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െകാേറാണ കാലെ�
�പവർ�ന�ൾ



ആമുഖം
സ�േദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപി�യുെട ജ�ം െകാ�് ധന�മായ

െന�ാ�ിൻകര നിേയാജകമ�ല�ിെല അതിയ�ൂർ
േ�ാ�ിൽ െപ� �ഗാമപ�ായ�ാണ് അതിയ�ൂർ
�ഗാമപ�ായ�്. 17 വാർഡിെല �പവർ�ന�ൾ

േകാർ�ിണ�ിെ�ാ�് വളെര മികവാർ� രീതിയിലാണ്
അതിയ�ൂർ കുടുംബ�ശീ cds �പവർ�ി�� വരു�ത്. കുടുംബ�ശീ
എ� �പ�ാനം തുട�ി 22 വർഷം പി�ിടുേ�ാൾ cds നട�ു�

�പവർ�നം വിലമതി�ാനാകാ�വ�ം
വളർ�ുകഴി�ിരി�ു�ു. ഈ സാഹചര��ിലാണ് േകാവിഡ്

-19എ� മഹാമാരി േലാകം മുഴുവൻ കീഴട�ിയത്. ഈ
മഹാമാരിെയ െചറു�്  നിൽ�ു�തിന് അതിയ�ൂർ

�ഗാമപ�ായ�് േമഖലയിൽ cds നട�ിയ �പവർ�നം
�പശംസനാർഹമാണ്. ജി�ാമിഷൻ നൽകിയ

�പവർ�ന�ൾ�് പുറേമ cds േ�തായ തനത്
�പവർ�ന�ള�ം മ�് വകു��കള�െട സഹകരണേ�ാടും കൂടി
ഈ മഹാമാരിയ �പതിേരാധി�ാൻ അതിയ�ൂർ cds മുൻപിൽ

തെ�യു�്.



വാ�്സ് ആ�് �ഗൂ�് രൂപീകരണം

േകാവിഡ് -19 െ� പ�ാ�ല�ിൽ സർ�ാർ
തല അറിയി��കൾ,

േബാധവൽ�രണ�പവർ�ന�ൾ എ�ിവ
സാധാരണ�ാരിൽ എ�ി�ു�തിന് കുടുംബ�ശീ

സംഘടനാ സംവിധാനം െകാ�ു�ായ േന�ം
മ�ാർ�ും പകരം വ�ാൻ കഴിയാ�ത് ആണ്.

ഈ അനുകൂലത വളെര ഉപേയാഗെ�ടു�ി
�കിയാ�കമായ �പവർ�നം കാഴ്ച

വയ്�ു�തിന് സംഘടനാ സംവിധാന�ിന്
കഴി�ു. Cds തലം മുതൽ അയൽ�ൂ��ൾ. വെര

വാട്സ് ആ�് �ഗൂ�്  രൂപീകരി�ു�തിനും
വിവര�ൾ താെഴ��ിൽ എ�ി�ു�തിനും

കഴി�ു .
 



അയൽ�ൂ�കുറി�് 
േകാവിഡ് - 19 െ� ആരംഭ�ിൽ തെ�
അയൽ�ൂ��ിൽ ഈ മഹാമാരിെയ

േനരിടു�തിനു� ചർ�കൾ നട�ുകയും കുറി��കൾ
ത�ാറാ�ുകയും െചയ്തു. േകാേറാണെയ കുറി���

േബാധവൽ�രണം നട�ുകയും െചയ്തു..

 
Cds പരിധിയിൽ വിവിധ
േമഖലകളിൽ േ�ബ�്  ദി െചയിൻ
ക�ാ�യിൻ നട�ുകയും,
ജന�െള
േബാധവൽ�ടി�ുകയും െചയ്തു.
കൂടാെത വിവിധ �ല�ളിൽ
ൈക കഴുകു�തിനായി ഉ�
സ�ീകരണ�ൾ ഏർെ�ടു�ി

േ�ബ�്  ദി െചയിൻ ക�ാ�യിൻ
 



സർേഗാ�വം  
അയൽ�ൂ� അംഗ�ൾ�് നവ മാധ�മ�ൾ വഴി ത�ള�െട
കലാപരമായ കഴിവുകൾ �പകടി�ി�ു�കു�ിനായി ഉണർവ്

എ� േപരിലും വേയാജ�ൾ�ായി ഇ�െലകളിെല
ഓർ�കൾ എ� േപരിലും ക�ാ�യിൻ സംഘടി�ി��

മുഖ�മ��ിയുെട
സഹായഹസ്തമായ സി.എം.
എച് . എൽ.എസ് വായ്പ�ായി
1416 അേപ�കൾ
സമർ�ി�ുകയും അതിൽ
നി�ും അർഹരായവരിൽ 35
�ഗൂ�ിന് 380 അംഗ�ൾ�ായി
3450000 രൂപ വാ�ി
െകാടു�ു�തിനും കഴി�ു.

CMHLS



ക���ണി�ി കി�ൻ
 

േലാ�്ഡൗൺ കാല�് ആരും പ�ിണി കിട�രുത് എ�
േകരള സർ�ാരിെ� നിർേ�ശെ� തുടർ�് തുട�ിയ
സാമൂഹ� അടു�ളയുെട �പവർ�നം മുേ�ാ�് െകാ�്

േപായതിൽ cds െ� പ�് വിലമതി�ാനാകാ�താണ് പാചകം
മുതൽ വിതരണം െച���ത് വെര ഉ� മുഴുവൻ

�പവർ��ളിലും കുടുംബ�ശീ �പഖ് വാർ�കർ മു�ിൽ
തെ� ഉ�ായിരു�ു. കൂടാെത കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ
സംഭാവനയായി നൽകിയ 50000 രൂപയും jlg കർഷകർ
സംഭാവനയായി നൽകിയ പ��റികള�ം ക���ണി�ി

കി�ണിേല�ു നൽകാൻ കഴി�ു.



