
ആമുഖം 

കകൊടകര ബ്ലൊക്കികെ ഏഴു സി ഡി എസുകളിൽ ഒന്നൊയ പുതുക്കൊട് സി ഡി എസ് . 

15 എ ഡി എസുകൾ 165 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 2292 അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ . കൂടൊകത 

ഈ വര്ഷം രൂപീകരിച്ച 15 വബ്യൊജന  അയൽക്കൂട്ടങ്ങള ം 5 ഭിന്നബ്േഷി 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങള ം .സി ഡി എസികെ എെലൊ പ്പവർത്തനങ്ങള ം അതയധികം 

ഊർജസവെതബ്യൊകടയും ഗൗരവബ്ത്തൊകടയും ഏകെടുത്തു നടത്തുന്ന 

കെയർബ്പഴ്സൺ പ്േീമതി .ബീന സുകുമൊരൻ .കെയർബ്പഴ്സബ് ൊകടൊപ്പം സി ഡി 

എസ് പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ കകബ്കൊർത്തു ഒകത്തൊരുമിച്ച  പ്പവർത്തിക്കുന്ന സി ഡി 

എസ് ഭര സമിതി അംഗങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടന്റ് കെമി ,പഞ്ചൊയത്ത് 
കമമ്പർമൊർ,പ്പസിഡന്റ് എെലൊവരും ബ്െർന്ന് ഏകെ സഹകര ബ്ത്തൊകടയും 

അതീവ തല്പരതബ്യൊകടയും പ്പവർത്തിച്ച  വരുന്ന പുതുക്കൊട് സി ഡി എസ് . 

ക ോവിഡ്  ോലത്തു സി ഡി എസിന്റെ കേതൃതവത്തിൽ റെയ്ത 
പ്രവർത്തേങ്ങൾ 

ബ്െൊകകമൊട്ടൊകക ബ്കൊവിടിന്റകെ ഭീതിയിൽ കഴിയുന്ന ഈ കൊെഘട്ടത്തിൽ നമ്മുകട 

സി ഡി എസുകൾ ,അയൽക്കൂട്ട ങ്ങൾ ,അംഗങ്ങൾ എന്നിവയുകട പ്പവർത്തനം അപ്ത 

കെെുകതൊന്നുമെല .പുതുക്കൊട് സി ഡി എസും വളകര മികച്ച രീതിയിൽ 

പ്പേംസനീയമൊയ പ്പവർത്തനങ്ങളൊണ് കൊഴ്െകവച്ചിട്ട ള്ളത് .വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമൊയി അെിയിക്കൊൻ ഒരു മൊർഗം ഉണ്ടൊവുക ,അത് ഫെപ്പദമൊയി 

ഉപബ്യൊഗകപ്പടുത്തുക എന്നതൊണ് ആദയമൊയി ബ്വണ്ടത് .അതിനു പൂർ മൊയി 

സഹൊയകമൊയത് സംസ്ഥൊനമിഷന്റകെ നിർബ്േേപ്പകൊരം തുടങ്ങികവച്ച 

വൊട്സ്ആപ്  പ്ഗൂപ്പ കൾ തകന്നയൊണ് ,പുതുക്കൊട് ,സി ഡി എസ് പ്ഗൂപ്പ ം െിെ എ 

ഡി എസ്  പ്ഗൂപ്പ കള ം മൊപ്തമൊയിരുന്നു ആദയം ഉണ്ടൊയിരുന്നത് . എന്നൊൽ 

തുടങ്ങികവച്ച ഡവൊട്സൊപ് പ്ഗൂപ്പ കള കട പ്പവർത്തനം നിര്ബന്ധമൊക്കിയതികന 

തുടർന്ന് സി ഡി എസിൽ 15 എ ഡി എസ് പ്ഗൂപ്പ കള ം      അയല്കൂട്ടപ്ഗൂപ്പ കള ം 

തുടങ്ങി .അയക്കൂട്ട അംഗങ്ങള കട കുടുംബ അംഗങ്ങള കട വൊട്സ്ആപ് നമ്പെുകൾ 

നൽകിയതികന തുടർന്ന് വൊട്സ്ആപ് ഇെലൊത്ത പ്പൊയമൊയ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങകള 

