
 

 

 

 

 



                    കകോക ോണകോലത്തും   ഒരത   

കകത്ോങ്ങോയി       ചൂർണിക്കര  സി ഡി എസ ് 

 

ആമതഖും 

സംസ്ഥാനത്തെ കേവലദാരിദ്രദയം പെുവർഷക്കാലം ത്തോണ്്ട പൂർണ്ണമായി ഇല്ലായ്മ  

ത്തെയ്യുേ എന്ന ലക്ഷ്യകൊത്തെ കേരളെിത്തല നായനാർ സർക്കാർ ആവിഷ്ക്കരിച്ച 

പദ്ധതിയാണ ്േുെുംബദ്രരീ . സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്ത്തെ ബജറ്്റ വിഹിതവും കേദ്രര 

സർക്കാരിന്ത്തെ സവർണ്ണ ജയന്തി സഹോരി കൊസ്ഗാർ കയാജന (S.J.S.R.Y)പദ്ധതിയുമായി 

സഹേരിച്ച് കേരള സർക്കാർ, കദരീയ ോർഷിേ ദ്രരാമവിേസന ബാങ്കിന്കെയും 

തകേര സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെയും പങ്കാളിെകൊത്തെ നെപ്പാക്കിയ സമദ്രര 

ദാരിദ്രദയ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയാണ ്േുെുംബദ്രരീ. 

   

രാജയെ് ആദയമായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ആയതിനാൽ അന്നത്തെ കേരള സർക്കാർ 

പദ്ധതി ഉദ്ഘാെനെിന ്ദ്രപധാനമദ്രന്തിത്തയ ക്ഷ്ണിച്ചു. 1998 കമയ ്17-ന ്അന്നത്തെ 

ദ്രപധാനമദ്രന്തിയായിരുന്ന അെൽ ബിഹാരി വാജ്കപയി മലപ്പുെെ് േുെുംബദ്രരീ 

പദ്ധതിയുത്തെ ഔകദയാരിേ ഉദ്ഘാെനം നിർവ്വഹിച്ചു.1999 ഏദ്രപിൽ 1 ന് േുെുംബദ്രരീ- 

സംസ്ഥാന ദാരിദ്രദയ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ ദ്രപവർെനമാരംഭിച്ചു. പൂർണ്ണമായും 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്ത്തെ തകേര സവയംഭരണ വേുപ്പിന്ത്തെ നിയദ്രന്തണെിലാണ് 

േുെുംബദ്രരീ ദ്രപവർെിക്കുന്നത്. ഒരുേൂട്ടം ഇല്ലായ്മേളുകെയും നികഷധങ്ങളുകെയും 

ഫലമാണ് ദാരിദ്രദയം എന്നതാണ് േുെുംബദ്രരീയുത്തെ ോഴ്ചപ്പാെ്.അതിനാൽെത്തന്ന 

സമൂഹെിന്ത്തെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും എക്കാലവും പുെന്തള്ളത്തപ്പട്ടവരും 

ദാരിദ്രദയെിന്ത്തെ തീക്ഷ്ണത കനരിട്ടനുഭവിച്ചെിഞ്ഞവരുമായ ദരിദ്രദവനിതേളുത്തെ 

രാക്തീേരണദ്രപദ്രേിയയ്ക്്ക ആക്കം േൂട്ടുന്ന ദ്രപവർെന തദ്രന്തെിലൂത്തെ ദരിദ്രദ 

സ്ദ്രതീേളുത്തെ ോരയകരഷിയിലും ആസൂദ്രതണ വവഭവെിലും പൂർണ്ണവിരവാസം 

പുലർെി തിേച്ചും സുതാരയവും വികേദ്രരീേൃതവുമായ സമീപനമാണ ്

പദ്ധതിയ്ക്കുള്ളത.് 

  

  

