
 

കുടുംബ�ശീ വയനാട്  
 

ൈക�ാ�ായി െപൺകൂ�ായ്മ 

 

 

 

   *തവി�ാൽ സിഡിഎസ്* 



 

 

േലാ�് െഡൗൺ കാല�് തവി�ാൽ കുടുംബ�ശീ കൂ�ായ്മ മാതൃകപരമായ       

�പവർ�നമാണ് കാഴ്�െവ�ത്. അ�പതീ�ിതമായി �പഖ�പി�െപ�    

േലാ�്െഡൗൺ എ�ാവെരയും �പതികൂലമായി ബാധി�� ചില വിഭാഗ�െള      

ബാധി�ത് അവരുെട നിലനിൽ�ിെന തെ� േചാദ�ംെചയു� രീതിയിലാണ്. പ�ിക       

വർഗ വിഭാഗ�ൾ, വേയാജന�ൾ, ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ, േരാഗികൾ,      

കൂലിേവല�ാർ, അതിഥിെതാഴിലാളികൾ തുട�ിയവെരാെ� ഈ കൂ��ിൽ     

െപടു�വരാണ്. തവി�ാൽ പ�ായ�ിെ�യും കുടുംബ�ശീ കൂ�ായ്മയുെടയും     

േനതൃ�ിൽ മാതൃകാപരാമായ നിരവധി �പവർ�ന�ൾ നട�ുകയു�ായി.  

 

ക���ണി�ി കി�ൻ 
 

പ�ായ�ിന് ഓഫീസിനു സമീപം �പവർ�ി�� വരു� സൗഭാഗ� കുടുബ�ശീ       

െമ�് േലാ�്െഡൗൺ കാല�് തവി�ാൽ പ�ായ�ിെ� വിശ�്      

അട�ു�തിൽ സു�പധാന പ�ുവഹി��. അതിഥി െതാഴിലാളികൾ, അഗതികൾ      

തുട�ി �പതിസ�ി േനരിടു� നിരവധി വിഭാഗ�ൾ�് ഈ ക���ണി�ി കി�ൻ        

ൈക�ാ�ായി. ദിവേസന നൂേറാളം േപർ�് ഇതിലൂെട ഭ�ണം ലഭ�മായി.       

ക���ണി�ി കി�ൻ �പവർ�നം സുഗമമാകു�തിൽ െജഎൽജി �ഗൂ��കൾ      

നിർണായക പ�ുവഹി��. െജ എൽ ജി �ഗൂ��കൾ സ്േപാൺസർ െചയ്ത        

പ��റികൾ ക���ണി�ി കി�ന് ൈക�ാ�ായിരു�ു . 

 



  

േഗാ�തേമഖലയിെല ഇടെപടലുകൾ  
പ�ികവർഗ ജനസംഖ� കൂടുതലു� ഒരു പ�ായ�്കൂെടയാണ് തവി�ാൽ.       

ഈ േമഖലയിൽ നട�ിയ �പവർ��ൾ �പശംസനീയമാണ്. കുടുംബ�ശീ      

�പവർ�കർ നിബ�നകൾ പാലി��െകാ�് േകാളനികളിൽ സ�ർശനം     

നട�്തി േബാധവൽ�രണം നട�ുകയും, മരു�ുകൾ, േപാഷകആഹാര�ൾ,     

സാനിൈ�സർ, ഹാൻഡ് വാഷ് തുട�ിയവ ലഭ�മാ�ുകയും െചയ്തു. പല      

വീടുകളിലും േ�ാറിേനഷൻ ഉൾെപെടയു� ശുചീകരണ�പവർ��ൾ നട�ി.     

േഗാ�ത വർഗേമഖലയിൽ നട�ിയ ഇടെപടലിൽ അനിേമേ�ഴ് സ്, െ�പാേമാേ�ഴ്സ്      

േനതൃത�ം വഹി��. 

 

 

i  

 

 

 



പ��റി വ�ി  
കാർഷിക വിസ് തൃതി കൂടിയതും ഒ�ം ജി�യിൽ െജഎൽജി �ഗൂ��കള�െട       

എന്��ിൽ മുൻപ�ിയിൽ നി�ു� സിഡിഎസുകളിൽ ഒ�ാണ് തവി�ാൽ.      

വാർഡുകളിെല െജഎൽജി �ഗൂ��കൾ കൃഷിെച��� ഉത്പ��ൾ േശഖരി��      

ആവശ��ാരിേല�് എ�ി�ു� പ��റിവ�ി പ�ായ�ിലുടനീളം    

സ�രി�ുകയു�ായി. പ�ായ�ിെല ജന�ൾ�് േലാ�്െഡൗൺ കാല�്     

മിതമായ നിര�ിൽ വീ��മു��ു പ�കറികൾ ലഭ�മായേതാെടാ�ം െജഎൽജി      

�ഗൂ��കൾ�് വരുമാനം കെ��ാനും ഇതിലൂെട സാധി��. 

