
കുടുംബ�ശീ ജി�ാ മിഷൻ

ഇടു�ി

േകാവിഡ് -19കാലെ�കുടുംബ�ശീ �പവർ�ന�ൾ

ക���ണി�ി െഡവല�്െമ� ് െസാൈസ�ി

ഏല�ാറ



േകാവിഡ് - 19 �പവർ�ന�ൾ

ഏല�ാറസിഡിഎസ്

ആമുഖം

േലാകെ�യാെക ആശ�യിൽ നിർ�ി െകാേറാണൈവറസ് വ�ാപനം

തുടരുകയാണ്. നാളിതുവെര ല�കണ�ിന് മനുഷ� ജീവൻ േലാകമാെക
നഷ്ടെ��ിരി�ുകയാണ്. ഇനിയും ഈ മഹാമാരിെയ �പതിേരാധി�ാൻ

ഫല�പാപ്തിയു� മരു�ുകേളാ വാക് സിനുകേളാ കെ��ാൻ സാധി�ി�ി�
എ�ത് ഗൗരവതരമാണ്. ഈ അവസര�ിലാണ് ഇ��യിൽ ആദ�മായി

െകാേറാണ േകരള�ിൽ റിേ�ാർ�് െച���ത്. തുടർ�േ�ാ�് േകരള
ഗവൺെമ� ് സമാനകളി�ാ� �പതിേരാധ �പവർ�ന�ളാണ് വിഭാവനം

െചയ്തത്. സാമൂഹിക അകലവും വ��ി ശുചിത�വും പാലി�്

െകാ�ായിരു�ു എ�ാ �പവർ�ന�ള�ം നട�ു�ത്. ഈ കാലയളവിൽ

േകരള ഗവൺെമ��േനാടും ഏല�ാറ �ഗാമ പ�ായ�ിേനാടും േചർ�് നി�്
െകാ�് വളെര സ്തുത�ർഹമായ േസവനമാണ് ഏല�ാറ സിഡിഎസ്

നട�ിയത്.

ഏല�ാറസിഡിഎസ്

ഇടു�ി ജി�യിെല അഴുത േ�ാ�ിെല ആറ് പ�ായ�ുകളിൽ

ഒ�ാണ് ഏല�ാറ �ഗാമപ�ായ�്. ഏകേദശം 27000 േ�ാളം ജനസംഖ�
ഉ�തിൽ 60 ശതമാനവും േതാ�ം െതാഴിലാളികൾആണ്.ഈപ�ായ�ിെല

17 വാർഡുകളിൽ ആയി 17 ADSകള�ം 198 അയൽ�ൂ��ള�മാണ് ഉ�ത്.
എ�ാ അയൽകൂ��ളിലുമായി 2970േ�ാളം അംഗ�ൾ �പവർ�ി�ു� .ു
മിക� രീതിയിൽഈസംഘടനസംവിധാനെ�സിഡിഎസ് െചയർേപഴ്സൺ

�ശീമതി റഷീദ റഷീദും മ�് സിഡിസ് ഭരണ സമിതി അംഗ�ള�ം േചർ�്

നയി�ു� .ു Covid 19 സമയ�് കുടുംബ�ശീയുെട സംഘടന സംവിധാനെ�
ഫല�പദമായി വിനിേയാഗി�് ഈ മഹാമാരിെയ �പതിേരാധി�ാൻ േവ�ിയു�
�പവർ�ന�ളിൽഏല�ാറസിഡിഎസ് സജീവമായിരു�ു

.



കമ��ണി�ി കിെ�ൻ

േകരള�ിൽ േലാക് ഡൗൺ �പഖ�ാപി�േ�ാൾ േനരി� വലിയ െവ��വിളി
ആയിരു�ു സമൂഹ�ിെല അവശ വിഭാഗ�ൾ�് ഭ�ണം ലഭ�മാ�ുക

എ�ത്. അതിനായി സം�ാന സർ�ർ എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ള�ം സമൂഹ അടു�ള (ക���ണി�ി കിെ�ൺ) ആരംഭി�ണം
എ�് നിർേ�ശി�ിരു� .ു ജനകീയ േഹാ�ലിെ� �പവർ�ന�ൾ തുട�ാൻ
ഉ� ത�ാെറടു��കൾ നട�ു െകാ�ിരി�ുേ�ാൾആയിരു�ുഈ നിർേ�ശം