എെണാേുളം ജില്ലയിത്തല വാഴക്കുളം കലാക്കിൽ നല്ലരീതിയിൽ േുെുംബദ്രരീ 

ദ്രപവർെനങ്ങൾ ോഴ്ചവക്കുന്ന സി ഡി എസ്  ആണ ്  െൂർണിക്കര പഞ്ചായെ്.  2003 

ഏദ്രപിൽ  29 നു  സ്ഥാപിതമായ െൂർണിക്കര  സി ഡി എസ്  ോരയക്ഷ്മതകയാെും 

ഉർജ്ജസവലതകയാെും ദ്രപവർെിച്ചുവരുന്നു. മാെിമാെിവരുന്ന സി.ഡി.എസ് 

കെർകപഴ്സൺ അെക്കമുള്ള ഭരണസമിതി േുെുംബദ്രരീ ദ്രപവർെനങ്ങളുത്തെ 

പുകരാരമനെിനും   ഏകോപനെിനും  അതിനു കവണ്ട  മാർഗ്ഗനിർകേരങ്ങൾ നൽേി.  

ഈ ത്തോകൊണ ോലഘട്ടെിൽ    കെർകപഴ്സൺ ദ്രരീമതി  െംല െഷീദ്, അക്കൗണ്ടന്െ്  

ദ്രരീമതി ധനയ ത്തേ സി , 18    സി.ഡി .എസ് ത്തമമ്പർ,  18 എ.ഡി .എസ്  ത്തമമ്പർ,    279     

അയൽക്കൂട്ടം ,    28 വകയാജന അയൽക്കൂട്ടം,    42 ബാലസഭാ അയൽക്കൂട്ടം,   4072 

അംരങ്ങൾ   േൂട്ടായി പരിദ്രരമിച്ചു േൂൊത്തത  കോകൊകനാത്തക്കതിത്തര ജനങ്ങൾത്തക്കപ്പം 

ത്തപാരുതി സർക്കാരിനു വേൊങ്ങായി  നിലനിക്കുന്നു.   



കകോക ോണകോലത്തത് പ്രവർത്നങ്ങൾ 

       

 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

ത്തോകൊണ ോലെ ്ദ്രപധാന ത്തവല്ലുവിളി അധിേമായി കനരികെണ്ടി വന്ന 

വകയാജനങ്ങൾക്കും, നിരാലംബർക്കും , അതിഥി ത്തതാഴിലാളിേൾക്കും ഒരു 

കനരത്തെ സൗജനയ ഭക്ഷ്ണം വീെുേളിൽ എെിച്ചു നൽേി െൂർണിക്കര സി 

ഡി എസ്  മാതൃേയായി. 34 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന േമ്മയൂണിറ്റി േിച്ചനു 

പഞ്ചായെും ഭരണസമിതിയുംപൂർണ പിന്തുണ നൽേി. േൂൊത്തത  നമ്മുത്തെ 

സംരംഭേർ, ത്തജ ൽ  ജി ദ്രരൂപ്പുേൾ, സി ഡി എസ് അംരങ്ങളുത്തെ എന്നിവരുത്തെ 

േൂട്ടായ പരിദ്രരമെിന്ത്തെ ഫലമായി 6250  ഭക്ഷ്ണത്തപ്പാതിേൾ വിതരണം 

ത്തെയ്യാൻ േഴിഞ്ഞു. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ഒരത ഊണിനത 25 രൂര നിരക്കിൽ ജോനകിയ ക ോട്ടൽ    

 

 

 മിതമായ നിരക്കില് ഭക്ഷ്ണം നല്കാന് സംസ്ഥാന ബജറ്റില് ദ്രപഖ്യാപിച്ച 

ജനേീയ കഹാട്ടൽ  െൂർണിക്കര  സി ഡി എസ്   ദ്രപവര്െനം ആരംഭിച്ചു 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                            ആഴ്ച ചന്ത  

 

 

 

