംഷരീല പറയുന്നു.

“എകറെ വരുമാനും കോണ്് ഇവിടകത് ചിലവേകളല്ലാും േഴിയുന്നുണ്്. ഉമ്
ക്ക് ഇകപ്ാൾ കൂലിപ്ണിക്ക് കപാകേണ് ആവശ്മില്ല. എകറെ ഏറ്വും വലിയ 
വിജയും അതാണ്”.

മാസ ശമ്പളും  12,000 രൂപ
കസയില്സ് ഓഫരീസര്, ഐ സി ഐ സി ഐ ബാകെ് , വടക്കാകഞ്രി, തൃശൂര് 
 കഫാണ് : 8606545104

ഉമ്മക്ക് ഇന്പ്ാള കൂെിപ്ണിക്ക് 
ന്പാന്കണ് ആവശ്യമില്ല. 
എന്റെ ഏറ്വം വെിയ 
വിജയം അതാണ്ക്
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സാമ്പത്ിേമായി പികന്നാക്കും നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്ികല അുംഗമാണ് 
പാർവ്തി. കൂലിപ്ണിക്കാരനായ അച്ഛകറെ ഏേവരുമാനും കോണ്ാണ് ഇവർ മു
കന്നാട്് കപായിരുന്നത്. ഈ വരുമാനും മാത്രും ആശ്യിച്ച് അനിയകറെയുും പാർവ്
തിയുകടയുും വിദ്ാഭ്ാസവും വരീട്ടുകചലവേളുും നടത്ികോണ്ടുകപാകുവാൻ വളകരയ
ധിേും പ്രയാസകപ്ട്ിരുന്നു. ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്ാൻ പണും തിേയാകത 
വന്നകപ്ാൾ േടും വാങ്േയുും പലിശയ്ക് വപസ എടക്കുേയുും കചയ്ിരുന്നു. േടും 
കൂടി കുടുംബത്ികറെ സാമ്പത്ിേസ്ിതി വളകരയധിേും പരുങ്ങലിൽ ആയി
ത്രീർന്നു. കുടുംബത്ികറെ ഈ അവസ് സ്വയും േണ്റിഞ്ാണ് ഡിഗ്ി േഴിഞ്
യുടകന കജാലി േകണ്ത്ണും എന്ന തരീരുമാനത്ിൽ പാർവ്തി എത്ികച്ചർന്നത്. 
ഈ സന്ർഭത്ിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയക്കുറി
ച്ച് അറിയുന്നത്. കോഴ് സികനക്കുറിച്ച് അകന്വഷിച്ചതിൽ നിന്നുും വളകര കവഗ
ത്ിൽ കജാലി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാകണനന്ന് അറിഞ്കപ്ാൾ  വളകരയധിേും താല്
ര്ും കതാന്നി.  വരെനിുംങ്ങിനു കചർന്ന് മൂന്ന് മാസത്ിനുകശഷും എറണാകുളത്തുള്ള 
ലല മാളിൽ ബർഗർ േിങ്ങ് എന്ന സ്ാപനത്ിൽ കജാലിയുും ലഭിച്ചു. ഈ കജാലി 
പാർവ്തിയ്കും കുടുംബത്ിനുും ആശ്വാസമായിരുന്നു, േടങ്ങകളല്ലാും കുകറകശേ തരീർ
ക്കാൻ സാധിച്ചു. മുൻപ് എകപ്ാഴും വരീട്ിൽ േടും വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ വന്ന് പ്രശ് ന
മുണ്ാക്കുമായിരുന്നു. ഇകപ്ാൾ അത്രും പ്രശ് നങ്ങൾ പാർവ്തിയുകട വരീട്ിൽ ഇല്ല, 
മറിച്ച് സമാധാനവും സക്ാഷവമാണ്. ഈ കജാലി പാർവ്തിയ്കും കുടുംബത്ിനുും 
വലികയാരു അനുഗ്ഹമാണ്, വരീട്ികല അടിസ്ാന ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്ി മിച്ചും 
വരുന്ന തേ ഒരു ചിട്ിയിൽ നികഷേപിക്കാനുും പാർവ്തിയ്ക് േഴിയുന്നുണ്്. 

പാർവ്തിയുകട അഭിപ്രായത്ിൽ “ഏകതാരു കപൺകുട്ിയ്കും അച്ഛനമ്മാകരയുും 
ഭർത്ാവികനയുും ആശ്യിക്കാകത സ്വ്ും ആവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്ാൻ േഴിയുന്നു
കണ്കെിൽ അതാണ് അവളുകട വിജയും”. പാർവ്തിയുകട ജരീവിതത്ിൽ ഇത്രും മാറ്
ങ്ങൾക്കു വഴികയാരുക്കിയത് ഡിഡിയു ജികേവവ ആണ് എന്നത് വളകര അഭിമാന
കത്ാകടയുും സക്ാഷകത്ാകടയുും പറയുന്ന വാക്കുേളിൽ നിന്നുും വ്ക്മാണ.്
മാസ ശമ്പളും : 8000
എേ് സിേയൂട്രീവ്,  ബർഗർ േിങ്, ലല മാൾ,  ഇടപ്ള്ളി, കോച്ചി

