
 

കു��ർ പ�ായ�ിെ�     കീഴിൽ �പവർ�ി�ു� സിഡിഎസ്(രജി.നം. P419/02 )2002 ൽ 
രൂപീകരി��.14 എഡിഎസുകളിലായി 220 കുടും�ശീകൾ �പവർ�ി�ു�ു.പ�ായ�ിെ� 
പുേരാഗതിയിലും വികസന �പവർ�ന�ളിലും കുടുംബ�ശീയുെട �പവർ�നം 
എടു�ുപറയ��താണ്. 

സം�ാന-ജി�ാ മിഷനുകൾ നിർേദശി�ു� പരിപാടികള�ം പ�ായ�ുമായി േചർ�് 
നട�ു�വയും തനതു പരിപാടികള�മായി കുടുംബ�ശീ നാടിെനാ�മു�്. 

േലാകെ�മുഴുവൻ �ഗസി�ിരി�ു� മഹാമാരിയായ േകാവിഡ് -19 ന�ുെട 
േകരളെ�യുംപിടി��കുലു�ിയേ�ാൾ �പതിേരാധ �പവർ�ന�ള�മായി കു��ർ സിഡിഎസും 
കർ�നിരതമായി.ഭരണതല�ളിൽ നി�ു� നിർേദശ�ൾ കൃത�മായി പാലി�� െകാ�് കു��ർ 
സിഡിഎസ്�പതിേരാധ �പവർ�ന�ൾ ശ�മായി തെ� തുടരു�ു. 

േകാവിഡ് �പതിേരാധ �പവർ�ന�ൾ 

  േലാക്െഡൗൺ ആരംഭി�ു�തിനും മുൻേപതേ� അയൽ�ൂ�േയാഗ�ൾ,ക��ികൾ തുട�ി 
ആൾ�ൂ��ൾ ഒഴിവാ�ാൻ  സിഡിഎസ് െചയർേപഴ്സൻ ഉൾെ�� സിഡിഎസ് ക��ി 
തീരുമാനി��.േഫാൺ മുേഖന കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�മായി ആശയവിനിമയം നട�ി വിവര�ൾ 
അറിയുവാൻ എ�ാ സിഡിഎസ് െമ�ർമാെരയും ചുമതലെ�ടു�ി.നിലവിലു�ായിരു� 
വാട്സ്ആ�് �ഗൂ��കൾ  കൂടുതൽ �കിയാ�കമാ�ി.കുടുതൽ അംഗ�െള 
ഉൾ�ടു�ി.േകാവിഡിെ� വ�ാപനെ��റി��ം �പതിേരാധ �പവർ�ന�െള�ുറി��ം 
വാട്സ്ആ�് �ഗൂ�ിലൂെട ചർ�കൾ നട�ിയും മു�റിയി��കൾ നൽകിയും േബാധവൽ�രണം 
നട�ു�ു.  തുണിസ�ികള�ം മാസ്�ുകള�ം നിർ�ി�് നൽകിയും  െപാതു�ല�ളിൽ  െവ�വും 
സാനിൈ�റും �ാപി��ം  �പതിേരാധം തുടർ�ു.വാർഡ് 2,വാർഡ് 14,എ�ിവിട�ളിൽ നി�ുമു� 
അംഗ�ളാണ് �പധാനമായും മാസ്ക് നിർ�ാണ�ിേലർെ��ിരി�ു�ത്. 

 

സിഡിഎസി �െ്റ കീഴിലു� വേയാജന അയൽ�ൂ� അംഗ�ള�െട 
വിവര�ൾ യഥാസമയം അതാത് സിഡിഎസ് െമ�ർമാർ 
അേന�ഷി�ു�ു�്.അവർ�ാവശ�മായ സഹായ�ൾ എ�ി�് നൽകു�തിനും ബു�ിമു��കൾ 
അധികാരികെള അറിയി�ു�തും കുടുംബ�ശീയുെട ഉ�രവാദിത�മാണ്. 

 

സമൂഹ അടു�ള 

 പ�ായ�ിൻെറ േനതൃത��ിൽ 11-◌ാം വാർഡിൽ �പവർ�ി�ു� കുടുംബ�ശീസംരംഭക 
�ഗൂ�ായ ന� യിെല �പവർ�കർ നട�ിയ സമൂഹ അടു�ള 40 ദിവസേ�ാളം ,പ�ായ�ിെ� 
നിർേദശ�പകാരം ആഹാരം പാകം െചയ്തു.ഓേരാ വാർഡിേലയും  ആ�ശയ അംഗ�ൾ,അതിഥി 
െതാഴിലാളികൾ,ഭി��ാർ ,ഡ���ിയിലു� േപാലീസ്ഉേദ�ാഗ�ർ  തുട�ി ഭ�ണ�ിന് 
ബു�ിമു�് േനരി�വർെ��ാം ഭ�ണം എ�ി�ാൻ കഴി�ു.സ��ം �പയാസ�ൾ�ിടയിലും 
കുടുംബ�ശീഅംഗ�ൾ ത�ളാൽ കഴിയും വിധം അടു�ളയിേല�ാവശ�മായ 
പ��റികൾ,പലവ��ന�ൾ,െപാതി െക���തിനാവശ�മായ ഇല തുട�ിയവ സമൂഹ 



