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പ്രവർെനങ്ങൾ 

 രശ്ചിമത്ത ോച്ചി സിഡിഎസ്  
 

 

 

 

ഒരുരോടു ചരിപ്രസ്മരണ ൾ നിലനിൽക്കുന്നരുും രനരോയ 

സുംസ്കോരവുും പരരൃ വുും പ്ര ൃരിരമണീയമോയ ദൃശ്യങ്ങളുും 

സൗധങ്ങളുും നോനോരവെിൽ ഏ രവവുും ആണ് ത്ത ോച്ചിത്തയ മറ്റു 

നോടു ളിൽ നിന്നുും എന്നുും കവറിട്ട നഗരും ആക്കുന്നര്. മട്ടോകേരി 

,ക ോർട്ട് ത്ത ോച്ചി ,രള്ളുരുെി ,ത്തരരുമ്പടപ്പ് …രുടങ്ങിയ 

ചരിപ്രപ്രോധോനയമുള്ള ഏടു ളുും ത്ത ോച്ചിൻ  ോർണിവൽ, ത്ത ോച്ചി-

മുസിരിസ ്ബിനോത്തല, രുലവോണിഭും രുടങ്ങി രോജ്യോന്തര പ്രശ്സ്തമോയ 

രലരിനുും സോക്ഷിയോ ുന്ന നഗരും. അറബി  ടലിൻത്തറ റോണിയോയ 

ത്ത ോച്ചിയുത്തട ത്തട ചരിപ്ര വഴി ളിലൂത്തടയുള്ള  സേോരും ത്ത ോല്ലവർഷും 

ഷും 516 മുരൽ ലഭയമോണ്. കരോർച്ചുഗീസ്- ഡച്്ച- പ്ബിട്ടീഷ ്അധിനികവശ് 



െിൻത്തറ  ഥ രറയുന്ന ക ോർട്ട് ത്ത ോച്ചിയുും സുഗന്ധവയഞ്ജ്നങ്ങളുത്തട 

സൗരഭയും ഇന്നുും രങ്ങി നിൽക്കുന്ന മട്ടോകേരിയുത്തട ത്തരരു വീഥി ളുും 

രോജ് ഭരണെിൻത്തറ സ്മരണ ൾ നിറയുന്ന മട്ടോകേരി രള്ളുരുെി 

പ്രകദശ്ങ്ങളുും ഉൾത്തക്കോള്ളുന്ന ത്ത ോച്ചിയിലൂത്തട യുള്ള സേോരും നമ്മുത്തട 

മനസ്സു ളിൽ ആരയ പ്ദോവിഡ സുംസ്കോരെിൻത്തറ അലത്തയോലി ൾ 

നിറയക്്കുന്നു.ഈ ചരിപ്ര നഗരെിൽ രഴമയുത്തട ഗന്ധവുും 

സുംസ്കോരെിൻത്തറ പ്രൗഡിയുും ത്തരളിമയുും ഇന്നുും ഒളിമങ്ങോത്തര രിളങ്ങി 

നിൽക്കുന്നു . 

 

1997 ൽആരുംഭിച്ച ച ജ്ന ീയോസൂപ്രണ രദ്ധരിയുത്തട ഭോഗമോയി 

കഡോക്ടർ എും എസ് വിജ്യൻ ഐഎഎസ് കനരൃരവെിലുള്ള ഉള്ള 

 മ്മിറ്റിയോണ് ദോരിപ്ദയനിർമോർജ്നും എന്ന എന്ന മഹോ യജ്ഞെിന് 

രുടക്കമിട് 1997 ബജ്റ്റിൽ  ുടുുംബപ്ശ്ീ എന്ന ആശ്യും മുകന്നോട്ടു ത്തവച്ചര ്. 

