
കവള�ാട് സി ഡി എസ ് 
േകാവിഡ് കാല �പവർ�ന റിേ�ാർ�്   

 
ആമുഖം 

 
േകാവിഡ് 19 �പിതിേരാധ ഭാഗമായി സം�ാനാെമാ�ാെക േലാ�് ഡൗൺ       

നിലനിൽ�ുേ�ാൾ ത�ള�െട സഹജീവികൾ�് കാരുണ�വുമായി എ�ുകയാണ്     

കുടുംബ�ശീ . കുടുംബ�ശീ �പിവർ�കരുെട പ�ാളി�ം ഈ സാഹചര��ിൽ എടു�ു        

പറേയ� ഒ�ാണ്  

എറണാകുളം ജി�യിെല എ�ാ സി ഡി എസിെലയും കുടുംബ�ശീ �പവർ�കരും         

േകാവിഡ് 19 മായി ബ�െ���� �പതിേരാധ �പവർ��ളിൽ സജീവമാണ്.  

ജി�യിെല മിക� സി ഡി എസുകളിൽ ഒ�ായ കവള�ാട് പ�ായ�ിെ� ഈ          
േകാവിഡ് കാലെ� �പവർ�നം ഇതിൽ എടു�ു പറേയ� ഒ�ാണ്  
 
 

 
 

280 അയൽ�ൂ�വും 183 സംഘകൃഷി �ഗൂ��കള�ം 52 ബാലസഭകള�ം 55 വേയാജന          

അയൽ�ൂ�വും, 5 യൂ�് മൂവ്െമ� ് സംഘ�ൾ എ�ിവയാണ് കവള�ാട്       

പ�ായ�ിൽ നിലവിൽ ഉ�ത്. േകാവിഡ് 19 െ� ഈ സമയ�ു കവല�ാടിെല ഓേരാ          

കുടുംബ�ശീ �പവർ�കരും മിക� രീതിയിൽ തെ� ഓേരാരു�രുെടയും കഴിവിന്       

അനുസരി�� െകാ�് പലതര�ിലുമു� �പവർ�ന�ളിൽ പ�ുകാർ ആയിരു�ു.  

  
 

  



സാമൂഹ� അടു�ള (ക���ണി�ി കി�ൻ  ) 
 

േകാവിഡ് കാല�് കവള�ാട് പ�ായ�ിെല കുടുംബ�ശീ �പവർ�കരുെട      

േനതിര്ത�തിൽ െചയ്ത മിക� �പവർ��ളിൽ ഒ�ാണ് സാമൂഹ� അടു�ള മാർ�് 27         

മുതൽ െമയ് 3 വെര ഉ� ദിവസ�ളിലായി 10550 ഓളം ഭകഷണ െപാതികൾ തയാറാ�ി           

ആവശ�കാർക് എ�ി�� െകാടു�ാൻ കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ�് ആയി. ഭ�ണം       

ത�ാറാ�ി നൽകു�തിനായി പ�ായ�ിെല നിരവധി സംഘകൃഷി �ഗു��കൾ 130       

കിലേയാളം പ��റികൾ സൗജന�മായി എ�ി�� നൽകി അേതാെടാ�ം സി ഡി എസിെല         

തെ� േകരള ചി�ൻ �ഗൂ�് ഒരു ദിവസേ�ക് ഉ� േകാഴി ഇറ�ി സൗജന�മായി നൽകി,           

കൂടാെത കവള�ാട് പ�ായ�ിെല െചയർേപഴ്സൺ അംഗമായ ര�ാം വാർഡിെല       

നിർമാല�ം അയൽ�ൂ�വും ഒരു ദിവസേ�ക് ഉ� േകാഴി ഇറ�ി യും സൗജന�മായി         

നൽകുകയു�ായി.കൂടാെത മുൻ സി ഡി എസ് െചയര്േപഴ്സണും ഇേ�ാൾ േകാതമംഗലം        

േ�ാ�് െമ�റും, കവള�ാട് സി ഡി എസിെല അയൽ�ൂ� അംഗവുമായ െറയ് �ൽ         

േബബി സാമൂഹ� അടു�ളയിെല അവസാന ദിവസം ആ ദിവസേ�ക് ഉ� േകാഴി ഇറ�ി          

സൗജന�മായി എ�ി�� നൽകി.  

ഇതിനു പുറെമ നിരവധി സംഘടനകള�ം ഇവെര സഹായി�ാൻ      

എ�ുകയു�ായി.കുടുംബ�ശീ �പവർ�കരുെട േനതിര്ത�തിൽ ഉ� ഈ സാമൂഹ�      

അടു�ള ഒരു പാട് േപർ�് േകാവിഡ് കാല�് ആശ�ാസമായിരു�ു.  

