
അ�ുെത�്സി ഡി എസ്

ആമുഖം

ചിറയിൻകീഴ് താലൂ�ിൽ ഉൾെ�� 3.36 ച. കിേലാമീ�ർ വിസ്തൃതിയു� ഒരു

തീരേദശപ�ായ�് ആണ് അ�ുെത�്. �ഗാമപ�ായ�ിേനാെടാ�ം േചർ�ു�പവർ�ി�ു�
കുടുംബ�ശീ സി ഡി എസ് ഉം എ ഡി എസും അയൽകൂ��ള�ം. അ�ുെത�് സി ഡി എസിൽ 14
വാർഡുകളിലായി 206 അയൽകൂ��ള�ം അതിൽ 3349 അംഗ�ള�ം ആണു�ത.് ഇതിേനാെടാ�ം
തെ� 14ബാലസഭകള�ം 4വേയാജനഅയൽകൂ��ള�ം ഉ�്.

േലാകെ�യാകമാനം പിടിയിലാഴ്�ിയ െകാേറാണ എ� മഹാ വിപ�ിെനതിെര

നി�ുേപാരാടാൻ കുടുംബ�ശീ എ�ാ അംഗ�െളയും ഒരുമി��നിർ�ി. അ�ുെത�്

പ�ായ�ിലു� 14 വാർഡിെലയും അയൽകൂ�അംഗ�ള�ം �പതിേരാധ�പവർ�ന�ൾ�്

മു�ിൽ നിൽ�ുകയുംഅതിെന വിജയ�ിേല�്എ�ി�ുകയും െചയ്തു



എം.എഫ് &ഓർഗൈനേസഷൻ .

െകാേറാണ േബാധവൽ�രണ �പവർ�ന�ള�ം ഗവെ���െ� മ�� അറിയി��കള�ം
താെഴത�ിലു�അയൽകൂ�അംഗ�ൾവെരഎ�ു�തിന് േവ�ി വാർഡ് തല�ിൽഅയൽകൂ�

അംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ി വാട് സ്ആ�് �ഗൂ��കൾആരംഭി��. ഇതിെ� ഫലമായി എ�ാവിവര�ള�ം
വളെര െപ��്അയൽകൂ�അംഗ�ളിൽഎ�ി േചർ�ു.കൂടാെതഅയ�ൂ�തല�ിൽ നട�പല
�പവർ�ന�ള�ം ഈ �ഗൂ��കളിലൂെട പ�ുവയ്�ാനും സാധി��. അ�ുെത�ിെല �പതിേരാധ
�പവർ�ന�െളഫലവ�ാ�ാൻഈ �ഗൂ�് ഒരുപാട് സഹായകരമായി.

േകാവിഡ് മൂലം സാ��ിക �പതിസ�ിയിലായ അയൽ�ൂ�ാംഗ�ൾ�് സർ�ാർ

നിർേദശ�പകാരം CMHLS േലാണിനായി 98അയൽകൂ��ൾ�്അേപ�നൽകാൻസാധി��.

എം.ഈ & മാർ��ിംഗ്

േകരളസർ�ാരിെ� �പതിേരാധ �പവർ�ന�ളിെല ആദ�ഘ�മായിരു�ു േ�ബ�് ദി െചയിൻ.
പ�ായ�ിെല എ�ാ ജന�െളയും ൈക കഴുകു�തിെ�യും മാസ് ക് ധരി�ു�തിെ�യും

�പാധാന�ം മന�ിലാ�ി�ാൻ കുടുംബ�ശീ വളെര വലിയ ഒരു േബാധവൽ�രണം നട�ി. ഓേരാ
വാർഡുകളിെലയും എ ഡി എസിെ� േനതൃത��ിൽ മാസ്കുകൾ നിർ�ി�ുകയും എ�ാ

വീടുകളിലും സൗജന�മായി മാസ് ക് നൽകുകയും െചയ്തു.

�പതിേരാധ�പവർ�ന�ള�െട തുട�ം എ� നിലയിൽ മാർ�് 22 ന് രാജ��് ജനത കർഫ��

�പഖ�ാപി��. അതിനുേശഷം രാജ�ം സ�ൂർണ േലാ�്ഡൗണിേല�് േപായി. ഈ േലാ�്ഡൗൺ

ന�ുെട ജനജീവിതെ� സാരമായി ബാധി��. ന�ുെട കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�െട കുടുംബ�ൾ
ദാരി�ദ�ിേല�് നീ�ാൻ തുട�ി. ന�ുെട നാടിെ� ഈ അവ� മറികട�ാൻ േകരള

ഗവെ�െമ� ് െകാ�ുവ� ഒരു �പധാന പ�തിയായിരു�ു ക���ണി�ി കി�ൻ. ഭ�ണം പാചകം



െചയ്ത് കഴി�ാൻ പ�ാ� എ�ാേപർ�ും ജാതി മത ലിംഗ സാ��ിക േഭദമി�ാെത സൗജന�

ഭ�ണം. അ�ുെത�് പ�ായ�ിൽ െസയി� ് േജാസഫ് സ്കൂളിൽ �പവർ�ി� ക���ണി�ി

കി�നിൽ ഭ�ണം പാകം െച���തിനും മെ��ാ സഹായ�ൾ�ും കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ

