
       പുറമ�ം സി  .ഡി .എ�് - ഒരു േകാവിഡ് കാലം 

പ�നംതി� ജി�യിൽ േകായി��റം േ�ാ�ിൽ പുറമ�ം സി ഡി        
എസിൽ 13 എ ഡി എസ് കളിലായി 74 കുടുംബ�ശീകൾ �പവർ�ി�ു�ു. ഇതിൽ 2           

എസ് .സി അയൽ�ൂ�വും കൂടാെത 1 സ്െപഷ�ൽ അയൽ�ൂ�വും �പവർ�ി�ു�ു.       
15 വേയാജന അയൽ�ൂ��ള�ം 13 ബാലസഭകള�ം �പവർ�ി�ു�ു. മിക� രീതിയിൽ        
സംരംഭക �ഗൂ��കള�ം , വേയാജന സംരംഭ�ള�ം �പവർ�ി�ു�ു. MKSP യുെട        
േനതൃത��ിൽ JLG �ഗൂ��കള�ം മിക� രീതിയിൽ �പവർ�ി�� െകാ�ിരി�ു�ു.       
കൂടാെത ബാലസഭാ കു�ികള�ം കൃഷികൾ െചയ്ത് വരു�ു. എ�ാ മാസവും മുട�ാെത         
70 ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ൾക് ഭ�ണ കി�് സി ഡി എ�് വഴി ലഭ�മാ�ു�ു�് . 12           
ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ൾക് വീട് അ�കു� പണികൾ�് ധന സഹായം നൽകി. GRC         

യുെട �പവർ�നം പുറമ�ം സി ഡി എസിൽ കാര��മമായി തെ� നട�ു വരു�ു ,           

അതിെ� ഭാഗമായി ഒരു ൈല�ബറിയും �പവർ�ി�� െകാ�ിരി�ു�ു. നിലവിൽ       
സ്േനഹിതാ േകാളിങ് െബ�ിൽ 58 അംഗം�ൾ ഉ�് . അവർ�ു േവ� മാനസിക          
പി�ുണയും മ�� േസവന�ള�ം നൽകു�ു�് . 

                                     േകാവിഡ് കാലെ� �പവർ�ന�ൾ 

േകാവിഡുമായി ബ�െ��് കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�് സാമൂഹ� അകലം      
പാലി�ു�തിെ� ആവശ�കതെയ പ�ിയും “േ�ബ�് ദി െചയിൻ ” എ�ാെണ�ും ഇത്        
വീടുകളിൽ എ�െന �പാവർ�ികം ആ�ണം എ�ും കുടുംബ�ശീ അംഗ�െള       
േബാധവത്കരി�ു�തിനു ഒ�ം അവരുെട വീ�ിെല അംഗ�െള ഭാഗവാ�ു�തിനു�      
നടപടികൾ സ�ീകരി��. േ�ബ�് ദി െചയിൻ ഭാഗമായി പുറമ�ം സി ഡി എസ് ഇതിനു           
േവ� വ��മായ മാതൃക നൽകി . തുടർ�് എ ഡി എ��ം കുടുംബ�ശീയും ഈ മാതൃക            
പിൻതുടർ�ു . േകാവിഡിന് മുൻേപ 8 എ ഡി എ��കളിൽ വാട്സ�് �ഗൂ��കൾ          
�പവർ�ി�ു�ു�ാരു�ു , ഈ കാലഘ��ിൽ കുടുംബ�ശീ �പവർ�നം കൂടുതൽ       
കാര��മം ആ�ുവാൻ േവ�ി ബാ�ിയു� 5 എ ഡി എ��കളിലും വാട്സ�് �ഗൂ�്          
രൂപികരി��. ജി�ാ മിഷനിൽ നി�ും കി��� നിർേ�ശ�ള�ം സി ഡി എ�ിെ� തനതായ          
നിർേ�ശ�ള�ം ഈ വാട്സ�് �ഗൂ��കൾ വഴി നിമിഷ�ൾ�കം തെ� അംഗ�ളിൽ        
എ�ി�ാൻ സാധി�ു�ു. കൂടാെത ബാലസഭാ കു�ികള�െട �പവർ�നം      
ഏേകാപി�ി�ു�തിനായി  “നിലാവ് ബാലസഭാ ” എ� വാട്സ�് �ഗൂ�് രൂപികരി��. 

         

മാർ�് 27 മുതൽ ക���ണി�ി കി�ണിെ� �പവർ�നം ആരംഭി�� , 38 ദിവസ�ളിൽ         
ആയി െമയ് 3 ആം തീയതി വെര ക���ണി�ി കി�ണിെ� �പവർ�നം കാര��മം          



ആയി നട�ു . 6671 ഭ�ണ െപാതികൾ സ�� �പവർ�കർ വഴി വീടുകളിൽ          
എ�ി�ുവാൻ സാധി��. ക���ണി�ി കി�നിൽ നി�ും അർഹരായ ആ�ശയ       
അംഗ�ൾ�ും , സ്േനഹിതാ േകാളിങ് െബൽ അംഗ�ൾ�ും , െതരുേവാര�ളിൽ       
അ�ി ഉറ�ു�വർ�ും ഭ�ണം നൽകി , കൂടാെത ബാഹ�മായ യാെതാരു        
ഇടെപടലും ഇ�ാെത സി ഡി എ�ിെ� േനതൃത��ിൽ ക���ണി�ി കി�ണിെ�        
�പവർ�ന�ൾ െകാ�് േപാകാൻ സാധി��. േലാ�് ഡൗൺ കാല�് ആ�ശയ        
ഗുണേഭാ�ാ�െളയും , സ്േനഹിതാ േകാളിങ് െബൽ അംഗ�െളയും ,     

വേയാജന�െളയും േഫാൺ വഴി ബ�െ�ടുകയും അവർ�ു േവ� േസവന�ൾ       
എ�ി�� െകാടു�ുവാനും സാധി��. 