ജനേീയ ദ്രപവർെനെിന്ത്തെ ഭാരമായി ആഴ്ച കതാെും ത്തജ.ൽ.ജി ദ്രരൂപ്പുേളുത്തെ  

പച്ചക്കെിേളും മറ്റു അനുബന്ധ േുെുബദ്രരീ ഉൽപ്പനേളും വിപണനം നെെി  

 

  



എന്ത്ത  മണ്ണ ്എന്ത്ത   അടതക്കളയ്ക്ക ് എന്ത്ത  രച്ചക്ക ി 

  

 

 

വീട്ടിത്തല േൃഷിത്തയ കദ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എന്ന ലക്ഷ്യകൊത്തെ ആരംഭിച്ച 

പച്ചക്കെി െലഞ്ചിന് െൂർണിക്കര സി ഡി എസ്  വീട്ടമ്മമാത്തര പങ്കെുപ്പിച്ചു 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1tSjf9hFgLSBsU76LW8noSEGlo4G6Ldoq

https://drive.google.com/open?id=1tSjf9hFgLSBsU76LW8noSEGlo4G6Ldoq


  

വലിയ കലോകവതും ത്തച ിയ കതട്ടികളതും 

 

എെണാേുളം േുെുംബദ്രരീ ജില്ലാ മിഷൻ ബാലസഭാ േുട്ടിേൾക്കായി 

നെെിയ ഈ ഓൺവലൻ മത്സരെിൽ  നാലു ൌണ്ട ് പിന്നിട്ടകപ്പാൾ 

െൂർണിക്കര സി ഡി എസ് ത്തല വിസ്മയ ത്തേ മധു  അവസാന ൌണ്ട് 

മത്സരെികലക്ക ്കയാരയത കനെി. 

 

ഞോനതും എന്ത്ത  മതത്ശ്ശിയതും 

 

വൃദ്ധജനങളുത്തെ പങ്കാളിെം ഉൾത്തപ്പെുെി എെണാേുളം േുെുംബദ്രരീ ജില്ലാ 

മിഷൻ ബാലസഭാ േുട്ടിേൾക്കായി നെപ്പാക്കിയ ദ്രപവർെനമായിരുന്നു’ 

ഞാനും എന്ത്തെ മുെശ്ശിയും’.ഈ ദ്രഹസവ െിദ്രത നിർമാണെിൽ െൂർണിക്കര 

സി ഡി എസ് പങ്കാളിെം ഏത്തെ ദ്രരദ്ധ പിെിച്ചുപറ്റി  

 

 

മതഖയ മപ്ന്തിയതത്തട ധനസ ോയും  

 

ത്തോകൊണ ോലെു ത്തവല്ലുവിളിേൾ കനരിെുന്ന േുെുംബദ്രരീ  

ദ്രപവർെേർക്ക് സാമ്പെിേ സഹായം നൽേുേ എന്ന ലക്ഷ്യകൊത്തെ 

ആരംഭിച്ച പദ്ധതി പൂർണകതാതിൽ അർഹതത്തപ്പട്ടവർക്ക് സാമ്പെിേ 

സഹായം നൽേുവാൻ സി ഡി എസ് പരിദ്രരമിച്ചു.  

            

            

   വിത്് വിതരണും  

          

േൃഷിഭവനുമായി കെർന്ന് േൃഷി കദ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുേ എന്ന ലക്ഷ്കൊത്തെ 

എല്ലാ േർഷേർക്കും സൗജനയമായി വിെുേളും,വതേളും നൽേി. 

   



 

 

ഈ ത്തോകൊണ ോലെു േുെുംബദ്രരീ അംരങ്ങൾക്കായി  , േുെുംബദ്രരീ 

എെണാേുളം ജില്ലാ മിഷൻ സംഘെിപ്പിച്ച പാെേമത്സരെിൽ െൂർണിക്കര 

സി ഡി എസ്ന്ത്തെ  പങ്കാളിെം ദ്രരകദ്ധയമായി. 

