
കുടുംബ�ശീ സി ഡി എസ്

പു�ൻചിറ �ഗാമ പ�ായ�്



േകാവിഡ 1്9 �പതിേരാധ �പവർ�ന�ൾ റിേ�ാർ�്

പു�ൻചിറ CDS

േലാകെമ�ുംആധിയും മരണവും വിത� ന്ീ�ുകയാണ െ്കാേറാണൈവറസ.് േകരളം
ഇേ�ാൾ േകാവിഡ 1്9� മൂ�ാം വരവ േ്നരിടുകയാണ.്ആദ� ര� ഘ്��െളയും ഫല�പദമായി
േനരി� സം�ാനമാണ േ്കരളം.സർ�ാരും,ആേരാഗ� �പവർ�കരും ,സ�� �പവർ�കരും
േകരള�ിെല മുഴുവൻജന�ള�ംആ േപാര��ിന േ്നത�ത�ം നൽകിയരാണ.് േകാവിഡ്
�പതിേരാധ�ിൽകുടുംബ�ശീ വഹി� പ� വ്ലുതാണ.്സാ��ിക �പയാസം േനരിടു�തിന്
മുഖ�മ��ി �പഖ�ാപി� 2000 േകാടി രൂപയുെട പലിശരഹിത വായപ് ലഭ�മാകു�ത ക്ുടുംബ�ശീ
വഴിയാണ.് 20 രൂപയ�് ഭ്�ണം നൽകാൻ 367ജനകീയ േഹാ�ലുകൾആരംഭി��.28 .5 ല�ം
മാസ�്ും 4783 ലി�ർസാനി� െസറും ഉ�ാദി�ി��.കുടുംബ�ശീയുെട 2200 റിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺമാർ
ഈഘ��ിൽസജീവ �പവർ�നവുമായി രംഗ� ഇ്റ�ി.ഇ�ര�ിൽ �പതിേരാധ
�പവർ�ന�ൾ� ക്ുടുംബ�ശീ സർ�ാറിന ഒ്�ം തെ� ഉ�.്എ�ാ കുടുംബ�ശീ സംവിധാന�ള�ം
ഫല�പദമായി ചലി�ി�ാൻ ന�ു� സ്ാധി�ി���.്തൃ��ർ ജി�യിെല പു�ൻചിറ കുടുംബ�ശീ CDS
ഉം ഇ�ര�ിൽ �പതിേരാധ �പവർ�ന�ളിൽസജീവ മായി ഇടെ�� CDSആണ.് േകാവിഡ 1്9
കാലെ�പു�ൻചിറ കുടുംബ�ശീയുെട �പവർ�ന�ള�െടസം�ിത റിേ�ാർ� ആ്ണ ഇ്വിെട

നൽകു�ത.്

22വർഷം പി�ീടുേ�ാൾകുടുംബ�ശീ �പ�ാനംൈകവയ�്ാ� േമഖലകൾഇ�.
െചയർേപഴസ്ൺആയി ഇരു�കാലയളവിൽ �പളയവും േകാവിഡ 1്9 േപാലു� മഹാമാരിയും
േനരി� മ്ുേ�ാ� േ്പായി െകാ�ിരി�ു�ു .സം�ാന മിഷനും,ജി�ാ മിഷനും ഏെ�ടു�ഈ

പരിപാടി കൾ CDS െനറ ക്ീഴിൽ CDS �ഗൂ� േ്�ാ� േ്കാർഡിേന�ർമാെര ഉൾെ�ടു�ി രൂപീകരി�്
�പവർ�ി�ു�ു.

