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സന്ദേശം
കുടുംബശ്രീ വഴിയായി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധ
തിയായ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ കൗശല്യ യ�ോജന (ഡിഡിയു-ജികെ
വൈ) പദ്ധതിയിലൂടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ നിർദ്ധനരായ 17,000 യുവതീ- യു
വാക്കൾക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനവും 11,000 പേര്ക്ക് ത�ൊഴിലും നൽകാനായത്
അഭിമാനകരമാണ്. ഇപ്പോഴും നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ പദ്ധതിയുമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തുവരുന്നു. കുടുംബ
ശ്രീ എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈ സമ്പൂർണ്ണ സൗജന്യ ത�ൊഴിൽദാന
പദ്ധതി ഒരു പ�ൊൻതൂവൽ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ നിസ്സംശയം പറയാം. കുടും
ബശ്രീയുടെ ദാരിദ്ര� നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദിശാബ�ോധം
നൽകാൻ ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നതില് തര്ക്കമില്ല. ഡിഡിയു-ജികെവൈ
പദ്ധതിയുടെ വിവിധ ജിലകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വിജയാനുഭവ
ങ്ങൾ ക�ോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന മിഷൻ 'വിജയഗാഥ
കൾ' എന്ന പേരിലുള്ള പുസ്തകം പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയുന്നതില് അതിയായ
സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പുസ്തകം നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക്
ചിറകുകള് നല്കാന് പ്രച�ോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്വ്വം
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ഡയറക്ടര് (എ&എഫ്)
കുടുംബശ്രീ

ആശംസ
കുടുംബശ്രീ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ, സ്ത്രീശാ
ക്തീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ നവ�ോത്ഥാനത്തിന്റെ ചാലക
ശക്തിയായി മാറിയിട്ട് 19 വര്ഷങ്ങള് പിന്നിടുകയാണ്. വിവിധങ്ങളായ പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മാതൃകാ സംസ്ഥാനമാക്കി
മാറ്റാന് കുടുംബശ്രീക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ തെളിവാണ് ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും
കുടുംബശ്രീയുമായി കൈക�ോര്ക്കുന്നതും, കേരളത്തില് കുടുംബശ്രീയെപ്പറ്റി പഠി
ക്കാന് വരുന്നതും. ഇന്ത്യയില് തന്നെ 11 സംസ്ഥാനങ്ങളില് കുടുംബശ്രീ മാതൃക
ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകരാല് ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കൂടുതല് സംസ്ഥാനങ്ങ
ള് കുടുംബശ്രീ മ�ോഡല് പകര്ത്താന് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പല കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികളുടെയും ന�ോഡല് ഏജന്സിയായി കേരളത്തില്
കുടുംബശ്രീയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതിയായ ദീന് ദയാല്
ഉപാദ്യായ ഗ്രാമീണ കൗശല്യ യ�ോജന എന്ന നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതി
കേരളത്തില് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീയാണ്.
മാനവവിഭവശേഷിയുടെ കാര്യത്തില് ല�ോകത്തില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പക്ഷേ, സാമ്പത്തികമായി ഒരു വന്കുതിച്ചുചാട്ടം സാധ്യമാകുന്നില്ല.
അതിന�ൊരു അപവാദമായി നില്ക്കുന്നത് ഗ്രാമീണമേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ
അസ്ഥിരത്വവും ത�ൊഴിലില്ലായ്മയുമാണ്. ത�ൊഴിലില്ലായ്മ എന്നുപറഞ്ഞാല് പൂ
ര്ണ്ണമായും ശരിയാവില്ല, ത�ൊഴില് ലഭ്യമാണ് എന്നാല് ആ ത�ൊഴിലുകള് ചെയ്യു
ന്നതിന് ഉതകുന്ന നൈപുണ്യം സിദ്ധിച്ചവരുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് യഥാര്ത്ഥ
പ്രശ്നം. ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്ത് തുടച്ചുനീക്കി സമൂഹത്തില് മാറ്റങ്ങള് ക�ൊ
ണ്ടുവരാന് ഡിഡിയു-ജികെവൈ പദ്ധതിയ്ക്ക് സാധിക്കും.
കേരളത്തിലെ ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് കുടുംബശ്രീ വഴിയായതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ കുടുംബശ്രീയുടെ സംഘടനാശക്തി ഉപയ�ോഗിച്ച് നല്ലരീതിയില്
നൈപുണ്യ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. രാജ്യത്ത് ഈ പദ്ധതിക്ക് മാതൃക ആക്കാവു
ന്ന ഒട്ടനവധി നൂതന ആശയങ്ങള് കുടുംബശ്രീയില്നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

അതില് പട്ടികവര്ഗ്ഗമേഖലയിലെ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളുടെ പ്രാധിനിത്യം ഉറപ്പാക്ക
ല്, വിദേശ ത�ൊഴില് അവസരങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തല്, പട്ടിക വര്ഗ്ഗ മേഖലയില്
പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങല്, സ്ഥിരമായ പരിശ�ോധനകള് നടത്തല്, അയ
ല്കൂട്ടങ്ങള് വഴിയുള്ള മ�ൊബിലൈസേഷന് എന്നിവ ചിലതുമാത്രമാണ്.
ഇത്തരത്തില് ഡിഡിയു-ജികെവൈ പദ്ധതി മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാന്
അര്പ്പണ മന�ോഭാവമുള്ള ഒരു നല്ല ടീം തന്നെ കേരളത്തിന്, കുടുംബശ്രീക്ക് തിലക
ക്കുറിയായുണ്ട്. 'വിജയഗാഥ' എന്ന ഈ പുസ്തകംപ�ോലും രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ചെ
യ്യുന്ന ഒരു സംരഭമാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് ഡിഡിയു-ജികെവൈ പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായി പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളുടെ വിജയകഥകള് വഴി
അവരുടെ ജീവിതത്തില് ഉണ്ടായ വ്യക്തിപരവും, സാമൂഹിക പരവും, സാമ്പത്തിക
പരവുമായ മാറ്റങ്ങളെ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളുടെ ഭാഷയിലൂടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കു
ന്നു. 11,000 -ത്തോളം ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്കാണ് നാളിതുവരെയായി ഈ പദ്ധതി
യിലൂടെ ത�ൊഴിലുകള് ലഭിച്ചത്. ഇതുവഴി 11,000-ത്തോളം കുടുംബങ്ങള്ക്ക്
സ്ഥിരവരുമാനമുണ്ടായി എന്നു പറയാം. ത�ൊഴില് ലഭിച്ചവരില് 60% ത്തോളം സ്ത്രീ
കളായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളാണ്. ഇത് കുടുംബശ്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുടും
ബശ്രീയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായ സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തി
ന്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു ചുവടുവയ്പാണ്.
'വിജയഗാഥകള്' എന്ന പുസ്തകം കുടുംബശ്രീയ്ക്കും, ഡിഡിയു-ജികെവൈയിലൂടെ
വരുംനാളുകളില് നൈപുണ്യപരിശീലനം നേടുന്നവര്ക്കും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തി
ന് ഒരു ഉത്തേജകമായിത്തീരട്ടെ. ഇതിന്റെ അണിയറയില് പ്രവര്ത്തിച്ച എല്ലാപേ
രെയും ആത്മാര്ത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശം
സകളും ഭാവുകങ്ങളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു.
സ്നേഹപൂര്വ്വം
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ഡയറക്ടര് (എ&എഫ്)

എസ്. ഹരികിഷ�ോര് ഐ.എ.എസ്
എസ്കിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്
കുടുംബശ്രീ

ആമുഖം
2011 - ലെ സെന്സസ് പ്രകാരം ഗ്രാമീണമേഖലയില് 15 നും 35 നും ഇടയില്
പ്രായമുള്ള 45 ക�ോടി യുവജനങ്ങള് ഉണ്ടെന്നും 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും 56
ക�ോടി യുവജനങ്ങള് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുമെന്നും കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇക്കാലമാകുമ്പോഴേയ്ക്കും ല�ോകത്തിലാകമാനം 47 ക�ോടി ത�ൊഴിലാളികളുടെ
അപര്യാപ്തതയാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുപ�ോലെ തന്നെ 2030 ആകുമ്പോഴേ
ക്കും ഇന്ത്യന് ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി ഏകദേശം 28 വയസ്സില് താഴെ പ്രായമു
ള്ളവരായിരിക്കുമെന്നും കണക്കുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സൂചികകള് ഇവയെല്ലാമാ
ണെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നൈപുണ്യ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ത�ൊഴിലാളികള് 10%
മാത്രമാണുള്ളത്. ഇക്കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ദീന് ദയാല് ഉപാദ്യായ
ഗ്രാമീണ കൗശല്യ യ�ോജന എന്ന ബ്രഹത് പദ്ധതി ഇന്ത്യയില് ആരംഭിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സൗജന്യ നൈപുണ്യ
പരിശീലന- ത�ൊഴില് ദാന പദ്ധതിയാണ് ഡിഡിയു-ജികെവൈ. ഈ പദ്ധതി
പ്രകാരം കേരളത്തില് 2015 മുതല് 2019 വരെയുള്ള 4 വര്ഷക്കാലംക�ൊണ്ട്
51,200 ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ത�ൊഴില് പരിശീലനം നല്കണം എന്നതാണ്
വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പദ്ധതി വിവിധ ഏജന്സികള് വഴിയാണ് നടപ്പി
ലാക്കുന്നത്. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ വെബ് സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷിക്കുന്ന ത�ൊഴില്
പരിശീലന ഏജന്സികളുടെ സ്ഥാപനങ്ങള് സന്ദര്ശിച്ച് അവയെ അക്രഡിറ്റ്
ചെയ്ത് അതിലൂടെയാണ് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് പരിശീലനം സാധ്യമാക്കുന്നത്.
ഇപ്പോള് കേരളത്തില് 34 ഏജന്സികള് 108 പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള് വഴിയായി
ഡന്റല് സെറാമിക് ടെക്നീഷ്യന്, ബാങ്കിംഗ് കറസ്പോണ്ടന്ഡ്, അക്കൗണ്ടിംഗ്
യൂസിംഗ് റ്റാലി, ബി.പി.ഒ., ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി തുടങ്ങി ഏകദേശം 30 ഓളം ട്രെയി
ഡുകളിലാണ് പരിശീലനം നടത്തിവരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 വര്ഷങ്ങളിലായി
17,000 - ത്തോളം ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് പരിശീലനം നല്കുകയും 11,000 ത്തോളം വരുന്ന ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ത�ൊഴില് ഏര്പ്പെടുത്തി നല്കുകയും

ചെയ്തു. 70% - ത്തോളം പ്ലെയ്സ്മെന്റ് ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിഡിയു-ജികെ
വൈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
ഇതുകൂടാതെ തീരദേശമേഖലയിലെ കുട്ടികള്ക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീ
ലനം നല്കാനായി എറണാകുളം ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് 'സാഗര് മാല' എന്ന
പദ്ധതി ഈ വര്ഷം മുതല് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
2,500 - ഓളം കുട്ടികള്ക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം നല്കി ത�ൊഴില് ഏര്പ്പെടു
ത്തി നല്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതുപ�ോലെ ല�ോകത്തിലെ
തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ത�ൊഴില് ദായക പദ്ധതിയായ ദേശീയ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
യിലെ ഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കും നൈപുണ്യമേഖല
യില് വൈദഗ്ദ്ധ്യപരിശീലനം നല്കി കൂടുതല് വരുമാനം കിട്ടുന്ന നൈപുണ്യ മേഖല
കളിലേക്ക് ചേക്കേറാന് വേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കാനും ഡിഡിയു-ജികെവൈ പദ്ധതിക്ക്
ലക്ഷ്യമുണ്ട്. 'ലൈഫ്' എന്ന ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനും കുടുംബശ്രീ തന്നെയാ
ണ് ന�ോഡല് ഏജന്സി. ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത രണ്ടുവര്ഷത്തേക്ക്
5,000-ത്തോളം ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളെ വിവിധ മേഖലകളില് നൈപുണ്യ പരിശീല
നം നല്കി അവരെ പുതിയ ത�ൊഴില് മേഖലകളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയര്ത്താന്
ഡിഡിയു-ജികെവൈ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
കേരളത്തിന്റെ ഡിഡിയു-ജികെവൈയുടെ ആകെയുള്ള ടാര്ജറ്റില് 60% മൈ
ന�ോരിറ്റി 4% എസ്.റ്റി, 26% എസ്.സി., ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റി
വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില്തന്നെ സ്ത്രീകള്ക്കായി 33% അംഗപരിമിതരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോ
ഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് 3% സംവരണവും ഉണ്ട്. കൂടാതെ അംഗപരിമിതരായിട്ടുള്ള
ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്കുവേണ്ടി കേരളത്തില് ഡിഡിയു-ജികെവൈയില് പുതിയ�ൊരു
പദ്ധതികൂടി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനില്നിന്നും എം
പ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചെയ്ഞ്ചുകളില്നിന്നും ലഭിച്ച കണക്കുകള് പ്രകാരം സംസ്ഥാന
ത്ത് ഏകദേശം 7 ലക്ഷത്തോളം അംഗപരിമിതര് ഉണ്ടെന്നും പരിശീലനം നേടാന്
ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലകള് ഏതാണെന്നും കണ്ടെത്തിയതിന്റെ വെളിച്ചത്തില്
ചില പരിശീലന മേഖലകള് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്പ്രകാരം ചില
ഏജന്സികളെ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തുകയും ഈ ഏജന്സികളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രക്രിയയിലൂടെ തെരഞ്ഞടുത്ത ശേഷം പരിശീലന പരിപാടികള് ആരംഭിക്കുകയും
ചെയ്യും. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള പരിശീലന ഏജന്സികള് വഴിയായും ഈ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അംഗപരിമിതരായവര്ക്കുകൂടി പരിശീല
നം നല്കാന് ആകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഡിഡിയു-ജികെവൈ എന്ന ഇത്രവലിയ പദ്ധതി നല്ലരീതിയില് നടപ്പിലാക്കാ
ന് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആവശ്യം യഥാര്ത്ഥ ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്ന മ�ൊബ
ലൈസേഷനുകളാണ്. അര്ഹരായവരെ കണ്ടെത്തി അവര്ക്ക് ഏറ്റവും താത്പര്യമു
ള്ള മേഖലയില് പരിശീലനം നല്കാന് സാധിക്കണം. കേരളത്തില് കുടുംബശ്രീ
യുടെ നേതൃത്വത്തില് 43 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള് അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വാര്ഡുക
ളിലും കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രാധിനിത്യവും പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഉണ്ട്. കുടുംബശ്രീവഴിയായി
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിജയകഥകള് വഴി കൂടുതല് ആളുകള്ക്ക് ഈ
നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയില് ഉള്ള വിശ്വാസം വര്ദ്ധിക്കാനും ഇതുവഴിയുള്ള
പരിശീലനം നേടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുവാനും സാധിക്കും. പരിശീനശേഷം
ത�ൊഴില് ലഭിച്ച 11,000 - ത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളില് 8,000 - ത്തിന് മേല്

ശബളം ലഭിച്ചുക�ൊണ്ട് അവര്ക്ക് മാന്യമായ ഒരു ജീവിതസാഹചര്യം ഉണ്ടായിരി
ക്കുന്നു.
ഈ പദ്ധതിയില് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകള്ക്ക് പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ
ലഭിച്ച നേട്ടവും അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റവും അവരുടെ ജ�ോലിയുമെല്ലാം
അവരുടെ തന്നെ വാക്കുകളിലൂടെ കേള്ക്കാന് സാധിച്ചാല് വളരെയധികം ആളുക
ള്ക്ക് ഈ പദ്ധതിയില് വിശ്വാസം വരുകയും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നൈപുണ്യ
വികാസം നേടാന് സാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ
നല്ലൊരു ജ�ോലിയും സ്ഥിരവരുമാനമാര്ഗ്ഗവും നേടാന് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു
ഉറപ്പ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തില്നിന്നാണ് ഇതിനുമുമ്പ് പരിശീ
ലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളുടെ വിജയകഥകള് ഒരു പുസ്തക
രൂപത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന ആശയം ഉണ്ടായത്. ഈ പുസ്തകം കുടുംബ
ശ്രീയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക�ോളേജിലെ കുട്ടികള് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളെ നേരിട്ട് കണ്ട്
അവരുടെ ജീവിത കഥകള് കണ്ടുപിടിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ
ഡിഡിയു-ജികെവൈയുടെ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയു
ടെ ഗുണങ്ങളുമെല്ലാം വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തുമെന്നും കൂടുതല് ആളുകള് ഇത്തരം
പരിശീലന പദ്ധതിയിലേക്ക് വരികയും ഡിഡിയു-ജികെവൈ പദ്ധതി നല്കുന്ന
സൗജന്യ സേവനങ്ങള് സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് ജീവിത നിലവാരവും കരിയറും മെച്ച
പ്പെടുത്താന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുമെന്നും ആത്മാര്ത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വിജയിച്ച എല്ലാപേര്ക്കും ആശംസകള് നേരുന്നു. പുതിയ
ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഈ പുസ്തകം പ്രച�ോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
എന്ന്

എസ്. ഹരികിഷ�ോര് ഐ.എ.എസ്
എസ്കിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശ്രീ
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എന്റെ വിജയം എന്റെ
നാട്ടിലെ യുവതലമുറയ്ക്ക്
പ്രച�ോദനം
ആഷിഫ് അലി. എ

ചന്തന്കുളങ്ങര വീട്, ക�ോതമംഗലം, കുത്താന്നൂര്, പാലക്കാട് 9961091508

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുത്താന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 19 വയസ്സുകാരനായ
ആഷിഫിന് ഒരു പട്ടാളക്കാരനാകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. 12-ാം ക്ലാസ്
പഠനത്തിനുശേഷം അതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിക്കൻ
പ�ോക്സ് എന്ന ര�ോഗം മൂലം ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ആ സമയത്ത് മൂത്ത സഹ�ോദരിയുടെ വിവാഹം ആ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പ
ത്തിക അടിത്തറയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. അതിനു വേണ്ടി സ്വന്തം വീടും
വിൽക്കേണ്ടിയും വന്നു. പട്ടാളക്കാരനാകുക എന്ന തന്റെ സ്വപ്നത്തേക്കാൾ
തനിക്കൊരു ജ�ോലിയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ്
ആഷിഫ് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഉമ്മയ�ോടും ബാപ്പയ�ോടുമ�ൊപ്പം കുലത്തൊഴി
ലായ പാചകത്തിലേക്കിറങ്ങിയത്
സമൂഹത്തിൽ യാത�ൊരു അംഗീകാരവുമില്ലാത്ത ഈ ത�ൊഴിലിൽ നിന്നും
എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി നടക്കുമ്പോഴാണ് സുഹൃത്തിൽ
നിന്നും ഡി.ഡി.യു.ജി.ക്കെ.വൈയെക്കുറിച്ചറിയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുത
ലായി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ 100 ശതമാനം
ത�ൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ക�ോഴ്സ
 ാണിതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത്
ആഷിഫിന് ഒരു പുതുപ്രതീക്ഷ നൽകുകയും മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഡിഡിയു
ജിക്കെവൈയിലെ ഐടിഇഎസ്സ് എന്ന ക�ോഴ്സിൽ ചേർന്ന് അത് വിജയകര
മായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ആഷിഫ് തിരുവനന്തപുരം ടെക്ന�ോ
പാർക്കിലെ ഏജീസ് കമ്പനിയിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവായി ജ�ോലി
ചെയ്യുന്നു.
“എന്റെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്നെന്നോട് വലിയ ബഹുമാന
വും സ്നേഹവുമാണ് കാരണം ഈ പ്രായത്തിൽ 11000 ത്തിലധികം ശമ്പള
ത്തോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്ന�ോപാർക്കിനുള്ളിൽ ഒരു ജ�ോലി കിട്ടുക
യെന്നത് വലിയ�ൊരു ഭാഗ്യമായി എല്ലാവരും കാണുന്നു. അതിനു എനിക്കു
സാധിച്ചത് ഡിഡിയുജിക്കെവൈയിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ന് ആഷിഫ് അഭിമാന
പൂർവ്വം പറയുന്നു.”
വാടക വീട്ടിൽ നിന്നും മാറി സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാ
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ത്ക്കരിക്കാൻ ഈ ജ�ോലിയിലൂടെ കഴിയും എന്നാണ് ആഷിഫിന്റെ വിശ്വാസം.
എന്റെയീ വിജയം എന്റെ നാട്ടിലെ യുവതലമുറക്ക് ഒരു പ്രച�ോദനമായി മാറിയി
രിക്കുകയാണ് പലരും അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഡിഡിയുജിക്കെവൈയിലേയ്ക്ക് വന്നു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മാസശമ്പളം : 11203 രൂപ
കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജീസ് ലിമിറ്റഡ്, ടെക്നോ പാര്ക്ക്,
തിരുവനന്തപുരം 9961091508
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ഹൈറേഞ്ചിലെ കഷ്ടപ്പാടില്
നിന്നും ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക്
അഖിൽ സിൽജു

മേക്കത്ത് ഹൗസ്, പ�ൊട്ടന്കാട് പി.ഒ., മൂന്നാര്, ഇടുക്കി 9961091508

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ പ�ൊട്ടൻകാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സാധാരണ
കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. മൂന്നു ആൺമക്കളിൽ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ്
അഖിൽ സിൽജു. വീട്ടിൽ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ഏക ആശ്രയമായിരുന്ന അച്ഛൻ
മരിച്ചത് ആ കുടുംബത്തിനെ ആകെ തളർത്തി. അച്ഛന്റെ മരണശേഷം വീട്ടിനു
ള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങികഴിഞ്ഞിരുന്ന അമ്മ ജ�ോലിക്ക് പ�ോകാൻ തുടങ്ങി. 12 ാം
ക്ലാസ് പഠനത്തിനുശേഷം എന്ട്രൻസിനു പ�ോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നന്നായി
പഠിച്ചിരുന്ന അഖിലിന് അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ആ ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയും
വന്നു. കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗമായിരുന്ന അമ്മ കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായത്തോ
ടെ ഒരു സൂ ക്ഷ്മസംരംഭം ആരംഭിച്ചു. അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ
ബേക്കറികളിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോയി വില്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത
വരുമാനം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് അത�ൊരു വലിയ ആശ്വാ
സമായിരുന്നു.
ആ സമയത്താണ് സിഡിഎസ്സ് ചെയർപേഴ്സ
 ൺ ഡിഡിയുജികെവൈയെ
ക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. “ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുടുംബശ്രീ വനിതകളുടെ മക്കൾക്കും
കൂടെ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ത�ോന്നി.
കാരണം തളർന്ന് പ�ോയ എന്റെ കുടുംബത്തെ താങ്ങിനിർത്തിയത്
കുടുംബശ്രീയാണ് വീണ്ടും ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല
ല്ലോ” ഇതു പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വാക്കുകളിൽ അഭിമാനം മാത്രമായിരുന്നു.
കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നും ഡിഡിയു ജിക്കെവൈയെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ അമ്മ തന്നെ
യാണ് ഈ ക�ോഴ്സ
 ിൽ ചേരാൻ അഖിലിനെ നിർബന്ധിച്ചതും അതിലൂടെ
വേഗമ�ൊരു ജ�ോലി മകന് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസവും ഒപ്പം എക്സ്പ്പീരിയൻ
സും കിട്ടുമെന്നുള്ളതുക�ൊണ്ടും മകനെ ഇതിലേക്ക് വിട്ടത്. ഡിഡിയു ജിക്കെവൈ
യിൽ ITES ക�ോഴ്സ
 ് എടുത്തു പഠിച്ചു. 2 മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ് കഴിഞ്ഞ് തിരുവന
ന്തപുരം ടെക്ന�ോപാർക്കിലെ ഏജീസിൽ ഒരു മാസത്തെ പരിശീലനവും നേടി
അവിടെ തന്നെ 11203 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
“ഇന്നെന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഞാനും എന്റെ ചേട്ടനും ജ�ോലിക്കു
പ�ോകുന്നു്. അച്ഛൻ പ�ോയപ്പോൾ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ
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മൂന്ന് മക്കളെ ന�ോക്കുന്നതിനായി അമ്മ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോ എല്ലാ കഷ്ട
പ്പാടുകളും മാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ ചെറിയ കാല
യളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ജ�ോലി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല”
പാതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കേിവന്ന തന്റെ എന്ട്രന്സ് എന്ന മ�ോഹം സാ
ക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ തനിക്കിനി കഴിയും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ്
അഖിൽ. അതിന് കാരണം ഡിഡിയു ജിക്കെവൈ മാത്രമാണെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം
പറയുന്നു
മാസശമ്പളം : 11203 രൂപ
കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജീസ് ലിമിറ്റഡ്, ടെക്നോ പാര്ക്ക്,
തിരുവനന്തപുരം 9961091508
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ഇന്ന് അനിയത്തിയുടെ ക�ോളേജ്
ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത് ഞാനാണ്
മേഘ സെബാസ്റ്റിയൻ

സെന്റ് ആഡ്രൂസ്, ജ്യോതി നിലയത്തിനു സമീപം, കഴക്കൂട്ടം, മേനംകുളം,
തിരുവനന്തപുരം 9656262425

വാടക വീടുകളിലേക്കുള്ള ഇടക്കിടെയുള്ള മാറ്റങ്ങളും വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക
ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് മേഘ ജനിച്ചത്. അച്ഛന് ജ�ോലിക്ക്
പ�ോകാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നു തന്നെ ഓൺലൈൻ വർക്കുകൾ
ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പ്ലസ്സ് ടൂ പഠനത്തിനു ശേഷം ക�ോളേജിൽ പ�ോയി പഠിക്കണമെ
ന്ന ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ച് കറസ്പ�ോണ്ടന്റായി ഡിഗ്രിചെയ്യാമെന്ന് മേഘ തീരുമാ
നമെടുത്തതും വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക�ൊുതന്നെയാണ്. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ
ക�ൊണ്ടുതന്നെ തന്റെ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺമക്കളെയും ഭർത്താവിനെയും വിട്ട്
ഒരു ജ�ോലിക്കായി വിദേശത്തേക്ക് പ�ോകേണ്ടിയും വന്നു. പലിശക്ക് കടം വാങ്ങി
അച്ഛൻ ഒരു ചെറിയ ഫ�ോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കട തുടങ്ങി. കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയാണ്
ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് മേഘയ�ോട് പറയുന്നത്. പഠനത്തോട�ൊപ്പം
തന്നെ ഒരു ജ�ോലിയും കിട്ടുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. ജീ
ഡിയാട്രിക്ക് നഴ്സിംഗ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിച്ചു. 2 മാസത്തെ ട്രെയിനിംഗ്
കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളത്തുള്ള കെയർ മാർക്കിൽ കെയർ ടേക്കറായി ജ�ോലിയും
ലഭിച്ചു. വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറേശ്ശേ കുറയാൻ തുടങ്ങി.
“ഇന്ന് അനിയത്തിയുടെ ക�ോളേജ് ഫീസ് ഞാനാണ് അടയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യ
ത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അനിയത്തിക്കും ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു.
അച്ഛൻ കടം വാങ്ങിയ കാശിന്റെ പലിശയും മുതലും ക�ൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഞാനും
സഹായിക്കുന്നു്. ദിവസം 500 രൂപ വീതം മാസം 15000 രൂപയ�ോടടുത്ത്
ശമ്പളം കിട്ടുന്നു്. അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും അനിയത്തിക്കും ഒരു താങ്ങായി മാറാൻ ഈ
ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്നെ പ്രാപ്തയാക്കിയത് ഡിഡിയുജികെവൈ യാണ്.
അനിയത്തിക്കും ഡിഡിയു ജികെവൈ യിൽ ചേരണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി നി
ല്ക്കുകയാണ്. സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വാങ്ങി ദേശാടനം പ�ോലുള്ള വീടുമാറൽ ചടങ്ങ്
അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കണം.”
മാസശമ്പളം : 14,000 രൂപ
കെയർ ടേക്കർ, കെയര് മാര്ക്ക് കെയര് സര് വീസ്, പ്രൈ.ലി. ക്രസെന്റ്സ് ടവര്, നാലാം നില,
ചങ്ങമ്പുഴ നഗര് പ�ോസ്റ്റ്, സൗത്ത് കളമശ്ശേരി, എറണാകുളം
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ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവര്ക്ക്
ഇതില്പ്പരം അവസരം
ഉണ്ടാകില്ല
ആൽബിൻ മാത്യു

പുളിക്കത്തുടിയില് വീട്, ചേമ്പളം പി.ഒ. ഇടുക്കി

പ�ോളിടെക്നിക് പഠിക്കാൻ പ�ൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രായത്തി
ന്റെ ചില തമാശകളാൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു.. അച്ഛന്റെ
കൃഷിപ്പണിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അല്പം
മ�ോശമായി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു ജ�ോലി അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പലിശക്ക് കടം വാങ്ങി എക്സ
 ്റേ വെൽഡിംഗ് പഠിക്കാൻ
വിട്ടു. അത�ോട�ൊപ്പം നാട്ടിൽതന്നെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസിനും പ�ോയിത്തുടങ്ങി.
അടുത്ത സുഹൃത്തായ വിഷ്ണുവാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് ആൽബി
ന�ോട് പറയുന്നത്. വളരെ വേഗം ജ�ോലി കിട്ടുമെന്നും ക�ോഴ്സ
 ് തികച്ചും സൗജ
ന്യമാണെന്നുമറിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽനിന്നും വലിയ എതിർപ്പുകൾ ഒന്നുമുായില്ല.
Avon Faciltiy Management Service സിലെ ITES ക�ോഴ്സ
 ് പൂർത്തീകരിച്ചു. തിരു
വനന്തപുരം ടെക്ന�ോപാർക്കിലെ ഏജീസ് കമ്പനിയിൽ ഒരു മാസത്തെ പരി
ശീലനം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കസ്റ്റർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി 11203
രൂപ മാസവരുമാനത്തിൽ ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു.
“എക്സ്റേ വെൽഡിംഗ് പഠനത്തിനായി കടം വാങ്ങിയ കാശിൽ പകുതി
യെങ്കിലും തിരികെ നൽകാൻ ഈ ജ�ോലിയിലൂടെ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഡിഡിയു
ജികെവൈ യിൽ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കാറ്ററിംഗ്
സർവ്വീസ�ോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന�ോട�ൊപ്പം കൃഷിപ്പണി ചെയ്ത�ോ കഴിയേി വരു
മായിരുന്നു.”
ഇന്നീ കമ്പനിയിൽ തന്നോട�ൊപ്പം ഈ ക�ോഴ്സിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ
വിഷ്ണുവും കൂടെയുണ്ട്. ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ഈ കമ്പനിയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന 75
ശതമാനം കുട്ടികളും ഡിഡിയു ജികെവൈ യിലൂടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയവർ തന്നെയാ
ണെന്ന് ആൽബിൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കു
റിച്ച് നല്ലതു മാത്രമെ പറയാനുള്ളൂ.
ഡിഡിയു ജികെവൈയിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരിട
ത്തും എത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ
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പ്പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽപ്പരം നല്ലൊരു അവസരം വേറെ ഉണ്ടാകില്ല.
മാസശമ്പളം : 11203 രൂപ
കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജീസ് ലിമിറ്റഡ്, ടെക്നോ പാര്ക്ക്,
തിരുവനന്തപുരം 9961091508
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പാതിവഴിയില്
മുടങ്ങിക്കിടന്ന വീടുപണി
ഞാന് പുനരാരംഭിച്ചു
ജിൻസി. എസ്

പുതുവല് പുരയിടം, (വീട്ടു നമ്പര് 103), തുമ്പ, പള്ളിത്തുറ പി.ഒ., കഴക്കൂട്ടം

കടൽപ്പണിക്കാരനായ ജയിംസിന്റെ മൂത്തമകളായ ജിൻസിക്ക് 12-ാം ക്ലാസ്
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം ഉപരിപഠനത്തിനായി പ�ോകുന്നതിന് വീട്ടിനുള്ളിലെ
സാമ്പത്തികസ്ഥിതി അനുവദിച്ചില്ല. ദാരിദ്ര�ത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന തന്റെ മാതാ
പിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാതെ കറസ്പ�ോന്റായി ബി.എ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി.
രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷയെഴുതി നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലെ
വികാരിയച്ചൻ ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് ജിൻസിയ�ോട് പറഞ്ഞത്.
“കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്നുള്ള ക�ോഴ്സ
 ാണിതെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ സി
ഡിഎസ്സ് ചെയർപേഴ്സ
 നെ പ�ോയിക്കണ്ടു സംസാരിച്ചു. അതുവഴിയാണ്
ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. ദാരിദ്ര�രേഖയ്ക്ക് താഴെയു
ള്ള കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുവരാനുള്ള ഈ ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത ക�ോഴ്സ് നമ്മ
ളെപ്പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വലിയ�ൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കടൽപ്പണി ആയതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ അപ്പാക്ക് ദിവസവും ജ�ോലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നൊക്കെ വലിയ
കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനെയ�ൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ എന്റെ
ശമ്പളത്തിലൂടെ കഴിയുന്നു. ജ�ോലിയ�ോട�ൊപ്പം എന്റെ പഠനവും നന്നായി മുന്നോ
ട്ട് പ�ോകുന്നു. എനിക്കതിന് സാധിച്ചത് ഡിഡിയു ജികെവൈയുടെ സഹായം
ക�ൊണ്ടുമാത്രമാണ്.”
ക�ോഴ്സ് സെന്ററായ Nice, വീട്ടിൽനിന്നും നടന്നെത്താൻ മാത്രം അകല
ത്തിൽ ആയതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ജിൻസിക്കും കുടുംബത്തിനും വലിയ സന്തോഷമാ
യിരുന്നു. രണ്ട് മാസത്തെ Gediatric Nursing പഠനവും ഒരു മാസത്തെ (തിരുവന
ന്തപുരം SUT) പരിശീലനവും കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഉടൻതന്നെ എറണാകുളം Care
Mark ൽ കെയർ ടേക്കർ ആയി 14000 രൂപ ശമ്പളത്തോടുകൂടി ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു.
പാതിവഴിയിൽ മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന തന്റെ വീടു പണി പുനരരാംഭിക്കാൻ
ഇന്ന് ജിൻസിയെ ഡിഡിയു ജികെവൈ പ്രാപ്തയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
മാസശമ്പളം : 11203 രൂപ
കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജീസ് ലിമിറ്റഡ്, ടെക്നോ പാര്ക്ക്,
തിരുവനന്തപുരം 9207135614
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കുടുംബത്തില് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന
നിലയില് ഞാന്
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു
ദീപമ�ോൾ എ.എൽ.

ദീപ ഭവന്, പനങ്ങോട്, വെങ്ങാനൂര് പി,ഒ. തിരുവനന്തപുരം

കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ്. മൂത്ത മകളായതിനാൽ പ്രീ
ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയച്ചു. പത്തുവർഷം ഒരു കുടും
ബിനിയായി ജീവിച്ചു. പുറത്തെങ്ങും പ�ോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരു
ന്നില്ല. പഠിക്കണമെന്നും ജ�ോലിക്ക് പ�ോകണമെന്നുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ
വിവാഹജീവിതത്തോട് കൂടി അവസാനിച്ചു എന്നു കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ്
ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്
3 മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ായത് ക�ൊണ്ട് വീട്ടിൽനിന്നും വല്യ എതിർപ്പുകൾ
ഒന്നും ദീപക്ക് നേരിടേിവന്നില്ല. ക�ോവളത്തുള്ള Ques ഏജൻസിയിൽനിന്ന്
ഐ.ടി.ഇ.എസ് ക�ോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങി. ആദ്യ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ തിരുവനന്ത
പുരം ടെക്ന�ോപാർക്കിലെ ഏജീസ് കമ്പനിയിലിൽ 11203 രൂപ മാസ ശമ്പള
ത്തിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി സെലക്ഷൻ കിട്ടി.
“ഈ മൂന്നു മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെ ഞാൻ നേടിയത് ഒരു ജ�ോലി മാത്രമല്ല
അതിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീയെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുപ�ോയ എല്ലാ
അവകാശങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഞാൻ നേടിയെടുത്തു. അതിനു എന്നെ സഹായി
ച്ചത് ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണ്. ഇങ്ങനെയ�ൊരു ക�ോഴ്സിനു ചേർന്നില്ലായി
രുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എന്നു ച�ോദിച്ചാൽ അതിനു മറുപടി എന്റെയീ
മുഖത്തെ സന്തോഷം ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നേ എനിക്കു
പറയുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അടുക്കളയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന എനിക്ക്
സ്വന്തമായി ഒരു വരുമാനമാർഗം ഉണ്ടായത�ോടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയെന്ന
നിലയിൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.”
“സ്വന്തമായി എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം
എനിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഡിഡിയു ജികെവൈയിലൂടെയാണ്. എന്നെപ്പോ
ലെ അടുക്കളയിൽ തളച്ചിട്ടുപ�ോയ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഡിഡിയു ജികെവൈ
ഒരു ആശ്രയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു''.
മാസശമ്പളം : 11203 രൂപ
കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജീസ് ലിമിറ്റഡ്, ടെക്നോ പാര്ക്ക്,
തിരുവനന്തപുരം 9539668153
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ഗള്ഫീന്ന് വരുന്നപ്പോലയാ
നാട്ടുകാര് എന്നെ
കാണുന്നേ
പ്രശ�ോഭ്

മങ്കത്തറ വീട്, അംബേദ്കര് നഗര്, ഒരുമാനരൂര് പി.ഒ., തൃശൂര്

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരുമനരൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ
കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച പ്രശ�ോഭ് പഠനത്തിൽ ഒരൽപം പിറക�ോട്ടായിരുന്നു.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ 12-ാം ക്ലാസിൽ പരാജയപ്പെട്ടുപ�ോയി. നാട്ടിലും വീട്ടിലും
എല്ലാവരും കളിയാക്കി. തന്റെ ജീവിതം അവിടെ അവസാനിച്ചു. ഇനി കൂലിപ്പ
ണിക്ക് പ�ോകേണ്ടിവരുമെന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുടുംബശ്രീയിൽനിന്ന്
അമ്മ ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് വന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ കളിയാ
ക്കലുകളിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാൻ ഒരു മാർഗം എന്ന നിലയിലാണ് ഇതിലേക്ക്
വരുന്നത്. ഡിഡിയു ജികെവൈയി-ൽ Sales Retailor ക�ോഴ്സ
 ് പഠിച്ചു. 3
മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ് കഴിയും മുമ്പേ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ഫാഷൻ ജൂവലറി
യിൽ സെയിൽസ്മാൻ ആയി 8500/ രൂപ മാസശമ്പളത്തോടുകൂടി ജ�ോലി ലഭിച്ചു.
“ഇന്ന് ലീവിന് നാട്ടിലേക്ക് പ�ോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്നോട് വലിയ
സ്നേഹമാണ് ഗൾഫിൽനിന്നും നാട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ കിട്ടാറുള്ള സ്വീകരണമാ
ണെനിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചിരുന്നവർ ഇന്ന്
ഒരൽപം ആസൂയയ�ോടെയാണ് ന�ോക്കുന്നത്'. പുഞ്ചിരിയ�ോടെയാണ് പ്രശ�ോഭി
ത് പറഞ്ഞത്.
12-ാം ക്ലാസ് പരാജിതനായ തനിക്കിനി ഒരിക്കലും എവിടെയും എത്താൻ
കഴിയില്ലെന്ന് കരുതിയിരുന്ന പ്രശ�ോഭിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു
പുതുപ്രതീക്ഷയുമായാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈയിൽ വന്നത്. ഡിഡിയുജികെ.
വൈയ�ോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല”

മാസശമ്പളം : 8500 രൂപ
സെയിൽസ്മാൻ, തൃശൂര് ഫാഷന് ജ്വല്ലറി, തിരുവല്ലം, തിരുവനന്തപുരം.
7560860200
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അഭിമാനംക�ൊണ്ടു
രാഹുലിന്റെ
കണ്ണുനനയുന്നു
രാഹുല് രാഘവ്

വെട്ടിക്കുളത്ത് വീട്, പട്ടാഴി പി.ഒ., ക�ൊല്ലം

സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ ജനിച്ച രാഹുൽ രാഘവ് ഒമ്പതാം
ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നതിനായി പ�ോയി
തുടങ്ങി. ജ�ോലിയ�ോട�ൊപ്പം പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവനു സാധിച്ചില്ല.
അതിനാൽ 12 ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കാതെ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു.
അച്ഛന് മകനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുായിരുന്നെങ്കിലും വീട്ടിലെ സാഹചര്യം
ഓർത്ത് രാഹുൽ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ജ�ോലിക്ക് പ�ോയി തുടങ്ങി.
കുടുംബശ്രീയിൽനിന്നും അമ്മയിലൂടെയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറി
ച്ചറിഞ്ഞത്. വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് അമ്മയുടെ നിർബന്ധ
ത്തോടുകൂടി ഇതിലേക്ക് വന്നത്. ഡിഡിയു ജികെവൈയുടെ ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി
ക�ോഴ്സെടുത്ത് പഠിച്ചു. അതിലൂടെ എറണാകുളത്തുള്ള ബ്രെഡ് വേൾഡ് റസ്റ്റോ
റന്റിൽ റൂം അറ്റൻഡറായി ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. പാചകത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം
ക�ൊണ്ടു ഷെഫായി ജ�ോലി ച�ോദിച്ചു വാങ്ങി. ഇപ്പോൾ മാസം 8500 രുപ ശമ്പ
ളമായി വാങ്ങുന്നു.
“വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്ന
 ം കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന
മാല പണയം വയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്റെ ശമ്പളം ക�ൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം
ചെയ്തത് അതെടുത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ക�ൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഡിഡിയു ജികെവൈയിലൂ
ടെയാണ് അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു മകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള
ഓര�ോ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ എനിക്കിന്ന് സാധിക്കുന്നു”ഇങ്ങനെ പറയു
മ്പോൾ അഭിമാനംക�ൊണ്ട് അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു.
രാഹുലിന്റെ വേഷവിധാനം തന്നെ ഡിഡിയു ജികെവൈയിലൂടെ മാറി
പ�ോയെന്ന് സുഹൃത്തുകൾ പറയുന്നു. തന്റെ അനിയത്തിയെ നന്നായി പഠിപ്പിക്ക
ണമെന്നും നല്ലൊരു വീട് വെയ്ക്കണം എന്നുമാണ് രാഹുലിന്റെ ഇനിയുള്ള
ആഗ്രഹം.
മാസ ശമ്പളം : 8000 രൂപ
ഷെഫ്, ബ്രഡ് വേള്ഡ്, കടവന്ത്ര, എറണാകുളം, 9207135614
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രാഹുൽ രഘു

ഗ്രീസ്സില് മുങ്ങി കറുത്തു
പ�ോകുമായിരുന്ന
എന്റെ ജീവീതം ഇന്ന്
വര്ണാഭമാണ്

വഞ്ചിക്കുഴിമുറുപ്പേല് വീട്, കരികുളം, പി,ഒ, റാന്നി, പത്തനംതിട്ട

അച്ഛനും അമ്മയും പെങ്ങളുമടങ്ങുന്ന ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത
മകൻ ആയതുക�ൊണ്ടുതന്നെ കൂലിപ്പണിക്കാരനായ തന്റെ അച്ഛന�ോട�ൊപ്പം ചെറു
പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ജ�ോലിക്കി
റങ്ങേണ്ടിവന്നു. ഹ�ോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം.
എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പണച്ചെലവുകൾ കൂടുതൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് സ്വയം
കരുതി മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചു. നാട്ടിൽതന്നെയുള്ള വർക്ക് ഷ�ോപ്പിൽ
ജ�ോലിയും കിട്ടി. ഒരു വർഷത്തോളം ആ ജ�ോലിയിൽ തന്നെ തുടർന്നു.
അടുത്ത വീട്ടിലെ കുടുംബശ്രീയിലെ ചേച്ചിയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈയെ
ക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി ക�ോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ വലിയ ഹ�ോട്ട
ലുകളിൽ പ�ോയി ജ�ോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അറിവാണ് രാഹുലിനെ ഈ
ക�ോഴ്സിൽ ചേരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ക�ോഴ്സിൽ ചേർന്ന് മൂന്നു മാസം തികയും
മുമ്പുതന്നെ പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിലെ ഫ�ോർസ്റ്റാർ ഹ�ോട്ടൽ ആയ Ranni Gate
ഹ�ോട്ടലിൽ Waiter ആയി ജ�ോലിയും കിട്ടി. പാചകത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം
ജനറൽ മാനേജര�ോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് ഷെഫ്് ആയി മാറുകയും
ചെയ്തു.
“ഗ്രീസിൽ മുങ്ങി കറുത്തുപ�ോകേണ്ടിയിരുന്ന എന്റയീ ജീവിതം ഇത്രയേറെ
വർണാഭമാക്കി മാറ്റിയത് ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണ്. ഇന്ന് ഞാനെന്റെ
സ്വന്തം അദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങി. ഈ നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നും ഒരിക്ക
ലും ചെറുതായി കണക്കാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം എന്നെപ്പോലുള്ള
ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ നടക്കാതെ പ�ോയ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ ഡിഡിയു
ജികെവൈയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുലിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഡിഡിയു ജികെവൈ
യ�ോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും മാത്രമായിരുന്നു.”
മാസശമ്പളം 8500 രൂപ
അസിസ്റ്റന്റ് ഷെഫ്, റാന്നി ഗേറ്റ്, പത്തനം തിട്ട
9539432932
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അച്ഛനും അമ്മയും സുബിനും
ഇന്നു വളരെ
സന്തുഷ്ടരാണ്
സുബിൻ കെ.കെ

കുന്തറ വീട്, മരുതയൂര് പി.ഒ., പാവരട്ടി, തൃശൂര്

“എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാർ ബിരുദങ്ങളും വാരിക്കൂട്ടി ജ�ോലി
യ�ൊന്നുമില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 12-ാം ക്ലാസ് മാത്രമുള്ള എനിക്ക് ഡിഡിയു
ജികെവൈ കാരണം ഒരു ജ�ോലി കിട്ടിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ തൃശൂർ
ഫാഷൻ ജൂവലറിയിൽ സെയിൽസ്മാൻ ആയി 8500 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ
കയറിയ ഞാനിന്ന് 12000 രൂപ മാസ ശമ്പളംവാങ്ങുന്നു. കുടുംബത്തിൽ അച്ഛ
നേക്കാൾ ഞാനിന്ന് സമ്പാധിക്കുന്നു്. എന്റെ അച്ഛന�ൊരു താങ്ങാവാൻ എനിക്ക്
ഇന്ന് സാധിക്കുന്നു.ഡിഡിയു ജികെവൈ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ
എത്തുമായിരുന്നില്ല”
തെങ്ങുകയറ്റത്തൊഴിലാളിയായ അച്ഛന്റെ ഏക ആശ്രയം ഒരേ ഒരു മകനായ
സുബിനിൽ ആയിരുന്നു. 12-ാം ക്ലാസ് പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം നാട്ടിൽതന്നെ
ചെറിയ ചെറിയ ജ�ോലികൾ ചെയ്ത് വരുമാനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എങ്കിലും മറ്റു
ള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ജ�ോലി സ്വപ്ന
 മായി ഉള്ളിൽ നിലനി
ന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ
-യെക്കുറിച്ചറിയുന്നത്. 100 ശതമാനം ത�ൊഴിൽ ഉറപ്പുനൽകുന്നതാണെന്നറി
ഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നൊന്നും ആല�ോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. ഡിഡിയു ജികെവൈ
യിലെ സെയിൽസ് റീട്ടെയിൽ ക�ോഴ്സ
 ് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇത്രവേഗം
ഒരു ജ�ോലി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
ഉള്ളതുക�ൊണ്ടുതന്നെ സ്വന്തമായി ഇതുവരെ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല. മാസശമ്പളം
അതേപിടി വീട്ടിൽ അയച്ചുക�ൊടുക്കുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും സുബിനും ഇന്ന്
വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്.

മാസശമ്പളം 12000 രൂപ
സെയിൽസ്മാൻ, തൃശൂര് ഫാഷന് ജ്വല്ലറി, തിരുവല്ലം, തിരുവനന്തപുരം.
9562629751
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വിഷ്ണുപ്രിയ ഇന്ന്
എല്ലാവര�ോടും നന്നായി സംസാ
രിക്കും ഇടപെടും.
വിഷ്ണുപ്രിയ. എസ്

ക�ോവില് വില വീട്, ചക്കപ്പാറ, കാരിക്കുഴി, അമ്പൂരി പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അമ്പൂരി പഞ്ചായത്തിലെ സുരേന്ദ്രന്റെയും സുദർ
ശനകുമാരിയുടെയും മകളായ വിഷ്ണുപ്രിയ ഒരു ബിക�ോം ബിരുദധാരിയാണ്. ഒരു
കൃഷിപ്പണിക്കാരനായ അച്ഛന്റെ വരുമാനത്തിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞുപ�ോന്നിരുന്ന
തന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സഹായം ആകുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രമാ
ണ് ചുരുങ്ങിയ കാലംക�ൊണ്ടു വളരെവേഗം ജ�ോലി സാധ്യതയുള്ള ഡിഡിയു ജി
കെവൈയിൽ ചേർന്നത്.
“എ.ക�ോംമിന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ജ�ോലി കിട്ടിയ
തിനുശേഷം കറസ്പോണ്ടന്റായി പഠിക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇന്ന് ഞാൻ മാസം
12000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യ ശമ്പളത്തിൽനിന്നു തന്നെ ഒരു
മ�ൊബൈൽ വാങ്ങി സമ്മാനിച്ചു. എന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ
എനിക്കിന്ന് സാധിക്കുന്നു. അതിനെല്ലാം എന്നെ പ്രാപ്തയാക്കിയത് ഡിഡിയു
ജികെവൈ മാത്രമാണ്”
“ഡിഡിയു ജികെവൈയുടെ ക്ലാസിലേക്ക് പ�ോകാൻ മ�ോൾക്ക് ആദ്യം വലിയ
പേടിയായിരുന്നു. അധികം ആര�ോടും അവൾ സംസാരിക്കാറില്ല. മറ്റുള്ളവരിൽ
നിന്നും ഒതുങ്ങിമാറി നടന്നിരുന്ന കുട്ടിയാണ്. ഇന്നിപ്പോള് തിരുവനന്തപുരത്ത്
ഇസാഫ് മൈക്രോഫിനാൻസിലെ ഒ.എം.ആർ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് ആയി ജ�ോലി
ചെയ്യുന്നു. ഡിഡിയു ജികെവൈയിലെ ക്ലാസ്സിൽ പ�ോയതിനുശേഷമാണ് അവൾ
ക്ക് ഇത്രയേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ആര�ോടും പേടിയില്ലാതെ ധൈ
ര്യമായി സംസാരിക്കാൻ അവൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവര�ോട് നന്നായി സം
സാരിക്കാനും ഇടപഴകാനുമുള്ള കഴിവ് അവൾക്ക് കിട്ടിയത് ഡിഡിയു ജികെവൈ
യിലൂടെയാണ്” വിഷ്ണുപ്രിയയുടെ അമ്മ പറയുന്നു.

