
 
 
 
 

1. െകാ�ാഴി  സി ഡി എസ്  
െകാ�ാഴി �ഗാമ പ�ായ�്  

   ആമുഖം  
തൃ��ർ ജി�യിെല തല�ി�ി താലൂ�ിെല പഴയ�ൂർ േ�ാ�ിന് കീഴിൽ വരു� 6           

പ�ായ�ിൽ ഒ�ാണ് െകാ�ാഴി .പ�ായ�ിൽ കുടുംബ�ശീയുെട �പവർ�നം      
വളെര മികവർണതാണ് .15 വാർഡുകൾ ഉ� ഈ പ�ായ�ിെല ഭൂരിഭാഗം        
നിവാസികള�ം കർഷകരും ,െതാഴിലാളികള�ം ,െചറുകിട വ�വസായികള�മാണ്  

2003 ൽ ആണ് പ�ായ�ിന് കീഴിൽ സി ഡി എസ് �പവർ�നം ആരംഭി�ു�ത്          
,തുട��ിൽ 56 അയൽ�ൂ��ളാണ് സി ഡി എസ് നു കീഴിൽ �പവർ�ി�ിരു�ത്         
ഇേ�ാൾ 2020 ൽ കുടുംബ�ശീക് 22 വയ�് തികയുേ�ാൾ 250 അയൽ�ൂ��ള�ം         
അതിെല 3573 അംഗ�ള�മായി സി ഡി എസ് അതിെ� കർമേമഖലയിെല        
�പവർ�ന�െള വളെര ന� രീതിയിൽ തെ� മുേ�ാ�് െകാ�ുേപാകു�ു .ഈ        
കാലയളവിൽ സ്�തീ ശാ�ീകരണം ,സാ��ീക ശാ�ീകരണം ,സാമൂഹിക      
ശാ�ീകരണം എ�ീ േമഖലകളിൽ മികവാർ� േന�ം ൈകവരി�ാൻ സി ഡി എസ് നു          
സാധി�� .കഴി� ര�ു �പളയകാല�ളിലും covid -19 മഹാമാരിെയ തുടർ�ു�ായ        
േലാക് ഡൗണിലും സി ഡി എസ് നട�ിയ ഇടെപടലുകൾ അതിനു ഉ�മ        
ഉദാഹരണമാണ്  

 
�തിതല സംഘടനാ ചലി�ി�ത്  
കുടുംബ�ശീ �പദാന �പവർ�ന ൈശലി അതിെ� താെഴ ത�ിൽ എ�ാ കാര��ള�ം         

എ�ി�ു�ത് ആണ് ഇത് സാധ�മാകു�ത് കുടു��ശീയുെട �തിതല സംവിദാനമായ       
സിഡി എസ്, എ ഡി എസ്, NHG മുേഗനയാണ്. േ��് മിഷനിൽ നി�ും നിർേ�ശി�ു�           
കാര��ൾ ജി�ാ മിഷൻ cds േല�ും അവിെട നി�് ADS േല�ും അവിെട നി�് NGH            
യിേല�ും എ�ി�ു� �പവർ�ന�ൾ വളെര കൃത�തേയാെട കുടുംബ�ശീ      
അംഗ�ൾ നട�ിലാ�ു�ു. േലാ�േഡാൺ കാല�് �ിരമായി കൂടു� മീ�ിംഗുകൾ       
നട�ാൻ കഴിയാ� സാഹചര��ിൽ െചേ�� കാര��െള കുറി���      
നിർേ�ശ�ൾ CDS, ADS, NHG അംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ിയു� watsapp �ഗൂ��കൾ        
മുേഗനയാണ് സാധ�മാ�ിയത് അതുെകാ�ുതെ� എ�ാ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�ം      
�പവർ�ന േമഖലയിൽ സജീവമായിരു�  

വാട്സ്ആ�് �ഗൂ�്   
സി ഡി എസ്, എ ഡി എസ്, അയൽ�ൂ� അംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ിെകാ�് വാട്സ്ആ�് �ഗൂ�്             

രൂപീകരി��.െകാേറാണ െയ കുറി��� േബാധവത്കരണവും, �പതിേരാധ     
നടപടികെള�ുറി��ം താെഴ��ിേല�ു എ�ി�ാൻ ഇതു സഹായകമായി.  

ക���ണി�ി കി�ൻ  

 



സർ�ാർ നിർേ�ശം അനുസരി�� െകാ�ാഴി ക���ണി�ി കി�ൻ മാർ�് 28 ന് ആരംഭി��, 5 സി            
ഡി എസ് അം�ള�െടേനതൃത��ിൽ ക���ണി�ി കി�ൻ നട�ി വ�ത്. എ�ാ        
സുര� നടപടികള�ം സ�ീകരി�ാണ് ക���ണി�ി കി�ൻ നട�ിയിരു�ത്.അതിഥി      
െതാഴിലാളികൾ ,DFK കുടുംബ�ൾ ,നിരാലംബർ ,നിരീ�ണ�ിൽ കഴിയു�വർ      
,തുട�ിയവെര ഉൾെ�ടു�ി ഏകേദശം 100 ഉ�യൂണ് വെര ക���ണി�ി       
കി�നിൽനി�ുംസൗജന�മായി െകാടു�ുേപാ�ിരു�ു. കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ    
,പ�ായത്�പസിഡ� ് ,വാർഡ് െമ�ർ എ�ിവരുെട �പയ��ിെ� ഫലമായി  