േകാവിഡ -് 19 മാ യി ബ�െ�� A്DSതല�ിൽ �ഗൂ��കൾ ഉെ��ിലും ഒ�ു കൂടി
വിപുലെ�ടു�ി CDSന ക്ീഴിൽ വിപുലമായ ADS �ഗൂ� ര്ൂപീകരി� വ്രു� െമേ�ജുകൾതാെഴ
ത�ിേല� എ്�ി�ു�ു.ജി�ാ മിഷൻ �പഖ�ാപി�ു� പല പരിപാടികള�ം പഠി� ത്ാെഴ ത�ിൽ
എ�ി�ു�തിന പ്രമാവധി �ശമി�ി���.്കുടുംബ�ശീ കുടുംബാംഗ�ൾ�അ്ർഹമായഎ�ാ
അവകാശ�ള�ം േനടി െകാടു�ാൻഎ�ാൽകഴിയു�വിധ�ിൽഞാൻപരി�ശമി�ി���്

ആദ�ഘ� �പവർ�ന�ൾഎ�നിലയ�് സ്ാമൂഹിക മാധ�മ�ൾവഴിആശയ �പചാരണ�ൾ

സംഘടി�ി�ുക ഉ�ായി. സർ�ാർ �പഖ�ാപി�� േ�ബ� ദ്ി െചയിൻക�ാ�യിൻഫല�പദമാ�ാൻ
ഒരു പരിധി വെര ഇ�ര�ിൽസാധി�ി���.്എ�ാഅയൽ�ൂ�അംഗ�േളാടും വീടുകളിൽൈക
കഴുകാൻ ഉ�സൗകര�ം ഒരു�ാൻആവശ�െ���.ത�ള�െട �പേദശെ�െപാതു േക���ളിൽ

അയൽ�ൂ��ള�െട േനതൃത��ിൽൈകകഴുകാൻസംവിധാനം ഒരു�ാൻആവശ�െ���.
ഇ�ര�ിൽ 15ഇട�ളിലായി കുംടുംബ�ശീ �പവർ�കർ േനരി� ൈ്കകഴുകാൻസംവിധാന�ൾ
ഒരു�ി.

െപാതു വിവര�ൾ

അയല ് �ൂ��ള�െടഎ�ം -216

അയല ് �ൂ�അംഗ�ള ് ◌ -്3442



എ.പി.എല ് അംഗ�ള ് ◌ -്1189

ബി.പി.എല ് അംഗ�ള ് ◌-്2253

D.F.K ഗുണേഭാ�ാ�ള ് -149

J.L.G �ഗു��കള ് -209

സംരഭ�ള ് ◌ -്9

വേയാജനഅയല ് �ൂ�ം -21

േലാകഡ്ൺകാലഘ��ിൽ െചയത് �പവർ�ന�ൾ

കമ��ണി�ി കി�ൺ

േകാവിഡ -്19 മായി ബ�െ�� ക്���ണി�ി കി�ന ് ◌ 5്-3-2020 മുതല ് ◌്
ആരംഭി��.കുടുംബ�ശീ െചയർ േപഴസ്ൺ റംലഅൻവറിെ� േനതൃത��ിൽഓേരാ ദിവസവും 5
കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർആണ ര്ാ�ക�ിലാെത േസവനം െചയത്ത.് ദിവസവും 75 ഭ�ണ
െപാതികൾആണ ക്���ണി�ി കി�ണിലൂെട വിതരണം െചയത്ത.് 3-5-2020വെരതുടര ് �ു
േപായിരു�ു ര�ുേനരെ�ഭ�ണം �ഫീആയി 1746 ഭ�ണം നല ് കിയിരു�ു.ക���ണി�ി
കി�ന ് ◌ ന്ട�ി�ിന സ്ംഭാവനആയി 21450/- രൂപ ലഭി�ത മ്ുഴുവനുമായി കടയില ് ◌ ഏ്ല ്
�ി� സ്ാധന�ള ് വാ�ക്യാണ െ്ചയത്ത ഇ്ത ക്ൂടാെത JLG �ഗൂ��കളില ് നി�ും സ��
സംഘടനകളില ് നി�ും കുടുംബ�ശീകളില ് ◌ ന്ി�ും ലഭി� ഉത�്��ള�ംആണ ക്���ണി�ി
കി�ന ് ◌ മ്ുന ് േപാ� െ്ക�ുേപായിരു�ത.്ക���ണി�ി കി�ന ് ◌ ന്ട�ി�ിനായി CDS
ഭരണസമിതിയും സര ് �ാരിന ് െറഎ�ാ നിബ�നകള�ം പാലി� �്പവര ് �ി��.