കൂടി ഉൾകപ്പടുത്തൊനും പ്ഗൂപ്പ കൾ കൂടുതൽ മികവുെതൊയി .എെലൊവരിെും 

അെിയിപ്പ കൾ ,തൊകഴത്തട്ട  വകരയും എത്തുന്നുകണ്ടന്ന ഉെപ്പ  സി ഡി എസിനു 
െഭിച്ച  .കൂടൊകത ബ്കൊവിഡ് നിരീക്ഷ ത്തിെുള്ള വരുമൊയി ബ്ഫൊൺ 

സംഭൊഷ ങ്ങള ം സി ഡി എസ കെയര്ബ്പഴ്സ ും മെ  കമമ്പര്മൊര്ക്കും 

പുതികയൊരു അനുഭവമൊയി .അത് നിരീക്ഷ ത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് 
ആദയകമൊകക്ക ബുദ്ധിമുട്ടൊയിരുകന്നങ്കിെും പിന്നീട് ബ്ഫൊൺ വിളികൾ അവർക്കു 
ആേവൊസകരമൊക ന്നു അവർ തകന്ന പെഞ്ഞതൊയി കെയർബ്പഴ്സൺ പെയുന്നു . 



       സി ഡി എസിൽ 119 ആപ്േയ ഗു ബ്ഭൊക്തൊക്കളൊ ുള്ളത് .അവർക്കും കൂടൊകത 

മെ  അംഗങ്ങളിൽ സ്ഥിരമരുന്നു കഴിക്കുന്നവർക്കും ഈ കകൊബ്െൊ  കളത്തിൽ 

മരുന്നുകൾ െഭിക്കൊൻ ബുദ്ധിമുട്ട കൾ ബ്നരിട്ടിരുന്നു .സി ഡി എസ് 

മുൻകകകയടുത്തു അവരുകട മരുന്നുകള കട െിസ്റ്റ് ബ്േഖരിക്കുകയും തുടർന്ന് എം 

പി പദ്ധതിയിൽ നിന്നും അവർക്കു മരുന്നുകൾ വൊങ്ങി കകൊണ്ട് വിതര ം 

കെയുകയും കെയ്തു .തൊെൂക്ക് ആേുപപ്തികളിൽ നിന്നും മെ  ആേുപപ്തികളിൽ 

നിന്നുമൊണ് മരുന്നുകൾ വൊങ്ങി നൽകിയത് . സന്നദ്ധപ്പവർത്തനങ്ങൾ ക്കു ഒരു 
മടിയും കൂടൊകതയൊണ് കുടുംബപ്േീ പ്പവർത്തകർ മുബ്ന്നൊട്ട വന്നത് . സി ഡി എസ് 

കമമ്പർമൊരൊയ സൊെൊമ്മ െപ്പൊയി ,രൊധ രൊജൻ ,പുഷ്പം ഭൊസ്കരൻ, മിനി ബ്പൊളി 

കവസ്കെയർബ്പഴ്സൺ രൊജി  െപ്രൻ,  എന്നിവർ സ്ഥിരമൊയി സഹൊയത്തിനൊയി  

സി  ഡി എസിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നു .കൂടൊകത അെുപതിെധികം കുടുംബപ്േീ 
പ്രവർത്ത ർ േമ്മുറെ സന്നദ്ധകരോർട്ടലിൽ റെജിസ്റ്റകെഷൻ റെയ്തിട്ടുണ്ട് . 