മാസശമ്പളം : 12,000 രൂപ
ഒ.എം.ആർ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്, ഇസാഫ് മൈക്രോഫിനാന്സ്, തിരുവനന്തപുരം
9207135614
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അച്ഛന്റെ ചികിത്സ കൃത്യമായി
ഞാന് നടത്തുന്നു
കിരൺ.എസ്സ്

മേക്കാട്ട് വീട്, പ�ൊട്ടന്കാട് പി.ഒ., മൂന്നാര്, ഇടുക്കി

അമ്മയും അച്ഛനും ചേച്ചിയുമടങ്ങുന്ന ഒരു ക�ൊച്ചു കുടുംബമായിരുന്നു കിരണിന്റെ
ത്. ഇളയ കുട്ടി ആയതുക�ൊണ്ടുതന്നെ കിരൺ 10 ഉം 12 ഉം ക്ലാസ്സുകൾ അടിച്ചു
പ�ൊളിച്ചു നടന്നു അച്ഛന് construction work ആയിരുന്നു. മക്കളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം
തന്നെ അവരെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട് മൂത്ത മകളെ നഴ്സ
 ിംഗ്
പഠിക്കാൻ വിട്ടു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ�ൊയ്ക ്കൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ
സന്തോഷം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇല്ലാതായത്. ഒരു ദിവസം അച്ഛന് ഒരു നെഞ്ചുവേ
ദന വന്നു ആശുപത്രിയിൽ ക�ൊണ്ടുചെന്നപ്പോഴാണ് ഹൃദയസ്തംഭനമാണെ ന്നറി
ഞ്ഞത്. ഏക ആശ്രയമായ അച്ഛന് ഇനി ജ�ോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന അറിവ്
കിരണിനെ 17 ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ജ�ോലിക്കാരൻ ആക്കി മാറ്റി.
അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ചേട്ടന�ൊപ്പം എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു ഹാർബറിൽ
ജ�ോലിക്കു പ�ോയിത്തുടങ്ങി. 6 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കിട്ടിയിരുന്ന ലീവും
അവിടത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളുമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് കൂടെ ജ�ോലിചെയ്തിരുന്ന കൂട്ടു
കാരൻ ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ക�ോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്
അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗമായവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് മുൻഗണന
യുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു. അമ്മ കുടുംബശ്രീ അംഗമായിരുന്നു. ഈ ക�ോഴ്സ് തികച്ചും
സൗജന്യമാണെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുടൻ ജ�ോലി കിട്ടുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ
കിരണിന് തന്നെപ്പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലും നല്ലൊരു അവസരം വേറെ കി
ട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ
ജ�ോലി നേടാനും ആ ജ�ോലിയിലൂടെ എന്റെ കുടുംബത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംര
ക്ഷിക്കാനും അച്ഛന്റെ ചികിത്സ കൃത്യമായി നടത്താനും എനിക്കിന്ന് കഴിയുന്നു.
പാതിയിൽ മുടങ്ങിയ ചേച്ചിയുടെ നഴ്സ
 ിംഗ് പഠനം പുനരാരംഭിച്ചു. ഇപ്പോള്
അച്ഛൻ ചെറിയ ജ�ോലികൾ ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. എവിടെയ�ോ നഷ്ടമായ എന്റെ കു
ടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം ഞാൻ തിരിച്ചുപിടിച്ചു തുടങ്ങിയിതിന് എന്നെ സഹായി
ച്ച ഡിഡിയു ജികെവൈക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയണമെന്നറിയില്ല.

മാസശമ്പളം : 11203
കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജീസ് ലിമിറ്റഡ്, ടെക്നോ പാര്ക്ക്, തിരുവനന്തപുരം
9207135614
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ഇന്ന് ഞാനും
മണിമണിയായി
ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും
ഇന്ദു

ഇലവുങ്കല് വീട്, ചാത്തന്തറ, പി.ഒ., പത്തനം തിട്ട

“പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു ക�ൊച്ചുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ഞാനിന്ന് കുമരക
ത്തുള്ള Coconut Lagoon Resort ല് Room Attender ആയി 8500 രൂപ ശമ്പളത്തോ
ടുകൂടി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു. സീസൺ സമയങ്ങളിൽ അത് 10,000 രൂപയ�ോളമായി
മാറുന്നു. കാശ് ചിലവാക്കി ഞാൻ ഒരു ക�ോഴ്സ് എടുത്തു പഠിച്ചെങ്കിലും നല്ലൊരു
ജ�ോലി എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാശുമുടക്കുമില്ലാതെ ഡിഡിയു ജികെ
വൈയിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാന�ൊരു സ്ഥിരം ജ�ോലി
ക്കാരിയായി മാറി.”
കമ്പ്യൂട്ടർ ടിടിസി ക�ോഴ്സ
 ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ദുവിന് ജ�ോലി ലഭിച്ചത് ഒരു
സ്റ്റുഡിയ�ോയിൽ ആയിരുന്നു. സ്ഥിരവരുമാനമില്ലാത്തതിനാലും 5000 രൂപ
പ�ോലും മാസം തികച്ചു ലഭിക്കാത്തതുക�ൊണ്ടും ആ ജ�ോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി
വന്നു. ഒരു വർഷത്തോളം വീട്ടിലിരുന്ന് ഫ്രീലാൻസ് ആയി ജ�ോലി ചെയ്തു.
വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുടുംബശ്രീയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രസിഡന്റ്
ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് ഇന്ദുവിന്റെ അമ്മയ�ോട് പറഞ്ഞത്. ഡിഡിയു
ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത് കേന്ദ്രസർ
ക്കാർ അംഗീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലെവിടെയും അതുവഴി
ജ�ോലി കിട്ടും എന്നുള്ള അറിവുമാണ്. ഡിഡിയു ജികെവൈയിൽ ചേർന്ന്
Hospitaltiy ക�ോഴ്സെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയ�ൊരു ജ�ോലി ഇത്രയും
വേഗം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. റബർ ടാപ്പിംഗ് ത�ൊഴിലാളി
യായ ഇന്ദുവിന്റെ അച്ഛന് വലിയ�ൊരു ആശ്വാസമാണ് ഇന്ദുവിന്റെ ഈ വരുമാനം.
പല കുട്ടികളും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആശയ വിനിമയശേഷി ഇല്ലായ്മ
തനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഡിഡിയു ജികെവൈയിലൂടെ അത് മാറ്റിയെടു
ക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റൊരു നേട്ടമായി ഇന്ദു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
മാസ ശമ്പളം 8500 രൂപ.
റൂം അറ്റന്റർ, , ക�ോക്കനട്ട് ലഗൂണ്, കുമരകം, ക�ോട്ടയം 9744278801
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എനിക്കെന്റെ മകനെ തിരിച്ചു
കിട്ടി
അജിത്കുമാർ കെ.എം.

കളപുരയ്ക്കല് വീട്, പള്ളിയാട്, തലയാഴം പി.ഒ. ക�ോട്ടയം

“മ�ോന് ജ�ോലികിട്ടി. മുത്തൂറ്റിന്റെ ഓഫീസിലാ ഇപ്പോൾ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നത്
ഇപ്പോൾ പഴയ അലമ്പൊന്നൂലാ” എന്ന് തന്റെ അച്ഛൻ അഭിമാനത്തോടെ മറ്റു
ള്ളവര�ോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അജിത്കുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഈ അഭി
പ്രായത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതിൽ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബി.എ.
പഠനത്തിനുശേഷം ചില കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽപെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിൽ ഒരു അല
മ്പനായി നടന്ന സാഹചര്യം അജിത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും
സഹ�ോദരിയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിൽ കൃത്യമായ വരുമാനമാർഗ്ഗവും ഉണ്ടായി
രുന്നില്ല. അച്ഛൻ ചെറിയ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തും, അമ്മ സ്വകാര്യകമ്പനി
യിൽ ജ�ോലിക്കുപ�ോയുമായിരുന്നു കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ബി.എ. പഠനം
പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും ജ�ോലിയ�ൊന്നും ആയില്ലേ എന്ന നാട്ടുകാരുടെ ച�ോ
ദ്യത്തിനു മറുപടിയായാണ് അജിത്ത് പെയിംന്റിംഗ് പണിക്കുപ�ോയി തുടങ്ങിയ
ത്. കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗമായിരുന്ന അമ്മവഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ
പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അറിയുന്നത്. മൂന്നുമാസത്തെ പരിശീലനത്തിൽ ലഭിച്ച പേഴ്സ

ണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ തന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറിയതായാ
ണ് അജിത്ത് കുമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. മുത്തൂറ്റിൽ ജ�ോലി ലഭിച്ചതിനുശേഷം
ആദ്യം ഫീൽഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു. ഇതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ മനസിലാക്കാനും
സ്വയം മാറാനും അജിത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ജ�ോലി ലഭിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ
പ്പോഴേക്കും RO എന്ന പ�ോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി പ്രൊമ�ോഷൻ
ലഭിച്ചു. കൂടാതെ ശമ്പളത്തിനും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ 12000/- രൂപ
അജിത്തിന് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വീട് പുതുക്കി പണിയണം, കുടാതെ അനി
യത്തിയുടെ കല്യാണം ഗംഭീരമായി നടത്തണം എന്നിവയാണ് അജിത്തിന്റെ
ഇനിയുള്ള ആഗ്രഹം. “എനിക്ക് എന്റെ മകനെ തിരിച്ചുകിട്ടി” എന്ന അച്ഛന്റെ
വാക്കുകളിലൂടെ തന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിനപ്പുറം ഒരു പുത്തൻ
പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിന്ഡിഡിയു ജികെവൈയിലൂടെ ലഭിച്ച
തെന്ന് അജിത്ത് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു.
മാസശമ്പളം 12000 രൂപ
മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിന് ലിമിറ്റഡ്, വൈക്കം, ക�ോട്ടയം ഫ�ോണ് ; 9605292991
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ജ�ോലി ഒരു സ്വപ്നം
മാത്രമായിരുന്നു
അശ്വതിക്ക്
അശ്വതി ബാബു

കണിയംകുന്നേല് വീട്, കുറുവിലങ്ങാട് പി.ഒ. ക�ോട്ടയം

“ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും പ�ോയി എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നേരെയാക്കാനും സ്വന്തം
കാലിൽ നിന്നുക�ൊണ്ട് കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനും എനിക്ക് ഇന്ന് കഴിയുന്ന
ത് ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെയാണ് എന്ന് തെല്ല് ഒരഹങ്കാരത്തോടെ തന്നെയാ
ണ് അശ്വതി പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത്. എം.ക�ോം. പഠനത്തിന് ശേഷം ഒരുപാടു
ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ജ�ോലി ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു അശ്വതിക്ക്. അമ്മ
വഴിയാണ് ആദ്യം ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. അച്ഛൻ കൂലിപ്പണി
എടുത്ത കിട്ടുന്ന വരുമാനംക�ൊണ്ടാണ് അമ്മയും അനിയനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള
അശ്വതിയുടെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. സൗജന്യതാമസം, ഭക്ഷണം, ജ�ോലി
സാധ്യത എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് പരിശീലനത്തിന് ചേരുകയും ഇതിലൂടെ
ഇൻഫ�ോപാർക്കില് സെറ�ോക്സ് ബിസിനസ്സ് സര് വീസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന
കമ്പനിയിൽ ജ�ോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 15000/- രൂപ മാസശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു
ണ്ട്. ഒരു ജ�ോലി എന്ന സ്വപ്നം കേവലം മൂന്നുമാസംക�ൊണ്ടാണ് അശ്വതിക്ക്
നേടാനായത്. സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് ഒരു കൈതാങ്ങാവാൻ കഴിഞ്ഞതിനുമപ്പു
റം തന്റെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിലുണ്ടായ വളർച്ചയിലാണ് അശ്വതി അഭിമാ
നിക്കുന്നത്. ഇനി ഏത�ൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നായാലും സ്വന്തമായി ഒരു
നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന ആത്മ വിശ്വാസം
അശ്വതി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

മാസ ശമ്പളം ; 15000 രൂപ
സെറ�ോക്സ് ബിസിനസ്സ് സര് വീസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ഫോ പാര്ക്ക്, എറണാകുളം
ഫ�ോണ് ; 9645862173
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അദ്ധ്വാനിച്ച് പണം
സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ
അഭിമാനമുണ്ട്
രാഹുല്. ആര്

മിഷന് വയല് മൈക്കിള്ഗിരി പി.ആര്.ഒ. കാന്തല്ലൂര് പഞ്ചായത്ത്, ഇടുക്കി

“എസ്.എസ്.എൽ.സി. യ�ോഗ്യതയെ ഉള്ളൂവെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നൊരൂ
ജ�ോലിക്കാരനാണ്. സ്വന്തമായി അദ്ധ്വാനിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ അഭി
മാനവും ഉണ്ട്.” കലൂർ വെർട്ടെക്സിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സീക്യൂട്ടീവ് ആയി
ജ�ോലിചെയ്യുന്ന രാഹുലിന് കുടുംബത്തിലെ വളരെ മ�ോശമായ സാമ്പത്തികസ്ഥി
തി തന്റെ തുടർപഠനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചതിൽ നിരാശ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും
തന്റെ മറ്റു സഹപാഠികളെക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ഡിഡിയു ജികെവൈയിലൂടെ ഒരു
ജ�ോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. അച്ഛനും, അമ്മയും
സഹ�ോദരനും അടങ്ങുന്നതാണ് രാഹുലിന്റെ കുടുംബം. അച്ഛൻ കൂലിപ്പണി എടു
ത്താണ് കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ജ�ോലി ലഭിച്ചതിനുഷേഷം രാഹുൽ ആണ്
തന്റെ അനിയനെ പഠിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തത്. എന്നാൽ തുടർ പഠനത്തി
ന് താൽപര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്ലസ്ടുവിന് ശേഷം ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി പ�ോ
വുകയാണ് രാഹുലിന്റെ അനുജൻ ഇപ്പോൾ. വിദ്യാഭ്യാസയ�ോഗ്യത അനുസരിച്ച്
വളരെ നല്ലൊരു ജ�ോലിയാണ് തനിക്ക് ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയിലൂടെ
ലഭിച്ചതെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ അഭിപ്രായം സ്വന്തമായി ഒരു ഫ�ോൺ, ബൈക്ക്,
നല്ലൊരു വീട് എന്നിങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു കൂട്ടുന്നതിന്റെയും അവ നേടിയെടു
ക്കുന്നതിന്റെയും ആവേശത്തിലാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ.

മാസ ശമ്പളം ; 7300 രൂപ
വെര്ടെക്സ്, കലൂര് ഫ�ോണ് ; 8289948203
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അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്
എനിയ്ക്ക് അറുതി വരുത്താന്
സാധിച്ചു
ആതിര ജെ.

എറുമ്പുകുത്തി, ഇലംകുള, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ക�ോട്ടയം.

അച്ഛന്റെ മരണശേഷം വീടുപണി എടുത്തായിരുന്നു അമ്മ എന്നെയും എന്റെ
അനുജത്തിയെയും വളർത്തിയത്. ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂലിപ്പണി
എടുത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമാ
യിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഡിഡിയു ജികെ
വൈയിലൂടെ ജ�ോലി ലഭിച്ചതിനുശേഷം ജീവിതത്തോടുള്ള എന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടു
തന്നെ മാറുകയായിരുന്നു” ജീവിതം ഓരേ സമയം നിരാശയായും പ്രതീക്ഷയായും
മാറുകയായിരുന്നു ആതിരയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ. ബി.എ. പഠനത്തിനുശേഷം
സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ആതി
രക്ക് തന്റെ അമ്മയിലൂടെ ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അറിയാൻ
കഴിഞ്ഞത്. മൂന്നു മാസത്തെ പരിശീലനത്തിനുശേഷം കലൂർ വെർട്ടെക്സിൽ
കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജ�ോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. വീട്ടുചിലവു
കൾ വഹിക്കാനും അനിയത്തിയുടെ ഡിഗ്രിപഠനം മുമ്പോട്ടുക�ൊണ്ടുപ�ോകാനും
ഇന്ന് തനിക്കും കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ആതിര പറയുന്നു. സ്വന്തം
കാലിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതിനുമപ്പുറം അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്
കുറച്ച് ഇളവ് വരുത്തുവാൻ തന്നെക�ൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ്
ആതിര ഇപ്പോൾ. തന്നെപ്പോലെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പി
ന്നോക്കം തള്ളപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വലിയ�ൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഡിഡിയു
ജികെവൈയിലൂടെ നൽകുന്നത്.

മാസ ശമ്പളം ; 9000 രൂപ
വെര്ടെക്സ്, കലൂര്, എറണാകുളം. ഫ�ോണ് ; 9072499291
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മികച്ച പരിശീലനവും കുറെ നല്ല
സുഹൃത്തുക്കളും ഒരാശ്വാസം തന്നെ
യായിരുന്നു റെനിക്ക്
റെനി ജ�ോയ്

നികത്തില് വീട്, നായരമ്പലം, വൈപ്പിന്, എറണാകുളം

“അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒറ്റമ�ോനാണ് ഞാൻ. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ പ്രതീക്ഷകളും
ഏറെയായിരുന്നു.” എറണാകുളം ല�ോസ് ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ അറ്റന്ററായി ജ�ോലി
ചെയ്യുന്ന റെനിയുടെ വാക്കുകളാണിവ. പ്ലസ്ടു പഠനത്തിനുശേഷം സാമ്പത്തിക
പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം തുടർപഠനത്തിന് റെനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ നട
ത്തിയിരുന്ന ബാർബർ ഷ�ോപ്പായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ ഏകവരുമാനം
എന്നാൽ കടയിൽ നിന്നും വരുമാനം കുറഞ്ഞത�ോടെ, ജ�ോലിയ്ക്കായി തിരഞ്ഞു
എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസക്കുറവും വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതിനാലും
ജ�ോലി ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി. മാനസികമായി ഏറെ തകർന്ന സമയത്താ
ണ്. അമ്മവഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അറിയുന്നത്. മൂന്നു
മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ിനുശേഷം ജീവിതത്തോടുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാടു തന്നെ മാറിയതായി
റെനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മികച്ച പരിശീലനവും കുറെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും ഒരാശ്വാ
സം തന്നെയായിരുന്നു റെനിക്ക്. ല�ോസ് ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ അറ്റന്ററായി ജ�ോലി
ലഭിച്ചിട്ട് ഒരുവർഷം കഴിഞ്ഞു ജ�ോലിയിൽ താൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും
തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ ന�ോക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും റെനി
അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും അവ നടപ്പിലാക്കിയെ
ടുക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ചതും ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണെന്നാണ് റെനിയുടെ
അഭിപ്രായം.

മാസ ശമ്പളം ; 12000 രൂപ
ല�ോസ് ഹ�ോസ്പിറ്റല്, ക�ോട്ടയം. ഫ�ോണ് ; 9061242018
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എനിയ്ക്കിത് ഒരു
സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാര
മായിരുന്നു
വിജി മ�ോള് പി.എസ്.

അമ്പഴത്ത് പടവില് വീട്, ടി.പി.പുരം പി.ഒ., വാഴൂര്, ക�ോട്ടയം

സാമ്പത്തിക പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ വളരെ അലട്ടിക�ൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു
ജ�ോലി എന്ന സ്വപ്നം എനിക്കുണ്ടായത്. കുട്ടികളുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും കാര്യ
ങ്ങൾ ന�ോക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം ചെയ്തു പ�ോരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജ�ോലിയായിരുന്നു
എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസക്കുറവും പ്രായവും ഒരു പ്രശ്നമായി
ജ�ോലി എന്ന സ്വപ്നം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് കുടുംബ
ശ്രീവഴിഡിഡിയു ജികെവൈയെപ്പറ്റി അറിയുന്നത്. പ്രതീക്ഷകള�ോടെ മൂന്നു
മാസത്തെ പരിശീലനത്തിനു ചേരുകയും ജ�ോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക്
എന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിച്ച സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന്” ക�ോട്ടയം മാൾ
ഓഫ് ജ�ോയിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന വിജി
മ�ോളുടെ വാക്കുകളാണിവ. ഏത�ൊരു വീട്ടമ്മയെപ്പോലെയും വീടിനുള്ളിൽ ഒതു
ങ്ങിക്കൂടിയ വിജിമ�ോൾക്ക് ഡിഡിയു ജികെവൈ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്ക്കാരമാ
യിരുന്നു. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ഭർത്താവ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും വിശ്രമമില്ലാതെ
ജ�ോലി എടുത്തിട്ടാണ് കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അവശ്യസാധനങ്ങളുടെയ�ൊക്കെ
വില മാർക്കറ്റിൽ കുത്തനെ ഉയർന്നപ്പോഴും വരുമാനത്തിലുണ്ടായ ഇടിവ് രണ്ടു
കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള വിജിമ�ോളുടെ കുടുംബത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. എന്നാൽ
ഇന്ന് വിജിമ�ോളുടെ പ്രയത്നവും കൂടെ ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് ഭർത്താവിന് രാത്രിയിൽ
ഓട്ടം പ�ോകേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ലെന്ന് വിജിമ�ോൾ പറയുന്നു. കുട്ടികളുടെ
പഠനം, വീട്ടുചിലവുകൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക്
ഇന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെ കിട്ടിയ ആത്മവിശ്വാസ
ത്തിന്റെയും ജ�ോലിയുടെയും പിൻബലത്തിലാണെന്നും വിജിമ�ോൾ പറയുന്നു.

മാസ ശമ്പളം ; 9000 രൂപ
മാള് ഓഫ് ജ�ോയ്, ക�ോട്ടയം. ഫ�ോണ് ; 9744116690
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ഇപ്പോള് വിനീഷ്
നിറയെ സ്വപ്നങ്ങള് കാണുന്നു
വിനീഷ് സ�ോമന്

വിനീത് ഭവന്, കുന്നിട, ചെളിക്കുഴി പി.ഒ. പത്തനംതിട്ട

“അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടനും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഇനിയ�ൊരിഞ്ചുപ�ോലും മു
മ്പോട്ടു പ�ോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടി
യപ്പോഴാണ് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് ജ�ോലിയിലേക്ക് കയറാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച
ത്”. ജീവിതത്തോടു ത�ോന്നിയ നിരാശ വിനീഷിന്റെ വാക്കുകളിൽ
പ്രകടമായിരുന്നു. കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്റെയും ചേട്ടന്റെയും കൂടെ പ�ോകാ
മെന്നുള്ള തീരുമാനം വിലക്കിയത് അമ്മയാണ്. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ കൂലിപ്പ
ണിക്ക് പ�ോകേണ്ടെന്ന അമ്മയുടെ വിലക്കിനു പിന്നിൽ ഡിഡിയു ജികെവൈ
എന്ന പദ്ധതിയുടെ പിൻബലം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിനീഷിന് മൂന്നുമാസത്തെ ക�ോ
ഴ്സിനുശേഷം എറണാകുളത്ത് ഒബ്രോണ് മാളില് ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. തന്റെ
സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം, വിട്ടുവീഴ്ച്ച മന�ോഭാവം തുടങ്ങിയവ ക�ോഴ്സ
 ിന്റെ
ഫലമായി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന�ോട�ൊപ്പം അമ്മ കാണിച്ചുതന്ന
വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് തനിക്ക് അനുഭ
വപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് വിനീഷ് പറയുന്നത്. വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കണം,
സ്വന്തമായി ബൈക്ക് വാങ്ങണം എന്നിവ ഇപ്പോൾ വിനീഷിന്റെ സ്വപ്നങ്ങ
ളാണ്.

മാസ ശമ്പളം ; 8500 രൂപ
ഒബ്രോണ് മാള് എറണാകുളം. ഫ�ോണ് ; 9562486893
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കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഇന്നെ
നിക്ക് നിറവേറ്റാന് സാധിക്കും
ജിബിന് പി. റ�ോയി

പ്ലാക്കോട്ട് വീട്, കുന്നിട, ചെളിക്കുഴി പി.ഒ. പത്തനംതിട്ട

“പഠിച്ചു മിടുക്കനാവണം എന്നായിരുന്നു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും
ആഗ്രഹം. എന്നാൽ അച്ഛൻ കൂലിപ്പണി ചെയ്തു കിട്ടുന്ന വരുമാനം വീട്ടലെ ആവ
ശ്യങ്ങൾക്ക് തികയുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് എന്റെ പഠനം പ്ലസ്ടു വരെയാണ്
ക�ൊണ്ടെത്തിച്ചത്”. ജിബിന് തന്റെ തടർപഠനം അവിടെ അവസാനിച്ചു എന്ന്
കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ കുടുംബശ്രീ വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതി
യെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. സൗജന്യ താമസം ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ ജ�ോലി
ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയാണ് ജിബിനെ മൂന്നുമാസത്ത പരിശീലനം പൂർത്തിയാ
ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പരിശീലനത്തിനുശേഷം എറണാകുളം ഒബ്രോണ്
മാളിലെ ഫുഡ് ക�ോര്ട്ടില് ജിബിന് ജ�ോലി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മികച്ച പരിശീ
ലനത്തിലൂടെ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ തനിക്ക് നിറവേറാൻ സാധിക്കു
മെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ജിബിൻ ഇപ്പോൾ. സ്കൂളിൽ തന്റെ സീനിയ
റായി മികച്ച രീതിയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ പലരും ഇന്ന് ഒരു ജ�ോലിക്കായി
ശ്രമിച്ച് തളരുമ്പോഴും കേവലം മൂന്ന്മാസം ക�ൊണ്ട് സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുക�ൊ
ണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ തന്നെ കെൽപ്പുള്ളവനാക്കിയത്
ഡിഡിയു ജികെവൈ എന്ന പദ്ധതിയാണെന്ന് ജിബിൻ നന്ദിയ�ോടെ ഓര്ക്കുന്നു.

മാസ ശമ്പളം ; 7500 രൂപ
ഒബ്രോണ് മാള് എറണാകുളം. ഫ�ോണ് ; 9846049631
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അബ്ദു ള് കരീം

തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു താങ്ങാ
വാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ
ആശ്വാസത്തിലാണ് അബ്ദ്ദുൾ
കരീം

ചിറ്റിയത്തില് വീട്, തുരുത്ത്, ആലുവ പി.ഒ, എറണാകുളം

ഡിഗ്രി പഠനത്തിനുശേഷവും ഇനി എന്തു ചെയ്യണം എന്ന ച�ോദ്യത്തിനു
മുമ്പിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജ�ോലി ലഭിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നായിരു
ന്നു അബ്ദുൾ കരീമിന്റെ ആഗ്രഹം. ഡിഗ്രിവരെയുള്ള പഠനം ഇന്ന് ആവശ്യമാണ്.
അതിനുശേഷം അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഒരു ജ�ോലിയാണ്. കൂലിപ്പണി എടുക്കു
ന്ന അച്ഛന്റെ വരുമാനം ക�ൊണ്ട് മാത്രം അനിയനും അമ്മയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബ
ത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പരുങ്ങലിലാകും എന്ന തിരിച്ചറിവ് അബ്ദ്ദുൾ കരീമിനെ
എത്തിച്ചത് ഡിഡിയു ജികെവൈ എന്ന പദ്ധതിയിലേക്കായിരുന്നു. തന്റെ
അമ്മ വഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. മൂന്ന്
മാസത്തെ പരിശീലനത്തിനുശേഷം ജ�ോലി ലഭിച്ചത�ോടുകൂടി തന്റെ കുടുംബ
ത്തിന് ഒരു താങ്ങാവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് അബ്ദ്ദുൾ
കരീം ഇപ്പോൾ. ജ�ോലിയിലുള്ള ആത്മാർത്ഥത സഹപ്രവർത്തകരുടെ പ്രശംസ
നേടുന്നതിന് കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

മാസ ശമ്പളം ; 10500 രൂപ
പാന്തലൂണ്സ്, ഇംപീരിയല് ട്രേഡ് സെന്റര്, എറണാകുളം ; 9645732256
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നീമ ബിജു

നല്ലൊരു വീട്,
കുഞ്ഞിന്റെ പഠനം....
ഞാന് സ്വപ്നം
കാണുകയാണ്

നാസ് റ�ോഡ്, 130 ജംഗ്ഷന്, മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം

“ഒരു കുടുംബിനി എന്നതിനുമപ്പുറം പാർശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത
എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ജ�ോലി എന്ന സ്വപ്നം ഒരു നിഷേധമായി മാറിയിരി
ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപ്പുഴയിലുള്ള ഡെന്റ്
കെയര് ഡെന്റല് ലാബ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡില് ജ�ോലി ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷ
ത്തിലാണ് നീമ ബിജു. അമ്മയും ഭർത്താവും കുട്ടിയും അടങ്ങുന്ന തന്റെ കുടുംബ
ത്തിന്റെ ആകെ പ്രതീക്ഷ സെയിൽസ്മാൻ ആയി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിൽ
മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് നീമ പറയുന്നു. തുച്ഛമായ ശമ്പളവും ആര�ോഗ്യ പ്രശ്ന
 ങ്ങ
ളും വീട്ടു ചെലവുകളും എല്ലാം ഒരു പ്രതസന്ധിയായി തുടങ്ങിയ സമയത്താണ്
ഒരു ജ�ോലി കണ്ടെത്തുന്നതിന് നീമ നിർബന്ധിതയായത്. കുടുംബവും എൽ.
കെ.ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പരിചരണവും അത്യാവശ്യമായതുക�ൊണ്ട്
ജ�ോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിമയ്ക്ക് ഏറെ പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്നു. കുടുംബ
ശ്രീയിൽ നിന്നുമാണ് നീമ ഡിഡിയു ജികെവൈ എന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച്
കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. ഒരു വർഷമായി നീമ എറണാകുളത്ത് ജ�ോലി ചെയ്തു
വരുന്നു. കുടുംബത്തോട�ൊപ്പം ജ�ോലിയും ക�ൊണ്ടു പ�ോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന
തിനാൽ ഈ ജ�ോലിയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പ�ോകാനാണ് നീമ താൽപര്യപെടു
ന്നത്. നല്ലൊരു വീട് കുഞ്ഞിന്റെ പഠനം എന്നിവ നീമയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്.

മാസ ശമ്പളം ; 9000 രൂപ
ഡെന്റ് കെയര് ഡെന്റല് ലാബ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എറണാകുളം ; 9605794518
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നല്ല രീതിയില്
ജീവിക്കണം...
സ�ോന ടി ഏലിയാസ്

തെക്കേക്കര, പമ്പക്കുട പി.ഒ., എറണാകുളം

“സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെ അലട്ടിയപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ ഗൾഫിന്
പ�ോയത്. ബാദ്ധ്യതകൾ ഒക്കെ കുറെ തീർക്കാൻ സാധിച്ചു എങ്കിലും ഡിഗ്രി പഠ
നത്തിനുശേഷം കൂലിപണിക്കാരനായ ചാച്ചന്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും മുമ്പിൽ
ഒരു ജ�ോലിയില്ലാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല” എന്ന്
സ�ോന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പഠനത്തിനു ശേഷം ഏറെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു
ജ�ോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിന്റെ നിരാശയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തന്റെ
അമ്മവഴി സ�ോന ഡിഡിയു ജികെവൈ എന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അറിയുന്നത്.
മൂന്ന് മാസത്തെ പരിശീലനത്തിനുശേഷം അക്കൗണ്ടന്റായി സ�ോനയ്ക്ക് ജ�ോലി
ലഭിച്ചു. ജ�ോലി ലഭിച്ചതിനുശേഷമുണ്ടായ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാ
ധിക്കാത്തതായിരുന്നു. വെറും മൂന്നു മാസം ക�ൊണ്ടാണ് ജ�ോലി ലഭിച്ചതെന്ന്
സ�ോന കൂട്ടി ചേർത്തു. മികച്ച പരിശീലനം തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും പ്രതീക്ഷക
ളെയും അപ്പാടെ മാറ്റിയതിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിച്ചു.
കൂടാതെ ഏത�ൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ജ�ോലി കണ്ടെത്തുന്നതി
നും സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുക�ൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും സ�ോനയ്ക്കി
ന്ന് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പ
ത്തിക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള
ആഗ്രഹവും അതിനായുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗവുമാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഡിഡിയു
ജികെവൈ നല്കിയതെന്ന് സ�ോന സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു.

മാസ ശമ്പളം ; 9000 രൂപ
യുറേക്കാ ഫ�ോബ്സ്, എറണാകുളം ; 8593893632

37

വിജയഗാഥകള്

അച്്ഛന�ൊരു
കൈത്താങ്ങ്
ഹരികൃഷ്ണന് വി.എം.

വെങ്കാക്കല്, പാടുവ പി.ഒ., അകലകുന്നം, ക�ോട്ടയം

അച്ഛനും അമ്മയും സഹ�ോദരിയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഹരികൃഷ്ണന്റെ കുടുംബം
അച്ഛൻ നടത്തുന്ന ഓട്ടോ മ�ൊബൈൽ വർക്ക് ഷ�ോപ്പ് ആണ് ഏകവരുമാന
മാർഗ്ഗം ഡിഗ്രി പഠനത്തിനുശേഷം ഒരു ജ�ോലി നേടണമെന്ന് ഹരികൃഷ്ണന്റെ
ആഗ്രഹം അമ്മയിലൂടെ ഡിഡിയു ജികെവൈയുടെ മൂന്ന് മാസത്തെ പരിശീലന
ക്ലാസ്സിലാണ് എത്തിച്ചത്. മറ്റ് ഏത് ക�ോഴ്സ
 ിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരാളുടെ
വ്യക്തിത്വത്തിനടക്കം മാറ്റം വരുത്തുകയും പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
ജ�ോലി നേടാനും ഡിഡിയു ജികെവൈ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ തനിക്കായി
എന്ന് ഹരികൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. സാമ്പാദ്യശീലം തുടങ്ങുവാനും ജീവിതത്തിൽ പ്ര
തീക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും ഈ ക�ോഴ്സിന് കഴിഞ്ഞു. അച്ഛന് ഒരു കൈതാങ്ങ്
ആകുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഹരികൃഷ്ണന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സന്തോഷം. കൂടെ
പഠിച്ചവര�ൊക്ക ഇപ്പോഴും ജ�ോലിക്ക് ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹരികൃഷ്ണൻ
ഇൻഫ�ോപാർക്കിൽ ജ�ോലിക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് 2017
ജനുവരി 18 ന്. പുതിയ�ൊരു ബൈക്ക് സ്വന്തമായി വാങ്ങണം എന്ന ആഗ്രഹമാ
ണ് ഹരികൃഷ്ണന് ഇനിയുള്ളത്. കൂടാതെ അനിയത്തിയുടെ പഠനം, വിവാഹം
എന്നിവയും ഹരികൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്.

മാസ ശമ്പളം ; 15000 രൂപ
സെറ�ോക്സ്, ഇന്ഫോ പാര്ക്ക്, എറണാകുളം ; 9656987635
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എനിയ്ക് സ്വന്തമായി
ഒരു ടു വീലര്
വാങ്ങാനായി
ആര്യാമ�ോൾ

മണ്ണേൽ നിവർത്തിക്കൽ, തട്ടണക്കാട് (P.O), ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തട്ടണക്കാട് സ്വദേശിനിയായ ആര്യമ�ോൾ ഒരു
സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. ബി.ക�ോം കഴിഞ്ഞ് പല സ്വകാര്യ
സ്ഥാപനങ്ങളിലും അക്കൗണ്ടന്റായി ജ�ോലി ന�ോക്കിയിരുന്നു. അതിനിടക്ക്
വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ആര്യയുടെ വിവാഹ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരുന്നില്ല.
നാലു വർഷമായി ഭർത്താവിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്ന് താമസി
ക്കുകയായിരുന്നു ആര്യയിപ്പോൾ. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ത�ൊഴിൽ
അന്വേഷിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കൂട്ടുകാരി വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ യെ
കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ നൂറു ശതമാനം ത�ൊഴിൽ
സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും മൂന്നു മാസത്തെ കംപ്യുട്ടർ ക�ോഴ്സിന്
ചേരുകയും ചെയ്തു.
ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അരൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ ജൂനിയർ ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റായി ജ�ോലി
ലഭിച്ചു. ആറു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡായി സ്ഥാനക്കയ
റ്റം ലഭിച്ചു. ആര്യ പ്രതിമാസം പന്ത്രൺായിരം രൂപ വരുമാനം നേടുന്നുണ്ട്.
അച്ഛന്റെ കടബാധ്യതകൾ വീട്ടാൻ ആര്യയുടെ വരുമാനം ഒരു പരിധി വരെ
സഹായിച്ചു. ആര്യയുടെ പേരിൽ രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ�ോളിസി അടക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ സ്വന്തമായ�ൊരു ടൂ വീലർ വാങ്ങാനും ആര്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ
പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ബാധ്യതയാകാതെ
സ്വന്തം കാലിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് ഡിഡിയു ജികെവൈയ�ോട്
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മാസ ശമ്പളം ; 12000 രൂപ
ആര്യമ�ോൾ, മണപ്പുറം ഫിനാൻസ്, മണിയാമ്പിള്ളി ബിൽഡിംഗ്
പൂച്ചാക്കൽ ഫ�ോണ് : 9961957914
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നീതുദാസ് .എസ്സ്

വീടിന്റെ ല�ോൺ അടച്ചു തീർക്കുവാ
നും സഹ�ോദരിയുടെ വിവാഹം
നടത്തുവാനും നീതുവിന്റെ
വരുമാനത്തിലൂടെ സാധിച്ചു.

മലവിള പ�ോങ്ങും കുഴി വീട് , ഉത്തരംക�ോട്, ക�ോട്ടൂര് (പി.ഒ), 7034510671

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ക�ോട്ടൂർ സ്വദേശിനിയായ നീതു സാമ്പത്തിക
മായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. അമ്മയും
,ചേച്ചിയും.നീതുവും അടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുടുംബമാണ് നീതുവിന്റേത്. വളരെ
ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പിതാവുപേക്ഷിച്ചു പ�ോയതിനാൽ കൂലിപ്പണികൾ
ചെയ്താണ് അമ്മ നീതുവിനേയും ചേച്ചിയേയും വളർത്തിയത്.
ടി.ടി.സി. പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തോളം നീതു വെറുതെ നിന്നു. അതി
നിടയ്ക്ക് അയൽക്കൂട്ടാംഗമായ അമ്മയിലൂടെ ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച്
അറിയുകയും മുന്ന് മാസത്തെ ബിസിനസ്സ് ബാങ്കിംഗ് ക�ോഴ്സിനു ചേരുകയും
ചെയ്തു ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടുമാസത്തിനകം തിരുവനന്തപുരം ടെക്ന�ോപാർ
ക്കിൽ ഏജീസ് കമ്പനിയിലേക്ക് കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി
ജ�ോലി ലഭിച്ചു. അവിടെ എട്ടു മാസമായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന നീതു പ്രതിമാസം
പതിന�ൊന്നായിരം രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ വരുമാനം നേടുന്നൂ.
ഈ ജ�ോലി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാൻ തൂടങ്ങി.
വല്ലപ്പോഴും കിട്ടിയിരുന്ന ത�ൊഴിലുറപ്പ് പണിയിലൂടെയായിരുന്നു അമ്മ കുടുംബം
ന�ോക്കിയിരുന്നത്. ഇന്ന് നീതുവിന്റെ വരുമാനത്തിലൂടെ കുടുംബം പട്ടിണിയില്ലാ
തെ കഴിയുന്നു. വീടിന്റെ ല�ോൺ അടച്ചു തീർക്കുവാനും സഹ�ോദരിയുടെ വിവാഹം
നടത്തുവാനും നീതുവിന്റെ വരുമാനത്തിലൂടെ സാധിച്ചു.
“സാമ്പത്തികമായും മറ്റു പ്രശ്ങ്ങളാലും അധ:പതിച്ചു കിടന്നതിനാൽ
എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വിലയും ഇല്ലായിരു
ന്നു. എന്നാലിന്ന് ഒരു ജ�ോലികിട്ടി,കുടുംബം മുന്നോട്ട് ക�ൊൺണ്ട് പ�ോകാൻ പ്രാ
പ്തയായെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നാട്ടുകാർക്കുമുന്നിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്നു
ണ്ട്്.” ഡിഡിയു ജികെവൈയിലൂടെ മാത്രമാണ് അത് സാധിച്ചതെന്ന് ഈ
ഇരുപതുവയസ്സുകാരി അഭിമാനപുർവ്വം പറയുന്നു.
മാസ ശമ്പളം ; 11000 രൂപ
നീതു ദാസ്. എസ്, ഏജീസ്, ഗായത്രി ബിൽഡിംഗ്
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ബിനു ത�ോമസ്

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അനായാസം
സംസാരിക്കുവാനും കമ്പ്യൂട്ടർ
കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും
ബിനുവിന് സാധിച്ചു

വട്ടത്തട്ട ഹൗസ്, കുഴിത്തൊളു (പി.ഒ.), ഇടുക്കി, 9656493537

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുഴിത്തൊളു സ്വദേശിയായ ബിനു ത�ോമസ് എന്ന ഇരുപ
ത്തി രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ സാമ്പത്തികമയി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തി
ലെ അംഗമാണ്. ബി.ക�ോം കഴിഞ്ഞ് ജ�ോലിയ�ൊന്നും ശരിയാകാതെ നിന്നിരു
ന്ന സമയത്താണ് സി.ഡി.എസ് ചെയർ പേഴ്സ
 ൺ മുഖാന്തരം ഡിഡിയു
ജികെവൈയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ക�ോഴ്സ
 ിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ
നൂറൂ ശതമാനവും ത�ൊഴിൽ സാധ്യയതയുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുകയും
മൂന്നുമാസത്തെ ഐ.ടി.ഇ.എസ്സ് ക�ോഴ്സിന് ചേരുകയും ചെയ്തു.
ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരം ടെക്ന�ോപാർ
ക്കിലെ ഏജീസ് കമ്പനിയിൽ കസ്റ്റമർകെയർ എക്സികുട്ടിവ് ആയി ജ�ോലി
ലഭിച്ചു.അവിടെ ഒൻപത് മാസമായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ബിനു ത�ോമസ് പ്രതിമാ
സം പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വരുമാനം നേടുന്നുണ്ട്. ഈ ജ�ോലിയിലൂടെ
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അനായാസം സംസാരിക്കുവാനും കമ്പ്യൂട്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാ
നും ബിനുവിന് സാധിച്ചു.
വല്ലപ്പോഴും കിട്ടിയിരുന്ന കൂലിപണികള് ചെയ്താണ് അച്ഛൻ ബിനുവിനേയും,
അമ്മയേയും, സഹ�ോദരനേയും ന�ോക്കിയിരുന്നത്. വീട്ടിൽ സ്ഥിരവരുമാനമുള്ളത്
ബിനുവിനു മാത്രമാണ്. ഈ ജ�ോലിയിലൂടെ തന്റെ കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തിക
ബുദ്ധിമുട്ടൂകൾ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ ബിനുവിനു സാധിച്ചു. സഹ�ോദരന്റെ
പഠനാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതും ബിനുവിന്റെ വരുമാനത്തിലൂടെയാണ്.
ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും നാട്ടുകാർക്കിടയിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം
ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനു കാരണം ഡിഡിയു ജികെവൈ മാത്രമാണെന്നും
ബിനു പറയുന്നു.

മാസ ശമ്പളം ; 10000 രൂപ

ബിനു ത�ോമസ്സ്, ഏജീസ്, ഗായത്രി ബിൽഡിംഗ്, ടെക്ന�ോപാർക്ക്, തിരുവനന്തപുരം
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ഇന്ന് ഞാന്
മാജിക് പ്ലാനറ്റിലാണ്
പ്രിയങ്ക പി.

പ്രമ�ോദ് ഭവൻ, തെങ്ങുംക�ോട്, കെ.ടി.കുന്ന് പി.ഒ. കല്ലറ 8943881108

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കല്ലറ സ്വദേശിനിയായ പ്രയങ്ക (23) ഒരു
സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞയുടൻ വിവാഹം
കഴിഞ്ഞു. വിവാഹശേഷം ഒരു ജ�ോലി അന്വേഷിച്ചു നടന്നിരുന്ന സമയത്താണ്
സി.ഡി.എസ്സ് ചെയർ പേഴ്സ
 ൺ മുഖാന്തരം ഡിഡിയു ജികെവൈയെകുറിച്ച്
അറിയുന്നത്. കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ നൂറുശതമാനം ത�ൊഴിൽ സാധ്യതയുണ്ടെ
ന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും മൂന്നുമാസത്തെ കംപ്യൂട്ടർ ക�ോഴ്സിന് ചേരുകയും ചെയ്തു.
അധികം ആര�ോടും ഇടപെടാത്ത പ്രകൃതമായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടേത്. ആശയ
വിനിമയ ശേഷിയും ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്താൻ ഈ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെ പ്രിയ
ങ്കക്ക് സാധിച്ചു.
ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് കഴ
ക്കൂട്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘മാജിക് പ്ലാനെറ്റിൽ' ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ആയി ജ�ോലി ലഭിച്ചു. അവിടെ ഒരു വർഷക്കാലമായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന പ്രിയങ്ക
പ്രതിമാസം പതിനായിരം രൂപ വരുമാനം നേടുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ
കടബാധ്യതകൾ വീട്ടാൻ ഈ വരുമാനം ഒരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചു എന്ന്
പ്രിയങ്ക പറയുന്നു. ഭർത്താവിനും പ്രിയയ്ക്കും വരുമാനമുള്ളതിനാൽ കുടുംബം നല്ല
രീതിയിൽ മൂന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.” വിവാഹശേഷം ഒരു
പാടുകാലം വെറുതെയിരുന്ന എനിക്ക് ഉന്ന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കൂവാനും
സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് ഡിഡിയു ജികെ
വൈയിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന്” പ്രിയങ്ക അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നു.

മാസ ശമ്പളം ; 10000 രൂപ
മാജിക് പ്ലാനെറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
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ഇന്ദ്രജിത്ത്

ഇന്ന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാ
നും വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറ
യ്ക്കാൻ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ
കഴിയുന്നതും ഡിഡിയു ജിവൈയി
ലൂടെ മാത്രമാണ്.

തണ്ടശ്ശേരിയിൽ ഹൗസ്, മത്തായിപ്പാറ (പി.ഒ. ), വളക�ോട്, ഇടുക്കി

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വളക�ോ ട് സ്വദേശിയായ ഇന്ദ്രജിത്ത് സാമ്പത്തികമായി
വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. ബി.ക�ോം കഴിഞ്ഞ്
പി.ജി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അച്ഛൻ പ്രഭാകരന്റെ വരു
മാനത്താൽ മാത്രം കുടുംബം മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടു പ�ോകുവാൻ സാധിക്കില്ലാ എന്ന
തിനാല് ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഒരു ത�ൊഴിലന്വേഷിച്ച് നടന്ന സമയത്താണ്
അയൽകൂട്ടാംഗമായ അമ്മയിലൂടെ ഡിഡിയു ജിവൈ യെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്.
നൂറ് ശതമാനം ത�ൊഴിൽ സാധ്യയതയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും മൂന്നു മാസത്തെ
ഐ.ടി .ഇ.എസ്സ് ക�ോഴ്സിനു ചേരുകയും ചെയ്തു.
ഈ ക�ോഴ്സ
 ിൽ ചേർന്നതിനു ശേഷം തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ധാരാളം മാറ്റ
ങ്ങളുണ്ടായെന്ന് ഇന്ദ്രജിത്ത് പറയുന്നു. ക�ോഴ്സ
 ് കഴിഞ്ഞയുടെൻ തിരുവനന്തപു
രം ജില്ലയിലെ ടെക്ന�ോ പാർക്കിൽ ഏജീസ് എന്ന കമ്പനിയിൽ കസ്റ്റമർ
കെയർ എക്സിക്യുട്ടിവ് ആയി ജ�ോലി ലഭിച്ചു. ഒൻപത് മാസമായി അവിടെ
ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രജിത്ത് പ്രതിമാസം പതിന�ൊന്നായിരം രൂപ വരുമാനം
നേടുന്നു. അന്നു വരെ ടി.വി ഇല്ലായിരുന്ന തന്റെ വീട്ടിൽ ഈ വരുമാനത്തിലൂടെ
ഒരു ടെലിവിഷൻ വാങ്ങാൻ ഇന്ദ്രജിത്തിനു സാധിച്ചു. കൂടാതെ കട ബാധ്യതകൾ
ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
''തുടർന്ന് പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് സ്വന്തം
കാലിൽ നിൽക്കാനും വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ
കഴിയുന്നതും ഡിഡിയു ജിവൈ യിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന് ” ഇന്ദ്രജിത്ത് പറയുന്നു.

മാസ ശമ്പളം ; 11000 രൂപ

ഇന്ദ്രജിത്ത്, ഏജീസ്, ഗായത്രി ബിൽഡിംഗ്,
ടെക്ന�ോപാർക്ക്, തിരുവനന്തപുരം.
43

വിജയഗാഥകള്

ഇന്ന് ഞാൻ വിജയിച്ചവനാണ്,
അതും എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ
ഷഫീക്ക്.എസ്

മൈനാഗപ്പള്ളി, വവ്വാക്കാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി, ക�ൊല്ലം
ക�ൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമ
പ്രദേശമാണ് മൈനാഗപ്പള്ളി, വവ്വാക്കാവ്. ദാരിദ്ര�രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു
ചെറിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഷഫീക്കിന്റെ കുടുംബവരുമാനം പിതാവിന്റെ
ചെറുകിട കച്ചവടത്തിൽ നിന്നുമുള്ളതായിരുന്നു. മാതാവും പിതാവും അനുജനും
അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഈ ചെറിയ വരുമാനത്തിൽ ഞെരുങ്ങി ജീവിച്ചു എങ്കിലും
മക്കൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു.
പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്ലോമയും കഴിഞ്ഞ ഷഫീക്കിനും ജ�ോലിയും
വരുമാനവും ഒരു മരീചികയായിത്തന്നെ അവശേഷിച്ചു. ഒടുവിൽ അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ
സ്വപ്നഭൂമിയായ ഗൾഫിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ അവനും തീരുമാനിച്ചു. അതിനായി
1.50 ലക്ഷം രൂപ കടംവാങ്ങി, വിസ തരപ്പെടുത്തി ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു.
അവിടേയും വിധി ഷഫീക്കിനെ തുണച്ചില്ല, കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം കടം
മാത്രം ബാക്കിയാക്കി തിരികെ നാട്ടിൽത്തന്നെയെത്തി. നാട്ടിലെത്തിയ
ഷഫീക്ക് പത്രത്തിലൂടെയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈയുടെ ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത
പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും അതിൽ ചേർന്നതും. 6 മാസത്തെ
ബാങ്കിംഗ് ക�ോഴ്സ് ഏഷ്യാ പസഫിക്ക് എന്ന ഏജൻസിയിൽ നിന്നും വിജയ
കരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്ന് 15000/- രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ഫീൽഡ്
എക്സ
 ിക്യുട്ടീവ് എന്ന ത�ൊഴിൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ അനുജനും
B.Com വിജയിച്ചു, ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലിക്ക് കയറി.
പ�ൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ വീട് നിന്ന സ്ഥലത്ത് 5 ലക്ഷം രൂപ ല�ോൺ എടുത്ത്
ഒരു ചെറിയ വീട് പണിഞ്ഞു അവർ. ''ഗൾഫിൽ പ�ോകാനെടുത്ത കടവും
വീടിന്റെ കടവും ഞാനും അനുജനും കൂടിയാണ് തിരിച്ചടക്കുന്നത്. മാതാപിതാ
ക്കൾ ചുരുങ്ങിയ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും മിച്ചം പിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാ
സം നൽകിയിട്ടും ഒരു ജ�ോലിയും സ്ഥിര വരുമാനവും ലഭിച്ചത് ഡിഡിയു
ജികെവൈ വഴിയാണ്. ''ഇന്ന് ഞാൻ വിജയിച്ചവനാണ്, അതും എന്റെ സ്വന്തം
നാട്ടിൽ''. ഷഫീക്ക് പറഞ്ഞു.
Tally പരിശീലനത്തിനു ശേഷം മുത്തൂറ്റ് ഫിൻക�ോർപ്പിൽ ചേർന്നു. ആദ്യ
ശമ്പളം 12000/- രൂപയായിരുന്നു. എന്റെ ആത്മ വിശ്വാസവും കഠിനമായ പരി
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ശ്രമവും കമ്പനിയിൽ എന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനാക്കി, ക്രമേണ
ശമ്പളം കൂടി ഇന്ന് 15000/- ൽ എത്തി. ഷഫീക്ക് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ജ�ോലിയിൽ സംതൃപ്തമായ 7 മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു.