ജനകീയകി�ൺ

3-5-2020ക���ണി�ി കി�ന ് ◌ അ്വസാനി�� എ�ിലും 5/5/2020ല ് തെ�ജനകീയ
ഭ�ണശാല� ത്ുട�ം കുറി�� 7അംഗ�ള ് �പ്രിശീലനം നല ് കിയതില ് ◌ 4്അംഗ�ള ്
◌ ഏ്െ�ടു� ന്ട�ാന ് ◌ ത്�ാറായിഅതിനുേവ�ഏ�ാ�പവര ് �ന�ള�ം െചയത് ന്ല ് കി
േകാവിഡ -്19കാലയളവില ് െചയര ് േപഴസ്ണ ് ◌ വ്ി�ില ് ◌ ഇ്രു�ി�ി� പ�ായ�ത്ല
മീ�ി�ുകളിലും വാര ് ഡ ത്ല മീ�ി�ിലും പെ�ടു�ു വാര ് ഡ ത്ല മീ�ി�ില ് ◌ A്DS �പസിഡന്
 റ െ്സ�ക�റിമാെര ഉള ് െ�ടു�ി R.R.T(റാ�ിഡ റ്സേ്പാണ ് സബിലി�ി) ടീം രൂപികരി�� ക�ാറന്
 റയിനിലു�വെര നിരീ�ി�ുകഅവര ് �ുളള പിന ് തുണസഹായം െചയത്ു െകടു�ുക
ക�ാറന ് റയിന ് ◌ െ്ചയു�തിനു േവ�ി പ�ായ�ത്ലശുചികരണപരുപാടിയില ് ഏര ്
െ��ിരു�ു.

സ�േ�ാ വഴി കി� ത്�ാറാ�ു�തിലും കുടുംബ�ശീയുെട സഹകരണം ഉ�ായിരു�ു .
വേയാജന�ള ് � േ്വ�പിന ് തുണസഹായം െചയത്ു െകടു�ുആദ�ഘ��ില ് തെ� 2
�ഗു��കളിൽ 1000 നി� മ്ാസ�് ന്ിര ് �ി� സ്ം�ാനേ��അ്യ��െകടു�ു പ�ായ�്
പറയു�തിനനുസരി� ,്മാസ�് ന്ിര ് �ി�� െകടു�ു�ത ക്ുടുംബ�ശീ സംരഭകരാണ.്ഇേ�ാഴും
െതഴിലുറ�,്ക���ണി�ി കി�ന ് ◌,് റാ�ിഡ റ്സേ്പാണ ് സബിലി�ി ടീം എ�ിവര ് � മ്ാസക് ന്ിര്
 �ി�� െകടു�ു�ത ഇ്വരാണ പ്�ായ�സ്ാനിെ�സര ് ◌ ന്ിര ് �ി�ുകയും പ�ായ�ിന്
 െറഎ�ാഘടക�ാപന�ള ് �ന്ല ് �ുകയും െചയത്ു

MIS

േലാ�ഡ്ൺകാലഘ��ിൽ എ�ാ ADSകളിലുംMobile App െ� ഭാഗമായി whatsup group

പു�ൻചിറസി ഡി എസ ജ്നകീയ േഹാ�ൽ



ആരംഭി�ുകയും സം�ാന മിഷനിൽ നി�ും ലഭി�ു�നിർേ�ശ�ൾതാെഴ ത�ിേല�്
എ�ി�ു�തിനു�നടപടികൾസ�ീകരി��. വേയാജനഅയൽ�ൂ�അംഗ�ൾ� േ്വ�ി
േബാധവതക്രണ�ാ��കളൾ നട�ി.വേയാജന�ൾ� മ്ാനസിക ഉ�ാസ�ിന േ്വ�ി
കഥ ,കവിത, േലഖനംഎ�ീ മ�ര�ൾസംഘടി�ി��.വേയാജനഅയൽ�ൂ�അംഗ�ൾതുണി
െകാ� ച്വി�ി,വാഴ നാര െ്കാ� പ്ൂ�ൾഎ�ിവ നിർ�ി��.