 

അടു�ളയിേല�് നൽകി.സിഡിഎസ് െചയർേപഴ്സനുംഅെ�ൗ�െ��ം  പ�ായ�് 
െമ�ർമാരും അടു�ളയുെട വിജയ�ിനായ് രാ�കൽ േജാലി െചയ്തു. 

 

40 ദിവസ�ിനി��റം  സമൂഹഅടു�ളെയ ജനകീയേഹാ�ൽ  ആ�ിമാ�ാൻസാധി��. 

 

 

 

േകാവിഡ് -19 േലാൺ  - േകാവിഡ് മൂലമു�ായി��� �പതിസ�ി മറികട�ാൻ സർ�ാർ 

�പഖ�ാപി� ധനസഹായം അർഹതെ��വർ�് എ�ി�് നൽകാനു� �പവർ�ന�ൾ 

സിഡിഎസ് തുട�ി�ഴി�ു.157 �ഗൂ��കളിലായി1733 കുടുംബ�ശീഅംഗ�ൾ�് 16890000 

രൂപ അനുവദി�ു�തിനു� നടപടികൾ ഇതിേനാടകം പൂർ�ിയാ�ി.സർ�ാറിെ� 

മാനദ��പകാരമാണ് േലാൺതുക അനുവദി�ിരി�ു�ത്. 

 

േകാവിഡ് േലാണിനു� അേപ�കൾ സർ�ീസ് സഹകരണ ബാ�ിൽ സമർ�ി�ു�ു. 

ബാലസഭാ �പവർ�നം 

സിഡിഎസി ൽ �പവർ�ി�ു� 38 ബാലസഭാകു�ികെള ,േകാവിഡ് വ�ാപനെ��ുറി��ം 
�പതിേരാധ �പവർ�ന�െള�ുറി��ം  വ��ിശുചിത�െ��ുറി��ം  വാട്സ്ആ�് 
�ഗൂ��കളിലൂെട നിർേദശം നൽകു�ു�്.േലാക്െഡൗൺ കാലം ബാലസഭാകു�ികൾ 
അവരുെട കലാവാസനകൾ �പകടി�ി�ാനായ് �പേയാജനെ�ടു�ി.ഉപേയാഗശൂന�മായ 



 

േബാ�ിലുകളിലും േപ�റുകളിലും ചി�തം വര��ംേപ�ർ ബാഗുകൾ ഉ�ാ�ിയും മ�് �കാഫ്�് 
വർ�ുകൾ െചയ്തും അവർ വീടുകളിൽ തെ�യിരു�ു.  

 

 

 

 

 

വിവിധ വകു��കള�മായി േചർ�ു� �പവർ�ന�ൾ  - ആേരാഗ� വകു��മായി േചർ�് 

എ�ാ വാർഡിലും സാനിൈ�േസഷൻ ക��ി രൂപീകരി�ുകയും വാർഡ് െമ�ർ,ആശാ 

വർ�ർമാർ,കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ എ�ിവരുമായി േചർ�് നാടും വീടും 

ശുചിയാ�ു�തിന് തീരുമാനി��.എ�ാ വീടുകളിലും മാസ്ക് വിതരണം െചയ്തു.ആേരാഗ� 
വകു�ി�െ്റ േനതൃത��ിൽ സാനിൈ�സർ വിതരണം നട�ീ.േഹാമിേയാ,ആയുർേവദ 

വകു�്�പതിേരാധ മരു�ുകൾ വിതരണം െചയ്തു. 

മറുനാടുകളിൽ നി�ും വ�ി���വരുെട വിവര�ൾ േശഖരി�് അധികാരികെള 

അറിയി�ു�ു.ക�ാറൻൈ�നിലു�വെര േഫാണിലൂെട ബ�െ��് അവർ�ാവശ�മായ 

ഭ�ണം,മരു�ുകൾ മ�് ആവശ�സാധന�ൾ മുതലായവ എ�ി�് നൽകു�ു�്. 

കൃഷി ആഫീസിെ� നിർേദശ�പകാരം പ��റി വി�ുകൾ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�് 

വിതരണം െചയ്തു. 

2018,2019 വർഷ�ളിലു�ായ മഹാ�പളയ�െള അതിജീവി� ന�ൾ ഈ മഹാമാരിേയയും 

അതിജീവി�ും എ�് 

ആശ�സി�ാം. 

 
 


