
         

          അടാ�് CDS േലാ�്ഡൗൺ �പവർ�ന�ൾ  
 
 

   ആമുഖം  
സാംസ് കാരിക നഗരിയുട പുഴയ്�ൽ േ�ാ�് അതിർ�ിയിൽ ഉൾെ�ടു� �പേദശമാണ്         

അടാ�് സി ഡി എസ് .കാർഷികസംസ് കൃതിയുെട ൈപതൃകം ഉൾെകാ���       
പ�ായ�ിൽ കർഷകരും, െതാഴിലാളികള�ം, െചറുകിട വ�വസായ സംരംഭകരും      
ഉൾെകാ���താണ്. 14 വാർഡുകൾ ഉ� സാമാന�ം വലിയ ജനസംഖ� ഉ� �ഗാമ         
�പേദശമാണ്. കുടുംബ�ശീ �പവർ�ന�ളിൽ േ�ാ�് പരിധിയിൽ കൃത�മാർ�      
�പവർ�നം കാഴ്ചെവ�ു� സിഡിസ് ആണ് , േലാകെമ�ും െകാേറാണ എ�        
മഹാമാരിയിൽ കുരു�ി കിട�ുേ�ാഴും േകരളം ഈ ദുര�െ�      
�പതിേരാധി�ു�തിൽ മാതൃകാ പരമായ േന�മാണ് േലാക�ിെ� മു�ിൽ      
കാഴ്ചെവ�ത്, ഈ �പവർ�ന ൈശലി തെ�യാണ് ഇവിെട ഓേരാ സിഡിഎസ്കൾ        
േപാലും മാതൃകയാ�ിയത്. സംര�ണം ഉറ�് വരു�ു�തിൽ കൃത�തയാർ�      
നീ��ൾ നട�ാൻ പ�ായ�ും ആയി സഹകരി�� അടാ�ിെല കുടുംബ�ശീ�്       
സാധി�ി���് എ�ത് നിസംശയം  �പസ്താവി�ാവു�  ഒ�് ആണ്..  

ഈ 22 ആം വർഷ�ിൽ േകരള�ിെ� സാ��ിക, സാമൂഹിക, സ്�തീ ശാസ്�തീകരണ         
�പവാർ�n�ള�െട െനടുതൂൺ ആയി കുടുംബ�ശീ നിലെകാ���ു.ര�ു ദശക�ിൽ      
പരം നീ� �പവർ�ന�ളിലൂെട േകരള�ിെല സ്�തീ ശാ�ീകരണ�ിലും      
സാമൂഹ�-സാ��ിക േമഖലകള�െട ഉ�മന�ിലും നിർണായകമായ സംഭാവനകൾ     
നൽകാൻ കുടുംബ�ശീയ്�് സാധി��. ൈവവിധ�മാർ� �പവർ�ന രീതികളിലൂെട      
സമൂഹ�ിെ� പുേരാഗതി�് ആ�ം നൽകു�തിൽ ഇ�ാലയളവിൽ കുടുംബ�ശീ      
വലിയ പ�ു വഹി�ി���്. ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിലൂെട സാധാരണ�ാരുെട      
ജീവിതെ� െമ�െ�ടു�ാനും കൂടുതൽ ചലനാ�കമാ�ാനും കുടുംബ�ശീയ്�്     
സാധി��. ഇ�രം �പവർ�ന�ൾ േദശീയ-അ�ർേദശീയ തല�ിൽ േപാലും      
അംഗീകാര�ൾ േനടിെ�ാടു�ുകയു�ായി. സം�ാനം േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ     
േനരിടു� ഈ സമയ�് അടാ�് കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ �പതിേരാധ       
�പവർ�ന�ളിൽ സജീവ പ�ാളി�ം ഏെ�ടു�ുകയു�ായി. ക���ണി�ി കി�ൻ ,       
ജനകീയ േഹാ�ൽ, വേയാജന�ള�െടയും �പേത�ക �ശ� ആവശ�മു�വരുെടയും      
പരിര�, മാസ്ക്, സാനിൈ�സർ നിർ�ാണം, കൗൺസിലിംഗ് പി�ുണ തുട�ി       
നിർണായകമായ നിരവധി േസവന�ൾ�് അവർ ചു�ാൻ പിടി�ു�ു.      
�പളയകാല�ളിലും നിസ്തുലമായ േസവനമാണ് അവർ നിർവഹി�ത്. ഇ�രം      
ഘ��ളിൽ സർ�ാർ ആവിഷ്കരി�ു� ജനേ�മപ�തികൾ    