പാർവ്തി ഒ
ശാസ്തമുംഗലും, , താക്കുഴി പി.ഒ, ആലപ്പുഴ

ഏന്താരു ന്പൺകുട്ിയ്ക്കും ആരുന്ടയും 
ആശ്യികാന്ത സ്വന്തം 
ആവശ്യങ്ങള നിറന്വറ്ാന് കഴിയുന്
ന്ണ്ങ്ില് അതാണ്ക് അവളന്ട വിജയം. 
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ആലപ്പുഴ ജില്ലയികല പാണ്ൻോരി സ്വകദശിയായ കജാസ് നയ്ക് ഒരുപാട് പ്ര
തരീഷേേളാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലനത്ിലൂകട ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാമ്പ
ത്ിേമായി പികന്നാക്കും നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്ികല മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂത് 
മേളാണ് കജാസ് ന. അച്ഛൻ കൂലിപ്ണി കചയ്തുും അമ് കതാഴിലറപ്ിനുകപായുമാ
ണ് മുന്ന് മക്കകള പഠിപ്ിച്ചതും വരീട്ാവശ്ങ്ങൾ നിറകവറ്ിയിരുന്നതും. ഡിഗ്ി 
പഠനത്ിനുകശഷും ഏതവികധനയുും ഒരു കജാലി കനടേ എന്നതായിരുന്നു കജാ
സ് നയുകട ലഷേ്ും. നിരവധി ഇറെർവയൂേളിൽ പകകെടകത്കെിലും കജാലി ലഭിച്ചി
ല്ല. സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലനകത്ക്കുറിച്ചുും കജാലി 
സാധ്തകയക്കുറിച്ചുും അറിഞ് കജാസ് ന മൂന്നുമാസ കോഴ് സിൽ  അുംഗമായി. 
അതിനുകശഷും എറണാകുളത്തുള്ള ലല മാളിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ബർഗർ േിുംങ് 
എന്ന സ്ാപനത്ിൽ കജാലിയിൽ പ്രകവശിക്കുേയുും കചയ്തു. വളകരയധിേും 
ആത്സുംതൃപ്തിയുും സക്ാഷവും നൽകുന്നതാണ് ഈ കജാലി എന്നാണ് കജാ
സ് നയുകട അഭിപ്രായും.  

ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസും കനടണും എന്നായിരുന്നു തകറെ ആഗ്ഹും എകെിലും 
വരീട്ികല ചുറ്റുപാടേൾ അതിനനുവദിച്ചില്ല. തകറെ അവസ് സകഹാദരങ്ങൾക്കുണ്ാ
വരുത് എന്ന ആഗ്ഹമാണ് ഇകപ്ാൾ കജാസ് നയ്കള്ളത്. അതകോണ്് തകന്ന 
സകഹാദരങ്ങൾക്ക് അവർ ആഗ്ഹിക്കുന്ന തരത്ിലള്ള വിദ്ാഭ്ാസും നൽേണ
കമന്നതാണ് ഈ കപൺകുട്ിയുകട പ്രധാന ലഷേ്ും. അതിനുകവണ്ിയുള്ള പ്രയത് ന
ങ്ങൾ ഓകരാന്നായി കചയ്തുവരിേയാണ്. ആദ്ചവിട്ടുപടിയായി വരുമാനത്ികറെ 
ഒരു ഭാഗും ബാകെിൽ  നികഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്്. കൂടാകത ഈ കജാലിയിലൂ
കട തകന്ന സമ്പാദ്ും എന്ന നിലയ്ക് സ്വ്മായി സ്വർണ്ണും വാങ്വാനുും സാധിച്ചു. 

“എകറെ കുടുംബത്ികന കമച്ചകപ്ട് നിലയികലയ്ക് എത്ിച്ചതിനുകശഷും 
മാത്രകമ വിവാഹകത്ക്കുറികച്ചാകക്ക ചി്ിക്കുേയുള്ളൂ. എകറെ സ്വപ്നങ്ങകളല്ലാും 
സാഷോത്േരിക്കാൻ സാധിക്കുും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനു വഴികയാ
രുക്കി തന്ന ഡിഡിയു ജികേവവ ക്ക് ഒരുപാട് നന്ിയുണ്്.
മാസ ശമ്പളും : 8000
എേ് സിേയൂട്രീവ്,  ബർഗർ േിങ്, ലല മാൾ,  ഇടപ്ള്ളി, കോച്ചി

കജാസ് ന കജാർജ്
കപരങ്ങാട്ടുചിറ, കോയിൽ മുക്ക് 3, പാണ്ൻോരി പി.ഒ. എടത്വാ

എന്റെ നിറമാര്ന് ആഗ്ൈങ്ങന്േ 
സാഫെ്യമണിയച് ഡിഡിയു ജിന്ക
ഹവയ്ക്ക് ഒരുപാട്ക് നദേിയുണ്്ക്.
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അൽകഫാൺസ. സി.വി
ചുള്ളിക്കൽ വരീട്, അർത്തുങ്ങൽ പി.ഒ

അപ്നുും അമ്യുും അപ്ാപ്നുും അചു മക്കളുും മരുമേളുും അടങ്ന്ന 
കൂട്ടുകുടുംബമാണ് അൽകഫാൺസയുകടത്. അപ്നുും കചട്ന്ാരുും ദിവസക്കൂലിയ്ക് 
പണികയടക്കുന്നവരാണ്. കചട്ന്ാരുകടയുും അപ്ച്ചകറെയുും വരുമാനും കോണ്് ദി
വകസനയുള്ള ോര്ങ്ങൾ നടന്നുകപായിരുന്നതല്ലാകത സമ്പാദ്മായി ഒന്നുും 
തകന്ന ഉണ്ായിരുന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ  തകറെ ആവശ്ങ്ങൾക്കൂടി പറഞ്് 
അവകര ബുദ്ധിമുട്ിക്കാതിരിക്കാൻ അൽകഫാൺസ പ്രകത്േും ശ്ദ്ധിക്കാറണ്്.