CMS HLS LOAN 147അയല ് �ൂ�ംആവശ�ംഅറിയി�തിനാല ് അതിനുേവ�
�പവര ് �ന�ള ് ◌ െ്ചയത്ുവരു�ു ഇേ�ാള ് ◌ 4്3അയല ് �ൂ��ളിലായി 522അംഗ�ള ്
 � 4്742000 രൂപ വാ�ിെ�ടു�ാന ് സാധി�� സി.ഡി.എസഓ്ഡി�ി� ന്ട�ു
െക�ിരി�ു�ു കുടുംബ�ശീ ഓഡി�ി� ന്ട�ു െക�ിരി�ു�ു വാര ് ഡുകളില ് ◌ ന്ി�ും വരാന്
 ◌ ബ്ു�ിമു� ഉ്ളളതുെക� വ്ാര ് ഡുകളില ് ◌ ത്െ�അതിനുളളസംവിധാനം െചയത്ു വരു�ു

MKSP

േകാവിഡ 1്9 െ� ഭാഗമായിMKSP പ�തി വഴിൈമേ�കാ�ഗീന ് 15കുടുംബ�ശീളില ് ◌്
െചയത്ിരു�ു കുടുംബ�ശീഅംഗ�ള ് ◌ വ്ീടുകളില ് പ��റി േതാ��ള ് ◌ ഉ്�ാ�ി�ലം
ഇ�ാ�വര ് ◌ േ്�ഗാബാഗുകളില ് ക�ഷി െച���ു പയര ് ◌,് െവ�, ചീര,എ�ിവ�ു പുറെമ
േവറി� ക�ഷി എ� രീതിയില ് ◌ െ്ചറുപയര ് ◌,്ക�ല�ി, പു� എ്�ിവയും ക�ഷി െചയു�ു.
പ��റി വില ് �ന� ബ്ു�ിമു� വ്�ി�അടു�ുളള കടകളില ് സാധന�ള ് ◌ വ്ിപണനം
നട�ാന ് ◌ സ്ാധി�� .15ഏ�ർകൃഷി നഷട്ം സംഭവി�ത െ്നല ് ക�ഷി�ും വാഴക�ഷി�ും
ആണ J്LG �ഗൂ��കള�െട െനല ് ക�ഷി�ും കാ�ിലും മഴയിലും പൂര ് �മായും വീഴുകയും െന�്
മുള�ുകയും െചയത്ു കുലവ�വാഴ�ള ് ◌ ഒ്ടി�ു വീണുMKSPയുെട ഭാഗമായി പ��റി
വ�ി� പ്��റി നല ് കി. േ�ഗാബാഗു കുറവ ആ്യതു െക� പ്ാളെ��ുളള േ�ഗാബാഗു നിര ്
�ി� പ്��റി ന��



ൈമേ�കാ �ഗീൻ



കൃഷി നശി�ത്



ആ�ശയ

െകാവിഡ 1്9കാലയളവിൽ ◌ അ്വര ് �ന്ല ് �ു� േപാ�കാഹാര കി��കള ് ◌ന്ല ്
�ു�തില ് ◌ മ്ുട�ം വരു�ാെത െചയത്ു േപാ�ി���.്എ�ാഅഗതി വീടുകളില ് ◌ ക്ി�്
എ�ി�� െകടു�ുകയും, ഭ�ണം വ� ക്ഴി�ാന ് ◌ പ്�ാ�അംഗ�ള ് �ക്���ണി�ി കി�ൻ
വഴി ഭ�ണംഎ�ി�� നല ് കിയിരു�ു .ആ�ശയഗുണേഭാ�ാ�െള ഒ�ിവിട ദിവസ�ളിൽ
േഫാൺവഴി ബ�െ�ടുകയുംഅവർ� േ്വ� മാസസിക പി�ുണയും,വ��ിപരമായ
സഹായ�ൾ െചയത്ു െകാടു�ുകയും െചയത്ു.നാല ഘ്�മായിഅഗതി ഗുണേഭാ�ാ�െള
വിളി�ുകയുംഅവര ് � േ്വ� ഭ�ണം, മരു� എ്�ി സാധന�ള ് ◌ എ്�ി�� െകടു�ുകയും
െചയത്ു .അഗതി കുടുംബാംഗ�ൾ�എ്�ാവർ�ും മാസ�് വ്ിതരണം െചയത്ി���.്