സാധാരണ�ാർ�ിടയിൽ ഫല�പദമായി നട�ിലാ�ാൻ കുടുംബ�ശീ നൽകു�     
സഹായം വളെര വലുതാണ്.  

�തിതല സംഘടനാ ചലി�ി�ത്  
കുടുംബ�ശീ സംവിധാന�ിെ� പരമ �പധാനമായ �പവർ�ന ൈശലി അതിെ� താെഴ         
ത�ിൽ എ�ി�ു�തിൽ സു�പധാന പ�് ഈ സംവിധാന�ിെ� �തിതല സംഘടനാ        
ശ�ി തെ�യാണ്.. �്േ��് മിഷൻ നിർേ�ശി�ു�ത് ജി�ാ മിഷനിേല�ും അവിെട        
നി�ും cds േല�ും അവിെട നി�ും ADS േല�ും അവിെട നി�ും NHG കളിേല�ും           
എ�ി�ു� �പവർ�നം വളെര കാര��മതേയാെട കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ ഉ�       
ഓേരാ കുടുംബ�ളിലും നട�ിലാ�ു�ു.. ഈ േലാ�് െഡൗൺ കാല�് അതിനായി        
�ിരം ൈശലിയിൽ ക��ികൾ കൂടാൻ കഴിയാ� സാഹചര��ിൽ അത്       
സാധ�മായത് watsapp group കൾ മുേഖനയാണ്.. സി ഡി എസ്, എ ഡി എസ്,           
അയൽ�ൂ� തല�ിൽ വാട്സ്ആ�് �ഗൂപ് കൾ വഴിയാണ് എ�ാ അറിയി��കൾ        
െകാടു�ു.മീ�ിംഗുകൾ കൂടാൻ പ�ാ� ഈ സാഹചര��ിലും �പവർ��ൾ      
സ്മാർ�്  േഫാൺ സഹായേ�ാെട  അയൽ�ൂ��ളിേല�് എ�ി�� െകാടു�ിരു�ു  

വാട്സ്ആ�് �ഗൂ�്   
സി ഡി എസ്, എ ഡി എസ്, അയൽ�ൂ� അംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ിെകാ�് വാട്സ്ആ�് �ഗൂ�്             

രൂപീകരി��.െകാേറാണ െയ കുറി��� േബാധവത്കരണവും, �പതിേരാധ     
നടപടികെള�ുറി��ം താെഴ��ിേല�ു എ�ി�ാൻ ഇതു സഹായകമായി.  

ക���ണി�ി കി�ൻ  
േകരള സർ�ാരിെ� വി�വകരമായ തീരുമാനം ആയിരു�ു ഈ െകാേറാണ കാലെ�         

എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപ�ളിെലയും ക���ണി�ി കി�ൻ �പവർ�നം.      
സർ�ാർ നിർേ�ശം അനുസരി�� അടാ�് ക���ണി�ി കി�ൻ മാർ�് 28 ന് ആരംഭി��, 5           
സി ഡി എസ് അം�ള�െടേനതൃത��ിൽ അടാ�് പ�ായ�് ക���ണി�ി ഹാളിൽ        
ആണ് ക���ണി�ി കി�ൻ നട�ി വ�ത്. എ�ാ സുര� നടപടികള�ം സ�ീകരി�ാണ്         
ക���ണി�ി കി�ൻ നട�ിയിരു�ത്.ഏകേദശം ശരാശരി 250 ഉ�യൂണ് വെര       
ക���ണി�ി കി�നിൽനി�ുംസൗജന�മായി െകാടു�ുേപാ�ിരു�ു. അടാ�്    
കുടുംബ�ശീ അയൽ�ൂ��ള�ം െജ എൽ ജി �ഗൂ��കൾ വഴി ഏകേദശം 750െക ജി          
പ��റി, പലചര�ുകൾ ഈ ക���ണി�ി കി�നിേല�ു സംഭാവന െചയ്തു.  