“ഇടത്രും കുടുംബത്ികല കപൺകുട്ിയുകട േല്ാണത്ിന് സ്വാഭാവിേമായുും 
േടങ്ങൾ ഉണ്ാകുും. േടങ്ങൾ വരുത്ി വച്ച് ഞാനങ്ങ് കപായാൽ അത് എകറെ കുടും
ബത്ിന് പ്രകത്േിച്ച് എനിയ്ക് താകഴയുള്ള അനിയകറെയുും അനിയത്ികയയുും 
കൂടതൽ ബാധിക്കുും. എകറെ അപ്ച്ചകനയുും അമ്ച്ചികയയുും കചട്ൻമാകരയുും ബുദ്ധിമു
ട്ിക്കാകത എകറെ .വിവാഹാവശ്ത്ിനുള്ള പണും സ്വയും സമ്പാദിക്കണും എന്ന 
ആഗ്ഹും പഠിച്ചുകോണ്ിരിക്കുകമ്പാൾ മുതൽ ഉണ്ായിരുന്നു അതിനുള്ള മാർഗ്ഗും 
ോണിച്ചു തന്നത്  ഡിഡിയു ജികേവവ ആണ്”. അൽകഫാൺസ. 

ഒരു കജാലി േിട്ടുന്നതിന് എ്് കചയ്ണകമകന്നാ, എവിടകയാകക്കയാണ് അവ
സരങ്ങൾ ഉണ്ാകുേ എന്ന് േണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള തകറെടകമാ തനിയ്ക് ഉണ്ായി
രുന്നികല്ലനന്ന് അൽകഫാൺസ പറയുന്നു. ബി.എ ഇക്കകണാമിേ് സിൽ ബിരുദകമട
ത്തിനു കശഷും കജാലിയ്കായി അകന്വഷണും ആരുംഭിച്ചു. കൂട്ടുോരിയിൽ നിന്നുും 
ഡി.ഡി.യു.ജി.കേ.വവ പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് അറിഞ്് അതിനുകചരാൻ നിശ്യിച്ചു. 
അവികടനിന്ന് ലഭിച്ച കമാട്ികവഷൻ ക്ാസ്സുേളുും പരിശരീലനങ്ങളുും ആത്വിശ്വാസ
കത്ാകട ഇറെർവ്യൂ കനരിടാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് അൽകഫാൺസ് പറയുന്നു.  
കോറിയർ ആറെ് കലാജിസ്റ്റിേ് സ് കോഴ് സ് േഴിഞ്യുടകന എറണാകുളത്തു വവ
റ്ിലയിലള്ള എസ്.എും.എൽ വഫനാൻസിൽ കജാലിയുും ലഭിച്ചു. തകറെ സ്വപ്നങ്ങൾ 
സാഷോത്േരിക്കുും എന്ന് ഒരു മാസകത് കജാലി കോണ്ടുതകന്ന  അൽകഫാൺസ
യ്ക് മനസ്ിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. സ്വ്മായി ഒരു കചറിയ കഫാൺ വാങ്ങണകമന്ന 
ആഗ്ഹും അൽകഫാൺസ പ്രേടിപ്ിക്കുേയുണ്ായി.
മാസ ശമ്പളും : 8000
 കടലികോളര്, എസ്.എും.എൽ വഫനാൻസ്, വവറ്ില, കോച്ചി കഫാണ് : 8086488376

എന്റെ അപ്ച്ന്നയും അമ്മച്ിന്യയും 
ന്�ട്ന്മാന്രയും ബുദ്ിമുട്ികാന്ത എന്റെ 
വിവാൈാവശ്യത്ിനള്ള പണം സ്വയം 
സമ്ാദികണം



172

വിജയഗാഥകള്

 “അപ്ച്ചൻ മരിച്ചതിനു കശഷും ജരീവിക്കാൻ ഒരുപാട് േഷ്ടകപ്ട്ിട്ടുണ്്. ഇനി 
ഞങ്ങളുകട േഷ്ടപ്ാടേകളല്ലാും മാറും എനിക്ക് കജാലി േിട്ിയകല്ലാ. അമ്കയ 
സഹായിക്കണും, അനിയത്ികയ പഠിപ്ിച്ച് ഒരു നല്ല കജാലിയിൽ എത്ിക്ക
ണും, നല്ല നിലയിൽ ജരീവിക്കണും, എല്ലാും ശരിയാകുും”. ഇരുപതവയസ്സുോരി
യായ കമരി തകറെ ഭാവി ജരീവിതകത്ക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ലഷേ്ത്ികലത്തുും
എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്ിലാണ്. 

