ട്രൈബൽ എംപ്ലോയ്മമന്റ് എക്സ്പ്േഞ്ച് കം കരിയർ മെവലപ്മമന്റ് മസന്റർ
, പോപ്ലോട്
എംപ്ലോയ്മമന്റ് വകുപ്പിമന്റ വികസന േരിത്രത്തിമല ഒരു പുതിയ
അദ്ധ്യോയത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചുമകോണ്ട് ഭോരതത്തിമല തമെ ആദ്യമത്ത ട്രൈബൽ
എംപ്ലോയ്മമന്റ് എക്സ്പ്േഞ്ച് കം കരിയർ മെവലപ്മമന്റ് മസന്ററോണ് പോപ്ലോട്
ഉദ്്ഘോടനം മേയ്യമപ്പടുെത്. പോപ്ങോട്
, മപരിങമ്മല, നന്ദിപ്യോട് , വിതുര എെീ
പഞ്ചോയത്തുകളുമട അധികോര പരിധിയിലുള്ള പ്രപ്ദ്ശങളോണ് ഈ എക്സ്പ്േഞ്ചിമന്റ
കീഴിൽ വരുെത്.
ഉെത വിദ്യോഭയോസ പ്മഖലയിൽ ഏമറ പ്നട്ടങൾ ട്രകവരിക്കുെതിനും
വർധിച്ചു വരുെ മതോഴിലില്ലോയ്മ പരിഹരിക്കുെതിനുമോയി പ്കരള സർക്കോരിമന്റ മതോഴിൽ
നയത്തിമന്റ ഭോഗമോയി പട്ടികജോതി/പട്ടികവർഗ വിഭോഗങളിമല അഭയസ്ത വിദ്യരോയ
മതോഴിലപ്നേഷകർക്കും വിദ്യോർത്ഥികൾക്കും മുൻതൂക്കം നൽകിമകോണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുെ ഒരു
സമ്പൂർണ്ണ െിജിറ്റൽ ഓഫീസ് ആയിരിക്കും ഈ മസന്റർ.
തികച്ചും മലപ്യോര പ്രപ്ദ്ശവം പ്കരളത്തിമല മറ്റു പ്രപ്ദ്ശങമള അപ്പക്ഷിച്ചു
പട്ടികജോതി/ പട്ടിക വർഗ വിഭോഗങൾ തിങി പോർക്കുെ ട്രൈമൂർ , പ്ബോണക്കോട് , മപോന്മുടി
പ്പോലുള്ള പ്രപ്ദ്ശത്തു നിന്നം ഏമറ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചോണ് നോളിതുവമര ഉപ്ദ്യോഗോർത്ഥികൾ
പലരും മനടുമങോട് ടൗൺ എംപ്ലോയ്മമന്റ് എക്സ്പ്േഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ
മേയ്യോമനത്തിയിരുെത്. ദൂരക്കൂടുതൽ കോരണം പലരും എംപ്ലോയ്മമന്റ് എക്പ്േഞ്ചിൽ
പ്പര് രജിസ്റ്റർ മേയ്യോത്ത അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുെതോയം വകുപ്പിമന്റ ശ്രദ്ധ്യിൽമപ്പട്ടിരുന്ന.
യോത്രപ്േശവം സോമ്പത്തിക ബുദ്ധ്ിമുട്ടുകളും ഒഴിവോക്കുെതിന് മലപ്യോര പ്രപ്ദ്ശമോയ
പോപ്ലോട് പ്കന്ദ്രീകരിച്ചുമകോണ്ട് പോപ്ങോട് , മപരിങമ്മല,നന്ദിപ്യോട് ,വിതുര,കല്ലറ എെീ
പഞ്ചോയത്തുകമള ഉൾമപ്പടുത്തി ഒരു എംപ്ലോയ്മമന്റ് എക്സ്പ്േഞ്ച് അതയന്തോപ്പക്ഷിത
മോമണെ് വകുപ്പിന് പ്ബോധയമപ്പടുകയം മേയ്തു.