 



 
 
 

േലാ�േഡാൺ കാലെ� �കിയാ�കമായ �പവർ�ന�ൾ  

      ഈെയാരു െകാേറാണ കാല�്  എടു�ു പറേയ� ആദ�െ�  ഇടെപടൽ എ�ത് 
എ�് െകാ�ും പതിനായിര�ിൽ പരം  മാസ്ക് നിർമി�� അടാ�ിെല  എ�ാ വീ�ിലും 
കുടുംബ�ശീ എ�ി�� എ�ത് തെ�യാണ്,  പ�ായ�് ആയി സഹകരി��  നട�ിയ 
ഈ �പവർ�ന�ൾ  കുടുംബ�ശീയുെട  ഇടെപടൽ  സാധാര�ാരിൽ കൂടുതൽ 
കാര��മമായി  �പതിഫലി��..  പല വാർഡുകളിലും വാർഡ് െമ�ർമാർ ഈ 
�പവർ��ൾ�്  േനതൃത�ം നൽകി െകാ�് സഹകരി��  അത് േപാെല തെ� 
െകാേറാണ കാലെ� വിരസത മാ�ാൻ ആയി  അടാ�ിെല കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ വീ�ിൽ 
തെ� കൃഷി,  കര കൗശല നിർ�ാണം എ�ിവ നട�ുകയു�ായി.വീ�ിൽ 
അടു�ളേ�ാ�ം നിർമാണ�ിനു ആവശ� മായ വി�ുകൾ വിതരണം െചയ്തു.അയൽ 
കൂ�ം അംഗ�ൾ ഒരു നി�ിത തുക സമാഹ രി�� നിർധനാ കുടുംബ�ിനു അവശ� 
വസ്തു�ൾ വാ�ി നൽകി. 

കു�ി�് േവ�ിയു� �പവർ�നം  

ബാലസഭാ കു�ികൾ േവ�ി ജി�ാ തല�ിൽ 'ഈ ക�ാറൈ� കാല�് 'എ� മ�രം 
നട�ുകയും കവിത രചന, യാ�ത വിവരണം, ചി�ത രചന, കഥ രചന എ�ിവ നട�ി, 
അടാ�് പ�ായ�ിെല ബാലസഭാ അംഗ �ൾ ന� പ�ാളി�ം ഉ�ായി. േ�ാ�്  
തല�ിൽ ബാലസഭാ കൂ��കാർ�ായി മ�രം സംഘടി�ി��. ബാലകൃഷി ന� രീതിയിൽ 
െചയ്തു േപാരു�ു. ആ�ശയ കുടുംബ�ിെല കു�ികൾ�് മാസ്ക് വിതരണം െചയ്തു. 
ബാലസഭയുെട േനതൃ�ിൽ  കു�ികൾ കൃഷിയിൽ പ�ാളികൾ ആയി.. മ�� ജി�ാ മിഷൻ 
േനതൃത��ിൽ നട� "ഒരു   േലാ�ഡൗൺ കാല�് " എ� േപരിൽ നട�  മ�ര�ളിൽ 
അടാ�് നി�ും വൻ പ�ാളി�ം ഉ�ായിരു�ു..  പുഴയ്�ൽ block െലവൽ നട� 
മ�രമായിരു�ു  വീ�ിെലാരു േതാ�ം & ന��സ്  റീഡിങ്  േകാംപ�ീഷൻ  വളർ�ു വരു� 
കുരു�ുകളിെല സർഗാ�കത വളർ�ാൻ  ഈ േലാ�്െഡൗൺ കാലെ� 
�പേയാജനെ�ടു�ാൻ കുടുംബ�ശീ എ� നിലയിൽ അടാ�്നു സാധി��  



