
മികച്ച മാതൃകയായി ഒളവണ്ണ സി.ഡി.എസ് 

നിരവധി മികച്ച മാതൃകകൾ കകരള സമൂഹത്തിന് 

സംഭാവന ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് കുടുംബപ്രീ. സാക്ഷരതയിൽ,  

സ്തപ്തീ രാക്തീകരണത്തിൽ, ഭക്ഷയ സുരക്ഷയിൽ, ദാരിപ്ദയ 

നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ അങ്ങചന എണ്ണിയാച ാടുങ്ങാത്ത 

കാരയങ്ങളിൽ കുടുംബപ്രീ രു ർത്തുന്ന നി വാരം സംസ്ഥാന 

രുകരാഗത്തിയിൽ മികച്ച രങ്കു വഹിക്കുന്നവയാണ്. 1998ൽ 

രൂരീകൃതമായ വർഷം മുതൽ കകരള സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക 

കമഖ യിൽ കുടുംബപ്രീ വഹിക്കുന്ന രങ്ക് മാതൃകരരമാണ്. 

 ക്ഷക്കണക്കിന് സ്തപ്തീകചള സാമ്പത്തികമായും 

സാമൂഹികമായും രിന്തുണച്ച് സമൂഹത്തിന്ചെ ഉന്നതിയിൽ 

എത്തിക്കുകയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം. രണ്ട് രതിറ്റാണ്ടുകൾ ചകാണ്ട് 

കുടുംബപ്രീ കകരള സംസ്ഥാനത്താചക അെിയചെടുന്ന കരുത്തുറ്റ 

ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്ന് ജനങ്ങചള ദാരിപ്ദയത്തിൽ നിന്ന് 

കരകയറ്റാനും സാമൂഹികമായി ഉന്നതിയിച ത്തിക്കാനും 

സഹായിക്കുന്നു. ദാരിപ്ദയം ചകാണ്ടും സാമൂഹിക രിന്തുണ 

ഇ ലാത്തതു ചകാണ്ടും രികന്നാക്കം കരാകുന്ന വനിതകചള സവയം 

സഹായ  ക്ഷയമുള്ള പ്തിത  സാമൂഹങ്ങളായി സംഘടിെിച്ച് 

വിവിധ ആരയങ്ങൾ ചകാണ്ട് ദാരിപ്ദയചത്ത ഉന്മൂ നം ചെയ്് 

സാമ്പത്തികമായി ഉന്നതിയിച ത്തിക്കുന്ന് വഴി 

സാമൂഹികരരമായും ഉന്നതിയിച ത്തിക്കുകയാണ് കുടുംബപ്രീ. 



ഇത്തരത്തിൽ സ്തപ്തീകളുചട സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ 

ഉന്നമനത്തിനും നാടിൻചെ സർവ്വത  മികവിനും ഊർജ്ജം 

രകരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കുടുംബപ്രീയുകട്. 

കുടുംബപ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങചള രഞ്ചായത്തിന്ചെയും 

നഗരസഭയുചടയും വിവിധ അയൽകൂട്ടങ്ങളുചട എ ലാ 

ത ങ്ങളിക ക്കും എത്തിച്ചു മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി 

നടത്തുന്നതിൽ സി.ഡി.എസ്ത അംഗങ്ങൾക്ക് വ ിയ രങ്കാണുള്ള്. 

എ ലാ സംരംഭങ്ങചളയും ഏകകാരിെിച്ചു മികവുറ്റതാക്കി 

നടത്തുന്ന സി.ഡി.എസ്സുമാരാണ് കുടുംബപ്രീയുചട കാത ായ 

ഭാഗം. 82 സി.ഡി.എസ്സുമാർ അടങ്ങുന്ന കകാഴികക്കാട് ജി ലയിച  

മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്െ ചവക്കുന്ന ഒരു സി.ഡി.എസ്ത 

ആണ് ഒളവണ്ണ  സി.ഡി.എസ്ത. ഓകരാ ആരയങ്ങചളയും 

ജനങ്ങളിക ചക്കത്തിച്ചു മികവുറ്റ പ്രവർത്തനമാക്കാൻ 

പ്രമിക്കുന്നവരാണ് സി.ഡി.എസ്ത ചെയർകരഴ്സൺ പ്രീജയും മറ്റു 

അംഗങ്ങളും. മറ്റു സി.ഡി.എസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങചള കരാച  തചന്ന 

വളചര മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു അവർ 

നടത്തിയിരുന്ന്. കുടുംബപ്രീ സംരംഭങ്ങചള വളചര 

മികവുറ്റതാക്കി അതിന്ചെ എ ലാ ത ങ്ങളി ും 

പ്രകയാജനചെടുത്തി ജനങ്ങളിക ചക്കത്തിച്ചു ദാരിപ്ദയ 

നിർമ്മാർജ്ജന, സ്തപ്തീ രാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം 

കൂട്ടുകയാണ് സി.ഡി.എസ്ത അംഗങ്ങൾ. 



2018 ജനുവരി  26ന് രുതിയ ഭരണ സമിതി നി വിൽ 

വന്നതിനു കരഷം നീതം – 2018  എന്ന കരരിൽ ചജൻഡർ കാമ്പയിൻ 

സംഘടിെിച്ചു. ജി ലാത ത്തിൽ നടന്ന നീതം ചജൻഡർ 

കയാമ്പയിനിൽ ഒളവണ്ണ സി.ഡി.എസ്സിൽ നിന്നും 23 വാർഡിച  

കുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങചള രചങ്കടുെിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. 

കുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങളുചട ക ാ കായിക കഴിവുകൾ 

രരികരാഷിെിക്കാൻ വാർഡ് ത ത്തിൽ കക ാത്സവങ്ങൾ 

നടത്താനും സാധിച്ചിരുന്നു. വാർഡ് ത ത്തിൽ നടന്ന 

കക ാത്സവത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം കിട്ടിയവചര 

രചങ്കടുെിച്ച് സി.ഡി.എസ്ത ത  കകളാത്സവവും നടത്തി.  

വാർഡ് ത ത്തിൽ ചജ.എൽ.ജി രൂരീകരിക്കുകയും 

ചജ.എൽ.ജി പ്രവർത്തനങ്ങചള കപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്ന തരത്തിൽ 

രരിരീ ങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടിെിക്കുവാനും 

സാധിച്ചിരുന്നു. കൂടാചത സി.ഡി.എസ്സിൽ  ഏഴ്  

ഡി.ഡി.യു.ജി.ചക.വവ ചമാബിവ കസഷൻ കയാമ്പുകൾ 

സംഘടിെിച്ചു.  ഒളവണ്ണ സി.ഡി.എസ്സിൽ അയൽകൂട്ട 

അംഗങ്ങളുചട രിങ്കാരി കമള ടീം തയ്യാൊക്കി അവരുചട കതിർ 

രിങ്കാരി കമള അരകങ്ങറ്റം സംഘടിെിച്ചു. ചെപ്ബുവരി മാസത്തിൽ 

സൂെർ മാർക്കറ്റ് ആരംഭിക്കുകയും അകതാചടാെം നാകനാ 

മാർക്കറ്റ് സംവിധാനം  ഭയമാക്കാനും സാധിച്ചു.  എ.എ.വവ 

ഗുണകഭാക്താക്കൾക്കായി അദാ ് ചവച്ച് താ ൂക്ക് സവൈ 



ഓെീസർക്ക് അകരക്ഷ സമർെിക്കുകയും പ്രസ്തതുത 

ഗുണകഭാക്താക്കൾക്ക് ആവരയമായ സഹായങ്ങൾ 

 ഭയമാക്കാനും സാധിച്ചു. ബാ സഭ കുട്ടികളുചട വായന കരഷി 

നി നിർത്തുവാനും വിദയാഭയാസ സഹെരയങ്ങൾ 

ചമച്ചചെടുത്താനും വാർഡ് ത ത്തിൽ രുസ്തതകങ്ങൾ കരഖരിച്ചു 

ബാ സഭ വ പ്ബെി നിർമ്മിച്ചു. അഭിനയ സംഗീത ക ാ 

വാസനയുള്ള ബാ സഭ കുട്ടികൾക്കായി നാടക കളരി, സംഗീത 

ക്ലാസ്ത എന്നിവ സംഘടിെിക്കുവാനും സാധിച്ചിരുന്നു. ഗെി മത്സയ 

കൃഷി രരിരീ നം ബാ സഭ കുട്ടികൾക്ക്  ഭയമാക്കി. മത്സയ 

കൃഷി തുടങ്ങുവാനുള്ള എ ലാ സാധയതകളും കുട്ടികൾക്ക് 

 ഭയമാക്കി ചകാടുത്തു. രുതുതായി കാറ്റെിങ് യൂണിറ്റ്, വട െിങ് 

യൂണിറ്റ്, മഷ്െൂം യൂണിറ്റ്, ഐ.ടി യൂണിറ്റ്, തുണിക്കച്ചവടം, 

ആയുഷ് കഹാംകഷാെ്, ര െരക്കു കച്ചവടം, കാടവളർത്തൽ, 

വനിതാ വപ്ഡവിങ് സ്തകൂൾ തുടങ്ങി ഒകട്ടചെ സംരംഭങ്ങൾ 

സി.ഡി.എസ്ത ത ത്തിൽ നി വിൽ വരുത്തി. കൂടാചത രികന്നാക്ക 

വികസന കകാർരകെഷനിൽ നിന്നും വായ്രചയടുത്ത് ഒകട്ടചെ 

ചെെുതും വ ുതുമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒളവണ്ണ സി.ഡി.എസ്ത 

നടെി ാക്കി. 

കുടുംബപ്രീ സംവിധാനചത്ത സംസാരിക്കുകമ്പാൾ കൂടുതൽ 

പ്രാധാനയം നൽകുന്ന് ചെെുകിട-സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളുചട 

സാധയതകൾക്കാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടനവധി ചെെുകിട-സൂക്ഷ്മ 



സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് ഒളവണ്ണ സി.ഡി.എസ്ത പ്രാധാനയം 

നൽകിയിരിക്കുന്ന്. 

 

 

 

 

 

 

ഫ ാഫടാസ് 



1 :  ഒളവണ്ണ സി.ഡി.എസ്ത കതിർ രിങ്കാരി കമള അരകങ്ങറ്റം 

 

 

 

 

 

2 :  കുടുംബപ്രീ സ്തകൂൾ പ്രകവരകനാത്സവം. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