കമരി ലെസ്ടുവിനു പഠിക്കുകമ്പാഴാണ് അപ്ച്ചൻ ഹൃദയാഘാതും വന്ന് മരിക്കുന്ന
ത്. അപ്ച്ചൻ ജരീവിച്ചിരുന്നകപ്ാൾ ഉണ്ായിരുന്ന േടങ്ങൾക്കു പുറകമ പട്ിണിയുും 
ദുരിതങ്ങളുും മാത്രമാണ് സമ്പാദ്മായി ഉണ്ായിരുന്നത്.  അമ്യുകട സകഹാദര
ങ്ങളുകടയുും മറ്റു ബന്ധുക്കളുും കുറച്ചു നാളുേൾ സഹായികച്ചകെിലും, ഈ സഹായ
ങ്ങൾ പതികയ ഇല്ലാതായി തടങ്ങി. അടത്തുള്ള കഹാസ്റ്റലിൽ ക്രീനിുംഗ് കജാലി
യ്ക് കപായി േിട്ിയിരുന്ന മൂവായിരും രൂപ േടങ്ങൾ വരീട്ടുന്നതിനുും 
വരീട്ാവശ്ങ്ങൾക്കുും മക്കളുകട വിദ്ാഭ്ാസത്ിനുമായി അമ്യ്ക് തിേയില്ലായി
രുന്നു. പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്ഹും ഉണ്ായിരുകന്നകെിലും ജരീവിത 
പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ കമരികയ ഒരു കജാലി േകണ്ത്ാൻ നിർബന്ധിതയാക്കി. 
എന്നാൽ എ്് കജാലി എന്ന് കമരിയ്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.

കൂട്ടുോർ പറഞ്ാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലന കോഴ് സികനക്കുറി
ച്ച് അറിയുന്നത്, വരെനിുംങ്ങ് േഴിഞ് ഉടകന എറണാകുളത്് യൂകറാ ഗൾഫ് 
എന്ന സ്ാപനത്ിൽ കജാലിയുും ലഭിച്ചു. കജാലി േിട്ി അധിേും നാളുേൾ 
ആയിട്ികല്ലകെിലും ഈ കജാലിയിൽ കമരി സന്തുഷ്ടയാണ്. ഇനി തങ്ങളുകട 
ജരീവിതും കമച്ചകപ്ടും എന്ന് ഇവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

 

മാസ  ശമ്പളും : 8500
സൂപ്ർ വവസർ, വലഫ് വസ്റ്റൽ ഷൂ മാർട്് , തൃശ്ശൂർ

കമരി കഷൽജി
കുരിശേിങ്ങൽ വരീട്,  അർത്തുങ്ങൽ പി.ഒ, കചർത്ല, ആലപ്പുഴ 688530

ശുഭപ്രതീക്ന്യാന്ട...
 
ഇനി ഞങ്ങളന്ട ജീവിതം 
ന്മച്ന്പ്ടും എന്്ക് ഞാന് 
ഉറച്ചു വിശ്വസിക്ന്.
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“സ്വ്മായി കജാലി ഉള്ളതകോണ്് തകന്ന ആവശ്ങ്ങൾക്കായി ആരുകട 
മുന്നിലും വപസയ്കായി ഇകപ്ാൾ വേ നരീകട്ണ്ി വരുന്നില്ല. എകറെ അമ്യ്ക് 
വയസ്ായി, അതകോണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുും ഉണ്്. അമ്യ്ക് മരുന്നു വാങ്ങാനുും 
ചിലവേൾക്കുകമല്ലാും എനിയ്ക് സഹായിക്കാൻ േഴിയുന്നുണ്്. പല കപൺകുട്ി
േൾക്കുും അതിനു േഴിയണും എന്നില്ല”  പാലക്കാട് സ്വകദശി മിഷയുകട വാക്കു
േളാണിവ.

വർഷങ്ങളായി വരീട്മ്യായി േഴിഞ്ിരുന്ന മിഷ ഇകപ്ാൾ കജാലി കചയ്് 
സമ്പാദിക്കുന്ന സക്ാഷത്ിലാണ്. കുടുംബശ്രീയിൽ അുംഗമായിരുന്ന മിഷ 
അതവഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങികനക്കുറിച്ച് അറി് യാൻ ഇട
യായത്. മൂന്ന് മക്കളുകട പഠിപ്പുും വരീട്ടു കചലവേളുും വരീട് വാടേയുകമല്ലാും ഭർത്ാ
വികറെ മാത്രും വരുമാനത്ിൽ ഒതങ്ങില്ല എന്ന് മനസ്ിലായകപ്ാഴാണ് പരിശരീല
നത്ിന് കചരാൻ നിശ്യിച്ചത്. ആദ്ും മിഷയുകട ഭർത്ാവിന് ഭാര് കജാലിയ്ക് 
കപാകുന്നത് താല്ര്മില്ലായിരുകന്നകെിലും പിന്നരീട് സമ്തിച്ചു.

ഒരാൾ തനികയ കജാലി അകന്വഷിക്കുകമ്പാൾ പല ബുദ്ധിമുട്ടുേളുും ഉണ്ാകുും. 
വപ്രവറ്് േൺസൾട്ൻസിേൾ  ഈടാക്കുന്ന ഫരീസ് പാവകപ്ട് ഒരാകള സുംബ
ന്ധിച്ചിടകത്ാളും വളകരക്കൂടതലാണ്. ഒറ്യ്ക് കജാലി േണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും എളു
പ്ത്ിലും ശമ്പളക്കൂടതലിലും നല്ല സ്ാപനങ്ങളിൽ ഇത് വഴി കജാലി ലഭിക്കുും, 
മാത്രമല്ല കുടുംബശ്രീകയാടള്ള വിശ്വാസ്തയുും ഈ കോഴ് സിൽ കചരാൻ കപ്രരി
പ്ികച്ചന്ന് മിഷ പറയുന്നു. 

ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങിൽ േസ്റ്റമർ റികലഷൻ സർവ്രീസ് കോഴ് സ് 
ആണ് മിഷ പഠിച്ചത.് തൃശ്ശൂർ ബിഗ് ബസ്ാറിൽ കജാലി കചയ്യുന്ന മിഷയ്ക് ഉപകഭാ
ക്ാക്കളുമായി മുഴവൻ സമയും കനരിട്ടുും കഫാണിലും ഇടപഴകേണ്ി വരുന്നുണ്്. 
അതിനുള്ള ആത്വിശ്വാസവും പരിശരീലനവകമല്ലാും ഡിഡിയു ജികേവവ പരി
ശരീലന പദ്ധതിയിലൂകടയാണ് മിഷയ്ക് ലഭിച്ചത്. മൂന്ന് കുട്ിേളുകട പഠിപ്്, സ്വ്
മായി ഒരു വരീട് ഇകതല്ലാും മിഷയുകട ലഷേ്ങ്ങളാണ്. ഈ ലഷേ്ങ്ങൾ സാഷോ

മിഷ എും.എസ്
കപാന്നുംകുളും വരീട്, ചിമ്പുക്കാട്,
കൂത്ന്നൂർ,  പാലക്കാട്

സ്വന്തമായി ന്ജാെി ഉള്ളതുന്കാണ്്ക് 
തന്ന് ആവശ്യങ്ങളകായി 
ആരുന്ട മുന്ിലും 
ഹകനീന്ട്ണ്ി വരുന്ില്ല. 
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ത്േരിക്കാനായി ഭർത്ാവികനാകടാപ്ും പങ്കുകചരാൻ േഴിയുും എന്ന 
ആത്വിശ്വാസും മിഷയിൽ പ്രേടമാണ്.

മാസശമ്പളും : 10500 രൂപ 
േസ്റ്റമർ റികലഷൻ എേ് സിേയൂട്രീവ്, ബിഗ് ബസ്ാർ, തൃശ്ശൂർ, 
കഫാണ് : 8129875331
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വബകജഷ്
േനയാർ കുളമ്പ്, കവർകക്കാളി പി.ഒ., കപാൽപുള്ളി, പാലക്കാട്

 “പഠിക്കാൻ ആഗ്ഹും ഉണ്ായിരുന്നു.  പകഷേ എകന്നയുും സകഹാദരികയയുും 
പഠിപ്ിക്കാൻ അമ്യ്ക് നിവൃത്ി ഇല്ലായിരുന്നു. അതകോണ്് സകഹാദരികയ 
പഠിപ്ിക്കാൻ വിട്ിട്് ഞാൻ പഠിപ്പു നിർത്ി  വർക്ക് കഷാപ്ിൽ പണിയ്ക് 
കപായി. ഒരു പകഷേ അച്ഛനുണ്ായിരുകന്നകെിൽ ഞങ്ങളുകട ജരീവിതും ഇങ്ങകന
കയാന്നുും ആവമായിരുന്നില്ല”.  പാലക്കാട് സ്വകദശി വബകജഷികറെ വാക്കുേ
ളിൽ താനുും കുടുംബവും അനുഭവിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ നിറഞ്ിരുന്നു. കപകട്
ന്നുള്ള അച്ഛകറെ മരണും വബകജഷികനയുും കുടുംബകത്യുും പട്ിണിയിൽ 
എത്ിച്ചു. അതവകര ഉണ്ായിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ പലരുും അച്ഛകറെ മരണകശഷും 
േണ്ാൽ മാറി നടക്കാൻ തടങ്ങി. സഹായും കചാദിച്ചു കചന്നാകലാ എന്ന കപടി 
കോണ്ാകുും അവരാരുും തങ്ങകള അടപ്ിക്കാത്കതന്ന് വബകജഷ് പറയുന്നു. 

കൂലിപ്ണിയ്ക് കപാകുന്ന അമ്യുകട വരുമാനും കുടുംബാവശ്ങ്ങൾക്ക് 
തിേയാകത വന്നകപ്ാളാണ് സകഹാദരികയ പഠിക്കാൻ വിട്ിട്് വബകജഷ് 
വർക്ക് കഷാപ്ിൽ പണിയ്ക് കപാോൻ തടങ്ങിയത്. പ്രായപൂർത്ിയാോത് 
തനിയ്ക് കജാലി തരാൻ വർക്ക് കഷാപ്ികല കചട്ന് സമ്തും ഇല്ലാതിരുകന്നകെിൽ 
കൂടി തകറെ അവസ് അറിയാവന്നതകോണ്് മാത്രമാണ് അകദേഹും തകന്ന 
സഹായിച്ചത് എന്ന് വബകജഷ് കൂട്ികച്ചർത്തു. അവികട കജാലി കചയ്യുന്ന സമയ
ത്് ഒരു സുഹൃത്് വഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങികനക്കുറിച്ച് 
അറിയാന് ഇടയായത്. കോഴ് സ് പൂർണ്ണമായുും സൗജന്മായതകോണ്് മകറ്ാ
ന്നുും ആകലാചിക്കാകത മൂന്ന്മാസകത് കോഴ് സിനു കചർന്നു.

