
1.വ��ിറ �ഗാമ പ�ായ� ്
ആമുഖം

സാംസ് കാരിക നഗരിയുട േചർ�് േ�ാ� ് അതിർ�ിയിൽ ഉൾെ�ടു� �പേദശമാണ്

വ��ിറ �ഗാമ പ�ായ�് .കാർഷികസംസ് കൃതിയുെട ൈപതൃകം ഉൾെകാ���

പ�ായ�ിൽ കർഷകരും, െതാഴിലാളികള�ം, െചറുകിട വ�വസായ സംരംഭകരും

ഉൾെകാ���താണ.്14വാർഡുകൾ മാ�തം ഉ� െചറിയ ജനസംഖ� ഉ� �ഗാമ �പേദശമാണ.്

ഈ 22 ആം വർഷ�ിൽ േകരള�ിെ� സാ��ിക, സാമൂഹിക, സ്�തീ ശാസ്�തീകരണ
�പവാർ�n�ള�െട െനടുതൂൺ ആയി കുടുംബ�ശീ നിലെകാ���ു.ര�ു ദശക�ിൽ പരം
നീ� �പവർ�ന�ളിലൂെട േകരള�ിെല സ്�തീ ശാ�ീകരണ�ിലും സാമൂഹ�-സാ��ിക
േമഖലകള�െട ഉ�മന�ിലും നിർണായകമായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കുടുംബ�ശീയ്�്

സാധി��. ൈവവിധ�മാർ� �പവർ�ന രീതികളിലൂെട സമൂഹ�ിെ� പുേരാഗതി�് ആ�ം
നൽകു�തിൽ ഇ�ാലയളവിൽ കുടുംബ�ശീ വലിയ പ�ു വഹി�ി���്. ദാരി�ദ�

ലഘൂകരണ�ിലൂെട സാധാരണ�ാരുെട ജീവിതെ� െമ�െ�ടു�ാനും കൂടുതൽ

ചലനാ�കമാ�ാനും കുടുംബ�ശീയ്�് സാധി��. ഇ�രം �പവർ�ന�ൾ േദശീയ-
അ�ർേദശീയ തല�ിൽ േപാലുംഅംഗീകാര�ൾ േനടിെ�ാടു�ുകയു�ായി.

സം�ാനം േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ േനരിടു� ഈ സമയ�് വ��ിറ കുടുംബ�ശീ

�പവർ�കർ �പതിേരാധ �പവർ�ന�ളിൽ സജീവ പ�ാളി�ം ഏെ�ടു�ുകയു�ായി.
ക���ണി�ി കി�ൻ , ജനകീയ േഹാ�ൽ, വേയാജന�ള�െടയും �പേത�ക �ശ�

ആവശ�മു�വരുെടയും പരിര�, മാസ്ക്,സാനിൈ�സർ നിർ�ാണം, കൗൺസിലിംഗ് പി�ുണ
തുട�ി നിർണായകമായ നിരവധി േസവന�ൾ�് അവർ ചു�ാൻ പിടി�ു�ു.
�പളയകാല�ളിലും നിസ്തുലമായ േസവനമാണ് അവർ നിർവഹി�ത്. ഇ�രം ഘ��ളിൽ
സർ�ാർ ആവിഷ്കരി�ു� ജനേ�മപ�തികൾ സാധാരണ�ാർ�ിടയിൽ ഫല�പദമായി

നട�ിലാ�ാൻകുടുംബ�ശീ നൽകു�സഹായം വളെര വലുതാണ.്

�തിതലസംഘടനാ ചലി�ി�ത്

സി ഡി എസ്, എ ഡി എസ്, അയൽ�ൂ� തല�ിൽ വാട്സ്ആ�് �ഗൂ��കൾ വഴിയാണ് എ�ാ
അറിയി��കൾ െകാടു�ു വരു�ത് .മീ�ിംഗുകൾ കൂടാൻ പ�ാ�ഈസാഹചര��ിലും എ�ാ

വർ�ുകൾ സ്മാർ� ്േഫാണുകൾവഴി വാട്സ്ആ�് വഴി നട�ു േപാകു�ു.

വാട്സ്ആ�് �ഗൂ� ്

സി ഡി എസ്, എ ഡി എസ്, അയൽ�ൂ� അംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ിെകാ�് വാട്സ്ആ�് �ഗൂ� ്
രൂപീകരി��.െകാേറാണ െയ കുറി��� േബാധവത്കരണവും , �പതിേരാധ നടപടികെള�ുറി��ം
താെഴ��ിേല�ുഎ�ി�ാൻഇതുസഹായകമായി.

ക���ണി�ി കി�ൻ

സർ�ാർ നിർേ�ശം അനുസരി�� വ��ിറ ക���ണി�ി കി�ൻ മാർ�് 28 ന് ആരംഭി��, 5സി ഡി
എസ് അം�ള�െടേനതൃത��ിൽ ക���ണി�ി കി�ൻ നട�ി വ�ത്. എ�ാ സുര�
നടപടികള�ം സ�ീകരി�ാണ് ക���ണി�ി കി�ൻ നട�ിയിരു�ത്.ഏകേദശം 60 ഉ�യൂണ് വെര
ക���ണി�ി കി�നിൽനി�ുംസൗജന�മായി െകാടു�ുേപാ�ിരു�ു. വ��ിറ കുടുംബ�ശീ



അയൽ�ൂ��ള�ം െജ എൽ ജി �ഗൂ��കൾ വഴി ഏകേദശം 800 െക ജി പ��റി,
പലചര�ുകൾഈക���ണി�ി കി�നിേല�ുസംഭാവന െചയ്തു.