ബാലസഭ

പു�ൻചിറ പ�ായ�ക്ുടുംബ�ശീയിൽ നിലവിൽ 43ബാലസഭകൾആണ ഉ്�ത.് െകാവിഡ്
കാലഘ��ിൽകു�ികള�െട വിരസത മാ��വാനും,ശാരീരിക ഉേ�ഷം ലഭി�ു�തിനായി കു�ികെള
െകാ� '്േലാക ഡ്ൗൺകാലഘ��ിൽപല �പവർ�ന�ള�ം നട�ി .കുടുംബ�ശീ ജി�ാ മിഷെ�
ഭാഗമായി ബാലസഭകു�ികൾ� േ്വ�ി െപൻസിൽ േ�ഡായിംഗ�,് െചറുകഥ,യാ�തവിവരണം,
കവിത, െചറുകഥഎ�ീ മ�ര�ൾനട�ിയിരു�ു.ഇതിന പ്ുറെമ െവ�ാ���ർ േ�ാ�ിെ�
ഭാഗമായി കു�ികൾ� േ്വ�ിഅടു�ളേ�ാ�ം, ചകിരി,കു�ി, േപ�ർ ,പാഴ�സത്ു�ൾ,ഓല,
എ�ിവ െകാ� ഉ്�കളി�ാ� നിർ�ാണവും നട�ിയിരു�ു.കു�ികൾ� േ്വ�ി നട�ിയ
മ�ര�ളില ് ◌ ക്ു�ികള ് പെ�ടു�ുകയും ക�ഷികളിേല� ഇ്റ�ുകയും െചയത്ി��� .്എ�ാ
ബാലസഭകു�ികൾ� േ്വ�ി മാസ�് വ്ിതരണവും നട�ി.



DDUGKY
DDUGKY പഠി� കു�ികെള പ�ായ�ിെലക�ൂണി�ി വള�ിയർ േകാവിഡ്

കാലഘ��ില ് ◌ വ്ിളി�ുകയുംഅവർ� െ്കാവിഡ 1്9 െ� ഭാഗമായി േബാധവതക്രണം
നൽ�ുകയും െചയത്ു.DDUGKY പഠി�ു�ക�ികൾ� ഓ്ണ ് ലയിന ് ◌ പ്രിശീലനം നല ്
�ുകയും ജി�ാതല�ില ് ◌ മ്�ര�ള ് സംഘടി�ി�ുകയും െചയത്ി��� അ്വരുെട ��െ്മന്
 റിനുളള കാര��ള ് വിശദമായിഅേന�ഷി�ുകയും െചയത്ി��� .്അവര ് � മ്ാനസിക
പി�ുണനല ് കിയി��� .്

ELDERLY CARE APPROCH
െകാവിഡ 1്9 െ� ഭാഗമായി 60വയസിനു മുകളില ് േകാറന ് റയിനില ് ◌്

ഇരി�ു� 17വ��ികെളസം�ാനമിഷെ� ലി�  ് ◌ വ്ഴി കെ��ുകയും എ�ാ ദിവസവും
അവെര വിളി�ുകയുംഅവര ് � മ്ാനസിക പി�ുണയും , ഒ�െ�� ക്ഴിയു�അവരുെട
അവ�യ�് ഒ്രു െചറിയ പരിഹാരം െകാടു�ാൻസാധി��.റിേസാഴസ് േ്പഴസ്ൺവഴി
അവരുമായി നെ�ാരുബ�ം�ാപി�ുവാനുംഅവർ� േ്വ�അവിശ� വസത്ു�ൾ ഭ�ണം,
മരു� എ്�ിആവശ�മുളളസാധന�ള ് ◌ എ്�ി�� െകടു�ുകയും െചയത്ു .

Gender
െജൻഡർ െ� ഭാഗമായി 257അംഗ�െളസ��വള�ിേയഴസ ആ്യി രജി�ർ െചയത്ു.