 

 മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൻ 

 

                                                 മൊർച്ച് 24 ബ്െൊക്ക് ഡൗൺ പ്പഖയൊപിച്ചതിനുബ്േഷം നമ്മുകട സി 

ഡി എസുകൾ ആരംഭിച്ച കമ്മയൂ ിെി കിച്ച ുകൾ വളകര കപ്േദ്ധ  

പിടിച്ച പെിയിരുന്നു . 26 നു തകന്ന പുതുക്കൊട് സി ഡി എസിൽ കമ്മയൂ ിെി 

കിച്ചൺ പ്പവർത്തനമൊരംഭിച്ച  . കെങ്ങൊെൂർ സ്കൂളിെൊയിരുന്നു കമ്മയൂ ിെി 

കിച്ചൺ ആരംഭിച്ചത് .സി ഡി എസികെ എം ഇ കൺവീനെൊയ  പ്േീമതി .സജിനി 

കബജുവിന്റകെ ബ്നതൃതവത്തിൽ ആരംഭിച്ചതൊയിരുന്നു   കിച്ചൺ .കൂടൊകത 

കുടുംബപ്േീ പ്പവർത്തകരൊയ െപ്രിക  ,േൊരദ മധു ,ബിരു ഭൊസ്കരൻ ,പദ്മിനി 

സുരരൻ എന്നിവരും കിച്ച ിൽ സ്ഥിരമൊയി നിന്നിരുന്നു .ഓബ്രൊ ദിവസവും 

നൂബ്െൊളം ഭക്ഷ കപ്പൊതികളൊണ് കകൊടുത്തിരുന്നത് .പഞ്ചൊയത് പരിധിയിൽ 

കകൊബ്െൊ  നിരീക്ഷ ത്തിെുള്ളവർക്കും ഭക്ഷ ം എത്തിച്ച  നൽകിയിരുന്നു .  
ഏകബ്ദേം  5605 ഭക്ഷ കപ്പൊതികൾ ഇതുവകര നൽകിയിട്ട ണ്ട് .കമ്മയൂ ിെി 

കിച്ച ിബ്െക്കുള്ള പച്ചക്കെികൾ സി ഡി എസിൽ വൊർഡ് 9 ഇൽ ഉള്ള കൃഷ്  കജ 

എൽ ജി നൽകിയിട്ട ണ്ട് ,കൂടൊകത ആബ്രൊഗയപ്പവർത്തകർ ബ്പൊെീസ് ബ്മധൊവികൾ 

എെലൊം തകന്ന പച്ചക്കെികള ം മെ  പെവയഞ്ജനങ്ങള ം സ്ബ്പൊൺസർ 

കെയ്തിട്ട ണ്ട് . 

അെുക്കളകത്തോട്ടം 



                      ഈ കകൊബ്െൊ  കൊെത്തിൽ പ്പബ്തയകിച്ച് എടുത്തുപെബ്യണ്ടതു ഒട്ട മിക്ക 

കുടുംബപ്േീ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങള ം അടുക്കളബ്ത്തൊട്ടത്തിബ്െക്കു തിരിഞ്ഞു 
.വീടുവേയങ്ങൾക്കുള്ള പച്ചക്കെികൾ സവയം കൃഷി കെയ്യൊൻ അയൽക്കൂട്ട 