അന്്ന മുരൽ ഇന്ന ്22 വർഷും വത്തര  ുടുുംബപ്ശ്ീ പ്രവർെനങ്ങൾ 

അരിൻത്തറ രനിമകയോത്തട   മുകന്നോട്ടുകരോ ുന്നു. .2004 ഏപ്രിൽ 

മോസെിലോണ് ത്ത ോച്ചി സി ഡി എസ ്രണ്ടോയി വിഭജ്ിച്ച് രശ്ചിമത്ത ോച്ചി 

സിഡിഎസ ്ആയി  ക ോർട്ടുത്ത ോച്ചിയിൽ പ്രവർെനമോരുംഭിച്ചര് 

.പ്ശ്ീമരി പലല ദോസ് ആണ്  രശ്ചിമ ത്ത ോച്ചിയുത്തട ആദയ സിഡിഎസ് 

ത്തചയർകരഴ്സൺ. നിലവിൽ ആറോമത്തെ ത്തചയർകരഴ്സൺ ആയ പ്ശ്ീമരി 

ജ്ോൻസി കജ്ോസ ് ആണ ്അമരക്കോരി. 

 രശ്ചിമത്ത ോച്ചി സിഡിഎസ് ഒറ്റകനോട്ടെിൽ  

• ആത്ത  ഡിവിഷനു ൾ     -28 

• ആത്ത  അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ     -1651 

• ആത്ത  അുംഗങ്ങൾ      -28067 

• ആത്ത  വകയോജ്ന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ   -28 

• ആത്ത  ബോല സഭ ൾ      -136 

• ആത്ത  സൂക്ഷ്മ സുംരുംഭങ്ങൾ    -1328 

• ആത്ത  അഗരിരഹിര  ുടുുംബങ്ങൾ   -214 

• ആത്ത ക ോളിുംഗ് ത്തബൽ അുംഗങ്ങൾ    -60 

• ലികേജ്് കനടിയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ   -1360 

• കലോൺ അകരക്ഷ ൾ      -1442 

• കലോൺ രു        -165830000 

• പനരുണയ രരിശ്ീലനും കനടിയവർ  -560 

രുടങ്ങി മോസ ്ചന്ത, ഓ ീസ് കമള ,മറ്റു ത്ത സ്റ്റിവൽ വിരണന ഭക്ഷയകമള 

 ളുും വിരുലമോയി നടെിവരുന്നു 



ക ോവിഡ് പ്രവർെനങ്ങൾ  

കപ്ബക്ക്   കദ ത്തചയിൻ  യോമ്പയിൻ 

ക ോവിഡ് 19 എന്ന മഹോമോരിയുത്തട ആരുംഭഘട്ടെിൽ രത്തന്ന എത്തന്ന 

കപ്ബക്ക്   കദ ത്തചയിൻ  യോമ്പയിൻ സിഡിഎസ് ,എടിഎസ ്രലെിൽ 

ആരുംഭിക്കുവോൻ സോധിച്ചു. രല ബസ്കസ്റ്റോപ്പു ളിലുും ജ്ുംഗ്ഷനു ളിലുും 

എഡി എസ്സിൻത്തറ കനരൃരവെിൽ കപ്ബക്ക് ഡോ ത്തചയിൻ 

 യോമ്പയിനു ൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ട് .. 

 

 

 



 മയൂണിറ്റി  ിച്ചൻ 

ക ോവിഡ് 19 കലോ  ഡൗൺ സമയെ് സിഡി എസി ൻ ത്തറയുും 

ക ോർപ്പകറഷൻ ത്തറയുും കനരൃരവെിൽ മോർച്ച ്31 മുരൽ 

ക ോർട്ടുത്ത ോച്ചി ഇരുകവലി -നമ്മുത്തട അടുക്കള , ക ോർട്ട ്ത്ത ോച്ചി ത്തവളി -

രനിമ ജ്ന ീയ  ിച്ചൻ, രള്ളുരുെി -രുരുമ ജ്ന ീയ അടുക്കള …എന്നീ 

കരരു ളിൽ ജ്ന ീയ കഹോട്ടലു ൾ ആരുംഭിച്ചു .ഇവിത്തടനിന്നുും 

14000കെോളും സൗജ്നയ ഭക്ഷണത്തപ്പോരി ളുും1435 ഭക്ഷണത്തപ്പോരി ൾ 20 

രൂര നിരക്കിൽ ത്ത ോടുക്കുവോൻ സോധിച്ചു .ക ോർപ്പകറഷ ൻ ത്തറ 

കനരൃരവെിൽ നടെിയിരുന്ന  മയൂണിറ്റി  ിച്ചണിൽ  ുടുുംബപ്ശ്ീ 

അുംഗങ്ങളുത്തട കനരൃരവെിലോണ് രോച വുും രോക്കിങ്ങുും നടന്നര്.  

