
േകാവിഡ് 19കാലെ�കുടുംബ�ശീയുെട �പധാന �പവർ��ൾ -

കാ�ിര��ി �ഗാമപ�ായ�ുസി ഡി എസ്

കാ�ിര��ി താലൂ�ിൽ െ�ടു� പ�ായ�ാണ  ്കാ�ിര��ി പ�ായ�്.വിസ്തീർ�ം
52.47ചതുര�ശ കി.മീ. 2011-െല ജനസംഖ�ാകണെ�ടു���പകാരം 23വാർഡുകളിലായി 7027
ഭവന�ള�ം അവയിൽ 7062കുടുംബ�ള�ം പാർ�ു�ു. െമാ�ം ജനസംഖ� 37017.ഇതിൽ
പുരുഷ�ാർ 18756സ്�തീകൾ 18261.ജനസാ��ത ചതുര�ശ കി.മീ.ന് 324.സ്�തീപുരുഷാനുപാതം
1000 പുരുഷ�ാർ�് 974സ്�തീകൾ.സാ�രത 95% - പുരുഷ�ാർ 97%,സ്�തീകൾ 93%.

കുടുംബ�ശീ സം�ാനതല�ിൽ �പവർ�നംആരംഭി�േ�ാൾതെ�കാ�ിര��ിയിലും

കുടുംബ�ശീയുെട �പവർ�നം േവേരാടി തുട�ിയിരു�ു.എ�ാൽ 2003 ലാണ്കുടുംബ�ശീ സി ഡി
എസ് രജി�ർ െച��കയും ഇതിെ�കീഴിൽ �പവർ��ൾഏേകാപി�ി�ുയും െചയ്തത്.ഇേ�ാൾ
23എഡിഎസ് കളിലായി 320അയൽ�ൂ��ൾ �പവർ�ി�� വരു�ു.ഇതിൽ 4100ഓളം
കുടുംബ�ശീ �പവ�കർകുടുംബ�ശീയുെട �പഖ�ാപിത ല���ിനായി ൈക െമയ് മറ�ു

�പയത് നി�� വരു�ു.സമൂഹ�ിെലസമസ്ത േമഖലകളിലും കെ�ാ�� പതി�ി�ാൻകുടുംബ�ശീ
�പവർ�കർ�് കഴി�ി���്

േകാവിഡ് 19കാലെ�കുടുംബ�ശീയുെട �പധാന �പവർ��ൾ

1. െപാതുസമൂഹ േബാധവത്കരണം
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7. മാസ്ക് നിർമാണം
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10.ക�ാറൈ�ൻ ഉ�വർക് േബാധവത്കരണം

േമൽ പറ� �പധാനെപ� 10 �പവ�ന�ൾകാ�ിര��ി കുടുംബ�ശീ സി ഡി എസ് െ�

പ�ാളി�ം വിശകലനം െച�ാം

1. െപാതുസമൂഹ േബാധവത്കരണം



�ഗാമപ�ായ�ിെ� നിർേദശ�പകാരം കാ�ിര��ി �ഗാമപ�ായ�ിെല 23എഡിഎസ്
കള�െടയും േനതൃ�്തിൽ വാർഡ് തല�ിൽ േകാവിഡ് 19തടയു�തിന് േവ�ി
േബാധവത്കരണ�ിന് ക�ി�ികൾ രൂപീകരി�ുകയും ഓേരാഅയൽ�ൂ��ൾ�ുംആ
�പേദശ�ു�വീടുകൾവിഭജി�� നൽകി െകാേറാണൈവറസ് നുഎതിെര ഉ�

േബാധവത്കരണവും �പതിേരാധ �പവർ��ൾവിശദീകരി�ി��� േനാ�ീസ് വിതരണവും നട�ി.

എഡിഎസ് �പവർ�കർഅവരുെട വാർഡിൽ വിേദശ�് നി�ും, മ��സം�ാ�ളിൽ

നി�ും, മ�� ജി�കളിൽ നി�ും വ�വരുെട വീടുകൾക��ി ലി�് പ�ായ�ിനു
നൽകു�തിനും നിരീ�ണ�ിനു േവ�സഹായവും െചയ്തു െകാടു�ു.

2.സിഎംഎച് എൽഎസ് േലാൺ

േകാവിഡ് - 19 േലാക് ഡൗണ  ് കാലയളവില  ് വരുമാനം നഷ്ടെ�� കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള്�്
താല്�ാലികആശ�ാസംഎ�നിലയില  ് റീസര്ജ� ് േകരള േലാണ  ് സ് കീം മാതൃകയില  ്
കുടുംബ�ശീയിലൂെട നട�ിലാ�ാന് സര്�ാര് ആവിഷ് കരി� പ�തിയാണ് മുഖ�മ��ിയുെട
സഹായഹസ്തം (CM's Helping Hand Loan Scheme - CMHLS).

സി ഡി എസ് ഇതുവെര 220അയൽ�ൂ��ളിലായി 2900 േപർ�് 18800000 രൂപ
നല്കുവാനായു�അേപ�ബാ�ിൽ നൽകിയി���്.