അംഗങ്ങൾ മുബ്ന്നൊട്ട  വന്നു .അതിന്റകെ ബ്ഫൊബ്ട്ടൊകൾ അയക്കൊൻ വൊട്സ്ആപ് 

പ്ഗൂപുകളിൽ മത്സരമൊയിരുന്നു 

  കലോൺ , യോമ്പയിേു ളിറല രങ്കോളിത്തം 

                     കുടുംബപ്േീ ജിെലൊ മിഷൻ ബ്കൊബ്െൊ കൊെത്തിൽ 
സംഘടിപ്പിച്ച വബ്യൊജന കയൊമ്പയിനിെും ബൊെസഭൊകുട്ടികള കട 
മത്സരങ്ങളിെും സി ഡി എസിൽ നിന്നും പങ്കൊളിത്തമുണ്ടൊയിരുന്നു .പ്കൊഫ്റ്െ് 
വർക്കുകൾ രെനകൾ എന്നിവകയെലൊം െഭിച്ച  .ബ്കൊവിഡ് കൊെത്തു 
മുഖയമപ്രി പ്പഖയൊപിച്ച" മുഖയമപ്രി സഹൊയഹസ്തം വൊയ്പ പദ്ധതി"യിൽ 
പുതുക്കൊട് സി ഡി എസികെ 153  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളൊണ് അബ്പക്ഷിച്ചിട്ട ള്ളത്  
.153 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിെൊയി 1658 അംഗങ്ങൾ, ആകക11611500 രൂപയൊണ്   
സി ഡി എസിൽ നിന്നും വിവിധ ബൊങ്കുകളിബ്െക്ക് അബ്പക്ഷ 
നൽകിയിട്ട ള്ളത് .അതിൽ  34 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു ഇതുവകര ബ്െൊൺ 
പൊസ്സൊയിട്ട ണ്ട്  

 വിവിധ വ ുപ്പു ളുമോയി സഹ െിച്ചുള്ള പ്രവർത്തേം 

                                     ആബ്രൊഗയപ്പവർത്തകരും ബ്പൊെീസ് ഡിപ്പൊർട്കമന്റെും സി ഡി 

എസ് കമമ്പർമൊരും ബ്െർന്ന് രൂപീകരിച്ച ജൊപ്ഗത സമിതി എെലൊ പ്പവർത്തനങ്ങള ം 

സുഗമമൊക്കി .ആബ്രൊഗയപ്പവർത്തകബ്രൊകടൊപ്പം കുടുംബപ്േീ പ്പവർത്തകർ 

വൊർഡുകളിൽ പ്പതിബ്രൊധ മ രുന്നുകൾ ,ബ്ഹൊമിബ്യൊ മരുന്നുകൾ വിതര ം 

നടന്നുകകൊണ്ടിരിക്കുകയൊണ് .പുതുക്കൊട് സി ഡി എസിൽ പഞ്ചൊയത്ത് വനിതൊ 

ഘടകപദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്തി യ എസ്  സി ഫണ്ട് ഉപബ്യൊഗിച്ച് ഒരു കടെെിംഗ്  

യൂ ിെ് പ്പവർത്തനമൊരംഭിച്ചിട്ട ണ്ട് ,ആ തു ിസഞ്ചി യൂ ിെ് മൊസ്കുകൾ 

സന്നദ്ധപ്പവർത്തകർക്കൊയി അമ്പബ്തൊളം മൊസ്കുകൾ സൗജനയമൊയി 

നൽകിയിട്ട ണ്ട് . 

ക ോവിഡ്   ോലത്തു  ുെുംബപ്രീ ഭോവി പ്രവർത്തേങ്ങൾ 

എങ്ങറേയോവണം 

ബ്കൊവിഡ് കൊെം കുടുംബപ്േീ കയ  സംബന്ധിച്ചിടബ്ത്തൊളം പ്പവർത്തനങ്ങൾ, 

പ്പബ്തയകിച്ച് അയൽകൂട്ടബ്യൊഗങ്ങൾ, വൊർഡ് തെ ബ്യൊഗങ്ങൾ എെലൊം 

മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൊെമൊണ് .ബ്െൊക് ഡൗ ിന്റകെ നൊെൊം ഘട്ടത്തിെൊണ് നമ്മൾ 



ഇബ്പ്പൊൾ .ഇത് എന്ന് തീരുകമന്നും അെിയൊത്ത സൊഹെരയത്തിൽ നമ്മുകട 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ സൊമൂഹയ അകെം പൊെിച്ച കകൊണ്ടും അെുപതു വയസു 
കഴിഞ്ഞ അംഗങ്ങകള ഒഴിവൊക്കി മീെിംഗുകൾ നടത്തൊനും മുബ്ന്നൊട്ട  