കോഴ് സിനു കശഷും ആലവയ്കടത്തുള്ള അത്ാണി എന്ന സ്ലത്് എയർ 
ലികെ് എന്ന സ്ാപനത്ിൽ കജാലിയുും ലഭിച്ചു. ഒരു വർഷമായി വബകജഷ് 
ഈ േമ്പനിയിൽ കജാലി കചയ്യുന്നു. ഇതിനിടയിൽ സകഹാദരിയുകട വിവാഹും 
നടത്ാൻ ആയതും ഈ കജാലിയിൽ പ്രകവശിച്ചതിനു കശഷമാണ്. സകഹാദരി
യുകട േല്ാണത്ിനായി വാങ്ങിയ കചറിയ േടങ്ങൾ വരീട്ി സ്വ്മായി ഒരു 
വരീട് വയ്കണും എന്ന സ്വപ്നമാണ് ഇനി ഈ കചറപ്ക്കാരന് ഉള്ളത്. അതിനായി 
ഒരു ചിട്ിയിൽ കചർനന്നിട്ടുകണ്ന്നുും വബകജഷ് പറയുന്നു. ഡിഡിയു ജികേവവ 

സന്ൈാദരിയുന്ട വിവാൈം നടത്ാന് 
ആയതും ഈ ന്ജാെിയില് 
പ്രന്വശിച്തിന ന്ശഷമാണ്ക്. 
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മുകഖന ലഭിച്ച കജാലിയുള്ളതിനാൽ തകറെ പ്രാരാബ്ധങ്ങകളല്ലാും മാറി നകല്ലാരു 
ജരീവിതും തനിയ്കണ്ാകുും എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്ിലാണ് വബകജഷ്.

മാസശമ്പളും : 10500 രൂപ 
േസ്റ്റമർ റികലഷൻ എേ് സിേയൂട്രീവ്, ബിഗ് ബസ്ാർ, തൃശ്ശൂർ, 
കഫാണ് : 8129875331
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ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലനും ലഭിച്ചതകോണ്് മാത്രമാണ് ഇത്രയുും 
വലികയാരു സ്ാപനത്ിൽ 12,500 രൂപ ശമ്പളമുള്ള കജാലി എനിയ്ക് േിട്ിയത്. 
പാവകപ്ട് വരീടേളികല കുട്ിേകള പഠിപ്ിച്ച് കജാലി നൽേി അവകര സ്വയും പര്ാ
പ്തമാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി എകന്നകപ്ാകലയുള്ള പലർക്കുും രഷേയാണ്. താകെ് സ് ട 
ഡിഡിയു ജികേവവ”.  ഇരുപത്ഞ്് വയസ്സുള്ള നിത്യുകട വാക്കുേളിൽ 
ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയാടള്ള  നന്ിയുും സക്ാഷവും പ്രേടമാണ്.

അച്ഛകറെ കചറിയ ചായക്കടയിൽ നിന്നുള്ള  വരുമാനും കോണ്ാണ് നിത്
യുൾകപ്കടയുള്ള അഞ്ുംഗകുടുംബും േഴിഞ്ിരുന്നത്. അന്നന്നകത് ജരീവിതും 
േഴിഞ്ിരുന്നു എന്നല്ലാകത സമ്പാദ്കമാന്നുും ഉണ്ായിരുന്നില്ല. അത് കോണ്ടു 
തകന്ന മൂന്നുകുട്ിേളുകട വിദ്ാഭ്ാസചിലവും കചച്ചിയുകട വിവാഹചിലവേളുും നി
ത്യുകട കുടുംബകത് േടകക്കണിയിലാക്കി. അച്ഛകറെ വരുമാനും കോണ്് മാത്രും 
പഠനും മുകന്നാട്ടു കോണ്് കപാോൻ േഴിയികല്ലന്നായകതാകട  ഡിഗ്ിക്ക് പഠിച്ചു
കോണ്ിരികക്ക തകന്ന നിത് കുറച്ചേകലയുള്ള  സൂപ്ർ മാർക്കറ്ിൽ കജാലിയുും 
കനാക്കിയിരുന്നു. ദിവസവും 70 രൂപ േിട്ിയിരുന്നു. യാത്രാ ചിലവ കപായിരു
കന്നകെിലും സ്വ്ും ആവശ്ങ്ങൾക്കായി അച്ഛകന ബുദ്ധിമുട്ികക്കണ്ി വന്നിരുന്നി
കല്ലന്ന് നിത് പറയുന്നു.

ഡിഗ്ി േഴിഞ്യുടകന പല കജാലിയ്ക് ശ്മികച്ചകെിലും കമച്ചകപ്ട് ശമ്പളമുള്ള 
ഒരു കജാലിയുും ആ നാട്ിൻപുറത്് േകണ്ത്ാൻ നിത്യ്ക് േഴിഞ്ില്ല. പിന്നരീട് 
കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നുും ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് അറിവ ലഭി
ക്കുേയുും കോഴ് സിനു കചരുേയുും കചയ്തു. പരിശരീലനും േഴിഞ്യുടകന കജാലിയുും 
ലഭിച്ചു. പാലക്കാട്ികല ഗ്ാമപ്രകദശത്തു നിന്നു എറണാകുളും സിറ്ിയിൽ വന്ന് 
കജാലി കചയ്യുന്ന കപൺകുട്ിേളിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ന് നിത്. തകറെ ചിലവേൾ 
േഴിഞ്് വരീട്ികല ആവശ്ങ്ങൾക്ക് പണും അയക്കുന്നതിനുും കുറച്ച് മിച്ചും പിടി
ക്കാനുും നിത്യ്ക് േഴിയുന്നുണ്.് അനിയനുും കജാലി േിട്ിയകതാടകൂടി േടങ്ങകള
ല്ലാും തരീർന്ന് വരീട്ികല സ്ിതി കമച്ചകപ്ട്ടു വരുന്നുകവന്ന് നിത് പറയുന്നു.