മാസ്ക് നിർ�ാണവും വിതരണവും
 

േകാവിഡ് 19 റിേ�ാർ�്  െചയ്ത സമയം മുതൽ തെ�
കുടുംബ�ശീ യൂണി�് കൾ �പതിേരാധ �പവർ�ന�ളിൽ മുഖ�
ഘടകമായ മാസ്ക് നിർ�ാണം ഏെ�ടു�ുകയും വിതരണം

നട�ുകയും െചയ്തു. ജി�ാമിഷൻ വഴിയും വിവിധ
ആശുപ�തികൾ,  സംഘടനകൾ,  പ�ായ�് , തുട�ിയ

സർ�ാർ സർ�ാരിതര �ാപന�ളിലും െപാതു
ജന�ൾ�ും കുറ� നിര�ിലും സൗജന�മായും

മാസ്കുകൾ നിർമി��  നൽകുവാൻ സാധി��.



രുചി ഓർ�  
50 വയ�ിനു മുകളിൽ �പായം ഉ� അയൽ�ൂ� അംഗ�ളിൽ
രുചി ഓർ� എ� േപരിൽ വാട്സ് ആ�് വഴി പാചക മ�രം

നട�ിവരു�ു

അഗതിരഹിതേകരളം പ�തിയുെട ഗുണേഭാകതാ�െള
േഫാണിൽ ബ�െ�ടുകയും  അവരുെട ആവശ��ൾ
എെ�ാെ�യാണ് എ�് മനസിലാ�ുകയും,
അവർ�ാവശ�മായ മരു�് എ�ി�ുകയും ആശാവർ�രുെട
േസവനം ഉറ�ാ�ുകയും െചയ്തു. കൂടാെത അവർ�ാവശ�മായ
ആഹാരം ക���ണി�ി കി�ണിൽ നിെ��ി��.േഫാണിൽ
ബ�െ�ടാൻ സാധി�ാ�വെര േനരിൽ സ�ർശി�ുകയും
േവ� നടപടികൾ സീകരി�ുകയും െചയ്തു .
അഗതിരഹിത േകരളം പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട കി��കൾ
മുട�ം വരു�ാെത വീടുകളിൽ എ�ി��

അഗതി േ�മം



േലാ�് ഡൗൺ കാല�് കു�ികള�െട
ഒ�െ�ടലുകൾ ഒഴിവാ�ു�തിനും

അവരുെട കലാവാസനകൾ
പരിേപാഷി�ി�ു�തിനുമായി വാട്സ്

ആ�് �ഗൂ�്  വഴി അവരുെട രചനാ
മ�ര�ൾ സംഘടി�ി�ുകയും

െചയ്തു.



അടു�ളേ�ാ�നിർ �ാണ  മ�രം
ൈമേ�കാ �ഗീൻ പാചക മ�രം

  
േലാ�് ഡൗൺ കാല�് വീടിനു�ിൽ തെ� െച�ാൻ

കഴിയു� ൈമേ�കാ �ഗീൻ കൃഷി
േ�പാ�ാഹി�ി�ു��ിനായി. ൈമേ�കാ �ഗീൻ കൃഷിയും

പാചക മ�രവും സംഘടി�ി�� ഇതിനായി �പേത�ക വാട്സ്
ആ�് �ഗൂ�്  രൂപീകരി�� മിക� �പതികരണം ആണ് ഉ�ായത്
എ�ാവരും കൃഷി െച�ണം എ� മുഖ� മ��ിയുെട ആഹ�നം

സ�ീകരി�� മുഴുവൻ അയൽ�ൂ� അംഗ�ള�ം കൃഷി
െച�ണം എ� ഉേ�ശ�ിൽ അടു�ളേ�ാ�

നിർ�ാണമ�രം സംഘടി�ി�� വാട്സ് ആ�് �ഗൂ�്  വഴി
േമാണി�ർ െചയ്ത പ�തി വളെര വിജയകരമായിരു�ു



വി�് വിതരണം, വൃ� ൈത വിതരണം
Cds പരിധിയിൽ േലാ�് ഡൗൺ കാല�്
കൃഷി െച�ാൻ താ�ര�ം ഉ� വീടുകളിൽ
അടു�ളേ�ാ�ം നിർ�ി�ു�തിനു�
വി�ുകൾ വിതരണം െചയ്തു. വൃ�ം

നടാൻ താ�ര�ം ഉ�വർ�് വൃ�
ൈതകൾ സൗജന�മായി നൽകി

വി�് വിതരണം, വൃ� ൈത വിതരണം
 



തരിശ് കൃഷി
 

CDS  പരിധിയിൽ തരിശായി കിട� �ലം
കെ��ി കൃഷി ആരംഭി��



 
ൈഷജു. S. E

അ�ഗി & എ എ�്
േ�ാ�്  േകാ -
ഓർഡിേന�ർ

അതിയ�ൂർ േ�ാ�്
േഫാൺ - 8893361600

ബി�ുറാണി. M
അതിയ�ൂർ CDS
െചയർേപഴ് സൺ

േഫാൺ -7594818730

ത�ാറാ�ിയത്
 