 

 
 

 
 
 
 



മാസ്ക് നിർ�ാണം 
  

േകാവിഡ് കാല�് ജന�ള�െട സുര�യ്ക് ഏ�വും ആവശ�മായ മാസ്കിെ�       

നിർ�ാണം പ�ായ�ിെല വിവിധ കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ ഏെ�ടു�ുെകാ�്      

ഗുണേമ�യു� മിക� മാസ്കുകൾ ആള�കൾ�് നിർമി�� നൽകുകയു�ായി.അത്      

േപാെല തെ� ബാലസഭാ കു�ികള�ം മാസ്ക് നിർമാണ�ിൽ പ�ാളികകൾ ആയിരു�ു.        

പല കുടുംബ�ശീ �പവർ�കരും സൗജന�മായി ആണ് മാസ്ക് നിർമി�� നൽകിയത്        

എ�ത് എടു�ു പറേയ� മാതൃക �പവർ�നം ആണ്  

 
 

 
 
 
 

  
 
  
  



 
  മുഖ�മ��ിയുെട സഹായഹസ്തം (േകാവിഡ് േലാൺ  ) 

 
ഈ �പതിസ�ികാല�് ബു�ിമു�് അനുഭവി�ു� ഓേരാ വ��ികൾ�ും      

സാ��ിക സഹായം എ�ി�ുക എ� ല�ം മു�ിൽ ക�ുെകാ�് ബഹുമാനെ��        

മുഖ�മ��ിയുെട സഹായഹസ്തം ആയ േകാവിഡ് േലാൺ പ�ായ�് തല�ിൽ ഉ�        

വിവിധ ബാ�ുകളിലൂെട ആയി ആവശ��ാരിേലക് എ�ി�� െകാടു�ു�തിന് േവ�ി       

ഉ� നടപടികൾ സി ഡി എസ് തല�ിൽ പുേരാഗമി�� വരു�ു.  

 
 
 
 
 

സൗജന� ഭ�� ധാന� കി�് പാ�ി�്  
 
 സൈ�േകാ വഴിയു� സൗജന� ഭ�� വിതരണ�ിനു� അവശ�വസ്തു�ള�െട       

പാ�ി�് െസ�റുകളിൽ കുടുംബ�ശീ �പവർ�കരുെട വലിയ േതാതിൽ ഉ� പ�ാളി�ം        

ഉ�ായിരു�ു. യാെതാരു ലാഭവും മു�ിൽ കാണാെത രാവിെല മുതൽ ൈവകി��        

വെരയു� പാ�ി�് േജാലികളിൽ മുഴുവൻ സമയവും കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ       

ഉ�ായിരു�ു  

 
 

 
 
 

  



ഹരിതകർമേസന �പവർ�ന�ൾ 
 

േകാവിഡ് കാലം വി�� ഒഴിയു�തിന് മുൻേപ എ�ു� മഴ�ാല�ിനു       

മുേ�ാടിയായി കവള�ാട് പ�ായ�ിെല ഹരിത കര്മേസനയും     

ആേരാഗ��പവർ�കരും േചർ�് ഉേപ�ി�െ�� �ാ�ിക് വസ്തു�ള�ം മ�� േരാഗം       

പടരാൻ സാഹചര�മായ പാഴ�സ്തു�ള�െട േശഖരണവും �ീനി�ും എ�ാം ഓേരാ വാർഡ്        

തല�ിലും കയറി ഇറ�ി നട�ി. ഓേരാ വാർഡിലും ശൂചീകരണ �പവർ��ൾ        

നട�ി പകർ�വാദികൾ കഴി�ു എ�ത് കുടുംബ�ശീ �പവർ�കരുെട േന��ളിൽ       

ഒ�ാണ്  

 

 
 

 
 
 

                                             ൈസബർ ജാലകം  
 

േകാവിഡ് കാല�് സാമൂഹ� അകലം പാലി�� െകാ�് നട�ിയ അയൽ�ൂ�        

േയാഗ�ിൽ കവള�ാട് പ�ായ�ിെല അയൽ�ൂ� അംഗ�ള�െട പ�ാളി�ം      

എടു�ു പറേയ�ത് ആണ് 1257 അംഗ�ൾ ആണ് ൈസബർ അയൽ�ൂ��ിൽ പ�്         

േചർ�ത്  

 
  
 



 
 

മ�� �പധാന �പവർ�ന�ൾ 
 

നിർധന േരാഗി സ�ർശനവും അവശ�മരു�ുകൾ എ�ി�� െകാടു�ുക തുട�ിയ       

�പിവർ��ള�ം കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ ഈ േകാവിഡ് കാല�് ഏെ�ടു�ു െചയ്തു.        

