
െകാടകര കുടുംബ�ശീ സി ഡി എസ്

െകാടകര �ഗാമ പ�ായ�്

െകാേറാണ�ാല�ിലൂെട ......

തൃശൂർ ജി�യിെല െകാടകര പ�ായ�ിൽ 2000)൦ ആ�ിൽ കുടുംബ�ശീ യുെട �പാരംഭ

നടപടികൾ ആരംഭി�ുകയും 2003 ഇൽ രജി�ർ െചയ്ത ഔേദ�ാഗികമായി �പവർ�നം

ഉൽഘടനം െചയ ്യുകയും െചയ്തു . കുടുംബ�ശീയുെട �പാരംഭ ഘ��ിൽ 200 ഓളം

അയൽ�ൂ��ൾ ഉ�ായിരു�ു .2020ഇൽ 22 വർഷം തികയുേ�ാൾ 232അയൽ�ൂ��ള�മായി
മുേ�ാ�് േപാകു�ു . ഈ കാലയളവിൽ സ്�തീശാ�ീകരണം ,സാ��ിക
ശാ�ീകരണം ,സാമൂഹ� ശാ�ീകരണം എ�ിവയിൽ എ�ാം മിക� േന�ം ൈകവരി�ാൻ

െകാടകര സി ഡി എസിനു സാധി�� .അതിനു ഉ�മ ഉദാഹരണമാണ് �പളയകാല�ും ,ഈേലാ�്

െഡൗൺ കാല�ും �പകടമായത.് െകാേറാണ കാലഘ��ിൽ ഒ�ിരി ന� �പവർ�ന�ൾ

കാഴ്ചെവ�ത്.കുടുംബ�ശീ േനതൃത��ിൽഓേരാ െസക്ടറിലും മിക� �പവർ�ന�ളാണ് േലാ�്
െഡൗൺകാല�് നട�ിയത.്

ൈമേ�കാ ഫിനാൻസ് മായി ബ�െപ�� നട�ിയ �പവർ�ന�ൾ

മുഖ� മ��ിയുെട സഹായഹസ്തം പ�തി യുമായി ബ�െ��് 202അയൽ�ൂ��ൾ�ു
17285000/- േലാൺ െശരിയാവുകയുംഅതിൽ 120അയൽ�ൂ��ൾ�ു --തുകവിതരണം
െച��കയും െചയ്തു .വേയാജനഅയൽ�ൂ��ൾഈേലാ�് െഡൗൺകാല�്

ഇ�െലകളിേല�ു ഒരു യാ�ത ക�ാപയിൻ േ�പാ�ഗാമിലൂെട ഓർ��ുറി��കൾ ,േലഖന�ൾഎ�ിവ
ത�ാറാ�ി .

വിവര�ൾവിരൽ�ു�ിൽ ... Whatts App…സേ�ശം വഴി ..

• ക���ണി�ി ഇൻഫർേമഷൻ െന�് വർ�്



• (CIN)സംവിധാന�ിലൂെട ...സർ�ാർ

• തീരുമാന�ള�ം മ�� �പധാനസേ�ശ�ള�ം

• ജന�ളിേല�് േനരിെ��ി�ാൻഅയൽ�ൂ�

• അംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ി വാട്സ്ആ�്

• �ഗൂ��കൾ രൂപീകരി�ആശയവിനിമയം

• നട�ി വരു�ു ..അ�ിെന 19വാർഡിലും

• 232അയൽകൂ��ളിലായി ഏകേദശം

ര�ായിരേ�ാളംഅംഗ�ൾസംവദി�ു�ു ...

ൈമേ�കാസംരംഭ�ള�മായി ബ�െ��� നട�ിയ �പവർ�ന�ൾ

ഈേലാ�് െഡൗൺകാല�ാണ് വീ�ിൽ ഒരു കുടുംബ�ശീ ഉത്പ�ം ക�ാ�യിൻബ�െ���

െകാടകര പ�ായ�ിൽ മൂ�ു ല�ം രൂപയുെട ഉൽ���ൾവി�ഴി�� .

ല��ൈടലറിങ് യൂണി�് വഴി സിവിൽസൈ�സിേല�ു 4000 മാസ്കും 4200തുണിസ�ിയും
വിതരണം െചയ്തു .

ക���ണി�ി കി�ൻ 24 /03/2020 മുതൽ 27/4/2020തീയതി വെര

അതിഥി െതാഴിലാളികൾ ..ആ�ശയ
കുടുംബ�ൾ ...നിരാലംബർ ...നിരീ�ണ�ിലു�വർ ..തുട�ിയവർ�് ഭ�ണം െകാടകര
പ�ായ�ിന് ലഭ�മാ�ാൻകഴി�ു ...



സംഘടനകൾ ,ബാ�് ,അംഗൻവാടി ,ആശ,കുടുംബ�ശീഅംഗ�ൾഅവർ�ു കഴിയും വിധ�ിൽ
പ�ായ�് �പസിഡ��െ�യും വാർഡിെല െമ�ര്മാരുെടയും ഇടെപടലിലൂെടഈസമൂഹ

അടു�ളയിേല�ുസംഭാവനകൾ ലഭ�മാ�ാൻസാധ�മായി.