 

 

 

 

 

ബാലസഭ �പവർ��ൾ  
 

ഏ�വും കൂടുതൽ േകാവിഡ് മുൻകരുതലുകൾ എടുേ�� വിഭാഗ�ൾ      

ആയിരു�ു കു�ികള�ം വേയാജ�ള�ം. �പേത�ക സാഹചര��ിൽ ബാലസഭാ      

വാട്സാ�് �ഗൂപ്കളിലൂെടയായിരു�ു ബാലസഭാ �പവർ��ൾ. േകാവിഡ്     

�പതിേരാധ �പവർ��ൾ, കു�ികള�െട മാനസികഉ�ാസം, വിദ�ാഭ�സം     

എ�ിവയ്�് മുതല്ൽകൂ�ാകു� നിരവധി �പവർ��ൾ ഈ �ഗൂ��കളിലൂെട      

നട�ു. 

 

 



 

ആ�ശയ ഗുേണാേഭാ��ള�െട േ�മം ഉറ��വരു�ാൻ… 
ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ൾക് മാസംേതാറും നൽകിവരു� ഭ�ണകി�ായിരു�ു     

ഏ�വും വലിയ സഹായം. േലാ�് െഡൗൺ �പഖ�പി�െപ�േതാെട പ�ായ�ിൽ       

എ�ാനും കി�് ൈക��ാനും സാധി�ാെതവ�ു. പ�ായ�ിെ� വാഹനം      

�പേയാജനെപടു�ി ഓേരാ വാർഡുകളിേല�ും കി��കൾ എ�ി��. എ ഡി എസ്        

െ� േനതൃത��ിൽ ഓേരാ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െടയും വീടുകളിേല�ു കി��കൾ      

എ�ി��. സാധാരണനല്കിവരു� കി�ിനു പുറെമ പ��റികൾ  

മ�ാവശ�വസ്തു�ൾ എ�ിവയും നൽകുകയു�ായി.  

 

 

കൂടാെത ജി�ാമിഷൻ നൽകിയ ആ�ശയഗുണേഭാ�ാ�ള�െട    

വിവര�ളനുസരി�� ആവശ�മായ മരു�ുകൾ, മ��സഹായ�ൾ ആശ     

വർേ�ഴ്സ്, എ ഡി എസ് മുേഖന നൽകി.  

 

വേയാജ�ൾ�് ആവശ�മായ മരു�ുകൾ ആശവർേ�ഴ്സ് മുേഖന      

വീടുകളിൽ എ�ി�ുകയു�ായി. പ��റിയും മ�� ഭ��സാധന�ള�ം     

ഉൾെ�ാ�ി� കി��കള�ം ലഭ�മാ�ാൻ സാധി��. 

 

േലാ�് െഡൗൺ കാല�് അറുപതു വയസിനു മുകളിൽ �പായമു�        

ഗണേഭാ�ാ�ള�െട സുഖവിവരം അേന�ഷി��െകാ�ു� േഫാൺ സർേ�     



വലിയഗുണം െചയ്തു. പല ഗുണേഭാ�ാ�ള�ം േനരിടു� �പശ്�ൾ ബ�െ��       

വകു��കെള അറിയി�ാനും പരിഹരി�ാനും സാധി��. മരു�ുകൾ മ��      

സഹായ�ൾ ലഭ�മാ�ു�തിെലാെ� കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ നിർണായക     

പ�ുവഹി��. 

 

 

 

 

 

നമു�് സാധി�ും... 
 

 

 

സമൂഹ�ിെ� അടി��ിൽ േപാലും മിക� േവേരാ�മു�, ഏ�വും      

പാവെപ�വെനയും ഉൾെകാ��� കുടുംബ�ശീ കൂ�ായ്മ ഈ മഹാമാരിെയ      

അതിജീവി�ു�തിൽ നിർണായക പ�ുവഹി��. ഓേരാ നിർേദശ�ള�ം താെഴ      

ത�ിൽ എള��ം എ�ി�ു�തിലും, ആവശ� വിവരേശഖരണ�ിലും, േമൽേനാ�ം      



നട�ു�തിലുെമാെ� ഈ ഒരു �തിതല സംഘടനാ സംവിധാനം നിർണായക       

പ�ുവഹി��. ഒരുപെ� ഇതര സം�ാന�ളിൽ േകാവിഡ് വ�ാപനം      

നിയ��ണാതീതമായി തുടരു�ത് ഇതുേപാെലാരു സംഘടന സംവിധാന�ിെ�     

അപര�ാപ്തയായിരി�ാം… 

 

 

                     ……………………………………………………………………… 
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