
മ്തോഴിലുറെപ്്: �ുടുംബശ്രീയിൽ 
നിന്ന് കമറ്ുമോ�ുമ്ട പോനൽ മോർച്് 15ന�ം

ഇന്നമ്ത് കലഖനത്ിലും മ്തോഴിലുറെപ്് പദ്ധതിയുമോയുള്ള 
�ുടുംബശ്രീ സംകയോജനമ്ത്ക്ുറെിച്് എഴുതോം.  ഗ്ോമരീണ 
കമഖലയിമ്ല എല്ോ �ുടുംബങ്ങൾക്ും ഒ�ുവർഷം പ�മോവധി 
100 മ്തോഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽ�ുന്ന പദ്ധതിയോണകല്ോ 
മഹോത്മോ ഗോന്ധി കദശരീയ  ഗ്ോമരീണ മ്തോഴിലുറെപ്് പദ്ധതി. 
ഈ പദ്ധതിയുമ്ട കമൽകനോട്ം വഹിക്ുന്നത് കമറ്ുമോ�ോണ്. 
പ്രവൃത്ിയുമ്ട  ഗുണകമന്മയും സോമൂഹ് നിർവ്വഹണവും 
(�മ്്ൂണിറ്ി ക�ോൺരേോക്ിങ്)  ഉറെപ്ോക്ുന്നതും 
പഞ്ോയത്ിനും മ്തോഴിലോളി�ൾക്ുമിടയിലുമുള്ള 
�ണ്ിയോയി പ്രവർത്ിക്ുന്നതുമ്മോമ്ക് ഈ കമറ്ുമോ�ോണ്. 
മ്തോഴിലോളി�ളുമ്ട അവ�ോശ സം�ക്ണവും മ്തോഴിലിമ്റെ  
ഗുണകമന്മയുമ്മോമ്ക് കമറ്ുമോർ ഉറെപ്ുവ�ുത്ുന്നു. 09-
02-2021 മ്ല തകദേശ സ്വയംഭ�ണ (ഡിഡി) വ�ുപ്ിമ്റെ 
നംഡിഡി2/253/2020/തസ്വഭവ പ്ര�ോ�ം കമറ്ുമോ�ുമ്ട 
നിയമന, കസവന വ്വസ്�ൾ സംബന്ധിച്് പുതുക്ിയ 
മോർ  ഗ്നിർകദേശങ്ങൾ പുറെമ്പ്ടുവിച്ിട്ുടെ്. ഇതിമ്റെ 
സംക്ിപ്ത �ൂപം ഇന്നിവിമ്ട പ�ിെയമ്പ്ടുത്മ്ട്.     

  ക��ളത്ിമ്ല കമറ്ുമോ�ുമ്ട നിയമനം �ുടുംബശ്രീ അം 

ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മോത്രമോണ് എന്നുള്ളത് �ുടുംബശ്രീമ്യ 
സംബന്ധിച്് ഏമ്റെ അഭിമോനകമ�ുന്നു. എ.ഡി.
എസ് ജനറെൽ കബോഡി അം ഗമോയി�ിക്ണം എന്നത് 
കമറ്ുമോ�ോ�ോനുള്ള നിർബന്ധ കയോ ഗ്തയോണ്. മ്തോഴിൽ 
�ോർഡുള്ളതും എ.ഡി.എസ് ജനറെൽ കബോഡിയിൽ 
അം ഗമോയിട്ുള്ളതും 2017-18 മുതൽ  ഏമ്തങ്ിലും ഒ�ു 
സോപെത്ി� വർഷം �ുറെഞ്ഞത് 25 ദിവസമ്ത് അവിദ 
ഗ്ധ മ്തോഴിൽ മ്െയ്ിട്ുള്ളതുമോയ വ്ക്ിമ്യയോണ് 
കമറ്ോയി മ്ത�മ്ഞ്ഞടുക്ുന്നത്. �ൂടോമ്ത പത്ോം ക്ോസ് 
ജയിച്ി�ിക്ണം, പ്രോയം 60 ൽ തോമ്ഴയോയി�ിക്ണം 
പ�ിശരീലനം ലഭിച്വ�ോയി�ിക്ണമ്മന്നുമുള്ള നിബന്ധന�ൾ 
�ൂടിയുടെ്.   

