
ആമുഖം

ദാരി�ദ�നിർമാർജനം, സ്�തീശാ�ീകരണം,സാ��ികശാ�ീകരണംഈല��ം മു�ിൽ

ക�് 17വർഷ�ൾ�് മുൻപ ്ആരംഭി� കുടുംബ�ശീ �പവർ�നം ഇ�ു
സ്�തീശാ�ീകരണ�ിെ�സാമൂഹ�സാ��ിക മാ��ള�ം ൈകവരി�� േലാക�ശ�ആകർഷി��

മുേ�റുകയാണ.്ആലേ�ാട് പ�ായ�ിെല വിവിധ വാർഡുകളിൽ വീടിെ�നാലു
ചുവരുകൾ�ു�ിൽകഴി�് പുറം േലാകം എെ��്അറി�ി�ി�ാ�വനിതകെള കെ��ി

അവെരസമൂഹ�ിെ� മുഖ്ധാരയിേല�് െകാ�ുവരു�തിന്ആലേ�ാട് കുടുംബ�ശീ CDS നു
സാധി��.ആലേ�ാട് CDS െ�കീഴിൽ 13 ADSയിലുമായി 110അയൽ�ൂ��ളിൽ 1127
അംഗ�ൾ �പവർ�ി�� വരു�ു.

വാട്സാ�് �ഗൂ��കള�െട �പവർ�നം

 ആ�ശയഅംഗ�ള�െട കാര�വിവര�ൾ CDS െമ�ർമാർ മുേഖന വാട്സാ�് വഴി
അേന�ഷി�ുകയും,അവരുെട കി��ം മരു�ുകള�ം എ�ി�ു�കാര��ൾഎ�ാം
േകാർഡിേന�് െച��കയും െചയ്തു

�കിയാ�ക �പവർ�ന�ൾ

 പ��റിഅടു�ളേ�ാ�ം ച��്

Cdsയിലു�എ�ാNHGകളിലും പ��റിഅടു�ളേ�ാ�ം ച��് നട�ിലാ�ി. ടി
ചല�ിലൂെട ഇ�ി, മ�ൾ,ക�, േചന, േച�,് പയർ, െവ�, േകാവ�,വഴുതന ചീര
തുട�ിയവകൃഷി െചയ്തു.വിഷരഹിത പ��റി ഉത്പാദി�ി�� സ�യം പര�ാപ്തത
േനടുവാൻ ഉ� �പവർ�നംഎ�ാഅയൽ�ൂ��ളിലും നട�ിലാ�ുവാൻആലേ�ാട് cds



നുസാധി��.

അതുവഴി ഉ�ാദി�ി�ു�വിഷരഹിത പ��റിആലേ�ാട് ഹരിതകർമേസനയുെട

േനതൃത��ിൽ േശഖരി�ുകയുംഅവരുെട തെ�വാഹന�ിൽപ�ായ�ിൽ ഉടനീളം

വിതരണംനട�ുകയും െചയ്തു.



 ബാലസഭ �പവർ��ൾ

വ◌ിഷരഹിത പ��റി ഉ�ാദി�ി�ുവാൻബാലകൃഷി പ�തി നട�ിലാ�ി. ടി ചല�ിലൂെട
ഇ�ി, മ�ൾ,ക�, േചന, േച�,് പയർ, െവ�, േകാവ�,വഴുതന ചീര തുട�ിയവകൃഷി
െചയ്തു.വിഷരഹിത പ��റി ഉത്പാദി�ി�� സ�യം പര�ാപ്തത േനടുവാൻ ഉ�
�പവർ�നംഎ�ാബാലസഭകളിലും നട�ിലാ�ുവാൻആലേ�ാട് cds നുസാധി��.



 വേയാജന�ൾ�ു� �പവർ�ന�ൾ

ഓേരാ CDS െമ�ർമാരും അവരുെട വാർഡിെല വേയാജന�െള േഫാൺ മുഖാ�രം
ബ�െ�ടുകയുംആവശ�ഘ��ിൽ േനരിൽസ�ർശി��അവരുെടആവശ��ൾനിറേവ�ി

െകാടു�ുകയും െചയ്തു. മരു�് മ��അവശ� വസ്തു�ൾകൃത�മായി എ�ി�ുവാനും
സാധി��.

 ജനകീയ േഹാ�ൽ

ജനകീയ േഹാ�ൽ േപര് -ൈഫവ്�ാർ ജനകീയ േഹാ�ൽ

ജനകീയ േഹാ�ൽആരംഭി� തിയതി - 02/04/2020

CK CODE - CK/IDK/025/028

Sl.No അംഗ�ള�െട േപര് േഫാൺന�ർ

1 അ�ിളി 9497794714

2 േറാസിലി 9605190436

3 േമാളി 8281747507

4 ൈഷല 9444863164

5 റീ�ാ 9746772634



02/04/2020ൽകുടുംബ�ശീ വനിതകളായ 5 േപർ േചർ�ുആലേ�ാട് പ�ായ�് 
തീരുമാന�പകാരം ജനകീയ േഹാ�ൽആരംഭി��.ഇളംേദശം േ�ാ� ്പ�ായ�് െക�ിട�ിൽ
ആരംഭി�ിരി�ു� ടി യൂണി�ിലുെട ദിവേസന നൂേറാളം ഉ�ഊണുകൾപാർസൽആയി േലാ�്

െഡൗൺകാല�ു നൽകി വരു�ു.ഇതുകൂടാെത രാവിെലയുംൈവകി�േ�യും ഭ�ണംകൂടി ടി
യൂണി�ിലുെട െപാതുജന�ൾ�് നൽകി വരു�ു.