3.ക���ണി�ി കി�ൻ

െകാേറാണൈവറസ് വ�ാപന�ിെനതിേരയു� േകരള�ിെ� �പതിേരാധ �പവര് �ന�ളിെല
ഒരു നിർ�ായകഘടകമാണ്ക���ണി�ി കി�ണുകൾ.ക���ണി�ി കി�ണുകളിലൂെട
ആവശ��ാര്�് സൗജന� ഭ�ണംനല്കു�തിെ� െചലവ് തേ�ശ�ാപന�ള് പൂര്�മായി
വഹി�ുകയാണ .്സ് േപാണ്സർഷി�ിലൂെടേയാ തനത് ഫ�ിലൂെടേയാഅെ��ില  ് �ാന് 
ഫ�ിലൂെടേയാ ഇതിനു� െചലവ് വഹി�ാനു�നിര്േ�ശമാണ്തേ�ശ�ാപന�ള്�്

നല്കിയിരി�ു�ത്. നിര്�നര് ,അഗതി കുടുംബാംഗ�ള് ,കിട��േരാഗികള് , ഭി�ാടകര് 
തുട�ിയവര്�ാണ് ഭ�ണംസൗജന�മായി നല്കാന് സര്�ാര് നിര്േ�ശം
നല  ് കിയിരി�ു�ത്.ഇത് കൂടാെതആവശ��ാര്�് 20 രൂപ നിര�ിലും ക���ണി�ി
കി�ണുകളില  ് നി�് ഭ�ണംലഭി�ു�ു.ആവശ��ാര്�് വീടുകളിലുംഎ�ി�് നല്കു�ു.

ക���ണി�ി കി�െ� ഭാഗമായി 4210ഊണുകൾസൗജന�മായി നൽകിയി���്. ജനകീയ േഹാ�ൽ
നട�ു�തിന് തിരെ�ടു�അേതഅംഗ�ൾതെ�യാണ്ക���ണി�ി കി�നിലും

�പവർ�ി�ത്.അതിനു പുറെമഎ�ാവാർഡുകള�ം ഒരു ദിവസെ�പലവൻജ��ള�ം പ��റിയും

സൗജന�മായി എ�ി�� നൽകി.

4.ജനകീയ േഹാ�ൽ

ജനകീയ േഹാ�ൽവഴി ഇതുവെര 4935ഊണ്വിൽ�ുകയുംഅത് വഴി ന�ായ വില�്
സമൂഹ�ിൽ ഭ�ണംഎ�ി�ുവാനും സാധി��.

5.സ�� േസന

സ�� േസനയിൽ 50 േപര് രജി�ർ െച��കയും സ�� �പവ�ന�ളിൽഏർെ�ടുകയും
െചയ്തു.



6.തുണിസ�ി നിർമാണം

സ�്ൈലേകാ നൽകു� 1000 രൂപയുെട കി�് കൾ�്ആവശ�മായ തുണിസ�ികൾ
കുടുംബ�ശീ യൂണി�് കൾ�ാണ് നിർ�ി�ുവാനു�അനുമതി നൽകിയിരു�ത്. േമൽ പറ�
�പവർ��ളിൽസി ഡി എസ് നു കീഴിലു� 4യൂണി��കൾതുണിസ�ി നിർമാണ�ിൽ
ഏർെ�ടുകയും 6000ഓളം തുണിസ�ികൾനിർമി�� നൽകുകയും െചയ്തു.

7. മാസ്ക് നിർമാണം

േകാവിഡ് 19സാമൂഹിക വ�ാപനം തടയു�തിനായി മാസ്കുകൾകുടുംബ�ശീ യൂണി��കൾ
നിർ�ി�ു�ു. വിവിധ വകു��കൾ�ും, സംഘടനകൾ�ും ഇ�ര�ിൽ മാസ്കുകൾ നിർമി��
നൽകിയി���്.ഏതാ�് 10000 മാസ്ക് ഇ�ര�ിൽസി ഡി എസ് െ�കീഴിലു�യൂണി��കൾ
നിർമി�� നൽകിയി���്.

8.ൈജവാ�ണം

കുടുംബ�ശീ ജി�മിഷൻപ�തിയായഎം െകഎസ് പി �പകാരം ൈജവകൃഷിെയ
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിന് ഭാഗമായി ൈജവ�ണംഎ�പ�തി സിഡിഎസ് െലഎ�കുടുംബ�ശീ

യൂണി�്കളിലും നട�ിലാ�ി.

9.അഗതി, വേയാജന േസവന�ൾ.

അഗതികൾ�ും വേയാജ�ൾ�ുംആവശ�മായ ഭ�� വസ്തു�ൾ മരു�ുകൾഎ�ിവ വാർഡ്

തല�ിൽഎഡിഎസ് െ� േനതൃ���ിൽഎ�ി�� നൽകി.

10.ക�ാറൈ�ൻ ഉ�വർക് േബാധവത്കരണം

ക�ാറൈ�നിൽകഴിയു�വർ�്ആവശ�മായ മാനസിക പി�ുണയും േബാധവത്കരണവും

അവെര േനരി�് േഫാണിൽബ�െ��്സി ഡി എസ് െചയർേപഴ് സെ� േനതൃ��ലിൽ ഉറ�്
വരു�ി.

േമ�റ� �പവർ��േളാെടാ�ം തുടർ �പവർ��ളായി സംഘകൃഷി �ഗൂ�് കളിലൂെട കൃഷി
വ�ാപിയ്�ു�തിനുംഅതിലുെട ഭ��സ�യംപര�ാപ്തതൈകവരി�ാനും ഉപജീവന
�പവ�ന�ളെല �പധാനഘടകമായസംരംഭ�ൾതുട�ുവാനും നിലവിലു�തിെന

ശ�ിെ�ടു�ുവാനും ദീർഖ കാല ല��മായി തിരെ�ടു�ു�ു.