വ�ത്. 26/3/2020 ന് തെ� ഏല�ാറ ഗവൺെമ� ് ൈഹസ്കൂളിലും

വാഗമൺ ഗവൺെമ� ് സ്കൂളിലും �ഗാമപ�ായ�് സമൂഹ അടു�ള
ത�ാറാ�ുകയും സിഡിഎസ്െന �പവർ�ന ചുമതല ഏൽപി�ുകയും

െചയ്ത .ു പ�ായ�് നൽകിയ ലി�് അനുസരി�് ഓേരാ ദിവസവും ശരാശരി
110 ആള�കൾ�് ഭ�ണം ത�ാറാ�ി പാർസൽ ആയി ആള�കള�െട

വീടുകളിൽ എ�ി�� നൽകിയ ഈ േസവനം വിലമതി�ാനാവാ�താണ്.
കൂടാെത ഡ���ിയിൽ ഉ�ായിരു� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ, ആേരാഗ�
�പവർ�കർ എ�ിവർ�ും അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�ും സമൂഹ

അടു�ളയുെട േസവനം ലഭ�മായിരു� .ു ഇൗ �പവർ�ന�ൾ ഇേ�ാഴും

തുടരുകയും െച��� .ു സിഡിഎസ് െചയർേപഴ്സണും മ�് പ�് കുടുംബ�ശീ
അംഗ�ള�ം േചർ�ായിരു�ു സമൂഹ അടു�ളയുെട �പവർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി�ത്.



വാട്സ്ആപ് �ഗൂ��കൾ.

രാജ�ം ഒരു വലിയ �പതിസ�ി േനരിടുേ�ാൾ ഏ�വും �പധാനം
കൃത�മായ വിവര�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം ഏ�വും േവഗം ജന�ളിൽ

എ�ി�ുക എ�താണ്. ഔേദ�ാഗികമായ അറിയി��കൾ, നിർേ�ശ�ൾ,
മു�റിയി��കൾ എ�ിവ താെഴ ത�ിലു� ആള�കളിൽ എ�ി�ുവാൻ

േവ�ി ഏല�ാറ സിഡിഎസ് മുൻൈക എടു�് CDS െമ�ർമാരുെട വാട്സ്
ആ�് �ഗൂപ് ഉ�ാ�ിയിരു� .ു Covid 19നുമായി ബ�െ��് 17 വാർഡുകളിലും



സിഡിഎസ് െമ�ർമാർ അഡ്മിൻ ആയ �ഗൂ��കൾ രൂപികരി�ുകയും ആ
വാർഡിെല എ�ാ അയ�ൂ� �പസിഡ�മ്ാെരയും െസ�ക�റിമാെരയും

ഉൾെപടു�ുകയും െചയ്ത .ു അതിന് േശഷം ഓേരാ അയൽകൂ��ിനും
വാട്സ് ആപ് �ഗൂപ് രൂപീകരി�് പരമാവതി എ�ാ അംഗ�െളയും അെ��ിൽ
അംഗം ഉൾെപടു� കുടുംബ�ിെല ഒരംഗെ� ഉൾെപടു�ി വിവര�ൾ

ൈകമാറി. ഇത് െത�ി�ാരണ പര�ാെത കൃത�മായ അറിവുകൾ നൽകാൻ

സാധി��.

CMHLS േലാൺസ്കീം

േകരള�ിൽ േലാക് ഡൗൺ �പഖ�ാപി�ത് മൂലം വരുമാനനഷ്ടം
ഉ�ായ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�് മുഖ�മ��ിയുെട സഹായഹസ്തം വായ്പ

പ�തി�് മിക� �പതികരണമാണ് ലഭി�ത്. എല�റ സിഡിഎസ്

പരിധിയിലു� 159 അയൽ�ൂ��ൾ ഇൗ വയ്പ�് അേപ�ി�ുകയും
9695000 രൂപ അനുവദി�ുകയും െചയ്ത .ു 1939 അംഗ�ൾ�് ഇൗ വായ്പ
പ�തിയുെട ഗുണം ലഭി�ു�ു�്. കൂടുതൽ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�ം ദിവസ
േവതന�ാരായ ആള�കൾ ആയതുെകാ�് തെ� ഇൗ വായ്പാ പ�തി