എക്സ് സർവീസ് െമൻ സഘടന ,ആരാധനാലയ�ൾ ,കൂടാെത െപാതു�പവർ�കർ        
,കുടുംബ�ശീ അയൽ�ൂ��ൾ ,െജ എൽ ജി �ഗൂ��കൾ വഴി 1000 െക ജി പ��റിയും           
,പലചിര�ും സംഭാവന ലഭി��  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

േലാ�േഡാൺ കാലെ� �കിയാ�കമായ �പവർ�ന�ൾ  

െകാേറാണ കാലെ� വിരസത മാ�ാൻ ആയി െകാ�ാഴി കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ വീ�ിൽ 
തെ� കൃഷി, അതിൽ മാസ്ക്നിർ�ാണം, കര കൗശല നിർ�ാണം എ�ിവ 
നട�ുകയു�ായി.വീ�ിൽ അടു�ളേ�ാ�ം നിർമാണ�ിനു ആവശ� മായ വി�ുകൾ 
വിതരണം െചയ്തു.അയൽ കൂ�ം അംഗ�ൾ ഒരു നി�ിത തുക സമാഹ രി�� നിർധനാ 

 



കുടുംബ�ിനു അവശ� വസ്തു�ൾ വാ�ി നൽകി.തൃശൂർ ജി�ാ മിഷെ� േനതൃത��ിൽ 
നട�ിയ ചാ�ാ -മ�ാ പരിപാടിയിൽ കുടുംബ�ശീ അയൽ�ൂ� അംഗ�ൾ പെ�ടു�ു.  

 

 

 

 

 

 

 

വാേയാ ജന�ൾ�് േവ�ി �പവർ�നം  

ആ�ശയ കുടുംബ�ിെല 60 വയസിനു മുകളിൽ ഉ�വെര 3 ദിവസം കൂടുേ�ാൾ 
വിവര�ൾ അേനഷി�� േപാ�ു.അവരിൽ ചിലർ�് �ിരമായി ഭ�ണം നൽകി, 
എ�ാവർ�ും മാസ്ക് നൽകി. പ�ായ�ിെ� േനതൃത��ിൽ  െഹൽപ് ഡസ്ക് 
ആരംഭി�ിരു�ു അതിനു േവ�ിയു� സഹായ സഹകരണം നൽകി േപാ�ു. 
ക�ാറൈ�നിൽ ഉ� 60 വയസിനു മുകളിൽ ഉ�വെര എ�ാ ദിവസവും േഫാൺ വിളി�� 
വിവര�ൾ അേനഷി��. കൂടാെത വേയാജന�ൾ�ായി "ഇ�ലയിേല�് ഒരു േനാ�ം 
"എ� ക�ാ�യിൻ നട�ി  

കു�ി�് േവ�ിയു� �പവർ�നം  

ബാലസഭാ കു�ികൾ േവ�ി ജി�ാ തല�ിൽ 'ഈ ക�ാറൈ� കാല�് 'എ� മ�രം 
നട�ുകയും കവിത രചന, യാ�ത വിവരണം, ചി�ത രചന, കഥ രചന എ�ിവ നട�ി, 
വ��ിറ പ�ായ�ിെല ബാലസഭാ അംഗ �ൾ ന� പ�ാളി�ം ഉ�ായി. േ�ാ�്  
തല�ിൽ ബാലസഭാ കൂ��കാർ�ായി മ�രം സംഘടി�ി��. "വീ�ിൽ ഒരു 
കൃഷിേതാ�ം"ന��സ്  റീഡിങ് േകാംപ�ീഷൻ "എ�ീ പരിപാടികളാണ് നട�ിയത്  ബാലകൃഷി 
ന� രീതിയിൽ െചയ്തു േപാരു�ു. ആ�ശയ കുടുംബ�ിെല കു�ികൾ�് മാസ്ക് 

 



വിതരണം െചയ്തു. 

 

 

േലാൺ  

സർ�ാർ േകാവിഡ് കാല�് കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�ു അനുവദി� േലാൺ CMHLS 
െകാ�ാഴി  നി�ും 2123േപർ  െകാടു�ു ആെക തുക 18005000 ലഭി��.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വിവിധ വകു��കള�മായി സഹകരി��� �പവർ�നം  

പി എച് സി യുെട േനതൃത��ിൽ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ �പതിേരാധ മരു�ുകൾ 
വീടുകളിൽ എ�ി�� നൽകി, േ�ാറിേനഷൻ ന് സഹായി��. െഹൽപ് െഡസ്കിൽ 
സഹായ�ൾ നൽകി.  

 



ഭാവി �പവർ�ന�ൾ  

● ജനകീയ േഹാ�ൽ വഴി ഗുണ നിലവരവും ലാഭകര വുമായ ഭ�ണം ലഭ� മാകുക.  
● എ�ാ വീ�ിലും ഒരു അടു�ള േതാ�ം രൂപീകരികുക.  

●  ബാലസഭ ൈക��സ്തകം  

ത�ാറാ�ിയത്  

 

പാർവതി. 

സി.ഡി.എസ് െചയർേപഴ്സൺ. 

സുൈബർ.െക.എം  

പഴയ�ൂർ  േ�ാ�്േകാ-ഓർഡിേന�ർ  

SD&DDUGKY  

 

 


