
കഴിഞ്ഞ അഞ്ട് വര്ഷങ്ങെില് 
്രദ്ധതി നിര്വ്വ�ണത്തിലും ലക്്
ങ്ങള് സകവരിക്കുന്നതിലും അമൂല്
മായ ലനട്ടങ്ങൊണട് കുടുംബശ്രീ സ്വ
ന്മാക്ിയതട്. കുടുംബശ്രീ സുംഘ 
െനാ സുംവിധാനത്തിടറെ ഭാഗമായ
വരുും ഇതിനട് ്രിന്തുണലയകുന്ന 
ഉലദ്ാഗസ്ഥ സുംവിധാനത്തിടല 
ഏവരുും ലെര്ന്നുള്ള കൂട്ടായ ്രരിശ്
മത്തിടറെ �ലമായാണട് ഈ ലനട്ടും 
സകവരിക്ാനായതട്. ഇതില് നിന്നുും 
്രാഠും ഉള്ടക്ാണ്ട്, അടത്ത അഞ്ട് 
വര്ഷലത്തക്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ ശ്ര
വര്ത്തനങ്ങള് മികച്ച രരീതിയില് മു
ലന്നാട്ടട് ടകാണ്ടുല്രാകുന്നതിനട് അന
ലയാജ്രായ ഉലദ്ാഗസ്ഥ 

കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗമാകാന് 
ടഡ്ര്യൂലട്ടഷന് വഴി അവസരും 

സുംഘടത്ത തയാറാക്കുന്ന ശ്രവര്ത്തനും ആരുംഭി
ക്കുകയാണട്. 

അതുവഴി അടത്ത അഞ്ട് വര്ഷലത്തക്കുള്ള ശ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള്ക്ട് ്ക്മായ അെിത്തറ ്രാകാനാകു
ടമന്നാണട് ഞങ്ങള് കരുതുന്നതട്. അതിനായി സര്ക്ാ
ര് ഉലദ്ാഗസ്ഥരില് നിന്നുും ടഡ്ര്യൂലട്ടഷന് 
വ്വസ്ഥയില് കുടുംബശ്രീയിടല സുശ്രധാന തസ്ി
കെിലലക്ട് നിയമനും നെത്താനള്ള വിജ്ാ്രനും 
ഇലപൊള് പുറത്തിറക്ിയിരിക്കുകയാണട്. കുടുംബശ്രീ 
ടവബട് സസറെിടല www.kudumbashree.org/
careers എന്ന ലിങ്ില് നിന്നട് ഈ വിജ്ാ്രനങ്ങ
ള് കാണാനും വി്ദാും്ങ്ങള് അറിയാനമാകുും. 
  സുംസ്ഥാനതലത്തിലള്ള ലശ്രാശഗാും ഓ�രീസര്, 
ജിലൊതലത്തില് ശ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ട് ലനതൃത്വും 

-ta¡n-§v B-³- C-¼m-Îv-ta¡n-§v B-³- C-¼m-Îv



കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗമാകാന് 
ടഡ്ര്യൂലട്ടഷന് വഴി അവസരും 

