
 അഴൂർ കുടുുംബശ്രീ സി ഡി എസ്  

 

 

 

ആമുഖും 

 

 തിരുവന്തപുരം ജില്ലയിൽ പപോത്തൻപ ോട് പലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു 
തീരപേശ പ്പപേശമോണ് അഴൂർ പ്രോമ പഞ്ചോയത്.പ്പതക്കു മംരല്ോപുരം പ്രോമ 
പഞ്ചോയത്തും പടിഞ്ഞോറു  ഠിനം ുളം പ്രോമ പഞ്ചോയത്തും വടക്കു  ിഴുവി 
ല്ം,ചിറയിൻ ീഴ്ഗപ്രോമപഞ്ചോയത്തു ള ം  ിഴക്കു  ിഴുവില്ം പഞ്ചോയതുമോയി 
അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു.ഈ പഞ്ചോയത്തു പ്പപേശം  ോയല്ു ള ം സമതല് 
പ്പപേശങ്ങള ം ഉൾപ്പെടുന്ന 18 വോർഡു ൾ പചർന്ന് രൂപീ ൃതമോയതോണ്. 

               അഴൂർ പ്രോമ പഞ്ചോയത്തിൽ 2000 ആണ്ട് 

ജൂലല് മോസത്തിൽ ശോസ്തപ്തസോഹിതയ പരിഷത് എന്ന സംഘടനയുപ്പട 
സഹോയത്തിൽ സവയം സഹോയ സംഘങ്ങൾ രൂപീ രിചു പ്പവർത്തനം  
ആരംഭിക്കു യും പഞ്ചോയത്തിന്പ്പറ തനതോയ പ്പെപല്ോക്ക് അനുസരിച്ച  
പ്പവർത്തിച്ച  വരി യോയിരുന്നു. 2002 ജനുവരി മോസം 24 തീയതി 
പഞ്ചോയത്തിന്പ്പറ ഒരു പ്പ ട്ടിടം  ുടുംെപ്ശീ ഓഫീസിനോയി നൽ ി ഓഫീസിൽ 
ഉദ്ഘോടനവും  ുടുംെപ്ശീ പ്പഖ്യോപനവും നടത്തി.  ുടുംെപ്ശീയുപ്പട 
നിയമോവല്ിക്കു അനുസൃതമോയി പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തു യും പ്പചയ്തു. 

                              ഴിഞ്ഞ 20 വർഷക്കോല്ം അഴൂർ 
 ുടുംെപ്ശീ CDS പിന്നിട്ട വഴി ൾ വളപ്പര നിഷ്കപ് ിയവും പ് ിയോത്മ വുമോയ 
പ്പവർത്തങ്ങളില്ൂപ്പടയോണ്  ടന്നു പപോയത്.CDS ന്പ്പറ  ഈ  ഴിഞ്ഞ ഭരണ 
സമിതി  ോല്യളവിൽ ഒട്ടനവധി പ്പവർത്തനങ്ങൾ അഴൂർ സി ഡി സ്ത ന്പ്പറ 
പനതൃതവത്തിൽ നടത്തു യുണ്ടോയി. അഴൂർ  ുടുംെപ്ശീ സി ഡി  എസ്ത ൽ  
എപെോൾ 335 അയൽക്കൂട്ടവും അതിൽ 5198 അരഗ്ഗള ംആണ് ഉള്ളത്.                                                                         
. 

 

 



 

  

 

 മയുണിറ്റി  ിച്ചൻ                                   

COVID 19 എന്ന പരോര െോധപയോട് അനുെന്ധിച്ച  സോേോരണക്കോരോയ 
ജനങ്ങൾക്ക് പ്പപതയ ിച്ച് അരതി ൾ, പോല്ിപയറ്റിവ് പ്പ യർ പരോരി ൾ, 
സ്തപനഹിതോ പ ോളിംഗ്പ്പെൽ രുണപഭോക്തോക്കൾ വഴിപയോരങ്ങളില്ും                          

 ടതിണ്ണ ളില്ും അന്തിയുറങ്ങുന്നവർ,അഥിതി പ്പതോഴില്ോളി ർ  എന്നിവർക്ക് 
പല്ോക്കപഡോൺ  ോല്ത്തു  ുടുെ പ്ശീ  മയുണിറ്റി  ിച്ചൻ വഴി ഭക്ഷണ 
പ്പപോതി ൾ എത്തിച്ച .ഇതിനോവശയമോയ പച്ചക്കറി ൾ എല്ലോ േിവസവും 
വിവിധ JLG  ൃഷി പ്രുെിൽ നിന്നും സൗജനയമോയും അല്ലോപ്പതയും എത്തിച്ച . 
. 