ഓേരാ വാർഡ് തല�ിലും, ഉ� വേയാജന അയൽ�ൂ� അംഗ�െളയും ആ�ശയ        

അംഗ�െളയും, േകാളിങ് െബൽ ഉപാേഫാ�ാ�െളയും േ�മം     

അേനാഷി�ുകയുംെചയ്തു. സി ഡി എസ് പരിതിയിൽ �പായമായി ഒ�െപ��       

താമസി�ു��െര ഒ�ിടവി� ദിവസ�ളിൽ േഫാണിലൂെട ബ�െ���െകാ�്     

അവരുെട വിവര�ൾ േചാദി�റിയാനും കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ മു�ിൽ നി�്       

�പവർ�ി��. അത് േപാെല തെ� എ�ാ എ ഡി എസ് തല�ിലും         

അയൽകൂ��ല�ിലും ഉ� സ്മാർ�് േഫാൺ ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിവ് ഉ� അംഗ�െള        

ഉൾെകാ�ി�� െകാ�് ഓേരാ േമഖലയും തിരി�� െകാ�് whatsup �ഗു��കൾ ഉ�ാ�ി         

ഓേരാ അയൽ�ൂ� അംഗ�ള�െടയും േ�മം അേനാഷി�് കയും അവർ�് േകാവിഡ്       

19 യുമായി ബ�െ�� മുൻകരുതൽ നൽകാനും അവരുെട �പവർ��ൾ       

നിരീ�ി�ുകയും െച�ാനും സാദ�മായി.  

 
 

                    
 

എറണാകുളം കുടുംബ�ശീ ജി�ാ മിഷെ� േനതൃത��ിൽ നട�ിയ എെ� മ�്        

എെ� പ��റി എെ� അടു�ള എ� പ��റി കൃഷി ചല�ിൽ നിരവധി കുടുംബ�ശീ          

�പവർ�കർ ആണ് ഈ േകാവിഡ് കാല�ും കവള�ാട് സി ഡി എസ് ഇൽ നി�്           

പെ�ടു�ത്. അത് േപാെല തെ� ഓേരാ േ�ാ�ിേലയും മിക� പാ��കാരിെയ        

കെ��ു�തിനു ഉ� മ�ര�ിലും കവള�ാട് പ�ായ�ിൽ നി�് കുടുംബ�ശീ       

�പവർ�കരുെട പ�ാളി�ം ഉ�ായിരു�ു. കൂടാെത മിഷൻ നട�ിയ ച�യുെട വിവിധ        

വിഭവ�ൾ ഉ�ാ�ി അയ�� മിക� വിഭവ�ൾ കെ��ു� ചല�ിലും കവള�ാട്        

പ�ായ�ിെ� സാനിധ�ം ഉ�ായിരു�ു  



 

കൂടാെത ബാലസഭാ കു�ികൾ�ായി �കിയാ�കമായ പലതര�ിൽ ഉ�      

പരിപാടികൾ whatsup �ഗൂ�് വഴി നട�ി കു�ികള�െട േവനൽ�ാല അവധിയുെട വിരസത         

മാ�ാൻ കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ മു�ി�� ഇറ�ിയത് എടു�ു പറേയ� �പവർ�നം        

ആണ്.  

 

  
 
                                           ഉപസംഹാരം  
 

ഏത് ഒരു �പിതിസ�ി കാല�ും സാമൂഹ� േസവനം മാ�തം മു�ിൽ ക�ു െകാ�്           

പ�ായ�ുകേളാടും ആേരാഗ�വകു�ിേനാടും േപാലീസ് േഫാെറ�് വകു�ിേനാടും     

അേതാെടാ�ം തെ� തിക��ം സാദാരണ�ാരായ ആള�കേളാെടാ�വും ഇറ�ി െച�്       

�പവർ�ി�ു� കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ ഇ�് േലാക�ിന് മാതൃക ആകുകയാണ്.       

കഴി� ര�ു �പളയ�ളിലും ഈ േകാവിഡ്19 എ� മഹാവിപ�ിെ� കാല�ും        

കുടുംബ�ശീ �പിവർ��ൾ എ�ും അഭിന�നിയം അർഹി�ു�ു.  

  
കവള�ാട് cds െചയർേപഴ്സൺ  
�ശീമതി രശ്മി കൃഷ് കുമാർ  
േഫാൺ ന�ർ :  97447 05648 
 
ത�ാറാ�ിയത്  
MKSP BC :നിഖിൽ േതാമസ്  
േഫാൺ ന�ർ:  9526829235 
 
 
 
 
 
 



 
 