 

 



 

വാേയാ ജന�ൾ�് േവ�ി �പവർ�നം  

    നിലവിൽ  പ�ായ�ിൽ  ഉ� ആ�ശയ കുടുംബ�ിെല 60 വയസിനു മുകളിൽ 
ഉ�വെര 3 ദിവസം കൂടുേ�ാൾ വിവര�ൾ അേനഷി�� േപാരു�തിനായി  cds ൽ ഒരു 
റിേസാർസ് േപഴ്സണൻ ആയി കുടുബ�ശീ അംഗം �പവർ�ി��.  വിളി�� 
അേന�ഷി�ു�തിെ� ഫലമായി  സിഡിഎസ് െ�  ചില വേയാജ�ൾ�്  ഭ�ണവും 
മരു�ും നൽകാൻ  സാധി�ി���് , എ�ാവർ�ും മാസ്ക് നൽകി. പ�ായ�ിെ� 
േനതൃത��ിൽ ഒരു 24 hr   െഹൽപ് ഡസ്ക് ആരംഭിചത് വഴി െപാതുജനങളിേല�് 
കുടുബ�ശീ സഹായഹസ്തം  എ�ി�ു�തിൽ കൂടുതൽ കാര��മമായ  ഇടെപടൽ 
സാധി��  

 

േലാൺ  

സർ�ാർ േകാവിഡ് കാല�് കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�ു അനുവദി� േലാൺ CMHLS 
അടാ�്  നി�ും 230 േപർ അേപ�   െകാടു�ു ഏകേദശം 1 േകാടി 80 ല��ിൽ  പരം 
രൂപ േലാൺ അേപ�ി�� അതിൽ  പകുതി േപേരാളം അയൽ�ൂ� അംഗ�ൾ�ു േലാൺ 
ലഭി�ി���് നിലവിൽ.  ബാ�ി ഉ�വർ�് ഈ ആഴ്ചയിൽ കം�ീ�് െച���താണ്  

വിവിധ വകു��കള�മായി സഹകരി��� �പവർ�നം  

പി എച് സി യുെട േനതൃത��ിൽ  ക�റ�യിൻൽ  ഇരി�ു�വെര  വിളി�� 
ആവശ��ൾ�് അനുസരിസ്ഹ് കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ �പതിേരാധ മരു�ുകൾ 
വീടുകളിൽ എ�ി�� നൽകി,  

േപാലീസ് ഡി�ാർട്െമ�ന്് മാസ്കുകൾ വിതരണം െചയ്തു,  േ�ാറിേനഷൻ ന് സഹായി��. 
െഹൽപ് െഡസ്ക് വഴി സഹായ�ൾ നൽകി.  

ഭാവി �പവർ�ന�ൾ  

●  ജനജീവിതം പഴയപടി ആ�ു�തിനായി ഒരു  സമയം എടു�ും എ�ത് 
തീർ�യായതിനാൽ  ദിവസ�ൂലി�ാരായ കുടുബ�ശീ അംഗ�ൾ�ു ഒരു 
ഉപജീവനമാർഗം ആയി എെ��ിലും  ഒരു സംരംഭം ആരംഭി�ു�തിനായി 
പ�ായ�് ആയി സഹകരി�� ഒരു പ�തി ത�ാറാ�ും  

● ജനകീയ േഹാ�ൽ വഴി ഗുണ നിലവരവും ലാഭകര വുമായ ഭ�ണം ലഭ� മാകുക.  



● എ�ാ വീ�ിലും ഒരു അടു�ള േതാ�ം രൂപീകരികുക.  

 

  

 

Chairperson :  ര�വ�ി  

േഫാൺ :    95264 66547 

Block co ordinator :വിശ�ജി�് എം വി  

േഫാൺ :    9400234421 

പുഴയ്�ൽ േ�ാ�് ,  തൃ��ർ  

  

 

 

 

 