അല്രക് നല്കാനും മറെട് അല്രക്ാ
ര്തികലൊെട് മാറ്റുരച്ചട് വിജയിച്ചട് 
കുടുംബശ്രീയില് തുെരാനമുള്ള 
അവസരും ലഭിക്കുടമന്നുും ചുരുക്ും. 
ഇത്തവണ ഞങ്ങള് മടറൊരു സുശ്ര
ധാന മാറെും കൂെി ഈ നിയമനങ്ങെി
ല് ടകാണ്ടുവരാൻ ആശഗ�ിക്കുന്നു
ണ്ട്. ഈ  തസ്ികകെിൽ 
വനിതകള്ക്ട് മുൻഗണന നല്ക
ണടമന്ന തരീരുമാനമാണിതട്. 
അതിനാല് തടന്ന സര്ക്ാര് സര്വ്വരീ
സിലള്ള വനിതാ ഉലദ്ാഗസ്ഥര് 
ലമല്പെറഞ്ഞ തസ്ികകെിലലക്ട് 
കൂടതലായി അല്രക്ിക്കുടമന്നുും 
കരുതടട്ട. അല്രക് നല്കാനള്ള 
അവസാന തരീയതി ജൂസല 15 
ആണട്. ഈ ടഡ്രയുലട്ടഷന് നിയമന 
വിജ്ാ്രനും വഴി കുടുംബശ്രീയുടെ 
ശ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ട് ലനതൃത്വും 
നല്കുന്ന പുതിടയാരു െരീമിനട് ടസ
പറെുംബര് മാസലത്താടെ രൂ്രും 
നല്കാനാകുടമന്നുും അവര് വഴി 
അടത്ത അഞ്ട് വര്ഷലത്തക്കുള്ള 
ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് മികച്ച രരീതിയില് 
നെപെിലാക്ിത്തുെങ്ങാനാകുടമന്നുും 
ശ്രതരീക്ിക്ടട്ട.

നല്കുന്ന ജിലൊ മിഷന് ലകാര്ഡിലനറെര് (ഡി.
എും.സി), അസിസ്ററെട് ജിലൊ മിഷന് ലകാര്ഡിലന
റെര് (എ.ഡി.എുംസി) എന്നരീ തസ്ികകള് കുടുംബ
ശ്രീയിടല ഏടറ ശ്രാധാന്ും അര്�ിക്കുന്ന തസ്ി
കകൊണട്. ലകരെത്തിടല 14 ജിലെകെിലമായി 14 
ജിലൊ മിഷന് ലകാര്ഡിലനറെര്മാരുും 52 അസിസ്ററെട് 
ജിലൊ മിഷന് ലകാര്ഡിലനറെര്മാരുമാണള്ളതട്. 
സുംസ്ഥാനതലത്തില് നയ്രരമായ കാര്ങ്ങളുടെ 
രൂ്രരീകരണത്തിനായി ആറട് ലശ്രാശഗാും ഓ�രീസര് 
തസ്ികകളുമുണ്ട്. ഈ തസ്ികകെിലലടക്ലൊമാണട് 
ടഡ്ര്യൂലട്ടഷന് വഴി നിയമനത്തിനായുള്ള അല്രക് 
ഇലപൊള് ക്ണിച്ചിട്ടുള്ളതട്. സുശ്രധാനമായ ഈ 72 
തസ്ികകെില് ഏറെവും മികച്ച ഉലദ്ാഗസ്ഥടര നി
യമിക്കുന്നതട് വഴി രണ്ട് മാസത്തിനകും പുതിയ ഒരു 
െരീമിടന സജമാക്ാനും ഈ ഒരു െരീമിനട് അടത്ത 
അഞ്ട് വര്ഷലത്തക്കുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ ശ്രവര്ത്ത
നങ്ങള്ക്ട് ലനതൃത്വും നല്കാനാകുടമന്നുും ശ്രതരീ
ക്ിക്കുന്നു. 

പുതിയ െരീടമന്നാല് നിലവിലള്ള എലൊ ഉലദ്ാഗ
സ്ഥരുും മാറി പുതിയ ഉലദ്ാഗസ്ഥടര നിയമിക്കുന്നു 
എന്നലെ ഉലദ്ിക്കുന്നതട്. മറിച്ചട് നിലവില് ലജാലി 
ടെയ്ന്ന ഉലദ്ാഗസ്ഥര്ക്കുും കുടുംബശ്രീയില് തുെരാന് 
താത്്രര്മുടണ്ങ്ില് വരീണ്ടുും നിയമന ശ്രശകിയയു
ടെ ഭാഗമാകാനാകുും. നിലവില് കുടുംബശ്രീയില് 
ലമല്പെറഞ്ഞ തസ്ികകെില് ലജാലി ടെയ്ന്നവര്ക്ട് 
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