മു�ിൽ തെ�യു�ായിരു�ു. ദിവസവും 300ഓളം �പഭാതഭ�ണെപാതികള�ം 296 ഓളം

ഉ�ഭ�ണെപാതികൾ ഒ�ര മാസേ�ാളംസൗജന�മായി വിതരണം െചയ്തു. ക���ണി�ി
കി�നിേല�് േവ�ി അയൽകൂ� അംഗ�ൾ ത�ളാൽ കഴിയു� വിധ�ിലു� സംഭാവനകള�ം

നൽകി വിജയി�ി��.

െകാേറാണ�ാല�് വി�ശമമി�ാെത േറാഡുകളിൽ േജാലി െചയ്തവരാണ് േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ.
ഈ െപാ��� േവനലിെന വകവയ്�ാെത നിര�ുകളിൽ േജാലി െചയ്ത േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ർ�് ദാഹശമാന�ിനായി ഫലവർ��ള�ം െവളളവും അ�ുെത�് സി ഡി എസിെ�

നിർേദശ�പകാരം ഓേരാ എ ഡി എസുകള�ം നൽകി. നമു�് േവ�ി �പവർ�ി�ു� ഉേദ�ാഗ�െര

സഹായി�ാൻ കഴി�ത് വളെര വലിയ ഒരു ഉ�രവദിതമായി അ�ുെത�് കുടുംബ�ശീ

കരുതു�ു.

േസാഷ�ൽ െഡവലപ് െമ� ്

െകാേറാണ കാല�ിെനാ�ം േവനൽമഴയും വെ��ി, കൂെട പകർ�വ�ാധികള�ം. എ�ാ
വീടുകളിലും േഹാമിേയാ �പതിേരാധമരു�ുകൾ എ�ി�ത് കുടുംബ�ശീ അംഗ�ളാണ്. മാ�തമ�
മഴ�ളപൂർവശുചീകരണം നട�ാനും കുടുംബ�ശീഅംഗ�ൾ മുൻപ�ിയിൽ ഉ�ായിരു�ു.

ഈ അട�ിടൽ കാല�് ഏ�വും കൂടുതൽ �പയാസം അനുഭവി�ത് വൃ�ജന�ൾ ആണ്.
അഗതിരഹിത േകരള�ിൽ ഉൾെ�� എ�5 വേയാജ�െളയും േഫാണിലൂെട വിളി�് കാര��ൾ
അേന�ഷി�ുകയും ഓേരാ അയൽകൂ��െളയും അവരുെട ചു��വ��ു� വേയാജന�ള�െട

സംര�ണം ഏെ�ടു�ാനും സി ഡി എസ് നിർേദശം നൽകി. ഓേരാ അയൽകൂ��ള�ം
വേയാജന�ൾ�് കൃത�മായി ഭ�ണം എ�ു�ുേ�ാ എ�ും ഒ�െപടലിൽ ബു�ിമു���ി�



എ�ും ഉറ��വരു�ി. മാർ�് അവസാനേ�ാെട തെ� അഗതിരഹിത േകരള�ിെ�

ഭാഗമായിയു� ഭ�ണ�ി�് വിതരണം നട�ി. അതിനാൽ അഗതികൾ�് ഭ�ണ�ിന്

ബു�ിമു�് ഉ�ായി�.

എം.െക.എസ്.പി

അട�ിടൽ കാലെ� വിരസത ഒഴിവാ�ാൻ വീടുകളിൽ പ��റി കൃഷി തുട�ാൻ സി ഡി എസ്

എ�ാഅയൽകൂ�അംഗ�ൾ�ും നിർേദശം നൽകി.എ�ാഅയൽകൂ�അംഗ�ള�ംഅവരവരുെട
വീ�ിൽ പ��റികൃഷി തുട�ി. കൃഷിഭവെ� സഹായേ�ാടുകൂടി എ�ാ വീടുകളിലും പ��റി
വി�ുകൾ എ�ി�ാൻ സാധി��. അടു� ഘ�മായി ഓേരാ വീ�ിലും ഒരു ക� എ� പ�തി

നട�ിലാ�ാനാണ് അ�ുെത�് സി ഡി എസ് െ� തീരുമാനം. കൃഷിയിൽ സ�യം പര�ാപ്തത

ൈകവരി�ുക എ� ല��ം നിറേവ�ാൻ ആവശ�മായ എ�ാ �പവർ�ന�ള�ം നട�ാൻ സി ഡി
എസ് തീരുമാനി�ി���്

െകാേറാണ യ്�് എതിരായ ഈ േപാരാ��ിൽ ന�ുെട രാജ��ിേനാടും
സം�ാന�ിേനാടുെമാ�ം േചർ�ു നി�് �പവർ�ി�ാൻ അ�ുെത�് സി ഡി എസും

അയൽകൂ�അംഗ�ള�ം സാധാസ�രാണ്.
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