മാസ ശമ്പളം ; 15000 രൂപ
ഷഫീക്ക്.എസ്, ഫീൽഡ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, മുത്തൂറ്റ് ഫിൻക�ോർപ്പ്, കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫ�ോണ് : 7559048720
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ഒരു വ്യത്യസ്ത
കുുടുംബ വിജയഗാഥ
ഇന്ന് ഒരു സദസ്സിനെ
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്നതിന�ോ
മറ്റോ യാത�ൊരു മടിയുമില്ല.
ഹരീഷ്ല
 ാൽ

നീണ്ടകര, ക�ൊല്ലം
ക�ൊല്ലം ജില്ലയിൽ അറബിക്കടലും അഷ്ടമുടിക്കായലും ബന്ധിക്കുന്ന തീരപ്ര
ദേശ ഗ്രാമമാണ് നീണ്ടകര. മത്സ്യബന്ധനമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വരുമാന
സ്രോതസ്സ്. അവിടെ ചെറുകിട കച്ചവടം നടത്തി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ഗ്രാമീ
ണന്റെ മക്കളായാണ് ഹരീഷ്ലാലിന്റേയും ഹരിൺ ലാലിന്റേയും ജനനം.
ചെറിയ വരുമാനത്തിലും മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ മാതാപിതാ
ക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഹരീഷ്ല
 ാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ഒരു
ത�ൊഴിലിനായി അനവധി വാതിലുകൾ മുട്ടി. എന്നിട്ടും ഒരു ത�ൊഴിൽ എന്ന
സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് പ�ോലും ജ�ോലി
ലഭിക്കാത്തതിൽ ഹരീഷ് ആകെ നിരാശനായി. കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട അം
ഗമായിരുന്ന അമ്മയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ ത�ൊഴിൽ പരിശീലനത്തെക്കു
റിച്ചു് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതും അതിൽ ചേരാൻ നിർബന്ധിച്ചതും എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ബിരുദധാരിയായ ഹരീഷിന് ഈ ചെറിയ ക�ോഴ്സ
 ിന് ചേർന്നു പഠിക്കാൻ
ആദ്യം മടിയായരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
''ഓറിയ�ോൺ എഡ്യൂ.ടെക് എന്ന കമ്പനി നൽകിയ മൂന്ന് മാസത്തെ CCE എന്ന
പരിശീലനം എന്റെ ജീവിതത്തെത്തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചു. സ്വതവേ മിതഭാഷിയാ
യിരുന്ന എനിക്ക് ഈ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും
സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനുമുള്ള പ്രാവീണ്യം ലഭിച്ചു. ഇന്ന് ഒരു സദസ്സിനെ അഭി
സംബ�ോധന ചെയ്യുന്നതിന�ോ മറ്റോ യാത�ൊരു മടിയുമില്ല. അത് എന്റെ ഭാവി
കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ സഹായിച്ചു. ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലെ
ത്താൻ ഈ കഴിവുകൾ എന്നെ സഹായിക്കും.''
ഈ വിജയം എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ഒരു പരിധിവ
രെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ സഹായിച്ചു.
''എനിക്ക് ഉണ്ടായ വിജയത്തെത്തുടർന്ന് ബി.ടെക് പൂർത്തിയാക്കിയ
അനുജൻ ഹരിൺ ലാലിനേയും ഞാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈ ത�ൊഴിൽ പരിശീ
ലനത്തിൽ ചേരാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
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ഹരിൺ ലാൽ

എന്റെ ത�ൊഴിൽ പ്രാഗൽഭ്യ
ത്തിന്റെ തെളിവായി നിരവധി
സമ്മാനങ്ങളും എന്നെത്തേടി
എത്തിയിട്ടുണ്ട്

നീണ്ടകര, ക�ൊല്ലം
ഹരീഷിന്റെ അനുജൻ, ബി.ടെക് പൂർത്തിയാക്കി, വിജയിച്ചില്ല. ഒരു ത�ൊഴി
ലിന�ോട�ൊപ്പം പഠനവും ക�ൊണ്ട് പ�ോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പഠനച്ചിലവുകൾ
സ്വയം വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതും ജ്യേഷ്ഠന് ഡിഡിയു ജികെവൈ ത�ൊഴിൽ പരി
ശീലനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച വിജയവും പ്രോത്സാഹനവും ഹരിൺലാലിനേയും അതി
ലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചു. Orion Edutech-ൽ നിന്നു തന്നെ CCE ക�ോഴ്സ
 ് വിജയിച്ച
അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം, കഴക്കൂട്ടം ടെക്ന�ോപാർക്കിൽ ഉള്ള ഏജീസ് എന്ന
കമ്പനിയിൽ 12000/- രൂപ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുകയാണ്.
അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ പരാജയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള
പരിശ്രമവും നടത്തുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കി
നിയും ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയും. ''എന്റെ ത�ൊഴിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തിന്റെ
തെളിവായി നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും എന്നെത്തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.'' ''ഇന്ന
ത്തെ എന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഡിഡിയു ജികെവൈ
ത�ൊഴിൽ പരിശീലനമാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല, ഞാനതിൽ
അഭിമാനിക്കുന്നു''.
ഈ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമായത് ഹരിൻലാലിന്റെ ത�ൊഴിലും വരുമാനവും
നേടിക്കൊടുത്ത നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഉൾക്കരുത്തുമാണ്.

മാസ ശമ്പളം ; 12000 രൂപ
ഹരീഷ് ലാല് 9895781242
ഏജീസ്, ടെക്നോ പാര്ക്ക്, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
മാസ ശമ്പളം ; 12000 രൂപ
ഹരിൺലാൽ 9809472030
ഏജീസ്, ടെക്നോ പാര്ക്ക്, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
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ജിബിൻ

പച്ച, പാലുവള്ളി, തിരുവനന്തപുരം

ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി രംഗത്ത് ആയതി
നാൽ പല തരത്തിലുള്ള ആൾ
ക്കാരുമായി പരിചയപ്പെടാനും
ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും എനിക്ക്
കഴിയുന്നു.

''ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനവും ജീവിത രീതിയും സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ
നിലവാരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന അഭിപ്രായമാ
ണെനിക്ക്'', ദീപു പറഞ്ഞു കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടന
വധി സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പ�ോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. 21 വയസ്സുള്ള
എനിക്ക് സാമ്പത്തിക പര്യാപ്തത കുറവായതിനാൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാ
ണവ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പച്ച, പാലുവള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂലി
വേലക്കാരന്റേയും വീട്ടമ്മയുടേയും രണ്ടു മക്കളിൽ ഇളയവനാണ് ജിബിൻ. മൂത്ത
ജ്യേഷ്ഠൻ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ പുര�ോഹിത പഠനത്തിലാണ്. ആ വഴി തിര
ഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാരണം സാമ്പത്തികം തന്നെയായിരുന്നു.
ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ '+2 കഴിഞ്ഞ ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളിൽ
നിന്നും ഡിഡിയു ജികെവൈ ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയു
കയും ക�ോഴ്സിന് ചേരുകയുമാണുണ്ടായത്.'' ശ്രീകാര്യം ക്യാപ് എന്ന ഏജൻ
സിയിൽ നിന്നും 3 മാസത്തെ ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി ക�ോഴ് സില് പരിശീലനം
നേടിയ ജിബിൻ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം, തമ്പാനൂർ 'ആര്യനിവാസിൽ' ഒരു
വർഷമായി 8000/- രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ത�ൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു. ''ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി
രംഗത്ത് ആയതിനാൽ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായി പരിചയപ്പെടാനും
ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയുന്നു. അത് എന്റെ വ്യക്തിത്വ വികസന
ത്തിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സേവന മേഖലയായതിനാൽ ഈ ത�ൊഴിലി
ലൂടെയുള്ള ആത്മസംതൃപ്തി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
ഇതിന�ൊക്കെ ഉപരിയായി എന്റെ കുടുംബത്തിന് ചെറുതെങ്കിലും, നൽകാൻ
കഴിയുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നെ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നു.
മാസ ശമ്പളം ; 8000 രൂപ
ജിബിൻ, ആര്യനിവാസ്, തമ്പാനൂര്, തിരുവനന്തപുരം
ഫ�ോണ് : 9526818213
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അനുസ്മിത

ഇന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ ചിലവിനു
ള്ള തുകയിൽ പകുതിയിൽ
കൂടുതലും നൽകാൻ എനിക്ക്
കഴിയുന്നു

ക�ൊല്ലം

അച്ഛനും അമ്മയും മൂന്ന് വയസ്സായ അനുജനും ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബം. അച്ഛന്
ആശാരിപ്പണിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനമായിരുന്നു അനുസ്മിതയുടെ
കുടുംബത്തിന്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട്
തന്നെ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന അദമ്യമായ ആഗ്രഹം ബി.ക�ോം ഡിഗ്രി കൂടി
നിർത്തേണ്ടിവന്നു. അമ്മ കുടുംബശ്രീ അംഗമായതിനാൽ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ല�ോണുകൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങ
ളിൽ ഉപയ�ോഗപ്രദമായിത്തീരുമായിരുന്നു. കുടുംശ്രീ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും
ത�ൊഴിൽ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ബിരുദധാരി
യായ അനുസ്മിത All India Education Foundationsന്റെ TALLY ക�ോഴ്സിന്
ചേരുകയും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അനുസ്മിത ഇപ്പോൾ
ഒരുവർഷമായി തിരുവനന്തപുരം, കഴക്കൂട്ടം ടെക്ന�ോപാർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
R. R Donellay India Outsources Pvt. Ltd എന്ന കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി
ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു. തുടക്കത്തിൽ 10000/- ആയിരുന്ന ശമ്പളം ഇപ്പോൾ 12000/ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ആശാരിപ്പണി ചെയ്തിരുന്ന അച്ഛൻ ഇന്ന് ര�ോഗാവസ്ഥയിലാണ്. അതിനാൽ
ത്തന്നെ പണിക്ക് പ�ോകാൻ കഴിയാതായി. ''പക്ഷേ ഇന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ ചില
വിനുള്ള തുകയിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതലും നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നു, മൂന്ന്
വയസ്സായ അനുജന്റെ ചുമതലയും എനിക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.കുടുംബ
ത്തിന്റെ അത്താണിയാകാൻ എന്നെ പ്രാപ്തയാക്കിയതിൽ ഞാൻ ഡിഡിയു
ജികെവൈ യ�ോടും കുടുംബശ്രീയ�ോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു''.സമൂഹത്തിന്റെ വീക്ഷ
ണത്തിൽ രണ്ടാം തരക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കുടുംബത്തിനും സ്വന്തം
ജീവിതമത്തിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻകൂടി ശ്രമി
ക്കുകയാണ് അനുസ്മിത.
മാസ ശമ്പളം ; 12000 രൂപ
R. R Donellay India Outsources Pvt. Ltd, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
ഫ�ോണ് : 7356455964
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ആതിര.എസ്

കുടുംബശ്രീയിലൂടെ
സ്ത്രീശാക്തീരണ സാമൂഹ്യവൽക്ക
രണ പ്രക്രിയകളിൽ പങ്കാളിയാ
കാന് എനിക്കും സാധിച്ചു

കുറവന്തേരി, അഞ്ചല്, ക�ൊല്ലം
''ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ത�ൊഴിലും വരുമാനവും ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല,
അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിച്ച പാഠമാണ്. പരീക്ഷാഫീസ്
അടക്കേണ്ട സമയത്ത് പ�ോലും കടം വാങ്ങേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോഴ�ൊക്കെ എന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖത്തെ ദൈന്യത എന്നെ വളരെയധികം വി
ഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു''.
ഒരു ത�ൊഴിലിന്റേയും സ്ഥിരവരുമാനത്തിന്റേയും വിലയറിഞ്ഞ നാളുകളായി
രുന്നു അത�ൊക്കെ. അച്ഛന് ഒരു സഹായമാകാൻ വേണ്ടി മൂത്തജ്യേഷ്ഠനും കൂടുതൽ
പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ച് കൂലിപ്പണിക്കിറങ്ങി. അമ്മ കുടുംബശ്രീ
അംഗവും ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ അംഗവുമാണ്. ഈ അവസ്ഥയിലും മകളെ
അവർ ബി.ക�ോം ഡിഗ്രിക്കാരിയാക്കി. ഇനിയെന്ത്? എന്ന ച�ോദ്യത്തിന്
മുന്നിൽ പകച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത പരി
ശീലനത്തെക്കുറിച്ച് അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അറിവ് ലഭിച്ചത്. ഇത് ചില
പ്പോൾ തന്റെ മകളുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ തുടക്കമാകാം എന്ന ചിന്തയിൽ
അമ്മയാണ് ആതിരയെ ഈ ക�ോഴ്സിന് ചേരാൻ നിർബന്ധിച്ചത്. All India
Education Foundations എന്ന ഏജൻസിയിലെ 3 മാസത്തെ റ്റാലി ക�ോഴ്സ് അവളെ
വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കഴക്കൂട്ടം ടെക്ന�ോപാർക്കിലെ R. R
Donellay India Ostuources Pvt. Ltd എന്ന കമ്പനിയിൽ ഒരു വർഷമായി ത�ൊഴിൽ
ചെയ്യുകയാണ് ആതിര. തുടക്കത്തിൽ 10000/- രൂപയായിരുന്ന ശമ്പളം ഇന്ന്
12000/- രൂപയായി. ''അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സും കഴിവുമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ
ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല', എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരമാണ് ആതിരയുടെ
ജീവിതം. മാസംത�ോറും 7000 രൂപ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട്. ചെ
റിയതുക സ്വന്തമായി ബാങ്കിൽ ഇടുന്നു. ബാക്കി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും
ചെയ്യുന്നു. ''എനിക്കെന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ട്.''അതുമാത്രമല്ല ദാരിദ്ര�
ലഘൂകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന കുടുംബശ്രീയിലൂടെ സ്ത്രീശാക്തീരണ സാമൂഹ്യവൽക്ക
രണ പ്രക്രിയകളിൽ പങ്കാളിയാകാനും എനിക്കു കഴിഞ്ഞു.
മാസ ശമ്പളം ; 12000 രൂപ
R. R Donellay India Ostuources Pvt. Ltd, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
ഫ�ോണ് : 9605102641
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ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത +2 കഴിഞ്ഞ
എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി
തന്നെമാറ്റി
ഷിബികുമാരി

കുന്നത്തൂർ, ക�ൊല്ലം
ക�ൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലെ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ
ജനിച്ചുവളർന്ന ഷിബികുമാരി വിവാഹാനന്തരം ഭർത്താവിന�ൊപ്പം മുംബൈയി
ലേക്കുപ�ോയി. ടയർ റീട്രേഡിംഗ് ത�ൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഭർത്താവിന്റെ വരുമാനം
മുംബൈയിലെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ ഒന്നിനും തികയുമായിരുന്നില്ല. ജീവിത
ത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനായി അദ്ദേഹം പെടാപ്പാട് പെടുന്നതുകണ്ട്
ഷിബിയും ചെറിയ ത�ൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ജീവിതയാത്രയിൽ രണ്ട്
മക്കളുടെ സംരക്ഷണം കൂടി വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ, ഷിബി മക്കളുമായി നാട്ടിലേക്ക്
മടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ തീക്ഷണത കൂടിയത്, വീട്ടുവാ
ടക, കുട്ടികളുടെ ചിലവ്, വീട്ടു ചിലവുകൾ ആകെ വിഷമത്തിലായി. ഭർത്താവ്
അയക്കുന്ന തുച്ഛമായ തുക ഒന്നിനും തികയാതെയുമായി.
ഒരു ത�ൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി കഴിയാൻ ഏകദേശം
ഒരുമാസം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് അയൽപക്കത്തുള്ള കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട
ത്തിൽ നിന്നും ത�ൊഴിൽഅധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് ഷിബി അറിഞ്ഞ
ത്. കെൽട്രോണിന്റെ ആനിമേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ് ക�ോഴ്സ്
ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത +2 കഴിഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെമാറ്റി മറിക്കു
കയാണുണ്ടായത്. വിജയകരമായി 3 മാസത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ
ഷിബി ഒരു സ്ഥപനത്തിൽ മൂന്ന് മാസം ജ�ോലി ചെയ്തപ്പോഴാണ് തനിക്ക് ഈ
ക�ോഴ്സ് നേടിത്തന്ന അറിവിനെക്കുറിച്ചും വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള വഴിയെക്കു
റിച്ചും ബ�ോധവതിയായത്. ''പിന്നെ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞ് ന�ോക്കേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല.
ഞാൻ 3 ലക്ഷം രൂപ ല�ോൺ എടുത്ത് സ്വന്തമായി 'ഡാറ്റാ ടെക്' എന്ന സ്ഥാപനം
തുടങ്ങി. അതിൽനിന്നും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ചിലവിനും, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാ
ഭ്യാസചിലവുകൾക്കുമുള്ള വരുമാനം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്'. കഴിഞ്ഞ 8
മാസമായി ഈ സ്ഥാപനം വിജയകരമായി ഞാൻ നടത്തുന്നു. ദിവസം 1000/രൂപയ�ോളം വരുമാനമുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ദുഃഖകരമായ ഒരുസംഭവമുണ്ടായി.
മുംബൈയിലെ ജ�ോലിക്കിടയിൽ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായി.
നാട്ടിൽ ക�ൊണ്ടുവന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടിവന്നു. അതിനായി 25 ദിവസ
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ത്തോളം സ്ഥാപനം അടച്ചിടേണ്ടിവന്നു, എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമായതിനാൽ
എനിക്കാര�ോടും കാരണം ബ�ോധിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. ചികിത്സാചിലവ് കണ്ടെ
ത്തിയതും ഈ വരുമാനത്തിൽ നിന്നുതന്നെയാണ്. കുറച്ച് കടബാധ്യതയുള്ളത്
വീട്ടാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇന്നെനിക്കുണ്ട്.
എനിക്കേറ്റവും സന്തോഷം തന്നകാര്യം ''ഈ സ്ഥാപനമുള്ളതുക�ൊണ്ട്
+2വിനും, 7-ാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന എന്റെമക്കൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള
എല്ലാ വർക്കുകളും ഇപ്പോഴേ പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്''.
എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീല
നം.'' ഇതുപ�ോലെ സമൂഹത്തിലെ രണ്ടാം തരക്കാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ
കൾക്ക് ത�ൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകി വരുമാനത്തിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിലൂടെ
സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽക�ൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ
ത്തിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല''.

മാസ ശമ്പളം ; 18000 രൂപ
'ഡാറ്റാ ടെക്, കുന്നത്തൂർ, ക�ൊല്ലം
ഫ�ോണ് : 9645821722
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ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെ ലഭിച്ച
ത�ൊഴിലും വരുമാനവും മൂലം
എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു അത്താ
ണിയാകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു.
ദീപ.എസ്
സാമ്പത്തികത്തിന്റെ മാത്രം കുറവിനെയല്ല ദാരിദ്ര�ം എന്നതുക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശി
ക്കുന്നത്, അടിസ്ഥാനപരമായി ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ഏത�ൊരു സൗകര്യങ്ങളുടെ അപ
ര്യാപ്തതയേയും ദാരിദ്രമായി കണക്കാക്കാം.അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹിന്ദു കുറവ കുടും
ബത്തിലാണ് ദീപയുടെ ജനനം. ജന്മനാ ചലനശേഷിയില്ലാത്ത അനുജനും,
അമ്മയും, കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അച്ഛനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടുംബം. കൂ
ലിവേലയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പലപ്പോഴും അനുജന്റെ ചികിത്സക്കും മരുന്നി
നുപ�ോലും തികയുമായിരുന്നില്ല. അനുജനെ ന�ോക്കുവാനായി ഒരാൾ എപ്പോഴും
അരികിൽതന്നെ വേണമായിരുന്നു. അതിനാൽ അമ്മയ്ക്ക് ത�ൊഴിലിന�ൊന്നും
പ�ോകുവാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ദീപയുടെ വിദ്യാഭ്യാസകാ
ര്യങ്ങൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവന്നു. 5 മുതൽ 10
ക്ലാസ്സ് വരെ എസ്.സി പ്രീമെട്രിക്ഹ�ോസ്റ്റലിലെ പഠനം അവൾക്ക് സഹായക
രമായി. 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ 5 എ+ നേടി വിജയിച്ച ദീപക്ക് തുടർപഠനത്തിലുണ്ടായ
തടസ്സങ്ങൾ കാരണം +2 വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെ അവളുടെ സ്വപ്ന
ങ്ങൾക്കും മങ്ങലേറ്റു. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തതയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാ
ണ് ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്നും ഡിഡിയു ജികെവൈ ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീല
നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചത്. അതിൽ പ്രവേശനം നേടിയ ദീപയുടെ
സ്വപ്നങ്ങൾക്കു വീണ്ടും ചിറകുമുളക്കുകയായിരുന്നു.
Orion Edutech Pvt Ltd എന്ന ഏജൻസിയിൽ നിന്നും കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സി
ക്യുട്ടീവ് ക�ോഴ്സ
 ിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ പരിശീലനം വിജയകരമായി അവൾ പൂർ
ത്തിയാക്കി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്ക് പ�ോലും ഒരു ത�ൊഴിലും സ്ഥിരവ
രുമാനവും മിഥ്യയാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 10-ാംതരം വിദ്യാഭ്യാസം
മാത്രമുള്ള ദീപക്ക് ഈ ക�ോഴ്സിലൂടെ തിരുവനന്തപുരം, ടെക്ന�ോപാർക്ക്
ബി.എസ്സ്.എൻ.എൽ കമ്പനിയിൽ ടെലിക�ോളർ തസ്തികയിൽ ജ�ോലി ലഭിച്ചു.
ഒരു വർഷമായി ദീപ 10000/- രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ഈ ജ�ോലിയിലാണ്.
പിതാവിന് കൂലിവേലയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ
ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ദീപയുടെ കുടുംബത്തിന് അവളുടെ വരുമാനം സഹായക
രമായിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം വിഹിതമായി കുടുംബത്തിന് മാസം 5000/- രൂപ
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വീതം നൽകാൻ ഇന്നവൾക്ക് കഴിയുന്നു. അനുജന്റെ ചികിത്സക്കും ഒരു ചെറിയ
തുക സ്വന്തം സമ്പാദ്യമായും നീക്കിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
ദീപ പറയുന്നു ''10-ാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള എനിക്ക് ഈ ക�ോ
ഴ്സിലൂടെ ലഭിച്ച ത�ൊഴിലും വരുമാനവുംമൂലം എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു അത്താ
ണിയാകാൻ സാധിച്ചു.'' അവളുടെ നിറകണ്ണുകൾ അതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണ്.

മാസ ശമ്പളം ; 10000 രൂപ
ടെലിക�ോളർ, ബി.എസ്സ്.എൻ.എൽ, ടെക്ന�ോപാർക്ക്, തിരുവനന്തപുരം
ഫ�ോണ് : 9645821722
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വിശ്വലക്ഷ്മി

എന്റെ കുടുംബത്തിന് പിൻതുണ
നൽകാൻ എനിക്കിന്നു കഴിയുന്നു
ണ്ട്. കൂടാതെ ഞാനിന്ന് സ്വയം
പര്യാപ്തയാണ്.

ക�ൊല്ലം
ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസയ�ോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് പ�ോലും ഒരു ത�ൊഴിലിനും സ്ഥിര
വരുമാനത്തിനുമായി എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരുമെന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാ
ഹരണമായിരുന്നു വിശ്വലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ യുവ
ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നവും ത�ൊഴിൽരാഹിത്യം തന്നെയാണ്. മരപ്പ
ണിക്കാരനായ പിതാവിന്റെ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ ഒരു കുടുംബം കഴിഞ്ഞു
പ�ോവുകയും മിടുക്കിയായി പഠനം തുടരുകയും ചെയ്തു അവൾ. ക�ൊല്ലം ജില്ലയി
ലെ പ്രമുഖമായ ക�ോളേജിൽ നിന്നും മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ എം.ബി.എ ഡിഗ്രി കരസ്ഥ
മാക്കിയ ശേഷവും ഒരു ത�ൊഴിൽ നേടുക എന്നത് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായി അവ
ശേഷിക്കുമ�ോ എന്ന ഭയത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് 'ദീൻ ദയാൽ ഉപാദ്ദ്യായാ
ഗ്രാമീൺ കൗശല്യ യ�ോജനാ' യെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞത്. ''ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം
പ�ോലും ഒരു ത�ൊഴിൽ നേടുന്നതിന് തക്ക യ�ോഗ്യതയല്ലാതായിത്തീർന്ന ഇന്ന
ത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദാരിദ്ര�രേഖക്ക് താഴെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഡിഡിയു
ജികെവൈ പദ്ധതി ഒരു സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ്”, ലക്ഷ്മി ആവേശ
ത്തോടെ പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ Orion Edutech Pvt Ltd ന്റെ 3 മാസത്തെ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സി
ക്യുട്ടീവ് ക�ോഴ്സ
 ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. അവിടേയും അവൾ തന്റെ
മികവ് പ്രകടമാക്കിയതിനാൽ ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സി
ക്യുട്ടീവ് ആയി ത�ൊഴിൽ ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ 7 മാസമായി 13300/-രൂപ ശമ്പള
ത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ''എം.ബി.എ ബിരുദം കൂടിയുള്ളതിനാൽ ഇനിയും
ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നപൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ട്''
തുച്ഛമായ ഏക വരുമാനത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തിന് പിൻതു
ണനൽകാൻഎനിക്കിന്നു കഴിയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഞാനിന്ന് സ്വയം പര്യാപത
യാണ്. ഇത്തരം ത�ൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീശാക്തീകരണവും
സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണവും ലക്ഷ്യമിടുന്ന കുടുംബശ്രീ പദ്ധതികളും വിജയ
ത്തിലേക്കെത്തുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
മാസ ശമ്പളം ; 13, 300 രൂപ, കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യുട്ടീവ്,
Orion Edutech Pvt Ltd, ക�ൊല്ലം. ഫ�ോണ് : 9072393485
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മനു.റ്റി

ഇനിയെങ്കിലും അമ്മക്ക് കുറച്ച്
വിശ്രമം നൽകണം അതാണെ
ന്റെ ആഗ്രഹം, പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠന്
ഒരു സഹായവും

''ഇനിയെങ്കിലും അമ്മക്ക് കുറച്ച് വിശ്രമം നൽകണം അതാണെന്റെ
ആഗ്രഹം, പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠന് ഒരു സഹായവും''. ചെറുപ്പത്തിലേ പിതാവ് നഷ്ടപ്പെ
ട്ട മനുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളില�ൊന്നായിരുന്നു ഇത്.
പിതാവിന്റെ അഭാവത്തിൽ മൂത്തജ്യേഷ്ഠൻ മരപ്പണിയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന തുച്ഛ
മായ വരുമാനമായിരുന്നു കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്നത്. കുടുംബശ്രീ
അയൽക്കൂട്ട അംഗമായിരുന്ന അമ്മ തന്റെ പ്രായത്തെപ്പോലും മറന്ന് മകന് ഒരു
സഹായഹസ്തമായി ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പ�ോകുമായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെ
ല്ലാം മിച്ചംപിടിച്ച് ഇളയ മകനായ മനുവിനെ ഡിഗ്രിതലം വരെ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ
ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത�ൊന്നും തന്നെ ഒരുത�ൊഴിൽ നേടാന് മനുവിന്
സഹായകരമായില്ല. കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന ഡിഡിയു ജികെവൈ
ത�ൊഴിൽ പരിശീലന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ആ അമ്മ തന്റെ മകനെ
അതിനായി നിർബന്ധിച്ചു. അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന മകന്റെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള
വഴി തുറക്കുകകയായിരുന്നു. കെൽട്രോണിന്റെ മൂന്ന് മാസത്തെ അനിമേഷൻ
ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ് ക�ോഴ്സിൽ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം, തിരുവ
നന്തപുരം, കഴക്കൂട്ടം ടെക്ന�ോപാർക്കിലെ ജപ്പാൻ കമ്പനിയായ Ylem ൽ
അനിമേൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായി ത�ൊഴിൽ ചെയ്യുകയാണ് മനു
ഇപ്പോൾ. 8000/- രൂപയാണ് ശമ്പളം
ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ചുമന്നിരുന്നജ്യേഷ്ഠനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു കൈ
ത്താങ്ങാകാൻ ഇന്ന് മനുവിന് കഴിയുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽ
ക്കുന്ന സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസംനേടിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീപദ്ധതിയി
ലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾഅവരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കാൻവള
രെയധികം സഹായിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ അഭാവത്തിലും താൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർ
ത്തിയ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് അവരുട ജീവിതം മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാനുള്ള വരുമാ
നമായി എന്ന് മനുവിന്റെ അമ്മയും ആശ്വസി ക്കുന്നു. മനുവിന്റെ വിജയം
അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയമാണ്, സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റേയും.
മാസ ശമ്പളം ; 8000 രൂപ
അനിമേൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനര്, Ylem, ടെക്ന�ോപാർക്ക്, കഴക്കൂട്ടം , ഫ�ോണ് : 8086627207
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ദീപു.പി.വി

ശരിക്കും എന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ
ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള അറിവ്
നേടാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈ
എന്നെ സഹായിച്ചു

ചാത്തമ്പറ, ത�ോട്ടക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം
''ഇന്നത്തെ ചിലവേറിയ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടി
മുട്ടിക്കുവാൻ അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നതു കണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ദുഃഖം ത�ോന്നി
യിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അന്ന്''. ദീപുവിന്റെ ഈ
വാക്കുകള�ോട�ൊപ്പം അവന്റെ മിഴികളും നിറഞ്ഞിരുന്നു. ചാത്തമ്പറ, ത�ോട്ടക്കാട്
എന്നസ്ഥലത്ത് പട്ടിക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കർഷകരായ അച്ഛന്റേയും അമ്മയുടേയും
മകനായാണ് ദീപു ജനിച്ചത്. 10 സെന്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാന
ത്തിൽ ജീവിതം തള്ളിനീക്കുകയായിരുന്നു അവർ. അതിനാൽത്തന്നെ 10-ാം
ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ ജ്യേഷ്ഠൻ അച്ഛനു സഹായമായി കൂലിപ്പണിക്ക് പ�ോയിത്തുടങ്ങി.
ദീപുവിനും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചില്ലഎന്നാലും +2
വരെഎത്തി. ഇനി എന്ത് എന്ന ച�ോദ്യത്തിന�ൊടുവിൽ അയൽക്കൂട്ട അംഗമായ
അമ്മയുടെ അറിവിലൂടെ ഡിഡിയു ജികെവൈ ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം
എന്ന ആശയം ലഭിച്ചതും പഠനം തുടങ്ങിയതും.
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആദ്യം മുതലുണ്ടായിരുന്ന താൽപ്പര്യം ദീപുവിനെ കെൽട്രോണി
ന്റെ 3 മാസത്തെ ആനിമേഷൻ & ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ് എന്ന ക�ോഴ്സ്
തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ''ശരിക്കും എന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള
അറിവ് നേടാൻ ആ ക�ോഴ്സ് എന്നെ സഹായിച്ചു''. വിജയകരമായി പരിശീല
നം പൂർത്തിയാക്കിയ ദീപു ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള ടെക്ന�ോ
പാർക്കിൽപ്രവർത്തിക്കുന്ന ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയായ Ylem ൽ 8000/- രൂപ പ്ര
തിമാസ ശമ്പളത്തിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുകയാണ്. ''ഈ ക�ോഴ്സ
 ് പുറത്ത്
പഠിക്കുന്നതിന് ഏജൻസികൾ ഫീസായി വാങ്ങുന്നത് 60,000/ - രൂപയാണെ
ന്ന് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഡിഡിയു ജികെവൈ വഴി
യല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽഇത്രയും രൂപ ചിലവാക്കി എനിക്കൊരിക്കലും പഠിക്കാൻ
കഴിയുമായിരുന്നില്ല.''
മാസ ശമ്പളം ; 8000 രൂപ
അനിമേൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനര്, Ylem, ടെക്ന�ോപാർക്ക്, കഴക്കൂട്ടം ,
ഫ�ോണ് : 8606928768
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ഒരു വർഷമായി ആത്മസംതൃപ്തി
യ�ോടെ ഞാൻ ഈ ത�ൊഴിൽ
ചെയ്യുന്നു.
പ്രസീത.ജി.പ്രതാപ്
ക�ൊല്ലം

''ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയ�ോട�ൊപ്പം ര�ോഗബാധിതരായ ബന്ധുക്കളേയും മറ്റും
കാണാൻ ആശുപത്രിയിൽപ�ോകുമ്പോൾ വെള്ളയുടുപ്പണിഞ്ഞ് മാലാഖമാരെപ്പോ
ലെ നീങ്ങുന്ന നഴ്സ്മാരെ ഞാൻ ന�ോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു''. പക്ഷേ വളർന്ന
പ്പോൾ നഴ്സിംഗ്ക�ോഴ്സിന് പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മരപ്പണി
ക്കാരനായ എന്റെ അച്ഛന് ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. രണ്ട്
പെൺകുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബാധ്യത കൂടുതലുമാണല്ലോ? ഞങ്ങളുടെ
ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സഹാചര്യംഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ
ത്തന്നെ +2 കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ വിവാഹം ഒരു കൂലിപ്പ
ണിക്കാരനുമായി കഴിഞ്ഞു. എന്റെയും അവസ്ഥ അതുതന്നെയായിരിക്കുമെന്ന്
എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതിനേ കഴി
യുമായിരുന്നുള്ളൂ.
എന്റെ മനസ്സിൽ പഴയ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഒരു തിരി അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നതു
ക�ൊണ്ട് +2 സയൻസാണ് പഠിച്ചത്. വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ഒട്ടും മുന്നോട്ട്
പ�ോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി, കാരണം മരപ്പൊടിയിൽ നിന്നുള്ള അലർ
ജിയും ആസ്തമയും കാരണം അച്ഛന് സ്ഥിരമായി പണിക്ക്പ�ോകാൻ കഴയാതെ
യായി. അങ്ങനെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതികൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. ല�ോൺഎടു
ത്ത് പഠിക്കാൻ പ�ോലുമുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടണ്ടണ്ടായതുമില്ല.
അങ്ങനെയിരിക്കെ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അമ്മ ഡിഡിയു ജികെവൈ
ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയുകയും പ്രസീത
അതിൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോള�ോ എന്ന ഏജൻസി
യിൽ നിന്നുള്ള GDAഎന്ന ക�ോഴ്സ
 ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിലൂടെ പ്രസീതയു
ടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയായിരുന്നു. ആതുര സേവനം എന്ന സ്വപ്നസാ
ക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ലഭിക്കുന്ന ക�ോഴ്സായിരുന്നു GDA.
മൂന്ന് മാസത്തെ വിജയകരമായ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ക�ൊല്ലം, ക�ൊട്ടിയം
ഹ�ോളിക്രോസ് ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സ
 ിംഗ് അസിസ്റ്റന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കു
കയാണ് പ്രസീത. ''ഒരു വർഷമായി ആത്മസംതൃപ്തിയ�ോടെ ഞാൻ ഈ ത�ൊഴിൽ
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ചെയ്യുന്നു. സൗജന്യ ആഹാരവും താമസവും ഉൾപ്പെടെ 8000/- രൂപയാണ്
ശമ്പളം''.
പ്രസീത കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത�ോട�ൊപ്പം ഒരു സ്കൂട്ടി
യും വാങ്ങി, അതിന്റെ ല�ോൺ അടച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

മാസ ശമ്പളം ; 8000 രൂപ
നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഹ�ോളിക്രോസ് ആശുപത്രി, ക�ൊട്ടിയം, ക�ൊല്ലം
ഫ�ോണ് : 9995274467
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സൂര്യ.ആർ

മുമ്പ് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
പ�ോലും അച്ഛനെയ�ോ സഹ�ോദര
നേയ�ോ ആശ്രയിക്കേണ്ടി
യിരുന്നു.

ആനാക്കുടി, വാമനപുരം, തിരുവനന്തപുരം.
“ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള രൂപയും കറന്റ് ബില്ലും അടക്കു
ന്നത് ഞാനാണ്. കുടുംബത്തിലെ ഇത്തരം ഉത്തരവദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ
കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ�ോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല'' വെറും 10-ാം
ക്ലാസ്സ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള സൂര്യയുടെ വാക്കുകളാണിവ. വലിയ വിദ്യാഭ്യാ
സംഉള്ളവർ പ�ോലും ഒരു ത�ൊഴിൽ ഇല്ലാതെ അലയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ,
സൈക്കിൾ റിപ്പയറിംഗിലൂടെ ലഭിക്കുന്നവരുമാനത്തിൽ കുടുംബം പ�ോറ്റുന്ന സൂര്യ
യുടെ പിതാവിന് ഇതിൽകൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം മക്കൾക്ക് നൽകാനായില്ല.
10-ാം ക്ലാസ്സ് പഠനം കഴിഞ്ഞതിന്ശേഷം ഇലക്ട്രീഷ്യനായി ജ�ോലി ചെയ്യുകയാ
ണ് സഹ�ോദരൻ. കുടുംബശ്രീ അംഗമായ അമ്മയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ
ത�ൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം സൂര്യയ�ോട് പറഞ്ഞതും
അതിൽ ചേരാൻ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതും. അങ്ങനെ അപ്പോള�ോ എന്ന
ഏജൻസിയിൽ ഡിഡിയു ജികെവൈ ത�ൊഴിൽ പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ GDA
എന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ ക�ോഴ്സിന് ചേർന്ന സൂര്യവിജയകരമായി ക�ോഴ്സ് പൂർ
ത്തിയാക്കുകയും ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി
സൂര്യ ക�ൊട്ടിയം ഹ�ോളിക്രോസ്സ് ആശുപത്രിയിൽ 8000/- രൂപ ശമ്പളത്തിൽ
നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. സൂര്യയുടെ വാക്കുക
ളിൽ, ''നഴ്സ
 ിംഗ് ജ�ോലി എന്നത് ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു
ത�ൊഴിലാണ് എന്നതാണ്''. ഇത്തരം ഒരു ത�ൊഴിലിലൂടെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലും
മാനവ വികസന പ്രക്രിയകളിലും ഭാഗഭാക്കാകാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നു.
''മുമ്പ് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ�ോലും അച്ഛനെയ�ോ സഹ�ോദരനേയ�ോ
ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് കുടുംബത്തിനുള്ള ചിലവിന്റെ
ഒരു വിഹിതം എനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നു.''കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത
ങ്ങളിൽ പങ്കുക�ൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിലുള്ള ആത്മസംതൃപ്തി സൂര്യയുടെ വാക്കുക
ളിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാമായിരുന്നു.
മാസ ശമ്പളം ; 8000 രൂപ
നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഹ�ോളിക്രോസ് ആശുപത്രി, ക�ൊട്ടിയം, ക�ൊല്ലം
ഫ�ോണ് :7510266280
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ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും കുടും
ബത്തിലെ അംഗമായതെന്നാണ്
എനിക്ക് ത�ോന്നുന്നത്.
ബിൻഷാദ്.ബി
ക�ൊല്ലം

അച്ഛനും അമ്മയും മൂത്ത സ�ോഹദരനും അടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുടുംബം അതാണ്
ബിൻഷാദിന്റേത്. കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന പിതാവ് അസുഖബാധിതനായ
തിനാൽ ഇപ്പോൾ ത�ൊഴിൽ രഹിതനാണ്. 22 വയസ്സുള്ള ജ്യേഷ്ഠൻ ഇലക്ട്രീഷ്യ
നാണ്. അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നവരുമാനമാണ് കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടു
പ�ോകുന്നത്. പഠനത്തിൽ അത്ര മിടുക്കന�ൊന്നുമല്ലാതിരുന്ന ബിൻഷാദിന് +2
പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ കുടുംബ
ശ്രീ, അയൽക്കൂട്ട അംഗമായ അമ്മയുടെ ഉപദേശ പ്രകാരം ബിൻഷാദ് ഡിഡിയു
ജികെവൈ ത�ൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ക�ോഴ്സ
 ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണുണ്ടായത്.
എസ്.ബി.ഗ്ലോബൽ എന്ന ഏജൻസിയിൽ നിന്നും എ.സി ടെക്നീഷ്യൻ
ക�ോഴ്സ് വിജയിച്ച ശേഷം 7 മാസമായി ക�ൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് ബ്ലൂസ്റ്റാർ എഞ്ചി
നീയറിംഗ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ മാസം 8000/- രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ത�ൊഴിൽ
ചെയ്യുകയാണ്. സ്വന്തമായി വരുമാനമുണ്ടായത് മുതൽ കുടുംബ ചിലവുകളിൽപ
ങ്കാളിയാകാൻ ബിൻഷാദിനു കഴിയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അച്ഛനേയും അമ്മയേയും
സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു മകന്റെ കർത്തവ്യം നിർവ്വഹിക്കാനും കഴിയുന്നു.
''ഞങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിട്ടും ജ്യേഷ്ഠൻമാത്രം ത�ൊഴിൽ ചെയ്ത് വീട്ടുകാര്യ
ങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു. ഡിഡിയു ജികെവൈ
വഴി ജ�ോലി കിട്ടിയതിൽപ്പിന്നെ എന്റെ വരുമാനവും കുടുംബത്തിനു നൽകാൻ
കഴിയുന്നു. ''ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും കുടുംബത്തിലെ അംഗമായതെന്നാണ്
എനിക്ക് ത�ോന്നുന്നത്, കൂടാതെ എന്റെ ചിലവുകൾക്കും ഇനി ആരെയും ആശ്ര
യിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ'. ബിൻഷാദിന്റെ ദീർഘ നിശ്വാസത്തോടെയുള്ള വാക്കു
കളിൽ അവന്റെ സംതൃപ്തി തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു.

മാസ ശമ്പളം ; 8000 രൂപ
ബ്ലൂസ്റ്റാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അഞ്ചാലുംമൂട്, ക�ൊല്ലം
ഫ�ോണ് :8086641413
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കുടുംബത്തിനു
കൈത്താങ്ങാവാന് എനിക്ക്
കഴിയും
അമ്മിണി പി.സി.

പാലഞ്ചേരി വീട്, ഇടത്തല പി.ഒ., പൂക്കാട്ടുപടി

കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഭർത്താവിനു മാത്രമല്ല ഭാ
ര്യയ്ക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് സ്ഥിരമായി ജ�ോലി വേണം
എന്ന തീരുമാനം എടുക്കാൻ അമ്മിണിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഭർത്താവും രണ്ടു
മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് അമ്മിണിയുടെ കുടുംബം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് ജ�ോലിക്ക്
പ�ോകാൻ അമ്മിണി
തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസകുറവ്
വലിയ�ൊരു പ്രശ്ന
 ം തന്നെയായിരുന്നു. വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു തടിമില്ലിൽ ആണ്
അമ്മിണി ആദ്യമായി ജ�ോലിക്ക് പ�ോകുന്നത്. നിസ്സാരകൂലി മാത്രമാണ് അവിടെ
നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമായിരു
ന്നു എന്നതിനാൽ ആ ജ�ോലിയിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ അമ്മിണി നിർബന്ധിത
യായി. ആ സമയത്താണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ഡിഡിയു ജികെവൈ ക�ോഴ്സിനെപ്പ
റ്റി അറിയുന്നതും അതിനുചേരുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും. രാജഗിരി ക�ോളേജ്
ഓഫ് സ�ോഷ്യൽ സയൻസസിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്ഡ് ക�ോഴ്സിന് ചേർന്നതിനു
പിന്നിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അമ്മിണി ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ,
ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പ�ോയ ക�ോളേജ് ലൈഫ് ഈ ക�ോഴ്സിലൂടെ 32
കാരിയായ അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതും വലിയ�ൊരു നേട്ടമായി അവർ കാണുന്നു.
ക�ോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിലൂടെ ജ�ോലി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇന്ന് ഇൻഫ�ോപാർക്കിൽ Women Securtiy Guard ആയിട്ടാണ് അമ്മിണി ജ�ോലി
ചെയ്യുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ജ�ോലി. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബവും ജ�ോലിയും
ഒരുമിച്ച് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ അമ്മിണിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, എല്ലാ
മാസവും കൃത്യം 7-ാം തീയതി തന്നെ ശബളവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ആവശ്യാ
നുസരണം അവധി എടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഈ ജ�ോലിയിലൂടെ സ്വന്തമായി
നല്ലൊരുതുക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അമ്മിണിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല
തന്റേതായ ഒരു വിഹിതം കുടുംബത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ
സന്തോഷവതിയാണ് താനെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
മാസശമ്പളം 8,000 രൂപ
വിമെന് സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്ഡ്, ഇൻഫ�ോപാർക്ക്, എറണാകുളം.
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രജനി രാഘവന്

ശബളം പൂർണ്ണമായും വീട്ടിലെ
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ
സാധിക്കുന്നതിൽ
സന്തോഷവതിയാണ് രജനി

പാലഞ്ചേരി വീട്, ഇടത്തല പി.ഒ., പൂക്കാട്ടുപടി

"അച്ഛന്റെ ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തിക പരമായും അല്ലാ
തെയും മ�ോശമായി ബാധിച്ചു. അനിയത്തിയുടെ നേഴ്സ
 ിംഗ് പഠനം അവസാ
നിപ്പിക്കുന്നതിൽ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തി. അമ്മയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ
സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ.”
കാസർഗ�ോഡ്കാരിയായ രജനിയുടെ വാക്കുകളാണിവ. ചരിത്രത്തിൽ
ബിരുദ ധാരിയാണ് രജനി. കൂടാതെ HDC & BM ക�ോഴ്സു
 കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നിട്ടും ജ�ോലിയ�ൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ മാവിലൻ
സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട രജനിക്ക് സർക്കാർ ഇതരസ്ഥാപനങ്ങളിലും സംവരണ
ത്തിലൂടെ പ�ോലും ജ�ോലി ലഭിക്കാതിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സുഹൃത്ത് വഴി
കിറ്റക്സ് കമ്പനിയെപ്പറ്റി അറിയുന്നത്. സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കിറ്റ
ക്സ
 ിൽ ഒരു ജ�ോലി നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്താണ് ഡിഡിയു
ജികെവൈ പദ്ധതിയിലൂടെ കിറ്റക്സും മൂന്നുമാസത്തെ ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത
ക�ോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം രജനി അറിയുന്നതും ആ ക�ോഴ്സിന് ചേരു
ന്നതും . മൂന്നു മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെ പൂർണ്ണമായും തന്റെ ജ�ോലി എങ്ങനെയാ
ണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ രജനിക്ക് സാധിച്ചു. മൂന്നു മാസത്തെ ക�ോഴ്സിൽ
രണ്ടു മാസത്തെ ക്ലാസ്സും ഒരു മാസത്തെ ട്രെയിനിംഗും ആയിരുന്നു. തുളു,
മലയാളം എന്നീ ഭാഷകൾക്കു പുറമേ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ
രജനി പഠിച്ചത് ഈ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെയാണ്. മാത്രമല്ല, അനായാസം കംമ്പ്യൂട്ടർ
കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഈ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെ ഇന്ന് രജനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു വർഷമായി കിറ്റെക്സ് ഗാർമെന്റ്സിൽ 9200/-രൂപയ്ക്കാണ് രജനി ജ�ോലി
ചെയ്യുന്നത്. കമ്പനിവഴി താമസസൗകര്യവും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ
ശബളം പൂർണ്ണമായും വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ
സന്തോഷവതിയാണ് രജനി.
മാസശമ്പളം 9,200 രൂപ
രാഗിണി രാഘവന്, കീറ്റക്സ്, എറണാകുളം ഫ�ോണ് : 86067137641
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അതീവ സുരക്ഷയ�ോടെ നിൽക്കു
ന്നതിന്റെ അഭിമാനത്തിലാണ് 38
കാരിയായ കുഞ്ഞുമ�ോൾ
കുഞ്ഞുമ�ോള്

കിനാത്ത് വീട്, പുന്നക്കുന്ന്, കാസര്ഗോഡ്

സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മമൂലം സ്ത്രീകൾ പ�ൊതുവെ വരാൻ മടികാണിച്ചിരുന്ന
മേഖലയായ Women Security Guard ലൂടെ വരുമാനം നേടുന്ന സ്ത്രീയാണ് കുഞ്ഞു
മ�ോൾ. “സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാത്ത ജ�ോലി ചെയ്യാണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്നൂടെ” എന്ന്
ച�ോദിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ അതീവ സുരക്ഷയ�ോടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ അഭിമാന
ത്തിലാണ് 38 കാരിയായ കുഞ്ഞുമ�ോൾ. കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ
നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുമ�ോൾ ഈ
ക�ോഴ്സിന് ചേരുന്നതും ജ�ോലിചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും. ഭർത്താവും കുട്ടി
കളും അടങ്ങുന്നതാണ് കുഞ്ഞുമ�ോളുടെ കുടുംബം. എങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ പരി
പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഇല്ലായ്മ കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയെ ബാധിച്ചപ്പോൾ ആണ് കുടും
ബചുമതലകൾ കുഞ്ഞുമ�ോൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. കുടുംബത്തിന് പുറമേ
മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസചെലവ് ത�ൊഴിലുറപ്പ് പണിക്കു പ�ോയാൽ മാത്രം സാധ്യ
മാകില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ആണ് ണീാലി ടലരൗൃശ്യേ ഏൗമൃറ ആകാൻ ഇവർ
ക്ക് പ്രേരണ ആയത്. 8-ാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള എനിക്ക് ഇതിലും
നല്ലൊരു ജ�ോലികിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല. 3 മാസത്തെ ഈ ക�ോ
ഴ്സിലൂടെ പൂർണ്ണമായും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായി മാറാൻ എനിക്ക്
കഴിഞ്ഞു എന്നു കുഞ്ഞുമ�ോൾ പറയുന്നു. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളാൽ പലപ്പോഴും തളർ
ന്നുപ�ോയ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഈ ക�ോ
ഴ്സിലൂടെ കുഞ്ഞുമ�ോൾക്ക് ലഭിച്ച ജ�ോലിയാണ്. പ്രതിസന്ധികൾ പലതും
ഉണ്ടാകും. അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കച്ചിത്തുരുമ്പുകാണും.
അത്തരമ�ൊരു കച്ചിത്തുരുമ്പാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കു
ഞ്ഞുമ�ോളുടെ മുഖത്ത് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആ ഒരു സന്തോഷം പ്രകടമായിരുന്നു.

മാസശമ്പളം 10,500 രൂപ
വിമന് സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്ഡ്, ആസ്റ്റര് മെഡിസിറ്റി, എറണാകുളം ഫ�ോണ് : Ph: 9995078226
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അനു രജി

ഹ�ോസ്റ്റൽ ഫീസും വീട്ടിലേക്കുള്ള
തും നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെറുതാ
യ�ൊരു സമ്പാദ്യം തുടങ്ങുവാൻ
സാധിച്ചു.

വാഴപ്പള്ളില് വീട്, കൂരാളി പി.ഒ., ഇളമക്കുളം. ത്രിവേണിക്കവല

ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടും നിനക്ക് ഇതുവരെ ജ�ോലി ആയിട്ടില്ലേ എന്ന നാട്ടുകാരു
ടെ ച�ോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ജ�ോലി എന്ന് അഭിമാനത്തോ
ടെ പറയുകയാണ് അനു. ഇക്കണ�ോമിക്സിൽ ബിരുദധാരിയായ അനുവിന്റെ
പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ജ�ോലി ലഭിച്ചപ്പോൾ ആണ് നാട്ടുകാരുടെ ച�ോദ്യത്തിന്
മുമ്പിൽ മറുപടി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അനുവിനുണ്ടായത്. അച്ഛനും അമ്മയും,
സഹ�ോദരിമാരും അടങ്ങുന്ന ഇടത്തരം കുടുംബം ആണ് അനുവിന്റേതെങ്കിലും
അച്ഛന്റെ വരുമാനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ
ആണ് അനുവും ജ�ോലിക്കായി ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ബാങ്ക് ക�ോച്ചിംങ്ങിന്
പ�ോയെങ്കിലും ജ�ോലി ലഭിച്ചില്ല. അതിനെത്തുടർന്നാണ് അനു Quees crop LTD
ന്റെ ക�ോഴ്സ
 ിന് ചേർന്നത്. കുടുംബശ്രീ അംഗമായ അമ്മ വഴിയാണ് ഡിഡിയു
ജികെവൈ ക�ോഴ്സിനെപ്പറ്റി അനു അറിയുന്നത്. മൂന്നുമാസത്തെ ക�ോഴ്സിലൂടെ
കലൂരിലുള്ള Vertex ൽ അനുവിന് ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. 1 വർഷമായി ഇതേ കമ്പനി
യിൽതന്നെ അനു ജ�ോലിചെയ്തുവരുന്നു. മാസശബളം 7500/-ആണെങ്കിലും ഹ�ോ
സ്റ്റൽ ഫീസും വീട്ടിലേക്കുള്ളതും നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെറുതായ�ൊരു സമ്പാദ്യം
തുടങ്ങുവാൻ അനുവിന് സാധിച്ചത് ഈ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെയാണ്. സാധാരണക്കാ
രിയായ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ജ�ോലി ലഭിക്കാൻ ഇത്തരം
പദ്ധതികൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് അനു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മാസശമ്പളം 7,500 രൂപ
വെര്ടെക്സ്, കലൂര്. ഫ�ോണ് : 9846356486
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ഗവൺമെന്റ് ജ�ോലിക്കാരെപ്പോലെ
തന്നെയാണ് എനിക്കും ശമ്പളം
കിട്ടുന്നത്.
ലിജിമ�ോള് ടി.ജെ.

തകരപറമ്പില് ഹൗസ്, അയ് മനം പി.ഒ.

“ഗവൺമെന്റ് ജ�ോലിക്കാരെപ്പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കും ശബളം കിട്ടു
ന്നത്. എല്ലാ മാസാവസാനവും കൃത്യമായി ശമ്പളം അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്.”
എറണാകുളത്തെ ഭാരത് മാട്രിമ�ോണിയലിൽ ജ�ോലിചെയ്യുന്ന ലിജിമ�ോളുടെ വാ
ക്കുകളാണിവ.
B.COM ബിരുദധാരിണിയാണ് ലിജിമ�ോൾ. ഡിഡിയു
ജികെവൈ ലൂടെ Quees Crop LTD– ന്റെ 3 മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ് ചെയ്യുന്ന
സമയത്താണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത്. അച്ഛന്റെ മരണശേഷം മൂത്തമകൾ എന്ന
നിലയിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ലിജിമ�ോൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി
വന്നു. അമ്മ കൂലിപ്പണിക്ക് പ�ോയി കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ തുക മാത്രമായിരുന്നു ആ
കുടുംബത്തിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വരുമാനമാർഗ്ഗം. ക�ോഴ്സിലൂടെ ഭാരത് മാ
ട്രിമ�ോണിയലിൽ ലിജിമ�ോൾക്ക് ജ�ോലി ലഭിച്ചു. ഇന്ന് സ്വന്തമായി നല്ലൊരു
തുക നേടാൻ ഈ ജ�ോലിയിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. യാത�ൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും
ഈ ജ�ോലിയിലൂടെ ലിജിമ�ോൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വർ
ഷമായി ഈ ജ�ോലിയിൽ തുടരുവാൻ ലിജിമ�ോൾക്ക് സാധിച്ചു. യാത�ൊരു ബു
ദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതി
നേക്കാൾ സഹ�ോദരിമാരുടെ പഠനത്തിന് യാത�ൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതെ
ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ എനിക്ക് സഹായകരമായത് ഈ ജ�ോലിയാണെന്ന്
ലിജിമ�ോൾ പറയുന്നു.

