
 

 

 

േകാവിഡ് കാല �പവർ�ന�ൾ 

 

 

 

 

കാ�ിരംകുളം കുടുംബ�ശീ സി. ഡി. എസ്. 

 

  

 



ആമുഖം 

 

തിരുവന�പുരം ജി�യിൽ െന�ാ�ിൻകര താലൂ�ിൽ അതിയ�ൂർ വിേ�ജിൽ 

ഉൾെ�� കാ�ിരംകുളം കുടുംബ�ശീ സി.ഡി. എസ്  14 എ.ഡി.എസുകളിലായി  10.16 

ച.കി.മി വിസ്തൃതിയിൽ �ിതി െച���ു. അറബി�ടലുമായി ദൂരം ഏകേദശം  2.5 

കി.മി മാ�തമാെണ�ിലും തീരേദശ വാർഡുകൾ ഒ�ും തെ� ഇ�. സ��രും 

ഉേദ�ാഗ�രും കർഷകരും ഇവിെട ധാരാളം ഉെ��ിലും ദരി�ദരും നിരാലംബരും 

കടബാധ�തയിൽ ഉൾെ�� ജന�ളാണ് അധികവും. എ�ാൽ കുടുംബ�ശീയുെട 

�പവർ�നം േമൽ�റ� അശരണ വിഭാഗ�ിന് ഒരു തണലായി മാറിയി���്.  85 % 

ഓളം സാ��ിക സുര� ഉറ��വരു�ാൻ കുടുംബ�ശീ വഴി സാധി�ി���്. 

സാ��ിക ശാ�ീകരണേ�ാെടാ�ം തെ� സ്�തീ ശാ�ീകരണ�ിലും 

സാമൂഹിക ശാ�ീകരണ�ിലും മുഖ�ധാരയിെല�ാൻ കുടുംബ�ശീയിലൂെട 

സാധി�ി���്.  

േലാക�ാെക ഒ�ട�ം നി�ലമാ�ുകയും ഭീതിയിലാഴ്�ുകയും െചയ്ത േകാവിഡ് 

എ� മഹാമാരിെയ േനരിടാൻ  കാ�ിരംകുളം  കുടുംബ�ശീ സി.ഡി. എസ് 

തിരുവന�പുരം ജി� മിഷെ� സഹായേ�ാെട െചയ്ത �പവർ�ന�ൾ 

സ്മരണീയമാണ് .  



 

  

േകാവിഡ് കാല �പവർ�ന�ൾ ഒ�േനാ��ിൽ 

 

❖ സംഘടനാ  സംവിധാനവും  ൈമേ�കാഫിനാൻസും 

● അയൽ�ൂ�  തല  �പവർ�നം  

● വാട്സാ�്  �ഗൂ�്  രൂപീകരണം  

● CMHSL  

❖ ൈമേ�കാ  എ�ർൈ�പസസ്  & മാർ��ിങ് 

●                മാസ്ക്  നിർമാണം 

●               ക���ണി�ി  കി�ൻ 

●               ജനകീയ  േഹാ�ൽ 

❖ ഡി  ഡി  യു  ജി  െക  ൈവ  &േസാഷ�ൽ  െഡവലപ്െമ�  ്

● ആ�ശയ കി�് വിതരണം  

● ബഡ് സ് ബാലസഭാ �പവർ�ന�ൾ 

 

❖ അ�ഗി  & അനിമൽ  ഹസ്ബ�റി 

 

● ൈമേ�കാ�ഗീൻ കൃഷി & പാചകമ�രം 

● അടു�ളേ�ാ� നിർമാണം 

❖തനത് �പവർ�നം 

 



 സംഘടനാ സംവിധാനവും ൈമേ�കാഫിനാൻസും 

 

അയൽ�ൂ�  തല  �പവർ�നം 

  

േലാ�് െഡൗൺ കാലയളവിലും  50  ഓളം അയൽ�ൂ��ൾ �തിഫ്�്  തുക 

നിേ�പി�ുകയും ലിേ�ജ് േലാൺ മുട�ം വരു�ാെത അട�ുകയും െചയ്തി���് 

. 

വാട്സാ�് �ഗൂ�് രൂപീകരണം 

േലാ�് െഡൗൺ കാലയളവിൽ കൃത�മായ ആശയവിനിമയം നട�ു�തിനായി സി ഡി 

എസ് തല�ിൽ  64 അംഗ�ൾ ഉ�   2 വാട്സാ�് തുട�ുകയും എ�ാ സി ഡി എസ് , 

എ ഡി എസ് അംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ുകയും െചയ്തു . 

11  എ ഡി സിലും, എ ഡി എസ് തല വാട്സാ�് �ഗൂ�് രൂപീകരി�ുകയും  139 ഓളം എ 

ഡി എസ് അംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ുകയും െചയ്തു . അയൽകൂ��ല�ിൽ  1005 

അംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ി  152  �ഗൂ�് രൂപീകരി�ാൻ സി ഡി എസ് നു സാധി�� 

CMHLS 

െകാേറാണ എ� മഹാമാരിയിൽ േലാകം നി�ലമാകു�ു സാഹചര��ിലാണ് 

ബഹുമാനെ�� മുഖ�മ��ിയുെട  CMHLS  എ� പ�തിയുെട �പഖ�ാപനം ഉ�ാകു�ത്. 

േമൽ��ിലു� നിർേദശ�ൾ കൃത�മായി പാലി��െകാ�് 

അയൽകൂ��ല�ളിേല�് വിവര�ൾ എ�ി�ുകയും അർഹരായവെര 

കെ��ി വായ്പ�ു� അേപ� സ�ീകരി�ുകയും അവ കൃത�മായി 

ബാ�ിെല�ി�ുകയും െചയ്തി���്.  ഇതുവെര അെക 164 അേപ�കളാണ് 

േലാണിനായി ലഭി�ി���ത്.ഇതിൽ 15 അേപ�കളിലായി 171 അംഗ�ൾ�് 1565000 

രൂപ അനുവദി�� വ�ി���് 



.  