ജനകീയ ഭ�ണശാല ……..04/05/2020
െകാടകര പ�ായ�ിെ� േനതൃത��ിൽകുടുംബ�ശീ കൂ�ായ്മയും സ�� �പവർ�കരും

േചർ�്ആരംഭി�� ...

SD & DDUGKYബ�െ��� നട�ിയകാര��ൾ



അഗതികൾ�്കൂ�ായി ....

• െകാേറാണ�ാലംഅഗതികൾ�ായി ......അഗതിരഹിത േകരളം
പ�തിയിലൂെട ...സം�ാന മിഷെ�നിർേദശ �പകാരംഅഗതികെള േനരി�് വിളി��

അവരുെട വിവരേശഖരണം 4 ഘ��ളിലൂെട ഡാ�എൻ�ടി നട�ുകയും,
ആവശ�മായവർ�ു മരു�് ,ക���ണി�ി കി�ണിൽ നി�് ഭ�ണംഎ�ിവഎ�ി��
െകാടു�ു. അതിനായി �പവർ�ി� CDS െമ�ർമാർ , െചയർേപഴ്സൺ ,അ�ൗ�� ് ,
േ�ാ�് േകാഓർഡിേന�ർഎ�ിവർ �പേത�കംഅഭിന�നംഅർഹി�ു�ു.

• അവർ�് യഥാസമയം േപാഷകാഹാര കി�് വിതരണവും,പ�ായ�് �പസിഡ�്,വാർഡ്
െമ�ർ മാർ , CDS െമ�ർ മാർ മുേഖനഅവരുെടൈകകളിൽഎ�ി�ാൻ
സാധ�മായി ..അവരതിൽസേ�ാഷം �പകടി�ി�ുകയും െചയ്തു ...

അഗതി കുടുംബ�ൾ�് മാസ്ക് വിതരണം നട�ുകയും െചയ്തു.

ബാലസഭാ �പവർ�ന�ൾ

ബാലസഭാ കു�ികൾ�ായി ജി�ാ മിഷൻറ്െന േനതൃത��ിൽ "ഈേലാ�് െഡൗൺകാല�് "
വിവിധ മ�ര�ൾ നട�ി.എ�ാ വാർഡിൽ നി�ും കു�ികൾ പെ�ടു�ു .െകാടകര േ�ാ�ിന്
മാ�തമായി "കു�ികളി�ാ�ം"എ�േപരിൽ �പകൃതി ദ�മായവസ്തു�ൾ െകാ�് കളി�ാ��ൾ



ഉ�ാ�ു� മ�രംനട�ുകയു�ായി.







ബാലകൃഷി

കു�ികൾവളെര ഉ�ാഹേ�ാെട വിവിധ കൃഷികളിൽഏർെ��� .വാർഡിെലകു�ികൾ
പ��റികൾ േനടുകയും ,മീൻ വളർ�ൽ േപാലു�വ�ത�സ്തകാര��ൾ െച��കയും െചയ്തു.

ELDERLY FOCCUSED APPROACH

ബ�െ��� പ�ായ�ിലു�നിരീ�ണ�ിനു� 60 വയസിനു മുകളിലു�വരുെട
സർേ� നട�ി ."എൽഡർലി േഫാ�സ്ഡ്അേ��ാ�് "

െകാടകര പ�ായ�ിൽ 13 േപെരയാണ്എ�ാ ദിവസവും വിളി��െകാ�ിരു�ത്.ഇതിൽ 2
േപർ�് മരു�ും ഒരാൾ�് ഭ�ണവുംഎ�ി��െകാടു�ാൻസാധി�� .RP േഷർലി
േജാസ് ന� രീതിയിൽ �പവർ�നം കാഴ്ച െവ��.

MKSP �പവർ�ന�ൾ

ക���ണി�ി കി�ണിേല�ുആവശ�മായ പ��റികൾ JLGകളിൽ നി�ും ലഭ�മായി .

ചാ ചാ മ ചാ ക�ാ�യിൻ ഭാഗമായി എ�ാ വാർഡിലും ച��ുരു ,മാ�ാ�ി വി�ുകൾപാകുകയും
അയൽ�ൂ���ൾഅതിെന ന� നിലയിൽ േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും െചയ്തു.

സ��ം ....മുേ�ാ�്

സ�� േസന േപാർ�ലിൽആെക

125 േപെര രജി�ർ െചയ്തു……….



മ�� �പവർ�ന�ൾ

െകാടകര പ�ായ�് കുടുംബ�ശീ CDS െമ�റായ �ശിമതി േഷർലി േജാസ് മുഖ� മ��ിയുെട
ദുരിദ�ാശാസഫ�ിേല�് 5000 രൂപസംഭാവന െചയ്തു.

Jomy Jinson

Block co ordinator
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