 

 

 

 

 



അഗരി രഹിര ക രളും രദ്ധരി 

അഗരി രഹിര ക രളും രദ്ധരി പ്ര ോരും 214 അുംഗങ്ങളുള്ള സിഡിഎസ്്സ 

ഇൽ നോല് ആർ രിമോർ മുകേന 60 വയസ്സിന് മു ളിലുള്ള എല്ലോ 

അുംഗങ്ങത്തളയുും നോലു രവണ ക ോണിൽ ബന്ധത്തപ്പട്ട് സ്ഥിരിഗരി ൾ 

വിലയിരുെു യുും അവർക്കോവശ്യമോയ ഭക്ഷണ ത്തരോരി ളുും 

മരുന്നു ളുും സിഡിഎസ് ത്തമമ്പർമോർ ,ഡിവിഷൻ  ൗൺസിലർമോർ 

ആശ്ോവർക്കർമോർ എന്നിവർ മുകേന എെിച്ചു ത്ത ോടുക്കുവോനുും 

അവർക്ക് അ സോന്തവനും ര രോനുും സോധിച്ചു.. 

 

 

 



ബോലസഭോ 

ബോലസഭോ  ുട്ടി ൾക്കോയുള്ള ക ോവിഡ് 19 കലോ  ഡൗൺ കഷോർട്ട് 

 ിലിും മത്സരെിൽ ഞോനുും എൻത്തറ മുെശ്ശിയുും എന്ന വിഷയത്തെ 

ആസ്പദമോക്കി രയ്യോറോക്കിയ വീഡികയോ ൾ ജ്ില്ലോരല മത്സരെിനോയി 

രിരത്തെടുെ അയച്ചു.  

 

അയൽക്കൂട്ട അുംഗങ്ങൾക്ക് ആയുള്ള പസബർ അരങ്ങ ്മത്സരെിൽ 

സിനിമോഗോനും,  വിരോരചന എന്നീ മത്സരങ്ങളിൽ അുംഗങ്ങളുത്തട 

രേോളിെും ഉണ്ടോയി .  

ക ോവിഡ് 19 ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സമയെ് രീർെുും 

ഒറ്റത്തപ്പട്ടുകരോയ ക ോളിുംഗ് ത്തബൽഗുണകഭോക്തോക്കത്തള സിഡിഎസ് 

ത്തമമ്പർമോർ സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടൻറ ് മ്മയൂണിറ്റി  ൗൺസിലർമോർ 

എന്നിവർ ക ോണിൽ ബന്ധത്തപ്പടു യുും ആശ്വസിപ്പിക്കു യുും 

അവർക്ക് കവണ്ട സോമ്പെി  സഹോയങ്ങളുും നൽ ു യുണ്ടോയി.  

ക ോവിഡ്  ോലെ്  ുടുുംബപ്ശ്ീ പ്രവർെനങ്ങളുമോയി ബന്ധത്തപ്പട്ട് 

അറിയിപ്പു ൾ രോത്തഴെട്ടിൽ എെിക്കുന്നരിനോയി സി ഡി എസ ്എസ ്

രലെിൽ ത്തരോരു സഭോ വോട്സപ്പ് പ്ഗൂപ്പു ൾ രൂരീ രിച്ചു 

വിവിധ രയ്യൽ യൂണിറ്റു ളിൽ നിന്ന ്ജ്ില്ലോ മിഷൻ വിവിധ സന്നദ്ധ 

സുംഘടന ൾ ത്തമഡിക്കൽ കഷോപ്പു ൾ ആശ്ുരപ്രി ൾ കരോലീസ് 



കസ്റ്റഷനു ൾ എന്നിവിടങ്ങളികലക്ക് രുണി മോസ്കു  ൾ രയ്യോറോക്കി 

എെിച്ചു ത്ത ോണ്ടിരിക്കുന്നു .ഡിവിഷൻ ആറിത്തല സുംരുംഭ  

സോനിപടസറുും ഡിവിഷൻ  1,26  സുംരുംഭ ർ  ഹോൻ വോഷ്  ഓർഡർ 

പ്ര ോരും  രയ്യോറോക്കി  നൽ ിവരുന്നു .. 