ൈമേ�കാ എ�ർൈ�പസസ് &മാർ��ിങ് 

 

മാസ്ക് നിർമാണം 

 

െകാേറാണയ്ക് എതിരായു� േപാരാ��ിെ� ഭാഗമായി ജീവിതൈശലിയിൽ വളെര 

േവഗം ഒഴി��കൂടാനാകാെത കഴി�ു കൂടിയ ഘടകമാണ് മാസ്ക്. കൃത�മായി 

മാസ്കുകൾ ലഭ�മാ�ു�തിനായി സി ഡി എസിെ� േനതൃത��ിൽ ത�ൽ 

യൂണി��കെള സ�മാ�ുകയും ,െഹൽ�ു ഡി�ാർ�െമ� ് ,സ്കൂൾ ,ഓഫീസുകൾ 

എ�ിവരുമായി സഹകരി�� പതിനായിരേ�ാളം  മാസ്കുകൾ നിർ�ി�� 

നൽകു�തിനും സി ഡി എ�ിന് സാധി��.  



s 

 

 

 

 



ക���ണി�ി കി�ൻ 

 

േലാ�് െഡൗൺ �പഖ�ാപന�ിലൂെട ആഹാര�ിനായി ബു�ിമുേ��ി വ� 

അശരണർ�ും െകാറൈ�നിൽ കഴിേയ�ിവ�വർ�ും ആഹാരം ലഭ�മാ�ുക എ� 

ല��േ�ാെട മാർ�് 27 ആം തീയതി സി ഡി എസിെ� േനതൃത��ിൽ ക���ണി�ി 

കി�ൻ �പവർ�നം ആരംഭി��. കുടുംബ�ശീ   കാ��ൻ യൂണി�് ആയ പാദസരം യൂണി�് 

ആണ് ക���ണി�ി കി�െ� �പവർ�നം ഏെ�ടു� നട�ിയത് . �പതിദിനം 500 

േയാളം േപർക് ആഹാരം എ�ി�ു�തിന് ഇതിലൂെട സാധി��.  

 

 

 



 

 

ജനകീയ േഹാ�ൽ 

 

ജനകീയ േഹാ�ൽ �പഖ�ാപനെ� തുടർ�് ക���ണി�ി കി�ൻ ഏ�പിൽ മാസം 6 ആം 

തീയതി മുതൽ ജനകീയ േഹാ�ൽ ആയി �പവർ�നം ആരംഭി�� 5 അംഗ�ൾ 

അട�ു� ജനകീയ േഹാ�ലിെ� �പവർ�നം െകാേറാണ കാലെ� സി ഡി എ�ിെ� 

സ്മരിേ�� �പവർ��ളിൽ ഒ�ാണ്. 

 

 

 



ഡി ഡി യു ജി െക ൈവ & േസാഷ�ൽ െഡവലപ്െമ�  ്

 

സി ഡി എ�ിെ� കീഴിൽ വരു� 1660 ഓ ളം  ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ൾക് 

ആവശ�മായ മരു�് ,ആഹാരം, തുട�ിയ എ�ി�� നൽകു�തിൽ സി ഡി എസ് 

�ശ�പുലർ�ിയിരു�ു. കൃത�മായി ഗുണേഭാ�ാ�െള വിളി�ുകയും ആവശ��ൾ 

അറി�ു വീ�ിെല�ി അത് നട�ിെ�ാടു�ാനും സി  ഡി എസ് �ശ�ിചിരു�ു.  

 

ബഡ് സ് ബാലസഭാ �പവർ�ന�ൾ 

 

ബാലസഭാ കു�ികള�െട കല കായികേശഷി വർധി�ി�ു�തിനും 

േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനുമായി കഥ ,കവിത രചന മ�ര�ൾ വാട്സാ�് 

�ഗൂ��കളിലൂെട നട�ി.  

 

 

 

 

 

 

അ�ഗികൾ�ർ & അനിമൽ ഹസ്ബ�റി 



 

ൈമേ�കാ�ഗീൻ കൃഷി & പാചകമ�രം 

 

സി ഡി എ�ി െല െജ .എൽ ജി കെള സംേയാജി�ി��െകാ�് ൈമേ�കാ�ഗീൻ കൃഷി 

നട�ുകയും അതുമായി ബ�െ��് പാചക മ�രം നട�ുകയും െചയ്തു. 

 

 

അടു�ളേ�ാ� നിർമാണം 

കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�് േവ� നിർേദശം നൽകി അടു�ളേ�ാ�ം 

നിർ�ി�ു�തിലും സി ഡി എസ് �ശ� പുലർ�ിയിരു�ു . 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



തനത് �പവർ�നം 

േമാഹൻലാൽ ഫാൻസ്  ���മായി സഹകരി��െകാ�് സി ഡി എ�ിെ� 

േനതൃത��ിൽ ക���ണി�ി കി�ണിന് േവ� അരിയും പ��റിയും നൽകു�തിന് സി 

ഡി എ�ിന് സാധി��. 

 

ത�ാറാ�ിയത് 

ദുർ� െക .എസ്                                                                     പുഷ്പേശാഭി.എസ് 

േ�ാ�് േകാർഡിേന�ർ                                            സി ഡി എ�് െചയർേപഴ്സൺ 

എം .ഇ &മാർ��ിങ്                                                     കാ�ിരംകുളം സി ഡി എ�് 

7012827403                                                                              7034574897 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