 CMHLS േലാൺ

ആെക CDSയിൽ 91 േലാൺഅേപ�കൾലഭി��. ലഭി�അേപ�കൾഎ�ാംതെ�
ആഗ�് 15ആംതിയതിേയാടു കൂടിബ�െ��ബാ�ുകളിൽഎ�ി��.



 സ�്ൈലേകാ കി�് പാ�ിങ്

ആലേ�ാട് പ�ായ�ിെലഎ�ാവീടുകളിേല�ും ഉ�സ�്ൈലേകായുെട കി�് പാ�്

െച��വാൻആവശ�മു�കുടുംബ�ശീ അംഗ�െള cds മുഖാ�രം ലഭ�മാ�ി കൃത�
സമയ�ു തെ�പാ�ിങ് പൂർ�ീകരി��.



 േകാവിഡ് കാല�ിൽആലേ�ാട് ഹരിത ക�ാരി ബാഗ് യൂണി�ിെ� �പവർ�നം

 തുണിസ�ി നിർമാണം

ആലേ�ാട് CDS െ�കീഴിൽ രജി�ർ െചയ്തു �പവർ�നംആരംഭി�ി���ഹരിത ക�ാരി



ബാഗ് യൂണി�ിലുെട സൈ�േകാആവശ�െ�� കി�് പാ�് െച�ാനു�തുണിസ�ികൾ

സമയാധിഷ്ഠിതമായി തയ്�� നൽകുവാൻസാധി��. ടി യൂണി�ിെല 5വനിതകൾഇതിനായി
രാ�കൽഅധ�ാനി�� േലാ�് െഡൗൺകാല�ിലും കുടുംബ�ിേല�് ഒരു വരുമാനം േനടി

 മാസ്ക് നിർമാണം

േകാവിഡ് കാല�്സമൂഹ�ിൽ മാസ്ക് ലഭ�ത കുറ�സാഹചര��ിൽഹരിത ക�ാരി
ബാഗ് യൂണി�് മാസ്ക് നിർമാണംഏെ�ടു�ുകയും ലഭ�ത�ുറവ് പരിഹരി�ുകയും

െചയ്തു.ഇതു വിപണനം െച���തിനായി െതാടുപുഴ ടൗണിൽ ഒരു മാസ്ക് കിേയാസ്ക്
�ാപി�ുകയും ടി കിേയാസ് ക് വഴി െപാതുജന�ൾക് മിതമായ നിര�ിൽ മാസ്ക്
ലഭ�മാ�ുകയും െചയ്തു.



 കുടുംബ�ശീ വനിതാ കൺസ്�ട�ൻയൂണി�ിെല �പവർ��ൾ

ആലേ�ാട് CDS െ�കീഴിൽ �പവർ�ി�ു� മഹിമ കൺസ്�ട�ൻ �ഗൂ�ിെ� േകാവിഡ്
കാല �പവർ�ന�ൾഎടു�ു പറേയ�ഒ�ാണ.് നിരവധി േറാഡ് േകാൺ�കീ�്
വർ�ുകള�ം സ്കൂൾ മതിൽ െക�ിെ� വർ�ുകള�ം േകാവിഡ് കാല�ു നട�ിഅതിൽ

നി�ും വരുമാനം ഉ�ാ�ുവാൻ ടി യൂണി�ിന് സാധി��.



 േകാവിഡിെ�കാലെ�കുടുംബ�ശീ ഭാവി �പവർ��ൾ

േകാവിഡ് കാല�ിൽവരുമാന ദായക �പവർ�ന�ൾകൂടുതൽശ�ിെ�ടു�ാനാണ്

ആലേ�ാട് cds െ�തീരുമാനം.കുടുംബ�ള�െട വരുമാനം േകാവിഡ് കാല�ു
കുറ�തും േജാലി ലഭ�താ നഷ്ടെ��തും കണ�ിെലടു�ു കുടുംബ�ശീ സംരംഭ

േമഖലയും കൃഷിയും േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനു�നടപടികളിേല�് നീ�ുവാൻ CDS
ല��മിടു�ു.വിഷ രഹിത പ��റി ഉത്പാദന�ിലൂെടയും �പകൃതി സൗഹൃദബാഗ്
നിർമാണയൂണി�ിലുെടയും ടി �പവർ�ന�ൾ�് തുട�ം കുറി�ിരി�ുകയാണ്

ആലേ�ാട് കുടുംബ�ശീ CDS.