മാസശമ്പളം 7,000 രൂപ
ഭാരത് മാട്രിമ�ോണി, എറണാകുളം ഫ�ോണ് : 9995944635
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സുസ്ഥിരമായ�ൊരു
ഉപജീവന മാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കുവാന്
മനുവിനായി.
അഖില് കുമാര്. എ

അഖില് നിവാസ്, എഴുമണ്തുറത്ത് പി.ഒ., മുട്ടുച്ചിറ, ക�ോട്ടയം

പുത്തൻ തലമുറയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻഫ�ോ
പാർക്കില�ോ, ടെക്ന�ോപാർക്കില�ോ ഒരു ജ�ോലി ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത്.
മിനിമം രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും അവിടെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളിൽ ജ�ോലിചെയ്ത്
എക്സ്പീരിയൻസ് നേടണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് 25 കാരനായ അഖിലിനെ
ഡിഡിയു ജികെവൈ യുടെ ക�ോഴ്സ
 ിന് ചേരാൻ പ്രേരണ ആയത്. അച്ഛനും
അമ്മയും അനിയനും ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബമാണ് അഖിലിന്റേത്. സാമാന്യം നല്ല
രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കുടുംബം കഴിഞ്ഞുപ�ോകുന്നത് ബി.ക�ോം പഠനശേഷം
ഒരുവർഷം അഖിൽ ബജാജിന്റെ ഷ�ോറൂമിൽ ജ�ോലി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എം.ക�ോമിന് ചേർന്ന് ക്ലാസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് All India Asian
 ിന് ചേർന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ
Educational Foundationന്റെ മൂന്നുമാസത്തെ ക�ോഴ്സ
ജ�ോലി ലഭിക്കാൻ ഈ ക�ോഴ്സ
 ് അഖിലിന് സഹായകരമായി. ഇൻഫ�ോപാർ
ക്കിൽ Xerox Business Service of India എന്ന കമ്പനിയിൽ ഒരു വർഷമായി
15000/-രൂപയ്ക്ക് ജ�ോലി ചെയ്യുകയാണ് അഖിൽ. ഈ ജ�ോലിയിലൂടെ മികച്ച ഒരു
വരുമാനവും നല്ലൊരു ജീവിത മാർഗ്ഗവും നേടണം എന്ന അഖിലിന്റെ സ്വപ്നം
ആണ് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

മാസശമ്പളം 15,000 രൂപ
ഇന്ഫോ പാര്ക്ക്, എറണാകുളം. ഫ�ോണ് : 9605402779
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പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ നല്ല ശബള
മുള്ള ഒരു ജ�ോലി ലഭിച്ചു.
ലിന�ോ ജ�ോസഫ്
എറണാകുളം

പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ച�ോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആയിട്ടാ
യിരുന്നു, കുടുംബശ്രീ അംഗമായ അമ്മയിലൂടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഡിഡിയു
ജികെവൈ പദ്ധതി. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ ലിന�ോ ജ�ോസഫിന്റെ അഭി
പ്രായമാണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അച്ഛനും
അമ്മയും, സഹ�ോദരിയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങാകുവാൻ ഒരു
ജ�ോലി ആവശ്യമായതിനാലാണ് ലിനു Sri Technologies Trade and hospitality
ക�ോഴ്സിന് ചേർന്നത്. ക�ോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ
Oberon mall ലെ Food court ൽ ലിന�ോയ്ക്ക് ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണി
മുതൽ വൈകിട്ട് 11 മണി വരെ ഷിഫ്റ്റായിട്ടാണ് ജ�ോലി. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
വിശ്രമസമയവും ധാരാളം ലഭിക്കുന്നതായി ലിന�ോ പറയുന്നു. പതിനെട്ടാം വയ
സ്സിൽ ഒരു ജ�ോലി ലഭിക്കുക, ആ ജ�ോലിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പതിനെട്ട്
വയസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം
വീട്ടിൽ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ്
ലിന�ോ.

മാസശമ്പളം 10,000 രൂപ
ഒബ്രോണ് മാള്, എറണാകുളം. ഫ�ോണ് : 7356801698
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ഒരു ജ�ോലിയിലൂടെ മികച്ച വരുമാ
നവും നല്ലൊരു ജീവിത മാർഗ്ഗവും
നേടി.
മനു എം.എസ്

മനാത്തു വീട്, ച�ോറ്റാനിക്കര, കണയന്നൂര്
KITESന്റെ മൂന്നുമാസത്തെ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് & ടാലി ക�ോഴ്സ് പൂർത്തി
യാക്കിയ ശേഷം എന്റെ പെർഫ�ോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ക�ോഴ്സ
 ിന് മുമ്പ് ഞാൻ
ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനിയിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തോടെ തിരിച്ചെടുത്തു. റ്റാറ്റാ
മ�ോട്ടോഴ്സിൽ ഒരു വർഷമായി ജ�ോലിചെയ്യുന്ന മനുവിന്റെ വാക്കുകളാണിവ.
പഞ്ചായത്തിൽ വച്ച് ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി നടന്ന ക്ലാസ്സിൽ
പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് മനുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്.
എന്തെന്നാൽ ആ ക്ലാസ്സിലൂടെയാണ് മനു Kitesന്റെ ക�ോഴ്സ
 ിനു ചേർന്നതും
ജ�ോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും. അച്ഛനും അമ്മയും സഹ�ോദരിയും അടങ്ങുന്ന ഒരു
ഇടത്തരം കുടുംബത്തിന് മനുവിന്റെ വരുമാനം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ
ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സഹായകരമായി. സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ഉണ്ടായി എന്ന
തിനെക്കാൾ മനുവിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് Kites-ന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് &
റ്റാലി ക�ോഴ്സ
 ിനെ പ്പറ്റി ആയിരുന്നു. മൂന്നുമാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ിന്റെ ആദ്യ ബാ
ച്ചിലാണ് മനുവിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. ഈ ക�ോഴ്സ
 ് മനുവിന്റെ ജീവിത
ത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. എന്തെന്നാൽ കേരളത്തിലെ
ഒരു യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റിയിലും ഇതുപ�ോല റ്റാലിയ�ോട�ൊപ്പം പേഴ്സ
 ണാലിറ്റി ഡെ
വലപ്പ്മെന്റ് ക്ലാസ്സും കൂടി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ത�ോന്നുന്നില്ല എന്ന് മനു പറയുന്നു.
ആത്മധൈര്യം കൂട്ടാനും കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തി പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുവാനും ഉള്ള
ആഗ്രഹം മനുവിനുണ്ടായതും സാധ്യമായതും ഈ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെയാണ്. അതുത
ന്നെയാണ് പിരിഞ്ഞുപ�ോന്ന കമ്പനിയിൽ വീണ്ടും മനുവിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ
സഹായിച്ചതും.
ഇത്തരത്തിൽ
മനുവിൽ
മാറ്റങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കാനും
സുസ്ഥിരമായ�ൊരു ഉപജീവന മാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിച്ചതിലൂടെ മനുവി
ന�ൊപ്പം ഡിഡിയു ജികെവൈ എന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നു.
മാസശമ്പളം 15,000 രൂപ
റ്റാറ്റ ഡ
 യറക്ട്, ക�ോണ�്കോര്ഡ് മ�ോട്ടോര്സ് , എറണാകുളം.
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ഉല്ലാസ് എം.എം.

അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകള് ഒരു
പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ ഉല്ലാസിന്
സാധിച്ചത�ോട�ൊപ്പം കമ്പനിയിലെ
മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി

കള്ളിക്കാട്ടില് ഹൗസ്, മേക്കടമ്പ് പി.ഒ., മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം

“അച്ഛന്റെ മരണശേഷം ജീവിതം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ ഒരുപാട്
ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി. അമ്മ, സഹ�ോദരിമാർ... എങ്ങനെ ജീവിതം..... കുടുംബത്തി
നെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കും ഒന്നും അറിയാത്ത അവസ്ഥ. ജീവിതത്തിലെ
സന്തോഷങ്ങൾ അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതിയ ദിവസങ്ങൾ.” ഉല്ലാസിന്റെ വാക്കു
കളാണിവ. 21 വയസ്സുകാരന്റെ മുന്നിൽ ജീവിതം ച�ോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയ
പ്പോൾ ആണ് എന്ത് ജ�ോലിയും ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഉല്ലാസ്
നിർബന്ധിതനായത്. LIC എജന്റായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച തുച്ഛ
മായ വരുമാനം ആയിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആകെയുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോ
തസ്സ്. ബി.ക�ോം ബിരുദധാരിയിരുന്നിട്ടുകൂടിയും ഒരു ജ�ോലിയ്ക്കായി ഒരുപാടു ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉല്ലാസിന് നേരിടേണ്ടിവന്നു. ജ�ോലി അന്വേഷണത്തിന്റെ
ഭാഗമായിട്ടാണ് Kites-ന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് & റ്റാലി ക�ോഴ്സ്, ഡിഡിയു ജികെ
വൈയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നത് അമ്മ വഴി
ഉല്ലാസ് അറിയുന്നത്. അതുവഴി മൂന്നു മാസം കാലയളവുള്ള ഈ ക�ോഴ്സിന്
ചേരുകയും ചെയ്തു. ക�ോഴ്സിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അലൻ ടെ
ക്ന�ോളജീസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സപ്പോർട്ടർ ആയി ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു.
മാസശമ്പളത്തിനു പുറമെ മറ്റു പല ആനുകൂല്യങ്ങളും കമ്പനിയിൽ നിന്നു ലഭി
ക്കുന്നതു ക�ൊണ്ടുതന്നെ യാത�ൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാ എന്ന് ഉല്ലാസ് പറയു
ന്നു. ഉല്ലാസിന് ജ�ോലി ലഭിച്ചതിലൂടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക
ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ ഉല്ലാസിന്
സാധിച്ചു. ജ�ോലിയിലുള്ള ഉല്ലാസ്സിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും കഴിവുമാണ് കമ്പനി
മികച്ച ത�ൊഴിലാളിയായി ഉല്ലാസിനെ ആദരിക്കാൻ കാരണം. ഇതേ
ജ�ോലിയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പ്രവൃത്തി പരിചയം നേടി കമ്പനിയിലെ മറ്റെതെ
ങ്കിലും ഉയർന്ന പദവിയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യാനുളള ആഗ്രഹവും ഉല്ലാസ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മാസശമ്പളം 10,000 രൂപ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് സപ്പോര്ട്ടര്, അലന് ടെക്നോളജീസ് , എറണാകുളം.
ഫ�ോണ് : 7034707500
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വർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണെ
ങ്കിൽ കൂടിയും ഉയർന്ന ശമ്പളവും
വിശ്രമസമയവും ലഭ്യമാണ്.
ഇന്ദു തങ്കപ്പന്

പുതുചിറതണ്ടേല് വീട്, ചെറുവട്ടൂര്, പി.ഒ., ക�ോതമംഗംലം

"പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജ�ോലി ലഭിക്കുവാൻ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം
ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പ�ൊതുവെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും പല വൻകിട കമ്പനികളി
ലും വിദ്യാഭ്യാസകുറവുമൂലം ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടാറുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെ എന്നെ
പ�ോലെയുള്ള നിരവധി യുവതിയുവാക്കൾക്ക് സാധിച്ചു" എന്ന് ക�ോതമംഗലം
സ്വദേശിയായ ഇന്ദു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 25 വയസ്സുകാരിയായ ഇന്ദുവിന് പത്താം
ക്ലാസ്സ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണുള്ളത്. പ്ലസ്ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധി
ക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഗ്രാഫിക്ക് ഡിസൈനിംഗ് ക�ോഴ്സിന് ചേർന്നു. പഠന
ശേഷം ഇന്ദു ഒരു സ്റ്റുഡിയ�ോയിൽ ജ�ോലിചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഭർത്താവിൽ
നിന്ന് ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അറിയുന്നത്. മുവാറ്റുപുഴയിൽ പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന ഡെന്റ് കെയര് ഡെന്റല് ലാബ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും ഇതിൽ ഒരു
ഏജൻസി ആണെന്നറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അവരുടെ ക�ോഴ്സ
 ിന് ചേരുകയാ
യിരുന്നു. ക�ോടികൾ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാകാനും ഈ ക�ോഴ്സി
ലൂടെ ഇന്ദുവിന് സാധിച്ചു. മൂന്നുമാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെ കൃത്രിമ പല്ല് നിർമ്മി
ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കാലയളവിൽ യാത�ൊരു പണച്ചെലവും
ഇവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല. ഭക്ഷണം, യാത്ര കൂലി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ലഭിച്ചത് വളരെ
യധികം ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. ക�ോഴ്സിനുശേഷം അതേ കമ്പനിയിൽ തന്നെ
എല്ലാവർക്കും ജ�ോലി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദുവിന് കമ്പനിയുടെ Main front office
ലാണ് നിയമനം ആയത്. കമ്പ്യൂട്ടർ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ദു
വിന്റെ കഴിവാണ് ഇതിനു കാരണം.
മുൻപ് ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റുഡിയ�ോയിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരംവ
രെ ജ�ോലി ചെയ്തിട്ടും നിസ്സാര ശമ്പളം മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല
വിശ്രമസമയം പ�ോലും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് വർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അനുസ
രിച്ചാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഉയർന്ന ശമ്പളവും വിശ്രമസമയവും ലഭ്യമാണ്. അത�ോ
ട�ൊപ്പം ഇവർക്ക് എല്ലാവിധകമ്പനി ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജ�ോലിയി
ലുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും കഴിവും അനുസരിച്ച് ശമ്പളവർദ്ധനവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും
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സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. 2 മാസത്തോളം ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഇന്ദുവിന്
ജ�ോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത്
കമ്പനി പുതിയ ഒരാളെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായില്ലെന്നും തന്റെ സ്ഥാനം എനിക്കാ
യി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതായും ഇന്ദു അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു.

മാസശമ്പളം 10,000 രൂപ
ഡെന്റ് കെയര് ഡെന്റല് ലാബ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം
ഫ�ോണ് : 9846441458
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ജീവിതത്തില് ഒരടുക്കും ചിട്ടയും
വന്നത് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ്.
ശ്രീരാജ് പി.എസ്

പഴമ്പള്ളി വീട്, അയ്യംപ്പിള്ളി പി.ഒ., ചെറുവൈയ്പ്, എറണാകുളം.

പി.ജി. ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാർക്കിന്റെ കുറവും ആണ്
ശ്രീരാജിനെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ജ�ോലിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. അച്ഛനും അമ്മയും
സഹ�ോദരനും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തികപരമായുണ്ടായ
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിരന്തരം ഓര�ോര�ോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പഠനത്തിൽ
വലിയ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രീരാജിന് കഴിയാതെ വന്നു. എങ്കിൽ കൂടിയും
ബി.എസ്.സി. കെമിസ്ട്രി 50% മാർക്കോടെ ശ്രീരാജ് പാസ്സായി. തുടർന്ന് ഉപരി
പഠനം നടത്താൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും സെക്യൂരിറ്റി ആയി
ജ�ോലിചെയ്യുന്ന അച്ഛന്റെ വരുമാനം കടങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയ
പ്പോൾ നിത്യവൃത്തിക്കായി ശ്രീരാജിനും സഹ�ോദരനും പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച്
ജ�ോലി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു. പിന്നീടുള്ള ആല�ോചന മുഴുവനും
എളുപ്പത്തിൽ എന്തു ജ�ോലി കിട്ടും എന്നതായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് അമ്മ
വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അറിയുന്നത്.
അങ്ങനെയാണ് രാജഗിരി ക�ോളേജ് ഓഫ് സ�ോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ മൂന്നു
മാസത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ക�ോഴ്സ
 ിന് ചേരുന്നത്. ഇതുവരെ പഠിച്ച രീതികളിൽ
നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമായ ഒരനുഭവം ആയിരുന്നു ഈ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെ ശ്രീരാജിന്
ലഭിച്ചത്. യാത�ൊരുവിധ ചിട്ടകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ജീവിത
ത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ ക�ോഴ്സും ഇവിടു
ത്തെ അദ്ധ്യാപകരും ആണെന്ന് ശ്രീരാജ് പറയുന്നു. സമയബന്ധിതമായി കാ
ര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം ശ്രീരാജിന് ലഭിച്ചത് ഡിഡിയു ജികെവൈ
യിലൂടെയാണ്.
ശ്രീരാജിന് ഉണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ിനു
ശേഷം സ്പൈഡര് ടെക്നോ സ�ോഫ്റ്റില് സെക്യൂരിറ്റി ആയി ജ�ോലി ലഭിക്കാനും 6
മാസമായി അതേ ജ�ോലിയിൽ തുടരാനും ശ്രീരാജിനെ സഹായിച്ചത്. ഉത്തരവാ
ദിത്വത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത�ോടെ സാമ്പത്തികമായി ഉണ്ടാ
യിരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനും അച്ഛനും കുടുംബത്തിനും ഒരു
സഹായം ആകാനും ശ്രീരാജിന് കഴിഞ്ഞു. അതുമാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തി
ന്റെ ഒരു വിഹിതം തന്റേതായ�ൊരു സേവിംഗ് ആയി സൂക്ഷിക്കാനും ശ്രീരാജ്
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തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രീരാജിന്റെ കുടുംബത്തോട�ൊപ്പം ഡിഡിയു ജികെ
വൈയുടെ കൂടി നേട്ടം ആണ്. ചെറിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നില
നിൽക്കുന്നതിനാൽ അവ എത്രയും വേഗം പരിഹരിച്ചിട്ട് ഉപരിപഠനത്തിനു ചേ
രാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീരാജ്.

മാസശമ്പളം 10,000 രൂപ
സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്ഡ്, സ്പൈഡര് ടെക്നോ സ�ോഫ്റ്റ്, എറണകുളം
ഫ�ോണ് : 8129009981
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ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നും
നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ
ജീവിതത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ
ഉണ്ടായി.
വിസ്മയ പി. വിന�ോദ്

പുത്തന് പുരയ്ക്കല് വീട്, കുപ്പക്കയം പി.ഒ. ക�ോരുത്തോട്, ക�ോട്ടയം

ക്ഷമ എന്താണെന്നും, സമയത്തിന്റെ വില എത്രമാത്രം വലുതാണെന്നും മന
സ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് ഈ ക�ോഴ്സും അതിലൂടെ ലഭിച്ച ജ�ോലിയും വേണ്ടി
വന്നു. ക�ോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ വിസ്മയയുടെ വാക്കുകളാണിവ. അമ്മയും
സഹ�ോദരിയും അടങ്ങുന്ന ക�ൊച്ചുകുടുംബത്തിന്റെ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ
ഡിഡിയു ജികെവൈ -ക്ക് നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട്. 9 വർഷം മുൻപ് അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ട
വിസ്മയക്കും സഹ�ോദരിക്കും അമ്മയായിരുന്നു എല്ലാം. വീടുകളിൽ ജ�ോലിക്കു
പ�ോയും കടകളിൽ ജ�ോലി ചെയ്തുമാണ് അമ്മ വിസ്മയയേയും സഹ�ോദരിയെയും
പഠിപ്പിച്ചത്. ക�ൊറിയർ സർവ്വീസാണ് വിസ്മയ പഠിച്ചതെങ്കിലും ജ�ോലി ലഭി
ച്ചില്ല. അതിനെതുടർന്നാണ് ക്വസ്സ് ക�ോര്പ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മൂന്നു മാസത്തെ
ക�ോഴ്സിന് ചേർന്നത്. മൂന്നുമാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെ എബന് ടെലിക�ോമില്
ജ�ോലി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മൂന്നുമാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ിൽ 21 ദിവസവും ഉപഭ�ോ
ക്താക്കള�ോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്ന പരിശീലനമാണ് നൽകിയത്.
അതുവഴി ജ�ോലിഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ സാധിച്ചതായി വിസ്മയ പറയുന്നു. ഒരു
വർഷമായി ക�ോൾസെന്ററിൽ വർക്കു ചെയ്യുന്നതു വഴി വിസ്മയയ്ക്കും ജീവിത
ത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക മാറ്റത്തിനുപരി സ്വഭാവത്തി
ലുണ്ടായ മാറ്റം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ദിവസവും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഇടപഴകുന്നത്. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ ഏത�ൊരു സാഹചര്യത്തോടും യ�ോജിച്ചുപ�ോകാൻ സാധിക്കും എന്ന
പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിസ്മയ. ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നും നഗരത്തിലേക്കു
ള്ള യാത്രയിൽ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. വലിയ�ൊരു സമ്പാ
ദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു
വിഹിതം കുടുംബത്തിനായി മാറ്റിവെയ്ക്കാൻ വിസ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതു വഴി
അമ്മയുടെ അദ്ധ്വാന ഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ വിസ്മയയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
മാസശമ്പളം 7,000 രൂപ
എബന് ടെലിക�ോം, എറണകുളം
ഫ�ോണ് : 9605639080
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അഞ്ജലി റ�ോയി

മൂന്നു മാസത്തെ
ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ടാണ് ജ�ോലി
ലഭിച്ചതെങ്കിലും ഇന്ന്
ഞാന് സ്ഥിരം സ്റ്റാഫാണ്.

മാറാമറ്റം വീട്, പാണ്ടിപ്പാറ പി.ഒ., ഇടുക്കി

“അമ്മയുടെ ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം +2 വിന് ശേഷം ഉപരിപഠനത്തി
ന് ചേരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതുമാത്രമല്ല ചേച്ചിയുടെ കല്ല്യാണം നടത്തി
യതിന്റെ ബാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ചായക്കട നടത്തി അച്ഛന് ലഭിക്കു
ന്ന വരുമാനത്തിലൂടെ മാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാനും
കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ ഞാൻ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.”
ഇടുക്കി പാണ്ടിപ്പാറ സ്വദേശിയായ അഞ്ജലിയുടെ വാക്കുകളാണിവ. വീട്ടിലെ
കടബാധ്യതകൾ അച്ഛന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിലൂടെ മാത്രം തീർക്കാൻ
കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിച്ച് അമ്മയും ത�ൊഴിലു
റപ്പിനും കൂലിപ്പണിക്കും പ�ോകുവാൻ തുടങ്ങി.
ഒരിക്കൽ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പണിസ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ
ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ത�ൊഴിലുറപ്പിന്റെ മേറ്റ് വഴി അറിയുന്നത്.
ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി അഞ്ജലിയ�ോടു സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പഠിക്കാൻ താല്പ
ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുക�ൊണ്ടും പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ജ�ോലി ലഭിക്കുകയാ
ണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അത് വലിയ�ൊരു സഹായം ആകും എന്നതിനാലും
അഞ്ജലി ശ്രീടെക്ന�ോളജീസിന്റെ ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി ക�ോഴ്സിന് ചേരുകയായി
രുന്നു. ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെ അഞ്ജലിക്ക് ജ�ോലി ലഭിച്ചത് ഫ�ോർട്ട് ക�ൊച്ചിയിലുളള
ഫ്രാഗ്രന്റ് നേച്ചര് എന്ന ഹ�ോട്ടൽ & റിസ�ോർട്ടിന്റെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വിഭാഗ
ത്തിലാണ്. പ�ൊതുവെ റിസ�ോർട്ടുകളിൽ ജ�ോലി ചെയ്യാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക്
താല്പര്യം കുറവാണ്. സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മ തന്നെയാണ് കാരണവും.
ഈയ�ൊരു ഭയം എനിക്കും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ
കൂടിയും ജ�ോലിയെപ്പറ്റിയും സുരക്ഷിതത്വത്തെപ്പറ്റിയും പൂർണ്ണമായും റിസ�ോർട്ട്
ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചതിനാൽ ജ�ോലിക്ക് ജ�ോയിൻ ചെ
യ്യുകയായിരുന്നു എന്നും, എത�ൊരു റൂമിൽ പ�ോകുമ്പോഴും കൂടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗ
സ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ യാത�ൊരു വിധ പേടിയും തനിക്കില്ലെന്നും
അഞ്ജലി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 7 വരെയാണ് ജ�ോലി
സമയം. എല്ലാ ദിവസവും വർക്കിങ്ങ് ഡേ ആണ്. ആവശ്യാനുസരണം അവധി
ലഭ്യമാണ്. 8000 രൂപയാണ് അഞ്ജലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം. താമസവും ഭക്ഷ
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ണവും സൗജന്യമായതിനാൽ യാത�ൊരു വിധ ചിലവുകളും തനിക്കുണ്ടാകുന്നില്ല
എന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക കൃത്യമായി വീട്ടിൽ നല്കാനും സാധിക്കുന്നതായി അഞ്ജലി
പറയുന്നു. മൂന്നു മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ടാണ് ജ�ോലി ലഭിച്ചതെങ്കിലും
ഇന്ന് Fragrent Nature ലെ പെർമിനന്റ് സ്റ്റാഫാണ് അഞ്ജലി. കടബാധ്യതകൾ
കഴിയുമ്പോൾ ഉപരിപഠനം തുടരുക എന്നതാണ് അഞ്ജലിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ
ആഗ്രഹം

മാസശമ്പളം 8,000 രൂപ
ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്, ഫ്രാഗ്രന്റ് നേച്ചര്, ഫ�ോര്ട്ട് ക�ൊച്ചി. എറണകുളം
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രാഹുൽ.എൻ.സി

എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാ
യിരുന്നു ഒരു ബൈക്ക് സ്വന്ത
മാക്കുക എന്നത്. ഞാനത്
നിറവേറ്റി.

നാട്ടിപ്പാറ വീട്, പിണങ്ങോട്, വയനാട്

''സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇത്ര മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്കെത്തിച്ചത്
ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണ്. ഇന്നെനിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം സാധി
ച്ചെടുക്കാമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്.'' വയനാട്ടിലെ പിണങ്ങോട് എന്ന സ്ഥലത്തെ
നാട്ടിപ്പാറ ക�ോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന രാഹുൽ എന്ന 21 കാരന്റെ ആത്മവി
ശ്വാസം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. തന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ജ�ോലി
കിട്ടിയതിന്റെ അഭിമാനം രാഹുലിനുണ്ട്.
ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലാണ് രാഹുലിന്റെ ജനനം. കുടുംബത്തിലെ ഏക
വരുമാന മാർഗ്ഗമായിരുന്ന രാഹുലിന്റെ അച്ഛന് ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ അസുഖം
വന്നത�ോട് കൂടി കുടുംബത്തിന്റെ നില വഷളാകാൻ തുടങ്ങി. വീട്ടിലേ മറ്റാർക്കും
ത�ൊഴിലില്ലാത്തതിനാൽ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ന�ോക്കാനായി രാഹുലിന്റെ അമ്മ
ത�ൊഴിലുറപ്പ് ജ�ോലിക്ക് പ�ോയിത്തുടങ്ങി. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും
അമ്മയ്ക്ക് വയർ സംബന്ധമായ അസുഖം കലശലായി. തുടർന്ന് അമ്മയുടെ നില
വഷളാവുകയും ജ�ോലിക്ക് പ�ോകാൻ സാധിക്കാതാവുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയ
ത്ത് രാഹുലിന്റെ ചേച്ചി റിസ�ോർട്ടിൽ ജ�ോലിക്കു പ�ോയി തുടങ്ങി. അധ്വാനം
കൂടിയ ജ�ോലിയായിരുന്നെങ്കിലും 6000 രൂപ മാത്രമേ വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്നു
ള്ളൂ. ഈ വരുമാനത്തിൽ കുടുംബം ഒതുങ്ങിയത�ോടു കൂടി രാഹുലിന് ഒരു ജ�ോലി
വേണമെന്നത് അത്യാവശ്യമായിത്തീർന്നു.
പഠനസമയത്ത് കാപ്പിക്കുരു പെറുക്കിയും വെൽഡിംഗിന് പ�ോയുമാണ്
തന്റെ പഠന ചെലവ് രാഹുൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. വീട്ടിൽ അല്ലറചില്ലറ ഇല
ക്ട്രിക് ജ�ോലികള�ൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രാഹുലിന് ഒരു മെക്കാനിക് ആകാനായിരുന്നു
ഇഷ്ടം. എന്നാൽ ഒരു സുഹൃത്തു വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ യെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ
രാഹുൽ എളുപ്പത്തിൽ ജ�ോലി കിട്ടുമെന്നതിനാലും അതു വഴി കുടുംബം രക്ഷപ്പെ
ടുമെന്ന വിശ്വാസമുള്ളതിനാലും ഡിഡിയു ജികെവൈയിൽ ചേർന്നു. ജ�ോലി എളു
പ്പത്തിൽ ലഭിച്ചു.
രാഹുലിന് ജ�ോലി ലഭിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. മലപ്പുറം കാക്ക
ഞ്ചേരിയിൽ കിൻഫ്രാ പാർക്കിൽ മേരി ടൈം ക്രീം ഫുഡ്സിൽ ഓഫീസ്
ബ�ോയ് ആയാണ്
ജ�ോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ തനിക്ക് വളരെ
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സുരക്ഷിതമായതും റിസ്കില്ലാത്തതുമായ ജ�ോലിയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് അയാൾ
പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു
തുടങ്ങി. അച്ഛന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇപ്പോൾ പണമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കുക
എന്നത്. ല�ോണിനാണെങ്കിലും താൻ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റിയെന്ന് രാഹുൽ
പറഞ്ഞു.
''പണ്ടൊക്കെ
സ്കൂ
 ളിൽ
പഠിക്കുമ്പോൾ
വിന�ോദയാത്രയ്ക്ക്
മറ്റു
കുട്ടികളെപ്പോലെ പ�ോകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതില�ൊരുപാട് വി
ഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിഷമം മാറ്റാൻ ഇപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി മുതലായ എനി
ക്കിഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തു തീർക്കാറുണ്ട്.'' രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇനിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സഹ�ോദരിയുടെ വിവാഹം നല്ല രീതിയിൽ
നടത്തുക എന്നതാണെന്നു പറയുമ്പോൾ രാഹുലിന്റെ മുഖത്ത് ആത്മവിശ്വാസം
നിഴലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

മാസശമ്പളം : 10,000 രൂപ
ഓഫീസ് ബ�ോയ്, കിൻഫ്രാ പാർക്കിൽ മേരി ടൈം ക്രീം ഫുഡ്സ്, കാക്കഞ്ചേരി, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ് : 8086928236
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അഭിനന്ദ്. എം.എസ്

ഇപ്പോഴെനിക്ക് അച്ഛന്റെ അസു
ഖത്തെക്കുറിച്ചോർത്ത് ആശങ്ക
യില്ല. എനിക്കിപ്പോള് വരുമാന
മുണ്ട്.

നങ്ങോരക്കുന്നുമ്മൽ വീട്, പയമ്പ്ര പി.ഒ., കുന്നമംഗലം (വഴി), ചേവായൂർ

''ഇപ്പോഴെനിക്ക് അച്ഛന്റെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചോർത്ത് ആശങ്കയില്ല. എന്റെ
വരുമാനം ക�ൊണ്ട് അച്ഛനെ പരിപാലിക്കാമെന്ന വിശ്വാസം എനിക്കിപ്പോളു
ണ്ട്്.'' ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള ഈ വാക്കുകൾ ക�ോഴിക്കോട് കുന്നമംഗ
ലം സ്വദേശി അഭിനന്ദിന്റേതാണ്.
ചെറുപ്പകാലം മുതലേ പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്നു അഭിനന്ദ്. ഒരുപാട്
പഠിച്ച് അതുവഴി നല്ലൊരുജ�ോലി വാങ്ങണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്നാൽ
അഭിനന്ദിന്റെ ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിയത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അച്ഛൻ
ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കാരണം ആശുപത്രിയിൽ ആയതുമുത
ലാണ്. അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയൻ തുടങ്ങിയ അഭിനന്ദിന്റെ കുടുംബത്തിന് താ
ങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ഈ സംഭവം.
ഒരു സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള ജ�ോലി തനിക്ക് നിർബന്ധമായും കിട്ടിയാലേ
വീട്ടിലേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലവഴിക്കാനും അച്ഛന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി എടുക്കാനും
കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അഭിനന്ദിന് മനസിലായി. ''ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ്
ഞാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈക്കുറിച്ചറിഞ്ഞത്. മൂന്ന് മാസത്തെ പഠനത്തിന്
ശേഷം ഉറപ്പായും ജ�ോലി ലഭിക്കുമെന്നറിഞ്ഞത�ോടെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല.
ക�ോഴ്സിൽ ചേർന്നു.'' അഭിനന്ദ് പറഞ്ഞു.
പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം ഐ.ടി.ഇ (ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ
ഹാർഡ്വെയർ) ചെയ്തു. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹ�ോട്ടലിലും മറ്റും രാത്രി
പാർട്ടൈം ജ�ോലി ചെയ്താണ് അഭിനന്ദ് പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ പണം
കണ്ടെത്തിയത്. ഡിഡിയു ജികെവൈയിൽ 3 മാസത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം
അഭിനന്ദിന് ജ�ോലി ലഭിച്ചു. ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഷിത്ത് എന്ന സ്വകാര്യ
സ്ഥാപനത്തിൽ ഹെൽപ്പറായാണ് ജ�ോലി ലഭിച്ചത്.
ഇപ്പോൾ മാസത്തിൽ 18000 രൂപ അഭിനന്ദിന് ലഭിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ
ഒട്ടുമിക്ക ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതായും പറഞ്ഞു. മുൻപ് അച്ഛ
ന്റെ ചികിത്സാവശ്യത്തിനായി പലര�ോടും കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. ചിലർ പരിഹ
സിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അത്തരമ�ൊരവസ്ഥ വരുന്നില്ല. അച്ഛന്റെ ചികിത്സ
യ്ക്കുള്ള പണം സ്വയം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ അനിയത്തിയുടെ
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പഠത്തിനാവശ്യമായ ചിലവും നടത്തിക്കൊണ്ടുപ�ോകാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് അഭി
നന്ദ് പറഞ്ഞു. തന്റെ പേരിന് തികച്ചും യ�ോജിച്ചരീതിയിലാണ് അഭിനന്ദിന്റെ
പ്രവൃത്തി. ഇതിന�ൊക്കെ കാരണം ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണെന്ന് അഭിനന്ദ്
പറഞ്ഞു.
''യാത്ര ചെയ്യാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ബൈക്കുണ്ട്. ല�ോണിനാണെങ്കിലും
ഡിഡിയു ജികെവൈ വഴി ലഭിച്ച ജ�ോലിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് സാധിച്ചത്. ഇത്ര
ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും
നല്ലൊരു വരുമാനം ഉള്ളതിനാൽ അസ്വസ്ഥത ഇല്ലാതായി.'' അഭിനന്ദ്
കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കമ്പനി ജ�ോലിക്ക് പുറമെ ഇപ്പോഴും രാത്രി ഹ�ോട്ടലുകളിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു
ണ്ട്. കൂറേ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റേതായ സംതൃപ്തി തനിക്ക്
ലഭിക്കുന്നതായി അഭിനന്ദ് പറഞ്ഞു.

മാസശമ്പളം 18,000 രൂപ
ഹെല്പ്പര്, ഷിത്ത് കമ്പനി, ക�ോഴിക്കോട് ജില്ല.
ഫ�ോണ് : 8943558143
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ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആര�ോട്
സംസാരിക്കാനും ധൈര്യക്കുറ
വില്ല
ശരണ്യ. ടി.സി

പുലമൂലതടത്തിൽ, ചെറുകാട്ടൂർ, പനമരം, വയനാട്

''ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങെനെയ�ൊരു ജ�ോലി എനിക്കു കിട്ടു
മെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല വരുമാനത്തോടെ സന്തോ
ഷമായി കഴിയാനിപ്പോൾ എനിക്കു സാധിക്കുന്നുണ്ട്.''
വയനാട് ജില്ലയിലെ പനമരത്തെ കാപ്പുഞ്ചാൽ പ്രദേശത്തെ ശരണ്യയുടെ
വാക്കുകളാണിത്. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പഠനത്തോട് വളരെ താൽപര്യമുള്ള
കുട്ടിയായിരുന്നു ശരണ്യ. ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക വരുമാനം അച്ഛന് കൂലിപ്പ
ണിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിനാൽ പഠനത്തോട് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും
വീട്ടിലേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ആ ആഗ്രഹം ശരണ്യയ്ക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി
വന്നു. അയൽക്കൂട്ടാംഗമാണ് ശരണ്യയുടെ അമ്മ. കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ്
ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് ശരണ്യ അറിഞ്ഞത്. ക�ോഴ്സ
 ് തികച്ചും സൗജ
ന്യമായതിനാലും ജ�ോലി തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നതിനാലും പ്ലസ് ടുവിനു
ശേഷം ശരണ്യ ഈ ക�ോഴ്സ
 ിന് ചേർന്നു. ഏത�ൊക്കെ രീതിയിൽ ത�ൊഴിൽ
മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.
ക�ോഴ്സ് പൂർത്തിയായ ഉടനെ ഏറണാകുളത്തെ കിറ്റക്സിൽ ജ�ോലി ലഭിച്ചു.
ആറായിരം രൂപയായിരുന്നു വരുമാനം. തുടർന്ന് മാറ്റം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക്
ക�ോഴിക്കോട് കല്യാൺ കേന്ദ്രയിൽ ഒഴിവുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചത�ോടെ
ആ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെ
ടുത്തു. താമസിയാതെ കല്യാൺകേന്ദ്രയിൽ ജ�ോലി ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസ
ത്തിൽ 13000 രൂപ ശരണ്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇത�ോടെ ശരണ്യയുടെ ജീവിതനില
യിൽ മെച്ചങ്ങളുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി.
''മുമ്പ് ഞാൻ ആളുകള�ോട് ഇടപഴകാൻ മടിച്ചിരുന്നു. ഒരു പ�ൊതുവേദിയിൽ
കയറിവരാനും സംസാരിക്കാനും പേടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക്
ആര�ോട് സംസാരിക്കാനും ധൈര്യക്കുറവില്ല. ക�ോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്
അവിടുത്തെ സാർ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഒരുപാട്
മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ, എന്ത് മറുപടി ക�ൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ
പഠിച്ചു. ഈ മാറ്റം എനിക്കുണ്ടായത് ഡിഡിയു ജികെവൈ വഴിയാണ്.'' ശരണ്യ
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പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ ഒര�ോ മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോഴും മനസ്സിന് സന്തോഷവും
ആത്മവിശ്വാസവുമാണ്. രണ്ടു മാസത്തെ ശമ്പളം സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു സ്വർണ്ണ
മാല വാങ്ങി. മുൻപ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പണം
ഉപയ�ോഗിച്ച് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യ
ങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാസത്തിൽ നല്ലൊരു തുക വീട്ടിലേക്ക് ക�ൊടു
ക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ശരണ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ തന്റെ ചെറിയ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായതി
ന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ശരണ്യ.

മാസശമ്പളം 13,000 രൂപ
കല്യാണ് കേന്ദ്ര, ക�ോഴിക്കോട്
ഫ�ോണ് : 9526804579
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എനിക്കിപ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ
മുമ്പിൽ പതറാതെ നിൽക്കാനും
സംസാരിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട്
ശശി.എസ്

സൗപർണിക വീട്, കാട്ടികുളം പി.ഒ., കാലിക്കൊല്ലി, വയനാട്

''കൂടുതൽ ആൾക്കാറുള്ളിടത്ത് പ�ോയി സംസാരിക്കാൻ മടിയുള്ള എനിക്കി
പ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പതറാതെ നിൽക്കാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയു
ന്നുണ്ട്.'' വയനാട് സ്വദേശി ശശിയുടെ വാക്കുകളാണിത്.
ഒരു തമിഴ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ദളിത യുവാവാണ് ശശി. 32 വർഷം മുമ്പ്
വയനാട്ടിലെ കാട്ടിക്കുളം എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കൂടിയേറി താമസിച്ചവരാണു
ശശിയുടെ കുടുംബം. ഇന്നും വീട്ടിൽ മലയാളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായി സംസാ
രിക്കുന്നത് തമിഴിലാണ്.
ഒരു പട്ടാളക്കാരനാകണം എന്നായിരുന്നു ശശിയുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ
പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും സെലക്ഷൻ കിട്ടാത്തതിനാൽ ഈ ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കേ
ണ്ടി വന്നു. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അച്ഛന്റെ ഏകവരുമാനത്തിലായിരുന്നു
ശശിയും അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് ചേച്ചിമാരും കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. കാൻസർ ബാ
ധിതയായ അമ്മയുടെ ചിക്തിസയ്ക്കായി അച്ഛന് കൂലിപ്പണിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരു
ന്ന പണം തികഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊപ്പം പഠനവും നല്ല
രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു പ�ോകാൻ ശശിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അഞ്ച്
വർഷം മുമ്പാണ് അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഒരു പെങ്ങളുടെ വിവാഹം
നടത്തി. ഈ വിവാഹം നടത്തിയത�ോടുകൂടി അച്ഛൻ കടക്കെണിയിലായി.
രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങൾക്കും പഠനം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു പ�ോകാൻ സാധിച്ചില്ല.
പെങ്ങൾ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് തുന്നൽ ജ�ോലിക്കു പ�ോകാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ സമ
യത്താണ് ഡിഡിയുജികെവൈയെക്കുറിച്ച് ശശി അറിഞ്ഞതും ക�ോഴ്സിൽ
ചേർന്നതും. ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ജ�ോലി ലഭിച്ചു.
ശശിക്ക് ജ�ോലി ലഭിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു വർഷവും രണ്ടുമാസവുമായി. തുടക്ക
ത്തിൽ 8000 രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം. ഇപ്പോൾ 9000 രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കു
ന്നുണ്ട്. മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം ജ�ോലിചെയ്യുന്നതിനാൽ മാസത്തി
ലിപ്പോൾ 13000 രൂപ ലഭിക്കുന്നു. ഐസ്ക്രീം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ
നല്ല മികവു തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശശി. വിന�ോദത്തിനു പ�ോലും സമയം
കണ്ടെത്താതെ ആസ്വദിച്ച് ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ശശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹ
മാണ് ഒരു വീടുവെക്കുക എന്നത്.
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ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി വീട്ടിൽ നൽകുകയും ബാക്കി
ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടക്കു
മെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ശശി പറഞ്ഞു. താമസവും ഭക്ഷണവും സൗജന്യ
മായി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റു കാര്യമായ ചെലവുകള�ൊന്നു വരുന്നില്ല. അതിനാൽ
ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടുപ�ോകാമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് ശശി
കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിലും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ത�ൊഴിലിലേക്ക്
മാറാനാണിപ്പോൾ ശശി ശ്രമിക്കുന്നത്.
ജ�ോലിയില്ലാത്ത സമയത്ത് വെറുതെ കറങ്ങി നടക്കുന്നവൻ എന്നു പറഞ്ഞി
രുന്ന നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും, വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും തനിക്കിപ്പോൾ ബഹുമാനമാണ്
ലഭിക്കുന്നതെന്നും ശശി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ തന്റെ ജ�ോലിയിലൂടെ മികച്ച അഭി
പ്രായമാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതെന്നും ശശി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വീടു
വെക്കുക എന്ന ആഗ്രഹത്തിനു പുറമെ സഹ�ോദരിയുടെ വിവാഹം നടത്തുക
എന്ന ആഗ്രഹം കൂടി ശശിക്കുണ്ട്.

മാസശമ്പളം 13,000 രൂപ
ശശി. എസ്, വയനാട്
ഫ�ോണ് : 9544389578
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ബിനില.ബി.പി

എന്റെ മകനെ മറ്റൊരാളുടെ
സഹായമില്ലാതെ വളർത്താനും
പഠിപ്പിക്കാനും എനിക്ക്
സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

ചെറുവലത്ത് പുത്തൻ വീട്, കണ്ണോത്ത്പി.ഒ., ചൂരമുണ്ട, ക�ോടഞ്ചേരി

''എനിക്കിന്ന് സുരക്ഷിതത്വമുള്ളൊരു ജ�ോലിയാണ് ലഭിച്ചത്. എന്റെ മകനെ
മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ വളർത്താനും പഠിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. അതു തന്നെയാണെന്റെ നേട്ടം.'' ബിനിലയുടെ വാക്കുകളാണിത്.
വളരെ പാവപ്പെട്ടൊരു കൂടുബത്തിലാണ് ബിനിലയുടെ ജനനം. അമ്മയും
ബിനിലയും മകനും ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം. 21-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ബി
നിലയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഏത�ൊരു പെൺകുട്ടിയെയും പ�ോലെ സ്വപ്നങ്ങ
ളും പ്രതീക്ഷകള�ോടെയുമാണ് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നതെങ്കിലും അതു
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലായാതി. മദ്യപാനിയും ഉത്തരവാദിത്വബ�ോധവുമില്ലാത്ത
ഒരു ഭർത്താവിനെയാണ് ബിനിലയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. കുറച്ചു കാലം മാത്രമാണ് ആ
ബന്ധം നിലനിന്നത്.
അമ്മ കൂലിപ്പണിക്ക് പ�ോയാണ് ബിനിലയെ വളർത്തിയത്. അമ്മയ്ക്കു വയ്യാ
തായത�ോടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ വീട്ടു ജ�ോലിക്കാരിയാ
യി ബിനില പ�ോയിത്തുടങ്ങി. എന്നാൽ 100 ശതമാനവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തൊരു
ജ�ോലിയായിരുന്നു അതെന്ന് ബിനില പറഞ്ഞു. കൂടാതെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട
ജ�ോലി ലഭിക്കാത്തതും ബിനിലയെ മാനസികമായി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ
തുടങ്ങി. മകന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചും അമ്മയെക്കുറിച്ചും ഓർത്തപ്പോൾ
ജ�ോലിക്കു പ�ോകാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന അവസ്ഥ വന്നു. ഈ സമയത്താണ്
കുടുംബശ്രീ വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞതും ക�ോഴ്സിൽ ചേർന്ന
തും
പ്രീതി സിൽക്സിൽ ആയിരുന്നു ജ�ോലി ലഭിച്ചത്. അന്ന് 7000 രൂപയായി
രുന്നു വരുമാനം. ശേഷം ക�ോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ ജ�ോലി ലഭിച്ചു.
ബിനിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രതിമാസം 8500 രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു. ഹ�ോസ്റ്റൽ
താമസവും ഭക്ഷണവും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റു ചിലവുകള�ൊന്നും
വരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക വീട്ടിലേക്ക് ക�ൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു
ണ്ടെന്ന് ബിനില പറഞ്ഞു. ''എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും വലുത് മകന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ
മാണ്. അതെനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
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ഇപ്പോൾ അവൻ ബ�ോർഡിംഗിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. വെക്കേഷൻ സമയ
ങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കാണും. അവനിഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ക�ൊടുക്കും. പുറ
ത്തുപ�ോകും.'' ബിനില സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.
സ്വന്തമായ�ൊരു വീടും അതിലുപരി ഒരു റേഷൻ കാർഡും വേണമെന്നാണ്
തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇപ്പോൾ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതമാണുള്ളതെന്നും
ബിനില പറഞ്ഞു.

മാസശമ്പളം 8500 രൂപ
സെയില്സ് ഗേല്, ജയലക്ഷ്മി സില്ക്സ്, ക�ോഴിക്കോട്
ഫ�ോണ് : 7034235461
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അഞ്ജുപ്രിയ. പി.വി

വരുമാനത്തിൽ നല്ല ഒരു തുക
വീട്ടിലേക്കയക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
ഒരു പവൻ വരുന്ന സ്വർണ്ണമാല
യും വാങ്ങി

പെരുഞ്ചോല വീട്, എള്ളുമാനം ഇടവക, വയനാട്

''ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതിനാൽ സംവരണത്തിലൂടെ വേഗം ജ�ോലി
ലഭിക്കും എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ +2 വരെ പഠിച്ചതും അതിനു ശേഷം
ജെ.ഡി.സി ക�ോച്ചിംഗിനു ചേർന്നതും. അമ്മയെക്കൊണ്ട് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ
എല്ലാം നടക്കുന്നില്ലെന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു.'' വയനാട്ടിലെ കുറിച്യവിഭാ
ഗത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ജുപ്രിയയുടെ വാക്കുകളാണിത്.
വയനാട്ടിലെ എള്ളുമാനത്തെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് അഞ്ജുപ്രിയ ജനിച്ച
ത്. കുടുംബശ്രീയില് ആനിമേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ആകെയുള്ള
വരുമാനത്തിലാണ് കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ വരുമാനം ക�ൊണ്ടു
മാത്രം കുടുംബം പുലർത്താൻ സാധിക്കാത്തിനാൽ ദാരിദ്ര�വും കഷ്ടപ്പാടും അവർ
ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ചു. ഈ അവസ്ഥയാണ് എത്രയും പെട്ടന്ന് ഒരു ജ�ോലിവേണ
മെന്ന തീരുമാനമെടുക്കാൻ അഞ്ജുപ്രിയയ്ക്ക് പ്രേരണയായിത്തീർന്നത്.
കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകയായ അമ്മ വഴിയാണ് ഡി.ഡിയു. ജി.കെ.വെയെ
ക്കുറിച്ച് അഞ്ജുപ്രിയ അറിയുന്നത്. ക്യൂസ്ക�ോർപ്പ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മൂന്ന് മാസത്തെ
ക�ോഴ്സ് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായതും ജ�ോലി ഉറപ്പായിട്ടും ലഭിക്കും എന്നുള്ള
തുക�ൊണ്ടുമാണ് അഞ്ജുപ്രിയ ക�ോഴ്സിന് ചേർന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട്
മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഡി.ഡി.യു. ജി.കെ.വൈയിൽ ചേർന്നതിനു ശേഷമാണെ
ന്നും ഒരുപാട് അറിവുകൾ നേടാൻ സാധിച്ചെന്നും അഞ്ജുപ്രിയ പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ അഞ്ജുപ്രിയയ്ക്ക് ഭക്ഷണവും താമസവും കഴിഞ്ഞാൽ 13000 രൂപ
കൈയിൽ ലഭിക്കുന്നു. ആ വരുമാനത്തിൽ നല്ല ഒരു തുക വീട്ടിലേക്കയക്കാൻ സാ
ധിക്കുന്നു. ഒരു പവൻ വരുന്ന സ്വർണ്ണമാലയും വാങ്ങാൻ സാധിച്ചതായി അഞ്ജു
പ്രിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തനിക്കും അച്ചനും അമ്മയ്ക്കും അനിയത്തിക്കും താമസിക്കാൻ
നല്ലൊരു വീട് വേണം എന്നതാണ് അഞ്ജുപ്രിയയുടെ ഇനിയുള്ള സ്വപ്നം.
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ജിൻസ് ജെയിംസ്

പപ്പയെക്കൊണ്ട് അധികകാലം
ജ�ോലി ചെയ്യിക്കാതെ കുടുംബം
സ്വന്തമായി മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടു
പ�ോകാന് ഇന്നെനിക്കാവും

പൈക്കോട്ട് വീട്, കുടിയ�ോൻമല പി.ഒ., കണ്ണൂർ

''പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് നഴ്സ
 ിങ്ങി
നു പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ചെലവുള്ളതിനാനാലും അനിയൻ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരാനിരി
ക്കുന്നതിനാലും എന്റെ പഠനത്തിനുള്ള ചെലവുകൂടി പപ്പയ്ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയി
ല്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നതുക�ൊണ്ടാണ് ജ�ോലി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ
ഡിഡിയു ജികെവൈയിൽ ചേർന്നത്.'' കണ്ണൂരിലെ കുടിയ�ോൻമല സ്വദേശി
ജിൻസ് ജെയിംസ് പറഞ്ഞു.
ഒരു ഇടത്തരം ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലാണ് ജിൻസ് ജനിച്ചത്. സുഹൃത്തിൽ
നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയ�ൊരു ക�ോഴ്സ
 ിനെക്കുറിച്ച് ജിൻസ് അറിഞ്ഞത്. ഒരു
ജ�ോലി കിട്ടുമെന്നുറപ്പുള്ളതിനാലും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒപ്പമുള്ളതിനാലും
ജിൻസ് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ക�ോഴിസിനു ചേർന്നു.അതുവരെ വീട്ടിലെ ഏക
വരുമാന സ്രോതസ് അച്ഛനായിരുന്നു. പെങ്ങളുടെ നഴ്സ
 ിംഗ് പഠനത്തിനു
വേണ്ടി എടുത്ത ല�ോൺ തിരിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ വീട്ടിൽ വളരെ
യേറെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതായി ജിൻസ് പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇ.ജെ ആന്റ് കമ്പനിയിൽ വെയർഹൗ
സ് ഇൻ ചാർജ്ജായാണ് ജിൻസ് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നത്. മാസത്തിൽ 12000 രൂപ
വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു. ഈ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് സഹ�ോദരിയുടെ ല�ോൺ
അടച്ചുതീർക്കാനായി മറ്റിവെക്കാനും അനിയന്റെ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായി
സഹായിക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷം ജിൻസിനുണ്ട്. വീട്ടുകാര്യങ്ങ
ളിലും മറ്റും അച്ഛനെ ഒറ്റയ്ക്കു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും പങ്കുവ
ഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് സംതൃപ്തിയിലാണിപ്പോൾ ജിൻസ്.
ഡിഡിയു ജികെവൈ കഴിഞ്ഞത�ോടു കൂടി സാമ്പത്തികപരമായ മാറ്റങ്ങൾ
മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായതായി ജിൻസ് പറഞ്ഞു.
ലാംഗ്യേജ് സ്കിൽ വർദ്ധിച്ചു. എവിടെയും എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും ധൈ
ര്യത്തോടെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നും പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരവരു
മാനമുള്ളതുക�ൊണ്ടും അധികം അദ്ധ്വാനമില്ലാത്തതിനാലും ജ�ോലിയേറെ ഇഷ്ട
മാണെന്ന് ജിൻസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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''പപ്പയ്ക്ക് വയസായിത്തുടങ്ങി ഇനി വിശ്രമമാണവശ്യം. പപ്പയെക്കൊണ്ടധി
കകാലം ജ�ോലി ചെയ്യിക്കാതെ കുടുംബം സ്വന്തമായി മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോക
ണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം'' ജിൻസ് പറഞ്ഞു നിർത്തി.