ഇരുപത് വയസ്ിനുള്ളിൽ തകന്ന കപൺകുട്ിേകള േല്ാണും േഴിപ്ിച്ച് 
അയക്കുന്ന രരീതിേളാണ് നിത്യുകട ഗ്ാമത്ിൽ ഇകപ്ാഴും തടരുന്നത്. 

നിത്.എസ്, 
കജ.എച്ച് കോളനി, േരുവാപ്ാറ പി.ഒ., കോഴിഞ്ാമ്പാറ, പാലക്കാട് 678555

പു ഞ്ിരിന്യാന്ട നിത്യയും 
കുടുംബവം...
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എന്നാൽ സ്വ്ും ോലിൽ നിന്നതിനു കശഷും മാത്രകമ വിവാഹും േഴിക്കുേയുള്ളൂ 
എന്ന തരീരുമാനത്ിൽ എത്തുവാൻ ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലനും നല്ിയ 
പ്രകചാദനും കചറതകല്ലന്ന് നിത് പറയുന്നു.

മാസശമ്പളും : 12500 രൂപ
േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ് , 
മുത്തൂറ്് കവഹിക്കിൾ & അസറ്് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്ഡ്്



179

വിജയഗാഥകള്

“എകറെ ഗ്ാമത്ിൽ നിന്ന് കപൺകുട്ിേകളാന്നുും പുറത്തുകപായി കജാലി കച
യ്ാറില്ല. പതികനട്് വയസ്ാകുകമ്പാകഴക്കുും കേട്ിച്ചുവിടേയാണ് പതിവ്. എനി
യ്ക് അതിൽ നിന്നുും വ്ത്സ്തയായി സ്വ്ും ോലിൽ നിൽക്കാൻ േഴിഞ്ത് 
ഡിഡിയു ജികേവവ യിലൂകടയാണ്”.

തിരുപ്പൂരുള്ള സ്ാപനത്ിൽ തയ്ൽ കജാലിയാണ് മചുവികറെ അച്ഛന്. 
അമ് ോട്ടുപണിേൾക്ക് കപാകുന്നു.സാധാരണയായി കപൺകുട്ിേകള കജാലി
യ് കക്കാന്നുും വിടാത് പാലക്കാകട് ഗ്ാമപ്രകദശത്തുനിന്നുും മകറ്ാരു ജില്ലയിൽ 
വന്ന് കജാലികചയ്യുന്ന ചുരുക്കും കപൺകുട്ിേളിൽ ഒരാളാണ് മചു. പതികനട്് 
വയസ്ായകപ്ാൾ മേകള േല്ാണും േഴിപ്ിച്ച് അയക്കാനുള്ള സാമ്പത്ിേ 
സ്ിതി മചുവികറെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. ബി.കോമിൽ ബിരുദകമ
ടത് മചു കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ്  ഡിഡിയു ജികേവവ പദ്ധതികയക്കുറിച്ച് 
അറിഞ്ത്. കോഴ് സിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ആത്വിശ്വാസമാണ് മാതാപിതാക്കകള 
േടകക്കണിയിലാക്കിയിട്് തനിയ്ക് േല്ാണും േഴികക്കണ് എന്ന തരീരുമാനും 
എടക്കാൻ മചുവിന് കപ്രകചാദനമായത്

എറണാകുളത്തുള്ള മുത്തൂറ്് ഫിൻ കോർപ്് എന്ന സ്ാപനത്ികറെ കോൾ 
കസറെർ വിഭാഗത്ിൽ േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ് ആയി കജാലി കചയ്യുേ
യാണ് മചു ഇകപ്ാൾ.  ഈ കോഴ് സ് പഠിച്ചതകോണ്് മാത്രമാണ് എറ
ണാകുളും സിറ്ിയിൽ ഇത്രയുും വലിയ സ്ാപനത്ിൽ തനിയ്ക് കജാലി ലഭിച്ച
കതനന്ന് മചു പറയുന്നു. മചുവികറെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇന്ന് 
മചുവികനക്കുറികച്ചാർത്് കടന്ഷൻ ഇല്ല പേരും അഭിമാനകമയുള്ളൂ. േിട്ടുന്ന 
ശമ്പളും കോണ്് വരീട്ികല ആവശ്ങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനുും കുറച്ച്  ബാകെിൽ 
നികഷേപിക്കാനുും മചുവിനാകുന്നുണ്്. ഒമ്പത് മാസകത് തകറെ അധ്വാനും 
കോണ്് േടങ്ങകളല്ലാും വരീട്ാൻ സാധികച്ചന്ന് പറയുകമ്പാൾ വരീടിന് താങ്ങായ് 
മാറിയ ചുറചുറക്കുള്ള ഒരു കപൺകുട്ികയ ആണ് ോണാൻ സാധിച്ചത്.
മാസശമ്പളും : 10000
േസ്റ്റമർ കേയർ എേ് സിേയൂട്രീവ്, മുത്തൂറ്് കവഹിക്കിൾ & അസറ്് ഫിനാൻസ് ലി., എറണാകുളും
കഫാണ് : 8156801463