വളെരയധികം സഹായകരമായിരു� .ു േലാണുകൾ എ�തയും േവഗം

അംഗ�ളിൽ എ�ി�ുവാൻ സിഡിഎസ് ഭരണസമിതി ൈദനം ദിന

ഇടെപടലുകൾ നട�ി െകാ�ിരി�ു� .ു

േ�ബ�് ദ െചയിൻകാ�യിൻ

േകാവിഡ് 19എ� മാരക േരാഗെ� �പതിേരാധി�ാൻഏ�വും ന�

മാർഗം വ��ി ശുചിത�വും സാമൂഹിക അകലവുമാണ്.അതിനായി േ�ബ�് ദ
െചയിൻ എ� ക�ാംെപയ്ൻ
മിക� രീതിയിൽ

നട�ിലാ�ിയിരു� .ുസിഡിഎസ്
ഓഫീസിൽ എ�ു�
ആള�കേളാട് ഓഫീസിന്
മുൻപിൽ �ാപി� േ�ബ�് ദ
െചയിൻ കൗെ�റിെ� േസവനം
�പേയാജനെ�ടു�ാൻ
നിർേ�ശി�ുകയും ഇ�രം
മാർ� നിർേ�ശ�ൾ വാട്സ് ആ�് �ഗൂ��കളിലൂെട എ�ാ അയൽകൂ�

അംഗ�ൾ�് നൽകുകയും േബാധവത്കരണം നട�ുകയും െചയ്ത .ു



മാസ്ക് നിർമാണം

വരും കാല�ളിൽ ഇൗ മഹാമാരിെയ �പതിേരാധി�ാൻ ഏ�വും

�പധാനം മാസ്ക് ആണ്. പ�ായ�ിെലആള�കൾ�് സൗജന�മായി മാസ്ക്
വിതരണം െച�ാൻ പ�ായ�് തീരുമാനി�േ�ാൾ തെ� ഇൗ ധൗത�ം

കുടുംബ�ശീ ഏെ�ടു�ുകയായിരു� .ു ഏകേദശം 15000 േ�ാളം

മസ്കുകള�െട ഓർഡർആണ് സിഡിസ് ന് ലഭി�ത്.അതിൽ ഒ�ാം ഘ�ം എ�
നിലയിൽ 6000 മസ്കുകൾ പ�ായ�ിന് ൈകമാറി കഴി� .ു ഇതിനായി
ഏല�ാറ സിഡിഎസ് ഇൽ  രജി�ർ െചയ്ത 3 സംരംഭക �ഗൂ��കളിൽ
നി�ായി 15അംഗ�ൾആണ് �പവർ�ി�ത്

കുടുംബ�ശീ നിർമി�് നൽകിയ മാസ്കുകൾ പ�ായ�് �പസിഡ�് െസ�ക�റി

തുട�ിയവർ െചയർേപഴ്സനിൽ നി�ുംഏ��വാ�ു� .ു



അഗതി രഹിത േകരളം.

നിരാലംബരായ ആള�കൾ�് എ�ാ മാസവും േപാഷക ആഹാര

കി�് അഗതി രഹിത േകരളം പ�തി വഴി നൽകിയിരു� .ു 256
ഗുണേഭാ�ാ�ളാണ് ഏല�ാറ സിഡിഎസ് ഇൽ ഉ�ത്. േലാക് ഡൗൺ
�പഖ�ാപി�ത് മൂലം വാഹന സൗകര�ം ഇ�ാ�തിനാൽ ഇൗ
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് സമയ ബ�ിതമായി കി�് വാ�ു�ത് ഒരു

െവ��വിളിയായിരു� .ു
അതിനാൽ ഓേരാ

�പേദശെ��് ഉ� ഭ��

വസ്തു�ൾ അതത് �ല�്
എ�ി�� നൽകിയ �പവർ�നം

�പശംസനീയമാണ്.ഇ�ര�ിൽ
േലാക്ഡൗൺ തുടരു�
സാഹചര��ിൽ ഇൗ
�പവർ�നം തുടരാൻ ആണ്

സിഡ് സ് െ�തീരുമാനം

അഗതി രഹിത േകരളം
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്

േപാഷകാഹാര കി�് വീടുകളിൽഎ�ി�് െകാടു�ു� .ു

DFK ELDERLY CARE

ഇൗ േലാക് ഡൗൺ കാല�് ഏ�വും കൂടുതൽ �ശ� േവ�

വിഭാഗമായിരു�ുഅഗതി കുടുംബ�ളിെല 60 വയസിന് മുകളിൽ �പായമു�
വേയാജന�ൾ. ഇവർ�് വളെര േവഗം േരാഗം പിടിെപടാൻ ഉ� സാധ�ത