മു�ളിൽ സൂെിപ്ിച് സർക്ുലർ പ്ര�ോ�ം കമറ്ുമോ�ുമ്ട 
മ്ത�മ്ഞ്ഞടുപ്ിന് മ്െറെിമ്യോ�ു മോറ്മോണ് ഈ 
വർഷം മുതലുള്ളത്. ഒ�ു വോർഡിൽ �ുറെഞ്ഞത് 
12 കപ�ടങ്ങുന്ന കമറ്ുമോ�ുമ്ട പോനലോണ് ഈ 
വർഷം മോർച്് 15ന�ം �ുടുംബശ്രീ എ.ഡി.എസ് 
തയോറെോകക്ടെത്. �ുടുംബശ്രീ എ.ഡി.എസ് ജനറെൽ 
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കബോഡി അം ഗങ്ങളോയവ�ിൽ നിന്നും നിശ്ിത കയോ 
ഗ്തയുള്ളവമ്� ഈ സർക്ുലർ പ്ര�ോ�മുള്ള മുൻ ഗണനോ 
മോനദണ്ഡ പ്ര�ോ�ം അവ�ുമ്ട �ൂടി സന്നദ്ധതയുമ്ട 
അടിസ്ോനത്ിലോണ് കമറ്ുമോ�ോയി മ്ത�മ്ഞ്ഞടുക്ോൻ 
ഈ സർക്ുലറെിൽ ശുപോർശ മ്െയ്ി�ിക്ുന്നത്.  
ജനപ്രതിനിധി�ൾ, സി.ഡി.എസ് മ്െയർകപഴ്ൺമോർ, 
ആശ വർക്ർമോർ, അം ഗൻവോടി ടരീച്ർമോർ, എസ്.സി/
എസ്.ടി മ്പ്രോകമോട്ർമോർ തുടങ്ങിയവമ്� ഈ െുമതലയിൽ 
നിന്ന് ഒഴിവോകക്ടെതോമ്ണന്നും ഈ സർക്ുലറെിൽ 
പ�ോമർ ശിച്ിട്ുടെ്. 

നിശ്ിത കയോഗ്തയുള്ളവമ്�യുൾമ്പ്ടുത്ി ഓക�ോ 
സോപെത്ി�വർഷവും കമറ്ുമോ�ുമ്ട പോനലുടെോകക്ടെത് 
�ുടുംബശ്രീ എ.ഡി.എസിമ്റെ െുമതലയോണ് 
എന്നതിനോൽ ഈ പുതിയ സർക്ുലർ പ്ര�ോ�ം 
കമറ്ുമോ�ുമ്ട മ്ത� മ്ഞ്ഞടുപ്് സംബന്ധിച് മ്തോഴിലുറെപ്് 
പദ്ധതിയുമോയി സംകയോജിച്് ഒ�ു പ�ിശരീലനം നടത്ോൻ 

�ുടുംബശ്രീ തരീ�ുമോനിച്ിട്ുടെ്.  ഈ മോസം 23ോം തിയതി 
സംഘടനയുമ്ട െുമതലയുള്ള അസിസ്റ്ററെ് ജില്ോ മിഷൻ 
ക�ോർഡികനറ്ർമോർ, ജില്ോ കപ്രോഗ്ോം മോകനജർമോർ, 
കബ്ോക്് ക�ോർഡികനറ്ർമോർ എന്നിവർക്് സംസ്ോന 
മ്തോഴിലുറെപ്് ഉകദ്ോഗസ് ഥർ ഓണറ്ലനോയി പ്രോഥമി� 
പ�ിശരീലനം നൽ�ോനോണ് ഞങ്ങൾ ഉകദേശിക്ുന്നത്. 
ഈ പ�ിശരീലനം ലഭിച് കബ്ോക്് ക�ോർഡികനറ്ർമോർ 
സി.ഡി.എസു�ൾക്ും അവർ എ.ഡി.എസു�ൾക്ും 
പ�ിശരീലനം നൽ�ു�യും സർക്ുലറെിമ്ല വിവിധ 
വ്വസ്�ൾ പ�ിെയമ്പ്ടുത്ു�യും മ്െയ്യും. ഇതിമ്റെ 
അടിസ്ോനത്ിലോണ് എ.ഡി.എസ് ജനറെൽ കബോഡിയിൽ 
നിന്ന് കമറ്ുമോമ്� മോർച്് 15ന�ം മ്ത�മ്ഞ്ഞടുകക്ടെത്. 
  �ുടുംബശ്രീ സംഘടനോ സംവിധോനത്ിൽ നിന്നും 
ക��ളത്ിമ്ല 20,000കത്ോളം വോർഡു�ളികലക്് 12 കപ�ുമ്ട 
വരീതം പോനൽ കമറ്ുമോ�ോയി മ്ത�മ്ഞ്ഞടുക്മ്പ്ടുകപെോൾ 
2.4 ലക്ം കപ�ിലൂമ്ട �ുടുംബശ്രീയും മ്തോഴിലുറെപ്ുമോയുള്ള 
ബന്ധം സുദൃഢമോ�ുമ്മന്ന് ഉറെപ്ോണ്.