മാസശമ്പളം 12,000 രൂപ
വെയർഹൗസ് ഇൻ ചാർജ്ജ്, ഇ.ജെ ആന്റ് കമ്പനി, എറണാകുളം
ഫ�ോണ് : 9645072232
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ജയേഷ്. കെ.പി

ചേട്ടന്റെ വിവാഹം,
മെബൈല്, ബൈക്ക് ജയേഷ് സ്വപ്നങ്ങള്
സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്

ക�ോട്ടയാട്ട് പുതിയപുരയിൽ, ശ്രീകണ്ഠപുരം പി.ഒ,, കണ്ണൂർ

''ഇനി ഈ ത�ൊഴിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു പ�ോകാനാ ണെനിക്കിഷ്ടം.
കാരണം ഒരു ത�ൊഴിൽ എന്നതിലുരി ഞാനിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വിഷയവുമാണിപ്പോൾ
ചെയ്തു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.'' ജയേഷിന്റെ വാക്കുകളാണിത്.
ഒരു ഇടത്തരം ദളിദ് കുടുംബത്തിലാണ് ജയേഷിന്റെ ജനനം. അമ്മ, അച്ഛൻ,
ചേട്ടൻ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ജയേഷിന്റെ കുടുംബം. കുടുംബത്തിന്റെ ഏക
വരുമാന സ്രോതസ് ജയേഷിന്റെ ചേട്ടനായിരുന്നു. ചേട്ടന്റെ വരുമാനത്തിൽ
മാത്രം കുടുംബം മുന്നോട്ടു പ�ോയപ്പോൾ നിത്യേന ചെലവിനല്ലാതെ മറ്റ് ആവശ്യ
ങ്ങൾക്കൊ സമ്പാദ്യത്തിനായ�ോ പണം തികയാതെ വന്നു. പ്ലസ്ടു പഠനത്തിനു
ശേഷം വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ കാരണം പഠനം മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കാൻ ജയേഷിനു സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗ
ണ്ടന്റായി ജ�ോലി ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ജ�ോലി ജയേഷിനു സമ്മാനിച്ചത്
ടെൻഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. താൽപര്യമില്ലാത്ത ജ�ോലി എന്നതിലുപരി കഠിനാ
ദ്ധ്വാനം കൂടിയായപ്പോൾ ജ�ോലി മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു പ�ോകാൻ ജയേഷിന് സാധി
ച്ചില്ല.
കുടുംബശ്രീ അംഗമായ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഡി.ഡിയു.ജി.കെ. വൈയെക്കു
റിച്ച് ജയേഷ് അറിഞ്ഞത്. ക�ോഴ്സ
 ് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം കണ്ണൂരിലെ കൂട്ടുകാ
രൻ എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ എഞ്ചിൻ ബ�ോയിയായി ജയേഷിന്
ജ�ോലി ലഭിച്ചു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജ�ോലിയായതു ക�ൊണ്ടു തന്നെ അത്യധികം ഉത്സാഹ
ത്തോടെയാണ് ജ�ോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതെന്ന് ജയേഷ് പറഞ്ഞു. രാവിലെ
10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെയാണ് ജ�ോലി സമയം. ജയേഷിന്
ജ�ോലി ലഭിച്ചിട്ടിപ്പോൾ 10 മാസത്തോളമായി. ഇപ്പോൾ ജയേഷിന് ഒരു മാസം
9000 ത്തിലധികം വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജ�ോലി ലഭിച്ചതിനു ശേഷമായിരു
ന്നു ചേട്ടന്റെ വിവാഹം. ഇതിനായി അച്ഛന�ൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു തുക നൽകി
ചേട്ടന്റെ വിവാഹം നടത്താൻ തനിക്ക് സാധിച്ചതായി ജയേഷ് പറഞ്ഞു. അതു
കൂടാതെ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു വരുമാനം തനിക്കുണ്ടെന്നും മ�ൊബൈൽ,
ബൈക്ക് എന്നിവ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തനിക്കു വാങ്ങിക്കാൻ സാധി
ച്ചതായും ജയേഷ് പറഞ്ഞു. ഈ പത്ത് മാസത്തിനിടയിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളാണ്
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ഉണ്ടായതെന്ന് ജയേഷ് അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞു.
ഏത�ൊരു മനുഷ്യന്റെയും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളി ല�ൊന്നാണ് സൗകര്യങ്ങളെ
ല്ലാം ഒത്തു ചേർന്നൊരു വീടും നല്ലൊരു ജീവിതവും. ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന
ഓടിട്ട വീടു മാറ്റി പുതിയ�ൊരു വീടുണ്ടാക്കുക എന്നതും തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒളി
ഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ജയേഷ് പറഞ്ഞു. ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകു
മെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണിപ്പോൾ ജയേഷെന്ന് അയാളുടെ വാക്കുകളിലൂ
ടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു
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അച്ഛന്റെ മുഖത്തു കാണുന്ന
സന്തോഷമാണ് എന്റെ
ഏറ്റവും വലിയ വിജയം.
രജൂവ്. സി.പി

ചിറപുറത്ത് വീട്, ശ്രീകണ്ഠപുരം പി.ഒ., ക�ോട്ടൂർ വയൽ, കണ്ണൂർ

''പഠിച്ചൊരു ജ�ോലി നേടി ഉയരങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട് അതിലേക്കായി സഞ്ച
രിക്കുക എന്ന എന്റെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഡിഡിയു ജികെവൈ
വഴിയാണ്.'' കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠപുരം സ്വദേശി രജൂവ് സി.പിയുടെ വാ
ക്കുകളാണിത്. ഇരിട്ടിയിലെ സ്റ്റാർ പ്ലസ് മ�ോട്ടോർസിൽ ഓട്ടോമ�ോട്ടീവ് ടെക്നീ
ഷ്യനായാണിപ്പോൾ രജൂവ് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നത്. ജ�ോലിയിൽ നല്ല മികവു തെളി
യിച്ചതിനാൽ സ്റ്റാർ മാനേജർ/സർവ്വീസ് ഹെഡ് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
അച്ഛൻ, അമ്മ, എട്ടൻ അനിയത്തി എന്നിവരടങ്ങിയ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബ
മാണ് രജൂവിന്റേത.് അച്ഛന് കൂലിപ്പണിയാണ്,
സഹ�ോദരൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു. ഇവരെ ക്കൂടാതെ കുടുംബം
ന�ോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കുമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഒരു
സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള ജ�ോലി തനിക്കും വേണമെന്ന ചിന്ത രജൂവിനുണ്ടായത്.
കുടുംബശ്രീ അംഗമായ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറി
ച്ചറിഞ്ഞത്. പെട്ടന്നൊരു ജ�ോലിയും അതിലുപരി മൂല്ല്യമുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും
ലഭിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് രജൂവ് ക�ോഴ്സ
 ിന് ചേർന്നത്.
തുടർന്ന് ക�ോട്ടൂരിലെ ഡി.ബി ടെക്കിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ് പൂർത്തി
യാക്കി. കൂടുതൽ ആൾക്കാര�ോട് ഇടപഴകാൻ ഈ ക�ോഴ്സ് ഒരുപാട് സഹായ
കരമായെന്ന് അയാൾ് പറഞ്ഞു. രജൂവിന് ജ�ോലി ലഭിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു വർഷ
ത്തോളമായി. ഇപ്പോൾ 15000 രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ
വരുമാനത്തില് നിന്ന് വീട്ടുചെലവിനായി ഉപയ�ോഗിക്കുകയും ബാക്കി ബാങ്കി
ലിടാറുമാണ് പതിവ്. പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവുമധികം ടെൻഷന
ടിക്കുന്നതും കഷ്ടപ്പെടുന്നതും അച്ഛൻമാരാണെന്നു പറയുമ്പോഴും നല്ലൊരു തുക
പെങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ചെലവഴിക്കാൻ രജൂവിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
''ഇപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പണ്ടത്തേതുപ�ോലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവി
ക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്താവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു
ണ്ട്. അച്ഛന്റെ മുഖത്തു കാണുന്ന സന്തോഷമാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം.
എനിക്കിപ്പോൾ എന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി അന്യരെ ആശ്ര
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യിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. വസ്ത്രങ്ങള�ോ, മ�ൊബൈല�ോ എന്തുമാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ
ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.'' രജൂവ് അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞു.
മാസശമ്പളം 15,000 രൂപ
ഓട്ടോമ�ോട്ടീവ് ടെക്നീഷ്യന്, സ്റ്റാർ പ്ലസ് മ�ോട്ടോർസ്, ഇരുട്ടി, കണ്ണൂര്.
ഫ�ോണ് :9633577333
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ഇപ്പോൾ എന്റെ കുടുംബത്തെ
നന്നായി പരിപാലിക്കാൻ എനിക്കു
സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
നിധീഷ്. ടി.ബി

ത�ോന്നിപ്പാറ വീട്, ചെങ്ങലായി പി.ഒ., നെല്ലിക്കുന്ന്, ശ്രീകണ്ഠപുരം, കണ്ണൂര്

''എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏക വരുമാനമാർഗ്ഗമാണ് ഞാൻ. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ്
ഹ�ോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്ഥിരമായ�ൊരു വരുമാനമാർഗ്ഗം ലഭിക്കാ
ത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈയുടെ ക�ോഴ്സിനു ചേർന്നത്.''
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠപുരം സ്വദേശി നിധീഷിന്റെ വാക്കുകളാണിത്.
അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയത്തി എന്നിവർ അടങ്ങിയ ഒരു സാധാരണ കുടുംബമാണ്
നിധീഷിന്റേത്. കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കേണ്ട ഉത്തവാദിത്തം നിധീഷിലേ
ക്കെത്തിയെങ്കിലും നല്ലൊരു ജ�ോലി ലഭിക്കാത്തതും വരുമാന മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതും
കാരണം പല തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് ആ കുടുംബം കടന്നുപ�ോ
യത് ഈ സമയത്താണ് അയൽക്കൂട്ടം അംഗമായ അമ്മ വഴി നിധീഷ് ഡിഡിയു
ജികെവൈയെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞത്.
കണ്ണൂരിലെ ശ്രീ ടെക്ന�ോളജീസിൽ നിന്നും മൂന്നു മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ് കഴി
ഞ്ഞപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടപ്പള്ളിയിലെ ആസ്തർ മെഡിസിറ്റിയിൽ
ജ�ോലി ലഭിച്ചു. നിധീഷിനിപ്പോൾ പ്രതിമാസം 11,500 രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കു
ന്നു. അതിന�ോട�ൊപ്പം തന്നെ താമസസൗകര്യം, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ സൗകര്യ
ങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക സമ്പാദിച്ചു വെക്കാൻ
നിധീഷിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
''ഇപ്പോൾ എന്റെ കുടുംബത്തെ നന്നായി പരിപാലിക്കാൻ എനിക്കു സാധി
ക്കുന്നുണ്ട്. അനിയത്തിക്കോ അച്ഛന�ോ അമ്മയ്ക ്കോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം
വന്നാൽ അത് എന്നാൽ കഴിയുന്നവിധം നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
അതിനു കാരണം എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ ജ�ോലി തന്നെയാണ്''. നിധീഷ് പറഞ്ഞു.
അതിലേറെ സന്തോഷം വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ പണ്ടത്തെപ്പോലെ
ആര�ോടും പണം ച�ോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തനിക്കിപ്പോൾ വരുന്നില്ലെന്നതാണെ
ന്നും ഇപ്പോൾ വീടു വിട്ട് മറ്റൊരു ജില്ലയിലാണ് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും വീട്ടു
കാരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും തന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയും വിധം സാധിച്ചുക�ൊടുക്കു
ന്നുണ്ടെന്നും നിധീഷ് അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞു.
''കൂടുതൽ പഠനമേഖലയിലേക്കുയരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ജ�ോലി
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യിലൂടെ ഒരു വരുമാനം നേടുന്നതിനുള്ള സന്തോഷം എക്കാലത്തും നിലനിൽ
ക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് നല്ലൊരാശ്വാ
സമായാണ് ഈ ജ�ോലിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെയ്പ്.'' നിധീഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു

മാസശമ്പളം 11,500 രൂപ
ആസ്തർ മെഡിസിറ്റി, ഇടപ്പള്ളി, എറണാകുളം
ഫ�ോണ് :8129208351
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ഷംനാദ്

ഇപ്പോഴുള്ള ജ�ോലിയിൽ എനിക്ക്
100% സംതൃപ്തിയുണ്ട്. ഇതിനു
ഞാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈയ�ോട്
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

പരുത്തികാട്ടിൽ വീട്, മുരുമ്പത്തി പി.ഒ., ക�ോടഞ്ചേരി, ക�ോഴിക്കോട്

ക�ോഴിക്കോട് ക�ോടഞ്ചേരി സ്വദേശി ഷംനാദിന്റെ കുടുംബം വളരെയധികം
ദാരിദ്ര�ം അനുഭവിച്ചവരാണ്. ഷംനാദ്, അച്ഛൻ, അമ്മ, രണ്ട് ചേച്ചിമാർ എന്നിവ
രടങ്ങിയ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക വരുമാനമാർഗ്ഗം കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അച്ഛന്റേ
ത് മാത്രമാണ്. ഷംനാദ് പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്താണ് മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ
കല്ല്യാണം. തുടർന്ന് കുടുംബത്തിൽ വലിയ ത�ോതിലുള്ള കടബാധ്യതകൾ വന്നു
ചേർന്നു. ഒരു വരുമാനം കൂടിയേ തീരു എന്ന അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷം
നാദിന്റെ അയല്ക്കൂട്ടാംഗമായ അമ്മ വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ
തും ക�ോഴ്സ
 ിനു ചേർന്നതും. ഉടനെ ജ�ോലി കിട്ടിയതിനാൽ കുടുംബത്തിന്റെ
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചതാ
യി ഷംനാദ് പറഞ്ഞു.
ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ക�ൊടുവള്ളിയിൽ എ.എം മ�ോട്ടോർസിലാണി
പ്പോൾ ഷംനാദ് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ 6000 രൂപയായിരുന്നു
വരുമാനം. എന്നാൽ ജ�ോലിയിൽ തന്റെ മികവു തെളിയിച്ച ഷംനാദിനിപ്പോൾ
അതിന്റെയിരട്ടി ശമ്പളവും അതിന�ോട�ൊപ്പം ടി.എയും ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ ജ�ോ
ലിക്കാർക്കു ലഭിക്കുന്ന എല്ലാവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും തനിക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും
ഷംനാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യാത�ൊരു സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാത്ത ചെറിയ വീട്ടിലാണിപ്പോൾ ഷംനാദും
കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമുള്ള വീടെടുക്കണമെന്നാണ്
തന്റെ സ്വപ്നമെന്ന് ഷംനാദ് പറഞ്ഞു.
''ഇപ്പോഴുള്ള ജ�ോലിയിൽ എനിക്ക് 100% സംതൃപ്തിയുണ്ട്. ഇതിനു ഞാൻ
ഡിഡിയു ജികെവൈയ�ോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു'' ഷംനാദ് പറഞ്ഞു. തന്റെ കൂടെ
ക�ോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചവരിൽ മാനസിക അസ്വസ്ഥതയുള്ള രണ്ട്
കുട്ടികൾക്കൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാവർക്കും ഡിഡിയു ജികെവൈ പ്രകാരം
ജ�ോലി കിട്ടിയതായും ഷംനാദ് അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞു. അവരിൽ മൂന്ന് പേർ
ഷംനാദ് ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽത്തന്നെ ജ�ോലി ന�ോക്കുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലു
ള്ള ജ�ോലി ലഭിക്കാത്ത യുവാക്കൾക്ക് നല്ലൊരാശ്വാസമാണ് ഡിഡിയു
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ജികെവൈ ഇനിയും ഒരുപാട് പേർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയു
ണ്ട്. ഷംനാദ് പറഞ്ഞു നിർത്തി.
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അനൂജ് ല�ോഹിത്

ഏത് ഇന്റർവ്യൂവും അഭിമഖീ
കരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം
ലഭിച്ചത് ഈ പദ്ധതിയിലൂ
ടെയാണ്

ക�ോഴിക്കോട്

ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രദേശത്തെ സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് അനൂജ് ല�ോഹി
ത്തിന്റെ ജനനം. അച്ഛൻമാത്രം കുടുംബത്തിൽ വരുമാന ദാതാവായതു കാരണം
വളരെയേറെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടാണ് അനൂജ് ബിരുധ പഠനം
പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ഇംഗ്ലീഷിൽ
ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവു കുറവും കാരണം അനൂജിന് നല്ലൊരു
ജ�ോലി ലഭിച്ചില്ല. ഒരു ജ�ോലി നേടി അച്ഛനെ സഹായിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെയാണ്് ഡിഡിയു ജികെവൈയിൽ ചേർന്നത്. മൂന്ന് മാസത്തെ പഠന
ത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പം സാധി ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അനൂജ്
പറഞ്ഞു. ശേഷം ഫ�ോക്കസ് മാളിൽ ജ�ോലി ലഭിച്ചു. അനൂജിന് ജ�ോലി ലഭിച്ചി
ട്ടിപ്പോൾ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടു. ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം വീട്ടിചെലവിനാ
യും അനിയത്തിയുടെ പഠനത്തിനായും ഉപയ�ോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ ഒരു ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് തന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചതും
ജ�ോലി ലഭിച്ചത് കാരണമാണെന്ന് അനൂജ് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. അനി
യത്തിക്ക് നല്ലൊരു ജ�ോലി നേടിയതിന് ശേഷം അവളുടെ കല്ല്യാണം
ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അനൂജ് കൂട്ടി
ച്ചേർത്തു.
''കൂടുതൽ ത�ൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാനും ഏത് ഇന്റർവ്യൂവും അഭിമഖീ
കരിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ ക�ോഴ്സ
 ിൽ ചേർതിന്റെ ഭാഗ
മായാണ്. അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുതിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം
സന്തോഷമുണ്ട്.''

മാസശമ്പളം 10 ,000 രൂപ
മാനേജർ, ഫ�ോക്കസ് മാൾ രാജാജി റ�ോഡ്, ക�ോഴിക്കോട്
ഫ�ോണ് :8086812388
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ഡിഡിയു ജികെവൈ
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ
ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു.
ദീപ

നിവർത്തിക്കൽ, കുറുപ്പം കുളങ്ങര പി.ഒ., ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ

“ഡിഡിയു ജികെവൈ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു.
ജീവിത നിലവാരം കെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ വെറും മൂന്ന് മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെ
സാധിച്ചു എന്നത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്.”ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുറുപ്പം കുള
ങ്ങര സ്വദേശി ദീപയെന്ന 22 കാരിയുടെ വാക്കുകളാണിത്.
അച്ഛൻ, അമ്മ ,സഹ�ോദരൻ, മുത്തശ്ശി, എന്നിവരടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് ദീപ
യുടേത്. ടി.ടി.സി. കഴിഞ്ഞ് ജ�ോലിയ�ൊന്നും ലഭിക്കാതെ നിന്നിരുന്ന സമയ
ത്ത് ഒരു വർഷക്കാലം ചേർത്തലയിലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ സെയിൽസ്
ഗേൾ ആയി ദീപ ജ�ോലി ന�ോക്കിയിരുന്നു. ആറായിരം രൂപയായിരുന്നു പ്രതി
മാസം ശമ്പളമായി ലഭിച്ചിരുന്നത്. അയൽക്കൂട്ടാംഗമായ അമ്മയിലൂടെ ഡിഡിയു
ജികെവൈ യെ കുറിച്ച് അറിയുകയും മൂന്ന് മാസത്തെ കംപ്യൂട്ടർ ക�ോഴ്സ
 ിന്
ചേരുകയും ചെയ്തു. അധികം ആര�ോടും സംസാരിക്കാത്ത പ്രകൃതക്കാരിയായിരുന്ന
ദീപയ്ക്ക ്ക�ോഴ്സിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ആത്മവിശ്വാസവും ആശയവിനിമയ
ശേഷിയും നേടാനായി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞയുടൻ എറ
ണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലുലു മാളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയും
കെ.എഫ്.സി.യിൽ ക്യാഷിയർ ആയി ജ�ോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പത്ത്
മാസമായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ദീപ പി.എഫ്, ഇ.എസ്.ഐ. ആനുകൂല്യത്തോട�ൊ
പ്പം പതിനായിരം രൂപ പ്രതിമാസം വരുമാനം നേടുന്നു. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച
വെയ്ക്കുന്നതിനാൽ “ബെസ്റ്റ് ക്യാഷിയറിനുള്ള അവാർഡ് മൂന്ന് തവണ ദീപ കര
സ്ഥമാക്കി.”ദീപയും പൂജാരിയായ സഹ�ോദരനുമാണ് കുടുംബം ന�ോക്കുന്നത്.
ദീപയുടെ പഠനത്തിനായി വാങ്ങിയ കടങ്ങളും മറ്റു കടബാധ്യതകളും തീർക്കാനാ
യത് ദീപയുടെ വരുമാനത്തീലൂടെയാണെന്ന് അമ്മ ലീല പറയുന്നു. കൂടാതെ
അമ്മ, കുടുംബശ്രീ വഴിയെടുത്ത വായ്പ അടച്ചു തീർക്കുന്നതും ദീപയാണ്. സ്വന്ത
മായി സമ്പാദ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എടുക്കേണ്ടി
വരുന്നുണ്ടെന്ന് ദീപ പറയുന്നു. 2017 ജനുവരി 29-ന് ദീപയുടെ വിവാഹമായിരു
ന്നു. വിവാഹാവശ്യത്തിനായി പണം കണ്ടെത്താന് വീട്ടുകാര്ക്കൊപ്പം ദീപയ്ക്കും
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.സെയിൽസ് ഗേളായി ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ തന്നെയും
101

വിജയഗാഥകള്

ജ�ോലിയേയും പുച്ഛത്തോടെ ന�ോക്കിയിരുന്ന നാട്ടുകാർക്കു മുന്നിൽ കുടുംബശ്രീ
വഴി ലഭിച്ച ഒരു ജ�ോലി എന്ന നിലക്ക് പ്രത്യേക പദവി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദീപ
അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. തന്റെ വിവാഹാവശ്യത്തിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നരലക്ഷം
രൂപയുടെ ല�ോൺ തിരിച്ചടക്കണം എന്നതാണ് ദീപയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം.

മാസശമ്പളം 12,000 രൂപ
ക്യാഷ്യര്, കെ.എഫ്.സി, ദീപ ലുലു മാൾ, എൻ.എച്ച്-17,
എടപ്പളിളി ജംഗ്ഷൻ, ക�ൊച്ചി
ഫ�ോണ് :9946326055
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മീനു

സ്വന്തം കാലിൽ
നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തയായി എന്നതിലു
പരി വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറ
യ്ക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ സാധിച്ചു.

തെക്കേമുറി കുറുപ്പംകുളങ്ങര പി.ഒ., ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ

ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞയുടൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലുലുമാ
ളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയും കെ.എഫ്.സി.യിൽ ടീം മെമ്പറായി ജ�ോലി
ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പത്തുമാസമായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന മീനു പി.എഫ്, ഇ.
എസ്.ഐ. എന്നീ ആനുകൂല്യത്തോട�ൊപ്പം പതിനായിരം രൂപ പ്രതിമാസം
വരുമാനം നേടുന്നുണ്ട്.വിദേശത്ത് ജ�ോലി ലഭിച്ചു പ�ോയ സഹ�ോദരൻ അസുഖം
ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വന്നു. സഹ�ോദരന് വിദേശത്ത്
പ�ോകുവാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ കടബാധ്യത തീർ
ത്തത് മീനുവാണ്. കൂടാതെ ഒരുലക്ഷം രൂപയുടെ ല�ോൺ തിരിച്ചടക്കുവാനും മീ
നുവിന്റെ വരുമാനത്തിലൂടെ കഴിയുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലെ ഓര�ോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
വരുമാനം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ സ്വന്തമായി സമ്പാദ്യം തുടങ്ങാനുള്ള
സാഹചര്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മീനു പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സ്വന്തം കാലിൽ
നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തയായി എന്നതിനാലും വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഒരു
പരിധിവരെ ഈ ജ�ോലിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്നതു ക�ൊണ്ടും ഡിഡിയു ജികെ
വൈയെകുറിച്ച്പറയാൻവാക്കുകളില്ല എന്ന് മീനു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു

മാസശമ്പളം 10,000 രൂപ
മീനു, ലുലു മാൾ, എൻ.എച്ച്-17, എടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ
ക�ൊച്ചി, ഫ�ോണ് : 9656632294
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ഈ വരുമാനം ക�ൊണ്ടു മാത്രമാണ്
ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും പട്ടിണിയി
ല്ലാതെ കഴിഞ്ഞുപ�ോകുന്നത്.
ശരണ്യ പി.എസ്.

പണയിൽ പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ വീട്, ആറയിൽ, പകൽക്കുറി.പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം

ശരണ്യ.പി. എസ് “പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നഴ്സ
 ിംങ്ങിന് ചേരാനായിരുന്നു തീരു
മാനിച്ചിരുന്നത്. ആ തീരുമാനം മാറ്റി ഡിഡിയു ജികെവൈ യിൽ ചേർന്നതാണ്
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായി”. കഴക്കൂട്ടം ‘മാജിക്
പ്ലാനെറ്റിൽ’സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ശരണ്യ എന്ന 19 കാരിയുടെ
വാക്കുകളാണിത്. ഒരു വർഷമായി അവിടെ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ശരണ്യ ഇന്ന്
10000 രൂപ പ്രതിമാസം വരുമാനം നേടുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പകൽക്കുറി എന്ന സ്ഥലത്ത് സാമ്പത്തികമാ
യി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ശരണ്യ. പ്ലസ്ടു
കഴിഞ്ഞ് താൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന നഴ്സ
 ിംങ്ങ് ക�ോഴ്സ
 ിന് ചേരണമെന്നാ
യിരുന്നു ശരണ്യയുടെ ആഗ്രഹം. ശരണ്യയുടെ ബന്ധുവായ സി.ഡി.എസ്സ്
ചെയർ പേഴ്സ
 ൺ വഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്.
വെക്കേഷൻ സമയം വെറുതെ കളയണ്ട എന്നു കരുതി ആറ് മാസത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ
ക�ോഴ്സിന് മലങ്കര സ�ോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സ�ൊസൈറ്റിയിൽ ചേർന്നു.
ക�ോഴ്സിൽ ചേർന്ന ശേഷം, ആത്മ വിശ്വാസവും ആശയ വിനിമയ ശേഷിയും
കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ശരണ്യ പറയുന്നു.
ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞയുടൻ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവായി ടെക്ന�ോ
പാർക്കിൽ ജ�ോലി ലഭിച്ചുവെങ്കിലും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും
എന്ന കാരണത്താൽ ആ ജേലിക്ക് ശരണ്യ പ�ോയില്ല. ശേഷം മാജിക് പ്ലാനെ
റ്റിൽ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റായി ജ�ോലി ലഭിച്ചു. പിഎഫ്,ഇ.എസ്.ഐ എന്നീ ആനു
കൂല്യങ്ങള�ോട�ൊപ്പം സൗജന്യ ഉച്ച ഭക്ഷണവും ജ�ോലി സ്ഥലത്തു നിന്നും നൽകു
ന്നുണ്ട്.
കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അച്ഛന്റേയും കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി ത�ൊഴിലാളിയായ
അമ്മയുടെയും വരുമാനത്താൽ കുടുംബം മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടു പ�ോകുവാൻ ഏറെ ബു
ദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. ശരണ്യയുടെ വരുമാനം ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിന് വളരെ വലിയ
ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഏഴായിരം രൂപയായിരുന്നു ലഭിച്ചി
രുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രതിമാസം പതിനായിരം രൂപ ശരണ്യ നേടുന്നുണ്ട്.
ശരണ്യയാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്നത്. വീടു
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വയ്ക്കാൻ എടുത്ത ല�ോൺ തിരിച്ചടക്കുന്നത് ശരണ്യയുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നുമാ
ണ്. കൂടാതെ അനുജത്തിയുടെ പഠനവും ശരണ്യയുടെ മേൽ ന�ോട്ടത്തിലാണ്.
വീട്ടിലെ ബാദ്ധ്യതകൾ ഓര�ോന്നായി കുറച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വന്തമാ
യി സമ്പാദ്യമ�ൊന്നും ശരണ്യയ്ക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല.ഡിഡിയു ജികെവൈ ശര
ണ്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന ച�ോദ്യത്തിന് ശരണ്യയു
ടെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: “എനിക്കെന്നല്ല എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാടു
സാധാരണക്കാരായവരുെട ജീവിതത്തില് ഡിഡിയു ജികെവൈ വളരെ വലിയ
സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തിയത്. എന്റെ വരുമാനം ഒന്നു ക�ൊണ്ടു മാത്രമാണ്
ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുപ�ോകുന്നത്. നഴ്സ് ആക
ണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ആ തീരുമാനം മാറ്റിയതിൽ കുറ്റബ�ോധം ത�ോ
ന്നുന്നില്ല. ഈ ജ�ോലിയിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തയാണ്.
മാസശമ്പളം 10,000 രൂപ
സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, മാജിക് പ്ലാനെറ്റ്, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം.
ഫ�ോണ് : 9656244779
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എന്റെ കുടുംബത്തിലെ സാമ്പ
ത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ
അതെന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു''.
അശ്വതി. ഇ.കെ

ഇടയങ്ങാടി, കുറുപ്പം കുളങ്ങര, ചേർത്തല , ആലപ്പുഴ,
“നൂറ് ശതമാനം ജ�ോലി ഉറപ്പാണെന്നറിഞ്ഞത് ക�ൊണ്ടാണ് ഈ
ക�ോഴ്സിനു ചേർന്നത്.എന്റെ കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കുറ
യ്ക്കാൻ അതെന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു''. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുറുപ്പം കുളങ്ങര
സ്വദേശിനിയായ അശ്വതി (22) യുടെ വാക്കുകളാണിത്.സാമ്പത്തികമായി
വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അശ്വതിയുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ,അമ്മ, രണ്ട്
സഹ�ോദരന്മാർ എന്നിവരാണുള്ളത്'.
പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അയൽ കൂട്ടാംഗമായ അമ്മയി
ലൂടെ ഡിഡിയു ജികെവൈ യെ ക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. മൂന്നു മാസത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ
ക�ോഴ്സിനു ചേർന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവര�ോട് ഇടപെടാനുള്ള കഴിവും, ആത്മ വി
ശ്വാസവും വർധിച്ചുവെന്ന് അശ്വതി പറയുന്നു. ക�ോഴ്സ
 ് കഴിഞ്ഞയുടൻ എറണാ
കുളം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലുലുമാളിൽ ഇന്റർവ്യുവിനു വിളിക്കുകയും
കെ.എഫ്.സി യിൽ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് ജ�ോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.പത്ത്
മാസമായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന അശ്വതിക്ക് പി.എഫ്, ഇ. എസ്, ഐ എന്നീ ആനുകൂ
ല്യങ്ങള�ൊട�ൊപ്പം പതിനായിരം രൂപ പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്നതാണ് വല്ലപ്പോഴും
ലഭിച്ചിരുന്ന കൂലിപണിയിലൂടെയാണ് അച്ഛൻ കാർത്തികേയൻ കുടുംബം ന�ോക്കി
യിരുന്നത്. അശ്വതിയുടെ വരുമാനം ഇന്നീ കുടുംബത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ്
.ഏഴര സെന്റും വീടും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ബാങ്കിൽ ല�ോൺ വെച്ചിരിക്കുകയാ
ണ്.ല�ോണിന്റെ തിരിച്ചടവിനും പുറത്തുള്ള കടം വീട്ടാനും അശ്വതിയുടെ വരുമാന
ത്തിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത തുക ചെലവഴിക്കുന്നുൺ്.കിട്ടുന്ന ശമ്പളം അച്ഛനെ
എല്പിക്കുന്നതിനാൽ അച്ഛനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അശ്വതി പറയുന്നു.
സ്വന്തമായി സമ്പാദ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ അത് എടു
ക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഡിഡിയു ജികെവൈ തന്നെപ�ോലെയുള്ളവരുടെ ജീവിത
ത്തിൽ വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ചെറിയ കാലയളവിനു
ള്ളിൽ ഒരു ജ�ോലി നേടാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം
കാലിൽ നില്ക്കാനായി എന്നും അശ്വതി അഭിപ്രായപെടുന്നു
മാസശമ്പളം 10,000 രൂപ
ബില്ലിംഗ് സെക്ഷന്, ലുലു മാൾ, എടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ, ക�ൊച്ചി ഫ�ോണ് :
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ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിവാഹി
തർക്ക് ഡിഡിയു ജികെവൈ
പദ്ധതി ഒരു ആശ്വാസമാണ്.
പ്രിയ വി.

വിജയ ഭവൻ, പാറയ്ക്കൽ, ആലിയാട് പി.ഒ., വെഞ്ഞാറമൂട്, തിരുവനന്തപുരം
“വിവാഹശേഷം ഒരാളുടെ വരുമാനം ക�ൊണ്ടുമാത്രം മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനാ
കില്ല. നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിനും ഭാര്യക്കും വരുമാനം
അത്യാവശ്യമാണ്. എന്റെതായ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഭർത്താവിന�ോടു ച�ോദി
ച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കണമായിരുന്നു”. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെഞ്ഞാറമൂട്
സ്വദേശിനിയും വിവാഹിതയുമായ പ്രിയയുടെ (22) വാക്കുകളാണിത്.
ഡിഗ്രി പഠനകാലയളവിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ
സാധിച്ചില്ല. വിവാഹ ശേഷം ഒരു ത�ൊഴിൽ അന്വേഷിച്ചു നടന്ന സമയത്താണ്
അയൽക്കൂട്ടാംഗം വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ യെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. തിരുവന
ന്തപുരത്ത് സ്ഥിചെയ്യുന്ന മലങ്കര സ�ോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സ�ൊസൈറ്റിയിൽ ആറ്
മാസത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ക�ോഴ്സ
 ് കഴിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയി
ലെ കിഴക്കേക�ോട്ടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘സൈബർസ�ോഫ്റ്റ്’ എന്ന സ്ഥാപന
ത്തിൽ ‘ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗ്’ ജ�ോലി ലഭിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ ആറായിരം രൂപയാ
യിരുന്നു ലഭിച്ചിരിന്നത്. ഇന്ന് പ്രതിമാസം എണ്ണായിരം രൂപ വരുമാനം പ്രിയ
നേടുന്നു. പതിന�ൊന്ന് മാസമായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു.
സ്കൂളിലും ക�ോളേജിലും പഠിക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ വളരെ ഊർജ്ജസ്വല
യായിരുന്നു പ്രിയ. മത്സരപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ധാരാളം സമ്മാന
ങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മികവ് തന്റെ ജ�ോലിയിലും പ്രിയയ്ക്ക്
ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക�ൊടുത്തു. ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു മാസത്തി
നുള്ളിൽ , തനിക്ക് ലഭിച്ച പ്രോജക്ടിലൂടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും
ഇരട്ടി ലാഭം പ്രിയ കമ്പനിക്ക് നേടിക�ൊടുത്തു. “ബെസ്റ്റ് പെർഫ�ോമർ സ്റ്റാഫിനു
ള്ള” അവാർഡ് പ്രിയയെ തേടിയെത്തി. ട്രെയിനിംഗ് സമയത്ത് മൂവായിരം രുപ
യായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. തന്റെ പ്രവർത്തന മികവ് അത് മൂവായിരം രൂപയിൽ
നിന്നും ആറായിരം രൂപയായി വർധിക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് പ്രിയ പറയുന്നു.
ആറ് മാസം മുൻപ് വരെ കമ്പനിയിൽ പ�ോയി ആണ് ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്നത്.
കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിനു ശേഷം വീട്ടിലിരുന്നാണ് പ്രിയ ജ�ോലി ചെയ്തു ക�ൊടുക്കു
ന്നത്.
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ഭർത്താവും അമ്മയും കുഞ്ഞും അടങ്ങുന്നതാണ് പ്രിയയുടെ കുടുംബം. നിത്യ
ചെലവ് കഴിച്ചു ക�ൊണ്ടു പ�ോകാൻ ഒരു പാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രിയയും കുടുംബവും
നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് വളരെ നന്നായി കുടുംബം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകു
വാൻ പ്രിയക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ ശമ്പളത്തിലൂടെ സ്വന്തമായി ഒരു ടൂവീലർ
പ്രിയ വാങ്ങി. കൂടാതെ മാസത്തിൽ ആറായിരം രൂപ ചിട്ടിയ്ക്കും അടക്കുന്നുണ്ട്.
ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് കഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബമായിരുന്നു പ്രിയയുടേത്. എന്നാ
ലിന്ന് വീട്ടിലേക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു വാങ്ങാനും പ്രിയയ്ക്ക് സാധി
ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ജ�ോലിയുള്ളതിനാൽ കുടുംബം നല്ലരീതിയിൽ
ക�ൊണ്ടു പ�ോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രിയ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
“ഡിഡിയു ജികെവൈ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ പങ്കാണ് വഹി
ച്ചത്. ഞാനിന്ന് എല്ലാവര�ോടും ഈ ക�ോഴ്സ
 ിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നുമി
ല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യം നിറവേറ്റാനുള്ളത് ഈ വരുമാനത്തിൽ
നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിവാഹിതർക്ക് ഇത് വളരെ ആശ്വാ
സമാണ്. ഒരു വിധം വീട്ടുകാര്യങ്ങളും മറ്റും മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു പ�ോകാൻ കഴിയുന്നു
ണ്ട്.”

മാസശമ്പളം 8,000 രൂപ

സൈബർ സ�ോഫ്റ്റ്, കിഴക്കേക�ോട്ട, തിരുവനന്തപുരം
ഫ�ോണ് : 7034276594
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അറബിക്കടലും കടന്ന്...
ഡിഡിയു ജികെവൈയിൽ ചേര്ന്നതിനു
ശേഷമാണ് ജീവിതത്തിന് ഒരു
അർത്ഥമുണ്ടായത്.
മന�ോജ്.ജി

പണയിൽ വീട്, പ്ലഞ്ചേരിക്കോണം, വഞ്ചിയൂർ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം

“എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ�ൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരുന്ന സമ
യത്താണ് ഞാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈയിൽ ചേരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ്
ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ടായത്.” തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഞ്ചിയൂർ
സ്വദേശിയായ മന�ോജ് എന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ വാക്കുകളാണിത്.
സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന, അച്ഛനും അമ്മയും അടങ്ങു
ന്ന ചെറിയ കുടുംബമാണ് മന�ോജിന്റേത്. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അച്ഛന്റെ വരുമാ
നത്തിലായിരുന്നു കുടുംബം മുന്നോട്ടുപ�ോയിരുന്നത്.
മന�ോജ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു നിന്ന സമയത്താ
യിരുന്നു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന സഹ�ോദരി ആത്മഹത്യ
ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദുരന്തം ആ കുടുംബത്തെ ആകെ തളർത്തി. തുടർന്ന് അവർ താ
മസിച്ചിരുന്ന വീട് മാറി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് വീടുവച്ച് താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. ഈ
പ്രശ്നങ്ങളാൽ മന�ോജ് തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല . ഒന്നര വർഷക്കാലം
കൂലിപ്പണികൾ ചെയ്ത് മന�ോജ് കുടുംബം ന�ോക്കി. അതിനിടക്ക് ഒരു അയൽക്കൂ
ട്ടാംഗം വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ യെ കുറിച്ച് അറിയുകയും മൂന്ന് മാസത്തെ
ഒട്ടോമ�ൊബൈൽ എഞ്ചിനിയറിംഗ് ക�ോഴ്സിനു ചേരുകയും ചെയ്തു. ഈ
ക�ോഴ്സിൽ ചേർന്നതിനു ശേഷം പഠിക്കണം എന്ന ത�ോന്നലുണ്ടായി എന്നും
പ്ലസ് ടു പഠനകാലത്ത് താൻ പഠിക്കാൻ എറെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷി
ന�ോട് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായെന്നും മന�ോജ് പറയുന്നു. കൂടാതെ കംപ്യൂട്ടർ
നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മന�ോജിന് സാധിച്ചു.
ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഒരു വർക്ക്ഷ�ോപ്പിൽ മെക്കാനിക്കായി നാലു മാസം
ജ�ോലി ചെയ്തു. സ്ഥിരമായ�ൊരു ജ�ോലി വേണമെന്ന ത�ോന്നലുണ്ടായപ്പോൾ ആ
ജ�ോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പല ഇന്റർവ്യൂകളിലും പങ്കെടുത്തുവെ
ങ്കിലും പ്രവർത്തി പരിചയമില്ല എന്ന കാരണത്താൽ പലരും പിൻതള്ളി എന്നു
മന�ോജ് പറയുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഡിഡിയു ജികെവൈ വഴി ഒമാനിലെ‘ഗ്രാ
ന്റ് ഓട്ടോ’ എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് മെക്കാനിക്കിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിലേക്ക് വിളിക്കു
കയും തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
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മന�ോജ് ഒൻപത് മാസമായി ഒമാനിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഇരു
പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളമായി ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രതിമാ
സം മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരുമാനം നേടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അധിക സമയങ്ങളി
ലും ജ�ോലി ചെയ്യാൻ മന�ോജ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സൗജന്യ താമസം, ഭക്ഷണം,
യാത്ര, എന്നീ അനുകൂല്യങ്ങളും കമ്പനി വക ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തി പരിചയമു
ള്ളവർക്ക് കമ്പനിയിൽ വേഗം സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിക്കാറുണ്ട്. പ്രവർത്തി പരിചയ
ക്കുറവുള്ളതിനാൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മന�ോജിന് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും.
സഹ�ോദരിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റും ധാരാളം പണം ചെലവാക്കിയിരുന്നു.
കൂടാതെ മറ്റു കടബാധ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടാൻ
മന�ോജിന് ഈ ജ�ോലിയിലൂടെ സാധിച്ചു. മുൻപ് താമസിച്ചിരുന്ന വീടുവയ്ക്കാനെടു
ത്ത രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ല�ോൺ അടച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മന�ോജി
പ്പോൾ. സ്വന്തമായി സമ്പാദ്യം മന�ോജിനുണ്ട്.
തന്നേയും കുടുംബത്തേയും പുച്ഛത്തോടെ ന�ോക്കിയിരുന്ന നാട്ടുകാർക്കു
മുന്നിൽ ഇന്ന് ഒരു പരിഗണന ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന�ോജ് പറയുന്നു. ഡിഗ്രി ചെ
യ്യണമെന്ന് മന�ോജിന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സമപ്രായക്കാർ നാട്ടിൽ
പഠിക്കുമ്പോൾ വിഷമം ത�ോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് മന�ോജ് പറയുന്നു. നല്ലൊരു വീടു വയ്ക്കണം,
ഒരു കാർ വാങ്ങണം എന്നതാണ് മന�ോജിന്റെ സ്വപ്നം.
മാസശമ്പളം 30,000 രൂപ
വര്ക്ഷോപ്പ് മെക്കാനിക്, ഗ്രാന്റ് ഓട്ടോ, ഒമാൻ
ഫ�ോണ് : 0096893974670
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അക്കരെ... അക്കരെ... അക്കരെ...

ഉനൈസ് പി.പി

എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്നാൽ
കഴിയുന്ന സന്തോഷം ക�ൊണ്ടുവരാൻ
കഴിയുന്നത് ഡിഡിയു ജികെവൈക്ക്
നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ട്

പുതിയ പുരയില് വീട്, പേരാവൂര്, കണ്ണൂര്

കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ഉനൈസിന് ബിക�ോം പഠനത്തിനുശേഷം വിദേശ
ത്ത് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നതിനായി സാധിച്ചു. മ�ൊബൈൽഷ�ോപ്പ് സെയിൽസ്മാനാ
യിരുന്ന ഉനൈസ് അകൗണ്ടിംഗിലും, ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും
ഇനിയും പഠിക്കണമെന്ന ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയ
ശേഷം സാക് അക്കാഡമി മാനേജരിൽ നിന്ന് ഡിഡിയു ജികെവൈയെ കുറിച്ച്
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. തന്റെ ജ�ോലിക്ക് അകൗണ്ടിംഗ് ക�ോഴ്സ് തെര
ഞ്ഞെടുക്കുകയും ക�ോഴ്സ് പൂർത്തീകരണത്തിനുശേഷം വീണ്ടും വിദേശത്ത്
പ�ോകുകയും ചെയ്തു. നാല് മാസമായി ഉനൈസ് മ�ൊബൈൽ പ്ലാസ, ദ�ോഹ,
ഖത്തറിൽ മ�ൊബൈൽ സെയിൽസ് ആന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ജ�ോലിചെയ്യുന്നു.
“ഉമ്മയും ഉപ്പയും രണ്ട് സഹ�ോദരിമാരും ഒരു സഹ�ോദരനും അടങ്ങുന്ന
എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്നാൽ കഴിയുന്ന സന്തോഷം ക�ൊണ്ടുവരാൻ കഴിയു
ന്നത് ഡിഡിയു ജികെവൈക്ക് നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. വ്യക്തിത്വ വികസനത്തി
നും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ഇതെന്റെ ജ�ോലിയെ നല്ലരീതിയിൽ മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാനും
ഇടയാക്കി. കുടുംബശ്രീയെകുറിച്ചും ഡിഡിയു ജികെവൈകുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കു
ന്നതിനും സമൂഹത്തിൽ ഇതുപ�ോലുള്ള പദ്ധതികൾ സാധാരണക്കാർക്ക് എത്ര
ത്തോളം സഹായകരമാകുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാ
ണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ നല്ല ജ�ോലിക്കായി ശ്രമിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
അകൗണ്ടിംഗ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയായതിനാൽ തന്നെ സെയിൽസ്
എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ജ�ോലി.”

മാസശമ്പളം 40,600 രൂപ
മ�ൊബൈല് സെയില്സ് & അക്കൗണ്ടിംഗ്, മ�ൊബൈല് പ്ലാസ്സ, ദ�ോഹ, ഖത്തര്
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മുഴുക്കുന്ന് ടു അബുദാബി....
ല�ോൺ അടവിനും വീടുപണിക്കും എനിക്ക്
സഹായിക്കാൻ പറ്റിയത് ഡിഡിയു ജികെ
വൈലൂടെ ലഭിച്ച ജ�ോലിയിലൂടെയാണ്
നിധിന് എം

കരിമ്പനക്കണ്ടി, വിളക്കോട് പി.ഒ., ഇരിട്ടി, കണ്ണൂര്
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴക്കുന്ന് സ്വദേശിയായ നിധിൻ ഫയർ ആന്റ് സേഫ്റ്റി
ക�ോഴ്സ് പൂർത്തായാക്കിയതിനുശേഷം പലയിടങ്ങളിലായി ജ�ോലി ന�ോക്കി.
എന്നാൽ ജ�ോലിയുടെ ഭാഗമായി ഡാറ്റ എൻട്രിയും മറ്റും ഡ�ോക്യുമെന്റേഷന്റെ
ഭാഗമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ
തന്റെ ജ�ോലിയിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നിധിൻ നേരിടേണ്ടതായി വന്നിരു
ന്നു. 2009 സമയത്ത് ഹ�ോണ്ടയിൽ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജ�ോലി
ന�ോക്കിയെങ്കിലും വളരെ കുറഞ്ഞ സാലറിയായിരുന്നു മിഥുന് ലഭിച്ചിരുന്നത്.
വിദേശത്തും മറ്റും ഫയർ ആന്റ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായി ഡ�ോക്യുമെന്റേഷനിലും
ഡാറ്റ എൻട്രിയിലും ഉയർന്ന വേതനത്തോടെ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മന
സ്സിലാക്കി നിധിൻ സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്നും ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെ
ക്കുറിച്ച് അറിയുകയും അതിലൂടെ ഡാറ്റാ എൻട്രി ക�ോഴ്സ
 ിന് ചേരുകയും ചെയ്തു.
വേഡ്, എക്സൽ, ഡാറ്റ എൻട്രി മുതലായവയിൽ ലഭിച്ച പരിശീലനം വിദേശ
ത്ത് ത�ൊഴിൽ നേടുന്നതിന് ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുകയും കൂട്ടുകാർ വഴി വിദേ
ശത്തേക്ക് പ�ോകുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് നിധിൻ വിദേശത്ത്
സിജ�ോണ് ക�ോര്പ്പറേഷന്, ബറാക്ക-അബുദാബി കമ്പനിയിൽ ഹെൽത്ത്
സേഫ്റ്റി സൂപ്പർവൈസറായി ജ�ോലിചെയ്യുന്നു. ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച്
നിധിൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിങ്ങനെ “അനിയത്തിയുടെ കല്ല്യാണ സംബന്ധമാ
യി ഉണ്ടായിരുന്ന ല�ോൺ അടവിനും വീടുപണിക്കും എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ
പറ്റിയത് ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെ ലഭിച്ച ജ�ോലിയിലൂടെയാണ്. ത�ൊഴിൽ
രഹിതരായ യുവതീയുവാക്കൾ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ശാപമായി മാറുമ്പോൾ
ഇത്തരത്തിലുള്ള ക�ോഴ്സു
 കൾ വളരെയേറെ പ്രയ�ോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നെ
ന്റെ ജ�ോലി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതിന് എനിക്ക് ഡിഡിയു
ജികെവൈയിലൂടെ കിട്ടിയ ട്രെയിനിംഗ് എത്രത്തോളം സഹായകരമായെന്ന്
പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.
നിധിന് എം
സിജ�ോണ് ക�ോര്പ്പറേഷന്, ബറാക്ക-അബുദാബി കമ്പനി, അബുദാബി
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കുവൈറ്റിലെ സെയില്സ്മാന്

അജിൻഷാഖാൻ

പന്തൽപണിക്ക് പ�ോയി ജീവിച്ച
എന്നെ ഈ നിലയിലെത്തിച്ചതിൽ
ഡിഡിയു ജികെവൈക്ക് വലിയ
പങ്കുണ്ട്.