 

 

                 ത്തരോതതപ്രവർത്നങ്ങൾ 

വകയാജന അയൽക്കൂട്ടം സരർരിക്കുേയും അവർക്ക് ആവിരയമായ 

മരുന്നുേൾ,ഭക്ഷ്ണങ്ങൾ എന്നിവ എം.എൽ.എ  മുകഖ്ന സി ഡി എസ് 

നൽേി.ആദ്രരയോർക്ക് സുഖ്വിവരങ്ങൾ തിരക്കുേയും, അവരയ േിറ്റ് 

വിതരണവും,അവർക്ക് ആവരയമായ മാർഗ്ഗനിർകേരങ്ങളും ദ്രപകയാജവാനും  

നൽേി.നിയമപാലേരുമായി കെർന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ ദ്രപവർെനങ്ങളിൽ 

പങ്കാളിയായി.കോളിങ്  ത്തബൽ ഉപകഭാക്താക്കത്തള സരർരിക്കുേയും 

അവർക്ക് അവരയമായാ ോരയങ്ങൾ നിെകവറ്റി.ബാലസഭാ േുട്ടിേൾക്്ക 

േൃഷിയുത്തെ മാഹാത്മ്യപേരുേയും അവത്തര ത്തോണ്്ട േൃഷി ത്തെയ്യാൻ 

ദ്രപാപ്തരാക്കി പുതുതലമുെക്്ക േൃഷി പരിെിതമാക്കി. ഡി ഡി യു  ജി ത്തേ  വവ 

യുത്തെ േീഴിൽ ത്തതാഴിൽ ലഭിച്ചവത്തര ദ്രൊക്്ക ത്തെയുേയും അവർക്ക് മുകന്നാട്ടുള്ള 

കജാലിസാധയതേൾ പരിെയത്തപ്പെുെി. 

 

   ഉരസും ോരും 

ദാരിദ്രദ ലഘൂേരണെിനുള്ള സമ്പാദയ വായ്പാ പദ്ധതിേളും സവയംത്തതാഴിൽ 

സംരംഭങ്ങളുമായി തുെക്കം േുെിച്ച േുെുംബദ്രരീ ഭാവനാപൂർണമായ 

വിപുലീേരണെിലൂത്തെയും വവവിധയവൽക്കരണെിലൂത്തെയും ഇന്ന് 

സ്ദ്രതീജീവിതെിന്ത്തെ സർവമണ്ഡലങ്ങത്തളയും സ്പർരിക്കുന്ന ജനേീയ 

ദ്രപസ്ഥാനമായി വളർന്നു പെർന്നിരിക്കുന്നു. എെണാേുളം ജില്ലാ മിഷൻന്ത്തെ 

േീഴിൽ നെക്കുന്ന ദ്രപവർെനങ്ങളിൽ,പത്തങ്കെുക്കുേയും, ദ്രപവർെന 

പുകരാരതിക്കും നാളിതുവത്തര െൂർണിക്കര സി ഡി എസ് ദ്രപവർെിച്ചു 

വരുന്നു, പരിമിതിക്കുളിൽ നിന്ന് ജില്ലാ ദ്രപവർെനങ്ങൾക്്ക കനതൃതവം 

വഹിക്കാൻ സാധിച്ചു. ത്തോകൊണ ത്തവല്ലുവിളിേത്തള അതിജീവിച്ചു സാമൂഹിേ 

ദ്രപവർെനങ്ങൾ നെൊൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. 



               

                                      സി.ഡി.എസ ്സോരഥികൾ 

 

 ുംല   ഷീദ ്  (കെർകപഴ്സൺ)    Co.No: 9961460816   

   

   

 

 ധനയ  ത്തക.സി  (അക്കൗണ്ടന്െ് )   Co.No: 9048121138 

          
    

 

                     നന്ദി 

 സമർപ്പണും – വിനത ചപ്ന്ദൻ (M K S P Block Coordinator)  

             Co.No-9567652537

 



  



 

  



 

  



 