 ുടുുംബപ്ശ്ീ അുംഗങ്ങളുത്തട അയൽക്കൂട്ടും സമ്പോദയെിൽ നിന്നുും 

നിശ്ചിര രു  എടുെു അരോര് പ്ഗൂപ്പിത്തല അുംഗങ്ങൾക്കുും 

ഡിവിഷനിത്തല അഗരി ൾക്കുും വകയോജ്ന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുും 

ശ്ുചീ രണ ത്തരോഴിലോളി ൾക്കുും അവശ്യവസ്തു ക്കൾ അടങ്ങിയ 

 ിറ്റു ൾ എെിച്ചു നൽ ി  ൂടോത്തര എുംരി എുംഎൽഎ ക ോർപ്പകറഷൻ 

കമയർ രുടങ്ങിയവരുത്തട  ണ്ടിൽനിന്നുും വ യിരുെിയ രു ത്ത ോണ്ട ്

വോങ്ങിയഅവശ്യ വസ്തു ക്കൾ അടങ്ങിയ  ിറ്്റ അർഹരത്തപ്പട്ട 

അുംഗങ്ങൾക്ക് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വഴി നൽ ോൻ സോധിച്ചു.  

 



ഡിവിഷൻ 17ത്തല എഡി എസ്സിൻത്തറ കനരൃരവെിൽ മട്ടോകേരി 

ഗവൺത്തമൻറ ്ത്തസൻറ് വുമൺ ആൻഡ് ചിൽപ്ഡൻസ ്കഹോസ്പിറ്റലിൽ 

ലിൽ നൽ ിവരുന്ന സൗജ്നയ ഭക്ഷണ വിരരണും ക ോവിഡ്  ോലെുും 

മുടക്കും  ൂടോത്തര നടെി വരോൻ സോധിച്ചു 

 

ജ്ില്ലോ മിഷൻ ത്തറ കനരൃരവെിൽ സിഡിഎസ് നടെിയ രരിരോടി ൾ  

• ഞോനുും എൻത്തറ മുെശ്ശിയുും- ഡിവിഷൻ തലത്തിൽ ബാലസഭാ 

കുട്ടികളുടെ നേതൃതവത്തിൽ നഷാർട്ട് ഫിലിിം മത്സരിം േെത്തുകയുിം 

മികച്ചത ്നലാക്ക് തലത്തിനലക്ക് തിരടെെുത്തു അയക്കുകയുിം ടെയ്തു 

• പസബർ അരങ്ങ-് അയൽക്കൂട്ട അിംഗങ്ങൾക്ക് ആയുള്ള സസബർ 

അരങ്്ങ മത്സരത്തിൽ സിേിമാഗാേിം ,കവിതാരെേ എന്നീ മത്സരങ്ങളിൽ 

അിംഗങ്ങളുടെ മികച്ച പങ്കാളിത്തിം ഉണ്ടായി. 

• എൻത്തറ  ുടുുംബപ്ശ്ീ -കുെുിംബശ്രീ ശ്പവർത്തേങ്ങടള കുറിച്ചുിം 

കുെുിംബശ്രീയിൽ വന്നതിേു നരഷിം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ 

മാറ്റടത്ത കുറിച്ചുള്ള വീഡിനയാ ആർട്ടിക്കിളുിം അയക്കുകയുണ്ടായി  

• .ക സ്ബുക്ക്  ൂട്ടോയ്മ -എറണാകുളിം ജില്ലാ മിഷൻടറ ടഫയ്സബ്ുക്ക് 

കൂട്ടായ്മയിൽ അിംഗങ്ങടള നഫാനളാനവഴ്സ് ആക്കാൻ സാധിച്ചു  

• പസബർജ്ോല ും- സസബർ ജാലകിം വഴി 3291 അിംഗങ്ങൾ 

ഓൺസലൻ വഴി അയൽക്കൂട്ട നയാഗങ്ങളിൽ പടങ്കെുത്തു. 