മലപുറം, ക�ോഴിക്കോട്
ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലപുറം ഗ്രാമത്തിൽ തമാസിക്കുന്ന
കൂട്ടുകുടുംബാംഗമായ അജിൻഷാഖാൻ പ്ലസ്ടു പഠനശേഷം പലവിധ ത�ൊഴിലുകളി
ലും വ്യാപൃതനായി. നാട്ടിലെ ഒരു ഇവന്റ്മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിൽ ജ�ോലി
ചെയ്തു വരുന്നതിനിടയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച്
അറിവ് നൽകിയത്. അതിനുശേഷം അജിൻഷാഖാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രെ
യിനിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ലഭിച്ച ക്ലാസുകളും അറിവും തന്റെ ഉള്ളിലെ
ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതിനായി സ്വയം പരിശ്രമിക്കുന്നതി
നും പ്രച�ോദനം നൽകി. എന്റെ ഉപ്പ ഞങ്ങളെ കൂലിപ്പണിക്ക് പ�ോയിട്ടാണ് ന�ോ
ക്കിയത്. ഉപ്പയുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സ് കാലത്ത് പണിക്കിറങ്ങിതുടങ്ങിയതാണ്.
ഞാൻ വലുതായപ്പോൾത�ൊട്ട് ഉപ്പക്ക് വിശ്രമജീവിതം നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹി
ച്ചിരുന്നു. ഇന്നെനിക്ക് കുവൈത്തിൽ മ�ൊബൈൽ ഷ�ോപ്പ് സെയിൽസ്മാനായി
ജ�ോലിയുണ്ട്. എന്റെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു. രണ്ടുവർഷമായി ഉപ്പക്ക് വിശ്രമജീ
വിതം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. അജിൻഷാഖാന് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തികത്തി
ലൂടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. കൂട്ടുകുടുംബമായതിനാൽ
തന്നെ ശാരീരിക അധ്വാനം കൂടാതെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ സാ
ധിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് അവസ്ഥയാകെ മാറി. അജിൻ
ഷാഖാന് ലഭിക്കുന്ന അമ്പതിനായിരത്തിൽപരം രൂപ വരുമാനം തന്റെ കുടുംബ
ത്തിലേക്ക് മാസം ത�ോറും കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്
കുടുംബത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കും കുറിച്ചത്.
“പന്തൽപണിക്ക് പ�ോയി ജീവിച്ച എന്നെ ഈ നിലയിലെത്തിച്ചതിൽ
ഡിഡിയു ജികെവൈക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. .......... എങ്കിലും ഇനിയും ആഗ്രഹങ്ങ
ളുണ്ട് നിറവേറ്റാൻ നാടും നാട്ടുകാരുമാത്രമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അതുക്കൊണ്ട്
തന്നെ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് ജീവിക്കാനാണ് ഞാനാഗ്രഹിച്ചത്.”
മാസശമ്പളം 50,000 രൂപ
സെയില്സ്മാന്, കുവൈറ്റ്
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ഡിഡിയു ജികെവൈയിലൂടെ ലഭിച്ച
ജ�ോലിയില് നിന്നുള്ള വരുമാനമാ
ണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നെന്റെ
വീടിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്.
ശരണ്യ വി
ഇരിട്ടി, കണ്ണൂര്

“ഞാൻ ശരണ്യ, എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും
ഏട്ടനും അടങ്ങുന്ന ചെറുകുടുംബം. സാമ്പത്തിക പരാധീനതയാൽ ഏട്ടൻ എസ്.
എസ്.എൽ.സി വിദ്യാഭ്യാസത്തോടെ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഡ്രൈവർ ത�ൊഴിൽ
ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ പിജി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. അച്ഛനും അമ്മയും പ്രാ
യാധിക്യവും അസുഖങ്ങളും കാരണം ജ�ോലിക്ക് പ�ോകാറില്ല. പഠനകാലത്ത്
തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെറിയ കൈത്തൊഴിലുകളിലൂടെയും
മറ്റും പണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഡിഡിയു ജികെ
വൈയുടെ റിസ�ോർഴ്സ
 ് പേഴ്സ
 ണായി ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ
ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ട്രയിനിംഗിനുശേഷം ജ�ോലി ലഭിച്ചത് നേരിൽ
കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായി. എനിക്കും എന്തുക�ൊണ്ട് ഈ
ട്രെയിനിംഗിന്റെ ഭാഗമായിക്കൂടാ എന്ന ചിന്തയാണ് എന്നെ ഡിഡിയു ജികെ
വൈയുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ക�ോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിച്ചത്. എന്റെ ആഗ്രഹം
പ�ോലെ തന്നെ ഒരു ജ�ോലി ഇരിട്ടിയിലെ അഡ്വക്കറ്റ് ഓഫീസിൽ എനിക്കും
കിട്ടി. അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നെന്റെ
വീടിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. മാസംത�ോറും 7000/- രൂപ സ്ഥിരമായി ലഭി
ക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ടൈപ്പിംഗിനായി ആധാരം, പഞ്ചായത്ത് വർക്കുകൾ തുടങ്ങി
യവ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനും സൗകര്യമുണ്ട്. അതിന്റെ കമ്മീഷനായി ഒരു
തുകയും എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ചേർത്ത് മിക്കപ്പോഴും 10000/-രൂപ മാസശ
മ്പളമായി ലഭിക്കുന്നു. ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം നില
നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റ് കുട്ടികൾക്കും എന്നെപ്പോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
ഒരു മുകൽക്കൂട്ടാവട്ടെ ഡിഡിയു ജികെവൈ”

മാസശമ്പളം 10,000 രൂപ
അക്കൗണ്ടന്റ്, അഡ്വക്കറ്റ് ഓഫീസ്, ഇരിട്ടി, കണ്ണൂര്
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ഞാൻ ത�ോൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല
ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെ ജീവിതം
തിരിച്ചുപിടിച്ചു.
ജ�ോബൻ എബ്രഹാം

ചെറുകാവിൽ വീട്, ശകരമ്പാടി, പുന്നക്കൽ, കാസർഗ�ോഡ് - 671541

കാസർക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റിക്കോൽ ദേശവാസിയായ ജ�ോബൻ
എബ്രഹാം ജീവിതംക�ൊണ്ട് തന്റെ ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെ ത�ോൽപ്പിച്ച് ജീ
വിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും സഹ�ോദരനും അടങ്ങുന്ന എബ്രഹാ
മിന്റെ കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം മക്കളെ രണ്ടു
പേരെയും ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനയക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
തനിക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് അനിയനെങ്കിലും സാധിക്കണം എന്നാഗ്ര
ഹം ജ�ോബനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജ�ോലി നേടുക എന്നതിലേക്ക് എത്തി
ച്ചേർത്തു. ഡി.ടി.പി, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗും പഠിച്ച ജ�ോബൻ പലയിടങ്ങളി
ലെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ട് കൈയ്യും
ഉള്ള പൂർണ്ണ ആര�ോഗ്യവാനായ ആളുകളെപ്പോലെ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നതിന്
ജ�ോബന് സാധച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് ജ�ോലിയിൽ തുടരുന്നതിന് പലപ്പോഴും വിഘാ
തമായിത്തീർന്നു. ജ�ോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയം ഡിഡിയു ജികെ
വൈയെകുറിച്ച് കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തിരം അറിവ് ലഭിക്കുകയും, തുടർന്ന് ട്രെയി
നിംഗിനായി ചേരുകയും ചെയ്തു. ഇത് ജ�ോബന്റെ ജീവിതത്തിലെ
വഴിത്തിരിവായി മാറി. ഇന്ന് ജ�ോബൻ എബ്രഹാം കണ്ണൂർ ടൗണിനകത്തുള്ള
ഗ്രീൻസ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സെയിൽസ്മാനായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു. തനിക്ക്
കിട്ടിയ വരുമാനംക്കൊണ്ട് അനിയനെ ടൂറിസം ആന്റ് എയർപ�ോർട്ട് മാനേജ്മെ
ന്റ് ക�ോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുകയും വിദേശത്ത് പറഞ്ഞയക്കുവാനും സാധിച്ചു. എസ്.
എസ്.എൽ.സി വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നിട്ടുകൂടിയും ജീവിതത്തി
ലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള പ്രച�ോദനം നൽകുന്നതി
നായി ഡിഡിയു ജികെവൈക്ക് കീഴിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുവാൻ
ജ�ോബൻ അവസരങ്ങൾ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിൽ
ഏകാംഗ അഭിനയവും മ�ോണ�ോആക്ടും സംയ�ോജിപ്പിച്ച് ലഹരി വിമുക്തമായ പു
തുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനായി കിട്ടുന്ന അവധി ദിവസങ്ങളെ പ്രയ�ോജ
നപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ ജ�ോബൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തു
ന്നതിങ്ങനെ.
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എന്റെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും
പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും പടിയിറക്കി......... ഞാൻ ത�ോൽക്കാൻ തയ്യാറാ
യില്ല. ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഇന്നെനിക്ക് ഗ്രീൻസ്
സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജ്മെന്റും സഹപ്രവർത്തകരും
ഏത് കാര്യത്തിനും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ സന്തോഷത്തോടെ
ജ�ോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെ എനിയ്ക്ക്
കിട്ടിയ മ�ോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസുകൾ എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്....... കുറെ
അറിവുകൾ കിട്ടി അവ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തികമാക്കുന്നതിനും മറ്റള്ളവരിലേ
ക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഞാനും എന്റെ
വീട്ടുകാരും ഇന്ന് സന്തോഷവാൻമാരാണ്.”

മാസശമ്പളം : 6500 + ഭക്ഷണം + താമസ സൗകര്യം
സെയിൽസ്മാൻ, ഗ്രീൻസ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്, കണ്ണൂര്
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ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫീൽഡിൽ
ജ�ോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ
ഒരു സുഖമുണ്ട്
സായ് കുമാര് പി.ജി

പിണ്ടണിപറമ്പില്, കക്കാട്, പുതുപ്പാടി, ക�ോഴിക്കോട്.

ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയ�ോര ഗ്രാമമായ പുതുപ്പാടിയിലെ സായ്കുമാർ
പ്ലസ്ടു പഠത്തിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈനിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ കരസ്ഥമാക്കുക
യും മൂന്ന് വർഷത്തോളം കേരളത്തിലും പുറത്തും വിവിധങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
ജ�ോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ത�ൊഴിലിലും സ്ഥിരത കൈവരി
ക്കുവാന�ോ ഒരു മാനേജ്മെന്റിനു കീഴിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നതിന�ോ സാധിച്ചില്ല.
ഇതിനിടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സായ്കുമാർ മാതാപിതാക്കളുടെ നിർബന്ധപ്ര
കാരം വീടിനടുത്ത് തന്നെ ജ�ോലിക്ക് പ�ോകുവാൻ നിർബന്ധിതനായി. കൂട്ടുകാ
രിൽ പലരും ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലാണ് ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന
തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സായ്കുമാർ പുതുപ്പാടിയിലെ ഡിഡിയു ജികെവൈ
സെന്ററിൽ ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ക�ോഴ്സിന് ചേരുകയും മൂന്ന്
മാസത്തെ ട്രെയിനിംഗിനുശേഷം വയനാട്ടിലെ വൈത്തിരിയിലുള്ള ബ്ലൂ ജിഞ്ചര്
റിസ�ോർട്ടിൽ ജ�ോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു വർഷത്തോളമായി 12000/രൂപ മാസ ശമ്പളത്തോട�ൊപ്പം ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും ലഭ്യമാകുന്നു
ണ്ട്. തന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ ഡിഡിയു ജികെവൈയെ കുറിച്ച് സായ്കുമാർ
അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ.
“ഞാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെ ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ക�ോഴ്സ
 ്
പഠിക്കും മുമ്പ് 25000/-രൂപ ശമ്പളത്തോടെ ജ�ോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ
കൂട്ട്കെട്ട് കാരണം അവിടെയ�ൊന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്നെന്റെ
സ്ഥിതിയാകെ മാറി. ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെ കിട്ടിയ വ്യക്തിത്വവികസന ക്ലാ
സുകൾ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യബ�ോധം വരുന്നതിന് എന്നെ സഹായിച്ചു. ഇവിടെ
ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫീൽഡിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ സുഖമുണ്ട്....... നല്ലൊരു
മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലും ........ ഇന്നെന്നെക്കൊണ്ട് കുടുംബം സന്തോഷിക്കു
ന്നു. അതുതന്നെയാണെന്റെ വിജയവും.
മാസശമ്പളം 12,000 രൂപ
ബ്ലൂ ജിഞ്ചര് റിസ�ോര്ട്ട്, വൈത്തിരി, വയനാട്
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കൂട്ടുകാരുടെയും
കുടുംബക്കാരുടെയും വായടച്ചത്
ഡിയു ജികെവൈയാണ്
റിഷാദ് കെ.എ

തലയാട്, ക�ോഴിക്കോട്

ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തലയാട് ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് റിഷാദും ഉപ്പയും
ഉമ്മയും സഹ�ോദരനും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി
പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലായിരുന്നതിനാൽ തന്നെ റിഷാദിനും സഹ�ോദരനും തു
ടർപഠനം എന്നത് പ്ലസ്ടുവിനുശേഷം സാധ്യമായില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഡിഡിയു
ജികെവൈയുടെ ട്രെയിനിംഗിലൂടെ ജ�ോലി കരസ്ഥമാക്കി. ഒരു വർഷത്തോളമാ
യി റിസ�ോർട്ടിൽ ഹൗസ്മാനായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന റിഷാദിന് ഭക്ഷണവും താമസ
സൗകര്യവും കൂടാതെ 9500/- രൂപ ശമ്പളവും ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ ജ�ോലിയിൽ
ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ കൂട്ടുകാ
ര�ൊത്ത് കൂടുമ്പോൾ എന്റെ അവസ്ഥ പഴയതിൽ നിന്നും വ്യക്തിപരമായി സമൂഹ
ത്തിൽ ഉണ്ടായ അംഗീകാരത്തെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാറുണ്ട്.
“ജ�ോലിയ�ോ
വരുമാനമ�ോ
ഇല്ലാതെ
കൂട്ടുകാർക്കിടയിലും
കുടുംബക്കാർക്കിടയിലും പരിഹാസ്യനായി ജീവിച്ച എനിക്കിന്ന് ഡിഡിയു ജി
കെവൈയുടെ എൻസീവീറ്റി ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ക�ോഴ്സിലൂടെ
ജീവിത വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു.”

മാസശമ്പളം : 9500/-

ഹൗസ് മാൻ, വൈത്തിരി റിസ�ോർട്ട്, വയനാട്
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എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ
ഇനിയും ഒരുപാട്
മുന്നേറുവാനുണ്ട്
ജിനിഷ
കണ്ണൂർ

കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയായ ജിനിഷ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കാവ
സ്ഥ നേരിടുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമാണ്. പ്ലസ്ടു പഠനകാലത്ത് ജിനിഷയുടെ
അച്ഛന് സംഭവിച്ച ആകസ്മിക മരണം ആ കുടുംബത്തെ എല്ലാ വിധത്തിലും ബാ
ധിക്കുകയുണ്ടായി. അമ്മയുടെ കൂലിപ്പണിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം
പലപ്പോഴും ആകുടുംബത്തെ ദാരിദ്രത്തിൽ നിന്നും കരകേറുന്നതിന് വേണ്ടത്ര
സഹായകരമായിരുന്നില്ല. ഡിഗ്രി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബിഎഡ്ഡിന്
പ്രവേശനം ലഭിച്ച ജിനിഷ തന്റെ കൂട്ടുകാരിലൂടെ ഡിഡിയു ജികെവൈകുറിച്ച്
അറിയുവാനിടയായി. മൂന്ന മാസത്തെ ട്രെയിനിംഗിലൂടെ ജ�ോലികിട്ടുമെന്ന പ്ര
ത്യേകത ക�ൊണ്ടുതന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ക�ോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ബിഎ
ഡ്ഡിനുള്ളശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ജിനിഷ ബാംഗ്ലൂർ ആംപിൾ
സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പർച്ചേഴ്സ
 ിംഗ് എൻട്രി സ്റ്റാഫായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു.ഇവിടെ
നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും ഏഴായിരം രൂപ മാസശമ്പള
വും ജിനിഷയെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം നേട്ടം തന്നെയാണ്.
“മാസം ത�ോറും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏഴായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് ആറായിരം
വീട്ടിലേക്കയക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും
ഒരുപാട് മുന്നേറുവാനുണ്ട് ജ�ോലി സ്ഥലത്തിന്റെ ദൂരക്കൂടതല�ൊഴിച്ചാൽ ഞാൻ
സന്തോഷവതിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്നെന്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ന�ോക്കു
ന്നതിനും കുടുംബത്തെ ഒരുകൈ സഹായിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചത് ഡിഡിയു ജി
കെവൈയിലൂടെയാണ്. കൂടെ പഠിച്ചവരും തുടർന്ന് പഠിച്ചവരും ഒക്കെ ഇന്ന് ജ�ോ
ലിയില്ലാതെയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തം വരുമാനവും ഒരു ജ�ോലിയും
ഉള്ളതുതന്നെയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈലൂടെ ഞാൻ വരിച്ച ജീവിത വിജയം.”
ജിനിഷ പറഞ്ഞു നിര്ത്തി.

മാസശമ്പളം : 7000/-

പർച്ചേഴ്സ
 ിംഗ് എൻട്രി സ്റ്റാഫ്, ആംപിൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ബാംഗ്ലൂർ
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കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിലൂടെ
ജീവിതം പച്ചപിടിപ്പിക്കുവാനുള്ള
ശ്രമത്തിലാണ്......
വിപിൻ. കെ.പി

കാവുംപാട്ടില്, ഫൂലംമ്പ്ര, മാലൂർ, ശാസ്ത്രിനഗർ, കണ്ണൂർ.

“എന്റെ പേര് വിപിൻ മൂന്ന് മാസമായി ആംപിൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ബാംഗ്ലൂ
രിൽ പർച്ചേഴസിംഗ് എൻട്രി സ്റ്റാഫായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു. ആറ് മാസം മുൻപ്
അമ്മ കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് ഡിഡിയു ജികെവൈ കുറിച്ച് അറിയാനിടയായ
താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവിനെ സഹായിച്ചത്.
അമ്മയും ചേച്ചിയും ഞാനും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കാൻസർ
ഗ�ോഗിയായ അച്ഛൻ വിടപറഞ്ഞിച്ച് എട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാലമത്രയും
അമ്മ കൂലിപ്പണിയിലൂടെയാണ കുടുംബം നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ചേച്ചി
വിവാഹ പ്രായമെത്തിയത�ോടെ ഞാനും പഠനത്തോട�ൊപ്പം കൂലിപ്പണിക്ക്
പ�ോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. ചേച്ചിയുടെ വിവാഹത്തോടെ വന്നുചേർന്ന സാമ്പ
ത്തിക ബാധ്യത എനിക്ക് പഠനത്തേക്കാൾ ഉപരി ജ�ോലി എന്നതിലേക്ക് പ്രാ
ധാന്യം നൽകേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കൂലിപ്പണിയിൽ നിന്നും
എനിക്ക് മ�ോചനം തന്നത് ഡിഡിയു ജികെവൈ യിലൂടെ പഠിച്ച അകൗണ്ടിംഗ്
ക�ോഴ്സാണ് ഇന്നമ്മ വീട്ടിൽ തനിച്ചായി പ�ോയെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയ
ജ�ോലിയിൽ സന്തോഷവതിയാണ്.
ഡിഡിയു ജികെവൈയിലൂടെ ഒരു ജ�ോലി കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനു മുമ്പ്
എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാഴ്ചപാട�ൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലി
പ്പോൾ കുറച്ച് മെച്ച്യൂരിറ്റിയ�ൊക്കെ ത�ോന്നുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിനു പുറത്ത് പലതരം
ആളുകള�ോട് ഇടപഴകുവാൻ സാധിച്ചു. കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിലൂടെ ജീവിതം പച്ച
പിടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്...... ആഗ്രഹങ്ങളേറെയുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ
ആദ്യപടി മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈ എന്നെ സഹായിച്ചു”

മാസ ശമ്പളം 10000/
പർച്ചേഴ്സ
 ിംഗ് എൻട്രി സ്റ്റാഫ്. സാക് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കാഡമി,
ആംപിൾ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ബെങ്കാരുഗട്ട്, ബാംഗ്ലൂർ
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ഇന്നെന്നെ സ്വന്തം കാലിൽ
നിൽക്കാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈ
സഹായിച്ചു
അശ്വനി

തില്ലങ്കേരി, കണ്ണൂർ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തില്ലങ്കേരി സ്വദേശിനിയും ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിനിയുമാ
ണ് അശ്വനി. നാലുപേരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിലേക്കായി അച്ഛന്റെ ബേക്കറി ജ�ോ
ലിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം മാത്രമാണ് വർഷങ്ങളായുള്ള സാമ്പത്തിക ശ്രോത
സ്സ്. എന്നാൽ ചെറുപ്പകാലംത�ൊട്ട് തന്റെ പിതാവിന്റെ അധ്വാനത്തിന�ൊത്ത്
കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനായി തന്നാൽ കഴിയുന്നത് ചെയ്യണമെന്ന അശ്വനിയു
ടെ ആഗ്രഹം അവളെ ഒരു ജ�ോലി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കരസ്ഥമാക്കണമെന്നതി
ലേക്ക് നയിച്ചു. കുടുംബശ്രീ അംഗമായ അമ്മ ഡിഡിയു ജികെവൈ കുറിച്ചും ജ�ോ
ലിസാധ്യതയെയും അറിയുവാൻ ഇടവരികയും തനിക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കു
ന്നതിനായി അനുയ�ോജ്യമായ ഒരവസരം മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് അശ്വനി മനസ്സിലാ
ക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സാക് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കാഡമിയിലെ ഡിഡിയു
ജികെവൈ സെന്ററിൽ നിന്നും ബാങ്കിംഗ് ആന്റ് അകൗണ്ടിംഗ് ക�ോഴ്സ് മൂന്ന്
മാസംക�ൊണ്ട് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ട് മാസത്തിലേറെയായി
പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ ബി.പി.എൽ കുടുംബ
ത്തിലേക്ക് അശ്വനിയുടെ വരുമാനവും ഒരുമുതൽകൂട്ടാണ്.
അശ്വനിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ “ഒരു ജ�ോലി എന്ന എന്റെ ലക്ഷ്യം ഡിഡിയു
ജികെവൈയിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. കൂടാതെ ഈ ക�ോഴ്സിന് മുമ്പ്
എനിക്ക് ഓര�ോ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നൊന്നും
അറിവില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും അകലെ ജീവിക്കു
മ്പോൾ കിട്ടിയ അനുഭവം എനിക്കൊരു പാഠമാണ്. ഡിഗ്രികഴിഞ്ഞും വേണമെ
ങ്കിൽ തുർന്ന് പഠിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ജ�ോലി ചെയ്യാനാണിഷ്ടം.
അതുക�ൊണ്ട് ജ�ോലി തുടരും... കാശുണ്ടാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കും....ഇവിടെ
ക�ോളേജ് ലൈഫ് പ�ോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജീവിതം എൻജ�ോയ് ചെയ്യുന്നു
ണ്ട്... ഇന്നെന്നെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈ സഹായിച്ചു”.
അശ്വനി
തില്ലങ്കേരി, കണ്ണൂർ
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ജ�ോലിയ�ോട�ൊപ്പം
എനിക്ക് എം.ക�ോം
പൂർത്തിയാക്കുവാനും സാധിച്ചു.
അഭിലാഷ് എം.വി

മണക്കാട്ടുവീട്ടില്, മ�ൊട്ടക്കുന്ന്, ഈട്ടിക്കുളം പി.ഒ., രാമന്തളി, കണ്ണൂര്

സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും പിന്നോക്കാവസ്ഥ നേരിടുന്ന കുടുംബമാ
യിരുന്നു കണ്ണൂർ രാമന്തളി സ്വദേശിയായ അഭിലാഷിന്റേത്. രണ്ട് സഹ�ോദരിമാ
രും അച്ഛനും അമ്മയുമടങ്ങിയ കുടുംബത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം
കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതക്ക് ഇടയാക്കി. കൂലിപണിയിലൂടെ ഉപജീവനം
നടത്തിയിരുന്നു അഭിലാഷിന്റെ അച്ഛന് നിത്യവൃത്തിയും വിവാഹാനന്തരം
ഉണ്ടായ കടങ്ങളും നിവർത്തിയാക്കുവാൻ തനിച്ച് സാധ്യമല്ലാതായി. തുടർന്ന്
അഭിലാഷ് തന്റെ പഠനം പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവെക്കുകയും ഒരു ജ�ോലി
എന്നതിനായി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ എം.ക�ോം വിദ്യാർ
ഥി ആയിരുന്നിട്ടുകൂടിയും അഭിലാഷിന് തന്റെ മനസിനിഷ്ടപ്പെട്ട ജ�ോലി ലഭ്യമാ
യില്ല. ഇതിനിടയിൽ കൂട്ടുകാരിൽ ചിലർക്ക് ഡിഡിയു ജികെവൈ വഴി ട്രെയ്നി
ങ്ങും ജ�ോലിയും ലഭിച്ചതറിയുകയുംഡിഡിയു ജികെവൈ യിൽ BPO ക�ോഴ്സ
 ്
തിരെഞ്ഞെടുക്കുകയും 3 മാസക്കാല ട്രെയിനിംഗ് പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പ് തന്നെ
അഭിലാഷിന് പ�ോണ്ടിച്ചേരിയിലുള്ള ഇന്റെർനെറ്റ് ഗ്ലോബൽ സർവ്വീസ് പ്രൈവ
റ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായി ജ�ോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ക�ോൾ സെന്റർ
ഏജന്റായി അഭിലാഷിന് മാസം 10000 രൂപ ശമ്പളവും ലഭിച്ചു. ഇതിലൂടെ തന്റെ
അച്ചനുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറയ്ക്കുവാനായി ഒരു പരിധിവരെ സാധ്യ
മാവുകയും ചെയ്തു.
''ജ�ോലിയ�ോട�ൊപ്പം എനിക്ക് എം.ക�ോം പൂർത്തിയാക്കുവാനും സാധിച്ചു.
സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട് വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കു
മ്പോൾ കിട്ടിയ അറിവും അനുഭവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. വീട്ടിലുള്ളവർക്കും
നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ലീവിന് വരുമ്പോൾ വലിയ ബഹുമാനവും
സ്നേഹവും ഒക്കെയാ.... ഇത�ൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഡിഡിയു ജികെവൈ
എനിക്കു കിട്ടിയ ഭാഗ്യമായി ത�ോന്നാറുണ്ട്. എന്നെപ�ോലെ സാമ്പത്തികമായി
പരാധീനത അനുഭപ്പെടുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് ഇന്ന് ഡിഡിയു ജികെവൈ അനുഗ്ര
ഹം തന്നെയാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ...''
മാസ ശമ്പളം 10000 രൂപ
ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ഇന്റെർനെറ്റ് ഗ്ലോബൽ സർവ്വീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, പ�ോണ്ടിച്ചേരി
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ശ്രീജിന

ഞാൻ പഠിക്കാൻ പ�ോയില്ലായി
രുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും ഒരു വീട്ടമ്മ
യായി ഞാൻ ഒതുങ്ങികൂടി
പ�ോകുമായിരുന്നു.

തേജസ്സ്, നാലുകണ്ടത്തില്, പന്തീരങ്കാവ്, ക�ോഴിക്കോട്

ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പന്തീരങ്കാവ് സ്വദേശിനിയായ ശ്രീജിന ഡിഗ്രിയും
മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്ന
 ീഷ്യൻ ഡിപ്ലോമയും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിവാ
ഹിതയാവുകയും ഒരു വീട്ടമ്മയായി മകനെയും ഭർത്താവിനെയും പരിപാലിച്ച്
വീടിനകത്ത് ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇത്തരം ചുറ്റുപാടുകൾ ഒരു
ജ�ോലി നേടുവാനായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ശ്രീജിനയ്ക്ക് പരിചയമില്ലാത്തവ
ര�ോട് സംസാരിക്കുവാന�ോ ജ�ോലിക്കു പ�ോകുവാന�ോ ഉള്ള ആത്മ വിശ്വാസമി
ല്ലാത്തതും തന്റെ പ�ോരായ്മ ആയിരുന്നു എന്ന് ശ്രീജിന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കു
ടുംബശ്രീയിലൂടെ ശ്രീജിനയുടെ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ ഡിഡിയു ജികെവൈ
പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനിടയായതും തന്റെ മരുമകൾക്കും കുടുംബത്തിനും
ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു മുതൽകൂട്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയ�ോടെ മൂന്ന് മാസത്തെ
ക�ോഴ്സിന് ഡിഡിയു ജികെവൈ യിൽ ചേർത്തു. തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ
ക�ോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയത�ോട�ൊപ്പം, ക�ോഴിക്കോട് അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ
തന്നെ സൈലന്റ് വാലി ഓർക്കിഡ് ആന്റ് നഴ്സറി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ
ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായി ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. ഡിഡിയു ജികെവൈയിലൂടെ തന്റെ വ്യ
ക്തിജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെ ശ്രീജിന കാണുന്നതിങ്ങനെ: '' ഡിഡിയു
ജികെവൈയ്ക്കു കീഴിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പ�ോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും ഒരു
വീട്ടമ്മയായി ഞാൻ ഒതുങ്ങികൂടി പ�ോകുമായിരുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തിപര
മായും സാമ്പത്തികമായും ഉണ്ടായ മാറ്റം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.
ഇതിന്റെ ക്രഡിറ്റ് ഡിഡിയു ജികെവൈയ�ോട�ൊപ്പം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ
യ്ക്കും ആണ്. സമൂഹത്തിലെ ഏത�ൊരു സ്ത്രീയേയും പ�ോലെ ആത്മാഭിമാനത്തോ
ടെ ജീവിക്കുവാനും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ
എന്റെ ഭർത്താവിന�ോട�ൊപ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന 12000 രൂപ ശമ്പളത്തിലൂടെ
പങ്കാളിയാവുന്നതിന് ഇന്ന് എനിക്കും സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്.''
മാസ ശമ്പളം 12000 രൂപ
ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, സൈലന്റ് വാലി ഓർക്കിഡ് ആന്റ് നഴ്സറി, ക�ോഴിക്കോട്
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ശരണ്യ. കെ.,

ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലെ
പരിശീലനം എന്റെ സ്വഭാവത്തി
ലും ജീവിതരീതിയിലും
ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.

കണിയാംകുണ്ട്, പെരിയ, കാസർഗ�ോഡ് -671316

“എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് അവരുടെ
മാതാപിതാക്കൾ വാങ്ങിച്ചുക�ൊടുത്തതാണ്. എനിക്കും ഒരു സ്വർണ്ണമാല വേണമെ
ന്നാഗ്രഹമുണ്ട്, ഞാൻ വാങ്ങിക്കും എന്റെ സ്വന്തംപണം ക�ൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനി
ക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇതാണ്. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഞാൻ”.
കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലയിലെ പെരിയയിൽ അംബേദ്ക്കർ ക�ോളേജിനടുത്തുള്ള
ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് ശരണ്യയുടെ വീട്. വളരെയധികം യാതനകൾ നിറഞ്ഞ
കുടുംബപശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശരണ്യയെന്ന പട്ടികവർഗ്ഗ പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചി
രുന്നത്. നാലംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിലെ പ്രധാന ആശ്രയമാണ് ശരണ്യ.
അസുഖമായതുക�ൊണ്ട് അച്ഛനു സ്ഥിരമായി ജ�ോലിക്കു പ�ോകാൻ കഴിയുന്നില്ല.
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തുടങ്ങി വച്ച വീടു പണി ഇപ്പോഴും എവിടെയും എത്തിയി
ട്ടില്ല. അനിയന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വീട്ടുചിലവുകൾക്കും മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലാ
തായപ്പോഴാണ് ശരണ്യ ജ�ോലിയ്ക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഡിഡിയു
ജികെവൈ വഴി മംഗലാപുരത്തുള്ള എച്ച്. ജി.എസിനു കീഴിൽ ഐഡിയ ക�ോൾ
സെന്ററിൽ ടെലി ക�ോളർ ആയി ആറുമാസമായി ശരണ്യ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു.
മുൻപ് താനും തന്റെ കുടുംബവും അനുഭവിച്ചിരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ
ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും മാറ്റം സാധ്യമായത് ഈ വരുമാനത്തിലൂടെയാണ്,
അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും ത�ോന്നുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ ര�ോഗാവസ്ഥയിൽ ആയ
പ്പോൾ സഹായകമായത് ഓര�ോ മാസവും മിച്ചം വച്ച തുകയാണ്. ട്രെയിനിങ്
സെന്ററിലെ പരിശീലനം തന്റെ സ്വഭാവത്തിലും ജീവിതരീതിയിലും ഒരുപാട്
മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി ശരണ്യ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു. ട്രൈനിംങ്ങ്
പ്രോഗ്രാമിൽ അംഗമാവുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഇടപെടുകയ�ോ
കാര്യക്ഷമതയ�ോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയ�ോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഡിഡിയു ജികെവൈ
മുഖേന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും ആളുകളു
മായി ഇടപെടാനുമുള്ള ഊർജ്ജം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ടെലിക�ോളർ ജ�ോലി
ആയതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ഉപഭ�ോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും സെന്ററിലെ
പരിശീലനം വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശരണ്യ പറയുന്നു
124

വിജയഗാഥകള്

ഇത്രയും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത്
ആത്മധൈര്യത്തോടെ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഡിഡിയു ജികെവൈ വഴി ലഭ്യമായ
ജ�ോലിയാണ് ശരണ്യയെ പ്രാപ്തയാക്കിയത് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ അഭിപ്രാ
യപ്പെടുകയുണ്ടായി. മകളുടെ ഈ മാറ്റത്തിൽ മാതപിതാക്കൾ വളരെയധികം
അഭിമാനം ക�ൊള്ളുന്നു.

ടെലി ക�ോളർ, എച്ച്. ജി. എസ്., ഐഡിയ ക�ോൾ സെന്റര്, മംഗലാപുരം
ഫ�ോണ് : 9846092351
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ഒരു ഒാട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്ന
എന്നെ ഈ നിലയില്
എത്തിച്ചതിന് നന്ദി.....
വിജേഷ്. എൻ.ബി

ഞേക്ലി വീട്, പി.ഒ. മൈലാട്ടി, ഉദുമ വഴി, കാസർഗ�ോഡ്-671319

ജീവിതത്തിലെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലും പതറാതെ പ്രശ്ന
 ങ്ങളെ
സധൈര്യം അഭിമുഖീകരിച്ച് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന
വ്യക്തിയാണ് വിജേഷ്. ഡിഡിയു ജികെവൈ ക�ോഴ്സിൽ അംഗമാവുക എന്ന
തീരുമാനമാണ് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത്. സാ
മ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായതുക�ൊ
ണ്ട്, വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ
പുര�ോഗതി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും
സഹ�ോദരനും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വിജേഷിന്റെ കുടുംബം. അമ്മ കാൻസർ
ര�ോഗിയും അച്ഛൻ ഹൃദ്രോഗിയുമായതുക�ൊണ്ട് ഒരു മാസത്തെ മരുന്നിനു തന്നെ
നല്ലൊരു തുക മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
പ്ലസ്ടു പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം ഒരു വർഷം ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി
ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്നു. ആ അവസരത്തിലാണ് കുടുംബശ്രീ വഴി നടത്തുന്ന
ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. സെന്റത്തിലെ ട്രൈ
നിംങ്ങ് നാളുകളിലാണ് ജീവിതത്തോടുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭ
വിച്ചത് എന്ന് വിജേഷ് പറയുന്നു. “ഈ ക�ോഴ്സ
 ് എന്നെ വളരെയധികം സ്വാ
ധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് ജീവിത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്നും
എനിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്നെങ്കിലും ആളുകള�ോട് ഇടപഴ
കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഒരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
ഇപ്പോൾ അതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്നു. എന്നെപ്പോലുള്ള നിർദ്ധനരായ കുടുംബങ്ങ
ളിൽനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഡിഡിയു ജികെവൈ പ�ോലുള്ള പദ്ധതികൾ
വലിയ�ൊരു ആശ്വാസമാണ്. ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾക്ക് പ്രകാശമേകുവാൻ
ഡിഡിയു ജികെവൈ ക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്”. ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിനും താമസത്തി
നും പുറമേ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാസശമ്പളത്തിൽ കാസർഗ�ോഡുള്ള
കല്യാൺസിൽക്സ
 ിൽ സെയിൽസ്മാൻ ആയി ജ�ോലി ചെയ്യുകയാണ് വിജേഷ്.
മാതാപിതാക്കളെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയിക്കാതെ പരിപാലിക്കണം, സ്വന്ത
മായി ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നതാണ് വിജേഷിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. വിജേ
ഷിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഓര�ോ ചവിട്ടുപടികൾ കയറാൻ വിജേ
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ഷിനായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത് ജ�ോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസക�ൊണ്ട്
സ്വന്തമായി ഒരു മ�ോട്ടോർ ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ്. അതുപ�ോ
ലെതന്നെ ഇനിയുള്ള തന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന ഉറച്ച ആത്മ
വിശ്വാസം വിജേഷിൽ പ്രകടമാണ്. ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതി വിജേഷിനെ
പ�ോലെയുള്ള നിരവധി പുതുതലമുറയ്ക്ക് നാഴികകല്ലായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്
വിജേഷിന്റെ ജീവിതമാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ഉദാഹരണമാണ്.

ശമ്പളം: 8500 + ഭക്ഷണം,താമസം
സെയിൽസ് മാൻ, കല്യാൺ സിൽക്സ്, കാസർഗ�ോഡ്
ഫ�ോണ് : 9539807200
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ഞാനും എന്റെ ഉപ്പയ�ോട�ൊപ്പം
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്
നിറവേറ്റുന്നു.
അനീറ. എസ്.

ഒട്ടമാവുങ്ങൽ വീട്, ശങ്കരംപടി, ബന്തടുക്ക, കാസർഗ�ോഡ്

ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് അനീറ എന്ന പെൺകുട്ടി. ഉപ്പ
യ്ക്ക ഓട്ടോ ഓടിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ക�ൊണ്ടാണ് ഇവർ ജീവിതം മൂന്നോട്ട്
ക�ൊണ്ട് പ�ോയിരുന്നത്. ഏകവരുമാനമാർഗ്ഗവും കുടുംബപരമായ മുഴുവൻ ഉത്തര
വാദിത്വങ്ങളും നിറവേറ്റിയിരുന്നത് ഉപ്പയുടെ തുച്ഛമായ വരുമാനമായിരുന്നു. പ്ലസ്ടു
പഠനത്തിനുശേഷം ഇനി എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡിഡിയു
ജികെവൈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ട്രൈനിംങ്ങിന് ചേരുന്നതും. മൂന്ന്
മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ിനുശേഷം ക�ോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിൽ
സെയിൽസ് ഗേൾ ആയി ജ�ോലി ലഭിച്ചു. ട്രെയിനിങ്ങിനു മുൻപ് അനീറ അധികം
ആര�ോടും സംസാരിക്കുകയ�ോ ഇടപഴകുകയെ ചെയ്തിരുന്നില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളി
ലും വിമുഖത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതമായിരുന്നു. ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിം
ങ്ങ് സമയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും
അനീറയിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാതാപിതാ
ക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതേക്കുറിച്ച് അനീറയുടെ ഉപ്പ പറയുന്നത്
“എന്നോട�ോപ്പം മകളും കുടുംബപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വളരെ പക്വതയ�ോ
ടെ എറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ അഭിമാനം ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ട്” എന്നാണ്.
ഏതുകാര്യത്തിലും മടിപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്ന അനീറയ്ക്ക് ഇന്ന്
ഏത് കാര്യങ്ങളും ധൈര്യത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തമായി തീ
രുമാനങ്ങളെടുക്കാനും തന്റെതായ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും ഇരുപത്
വയസ്സിനുള്ളിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്.
ഉപ്പയുടെ വരുമാനം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കടം വാങ്ങിച്ചാണ് പല
കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത്. ആ കടങ്ങളെല്ലാം അനീറയുടെ വരുമാനം ലഭ്യമായ
തിനുശേഷമാണ് വീട്ടാൻ സാധ്യമായത്. ഇത്രയും നാൾ “കുട്ടി” എന്ന മുദ്രകുത്തി
മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ അനീറയുടെകൂടി അഭിപ്രായം കണക്കി
ലെടുത്താണ് കുടുംബത്തിലെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ലഭിക്കുന്ന
വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം മിച്ചം വച്ചുക�ൊണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണമാല
വാങ്ങിച്ചുക�ൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അനീറയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനവും
സന്തോഷവും നൽകുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു മകൾ എന്ന നിലയിൽ കുടും
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ബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുവാൻ അവസരം നൽകിയ
കുടുംബശ്രീയ്ക്കും ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയ്ക്കും അനീറ വളരെയധികം നന്ദി
രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

മാസശമ്പളം: 7500, ഭക്ഷണം + താമസം
സെയിൽസ് ഗേൾ, ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ്, ക�ോഴിക്കോട്.
ഫ�ോണ് : 8157919244
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എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുഖത്ത്
ചിരിയും സമാധാനവും ഇപ്പോഴാണ്
എനിയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്.
രാഹുൽ എൻ

ഞേക്ലി ഹൗസ്, മൈലാട്ടി, കാസർഗ�ോഡ്-671319.

അച്ഛന്റെയും ചേട്ടന്റെയും തുച്ഛമായ വരുമാനം ക�ൊണ്ടുമാത്രം ജീവിതം മുന്നോട്ടു
ക�ൊണ്ട് പ�ോകാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുൽ തന്റെ പഠനം
ഉപേക്ഷിച്ചത്. കുടുംബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൂടിയത�ോടെ ഒരു വർഷത്തോ
ളം കൂലിപ്പണി ചെയ്തായിരുന്നു രാഹുൽ തന്റേതായ വരുമാനം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന
ത്. ആ സമയത്താണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിനെ ക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന
തും മൂന്നുമാസത്തെ റീട്ടെയിൽ ക�ോഴ്സിനു ചേരുന്നതും.
പരിശീലനത്തിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ മുഖേന കാസർ
ഗ�ോഡ് ബിഗ് ബസാറിൽ സെയിൽസ്മാനായി ജ�ോലി ലഭിച്ചു. ഈ ജ�ോലി ലഭി
ച്ചതിനുശേഷം രാഹുലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി.
ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
“വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു എന്റേത്, നല്ല
വസ്ത്രമ�ോ, ഭക്ഷണമ�ോ ഒന്നും എനിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജ�ോലി ലഭിച്ചതിനു
ശേഷമാണ് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വന്തമായി വാങ്ങുന്നതും ധരിക്കുന്നതും. വിപ
ണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന യാത�ൊരു ഭക്ഷണസാധനത്തിന്റെയും സ്വാദ് ഞാന�ോ
എന്റെ കുടുംബമ�ോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല”. ജ�ോലി ലഭിച്ചതിനുശേഷം ശമ്പളം കിട്ടു
മ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് പഴങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും വാങ്ങിക്കാൻ ചി
ലവാക്കുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം നൽകുന്നുണ്ട്.
എല്ലാമാസവും മിച്ചം പിടിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന രൂപ ഉപ
യ�ോഗിച്ചാണ് പുതിയ കട്ടിലും കിടക്കയും വാങ്ങിയതെന്ന് രാഹുൽ പറയുന്നു.
പണത്തിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും വരുമാനം ഓര�ോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ
എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുലിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹാ
യിച്ചത് ഈ ജ�ോലിയാണ്. “എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ചിരിയും സമാധാ
നവും ഇപ്പോഴാണ് എനിയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം
മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണ്. ഡിഡിയു ജികെവൈ
യ�ോടും സെന്റത്തിന�ോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്” രാഹുൽ പറയുന്നു.

മാസശമ്പളം: 8000
സെയിൽസ് മാന്, ബിഗ് ബസാര്, കാസർഗ�ോഡ്, ഫ�ോണ് : 9995474905
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ചെറിയ വരുമാനമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും
അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ
മാറ്റം വളരെ വലുതാണ്.
സുഗന്ധി കൃഷ്ണൻ. കെ

ചാലുങ്ങൽ വീട്, ഹരിപുരം പി.ഒ., ആനന്ദപുരം, കാസർഗ�ോഡ്-671591

അച്ഛൻ അമ്മ, ചേട്ടൻ, അനിയത്തി എന്നിങ്ങനെ നാലുപേരുൾപ്പെടുന്ന കുടും
ബമാണ് സുഗന്ധിയുടേത്. അച്ഛന് ല�ോഡിങ്ങ് പണി ആയിരുന്നെങ്കിലും പല
പ്പോഴും പ�ോകാൻ സാധിക്കാറില്ല. ചേട്ടന് കൂലിപ്പണിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം
മാത്രമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക വരുമാനം ആയിരുന്നത്. മഴ സമയങ്ങ
ളിൽ ചേട്ടനും പണി കുറവായിരുന്നത് കുടുംബത്തെ മിക്കപ്പോഴും പട്ടിണിയിലാ
ക്കി. കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും സുഗന്ധി പ്ലസ്ടുവിന് അറുപതുശതമനം മാർക്ക്
വാങ്ങി പാസ്സായി. എങ്കിലും വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം
പഠിപ്പ് തുടരാൻ സുഗന്ധിയ്ക്കായില്ല. അച്ഛനമ്മമാർക്കും അമ്മയ്ക്കും ചേട്ടനുമെല്ലാം
സുഗന്ധിയെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരെല്ലാം
നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലായിരുന്നു.
വീട്ടിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കുടുംബശ്രീയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നതിനെത്തുടർ
ന്ന് കുടൂംബശ്രീ എ.ഡി.എസ് വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലനത്തെക്കുറി
ച്ച് അറിയിക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ മൂന്ന് മാസ പരിശീലനത്തിന് ചേരുകയും
ചെയ്തു. പരിശീലനത്തിനു ശേഷം മലപ്പുറത്തുള്ള പ്രീതി സിൽക്സിൽ താമസ
ത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും പുറമേ ഏഴായിരം രൂപ ശമ്പളത്തിന് ജ�ോലി ചെയ്യുക
യാണ് സുഗന്ധി ഇപ്പോൾ. ജ�ോലി കിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കു
ന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ആണ്. എന്റെ മ�ോൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജ�ോലി
ഉണ്ടല്ലോ? എന്ന് അച്ഛൻ കൂടെക്കൂടെ പറയാറുണ്ടെന്നും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ
എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് തനിയ്ക്കെന്നും സുഗന്ധി പറയുന്നു.
ഡി.ഡി.യു.ജി.കെ.വൈ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് സുഗന്ധി പറയുന്നത്
“പ്ലസ്ടു വരെ പഠിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്ത അനുഭവമാണ് ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെ ലഭി
ച്ചത്. ക്ലാസ്സുകളും അദ്ധ്യാപകരും കൂട്ടുകാരും വളരെയധികം നല്ലവരായിരുന്നു.
അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മറക്കും. മുൻപ് ജീവിത
ത്തെ ന�ോക്കി കണ്ടിരുന്നപ�ോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. എല്ലാം അവിടു
ന്നുണ്ടായതാണ്” എന്നാണ്.
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ചെറിയ വരുമാനമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും അത് സുഗന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ
വരുത്തിയ മാറ്റം വളരെ വലുതാണ്. തന്റെ വരുമാനം ക�ൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങ
ളുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരിയ്ക്ക്. അതിൽ ആദ്യം തന്റെ അമ്മയുടെ
ചികിത്സയാണ്. കാലുവേദന വന്നാൽ നടക്കാൻകഴിയാതെ അമ്മ വേദനിയ്ക്കുന്ന
ത് പലപ്പോഴും താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സുഗന്ധി പറയുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബത്തിലെ
കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കാരണം അമ്മ ഇത് ചികിത്സിക്കാതെ ക�ൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്.
അമ്മയെ നല്ല ഡ�ോക്ടറെ കാണിച്ച് ചികിത്സിക്കണം എന്നാണ് സുഗന്ധിയുടെ
ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം. പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തനിയ്ക്ക്
പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അനിയത്തിയെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുളള അത്രയും
പഠിപ്പിക്കണം, എനിയ്ക്ക് കിട്ടാതെ പ�ോയത് അവൾക്ക് കിട്ടണം. എന്ന് പറഞ്ഞ്
നിർത്തുമ്പോൾ സുഗന്ധിയുടെ വാക്കുകളിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങള് തനിയ്ക്ക്
കിട്ടാതെ പ�ോയതിന്റെ വിഷമം പ്രകടമായിരുന്നു.
വീട് സ്വന്തമായി ഉണ്ടെങ്കിലും ഉപയ�ോഗശൂന്യമാണ്, ഇപ്പോൾ സുഗന്ധിയു
ടെ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത് അവളുടെ വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ്. സ്വന്തമായി
തങ്ങൾക്കൊരു വീട് എന്നതും ഈ നിർദ്ധനയായ പെൺകുട്ടിയുടെ വലിയ ആഗ്ര
ഹമാണ്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും തന്റെ ഈ ചെറിയ ശമ്പളത്തിൽ സാക്ഷാത്കരി
ക്കാൻ ഉടനടി കഴിയില്ലെങ്കിലും ചേട്ടന�ോട�ൊപ്പം വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ സന്തോഷവും ഇതിനെല്ലാം വഴിയ�ൊരുക്കിയ
ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയ�ോടുള്ള നന്ദിയും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കുക
ളിൽ പ്രകടമാണ്.

മാസശമ്പളം : 7000+ഭക്ഷണം,താമസം
സെയിൽസ് ഗേൾ, പ്രീതി സിൽക്സ്, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ് : 9961182596
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ഇപ്പോൾ എനിയ്ക്ക് എന്റെതായ
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള
ധൈര്യം ഉണ്ട്.
ബബിത. ബി.കെ
കാസർഗ�ോഡ്

മൂത്തമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അച്ഛന്റെ സഹ�ോദരിയുടെ കൂടെയാണ് ബബിതയും
സഹ�ോദരിയും ജീവിക്കുന്നത്. ബബിതയുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അച്ഛൻ
അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പ�ോയി. മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ താമസിക്കുന്നതുക�ൊണ്ടു തന്നെ
സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ഇഷ്ടങ്ങൾ പറയുന്നതിനും പരിമിതി
കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
സ്വയം പണം കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവർക്ക്. ബബിതയുടെ
സഹ�ോദരി കൂലിപ്പണിയ്ക്കാണ് പ�ോകുന്നത്. പ്ലസ്ടുവിനുശേഷം പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച്
ബബിതയും ജ�ോലിയ്ക്കായി ശ്രമം തുടങ്ങി. ഈ അവസരത്തിലാണ് കുടുംബശ്രീ
വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ജ�ോലി
കിട്ടും എന്നതിനാൽ മറ്റൊന്നു ആല�ോചിക്കാതെ പരിശീലനത്തിനു ചേർന്നു.
സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് അധികമ�ൊന്നും സംസാരിക്കാത്ത പ്രകൃതമായിരുന്നു,
മറ്റുള്ളവര�ോട് സംസാരിക്കാനും സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ധൈര്യമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ പരിശീലനക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യമ�ൊക്കെ വലിയ ബു
ദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ട്രൈനിംങ്ങ് സെന്ററിലെ പ്രോത്സാഹനവും
പിന്തുണയും ബബിതയെ പതിയെ മാറ്റിയെടുത്തു. പരിശീലനത്തിനുശേഷം
കല്യാൺസിൽക്സിൽ ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. എന്നാൽ കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലയിൽ
കല്യാൺ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ല
യിലാണ് ജ�ോലി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. വീട്ടുകാർ ഇതിന് എതിരായിരുന്നു.
അവർ ബബിതയെ കല്യാണത്തിനായി നിർബന്ധിച്ചു. “മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ
വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് ഞാൻ വഴങ്ങി ക�ൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനി
യ്ക്ക് എന്റെതായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ട്. ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ
എല്ലാം പ്രതിര�ോധിക്കാനും സ്വയം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനും ഡിഡിയു ജികെവൈ
ട്രൈനിംങ് എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ”. ബബിത പറയുന്നു. ഒരു
ത�ൊഴിൽ ചെയ്ത് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര�ങ്ങളും
ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കാനാകുന്നുണ്ടെന്ന് ബബിതയുടെ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ്.