കൂടുതൽ ആണ് . അതുെകാ�് തെ� േ��് മിഷൻെ� നിർേദശ �പകാരം

അഗതി കുടുംബ�ളിെല വേയാജന�െള േഫാണിൽ ബ�െ��് അവരുെട

ആേരാഗ� �ിതി, ഭ�� ലഭ�ത, മരു�ുകള�െട ലഭ�ത , ഏെത�ിലും
തര�ിലു� േരാഗ ല�ണ�ൾ ഇ� എ�് ഉറ�് വരു�ുക തുട�ിയ

�പവർ�ന�ൾ കാര��മമായി നട�ിയിരു� .ു ഇ�ര�ിൽ



ഇരു�ൂേറാളം ആള�കെള നാല് തവണ േഫാണിൽ ബ�െ�ടുകയും ഭ�ണം
ആവശ�മായ ഇരുപ�ിഅ�്ആള�കൾ�് സമൂഹഅടു�ള വഴി ഭ�ണം

ലഭ�മാ�ുകയും െചയ്ത .ു മരു�് ആവശ�മായ പ�് ആള�കൾ�് PHC വഴി
മരു�ും ലഭ�മാ�ി.

ബാലസഭ

േലാക് ഡൗൺ മൂലം ബു�ിമു�് അനുഭവെ�� ഒരു

വിഭാഗമായിരു�ു കു�ികൾ. ജൂനിയർ അര�് കലാമ�ര�ൾ ഓൺൈലൻ
വഴി നട�ിലാ�ാൻ ലഭി� നിർേ�ശം താെഴ ത�ിേല�് നൽകിയിരുെ��ിലും
�പതികരണം േമാശമായിരു� .ു എ�ിരു�ാലും സിഡിഎസ് നും സിഡിഎസ്
െമ�ർമാർ�ും ആവുംവിധം കു�ികെള േബാധാൽ�രണം നട�ുവാനും
േലാക് ഡൗൺ മൂലമു� സ�ർ��ിൽ നി�് മു�ി േനടാൻ േവ�

നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയിരു� .ു അേതാെടാ�ം കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�ും
ഓൺൈലൻ മ�ര�ൾസംഘടി�ി�ിരു� .ു

െപാതുവിതരണം

സർ�ാർ �പഖ�ാപി� സൗജന� ഭ�� കി�് പായ്�്

െച���തിനായി കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�െട േസവനം വലുതായിരു� .ു ഇൗ
�പവർ�ന�ൾ നട� എ�ാ ദിവസവും പതിനേ�ാളം കുടുംബ�ശീ

അംഗ�ൾഇൗ �പവർ�ന�ിൽഏർെ��ിരു� .ു

ടൂൾ കി�് വിതരണം

എംെകഎസ്പി പ�തിയുെട ഭാഗമായി 192 അയൽ�ൂ�

അംഗ�ൾ�് യഥാ�കമം 250 രൂപ 600 രൂപ നിര�ിലു� VFPCK ടൂൾ കി�്
നൽകുവാനു� �പവർ�ന�ൾ നട� വരികയാണ് ഭ�� സ�യം പര�ാപ്തത
എ� ല���ിേല�് ഒരു പടി കൂടി അടു�ാൻ ഇ�ര�ിലു�

�പവർ�ന�ൾെകാ�് സാധി�ും..

അടു�ള േതാ�ം ചല�്.

പ��റി കൃഷിയിൽ ഓേരാ വീടും സ�യം പര�ാപ്തമാ�ുവാൻ
ല��മി��െകാ�് ഓേരാ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�ം അവരവരുെട വീടുകളിൽ
അടു�ള േതാ�ം ത�ാറാ�ി പരിപാലി�ു� �പവർ�നം നട�ാൻ ഉ�



നിർേ�ശം നൽകിയിരു� .ു ഇൗ �പവർ�ന�ളിേല�് കൂടുതൽ കുടുംബ�ശീ
അംഗ�െള േചർ�ു�തിനു� �കമീകരണ�ൾ സിഡിഎസ് തല�ിലും

ADS തല�ിലും നട�ു വരു� .ു കൂടുതൽ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�ം എേ��്
േമഖലയിൽ ലയ�ളിലും മ��ം താസി�ു�തിനാൽ �ലപരിമിതി ഒരു

�പധാന െവ��വിളിയാണ് േമൽ സൂചി�ി� VFPCK ടൂൾ കി�് വിതരണ�ിന്
േശഷം കൂടുതൽ ആള�കൾ അടു�ള േതാ�ം ത�ാറാ�ു�

�പവർ�ന�ളിേല�് വരും എ�ത് നി�യമാണ്.