സേ്നഹിത േകാളിoഗ� െ്ബ�ിെ� ഭാഗമായി ഒ�െ�� ത്ാമസി�ു� 5 േപർ� ക്���ണി�ി കി�ൺ
വഴിആഹാരം െകാടു�ു.മാസിക പി�ുണആവശ�മായി വ�കുടുംബ�ൾ� ക്മ��ണി�ി



കൗൺസിലർ �പശന് പരിഹാര�ിനു�നടപടി സ�ീകരി��. െജൻഡർ റിെ� ഭാഗമായി ഉ�
ഓൺൈലൻ�ാ��കൾഅയൽ�ൂ�അംഗ�ൾകാണുകയും സബസ്ൈ്�കബ െ്ച��കയും
െചയത്ു.

െഹൽപ െ്ഡസ�്്

പ�ായ�ത്ല�ിൽ േകാവിഡ 1്9 �പവർ�ന�ൾഏേകാ�ി�ു�തിന േ്വ�ി േ�മകാര�
�ാൻ�ിംഗ� ക്�ി�ി അ���െ� േനതൃത��ിൽ െഹൽപ െ്ഡസ�് �്പവർ�നംആരംഭി��.
വീടുകളിലും മ��ം നിരീ���ിൽകഴിയു�വരുെട വിവര�ൾ േശഖരി�ു�തിന സ്ഹായി��.
സർ�ാർ നലക്ു� വിവിധ േസവന�ൾആവശ�മു�വരുെട വിവര�ൾവാർഡത്ല
സമിതികള�െട സഹായേ�ാെട കെ��ുകയുംആയത ല്ഭ�മാകു�തിന േ്വ�ി വിവിധ
സർ�ാർ വകു��കള�മായി ഏജൻസികള�മായും ബ�െ�ടുകയുംആവശ�മായസഹായ�ൾ
സമയബ�ിതമായി ലഭി�ു�ുഎ� ഉ്റ�� വരു�ുകയും െചയത്ു.

മ�� �പവർ�ന�ൾ

 കുടുംബ�ശീ തൃശൂർ ജി�ാ മിഷൻസംഘടി�ി� ഇ�െലകളിെലെ�ാരു യാ�തഎ�വേയാജന

ക�ാ�യിനിേല� േ്ലഖന�ൾനൽകി.

 വേയാജനഅയൽ�ൂ�അംഗ�ൾ േലാ� ഡ്ൗൺ ദിന�ൾഫല�പദമായി ഉപേയാഗി�ു�തിെ�

ഭാഗമായി കരകൗശലവസത്ു�ൾ ,ചവി�ി മുതലായവ നിർമി�� .





െകാേറാണ ൈവറസ വ്�ാപനം

തടയു�തിനായി േക��സം�ാനസർ�ാറുകൾ നട�ി വരു� �പരി�ശമ�ൾെ�ാ�ം േചർ�്

�പവർ�ി�� വരികയാണ.്കുടുംബ�ശീഅയൽ�ൂ� വനിതകൾ മുതൽ ഉേദ�ാഗ�രും

കുടുംബ�ശീയുമായി ബ�െ�� �്പവർ�ി�ു�വെര�ാംഈപരി�ശമ�ള�െട ഭാഗമാണ.്േകാവിഡും,

�പളയവും േപാലു� ദുര�മുഖ� �്കിയാ�ായി ഇടെപടാൻകഴിയു�കുടുംബ�ശീയുെട �ദുത

കർ� േസനകൾ� ര്ൂപം നൽകാൻകഴിയണം.ഇനിയുേമെറ കരുതേലാെട നീ�ിയാെല

േകാവിഡിെന േപാെലയു� മഹാമാരികൾ� എ്തിെരയു�യു�ം ന�ു� ജ്യിനാകൂ.ഈ

യു��ിൽ മു�ണിേ�ാരാളികളായി �പവർ�ി�ു�നൂറുകണ�ിന മ്നുഷ�ർ� ന്ാം നൽകു�

പി�ുണശ�മാ�ി െകാ� േ്പാരാ�ം നമു� ത്ുടരാം " ഭയമ� ജാ�ഗതയാണ ന്മു� േ്വ�ത"്

.നമു� ഒ്െ�ാരുമി� �്പവർ�ി�ാം.ഇത ന്ാംഅതിജീവി�ും.

റംലഅൻവർ. ' '

െചയർേപഴസ്ൺ.

പു�ൻചിറ CDS. ഹിമ േജാർജ.്െക

BC DDUGKY & SD

Vellangallur Block