 

 

ബാലസഭാ കു�ികള�െട കഴിവുകൾ    
പരിേപാഷി�ിയ്�ാനായി കവിത , കഥ , ടിക് േടാക് ,ചി�ത രചന തുട�ിയ കലാപരമായ          



കഴിവുകൾ വാട്സ�് �ഗൂ��കൾ വഴി െ�പചരി�ി�ാനും , ജി�ാ മിഷെ� േനതൃത��ിൽ         
നട� മതസര�ളിൽ പെ�ടു�ി�ാനും സാധി��. വിവിധ ബാ�ുകളിേല�ായി മുഖ�       
മ��ിയുെട സഹായ ഹസ്തം വായ്പയിൽ അനുവദി� 85 ല�ം രൂപയുെട അേപ�         
നൽകുകയും , അേപ�കൾ ബാ�ിൽ ലഭ�മായ മുറയ്�് വായ് പകൾ നൽകി        
വരുകയും െച���ു.  

  

 

വാർഡ് തല സാനിേ�ഷൻ ക�ി�ി സാമൂഹ� അകലം പാലി��        
കൂടുകയും േവ� �പവർ�ന�ൾ നട�ുകയും െചയ്തു. െഡ�ി പനി �പതിേരാധ        
�പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി എ�ാ വാർഡുകളിെലയും കുടുംബ�ശീ �പവർ�കെര      
ഉൾെ�ടു�ി ശുചീകരണ �പവർ�ന�ൾ നട�ി. ക���ണി�ി കി�ണിെ�      
�പവർ�ന�ളിൽ പ�ായ�് എ�ാ വിധ സഹായ�ള�ം നൽകുകയു�ായി.      
കി�ണിേല�ു ആവശ�മായ ഭ�ണ സാധന�ൾ സ്േപാണ്സർഷി�ിലൂെട     
കെ��ി ത�ു.  



 

േകാവിഡ് കാല�ു അയൽ�ൂ��ള�െട �പവർ�ന�ൾ�ായി സാമൂഹ�      
അകലം പാലി�� െകാ�് എ�െനയാണ് േകാവിഡ് കാല�ു കുടുംബ�ശീ       
�പവർ�ിേ��ത് എ� മാതൃക വീഡിേയാ േഡാ���െമ�ഷന് വഴി എ ഡി എസിെ�         
വാട്സ�് �ഗൂ��കളിേല�ു �പചരി�ി�ാൻ േവ�ിയു� പ�തി ത�ാറാ�ി      
െകാ�ിരി�ു�ു . മാസ്ക് , സാനിൈ�സർ എ�ിവ സംരംഭകെര െകാ�് നിർമി��        
നൽകാൻ തീരുമാനി��. MGNREGS േല�് ആവശ�മായ മാസ് �ുകൾ      
കുടുംബ�ശീകൾ വഴി നിർമി��  നൽകുകയു�ായി. 

ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ൾക് ഭ�ണ കി�് േകാവിഡ് കാല�ു സി        
ഡി എസിെ� േനതൃത��ിൽ വീടുകളിൽ എ�ി�� നൽകി . ക���ണി�ി കി�ണിെ�         
�പവർ�നം നിർ�ിയ മുറയ്�് ജനകീയ േഹാ�ലിെ� �പവർ�നം ആരംഭി�ാൻ       
സാധി�� . േകാെറ��നിൽ കഴിയു�വർ�് മൂ�് േനരം ജനകീയ േഹാ�ൽ വഴി ഭ�ണം          
നൽകു�ു�്. േകാെറ��ൻ െച��� �ാപന�ളിൽ കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ      
ശുചീകരണ�ിനയി േപാകു�ു�് . 

അനുഭവ  കുറി�്  - സി .ഡി .എസ് െചയർേപഴ്സൺ 

ജീവിത�ിൽ ആദ�മായാണ് ഇതുേപാെല ഒരു മഹാമാരിെയ േനരിേട�ി വ�ത്       
.േകാവിഡുമായി ബ�െപ�� നട�ിയ ക���ണി�ി കി�ണിൽ കൂടി സമൂഹ�ിെ�       
നാനാതുറകളിൽ ഉ�വർ�് പെ�ണം എ�ി�ാൻ കഴി�ത് േവറിെ�ാരു      
അനുഭവം ആണ് . സി ഡി എസ് െചയർേപഴ്സൺ എ� നിലയിൽ േകാവിഡുമായി          
ബ�െ��് പല വിധ �പവർ�ന�ളിൽ ഏർെ�ടാൻ സാധി�� . ഈ മഹാമാരിെയയും         
സർ�ാരിെ�യും ആേരാഗ� �പവർ�കരുെടയും നിർേ�ശ�ൾ പാലി�� നമു�്      
േനരിടാൻ സാധി�ും . െചയർേപഴ്സൺ എ� നിലയിൽ എ�ാൽ കഴിവതും എ�ാ         
�പവർ�ന�ളിലും തുടർ�ും ഏർെ�ടാൻ ഉ� ഊർജം ഈ കാലഘ��ിൽ എനി�്        
േനടിെയടു�ാൻ സാധി��. ന�ൾ ഈ മഹാമാരിെയ ഒരുമി�� േനരിടും എ�ു� ഉറ�         
വിശ�ാസേ�ാട് കൂടി നമു�് മുൻേപാ�് േപാകാം. 
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