േലാ�േഡാൺകാലെ� �കിയാ�കമായ �പവർ�ന�ൾ

െകാേറാണകാലെ�വിരസത മാ�ാൻആയി വ��ിറ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾവീ�ിൽ തെ�കൃഷി,
അതിൽ മാസ്ക്നിർ�ാണം, കര കൗശല നിർ�ാണം എ�ിവ നട�ുകയു�ായി.വീ�ിൽ
അടു�ളേ�ാ�ം നിർമാണ�ിനു ആവശ� മായ വി�ുകൾ വിതരണം െചയ്തു.അയൽ കൂ�ം

അംഗ�ൾ ഒരു നി�ിത തുക സമാഹ രി�� നിർധനാ കുടുംബ�ിനു അവശ� വസ്തു�ൾ വാ�ി

നൽകി.തൃശൂർ ജി�ാ മിഷെ� േനതൃത��ിൽ നട�ിയ ചാ�ാ -മ�ാ പരിപാടിയിൽ കുടുംബ�ശീ
അയൽ�ൂ�അംഗ�ൾപെ�ടു�ു.

വാേയാ ജന�ൾ�് േവ�ി �പവർ�നം

ആ�ശയ കുടുംബ�ിെല 60 വയസിനു മുകളിൽ ഉ�വെര 3 ദിവസം കൂടുേ�ാൾ വിവര�ൾ
അേനഷി�� േപാ�ു.അവരിൽ ചിലർ�്�ിരമായി ഭ�ണംനൽകി,എ�ാവർ�ും മാസ്ക് നൽകി.
പ�ായ�ിെ� േനതൃത��ിൽ െഹൽപ് ഡസ്ക് ആരംഭി�ിരു�ു അതിനു േവ�ിയു� സഹായ

സഹകരണം നൽകി േപാ�ു. ക�ാറൈ�നിൽ ഉ� 60 വയസിനു മുകളിൽ ഉ�വെര എ�ാ

ദിവസവും േഫാൺവിളി�� വിവര�ൾഅേനഷി��.

കു�ി�് േവ�ിയു� �പവർ�നം

ബാലസഭാ കു�ികൾ േവ�ി ജി�ാ തല�ിൽ 'ഈക�ാറൈ� കാല�് 'എ� മ�രം നട�ുകയും
കവിത രചന, യാ�ത വിവരണം, ചി�ത രചന, കഥ രചന എ�ിവ നട�ി, വ��ിറ പ�ായ�ിെല
ബാലസഭാ അംഗ �ൾ ന� പ�ാളി�ം ഉ�ായി. േ�ാ� ്തല�ിൽ ബാലസഭാ കൂ��കാർ�ായി
മ�രം സംഘടി�ി��. ബാലകൃഷി ന� രീതിയിൽ െചയ്തു േപാരു�ു. ആ�ശയ കുടുംബ�ിെല



കു�ികൾ�് മാസ്ക് വിതരണം െചയ്തു.

േലാൺ

സർ�ാർ േകാവിഡ് കാല�് കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�ുഅനുവദി� േലാൺ CMHLS വ��ിറയിൽ
നി�ും 168 േപർ െകാടു�ുആെകതുക 14685000/- ലഭി��.

വിവിധ വകു��കള�മായി സഹകരി��� �പവർ�നം

പി എച്സി യുെട േനതൃത��ിൽകുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ �പതിേരാധ മരു�ുകൾവീടുകളിൽ

എ�ി�� നൽകി, േ�ാറിേനഷൻ ന്സഹായി��. െഹൽപ് െഡസ്കിൽസഹായ�ൾനൽകി.

ഭാവി �പവർ�ന�ൾ

 ജനകീയ േഹാ�ൽവഴി ഗുണനിലവരവും ലാഭകര വുമായ ഭ�ണംലഭ� മാകുക.

 എ�ാവീ�ിലും ഒരുഅടു�ള േതാ�ം രൂപീകരികുക.

 സ�� േസന േവാള��ർസിെ�സഹായേ�ാെട സമൂഹ�ിൽഎ�് ദുര��ൾ

വ�ാലുംഅവെയ �പതിേരാധി�ാൻസാധാരണജന�െള മുേ�ാ�� െകാ�് വരിക.

 എ�ാവർ�ും വായ്പ നൽകിഅവെര കടബാധ�ത ഉ�ാകാെതഅവെരഎ�്ആപ�ു

വ�ാലും േനരിടാനായി എ�ാ രീതിയിലും സ�യം �പാപ്തരാ�ുക.

 വിവിധ തര�ിലു� മാസ്ക്,സാനിൈ�സർ നിർ�ാണംകൂടുതൽയൂണി��കൾ
ആരംബികുക



 കൂടുതൽഅംഗ�െള ഡിജി�ൽ രംഗേ��് െകാ�് വരിക



സി ഡി എസ് െചയർ േപഴ്സൺ :ബി�ു വിേനാദ്, േഫാൺന�ർ - 96456 48200

റിേ�ാർ� ്തയാറാ�ിയത് :സിമി പി എസ്,എസ്ഡി &ഡി ഡി യു േ�ാ� ്േകാർഡിേന�ർ,
േചർ�.് േഫാൺന�ർ -9747941849