വബ്രണ്ടിയിരിക്കുന്നു .കൂടൊകത വൊട്സ്ആപ് പ്ഗൂപ്പ കള ം പ്പബ്യൊജനകപ്പടുബ്ത്തണ്ട 

കൊെമൊണ് ഇനി വരൊൻ  ബ്പൊകുന്നത് .കൂടൊകത വളകര കഷ്ടപ്പൊടുകള ം 

അസുഖങ്ങള ം ഉള്ളവർക്ക് പഞ്ചൊയത്ത് ഇടകപടെുകള ം മെ  വകുപ്പ കള ം 

ഇടകപട്ട  സഹൊയങ്ങൾ നൽബ്കണ്ടതുണ്ട് .കജ എൽ കൾ മുബ്ന്നൊട്ട വന്നു 
പ്പവർത്തിക്ക ം നമുക്ക് ആവേയമുള്ള പച്ചക്കെികൾ നമ്മൾ 

ഉല്പൊദിപ്പിബ്ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു .അയക്കൂട്ട  സംഘടന സംവിധൊനം ഇബ്പ്പൊഴും 

ഫെപ്പദമൊയിരിക്ക ം .അെിയിപ്പ കൾ തൊകഴ തട്ട് വകര എത്തിക്ക ം . 

കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ തുെക്കൊൻ കവകുകയൊണ് .അഭയസ്തവിദയരൊയ അയൽക്കൂട്ട 

അംഗങ്ങൾ സൊമൂഹിക അകെംപൊെിച്ച  കകൊണ്ട് വീടുകളിൽ കുെച്ച  
കുട്ടികൾക്ക് പൊഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കൊം. 

ഓബ്രൊ കുടുംബപ്േീപ്പവർത്തകരും അടുത്തുള്ള വബ്യൊജനങ്ങകള കപ്േദ്ധിക്കുക 
ആവേയമുള്ള സഹൊയങ്ങൾ കെയ്യൊം. 

ഇനിയുകമൊരു പ്പളയം വന്നൊൽ എടുബ്ക്കണ്ട  മുൻകരുതെുകൾ എടുക്കൊം. 

 

 

സി ഡി എസിന്റെ പ്രകതയ  ഇെറരെലു ൾ 

 

➢ 18 ആപ്േയ ഗു ബ്ഭൊക്തൊക്കൾക്ക് ബ്ടൊയ്െെ്  നിർമിച്ച  നൽകിയിട്ട ണ്ട് . 
➢ ആപ്േയ ഭവനങ്ങളിൽ സരർേനം നടത്തുകയുണ്ടൊയി . 

➢ ആപ്േയ   ഗു ബ്ഭൊക്തൊക്കൾക്കും മെ  സ്ഥിരമരുന്നു കഴിക്കുന്നവരുകടയും 

മരുന്ന് െിസ്റ്റ കൾ ബ്േഖരിച്ച  മരുന്നുകൾ വിതര ം കെയ്തിട്ട ണ്ട് . 
 

 



 
 

രുതുക്കോട് റെങ്ങോലൂർ സ് ൂൾ 

 മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൻ 

 



 
എസ് സി തുണിസഞ്ചി േിർമോണ  യൂണിറ്റ് മോസ് ു ൾ 

റെയർകരഴ്സണ്ക  മോെുന്നു 

 
 മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചണികലക്കു രച്ചക്കെി ൾ  രഞ്ചോയത്ത് 

പ്രസിഡന്െിന്  ക മോെുന്നു 



 
റജ ൽ ജി   മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചണികലക്കു രച്ചക്കെി ൾ 

റെയർകരഴ്സണ്ക  മോെുന്നു 

 
ആപ്രയ ഭവേ സന്ദർരേം 

 
 

ആപ്രയ ഗുണകഭോക്തോക്കളുറെ വീട്ടികലക്കു മെുന്ന് എത്തിക്കുന്നു 



  
അെുക്കളകത്തോട്ടം 

 

  
 

 
 



 
െികപ്പോർട്ട് തയ്യോെോക്കിയത്,                  

വിേി വിൻറസൻറ്                     ബീേ സു ുമോെൻ  

കലോക്ക് ക ോർഡികേറ്റർ          റെയർകരഴ്സൺ  
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