ആേരാഗ�ം

വാർഡുതല �ീനിംഗ് �പവർ�ന�ൾ നട�ിയേ�ാൾ അതത്
വാർഡുകളിെല സിഡിഎസ് െമ�ർമാർ എ ഡി എസ് അംഗ�ൾ മ�്

കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ �കിയാ�കമായി പെ�ടു�ു.കൂടാെത ഏല�ാറ

േഹാ�്സ്േപാ�് ആയി �പഖ�ാപി�േ�ാൾ ആേരാഗ� വകു�് നൽകിയ
നിർേ�ശ�ൾ താമസം കൂടാെത താെഴ ത�ിലു� ആള�കളിൽ എ�ി�ാൻ

കുടുംബ�ശീയുെട വാട്സ്ആപ് �ഗൂ��കൾവഴി സാധി��.

ഭാവി പരിപാടികൾ

. Covid 19 ഒരു യാഥാർ��മായി അംഗീകരി�് െകാ�് വരുംകാല�ളിൽ
അതിന് അനുസരി��� �പവർ�ന�ളാണ് ആസൂ�തണം െച���ത്.
കു�ികളിലും മുതിർ�വരിലും വ��ി ശുചിത�വും പരിസര ശുചിത�വും

വർ�ി�ി�ുവാൻ ആവശ�മായ േബാധവത്കരണം ,സംരംഭകർ�് 
ആവശ�മായ പി�ുണ , െ�പാഫഷനൽ രീതിയിലു� മാസ്ക് നിർമാണം ,സാനി
ൈ�സർ നിർമാണം തുട�ിയവ േ�പാ�ാഹി�ി�ുക എ�ിവ �പധാന

�പവർ�ന�ളിൽ ഉൾെ�ടു�ാൻതീരുമാനി��.

അേതാെടാ�ം ഭ�� സ�യം പര�ാപ്തമാ�ാൻ എ�ാ കുടുംബ�ശീ
അംഗ�ള�െട വീ�ിലും അടു�ള േതാ�വും വാർഡ് അടി�ാന�ിൽ തരിശു

നില�ൾ കെ��ി JLG കള�െട േനതൃത��ിൽ സാധ�മായ കൃഷികൾ

ആരംഭി�ുക മൃഗ പരിപാലനം ,തേ�ശീയമായി വരുമാനം വർധി�ി�ു�



�പവർ�ന�ൾകൂടുതലായി നട�ിലാ�ാനും സിഡിഎസ് ല��മിടു� .ു

ഉപസംഹാരം

േകരള�ിെ� സ്�തീ സാമൂഹിക ,സാ��ിക വികസന രംഗ�ളിൽ

കഴി� 22 ര�് വർഷമായി �പവർ�ി�ു�കുടുംബ�ശീ ,േകരളം േനരിടു� ,
�പളയവും െകാേറാണയും െതാഴി�്ലയ്മയും േപാലു� എ�ാ െവ��വിളികള�ം

അതത് സർ�ാരുകേളാെടാ�ം േചർ�് നി�് െകാ�് െപാരുതുകയാണ്.
േതാൽ�ാൻ മനസി�� ഒരു കൂ�ം സ്�തീകള�െട പി�ുണേയാെട.
കുടുംബ�ശീയുെട സംഘടന സംവിധാനെ� ഫല�പദമായി ഉപേയാഗി��
െകാ�് ഏ�വും സാധാരണ�ാരായ വനിതകൾ�് ഇൗ േകാവിഡ് കാല�ും
ത�ളാൽ ആകും വിധം സർ�ാരിെനയും ജന�െളയും േസവി�ുവാനും

ഇൗ േപാരാ��ിൽ ഓേരാ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�് പ�ാളികളാകാൻ
സാധി��എ�തിന് ഏല�ാറസിഡിഎസ് ഒരു െതളിവാണ്.

അവലംബം.

സിഡിഎസ് െചയർേപഴ്സൺ , േ�ാക് േകാർഡിേന�ർമാർ ,അ�ൗ��്
തുട�ിയവരുമായു�ചർ�

ഏല�ാറസിഡിഎസ് െചയർേപഴ്സൺ

�ശീമതി റഷീദ റഷീദ്

9656006053

േലഖനം ത�ാറാ�ിയത്

�ശി.േജാസഫ് എംസി

േ�ാക് േകാർഡിേന�ർ

അഴുതബ്േളാ�്

9744512496