ജീവിതത്തിമന്റ എല്ലോ പ്മഖലകളിലും അടിച്ചമർത്തമപ്പടുകയം സമൂഹത്തിമന്റ
മുഖയധോരയിൽ നിന്നം മോറ്റി നിർത്തുകയം മേയ്ത പട്ടിക ജോതി / പട്ടികവർഗ വിഭോഗങളുമട
സമഗ്രവം ഏപ്കോപിതവമോയ ഉെമനമോണ് പ്രധോനമോയം ഈ മസന്റർ ലക്ഷയം വയ്ക്കുെത് .
പട്ടികജോതി - പട്ടിക വർഗ വിഭോഗങളുമട വിദ്യോഭയോസ മതോഴിൽ
പ്മഖലകളിമല പ്ക്ഷമ പ്രവർത്തനങളുമട കോരയത്തിൽ മറ്റു പല സംസ്ഥോനങപ്ളക്കോൾ
ഏമറ മുെിലോണ് നമ്മുമട പ്കരളം. ഈ വിഭോഗക്കോരുമട ഇടയിൽ വിദ്യോഭയോസത്തിമന്റയം
അവസരങളുമടയം പരിമിതി ഒരു വലിയ മവല്ലുവിളിയോണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങൾക്ക്
ഒരു പരിധിവമര പരിഹോരം കോണുെതിന് ഈ മസന്റർ സഹോയകമോകുമമെതിൽ
തർക്കമില്ല.
ഉേിതമോയ മതോഴിൽ മോർഗനിർപ്േശങളിലൂമടയം , മികച്ച നിലവോരത്തിലുള്ള
മത്സരപരീക്ഷ പരിശീലനങളിലൂമടയം സംരംഭകതേ പരിശീലനങളിലൂമടയം മൃദു
ട്രനപുണയ പരിശീലനങളിലൂമടയം മപോതു സേകോരയ പ്മഖലയിമല വിവിധ മതോഴിലുകൾക്കു
പ്രോപ്തരോക്കി ഈ വിഭോഗങളിമല മതോഴിൽ രഹിതമര മപോതു വികസന ധോരയിപ്ലക്ക്
മകോണ്ട് വരോൻ ഇത് ഉപകരിക്കും.

ബന്ധമപ്പട്ട പഞ്ചോയത്തുകളുമട സഹോയപ്ത്തോമട വിദൂര ഊരുകളിൽ
തോമസിക്കുെ പ്ഗോത്ര വിഭോഗങളുമട ഭവനങൾ സന്ദർശിച്ചു ആവശയമോയ
മതോഴിൽ/സേയം മതോഴിൽ മോർഗ നിർപ്േശങൾ നൽകിയം ട്രൈബൽ വകുപ്പിമന്റ
സഹകരണപ്ത്തോമട വിവിധ പരിപോടികൾ ആസൂത്രണം മേയ്തു നടപ്പിലോക്കിയം
പട്ടികജോതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭോഗങളിമല മതോഴിൽ രഹിതമര സമൂഹത്തിമന്റ
മുഖയധോരയിപ്ലക്ക് മകോണ്ടുവരികയോണ് ഈ മസന്ററിമന്റ പ്രധോന ലക്ഷയം. അപ്തോമടോപ്പം
ഈ മസന്ററിമന്റ പരിധിയിലുള്ള മറ്റ് ജനവിഭോഗങൾക്കും ഈ മസന്ററിമന്റ പ്സവനങൾ
ലഭിക്കുെതോണ് .
സർക്കോർ, അർദ്ധ്സർക്കോർ മപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപനങളിലൂമട മോത്രം
മതോഴിൽ രഹിതർക്കു മതോഴിൽ നൽകോനോവില്ല എെ തിരിച്ചറിവിലൂമടയോണ് കരിയർ
െവലപ്മമന്റ് മസന്ററുകൾ , എംപ്ലോയബിലിറ്റി മസന്ററുകൾ , വിവിധ സേയം മതോഴിൽ
പദ്ധ്തികൾ എെിവ വകുപ്പിമന്റ ആഭിമുഖയത്തിൽ നടത്തുെത് .
പോപ്ലോട് ആസ്ഥോനമോയി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ട്രൈബൽ എംപ്ലോയ്മമന്റ്
എക്സ്പ്േഞ്ച് കം കരിയർ മെവലപ്മമന്റ് മസന്ററിമന്റ
പ്സവനങൾ ഏവരും
പ്രപ്യോജനമപ്പടുപ്ത്തണ്ടതോണ് .