മാസശമ്പളം: 8000 + ഭക്ഷണം,താമസം
സെയിൽസ്ഗേൾ, കല്യാൺസിൽക്സ്, കാസർഗ�ോഡ്
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സജേഷ്. വി

ഒരു മകന്റെയും സഹ�ോദരന്റെ
യും കടമകൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ
സുഖം ഞാൻ ഇപ്പോൾ
അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

നർക്കല വീട്, പി.ഒ. മൂന്നാട്, കാസർഗ�ോഡ്-671541

“ഇപ്പോഴുള്ള പഴയവീട് പ�ൊളിച്ച്മാറ്റി അച്ഛന്റ പേരിലുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്വന്ത
മായി ഒരു വീടുവയ്ക്കുക എന്നതാണ് ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി
യുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹം. ഒരു മകന്റെയും സഹ�ോദരന്റെയും കടമകൾ ചെയ്യുന്നതി
ന്റെ സുഖം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഡിഡിയു
ജികെവൈയാണ്” ഇരുപത് വയസ്സുകാരനായ സജേഷ് പറയുന്നു.
അച്ഛൻ,അമ്മ,ചേച്ചി,അനിയത്തി എന്നിവരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഏക
മകനാണ് സജേഷ്. അച്ഛൻ കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാനത്തിലാണ്
കുടുംബം മുന്നോട്ട് പ�ോയിരുന്നത്. സ്ഥിരമായി അച്ഛന് ജ�ോലി ഇല്ലാതായ
പ്പോൾ ചേച്ചിയ്ക്കും ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോകേണ്ടിവന്നു. കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ
ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രായമാകാത്തതുക�ൊണ്ട് തന്നെ സജേഷിന് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങ
ളില�ൊന്നും ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
പ്ലസ്ടു പഠനത്തിനുശേഷം ഐ.ടി.ഐ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ ക�ോഴ്സിനു
ചേർന്ന് പഠിച്ചെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ജ�ോലിയിൽ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഈ അവ
സരത്തിലാണ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ് ട്രൈനിംങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. പഠിച്ചു
കഴിഞ്ഞാൽ ജ�ോലി എന്നതും വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധവും സജേഷിനെ മൂന്ന്
മാസത്തെ റീട്ടെയിൽ സെയിൽസ് പരിശീലനത്തിനു ചേരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. പരി
ശീലനത്തിനുശേഷം കണ്ണൂരുള്ള യുറേക്കാ ഫ�ോബ്സ
 ് എന്ന എക്കോ ഗാർഡ്
വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒമ്പത് മാസമായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു. മാസം
എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറു രൂപയാണ് ശമ്പളെങ്കിലും ഇൻസെന്റീവ് ഇനത്തിൽ
പതിനേഴായിരം രൂപയ�ോളം എല്ലാ മാസവും കിട്ടാറുണ്ടെന്ന് സജേഷ് പറയുന്നു.
ഇപ്പോൾ തന്റെ ജീവിതരീതിയിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സജേഷ്
പറയുന്നു. ഭക്ഷണത്തിനും താമസത്തിനും ഉള്ള രൂപ എടുത്തതിനുശേഷം ബാ
ക്കിയുള്ളത് വീട്ടിലേക്ക് കൃത്യമായി അയച്ചുക�ൊടുക്കാൻ സജേഷിന് കഴിയുന്നു
ണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന തനിയ്ക്ക് ജ�ോലി ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക്
പൈസ ക�ൊടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വളർത്തിയത് ഡിഡിയു ജികെവൈ പരി
ശീലനമാണെന്ന് സജേഷ് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ സഹ�ോദരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന്
ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സജേഷ്. ചേച്ചിയുടെ
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കല്യാണത്തിനായി മുപ്പതിനായിരം രൂപയിലധികം സമ്പാദിക്കാൻ തനിയ്ക്ക്
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് സജേഷ് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്നു.

മാസശമ്പളം: 8500 + ഇൻസെന്റീവ്
സജേഷ്. വി, സെയിൽസ്മാൻ, യുറേക്ക ഫ�ോബ്സ്, കണ്ണൂർ ,
ഫ�ോണ് : 9048486935
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മൂന്ന് മാസമേ ജ�ോലി കിട്ടിയിട്ട്
ആയിട്ടുള്ളു എങ്കിലും സ്വന്തമായി
ജ�ോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ
സുഖം എനിയ്ക്കുണ്.ട്
രമ്യാ കുമാരി. കെ

ജി.ഡബ്ലിയു.എൽ.പി സ്കുൾ, ശാന്തി നഗർ, കുമ്പള. പി.ഒ, കാസർഗ�ോഡ് - 671321

ഡിഡിയു ജികെവൈ ക�ോഴ്സിനു ചേർന്നതുക�ൊണ്ട് എനിയ്ക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റ
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കന്നഡ, തുളു ഇത�ൊക്കെയാണ് എനിയ്ക്ക് അറിയാമായിരു
ന്ന ഭാഷ. ഈ ക�ോഴ്സ
 ിനു വന്നതുക�ൊണ്ടാണ് എനിയ്ക്ക് മലയാളം നന്നായി
സംസാരിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുമ�ൊക്കെ സാധിച്ചത്. മുൻപ് ഞാൻ
അത്രെയ�ൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിരന്തരം
കടയിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ
 ിന�ോട് സംസാരിക്കണം, അവർ പറയുന്നത് ക്ഷമ
യ�ോടെ കേൾക്കണം ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം എനിയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത്
ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിലൂടെയാണ്”. ഡിഡിയു ജികെവൈ മുഖേന
ജ�ോലി ലഭിച്ച രമ്യ കുമാരിയുടെ വാക്കുകളാണിത്.
കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലയിലെ കുമ്പള എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള രമ്യ ഒബിസി
വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഗട്ടി സമുദായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവരുടെ
മാതൃഭാഷ തുളു ആണ്. അച്ഛൻ,അമ്മ, അനിയത്തി, ചേട്ടൻ,ചേച്ചി എന്നിവർ
ഉൾപ്പെട്ടതാണ് രമ്യയുടെ കുടുംബം. അച്ഛൻ കൂലിപണിയ്ക്ക് പ�ോകുന്ന പൈസ
ക�ൊണ്ടാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതും കുടുംബത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേ
റ്റിയിരുന്നതും. ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ലഭിച്ച രൂപക�ൊണ്ട് വീടുപണി തുടങ്ങി
വച്ചു. എന്നാൽ കിട്ടിയ പൈസക�ൊണ്ട് മാത്രം വീടുപണി തീരാത്തതിനാൽ
ല�ോൺ എടുക്കേണ്ടായി വന്നു. അത് അടച്ചു തീർക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ മൂത്ത
മകൾക്ക് വന്ന കല്യാണം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വീണ്ടും കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു.
ഇപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷം രൂപ കടത്തിലാണ് കുടുംബം. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നടന്നു
പ�ോകുന്നത് ചേട്ടന്റെ ശമ്പളത്തിലാണ.് ടീച്ചറാകാൻ ആയിരുന്നു മ�ോഹമെങ്കി
ലും ബി.എഡിനു ചേരാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുക�ൊണ്ട് രമ്യയ്ക്ക് അതിനു സാധി
ച്ചില്ല. അച്ഛന് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി പണി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന
ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോളാണ് ബി.എ വരെ പഠിച്ച രമ്യയും അനിയത്തിയും
ജ�ോലി അന്വേഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്.
കുടുംബശ്രീ വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതി വഴി പെട്ടെന്ന് ജ�ോലികിട്ടു
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മെന്നറിഞ്ഞ രമ്യയും സഹ�ോദരി ഷഷ്മിതയും മൂന്ന് മാസത്തെ റീട്ടെയിൽ
സെയിൽസ് ക�ോഴ്സിനു ചേർന്നു. പരിശീലനത്തിനു ശേഷം രമ്യയ്ക്ക് മലപ്പുറത്തു
ള്ള പ്രീതി സിൽക്സിലും സഹ�ോദരിയ്ക്ക് കാസർഗ�ോഡുള്ള കല്യാൺ സിൽ
ക്സിലും ജ�ോലി ലഭിച്ചു. താമസവും ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു തുക രണ്ട്
പേർക്കും വീട്ടിലേക്ക് ക�ൊടുക്കാനാകുന്നുണ്ടെന്ന് രമ്യ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു.
മൂന്ന് മാസമേ ജ�ോലി കിട്ടിയിട്ട് ആയിട്ടുള്ളു എങ്കിലും സ്വന്തമായി ജ�ോലി
ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ സുഖം ഉണ്ടെന്ന് രമ്യ പറയുന്നു. ജ�ോലി ചെയ്ത് കിട്ടു
ന്ന പൈസ ക�ൊണ്ട് വീടിന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ ചേട്ടനെ സഹായിക്കണമെന്നും
അത�ോട�ൊപ്പം തങ്ങളുടെ ഭാവിയ്ക്കായി മാസം ത�ോറും എന്തെങ്കിലും തുക മാറ്റിവ
യ്ക്കണം എന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം.
നിർദ്ധനരായ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ
വഴിയ�ൊരുക്കി എന്നതിന് ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതി ഒരു മാതൃകയാണ്.

മാസശമ്പളം : 7000+ഭക്ഷണം,
സെയിൽസ് ഗേൾ പ്രീതി സിൽക്സ്, മലപ്പുറം താമസം
ഫ�ോണ് : 7994721580
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ശമ്പളം മുഴുവനായും വീട്ടിലേക്ക്
ക�ൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന്
റമീസ് പറയുന്നു.
റമീസ് അലി

വലിയകല്ലുങ്ങൽ വീട്, ചെമ്മേലശ്ശേരി.പി.ഒ., മലപ്പുറം -679323

“ഒരുപാട് പഠിക്കണം, നല്ല ജ�ോലി വാങ്ങണം, വലിയ ആളാകണം എന്നൊ
ക്കെയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും
അതിന�ൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് വളർന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതസാഹചര്യ
ങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു”. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കെ.എം.ടി സിൽക്സിൽ
ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന റമീസ് അലിയുടെ വാക്കുകളാണിത്. ‘കുട്ടി ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന
പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ചുമലിൽ പേറേണ്ടിവ
ന്ന റമീസിന് പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിലും മുതിർന്ന വ്യക്തി കടന്നുപ�ോയ ജീവി
താനുഭവങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഉണ്ട് പറയാൻ.
പതിമൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ഉപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ ആറുവയ
സ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞു റമീസിനു തന്നേക്കാൾ ചെറിയ രണ്ട് അനിയൻമാ
രും ഉമ്മയും വല്യുമ്മയുമാണ് കൂട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അയൽപക്കത്തെ വീടുക
ളിൽ വീട്ടുപണികൾ ചെയ്താണ് പിന്നീട് ഉമ്മ മൂന്നു മക്കളേയും വളർത്തിയത്.
സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ജ�ോലികളെല്ലാം
റമീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദുരിതത്തിലും പട്ടിണിയിലും ആയിരുന്നു ജീവിതമെങ്കി
ലും ഒരുനാൾ കഷ്ടപാടുകള�ൊക്കെ മാറും എന്ന പ്രതീക്ഷ റമീസിന് ഉണ്ടായിരു
ന്നു. പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഉമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതാവുകയും ഗർഭപാത്രം എടുത്തുകളയേ
ണ്ടതായും വന്നത്. ഉമ്മയ്ക്ക് ഭാരപ്പെട്ട ജ�ോലികൾ എടുക്കാൻ പറ്റാതായത�ോടെ
ആ കുടുംബം മുഴുപട്ടിണിയിലായി. ഇനി കുടൂംബത്തിന് ആശ്രയമാകാൻ തനിയ്ക്ക്
മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പ്ലസ്ടുവരെയെത്തിയ പഠനം നിർത്തി
കിട്ടിയ ത�ൊഴിലുകൾ ചെയ്തു. അവന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ
സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.
സ്ഥിരമായ ജ�ോലി എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ഉള്ളതുക�ൊണ്ടു തന്നെ പരിശീലനത്തിനു
ശേഷം നൂറുശതമാനം ജ�ോലി ഉറപ്പുപറയുന്ന ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയിൽ
മൂന്നുമാസ പരിശീലനത്തിനായി റമീസ് ചേർന്നു.
ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മലപ്പുറത്തുള്ള കെ.എം.ടി സിൽക്സിൽ
ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. ഭക്ഷണവും താമസവും സൗജന്യമായതുക�ൊണ്ട് കിട്ടുന്ന
ശമ്പളം മുഴുവനായും വീട്ടിലേക്ക് ക�ൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് റമീസ് പറയുന്നു.
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കഷ്ടപ്പാടുകൾ പൂർണ്ണമായും മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെറിയ�ൊരു
ആശ്വാസം അനുഭവിക്കാൻ റമീസിനാകുന്നുണ്ട്. ജ�ോലി ചെയ്തുക�ൊണ്ടു തന്നെ
പഠിപ്പുതുടരുകയും ഡിഗ്രിയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി വരുമാനമുള്ള ത�ൊഴിൽ കണ്ടെ
ത്തുകയും ചെയ്യണം എന്നതാണ് റമീസിന്റെ ആഗ്രഹം. അത�ോട�ൊപ്പം പത്തിലും
പ്ലസ് വണ്ണിലും പഠിക്കുന്ന അനിയൻമാരെ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള അത്രയും പഠിപ്പി
ക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യവും റമീസിനുണ്ട്.

ശമ്പളം:7000 + ഭക്ഷണം,താമസം
ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ്, കെ.എം.ടി. സിൽക്സ്, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ് : 9539850037
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എന്റെ ഉമ്മ പാചകം
ചെയ്യുന്നത് ഞാന് വാങ്ങിക്കുന്ന
സാധനങ്ങള് ക�ൊണ്ടാണ്.
മിഥുലജ്.സി.എച്ച്

ചെൻചാറ വീട്, കൂറാട് പി.ഒ, മലപ്പുറം -679339
മിഥുലജിന് ഒന്നര വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോളാണ് വാപ്പ മരണപ്പെടുന്ന
ത്. സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ പ�ൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ വാപ്പയുടെ വീടു മാത്രമാണുള്ള
ത്. പിന്നീട് ഉമ്മ കൂലിപ്പണി ചെയ്തിട്ടാണ് മിഥുലജിനേയും സഹ�ോദരനേയും
വളർത്തിയത്. പഠിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജ�ോലിയും ചെയ്തിട്ടാണ്
പഠനം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോയിരുന്നത്. പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഠിപ്പുനിർത്തി
സഹ�ോദരൻ ബസിൽ പണിക്കു പ�ോയി. പഠിക്കാൻ രണ്ടുപേർക്കും ആഗ്രഹം
ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജീവിതം തങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അതിന് അനുവദിച്ചില്ലെ
ന്ന് മിഥുലജ് പറയുന്നു. പള്ളിയിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഉമ്മയു
ടെ ആങ്ങളമാരും മറ്റു ബന്ധുക്കളും സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പരാശ്രയത്തിന്റെ
എല്ലാ യാതനകളും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മിഥുലജിന്റെ
വാക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. “എന്റെ പൈസക�ൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധ
നങ്ങൾ ഉമ്മ പാചകം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറ
ഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മനസ്സ് നിറയുന്നുണ്ട്”.
പഠനം നിർത്തി ജ�ോലി അന്വേഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് ത�ൊഴിലുറപ്പിന്
പ�ോകുന്ന ഉമ്മക്ക് വിശ്രമം നൽകുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ജീവി
ക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. ഇക്കയ്ക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജ�ോലി കിട്ടിയ
പ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡിഡിയു ജികെവൈ യിൽ റീട്ടെയിൽ
സെയിൽസ് എന്ന ക�ോഴ്സ
 ിനു ചേർന്നു. ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലന
ത്തെപറ്റി മിഥുലജിന് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ “ആദ്യമ�ൊക്കെ മറ്റുള്ളവര�ോട്
സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ഒരുതരം അപകർഷതാബ�ോധം ആയിരുന്നു. സമൂഹ
ത്തിൽ നമ്മൾ ആരുമല്ല എന്നുള്ള ത�ോന്നൽ. നാലാൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന്
സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായതും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചതും അവിടുത്തെ
പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ്”.
ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞയുടനെ റ�ോക്കൻ ഏജൻസീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ
ജ�ോലി ലഭിച്ചു. നിലവിൽ ഏഴായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളമെങ്കിലും അതുക�ൊണ്ട്
വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുമ്പോൾ ഉള്ള ആത്മസംതൃപ്തി മുമ്പൊ രിക്കലും
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അനുഭവിക്കാത്തതാണെന്ന് മിഥുലജ് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിൽ
കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് തനിയ്ക്ക് തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആവശ്യ
ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് മിഥുലജ് സന്തോഷത്തോടെ
പറയുന്നു.
തന്നെയും സഹ�ോദരനെയും വളർത്താൻ സ്വന്തം ജീവിതം പ�ോലും മറന്ന്
കഷ്ടപ്പാടുകളും യാതനകളും സഹിച്ച ഉമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങള�ോടും കൂടിയ
ഒരു സ്വസ്ഥ ജീവിതം നല്കണമെന്നാണ് ഈ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരന്റെ ജീ
വിതാഭിലാഷം. അതിനുവേണ്ടി ജ�ോലിയ�ോട�ൊപ്പം പഠനം തുടരുന്നതിനും
അതിനുശേഷം നല്ലൊരു ജ�ോലി കിട്ടുന്നതിനുമുള്ള കാത്തിരുപ്പിലാണ് മിഥുലജ്.

മാസശമ്പളം:6000
സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റ�ോക്കൻ ഇൻഫ�ോസിസ്, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ് 8594051610
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അച്ഛന്റെ കണ്ണുകളിൽ കാണുന്ന
തിളക്കം ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക്
എത്തുന്നതിന് പ്രേരണയാണ്.
ദിനേഷ്. ഇ

ഇടുമേൽ വീട്, വെത്തൂർ പി.ഒ., മലപ്പുറം

“സാമ്പത്തികമായി ഉണ്ടായ മാറ്റത്തേക്കാൾ വ്യക്തിപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ്
ഡിഡിയു ജികെവൈ വഴി എനിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്”, ഡിഡിയു ജികെവൈ മുഖേന
ജ�ോലി ലഭിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കെ.എം.ടി സിൽക്സിൽ പ്രവേശിച്ച ദിനേ
ഷിന്റെ വാക്കുകളാണിത്.
അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് ചേച്ചിമാരും അടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് ദിനേഷിന്റേ
ത്. കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് അച്ഛനു കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഏക
ആശ്രയം. മൂന്ന് മക്കളേയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴി
പ്പിച്ചയക്കുന്നതിനും അച്ഛന്റെ കഠിനാധ്വാനം മാത്രമാണ് സഹായിച്ചത്. സ്വന്തം
വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടുകള�ോ ദുരിതങ്ങള�ോ ദിനേഷ് കണക്കിലെടുത്തിരുന്നില്ല.
അത�ൊക്കെ അച്ഛൻ ന�ോക്കിക്കോളും എന്ന അലസ ചിന്താഗതിയായിരുന്നു.
ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിട്ടും തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ അവൻ കൈതാങ്ങാകുന്നില്ലല്ലോ
എന്നോർത്ത് ദിനേഷിന്റെ അച്ഛൻ ദുഃഖിച്ചിരുന്നു. കുട്ടിക്കളി നിർത്തി ജീവിത
ത്തെ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്ന് എല്ലാവരും ഉപദേശിച്ചിരുന്ന
തായി ദിനേഷ് പറയുന്നു.
ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയു
കയും അക്കൗണ്ടിങ്ങ് ബാച്ചിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നവരുടെ
ജീവിതമാണ് തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ദിനേഷ് പറയുന്നു. കുടുംബ
ത്തിലെ ഏക ആശ്രയമായവർ, ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ,
പിതാവ് മരണപ്പെട്ടവർ എന്നിങ്ങനെ പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽപെട്ടവ
രും അവിടെ ദിനേഷിനു ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മാ
താപിതാക്കളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങിയത്
അപ്പോഴാണ്. ക�ോഴ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പ്രോത്സാഹനം ആത്മവിശ്വാസം
കൂട്ടി.
ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ലാതെ കൂട്ടുകാര�ോട�ൊപ്പം വെറുതേ കറങ്ങി നട
ന്നിരുന്ന തനിയ്ക്ക് ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഡിഡിയു
ജികെവൈ ആണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ദിനേഷ് പറയുന്നു. കൂടാതെ സ്ഥിര
മായ ഒരു പ്രൊഫഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷവും ദിനേഷിനു
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ണ്ട്. തന്റെ വരുമാനം അച്ഛന്റെ കൈയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണുകളിൽ
കാണുന്ന തിളക്കം ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പ്രേരണയാണെന്ന്
ദിനേഷ് പറയുന്നു.

മാസശമ്പളം:6000
സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റ�ോക്കൻ ഇൻഫ�ോസിസ്, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ് 8594051610
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രചന.കെ

ഇന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് ഒറ്റയ്ക്ക്
എവിടെയും പ�ോകാൻ സമ്മതിക്കും.
എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര�ങ്ങളും
എനിയ്ക്കുണ്.ട്

വരിക്കത്ത് വീട്, അനമങ്ങാട്, മലപ്പുറം - 679357

“നീ ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോയിട്ട് വേണ്ട എന്റെ കുടുംബം കഴിയാൻ. വീട്ടിൽ കുട്ടിക
ളേയും ന�ോക്കി ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇന്ന് എന്നോട്
കടം ച�ോദിക്കും”. മലപ്പുറത്ത് എച്ച.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക് ല�ോൺ വിഭാഗത്തിൽ
ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന രചനയുടെ വാക്കുകളാണിവ. ഭർത്താവും രണ്ട് കുട്ടികളും അട
ങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഏക വരുമാന സ്രോതസ്സ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആയ ഭർത്താ
വിന് ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ തുക മാത്രമായിരുന്നു. പ്ലസ്ടു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള രചനയ്ക്ക്
ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭർത്താവ് സമ്മതിക്കാ
ത്തതിനാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി. കുടുംബശ്രീയിൽ
അംഗമായിരുന്നെങ്കിലും
കുടുംബശ്രീ
വഴി
ചെറുകിടസംരംഭങ്ങൾ
തുടങ്ങുന്നതിനുപ�ോലും ഭർത്താവ് വിയ�ോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യാത�ൊരു
വിധ സ്വാതന്ത്ര�ങ്ങളും ഇല്ലാതെ പത്ത് വർഷത്തോളം ആ കുടുംബത്തിൽ രചന
കഴിഞ്ഞു.
ക്രമേണ യാത�ൊരു വിധ മാറ്റങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തോട് രചനയ്ക്ക്
ത�ോന്നിയ മടുപ്പും, ഭർത്താവ് മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ട് കുടുംബകാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു
ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ സാധിക്കാത്തതും എങ്ങനെയും ഒരു ജ�ോലി വേണം എന്ന
തീരുമാനം എടുക്കാൻ രചനയ്ക്ക് പ്രച�ോദനമായി. അങ്ങനെയാണ് ഡിഡിയു
ജികെവൈ ക�ോഴ്സുകളെപ്പറ്റി രചന അറിയുന്നത്. ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടി
പ�ോയി ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി, ഭർത്താവിന്റെ
പൂർണ്ണ പിൻതുണ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഡിഡിയു ജികെവൈ യുടെ റീട്ടെയിൽ
ബാച്ചിൽ ചേർന്നു. ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സിനു പ�ോകാൻ പേടിയായിരുന്നെ
ങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ക്രമേണ ഭയം പൂർ
ണ്ണമായും ഇല്ലാതായി. ക�ോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ
എച്ച്.ഡി.എഫ്.സിയുടെ ല�ോൺ ശാഖയിൽ ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. അത�ോടെ ഭർ
ത്താവിന്റെ പിൻതുണയും രചനയ്ക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. “ഇന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ്
എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും പ�ോകാൻ സമ്മതിക്കും. എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര�ങ്ങളും
ഇന്ന് എനിയ്ക്കുണ്ട്. തുച്ഛമായ വരുമാനം മാത്രമാണ് എനിയ്ക്കുള്ളത് എങ്കിലും എന്റെ
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കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസചെലവ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ന�ോക്കാൻ എനിയ്ക്കാവു
ന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം എന്നെ സഹായിച്ചത് ഡിഡിയു ജികെവൈയാണ് ”.
രചന അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്നു.
മൂന്നുമാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ിലൂടെ രചനയെ മാത്രമല്ല, രചനയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ
അവസ്ഥ, ഭർത്താവിന്റെ ചിന്താഗതികൾ എന്നിവയെല്ലാം മാറ്റി പുതിയ�ൊരു
ജീവിതം നയിക്കാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈ യിലൂടെ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു.

മാസശമ്പളം : 6000
ല�ോണ് ഡിവിഷന്, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. ബാങ്ക്, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ് 9656045627
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ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ മുമ്പ്
തന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്തേക്കാൾ വലിയ
സ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ തരുന്നത്
വിജിത മ�ോൾ. പി.

പൂക്കാട്ട് വീട്, വേങ്ങൂർ പി.ഒ,, ചെമ്മനിയ�ോട്, മലപ്പുറം 679325

വിവാഹിതയായ വിജിത രണ്ടുകുട്ടികളുടെ അമ്മ കൂടിയാണ്. വളരെ ചെറുപ്പ
ത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കുന്ന രീതിയായതുക�ൊണ്ട് പ്ലസ്ടു
വരെ മാത്രമേ വിജിതയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ഭർത്താ
വിന്റെ വരുമാനത്തിലാണ് കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പ�ോന്നിരുന്നത്. ഭർത്താവിന്
പണി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു എന്ന് വിജിത
പറയുന്നു. വെറും പ്ലസ്ടു വിദ്യാഭ്യാസയ�ോഗ്യത ക�ൊണ്ട് നല്ല ജ�ോലി ലഭിക്കില്ല
എന്ന് വിജിതയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വിഷമം
ശരിക്കു മനസ്സിലായത് ജ�ോലിയ്ക്കായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ ആയിരുന്നു. കുടും
ബശ്രീ വഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, തുടർന്ന് റീട്ടെ
യിൽ ബാച്ചിൽ ചേർന്നു. മൂന്ന് മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ് കഴിഞ്ഞയുടനെ ജ�ോലിയും
ലഭിച്ചു. കിട്ടുന്ന ശമ്പളം വീട്ടിലേയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിന് പണി
ഇല്ലാതായാലും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ന�ോക്കുന്നതിന് വിജിതയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.
ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ച�ോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി
വിജിത പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ “ എനിയ്ക്ക് ആളുകള�ോട് സംസാരിക്കാൻ വളരെ
പേടിയായിരുന്നു, വിറയൽ വരുമായിരുന്നു. അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്
ഈ ട്രൈനിംങ്ങിലൂെടയാണ്”. ഇന്ന് മലപ്പുറത്തുള്ള പാത്തിക്കൽ മ�ോട്ടോർസ്
എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായി ജ�ോലി ചെയ്യുകയാണ് വിജിത
മ�ോൾ. ഇവിടെ ജ�ോലിയുടെ ഭാഗമായി ഉപഭ�ോക്താക്കളുമായി ദിവസവും ഇടപഴ
കേണ്ടതായുണ്ട്. അതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പരിശീലനവും ഡിഡിയു
ജികെവൈ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിജിത മ�ോൾക്ക് ലഭിച്ചത്.
ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ മുമ്പ് തന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്തേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനമാ
ണ് ഇപ്പോൾ തരുന്നത് എന്നും ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ന�ോക്കുന്നതി
ന് അമ്മ പൂർണ്ണപിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും വിജിത പറയുന്നു. ടൂവീലർ സ്ഥാപ
നത്തിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നതുക�ൊണ്ട് തന്നെ വിജിതയ്ക്ക്
ഒരു വണ്ടി
സ്വന്തമാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വെച്ച് ആ
ആഗ്രഹം സാധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വിജിത. കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും
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ആണെങ്കിൽ പ�ോലും സ്ത്രീകൾ പുറത്തുപ�ോയി ജ�ോലി ചെയ്യേണ്ട എന്ന ഇവിടു
ത്തെ ആളുകളുടെ മന�ോഭാവത്തിൽ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈ
ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാസശമ്പളം : 6000
ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, പാത്തിക്കൽ മ�ോട്ടോർസ്, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ് ; 9946462672
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ഇതുവരെയുള്ള സമ്പാദ്യം
സ്വരുക്കൂട്ടി സ്വന്തമായ�ൊരു
ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ എനിയ്ക്കായി.
സുനിൽ

കുന്നത്തിയേൽ വീട്, അറക്കുപറമ്പ് പി.ഒ, പെരിന്തൽമണ്ണ 679341

“ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന
സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു സുനിൽ. അവന്റെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലാ
തെയ�ോ യാത�ൊരു വക ചിലവുകളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല”. മലപ്പുറം സ്വദേശി
യായ സുനിലിന്റെ അമ്മയുടെ വാക്കുകളാണിവ.
ആരേയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ന�ോക്കുന്ന ശീലമാണ്
ഇരുപതാം വയസ്സിൽ നാലക്ക ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരനായി സുനിലിനെ
മാറ്റിയത്. അതിനു പിന്നിൽ ഡിഡിയു ജികെവൈ യുടെ പങ്കും പ്രധാനമാണ്.
അച്ഛനും അമ്മയും സഹ�ോദരീ സഹ�ോദരൻമാരും അടങ്ങുന്നതാണ് സുനിലിന്റെ
കുടുംബം. അച്ഛന് ല�ോഡിങ്ങിന്റെ ജ�ോലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും സഹ�ോദ
രൻമാർക്ക് ജ�ോലിയുള്ളതിനാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചു
പ�ോയിരുന്ന ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബമായിരുന്നു സുനിലിന്റെത്. ബിക�ോം ബിരുദ
ധാരിയായ സുനിൽ പഠനശേഷം ഒരു ജ�ോലിയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തി
ലായിരുന്നു. ആ അന്വേഷണമാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ യുടെ മൂന്ന്മാസത്തെ
അക്കൗണ്ടിംങ് ക�ോഴ്സിന് ചേരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
മൂന്ന് മാസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ് സുനിലിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്തി. പ�ൊതുവേ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാൻ മടി കാണിച്ചിരുന്ന
സുനിലിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായും കൃത്യതയ�ോടെയും
അവതരിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതും അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതും
ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണ്. പഠനശേഷം മലപ്പുറത്തുള്ള ‘റ�ോക്കൻ ടെക്ന�ോള
ജി’ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജ�ോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ
സുനിൽ.
ഇതുവരെയുള്ള സമ്പാദ്യം സ്വരുക്കൂട്ടി സ്വന്തമായ�ൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ
സുനിലിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത�ോട�ൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ ജ�ോലി
ചെയ്യാതെ, സ്വന്തമായ�ൊരു ബിസിനസ്സ് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള സ്വരുക്കൂട്ട
ലിലാണ് ഈ യുവാവ്. അതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും കഴിവു വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
ഡിഡിയു ജികെവൈ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല എന്ന് സുനിൽ പറയുന്നു. “പണ്ടേ
മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങുക എന്നത്.
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എന്നാൽ ചെറുപ്രായത്തിലേ അതിനു കഴിയുമ�ോ എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസക്കുറ
വ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാറ്റാൻ സഹായിച്ചത് ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലന
മാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കാൻ ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ പരിശീലനം സഹായിച്ചു”.

മാസശമ്പളം : 7000 രൂപ
അക്കൗണ്ടന്റ്, റ�ോക്കൻ ടെക്ന�ോളജി, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ് ; 9961710214
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കുടുംബത്തിലേയും സമൂഹത്തിലേയും
തന്റെ വീട്ടമ്മ എന്ന ലേബൽ
ഇത�ോടെ ഇല്ലാതായി
ബേബി

ച�ോലയ്ക്കല് വീട്, വളപുറം പി.എ., പുലാമന്തോള്സ മലപ്പുറം - 679323

“ഇത്രയും നാൾ കുഞ്ഞിന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും കാര്യങ്ങൾ
മാത്രം ന�ോക്കി ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയായിരുന്നു ഞാൻ. ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീ
ലനത്തിനുശേഷമാണ് ഈ ജീവിതത്തിനു മാറ്റം വന്നത്”. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ
സ്വദേശിയായ ബേബിയുടെ വാക്കുകളാണിത്.
ഭർത്താവ്,കുട്ടി, ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എന്നിവരടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ്
ബേബിയുടേത്. ചെത്തുത�ൊഴിലാളിയായ അച്ഛന്റെയും ഡ്രൈവറായ ഭർത്താവി
ന്റെയും തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിലായിരുന്നു കുടുംബം മുന്നോട്ട് പ�ോയിരുന്നത്.
ബി.എ ബിരുദധാരിണിയായ ബേബിയ്ക്ക് പഠനത്തിനു ശേഷം ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോകാ
നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്നാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായത്തിൽ സമൂഹ
ത്തിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയായിരുന്നു ബേബിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും.
അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കേ
ണ്ടി വന്നു.
വിവാഹശേഷം ഭാര്യ ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോകുന്നതിൽ ബേബിയുടെ ഭർത്താവിനും
താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ ജ�ോലിയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. വിവാ
ഹശേഷം ബേബിയുടെ ജീവിതം ഭർത്താവിന്റെ വീടുമാത്രമായി ഒതുങ്ങി. അതി
നിടയിൽ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛന് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം ജ�ോലിയ്ക്ക്
പ�ോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായി. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബ ഉത്തരവാദി
ത്വങ്ങൾ എല്ലാം ഭർത്താവിന്റെ ചുമലിലേക്കായി മാറി. ഇത�ോടെ അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ വരുമാനം കുടുംബചെലവുകൾക്ക് തികയാതായ സാഹചര്യത്തിലാണ് തനി
യ്ക്ക് ഒരു ജ�ോലി ഉണ്ടായേ പറ്റൂ എന്ന ചിന്ത ബേബിയിൽ ശക്തമായത്. ഈ
അവസരത്തിലാണ് കുടുംബശ്രീ വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലനത്തിനെ
പ്പറ്റി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതുവഴി ഒരുപാട് പേർക്ക് ജ�ോലി ലഭിച്ചതറിഞ്ഞ
പ്പോൾ കൂടുതൽ താല്പര്യമായി. ഭർത്താവിനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി
മൂന്നു മാസത്തെ ട്രൈനിംങ്ങിനു ചേർന്നു. ക�ോഴ്സ
 ് പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം
ഉടൻ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അങ്ങാടിപ്പുറത്തുള്ള മുത്തൂറ്റ് ഫിൻ ക�ോർപ്പ്
എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പള
ത്തിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്ക്യൂട്ടീവ് ആയി ജ�ോലി ചെയ്യുകയാണ്.
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ഭർത്താവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കെല്ലാം താങ്ങായി നിൽക്കുവാൻ ബേബിയുടെ
വരുമാനവും കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സാധ്യമായി. മാത്രമല്ല കുടുംബ
ത്തിലേയും സമൂഹത്തിലേയും തന്റെ വീട്ടമ്മ എന്ന ലേബൽ ഇത�ോടെ ഇല്ലാതാ
യി എന്നു ബേബി പറയുന്നു. സ്വന്തമായി തങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് എന്നതാണ്
ബേബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം, അതിനുവേണ്ടി തനിയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന വരു
മാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വയ്ക്കാനും ബേബിയ്ക്കാവുന്നുണ്ട്. ബേബിയുടെ
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ഇത്തരം രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഡിഡിയു
ജികെവൈ ആണ്. ഇതുപ�ോലുള്ള നിരവധി പേർക്ക് ഡിഡിയു ജികെവൈ ലൂടെ
നിറമാർന്ന ജീവിതം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാസശമ്പളം : 9000 + ഇൻസെന്റീവ്
കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മുത്തൂറ്റ് ഫിൻ ക�ോർപ്പ്, അങ്ങാടിപ്പുറം, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ് : 9947218588
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ഷൈജു

സ്വന്തമായി ഒരു ടൂവീലർ വാങ്ങി
അമ്മയെ അതിൽ കയറ്റി
ക�ൊണ്ട് പ�ോകണം എന്നാണ്
എന്റെ ആഗ്രഹം

ചവറങ്ങേല് വീട്, കള്ളിക്കാവ് പി.ഒ., മലപ്പുറം - 676 525

അമ്മയെ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്നായിരുന്നു രണ്ട് ആൺമക്കളു
ടെയും ആഗ്രഹം. പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ രണ്ട് പേരും
ഐ.ടി.ഐ യിൽ ചേർന്നു. എന്നാൽ ഐ.ടി.ഐ മെക്കാനിക്ക് ക�ോഴ്സ് പൂർ
ത്തിയായിട്ടും ഷൈജുവിന് ജ�ോലി ഒരിടത്തും ശരിയായില്ല.നാട്ടിലെ വർക്ക്
ഷ�ോപ്പുകളിൽ ദിവസക്കൂലിയ്ക്കാണ് മെക്കാനിക്കുകൾ പണിയെടുത്തിരുന്നത്.
അമ്മ അയൽക്കൂട്ടാംഗമായതുക�ൊണ്ട് അതുവഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതി
യെക്കുറിച്ചറിയുകയും മൂന്ന് മാസത്തെ റീട്ടെയിൽ ബാച്ചിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു.
പഠിച്ചത് റീട്ടെയിൽ ആണെങ്കിലും തനിയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ മെക്കാനി
ക്ക് ജ�ോലി തരപ്പെടുത്തി തരാൻ ആണ് ഷൈജു അധികൃതര�ോട് ആവശ്യപ്പെട്ട
ത്.
പരിശീലനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇന്റർവ്യൂ നേരിടുന്ന
തിനും മുഖത്ത് ന�ോക്കി സംസാരിക്കുന്നതിനും ധൈര്യം തന്നതെന്ന് ഷൈജു
പറയുന്നു. നിലവിൽ ഷൈജു മലപ്പുറത്തുള്ള പാത്തിക്കൽ മ�ോട്ടോർസ് എന്ന
സ്ഥാപനത്തിൽ ടൂവീലർ മെക്കാനിക്കയി ജ�ോലി ന�ോക്കുന്നു. സഹ�ോദരനും ഇല
ക്ട്രീഷൻ ആയി ജ�ോലി കിട്ടിയത�ോടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കടങ്ങൾ കുറേയ�ൊക്കെ
വീട്ടാൻ സാധിച്ചെന്ന് ഷൈജു പറയുന്നു.
ജ�ോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ ഒരു ഭാഗം സ്വരൂപിച്ച് വച്ച് നിറവേറ്റേ
ണ്ട തന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഷൈജു പറയുന്നതിങ്ങനെ “ഞാൻ വണ്ടികളുമായി
എപ്പോഴും ഇടപഴകുന്ന ആളാണ്. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ.ടി.ഐ യ്ക്ക്
മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡ് എടുത്ത് പഠിച്ചതും. എന്നിട്ടും ഇതുവരെയും എനിയ്ക്ക്
ഒരു വണ്ടി സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്വന്തമായി ഒരു ടൂവീലർ വാങ്ങി
അമ്മയെ അതിൽ കയറ്റി ക�ൊണ്ട് പ�ോകണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം”.
മാസശമ്പളം : 6000
മെക്കാനിക്ക്, പാത്തിക്കൽ മ�ോട്ടോർസ്, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ് : 9847972044
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സജില്

അച്ഛന�ോടും ചേട്ടന�ോടും ഒപ്പം
കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ
സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ
സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാന്

കളരിയ്ക്കല് വീട്, തെലക്കാട് പി.ഒ., പട്ടിക്കാട്, വെട്ടത്തൂര്, മലപ്പുറം - 679 325

ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അതിനനുസൃതമായ ഒരു ജ�ോലി നേടണമെന്നാ
യിരുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടുകാരനായ സജിലിന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ബി.ക�ോം
പഠനത്തിനുശേഷം പഠനം തുടരാൻ സജിലിനു കഴിഞ്ഞില്ല. അച്ഛൻ,അമ്മ, രണ്ട്
സഹ�ോദരിമാർ, സഹ�ോദരൻ എന്നിവർ അടങ്ങുന്നതാണ് സജിലിന്റെ കുടുംബം.
അച്ഛൻ കൂലി പണി ചെയ്താണ് ആറുഅംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന കുടുംബം ന�ോക്കിയിരുന്ന
തും നാലു മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതും. അതിനിടയിൽ മൂത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ
കല്യാണം നടത്തിയപ്പോൾ ആ കുടുംബം കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലായി.
ചെറുപ്രായത്തിലേ വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടാണ് സജിൽ വളർന്ന്
വന്നത്. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ജ�ോലിയും സ്വപ്നം
കണ്ടതും. വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അറുതി വന്നത് ചേട്ടൻ ഗൾഫിൽ പ�ോയ
ത�ോടെയാണ്. അതിനുപുറമേ ചേച്ചിയ്ക്ക് ജ�ോലി കിട്ടിയത�ോടെ ജീവിതത്തിൽ
ഏറെക്കുറെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇതിനുമുൻപ് തന്നെ
പഠനം നിർത്തി സജിൽ ജ�ോലിയ്ക്കായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ അവ
സരത്തിലാണ് കൂട്ടുകാർ വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയു
ന്നതും പരിശീലനത്തിന് ചേരുന്നതും. അതിനുശേഷം പുനെ ആസ്ഥാനമായുള്ള
ബജാജ് ഫിൻ സെർവിൽ മലപ്പുറത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ ഫിനാൻസ് അഡൈ്വസ
റായി ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. മാസം എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളമെങ്കിലും ഇൻ
സെന്റീവ് അടക്കം ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ വരെ ലഭിച്ച മാസം ഉണ്ടായിട്ടു
ണ്ടെന്ന് സജിൽ പറയുന്നു.
ജ�ോലിയിൽ ഉപഭ�ോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകേണ്ടതും അവരുടെ സംശയ
ങ്ങൾ തീർത്തുക�ൊടുക്കേണ്ടതുമായ നിരവധി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉണ്ട്.
ഇതെല്ലാം തനിയ്ക്ക് സാധ്യമായത് ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലനം മുഖേനയാ
ണെന്ന് സജിൽ പറയുന്നു. ബി.ക�ോം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജ�ോലിയ്ക്ക് മുൻപ്
തന്നെ ഡിഡിയു ജികെവൈ യിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിങ്ങ് പരിശീലനം ലഭിച്ചതു
ക�ൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സംബന്ധമായ ജ�ോലികളും കമ്പ്യൂട്ടർ സംബന്ധമായ
ജ�ോലികളും സജിലിന് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ തനിയെ ചെയ്യാൻ കഴിയു
ന്നുണ്ട്. അച്ഛന�ോടൂം ചേട്ടന�ോടും ഒപ്പം കുടുംബാവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ
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കഴിയുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് സജിൽ ഇപ്പോൾ. വയസ്സായ അച്ഛനെ
പണിയ്ക്കു വിടാതെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ചേട്ടന�ോട�ൊ
പ്പം ചേർന്ന് സഹ�ോദരിമാരെ നല്ല രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കണമെ
ന്നുമാണ് സജിലിന്റെ ആഗ്രഹം.

മാസശമ്പളം : 8000 രൂപ + ഇൻസെന്റീവ്
ഫിനാൻസ് അഡൈ്വസർ , ബജാജ് ഫിൻ സെർവ്, മലപ്പുറം ബ്രാഞ്ച്
ഫ�ോണ് ; 9048674730
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“സ്വന്തമായ�ൊരു വീട് പണിയണം
സഹ�ോദരിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയ
ക്കണം ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം.
അത�ോട�ൊപ്പം നല്ലൊരു കരിയറും”
രഞ്ജിത്ത്

ക�ൊണ്ടോട്ടി വീട്, പാലക്കൽവേട്ട പി.ഒ, മലപ്പുറം

“സ്വന്തമായ�ൊരു വീട് പണിയണം സഹ�ോദരിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്ക
ണം ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അത�ോട�ൊപ്പം നല്ലൊരു കരിയറും. അതിന�ൊര
വസരമാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ യിലൂടെ എനിയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത”്. മലപ്പുറം
സ്വദേശിയായ രഞ്ജിത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണിവ.
അച്ഛനും അമ്മയും സഹ�ോദരിയുംസഹ�ോദരനും അടങ്ങുന്നതാണ് രജ്ഞി
ത്തിന്റെ കുടുംബം. കൂലിപണി ചെയ്താണ് അച്ഛൻ കാര്യങ്ങൾ ന�ോക്കിയിരുന്നത്.
കുട്ടികൾ മൂന്നൂപേരും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുന്നിലായിരുന്നതിനാൽ പഠനത്തിന്
യത�ൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് അച്ഛന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ബിക�ോം
പഠനത്തിനുശേഷം രഞ്ജിത്ത് അച്ഛനെ സഹായിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ജ�ോലിയ്ക്കു
പ�ോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ മുഖേന
ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് മൂന്നുമാസത്തെ റീട്ടെയിൽ
ക�ോഴ്സിനു ചേരുന്നത്.
ക�ോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം മലപ്പുറത്തുള്ള കെ.എം.ടി സിൽ
ക്സിൽ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുകയാണ് രഞ്ജിത്ത്. നിലവിൽ
ബില്ലിംഗ് ജ�ോലി ആണെങ്കിലും ക്രമേണ അക്കൗണ്ടിംങ്ങ് സെക്ഷനിലേക്ക്
സ്ഥാനകയറ്റം കമ്പനി മേധാവികൾ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക�ോഴ്സിലൂടെ ലഭിച്ച
മ�ോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉൾവലിഞ്ഞ സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്ന തന്റെ പ്രകൃതം
മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രഞ്ജിത്ത് പറയുന്നു. ജീവിതത്തെ കുറച്ചുകൂടി
ആത്മാർത്ഥമായി ന�ോക്കികാണാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് സാധിച്ചത് ഡിഡിയു
ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിൽ ലഭിച്ച പ്രോത്സാഹനത്തിൽ നിന്നാണ്.

മാസശമ്പളം : 7000 രൂപ + ഭക്ഷണം + താമസം
ബില്ലിംഗ് സെക്ഷന്, കെ.എം.ടി സിൽക്സ്, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ് : 9605663211
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ഒരു മാസം പതിനയ്യായിരം
രൂപവരെ നേടാൻ വിഷ്ണുവിന് ഈ
ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ
സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
വിഷ്ണു.ഇ

ഇടുമേൽ വീട്, പി.ഒ.വെട്ടത്തൂർ, മലപ്പുറം -679326

അച്ഛനും ചേട്ടനും കൂലിപണിചെയ്താണ് വിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബം ന�ോക്കിയിരു
ന്നത്. അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ചെറുപ്പംമുതലേ അറിഞ്ഞു വളർന്നതുക�ൊണ്ടാ
ണ് കുലിപണി അല്ലാതെ മറ്റ് ജ�ോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്ന തീരുമാനം
എടുക്കാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രാപ്തനാക്കിയത്. അച്ഛനും അമ്മയും സഹ�ോദരനും അട
ങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ മുഖ്യ വരുമാന സ്രോതസ്സ് അച്ഛനായിരുന്നു.
കൂലി പണിക്കാരന്റെ മക്കൾക്ക് കുലി പണി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന്
പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ നല്ല കമ്പനിയിൽ ജ�ോലി ചെയ്ത്
കാണിച്ച് ക�ൊടുക്കണം എന്ന വാശിയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ റീട്ടെയിൽ
സെയിൽസ് ട്രൈനിംങ്ങിൽ ചേരാൻ പ്രച�ോദനമായത് എന്ന് വിഷ്ണു പറയുന്നു.
ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എ എം മ�ോട്ടോർസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ്
വിഷ്ണു സെയിൽസ് എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മാസം
പതിനയ്യായിരം രൂപവരെ നേടാൻ വിഷ്ണുവിന് ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ
സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ആളുകള�ോടും സ്കീമുകൾ പറഞ്ഞ്
ക�ൊടുത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞ സമയപരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ വാഹനങ്ങൾ വിറ്റ
ഴിക്കാനുള്ള ആർജ്ജവം ലഭിച്ചത് ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിലൂടെ
യാണെന്ന് വിഷ്ണു പറയുന്നു.

ശമ്പളം : 8500 + ഇൻസെന്റീവ്,
സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, എ.എം മ�ോട്ടോർസ്, മലപ്പുറം
ഫ�ോണ്: 8111862514
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ശരത്ത്. കെ.കെ

എന്തുജ�ോലിയും സ്വന്തമായി
ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാം
എന്ന ധൈര്യം
ഇന്നെനിയ്ക്കുണ്.ട്

കടവത്ത് പറമ്പിൽ വീട് , പട്ടിത്തടം. പി.ഒ,
തൃശ്ശൂർ - 680542

അച്ചന്റെയും അമ്മയുടെയും തുച്ഛമായ വരുമാനമാണ് ശരത്തിന്റെ കുടുംബത്തി
നെ പട്ടിണിയിൽ നിന്നും അകറ്റിയിരുന്നത്. കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് അച്ചന് കിട്ടുന്ന
പൈസയാണ് ശരത്തിന്റ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം. ഒരു ലെതർ
കമ്പനിയിൽ അമ്മ പണിക്കു പ�ോയിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയായ ചേച്ചിയുടെ
വിവാഹം അടുത്തതും അമ്മക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.
അമ്മയ്ക്ക് ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോകാൻ കഴിയാതായത് ശരത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ
കൂടുതൽ കഷ്ടത്തിലാക്കി. നുള്ളി പെറുക്കി വച്ചിരുന്നതെല്ലാം എടുത്ത് ചേച്ചിയുടെ
കല്യാണം നടത്തി. അമ്മയുടെ അസുഖം കൂടി വന്നിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി
യിൽ നിന്ന് ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
യെ സമീപിക്കേണ്ടിവന്നു. ഓപ്പറേഷനും മറ്റു ചെലവുകളും താങ്ങാനാവാതെ
വന്നപ്പോൾ ചികിത്സാചിലവുകൾക്കായി ല�ോൺ എടുക്കാതെ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ഇല്ലാതായി.
അച്ഛന്റെ മാത്രം വരുമാനം ക�ൊണ്ട് കൂടുംബ ചിലവുകളും ല�ോണും
മുന്നോട്ടുക�ൊണ്ട് പ�ോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ശരത്ത്, പ്ലസ്ടു
കഴിഞ്ഞ് ടാലി പഠനം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ജ�ോലിക്കായുള്ള
അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഡിഡിയുജി
കെവൈ നെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ട്രൈനിംങ്ങിനു ചേരുകയും തൃശ്ശൂരിലുള്ള നന്തി
ലത്ത് ജി മാർട്ടിൽ ജ�ോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ഒഴിവു ദിവസങ്ങളിൽ
മറ്റു ജ�ോലികളും ചെയ്യുന്നു.
“ഡിഡിയുജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങ് വഴി ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു. അതു
ക�ൊണ്ട് തന്നെ എന്തുജ�ോലിയും സ്വന്തമായി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാം എന്ന ധൈര്യം
എനിയ്ക്കുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങള് എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട്
സഹായകരമാണ് ജ�ോലിയിൽ നിന്നുള്ള ശമ്പളം ക�ൊണ്ട് ല�ോൺ അടക്കാൻ
സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
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മറ്റുജ�ോലികൾക്കൂടി ചെയ്യുന്നതുക�ൊണ്ട് വീട്ടുചെലവുകളിലും അമ്മയുടെ ചികി
ത്സാചെലവുകളിലും അച്ഛനെ സഹായിക്കാനും കഴിയുന്നു. ല�ോൺ അടച്ചുവീട്ടിയ
തിനുശേഷം ഇപ്പോഴുള്ള ചെറിയ വീട് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ്
ശരത്തിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം.

മാസശമ്പളം : 8500
സെയിൽസ് മാൻ , നന്തിലത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, തൃശ്ശൂർ,
ഫ�ോണ് : 8593884851
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പലചരക്കുകടയിലെ സെയില്സ്മാ
നില് നിന്ന് ഷ�ോപ്പിംഗ് മാളിലെ
സൂപ്പര്വൈസറാക്കി.
ബിൻസൺ

ചെറുവത്തൂർ ഹൗസ്, പാലാട്ടുമുറി, കാട്ടക്കാമ്പൽ, തൃശ്ശൂർ

മൂന്നുമാസത്തെ ഡിഡിയുജികെവൈ പരിശീലനം തന്റെ ജീവിതത്തെ
തന്നെ മാറ്റി എന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ബിൻസൺ എന്ന പത്തൊമ്പത് വയ
സ്സുകാരൻ. പലചരക്കു കടയിൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു ക�ൊടുക്കുന്ന ജ�ോലിയിൽ
നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം ക�ൊണ്ടാണ് ബിൻസൺന്റെ അപ്പച്ഛൻ
നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിരുന്നത്. പണിതീരാത്ത
വീട് മാത്രമാണ് സ്വന്തമായുള്ള സമ്പാദ്യം. തീരാദുരിതത്തിൽ ജീവിച്ചുപ�ോന്നിട്ടും
എപിഎൽ ലിസ്റ്റിലാണ് ഇന്നും ഈ കുടുംബം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചേച്ചിയുടെ
വിവാഹം കടം വാങ്ങിച്ചും നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സഹായത്തോടെ
നടത്തി. കുടുംബത്തിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥയും അപ്പച്ഛന്റെ നിസഹായാവസ്ഥയും മന
സ്സിലാക്കി പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞയുടനെ ബിൻസൺ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് ജ�ോലി അന്വേ
ഷിച്ചു തുടങ്ങി. ആളുകള�ോട് സംസാരിക്കാനുള്ള വിമുഖതയും മുൻപരിചയക്കുറവും
ബിൻസണെ നന്നായി ബാധിച്ചിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ വിചാരിച്ച പ�ോലെ
ജ�ോലി ലഭിക്കുക പ്രയാസകരമായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഡിഡിയുജി
കെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇടയായത്. പരിശീലനത്തിനു
ശേഷം തൃശ്ശൂർ ശ�ോഭാസിറ്റിയിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ
ഒമ്പത് മാസമായി ബിൻസൺ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു.
ഡിഡിയുജികെവൈ പരിശീലനം ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ
ബിൻസൺന്റെ വാക്കുകളിൽ “ഈ ക�ോഴ്സിനു പ�ോയതുക�ൊണ്ട് ഇപ്പോൾ
ആളുകള�ോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് പണ്ടത്തേപ്പോലെ ഭയം ഇല്ല. എവിടെയും
കയറി ചെല്ലാനും വീട്ടുകാര്യങ്ങളും മറ്റു ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനും കഴിയു
ന്നുണ്ട.് ചേച്ചിയുടെ വിവാഹാവശ്യത്തിനായി എടുത്ത ല�ോൺ അടവ് അടയ്ക്കുവാ
നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കാനും ജ�ോലിയിൽ നിന്നു ലഭിച്ച
വരുമാനം ക�ൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു.” കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ജ�ോലി നേടി വീടുപണിയും
ബാധ്യതകളും തീർത്ത് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കണം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ
ആഗ്രഹം എന്ന് ബിൻസൺ പറയുന്നു.