                



 

 

     

 

 

                  പ്പപോതു വിതരണ സംപ്െതോയം വഴി ല്ഭയമോക്കിയ ഭക്ഷയ ധനയ 
 ിറ്റിന്പ്പറ പങ്കോളിയോയി.വപയോജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു COVID 19  പ്പതിപരോധ 
പ്പവർത്തനത്തിന്പ്പറ ഭോരമോയി പെോധവൽക്കരണ ക്ലോസ്ത നടത്തു യും 
പ്പ ോപറോണ ലവറസിന്പ്പറ വയോപനപ്പത്തക്കുറിച്ച ം വരോതിരിക്കോനുള്ള         

മുൻ രുതല്ു പ്പളക്കുറിച്ച ം അവപെോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽ ി. 

സൂഷ്മ സുംഭരുംഭും 

        സർക്കോർ പ്പഖ്യോപനം അനുസരിച് 20000 ൽ അധി ം മോസ്ത ു ൾ 
 ുടുംെപ്ശീ തയ്യൽ യൂണിറ്റ  ൾ വഴി തയ്ച്ച  നൽ ി പരോര പ്പതിപരോധ 
പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കോളിയോയി .പ്പ ോപറോണ ലവറസിന്പ്പറ വയോപനം 
തടയുന്നതിന്പ്പറ ഭോരമോയി അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു പയോരം പചരോൻ  ഴിയോത്ത 
സോഹചരയത്തിൽ പഞ്ചോയത്തിപ്പല് മുഴുവൻ അംരങ്ങൾക്കും വോട്സപ് പ്രുപ് 
രൂപീ രിചു. യഥോസമയം മിഷന്പ്പറ നിർപേശങ്ങൾ തോപ്പഴത്തട്ടിൽ 
എത്തിക്കുന്നതിന് CDS നു  ഴിഞ്ഞു. 

 



 

മമകശ്കോ ഫിനോൻസ് 

 

 .പല്ോക്ക് പ്പഡൗൺ  ോല്ത്ത് അയൽക്കൂട്ടങ്ങള പ്പട സോമ്പത്തി  െുദ്ധിമുട്ട  
 ണക്കിപ്പല്ടുത്തു പ രള മുഖ്യമപ്ന്തി പ്പഖ്യോപിച്ച CMLS വോയ്പ പദ്ധതി 220 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിപ്പല്  2744 അംരങ്ങൾക്ക് 26584410 രൂപയുപ്പട വോയ്പ 
പോപക്കജ് SBI പ്പപരുങ്ങുഴി,സർവീസ്തCO-OP െോങ്ക്മുട്ടെല്ം പ രള പ്രോമീണ െോങ്ക് 
പ്പപരുങ്ങുഴി എന്നീ ധന ോരയ സ്ഥോപനങ്ങൾ വഴി ല്ഭയമോക്കി . 

 

                

  

 

                                               അഴൂർ പ്രോമ പഞ്ചോയത്തും  ൃഷി ഓഫീസും  ുടുംെപ്ശീ 
CDS ഉം സംയുക്തമോയി സർക്കോർ നിർപേശപ്പ ോരം  സുഭിഷം 
പദ്ധതിയുമോയി െന്ധപ്പെട്ട ള്ള പഞ്ചോയത്തുതല് സമിതിയും വോർഡുതല് 
സമിതിയും വിളിച്ച  പചർത് തരിശോയി  ിടക്കുന്നതും അല്ലോപ്പതയുമോയ  
 ൃഷിയിടങ്ങൾ  പ്പണ്ടത്തി സംപയോജന സോദ്ധയത ൾ ആരോഞ്ഞു  ൃഷി 
വയോപിക്കുന്നതിനുള്ള വഴി,വരോനിരിക്കുന്ന ഭക്ഷയ ക്ഷോമപ്പത്ത 
അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള പ്പവർത്തനങ്ങ ൾക്ക് തുടക്കം  ുറിച്ച .     

 

 

 



                       

 

                                          അഴൂർ പ്പോഥമി  ആപരോരയ പ പ്രവുമോയി സഹ രിച് 
മഴക്കോല് പൂർവ ശുചീ രണ പ്പവർതനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ആയതിനു CDS 
പ്പല് മുഴുവൻ അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങപ്പളയും പങ്കോളിയോക്കിപ്പ ോണ്ടുള്ള 
പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് പനതൃതവം നൽ ി. 