•  സന്നദ്ധ കസനയിൽ അിംഗങ്ങൾ രജിസ്നശ്െഷൻ േെത്തി വരുന്നു 



•  വലിയ കലോ വുും ത്തചറിയ  ുട്ടി ളുും ഓൺസലൻ കവിസ് 

മത്സരത്തിൽ വിവിധ ബാല സഭകളിടല കുട്ടികൾ പടങ്കെുത്തു 

: ത്തവല്ലുവിളി ൾ 1328 ഓളിം സൂക്ഷ്മ സിംരിംഭങ്ങൾ ഉള്ള സിഡി എസിടല 

ഭൂരിഭാഗിം സിംരിംഭങ്ങൾക്കുിം ടകാനറാണ നലാക ഡൗൺ ദിേങ്ങൾ 

േിരാരാജേകമായിരുന്നു. ശ്പളയടക്കെുതി യിൽ ടപട്ടവർക്ക ്ആതിനേയർ 

ആയിരുന്ന ടകാച്ചിക്കാർ ശ്പളയ ടകെുതികൾ അതിജീവിച്ച ്പുതിയ 

ശ്പതീക്ഷകൾ ടകട്ടിപ്പെുക്കുന്നതിേ് ഇെയിലാണ് നകട്ടുനകൾവി മാശ്തമായിരുന്ന 

നകാവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നലാകടത്തയാടക പിെിച്ചുലക്കുന്നത.്. 

..നലാകത്തിൻടറ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക വികസേത്തിേ് കെിൊണിട്ട് 

മാർച്ച് മാസത്തിൻടറ അവസാേനത്താടെയാണ് ഇേി മുതൽ േമുക്ക് സാമൂഹിക 

അകലവുിം  പകുതി മുഖവുിം മാശ്തിം മതിടയന്ന് തീരുമാേിച്ചു േടെ 

ഒറ്റടപ്പെുത്തുന്നത…് ഇതിേിടെ സാമ്പത്തിക വിേിമയങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ 

ആവുകയുിം സാധാരണക്കാർക്ക് അശ്പാപയിം ആവുകയുിം ടെയ്തു. നലാക്ക് ൌൺ 

തുെങ്ങിയനതാടെ അവരയസാധേങ്ങളുടെ ലഭയത കുറയുിം േെുടെ 

സിംരിംഭകരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ ആവാടത വൻ സാമ്പത്തിക േഷ്ടിം 

നേരിെുകയുിം തുെർന്നു ശ്പവർത്തിക്കാൻ ആവാത്ത സാഹെരയവുിം ആണ ്

േിലവിലുള്ളത.്.  

സാധാരണക്കാരുിം ഒരു മുതിർന്ന വരുമായ അിംഗങ്ങൾക്ക് സാമൂഹയ 

മാധയമങ്ങൾ, ഓൺസലൻ ഉപനയാഗങ്ങൾ എന്നിവയിലുള്ള അജ്ഞത നലാക 

ഡൗൺ സമയത്ത് സമയത്ത് സി ഡി എസ ്ഇൻടറ ശ്പവർത്തേങ്ങളുിം 

തീരുമാേങ്ങളുിം താടഴത്തട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിേ് തെസ്സിം േിന്നിരുന്നു.. .. 

ഉരസുംഹോരും  

കുെുിംബശ്രീ എന്ന് എന്ന മഹാ ശ്പസ്ഥാേത്തിൻടറ െിറകിൻ കീഴിൽ 

സാമ്പത്തിക സാമൂഹയ സുരക്ഷിതതവിം ഉറപ്പാക്കി േിലേിൽക്കുന്ന 

ലക്ഷക്കണക്കിേസ്്ശ്തീകളുടെ ഒരുമയുിം മനോസധരയവുിം മാശ്തിം മതി ഈ 

കാലഘട്ടത്തിൽ ോിം നേരിെുന്ന നകാവിഡ് എന്ന മഹാമാരിടയ ടയ ആട്ടിയകറ്റി 

പഴയ ശ്പതാപത്തിനലക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ………………  

ഭയമല്ല അല്ല ജ്ോപ്ഗരയോണ് കവണ്ടര്  

ഡോനി വർഗീസ ്      JANCY JOSEPH 

DDUGKY&SD BC      CDS CHAIRPERSON 

9020651322       9037114503 

 