മാസശമ്പളം : 8500 രൂപ
സൂപ്പർ വൈസർ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഷൂ മാർട്ട് , ശ�ോഭാ സിറ്റി, തൃശ്ശൂർ ഫ�ോണ് : 9895285443
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ചേട്ടൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യ
ങ്ങൾ ഇന്ന് എനിയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്ത്
ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
പാർവ്വതി പി. ആർ

പെരിങ്ങാശ്ശേരിൽ വീട്, ചെങ്ങാലൂർ പി.ഒ. തൃശൂര്

“ചേട്ടൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എനിയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ
കഴിയുന്നുണ്ട്.അതിന് എന്നെ സഹായിച്ചത് ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണ്.
ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്” പാർവ്വതി പി.ആർ.
അച്ഛനും അമ്മയും പാർവ്വതി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് പാർ
വ്വതിയുടെ കുടുംബം. അച്ഛൻ കൂലി പണിയ്ക്കും അമ്മ വീട്ടുജ�ോലിയ്ക്കും പ�ോകുന്നു.
അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദിവസക്കൂലി അന്നന്നുള്ള ചിലവുകൾക്കേ തികയാറുള്ളൂ.
ചേട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോകാൻ താല്പര്യമില്ല. ചേട്ടനും കൂടി ജ�ോലിയ്ക്ക
പ�ോയിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അത�ൊരു സഹായമാകുമായിരുന്നു.
പക്ഷേ മകന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു അങ്ങന�ൊരു സഹായം ലഭിക്കാതിരുന്നത് പാർവ്വ
തിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തകർത്തു. എന്നാൽ ഇത് പാർ
വ്വതിയിൽ പഠിപ്പു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജ�ോലി വേണമെന്ന ചിന്ത ശക്തമാക്കി.
ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡിഡിയു ജികെവൈയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് പരിശീ
ലനത്തിനു ചേരുകയും ചെയ്തു. ക�ോഴ്സ
 ് കഴിഞ്ഞയുടനെ ജ�ോലിയിൽ
പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ വരുമാനം ക�ൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സഹായ
ങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് പാർവ്വതി പറയുന്നു.അതുപ�ോലെ ഞാനാണ്
ഇപ്പോൾ വീടിന്റെ തേപ്പുപണി നടത്തിയ്ക്കുന്നതെന്നു പറയുമ്പോൾ പാർവ്വതിയു
ടെ മുഖത്ത് അഭിമാനവും സന്തോഷവും നിഴലിക്കുന്നു. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു
നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന�ോ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന�ോ കഴിഞ്ഞിട്ടി
ല്ല. മറ്റു കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ തന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോർത്ത് വിഷമം ത�ോ
ന്നാറുണ്ട്. എന്നാൽ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ
ആഗ്രഹങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ
ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി വരുമാനം ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ
സാധിക്കാറുണ്ടെന്നും പാർവ്വതി പറയുന്നു.
മാസശമ്പളം : 9500 രൂപ
നഴ്സിംങ് അസിസ്റ്റന്റ്, ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി, എറണാകുളം.
ഫ�ോണ് ; 7560839690
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നിത്യ മന�ോജ്

നിലവിലുള്ള ല�ോൺ അടച്ചു തീർത്ത്
വീടിന്റെ പണി മുഴുവനാക്കണം,
മക്കളെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ച് നല്ല
നിലയിൽ എത്തിക്കണം

മുതുവന്നൂർ വീട്, കൈപറമ്പ് പി.ഒ.,തൃശ്ശൂർ 680546

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൈപറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് നിത്യ മന�ോജ് കു
റച്ചകലെയുള്ള ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിന് സെന്ററിൽ ചേർന്നത്. ഭർ
ത്താവും രണ്ടു മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് നിത്യയുടേത്. കൂലിപണിക്കാരനായ
ഭർത്താവിന്റെ അമിത മദ്യപാനവും വഴക്കും മൂലം നിത്യയും കുഞ്ഞുമക്കളും വള
രെയധികം കഷ്ടപാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടുചെലവിലേക്കായി ഭർത്താവ്
പൈസയ�ൊന്നും ക�ൊടുക്കാത്തതുക�ൊണ്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും പട്ടിണി
ക്കിടാതിരിക്കാനും വേണ്ടി നിത്യ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പാക്കിംഗ് ജ�ോലിയ്ക്ക്
പ�ോയിരുന്നു.
തുച്ഛമായ ദിവസ ശമ്പളത്തിൽ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുമ്പോഴാണ്
ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ഭേദപ്പെട്ട ഒരു
ജ�ോലി എന്നത് അത്യാവശ്യമായതുക�ൊണ്ട് തന്നെ റീട്ടെയിൽ ട്രൈനിംങ്ങിന്
ചേർന്നു, മൂന്ന് മാസത്തിനുശേഷം തൃശ്ശൂർ ബിഗ് ബസ്സാറിൽ ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു.
ജ�ോലി ലഭിച്ച സമയത്താണ് വീടുപണിക്കായി എടുത്ത ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ
ല�ോൺ അടച്ചു വീട്ടാത്തതിനാൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജപ്തി ന�ോട്ടീസ് വന്നത്.
ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് ജ�ോലി ലഭിച്ച കാര്യം പറയുകയും കാലാവധി നീട്ടി
ച�ോദിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ല�ോണ് അടയ്ക്കുന്ന സമയം നീട്ടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ചൊക്കെ മാറി ജീവിതത്തിന്റെ പടവുകൾ
പതുക്കെ ചവിട്ടി കയറുകയാണ് ഈ വനിത.
“ഏഴായിരം രൂപയാണ് മാസശമ്പളം, ചില മാസങ്ങളിലാണ് ഇൻസെന്റീവ്
ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും എനിയ്ക്ക് ല�ോണ് അടയ്ക്കാനും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്
ക�ൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ആളുകള�ോട് സംസാരിക്കാന�ൊക്കെ പേ
ടിയായിരുന്നു. ഈ ട്രൈനിംങ്ങിനു വന്നതുക�ൊണ്ട് പ്ലസ്ടു പാസായിട്ടില്ലാത്ത
എനിയ്ക്ക്, ഇവിടെ വരുന്ന ഉപഭ�ോക്താക്കള�ോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാ
ന�ൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിനു ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിനു ഞാൻ
നന്ദി പറയുന്നു”.
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നിലവിലുള്ള ല�ോൺ അടച്ചു തീർത്ത് വീടിന്റെ പണി മുഴുവനാക്കണം,
മക്കളെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ച് നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണം ഇതാണ് നിത്യയുടെ
ഇനിയുള്ള ആഗ്രഹം.
മാസശമ്പളം : 7000 രൂപ
സെയില്സ് ഗേള്, ബിഗ് ബസാര്, തൃശ്ശൂര്
ഫ�ോണ് ; 8086997183
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വിനിമ.ടി.എം

ഭർത്താവിന്റെ ചികിത്സാചെലവു
കൾക്കും എന്റെ ശമ്പളമാണ്
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക
ആശ്രയം.

തയ്യിൽ വീട്, മുരിയാട്. പി.ഒ., തൃശ്ശൂർ

ഡിഡിയു ജികെവൈ വഴി ലഭിച്ച ജ�ോലി ഉണ്ടെന്നുള്ള ആശ്വാസമാണ് ജീവി
ക്കാൻ കരുത്തേകിയത്. തളർന്ന് പ�ോകും എന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഡിഡിയു
ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിനിടയിൽ ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ജ�ോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ മുരിയാട് എന്ന
പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് തൃശ്ശൂർ ബിഗ് ബസാറിൽ സെയിൽസ് ഗേൾ ആയി
ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന വിനിമയുടെ വാക്കുകളാണിത്.
ഭർത്താവിന�ോടും കുട്ടിയ�ോടും ഒപ്പം വിനിമയുടെ അമ്മയ�ോട�ൊപ്പമാണ് ഇവർ
താമസിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായി ഒരു വീടില്ലാത്തതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജ�ോലിയ്ക്കു
വേണ്ടി വിനിമ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ
ട്രൈനിംങ്ങിനെക്കുറിച്ചും അതുവഴി ജ�ോലിയും ലഭിക്കും എന്നറിഞ്ഞത്, ട്രൈനിം
ങ്ങ് കഴിഞ്ഞയുടനെ ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു മാസം
ആയപ്പോഴാണ് വിനിമയുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ദുരന്തം സംഭ
വിച്ചത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്ന ഭർത്താവിന് അപകടം സംഭവിച്ച്
മാസങ്ങള�ോളം ആശുപത്രിയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു. ജ�ോലിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു
നാൾ അവധി എടുത്ത് ഭർത്താവിനെ ന�ോക്കി, ചികിത്സയ്ക്കായി എടുത്ത ല�ോൺ
അടയ്ക്കേണ്ടതുക�ൊണ്ട് വീണ്ടും ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഒരു വർഷത്തോളമാ
യെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഭർത്താവിന് ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോകുവാന�ോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാ
ന�ോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭർത്താവിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കും വീട്ടുചെലവുകൾ
ക്കും ല�ോണിനും കുട്ടിയുടെ പഠിപ്പിനുമെല്ലാം വിനിമയുടെ ശമ്പളമാണ് ഒരു
വർഷമായി ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയം.
ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങ് വഴി ജ�ോലി എളുപ്പമായെന്നും കസ്റ്റമേ
ഴ്സിന�ോട് ഇടപഴകാനുള്ള ആർജ്ജവം ഇതുവഴി ലഭിച്ചെന്നും വിനിമ പറയുന്നു.
ഭർത്താവിന്റെ അസുഖം മാറി പഴയപ�ോലെ ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോകണം എന്ന പ്രാർ
ത്ഥനയാണ് ഇപ്പോൾ വിനിമയ്ക്കുള്ളത്, ഒപ്പം കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പി
ക്കണം, സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വയ്ക്കണം എന്ന സ്വപ്നങ്ങളും.
മാസ ശമ്പളം:7000 രൂപ
(സെയിൽസ് ഗേൾ, ബിഗ് ബസ്സാർ,തൃശ്ശൂർ) ഫ�ോണ് : 7356457469
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ക്രിസ്റ്റോ സി വിൽസൺ

ഇത്രയും നാൾ അച്ഛന്റെ തണലിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന എനിയ്ക്ക് അച്ഛനെ
തിരിച്ച് സഹായിക്കാൻ
അവസരം ലഭിച്ചു.

ചെറുവത്തൂർ വീട്, കട്ടക്കാമ്പൽ, തൃശ്ശൂർ

പ്ലസ്ടു പഠനം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ‘ഇനി എന്താ
പരിപാടി’ എന്ന ച�ോദ്യം കേട്ട് മടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ക്രിസ്റ്റോ
ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ക�ോഴ്സ
 ിനു ചേരു
ന്നതും. വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഒരു കുട്ടിയായിട്ടായിരുന്നു ക്രിസ്രറ്റോയെ കണ്ടി
രുന്നത്, ക്രിസ്റ്റോയ്ക്കും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് യാത�ൊരു ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ
പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരുന്നതു തന്നെ. ക്ലാസിൽ പ�ോയിതുടങ്ങിയതിനുശേഷമാണ്
ഇത്രയും നാൾ ജീവിതത്തെ ന�ോക്കി കണ്ടിരുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ക്രിസ്റ്റോ പറയുന്നു. ഓര�ോ ക്ലാസ്സും വ്യത്യസ്തമായ അറി
വുകളും അനുഭവങ്ങളും ക്രിസ്റ്റോയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ജീവിതത്തോടുള്ള തന്റെ മന�ോ
ഭാവത്തെ മാറ്റിയെടുത്തത് ഡിഡിയു ജികെവൈയുടെ ട്രൈനിംങ്ങ്
നാളുകളാണെന്ന് ക്രിസ്റ്റോ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും നാൾ അച്ഛന്റെ
തണലിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തനിയ്ക്ക് അച്ഛനെ തിരിച്ച് സഹായിക്കാൻ അവസരം
നൽകിയത് ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണെന്ന് ക്രിസ്റ്റോ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ കുടും
ബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാനും ചെയ്യാനും ക്രിസ്റ്റോ പ്രാ
പ്തനാണ്.
ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക്, ലഭ്യമായ വരുമാനത്തിലൂടെ ഒരു മ�ോട്ടോർ ബൈക്ക്
വാങ്ങാൻ സാധിച്ചത് ഒരു വലിയ നേട്ടമായി ക്രിസ്റ്റോ കാണുന്നു. കുടുംബത്തിലെ
സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ മുൻപത്തേക്കാൾ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും
കൂടുതൽ കാര്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്രിസ്റ്റോയുടെ മാതാ
പിതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിന�ൊക്കെ പുറമെ വരുമാനത്തിന്റെ
ഒരുഭാഗം അനാഥ മന്ദിരത്തിലേക്കും നിർദ്ധന കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാ
ഭ്യാസത്തിനുമായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മാസശമ്പളം : 9500 രൂപ
സെയിൽസ് മാൻ, പുലിക്കോട്ടിൽ ലാസർ & സൺസ്, തൃശ്ശൂർ
ഫ�ോണ് : 9567571329
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സിജി. പി.ഒ.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ താങ്ങായി
നിന്ന ജ�ോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക
ഇല്ലാതാക്കാനും ജ�ോലി സ്ഥിരത
ഉറപ്പാക്കാനുമായി.

പരപ്പിള്ളിൽ വീട്, സത്തർ ഐലന്റ്, മുത്തകുന്നം,തൃശ്ശൂർ

ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായാ
ണ് സിജി എന്ന യുവതിയ്ക്ക് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വളരെയധികം കഷ്ടതകൾ
നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് സിജി കടന്നുവന്നിരുന്നത്. പിതാവിന്റെ അമിത
മദ്യപാനം ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന് വലിയ�ൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു. വീട്ടിലെ സാ
മ്പത്തികസ്ഥിതികളിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവന്നപ്പോൾ
സിജി ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ സഹായിയായി ജ�ോലി ന�ോക്കി. പിന്നീട് ക്ലിനിക്ക് കുറച്ചു
കൂടി വിപുലീകരിച്ച് ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റി. ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് രണ്ട് വർഷ
ത്തിനുള്ളിൽ സിജി വിവാഹിതയായി. ഈ ജ�ോലി ഉണ്ടായിരുന്നതുക�ൊണ്ട്
വിവാഹ ചെലവുകളിൽ ഏറിയ പങ്കും വഹിക്കാൻ സിജിയ്ക്ക് സാധ്യമായി.
പ്രീഡിഗ്രിയ്ക്ക് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി/ഡിപ്ള�ോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ
യ�ോ പിൻബലത്തിലല്ല ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് എന്നത് എപ്പോഴും വെല്ലുവി
ളിയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നേഴ്സ
 ിംങ്ങ് മേഖലയ�ോടനുബന്ധി
ച്ച് നിരവധി ക�ോഴ്സുകളും മറ്റും നിലവിലുള്ളതുക�ൊണ്ട് സിജിയെ ഇത്
പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഒരു പരിധി വരെ തടഞ്ഞു
നിർത്തുന്നതിന് ആശ്രയമായിരുന്ന ജ�ോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന അവസ്ഥ പല
തവണ ഉണ്ടായതായി സിജി വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഡിഡിയു
ജികെവൈ വഴി നഴ്സിംങ്ങ് പരിശീലനം നൽകുന്നതായി അറിയുന്നത്.
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി ആയതിനാൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്ക
റ്റ് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയ�ോടെയാണ് സിജി മൂന്നു മാസത്തെ
ക�ോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. ക�ോഴ്സിന�ോടനിബന്ധിച്ച് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവി
ജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സിജിയ്ക്ക് സാധ്യമായി. ഡിഡിയു ജികെവൈ സർട്ടിഫി
ക്കറ്റ് ലഭിക്കുക വഴി നിലവിലുള്ള ജ�ോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനും കഴിഞ്ഞു. പ്രതി
സന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ താങ്ങായി നിന്ന ജ�ോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക
ഇല്ലാതാക്കാനും ജ�ോലി സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധ
തിയിലൂടെ സിജിയ്ക്ക് സാധ്യമായത്.
മാസശമ്പളം 9000 രൂപ
ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ്, ഭാരത് റൂറൽ ഹ�ോസ്പിറ്റൽ, മൂത്തകുന്നം,തൃശ്ശൂർ, ഫ�ോണ് ; 9645595242
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എനിയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ജ�ോലി ഉള്ളതു
ക�ൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ അച്ഛനമ്മമാ
രെ സഹായിക്കാനാവുന്നു.
സിമി മേരി. ടി. എൽ.

ചാലക്കൽ വീട്, മറ്റം പി.ഒ., ആളൂർ, തൃശ്ശൂർ

“ആൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ വയസ്സുകാലത്ത് അച്ഛനമ്മമാരെ ന�ോക്കും, പെൺമ
ക്കളെ കല്ല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ചാൽ തീർന്നു അവരുമായുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ള
സ്ഥിരം പല്ലവി കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത്. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ജ�ോലി
ചെയ്ത് അച്ഛനമ്മമാരെ സഹായിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. അതിനു എന്നെ ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണ് സഹായിച്ചത്”. തൃശ്ശൂർ
ജില്ലയിലെ മറ്റം എന്ന സ്ഥലത്തു താമസിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചുകാരി സിമി
മേരിയുടെ വാക്കുകളാണിത്.
സിമിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സിമി അടക്കം രണ്ട് പെൺമക്കളാണ്. കൃഷി
പണി ചെയ്താണ് അച്ഛൻ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചതും വളർത്തിയതും. അതുക�ൊണ്ട്
തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ചെറുപ്പം
മുതലേ പഠിപ്പു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോയി അച്ഛനെ സഹായിക്കണം
എന്നായിരുന്നു സിമിയുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഡിഗ്രിയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കല്യാണം
ശരിയായതിനെത്തുടർന്ന് പഠിപ്പ് നിർത്തേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ സിമിയുടെ
ആഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് സിമിയെ ജ�ോലിയ്ക്ക് പ�ോകാൻ അനുവദി
ച്ചു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധു
പറഞ്ഞ് ഡിഡിയു ജികെവൈ റീട്ടെയിൽ ക�ോഴ്സിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്.
ക�ോഴ്സിനു മുൻപ് അധികം ആര�ോടും സംസാരിക്കാതിരുന്ന തന്റെ സ്വഭാവം
മാറ്റിയെടുത്തത് ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണെന്ന് സിമി പറയുന്നു. ഈ ക�ോഴ്സ്
വഴി ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമല്ല ആളുകള�ോട് എങ്ങിനെ പെരുമാറണം എന്നും
പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതും വലിയ നേട്ടമായി തന്നെ സിമി കാണുന്നു. ക�ോഴ്സ് മൂ
ന്നൂമാസം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും തൃശ്ശൂർ ബിഗ്ബസാറിൽ സിമിയ്ക്ക് സെയിൽസ്
ഗേളായി ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു.
തനിയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ജ�ോലി ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ
സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ മകൾ എന്ന കടമ നിറവേറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് സിമി
സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖം ഉള്ളതു
ക�ൊണ്ട് ചികിത്സാചെലവുകൾക്കും മറ്റുമായി പൈസ ക�ൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ
സിമിയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ സിമിയും ഭർത്താവും വീടുവച്ച്
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താമസം തുടങ്ങിയതിന്റെ കടങ്ങൾ അടച്ചു വീട്ടുന്നതിന് ഭർത്താവിനെ സഹായി
ക്കാനും സിമിയ്ക്കാവുന്നുണ്ട്.

മാസശമ്പളം : 7000 രൂപ
സെയിൽസ് ഗേള്, ബിഗ് ബസാര്, തൃശ്ശൂർ
ഫ�ോണ് : 9061478390
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ജംഷീല

ഉമ്മക്ക് ഇപ്പോൾ കൂലിപ്പണിക്ക്
പ�ോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ
വിജയം അതാണ്

പള്ളിക്കരവളപ്പിൽ വീട്, വരവൂർ, തൃശ്ശൂർ

ജനിക്കുന്നതിനു മുൻപേ പിതാവുമരണപ്പെട്ടതുക�ൊണ്ട് കൂലിപണി ചെയ്തിട്ടാ
ണ് ഉമ്മ ജമീല, ജംഷീലയെ വളർത്തിയത്. സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഉമ്മയ്ക്ക് ഇല്ലാ
ത്തതുക�ൊണ്ട് തന്നെ പട്ടിണിയും ദുരിതവും അനുഭവിച്ചാണ് ജംഷീല പഠിച്ച്
ബി.എ ഹിസ്റ്ററി വിജയിച്ചത്. തന്നെ വളർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയും പഠിപ്പിക്കുന്ന
തിനുവേണ്ടിയും ഉമ്മ, വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ജംഷീല
പറയുന്നു. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞയുടനെ ഒരു ജ�ോലി വേണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാ
ണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ യിൽ ചേർന്നത്. ക�ോഴ്സ
 ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐസി
ഐസിഐ ബാങ്കിൽ സെയിൽസ് ഓഫീസറായി ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. ഇന്ന് ജം
ഷീലയുടെ വരുമാനം ക�ൊണ്ട് വീട്ടിലെ ചിലവുകൾ കഴിഞ്ഞുപ�ോകുകയും കുറച്ചു
പണം മിച്ചം വയ്ക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നുണ്ട്. നാലു കില�ോമീറ്ററ�ോളം നടന്നിട്ടാണ്
ദിവസവും ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തുന്നത്, സ്വന്തമായി ഒരു ടൂവീലർ വാങ്ങണമെ
ന്നതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് ജംഷീല പറയുന്നു.
“എന്റെ വരുമാനം ക�ൊണ്ട് ഇവിടത്തെ ചിലവുകളെല്ലാം കഴിയുന്നുണ്ട്. ഉമ്മ
ക്ക് ഇപ്പോൾ കൂലിപ്പണിക്ക് പ�ോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ
വിജയം അതാണ്”.

മാസ ശമ്പളം 12,000 രൂപ
സെയില്സ് ഓഫീസര്, ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് , വടക്കാഞ്ചേരി, തൃശൂര്
ഫ�ോണ് : 8606545104
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പാർവ്വതി ഒ

ഏത�ൊരു പെൺകുട്ടിയ്ക്കും ആരുടേയും
ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം
ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നു
ണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അവളുടെ വിജയം.

ശാസ്തമംഗലം, , താക്കുഴി പി.ഒ, ആലപ്പുഴ

സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്
പാർവ്വതി. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അച്ഛന്റെ ഏകവരുമാനം ക�ൊണ്ടാണ് ഇവർ മു
ന്നോട്ട് പ�ോയിരുന്നത്. ഈ വരുമാനം മാത്രം ആശ്രയിച്ച് അനിയന്റെയും പാർവ്വ
തിയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസവും വീട്ടുചെലവുകളും നടത്തിക�ൊണ്ടുപ�ോകുവാൻ വളരെയ
ധികം പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു. ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പണം തികയാതെ
വന്നപ്പോൾ കടം വാങ്ങുകയും പലിശയ്ക്ക് പൈസ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കടം
കൂടി കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി വളരെയധികം പരുങ്ങലിൽ ആയി
ത്തീർന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥ സ്വയം കണ്ടറിഞ്ഞാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ
യുടനെ ജ�ോലി കണ്ടെത്തണം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ പാർവ്വതി എത്തിച്ചേർന്നത്.
ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെക്കുറി
ച്ച് അറിയുന്നത്. ക�ോഴ്സിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിൽ നിന്നും വളരെ വേഗ
ത്തിൽ ജ�ോലി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണെനന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം താല്പ
ര്യം ത�ോന്നി. ട്രൈനിംങ്ങിനു ചേർന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിനുശേഷം എറണാകുളത്തുള്ള
ലുലു മാളിൽ ബർഗർ കിങ്ങ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. ഈ ജ�ോലി
പാർവ്വതിയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ആശ്വാസമായിരുന്നു, കടങ്ങളെല്ലാം കുറേശ്ശെ തീർ
ക്കാൻ സാധിച്ചു. മുൻപ് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ കടം വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ വന്ന് പ്രശ്ന
മുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പാർവ്വതിയുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ല,
മറിച്ച് സമാധാനവും സന്തോഷവുമാണ്. ഈ ജ�ോലി പാർവ്വതിയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും
വലിയ�ൊരു അനുഗ്രഹമാണ്, വീട്ടിലെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി മിച്ചം
വരുന്ന തുക ഒരു ചിട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും പാർവ്വതിയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.
പാർവ്വതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ “ഏത�ൊരു പെൺകുട്ടിയ്ക്കും അച്ഛനമ്മമാരെയും
ഭർത്താവിനേയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നു
ണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അവളുടെ വിജയം”. പാർവ്വതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം മാറ്റ
ങ്ങൾക്കു വഴിയ�ൊരുക്കിയത് ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണ് എന്നത് വളരെ അഭിമാന
ത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്.
മാസ ശമ്പളം : 8000
എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ്, ബർഗർ കിങ്, ലുലു മാൾ, ഇടപ്പള്ളി, ക�ൊച്ചി
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എന്റെ നിറമാര്ന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ
സാഫല്യമണിയച്ച ഡിഡിയു ജികെ
വൈയ്ക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്.
ജ�ോസ്ന
 ജ�ോർജ്

പെരങ്ങാട്ടുചിറ, ക�ോയിൽ മുക്ക് 3, പാണ്ടൻകാരി പി.ഒ. എടത്വാ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാണ്ടൻകാരി സ്വദേശിയായ ജ�ോസ്ന
 യ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്ര
തീക്ഷകളാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാമ്പ
ത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂത്ത
മകളാണ് ജ�ോസ്ന
 . അച്ഛൻ കൂലിപ്പണി ചെയ്തും അമ്മ ത�ൊഴിലുറപ്പിനുപ�ോയുമാ
ണ് മുന്ന് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചതും വീട്ടാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിരുന്നതും. ഡിഗ്രി
പഠനത്തിനുശേഷം ഏതുവിധേനയും ഒരു ജ�ോലി നേടുക എന്നതായിരുന്നു ജ�ോ
സ്നയുടെ ലക്ഷ്യം. നിരവധി ഇന്റർവ്യൂകളിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും ജ�ോലി ലഭിച്ചി
ല്ല. സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചും ജ�ോലി
സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞ ജ�ോസ്ന മൂന്നുമാസ ക�ോഴ്സ
 ിൽ അംഗമായി.
അതിനുശേഷം എറണാകുളത്തുള്ള ലുലു മാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബർഗർ കിംങ്
എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെയധികം
ആത്മസംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നൽകുന്നതാണ് ഈ ജ�ോലി എന്നാണ് ജ�ോ
സ്നയുടെ അഭിപ്രായം.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടണം എന്നായിരുന്നു തന്റെ ആഗ്രഹം എങ്കിലും
വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാടുകൾ അതിനനുവദിച്ചില്ല. തന്റെ അവസ്ഥ സഹ�ോദരങ്ങൾക്കുണ്ടാ
വരുത് എന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ ജ�ോസ്നയ്ക്കുള്ളത്. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ
സഹ�ോദരങ്ങൾക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണ
മെന്നതാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്ന

ങ്ങൾ ഓര�ോന്നായി ചെയ്തുവരികയാണ്. ആദ്യചവിട്ടുപടിയായി വരുമാനത്തിന്റെ
ഒരു ഭാഗം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ജ�ോലിയിലൂ
ടെ തന്നെ സമ്പാദ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വന്തമായി സ്വർണ്ണം വാങ്ങുവാനും സാധിച്ചു.
“എന്റെ കുടുംബത്തിനെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചതിനുശേഷം
മാത്രമേ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം
സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനു വഴിയ�ൊ
രുക്കി തന്ന ഡിഡിയു ജികെവൈ ക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്.
മാസ ശമ്പളം : 8000
എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ്, ബർഗർ കിങ്, ലുലു മാൾ, ഇടപ്പള്ളി, ക�ൊച്ചി
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എന്റെ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചിയെയും
ചേട്ടൻമാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ എന്റെ
വിവാഹാവശ്യത്തിനുള്ള പണം സ്വയം
സമ്പാദിക്കണം
അൽഫ�ോൺസ. സി.വി
ചുള്ളിക്കൽ വീട്, അർത്തുങ്ങൽ പി.ഒ

അപ്പനും അമ്മയും അപ്പാപ്പനും അഞ്ചു മക്കളും മരുമകളും അടങ്ങുന്ന
കൂട്ടുകുടുംബമാണ് അൽഫ�ോൺസയുടേത്. അപ്പനും ചേട്ടന്മാരും ദിവസക്കൂലിയ്ക്ക്
പണിയെടുക്കുന്നവരാണ്. ചേട്ടന്മാരുടെയും അപ്പച്ചന്റെയും വരുമാനം ക�ൊണ്ട് ദി
വസേനയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നുപ�ോയിരുന്നതല്ലാതെ സമ്പാദ്യമായി ഒന്നും
തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൂടി പറഞ്ഞ്
അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ അൽഫ�ോൺസ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്.
“ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് സ്വാഭാവികമായും
കടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കടങ്ങൾ വരുത്തി വച്ച് ഞാനങ്ങ് പ�ോയാൽ അത് എന്റെ കുടും
ബത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് എനിയ്ക്ക് താഴെയുള്ള അനിയന്റെയും അനിയത്തിയെയും
കൂടുതൽ ബാധിക്കും. എന്റെ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചിയെയും ചേട്ടൻമാരെയും ബുദ്ധിമു
ട്ടിക്കാതെ എന്റെ .വിവാഹാവശ്യത്തിനുള്ള പണം സ്വയം സമ്പാദിക്കണം എന്ന
ആഗ്രഹം പഠിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം
കാണിച്ചു തന്നത് ഡിഡിയു ജികെവൈ ആണ്”. അൽഫ�ോൺസ.
ഒരു ജ�ോലി കിട്ടുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ, എവിടയ�ൊക്കെയാണ് അവ
സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള തന്റെടമ�ോ തനിയ്ക്ക് ഉണ്ടായി
രുന്നില്ലെനന്ന് അൽഫ�ോൺസ പറയുന്നു. ബി.എ ഇക്കണ�ോമിക്സിൽ ബിരുദമെടു
ത്തതിനു ശേഷം ജ�ോലിയ്ക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കൂട്ടുകാരിയിൽ നിന്നും
ഡി.ഡി.യു.ജി.കെ.വൈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അതിനുചേരാൻ നിശ്ചയിച്ചു.
അവിടെനിന്ന് ലഭിച്ച മ�ോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും പരിശീലനങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസ
ത്തോടെ ഇന്റർവ്വ്യൂ നേരിടാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് അൽഫ�ോൺസ് പറയുന്നു.
ക�ൊറിയർ ആന്റ് ല�ോജിസ്റ്റിക്സ് ക�ോഴ്സ
 ് കഴിഞ്ഞയുടനെ എറണാകുളത്തു വൈ
റ്റിലയിലുള്ള എസ്.എം.എൽ ഫൈനാൻസിൽ ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ
സാക്ഷാത്കരിക്കും എന്ന് ഒരു മാസത്തെ ജ�ോലി ക�ൊണ്ടുതന്നെ അൽഫ�ോൺസ
യ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു ചെറിയ ഫ�ോൺ വാങ്ങണമെന്ന
ആഗ്രഹം അൽഫ�ോൺസ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
മാസ ശമ്പളം : 8000
ടെലിക�ോളര്, എസ്.എം.എൽ ഫൈനാൻസ്, വൈറ്റില, ക�ൊച്ചി ഫ�ോണ് : 8086488376
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ശുഭപ്രതീക്ഷയ�ോടെ...
ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം
മെച്ചപ്പെടും എന്ന് ഞാന്
ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.
മേരി ഷെൽജി

കുരിശ്ശിങ്ങൽ വീട്, അർത്തുങ്ങൽ പി.ഒ, ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ 688530

“അപ്പച്ചൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം ജീവിക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി
ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം മാറും എനിക്ക് ജ�ോലി കിട്ടിയല്ലോ. അമ്മയെ
സഹായിക്കണം, അനിയത്തിയെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു നല്ല ജ�ോലിയിൽ എത്തിക്ക
ണം, നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കണം, എല്ലാം ശരിയാകും”. ഇരുപതുവയസ്സുകാരി
യായ മേരി തന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും
എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ്.
മേരി പ്ലസ്ടുവിനു പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പച്ചൻ ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിക്കുന്ന
ത്. അപ്പച്ചൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കടങ്ങൾക്കു പുറമേ പട്ടിണിയും
ദുരിതങ്ങളും മാത്രമാണ് സമ്പാദ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അമ്മയുടെ സഹ�ോദര
ങ്ങളുടെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളും കുറച്ചു നാളുകൾ സഹായിച്ചെങ്കിലും, ഈ സഹായ
ങ്ങൾ പതിയെ ഇല്ലാതായി തുടങ്ങി. അടുത്തുള്ള ഹ�ോസ്റ്റലിൽ ക്ലീനിംഗ് ജ�ോലി
യ്ക്ക് പ�ോയി കിട്ടിയിരുന്ന മൂവായിരം രൂപ കടങ്ങൾ വീട്ടുന്നതിനും
വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കും മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി അമ്മയ്ക്ക് തികയില്ലായി
രുന്നു. പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജീവിത
പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ മേരിയെ ഒരു ജ�ോലി കണ്ടെത്താൻ നിർബന്ധിതയാക്കി.
എന്നാൽ എന്ത് ജ�ോലി എന്ന് മേരിയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.
കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലന ക�ോഴ്സ
 ിനെക്കുറി
ച്ച് അറിയുന്നത്, ട്രൈനിംങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എറണാകുളത്ത് യൂറ�ോ ഗൾഫ്
എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. ജ�ോലി കിട്ടി അധികം നാളുകൾ
ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ജ�ോലിയിൽ മേരി സന്തുഷ്ടയാണ്. ഇനി തങ്ങളുടെ
ജീവിതം മെച്ചപ്പെടും എന്ന് ഇവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

മാസ ശമ്പളം : 8500
സൂപ്പർ വൈസർ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഷൂ മാർട്ട് , തൃശ്ശൂർ
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മിഷ എം.എസ്

സ്വന്തമായി ജ�ോലി ഉള്ളതുക�ൊണ്ട്
തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
ആരുടെ മുന്നിലും
കൈനീട്ടേണ്ടി വരുന്നില്ല.

പ�ൊന്നംകുളം വീട്, ചിമ്പുക്കാട്,
കൂത്തന്നൂർ, പാലക്കാട്

“സ്വന്തമായി ജ�ോലി ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആരുടെ
മുന്നിലും പൈസയ്ക്കായി ഇപ്പോൾ കൈ നീട്ടേണ്ടി വരുന്നില്ല. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക്
വയസ്സായി, അതുക�ൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങാനും
ചിലവുകൾക്കുമെല്ലാം എനിയ്ക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പല പെൺകുട്ടി
കൾക്കും അതിനു കഴിയണം എന്നില്ല” പാലക്കാട് സ്വദേശി മിഷയുടെ വാക്കു
കളാണിവ.
വർഷങ്ങളായി വീട്ടമ്മയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മിഷ ഇപ്പോൾ ജ�ോലി ചെയ്ത്
സമ്പാദിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ്. കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗമായിരുന്ന മിഷ
അതുവഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അറി്യ
 ാൻ ഇട
യായത്. മൂന്ന് മക്കളുടെ പഠിപ്പും വീട്ടു ചെലവുകളും വീട് വാടകയുമെല്ലാം ഭർത്താ
വിന്റെ മാത്രം വരുമാനത്തിൽ ഒതുങ്ങില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് പരിശീല
നത്തിന് ചേരാൻ നിശ്ചയിച്ചത്. ആദ്യം മിഷയുടെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യ ജ�ോലിയ്ക്ക്
പ�ോകുന്നത് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് സമ്മതിച്ചു.
ഒരാൾ തനിയെ ജ�ോലി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും.
പ്രൈവറ്റ് കൺസൾട്ടൻസികൾ ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് പാവപ്പെട്ട ഒരാളെ സംബ
ന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെക്കൂടുതലാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ജ�ോലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും എളു
പ്പത്തിലും ശമ്പളക്കൂടുതലിലും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത് വഴി ജ�ോലി ലഭിക്കും,
മാത്രമല്ല കുടുംബശ്രീയ�ോടുള്ള വിശ്വാസ്യതയും ഈ ക�ോഴ്സ
 ിൽ ചേരാൻ പ്രേരി
പ്പിച്ചെന്ന് മിഷ പറയുന്നു.
ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിൽ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ സർവ്വീസ് ക�ോഴ്സ
 ്
ആണ് മിഷ പഠിച്ചത.് തൃശ്ശൂർ ബിഗ് ബസ്സാറിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന മിഷയ്ക്ക് ഉപഭ�ോ
ക്താക്കളുമായി മുഴുവൻ സമയം നേരിട്ടും ഫ�ോണിലും ഇടപഴകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.
അതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പരിശീലനവുമെല്ലാം ഡിഡിയു ജികെവൈ പരി
ശീലന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് മിഷയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പ്, സ്വന്ത
മായി ഒരു വീട് ഇതെല്ലാം മിഷയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാ
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ത്കരിക്കാനായി ഭർത്താവിന�ോട�ോപ്പം
ആത്മവിശ്വാസം മിഷയിൽ പ്രകടമാണ്.

പങ്കുചേരാൻ

മാസശമ്പളം : 10500 രൂപ
കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ബിഗ് ബസ്സാർ, തൃശ്ശൂർ,
ഫ�ോണ് : 8129875331
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സഹ�ോദരിയുടെ വിവാഹം നടത്താൻ
ആയതും ഈ ജ�ോലിയിൽ
പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷമാണ്.
ബൈജേഷ്

കനയാർ കുളമ്പ്, വെർക്കോളി പി.ഒ., പ�ൊൽപുള്ളി, പാലക്കാട്

“പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നെയും സഹ�ോദരിയെയും
പഠിപ്പിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് നിവൃത്തി ഇല്ലായിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ട് സഹ�ോദരിയെ
പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പു നിർത്തി വർക്ക് ഷ�ോപ്പിൽ പണിയ്ക്ക്
പ�ോയി. ഒരു പക്ഷേ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ
യ�ൊന്നും ആവുമായിരുന്നില്ല”. പാലക്കാട് സ്വദേശി ബൈജേഷിന്റെ വാക്കുക
ളിൽ താനും കുടുംബവും അനുഭവിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. പെട്ടെ
ന്നുള്ള അച്ഛന്റെ മരണം ബൈജേഷിനെയും കുടുംബത്തെയും പട്ടിണിയിൽ
എത്തിച്ചു. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ പലരും അച്ഛന്റെ മരണശേഷം
കണ്ടാൽ മാറി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. സഹായം ച�ോദിച്ചു ചെന്നാല�ോ എന്ന പേടി
ക�ൊണ്ടാകും അവരാരും തങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ബൈജേഷ് പറയുന്നു.
കൂലിപ്പണിയ്ക്ക് പ�ോകുന്ന അമ്മയുടെ വരുമാനം കുടുംബാവശ്യങ്ങൾക്ക്
തികയാതെ വന്നപ്പോളാണ് സഹ�ോദരിയെ പഠിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് ബൈജേഷ്
വർക്ക് ഷ�ോപ്പിൽ പണിയ്ക്ക് പ�ോകാൻ തുടങ്ങിയത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത
തനിയ്ക്ക് ജ�ോലി തരാൻ വർക്ക് ഷ�ോപ്പിലെ ചേട്ടന് സമ്മതം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ
കൂടി തന്റെ അവസ്ഥ അറിയാവുന്നതുക�ൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ
സഹായിച്ചത് എന്ന് ബൈജേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവിടെ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന സമയ
ത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിനെക്കുറിച്ച്
അറിയാന് ഇടയായത്. ക�ോഴ്സ് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായതുക�ൊണ്ട് മറ്റൊ
ന്നും ആല�ോചിക്കാതെ മൂന്ന്മാസത്തെ ക�ോഴ്സിനു ചേർന്നു.
ക�ോഴ്സിനു ശേഷം ആലുവയ്ക്കടുത്തുള്ള അത്താണി എന്ന സ്ഥലത്ത് എയർ
ലിങ്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലിയും ലഭിച്ചു. ഒരു വർഷമായി ബൈജേഷ്
ഈ കമ്പനിയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടയിൽ സഹ�ോദരിയുടെ വിവാഹം
നടത്താൻ ആയതും ഈ ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷമാണ്. സഹ�ോദരി
യുടെ കല്യാണത്തിനായി വാങ്ങിയ ചെറിയ കടങ്ങൾ വീട്ടി സ്വന്തമായി ഒരു
വീട് വയ്ക്കണം എന്ന സ്വപ്നമാണ് ഇനി ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഉള്ളത്. അതിനായി
ഒരു ചിട്ടിയിൽ ചേർനന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ബൈജേഷ് പറയുന്നു. ഡിഡിയു ജികെവൈ
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മുഖേന ലഭിച്ച ജ�ോലിയുള്ളതിനാൽ തന്റെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളെല്ലാം മാറി നല്ലൊരു
ജീവിതം തനിയ്ക്കുണ്ടാകും എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് ബൈജേഷ്.
മാസശമ്പളം : 10500 രൂപ
കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ബിഗ് ബസ്സാർ, തൃശ്ശൂർ,
ഫ�ോണ് : 8129875331
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പുഞ്ചിരിയ�ോടെ നിത്യയും
കുടുംബവും...
നിത്യ.എസ്,

ജെ.എച്ച് ക�ോളനി, കരുവാപ്പാറ പി.ഒ., ക�ൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, പാലക്കാട് 678555

ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലനം ലഭിച്ചതുക�ൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും
വലിയ�ൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ 12,500 രൂപ ശമ്പളമുള്ള ജ�ോലി എനിയ്ക്ക് കിട്ടിയത്.
പാവപ്പെട്ട വീടുകളിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് ജ�ോലി നൽകി അവരെ സ്വയം പര്യാ
പ്തമാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി എന്നെപ്പോലെയുള്ള പലർക്കും രക്ഷയാണ്. താങ്ക്സ് ടു
ഡിഡിയു ജികെവൈ”. ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള നിത്യയുടെ വാക്കുകളിൽ
ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയ�ോടുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും പ്രകടമാണ്.
അച്ഛന്റെ ചെറിയ ചായക്കടയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ക�ൊണ്ടാണ് നിത്യ
യുൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ചംഗകുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അന്നന്നത്തെ ജീവിതം
കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നല്ലാതെ സമ്പാദ്യമ�ൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്ക�ൊണ്ടു
തന്നെ മൂന്നുകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസചിലവും ചേച്ചിയുടെ വിവാഹചിലവുകളും നി
ത്യയുടെ കുടുംബത്തെ കടക്കെണിയിലാക്കി. അച്ഛന്റെ വരുമാനം ക�ൊണ്ട് മാത്രം
പഠനം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ട് പ�ോകാൻ കഴിയില്ലെന്നായത�ോടെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ നിത്യ കുറച്ചകലെയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജ�ോലിയും
ന�ോക്കിയിരുന്നു. ദിവസവും 70 രൂപ കിട്ടിയിരുന്നു. യാത്രാ ചിലവു പ�ോയിരു
ന്നെങ്കിലും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അച്ഛനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നി
ല്ലെന്ന് നിത്യ പറയുന്നു.
ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞയുടനെ പല ജ�ോലിയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട ശമ്പളമുള്ള
ഒരു ജ�ോലിയും ആ നാട്ടിൻപുറത്ത് കണ്ടെത്താൻ നിത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട്
കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നും ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിവു ലഭി
ക്കുകയും ക�ോഴ്സ
 ിനു ചേരുകയും ചെയ്തു. പരിശീലനം കഴിഞ്ഞയുടനെ ജ�ോലിയും
ലഭിച്ചു. പാലക്കാട്ടിലെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തു നിന്നു എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ വന്ന്
ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ന് നിത്യ. തന്റെ ചിലവുകൾ
കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം അയക്കുന്നതിനും കുറച്ച് മിച്ചം പിടി
ക്കാനും നിത്യയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട.് അനിയനും ജ�ോലി കിട്ടിയത�ോടുകൂടി കടങ്ങളെ
ല്ലാം തീർന്ന് വീട്ടിലെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നുവെന്ന് നിത്യ പറയുന്നു.
ഇരുപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച്
അയക്കുന്ന രീതികളാണ് നിത്യയുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്.
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എന്നാൽ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ
എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തുവാൻ ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലനം നല്കിയ
പ്രച�ോദനം ചെറുതല്ലെന്ന് നിത്യ പറയുന്നു.

മാസശമ്പളം : 12500 രൂപ
കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ,
മുത്തൂറ്റ് വെഹിക്കിൾ & അസറ്റ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്്
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സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ
കഴിഞ്ഞത് ഡിഡിയു ജികെവൈ
യിലൂെടയാണ്
മഞ്ചു

സത്രം, പരിശ്ശക്കൽ പി.ഒ., പാലക്കാട് 678556

“എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികള�ൊന്നും പുറത്തുപ�ോയി ജ�ോലി ചെ
യ്യാറില്ല. പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കെട്ടിച്ചുവിടുകയാണ് പതിവ്. എനി
യ്ക്ക് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തയായി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്
ഡിഡിയു ജികെവൈ യിലൂെടയാണ്”.
തിരുപ്പൂരുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ തയ്യൽ ജ�ോലിയാണ് മഞ്ചുവിന്റെ അച്ഛന്.
അമ്മ കാട്ടുപണികൾക്ക് പ�ോകുന്നു.സാധാരണയായി പെൺകുട്ടികളെ ജ�ോലി
യ്ക്കൊന്നും വിടാത്ത പാലക്കാട്ടെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തുനിന്നും മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ
വന്ന് ജ�ോലിചെയ്യുന്ന ചുരുക്കം പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് മഞ്ചു. പതിനെട്ട്
വയസ്സായപ്പോൾ മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക
സ്ഥിതി മഞ്ചുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. ബി.ക�ോമിൽ ബിരുദമെ
ടുത്ത മഞ്ചു കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ് ഡിഡിയു ജികെവൈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച്
അറിഞ്ഞത്. ക�ോഴ്സ
 ിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസമാണ് മാതാപിതാക്കളെ
കടക്കെണിയിലാക്കിയിട്ട് തനിയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനം
എടുക്കാൻ മഞ്ചുവിന് പ്രേച�ോദനമായത്
എറണാകുളത്തുള്ള മുത്തൂറ്റ് ഫിൻ ക�ോർപ്പ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക�ോൾ
സെന്റർ വിഭാഗത്തിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജ�ോലി ചെയ്യുക
യാണ് മഞ്ചു ഇപ്പോൾ.
ഈ ക�ോഴ്സ
 ് പഠിച്ചതുക�ൊണ്ട് മാത്രമാണ് എറ
ണാകുളം സിറ്റിയിൽ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാപനത്തിൽ തനിയ്ക്ക് ജ�ോലി ലഭിച്ച
തെനന്ന് മഞ്ചു പറയുന്നു. മഞ്ചുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇന്ന്
മഞ്ചുവിനെക്കുറിച്ചോർത്ത് ടെന്ഷൻ ഇല്ല പകരം അഭിമാനമേയുള്ളൂ. കിട്ടുന്ന
ശമ്പളം ക�ൊണ്ട് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനും കുറച്ച് ബാങ്കിൽ
നിക്ഷേപിക്കാനും മഞ്ചുവിനാകുന്നുണ്ട്. ഒമ്പത് മാസത്തെ തന്റെ അധ്വാനം
ക�ൊണ്ട് കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടാൻ സാധിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ വീടിന് താങ്ങായ്
മാറിയ ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.

മാസശമ്പളം : 10000
കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മുത്തൂറ്റ് വെഹിക്കിൾ & അസറ്റ് ഫിനാൻസ് ലി., എറണാകുളം
ഫ�ോണ് : 8156801463
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പ്ലസ്ടു ത�ോറ്റ എനിയ്ക്ക് ഇങ്ങന�ൊരു
സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലി ചെയ്യാൻ
കഴിയും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല.
ലക്ഷ്മണൻ

പ�ൊൽപുള്ളി പി. ഒ., പാലക്കാട് 678552

അച്ഛനും അമ്മയും നാല് സഹ�ോദരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് ലക്ഷ്മണ
ന്റെത്. പ്ലസ്ടുവിൽ ത�ോറ്റതിനുശേഷം തുടർപഠനത്തിനു പ�ോകാൻ ലക്ഷ്മണനു
കഴിഞ്ഞില്ല. വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം അച്ഛന�ോട�ോപ്പം ആൺമക്കളും കൂ
ലിപണിയ്ക്ക് പ�ോയിരുന്നു. ചേട്ടന്റെ വിവാഹശേഷം വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്വം
ലക്ഷ്മണനും ഇരട്ടസഹ�ോദരനും ആയിതീർന്നു. രണ്ട് ചേച്ചിമാരുടെയും ചേട്ടന്റെ
യും വിവാഹം കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലാക്കിയിരുന്നു.
പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലമായി നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ജ�ോലിചെയ്യ്തിരുന്ന
ലക്ഷ്മണന് തരക്കേടില്ലാത്ത കൂലി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ ജ�ോലിയിൽ തീരെ
താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. കൂലിപണി എന്നതിൽ നിന്നും മാറി ഇനിയുള്ള ജീവിത
ത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലി വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ലക്ഷ്മണൻ
ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിംങ്ങിൽ അംഗമാവാൻ കാരണമായി.
പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഡിഡിയു ജികെവൈ പരിശീലന ക്ലാ
സ്സ്മുറി മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് ലക്ഷ്മണൻ
പറയുന്നു. പാലക്കാടുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരു
ന്ന ലക്ഷ്മണന് പുറമേ ഉള്ള ആളുകള�ോട് ഇടപഴകാനും സംസാരിക്കാനും പരിച
യക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മാറ്റാൻ സാധിച്ചത് ഡിഡിയു ജികെവൈ ട്രൈനിം
ങ്ങ് മൂലമാണ്.
മൂന്ന് മാസത്തെ പരിശീലനത്തിനുശേഷം ആലുവയ്ക്കടുത്തുള്ള എയർ ലിങ്ക് കാ
സ്റ്റിൽ എന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹ�ോട്ടലിൽ ജ�ോലി ലഭിച്ചു. ഈ ജ�ോലിയിൽ താൻ
പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തനാണെന്ന് ലക്ഷ്മണൻ പറയുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി ലക്ഷമണൻ
പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ “പ്ലസ്ടു ത�ോറ്റ എനിയ്ക്ക് ഇങ്ങന�ൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജ�ോലി
ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഡിഡിയു ജികെവൈയിൽ പഠിച്ച
തുക�ൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനും ഇംഗ്ലീഷ്,
ഹിന്ദി, തമിഴ് ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നതിനും കഴിഞ്ഞു”. താമസവും ഭക്ഷണവും
സൗജന്യമായതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം മുഴുവൻ നിക്ഷേപിക്കാൻ ലക്ഷ്മണന്
സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വയ്ക്കണമെന്നും തന്റെ ഇരട്ട ജ്യേഷ്ഠനായ
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സഹ�ോദരന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം തനിയ്ക്കും കുടുംബജീവിതം വേ
ണമെന്നും ആണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മണന്റെ ആഗ്രഹം. അടുത്ത മാസം ഒരു വർഷമാ
കുന്ന ജ�ോലിയിൽ പ്രൊമ�ോഷൻ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ലക്ഷ്മണൻ.

മാസശമ്പളം : 8000 + ഭക്ഷണം, താമസം
കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എയർ ലിങ്ക് കാസ്റ്റിൽ, ആലുവ
ഫ�ോണ് : 7736504830
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Kudumbashree State Mission
TRIDA Rehabilitation Building,
Chalakkuzhy Road, Medical College
Thiruvanathapuram- 695011
Tel: 0471 2554714, 2554715, 2554716