 

       അരതി രഹിത പ രളം പദ്ധതിയുപ്പട ഭോരമോയി എല്ലോ മോസവും 
നടത്തി വന്നിരുന്ന ഭക്ഷയ  ധനയ  ിറ്റ് പല്ോക്ക്ഡൗൺ  ണക്കിപ്പല്ടുത്തു എല്ലോ 
അരതി  ുടുംെങ്ങളില്ും  പ്രോമപഞ്ചോയത്തിന്പ്പറ വോഹനത്തിൽ വീട് 
വീടോന്തരം പ്പ ോപ്പണ്ടത്തിച്ച  അരതി ള പ്പട സുരക്ഷിതതവം  
നില്നിർത്തുന്നതിന് അഴൂർ CDS നു  ഴിഞ്ഞു.  

 

 

 

         

 

 

                                             പ ോവിഡ് 19 പ്പതിപരോധ പ്പവർത്തനത്തിൻപ്പറ ഭോരമോയി 
പ്പവോസി ള പ്പടയും മറ്റ  സംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മല്യോളി ള പ്പടയും 
തിരിച്ച  വരവ്  ണക്കിപ്പല്ടുത്തു നടത്തുന്ന പ് മീ രണ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ 
പഞ്ചോയത്തു തല്ത്തില്ും വോർഡ് തല്ത്തില്ും രൂപീ രിച്ച  മ്മറ്റി ളിൽ 
 ുടുംെപ്ശീ പ്പവർത്ത ർ വളപ്പര നല്ല ഇടപ്പപടല്ോണ് നടത്തിവരുന്നത് . 



 

 

 

അനയസംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന മല്യോളി ള പ്പട പഹോം പ ോറന്ലറൻ 
സുരക്ഷിതമോപ്പണന്നുള്ളത് പ്ശദ്ധയിൽ പ്പപടുത്തുന്നതിന്  CDS ൻപ്പറ 
പനതൃതവത്തിൽ അയൽക്കൂട്ടോന ൾക്കു വോട്സപ് പ്രുപ് വഴി ചുമതല് നൽ ി. 

 

ക ോക്ക്ഡൗൺ കോർഷിക മത്സരും  

 

  അടുക്കളകതോട്ടവുും മമകശ്കോശ്രീൻ കൃഷിയുും പോചക മത്സരവുും  

 

എല്ലോ വോർഡു ളിപ്പല്യും അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങപ്പള ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു 
വോട്സപ് പ്രുപ് തുടങ്ങി. പപ്പങ്കടുക്കുന്ന അംരങ്ങള പ്പട ഓപരോ േിവസപ്പത്തയും 
 ൃഷിയുപ്പട പുപരോരതി പ്രുെിൽ അയക്കു യും പ്പചയ്തു.അതിൽ നിന്നും 
ഏറ്റവും മി ച്ച  ൃഷി പ്രുെിപ്പന തിരപ്പഞ്ഞടുക്കു യും പലോക്ക് തല് 
മത്സരത്തിൽ പപ്പങ്കടുക്കു യും പ്പചയ്തു.ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥോനം 
ല്ഭിച്ച പ്രുെ  പ്പള തിരപ്പഞ്ഞടുത്തു. 

  

സംസ്ഥോനത്തുണ്ടോ ുന്ന ഏത് പ്പതിസന്ധിപ്പയയും തരണം പ്പചയ്യ ന്നതിന് 
 ുടുംെപ്ശീയുപ്പട പ്തിതല് സങ്കടന സംവിേോനം സുസജ്ജമോയിരിക്കുന്ന 
തരത്തില്ുള്ള പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കു അയൽക്കൂട്ടങ്ങപ്പള പ്പോപ്തരോക്കി. 

 

 



 

JLG  

 

 ോല്വർഷപ്പക്കടുതിയിൽ വോണിപതോതിൽ  ൃഷിനോശം സംഭവിച്ച 
മുട്ടെല്ം,മരങ്ങോട്ട പ ോണം എന്നീ വോർഡു ളിപ്പല് JLG  ൃഷി പ്രുെ  ൾ 
വോർഡ് പ്പമമ്പറും CDS പ്പചയർപപഴ്ഗസനും ADS അംരവും  ൂടി  ൃഷി നോശം 
സംഭവിച്ച സ്ഥല്ങ്ങൾ സരർശിച്ച . 

 

 

 

 

 



 

                             

എല്ലോേിവസവും  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചണിനിപല്ക്കു JLG പ്രുെ  ളിൽ നിന്നും 
പച്ചക്കറി ൾ എത്തിച്ച . 
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