മചു 
സത്രും, പരിശേക്കൽ പി.ഒ., പാലക്കാട് 678556

സ്വന്തം കാെില് നില്കാന് 
കഴിഞ്ത്ക്  ഡിഡിയു ജിന്കഹവ 
യിലൂന്ടയാണ്ക്
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 അച്ഛനുും അമ്യുും നാല് സകഹാദരങ്ങളുും അടങ്ന്ന കുടുംബമാണ് ലക്ഷ്മണ
കറെത്. ലെസ്ടുവിൽ കതാറ്തിനുകശഷും തടർപഠനത്ിനു കപാോൻ ലക്ഷ്മണനു 
േഴിഞ്ില്ല. വരീട്ികല ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ ോരണും അച്ഛകനാകടാപ്ും ആൺമക്കളുും കൂ
ലിപണിയ്ക് കപായിരുന്നു. കചട്കറെ വിവാഹകശഷും വരീട്ികല ഉത്രവാദിത്വും 
ലക്ഷ്മണനുും ഇരട്സകഹാദരനുും ആയിതരീർന്നു. രണ്് കചച്ചിമാരുകടയുും കചട്കറെ
യുും വിവാഹും കുടുംബകത് സാമ്പത്ിേ ബാധ്തയിലാക്കിയിരുന്നു. 

പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലമായി നിർമ്ാണ കമഖലയിൽ കജാലികചയ്തിരുന്ന 
ലക്ഷ്മണന് തരകക്കടില്ലാത് കൂലി ലഭിച്ചിരുകന്നകെിലും ഈ കജാലിയിൽ തരീകര 
താല്ര്മില്ലായിരുന്നു. കൂലിപണി എന്നതിൽ നിന്നുും മാറി ഇനിയുള്ള ജരീവിത
ത്ിൽ നകല്ലാരു സ്ാപനത്ിൽ കജാലി കവണകമന്ന ആഗ്ഹും ലക്ഷ്മണൻ 
ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിുംങ്ങിൽ അുംഗമാവാൻ  ോരണമായി. 

പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് കശഷമുള്ള ഡിഡിയു ജികേവവ പരിശരീലന ക്ാ
സ്്മുറി മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് വ്ത്സ്തമായ അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് ലക്ഷ്മണൻ 
പറയുന്നു. പാലക്കാടള്ള ഗ്ാമപ്രകദശത്് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ജരീവിച്ചിരു
ന്ന ലക്ഷ്മണന് പുറകമ ഉള്ള ആളുേകളാട് ഇടപഴോനുും സുംസാരിക്കാനുും പരിച
യക്കുറവണ്ായിരുന്നു. ഇത് മാറ്ാൻ സാധിച്ചത് ഡിഡിയു ജികേവവ വരെനിും
ങ്ങ് മൂലമാണ്. 

മൂന്ന് മാസകത് പരിശരീലനത്ിനുകശഷും ആലവയ്കടത്തുള്ള എയർ ലികെ് ോ
സ്റ്റിൽ എന്ന വഫവ് സ്റ്റാർ കഹാട്ലിൽ കജാലി ലഭിച്ചു. ഈ കജാലിയിൽ താൻ 
പൂർണ്ണമായുും സുംതൃപ്തനാകണന്ന് ലക്ഷ്മണൻ പറയുന്നു. ഇകതപ്റ്ി ലഷേമണൻ 
പറയുന്നത് ഇങ്ങകന “ലെസ്ടു കതാറ് എനിയ്ക് ഇങ്ങകനാരു സ്ാപനത്ിൽ കജാലി 
കചയ്ാൻ േഴിയുും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഡിഡിയു ജികേവവയിൽ പഠിച്ച
തകോണ്് ഇകപ്ാൾ വലിയ ആളുേളുമായി സുംസാരിക്കുന്നതിനുും ഇുംഗ്രീഷ്, 
ഹിന്ി, തമിഴ് ഭാഷേൾ പഠിക്കുന്നതിനുും േഴിഞ്ഞു”. താമസവും ഭഷേണവും 
സൗജന്മായതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളും മുഴവൻ നികഷേപിക്കാൻ ലക്ഷ്മണന് 
സാധിക്കുന്നുണ്്. സ്വ്മായി ഒരു വരീട് വയ്കണകമന്നുും തകറെ ഇരട് കജ്ഷ്നായ 

ലക്ഷ്മണൻ
കപാൽപുള്ളി പി. ഒ.,  പാലക്കാട് 678552

പ്സ്ടു ന്താറ് എനിയ്ക്ക് ഇങ്ങന്നാരു 
സ്ാപനത്ില് ന്ജാെി ന്�യ്ാന് 
കഴിയും എന്്ക് വി�ാരിച്ിരുന്ില്ല. 
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സകഹാദരകറെ േല്ാണും േഴിഞ്തിനുകശഷും തനിയ്കും കുടുംബജരീവിതും കവ
ണകമന്നുും ആണ് ഇകപ്ാൾ ലക്ഷ്മണകറെ ആഗ്ഹും. അടത് മാസും ഒരു വർഷമാ
കുന്ന കജാലിയിൽ കപ്രാകമാഷൻ േിട്ിയ സക്ാഷത്ിലാണ് ലക്ഷ്മണൻ.

മാസശമ്പളും : 8000 + ഭഷേണും, താമസും 
േസ്റ്റമർ റികലഷൻ എേ് സിേയൂട്രീവ്  എയർ ലികെ് ോസ്റ്റിൽ, ആലവ
കഫാണ് : 7736504830



182

വിജയഗാഥകള്



Kudumbashree State Mission
TRIDA Rehabilitation Building,

Chalakkuzhy Road, Medical College
Thiruvanathapuram- 695011

Tel: 0471 2554714, 2554715, 2554716


