
േകാവിഡ് -19 �പവർ�ന റിേ�ാർ�്

െവ�ി�വല �ഗാമ പ�ായ�് - കുടുംബ�ശീ സി ഡി എസ്

െകാ�ം ജി�യിെല കിഴ�ൻ േമഖലയിൽ �ിതിെച��� പ�ായ�ാണ്

െവ�ി�വല. െചറുകിട നാമമാ�ത ക�വട�ാരും കർഷകരുമാണ് ഇവിടുെ� ജനസംഖ�യിൽ

ഭൂരിഭാഗവും. അതിനാൽ തെ� േകാവിഡ് എ� മഹമാരിയും േലാ�് ഡൗണും ഇവിടുെ�

ജനജീവിതെ�യും സാരമായി ബാധി�ി���്. െവ�ി�വല സി.ഡി.എസ്. കുടുംബ�ശീ

�പവർ�ന�ളിൽഎ�ാലവും വ��മായൈകെ�ാ�് േരഖെ�ടു�ാൻ �ശമി�ു�സി ഡി എസ്

ആണ.്

െവ�ി�വല �ഗാമപ�ായ�ിൽ 2002 ൽ ആണ് സി.ഡി.എസ് �പവർ�നം

ആരംഭി�ു�ത.് 21 എ.ഡി.എസിലായി 295 അയൽ�ൂ��ളാണു�ത.് അതിൽ 21 എ�ം SC

യൂണി��കളാണ.് 34 വേയാജന അയാൽ�ൂ��ള�ം 27 െജ.എൽ.ജി കള�ം 35 എം.ഇ സംരംഭ�ള�ം

സി.ഡി.എസിൽ രജി�ർ െചയ് തു �പവർ�ി�ു�ു�്.

കുടുംബ�ിലും സമൂഹ�ിലും ചി�ാേശഷിയും സാമൂഹിക �പതിബ�തയും

ഉ� സ്�തി സമൂഹെ� വാർെ�ടു�ാൻ സി.ഡി.എസിെ� �പവർ�ന�ൾക് കഴി�ി���്.

കുടുംബ�ശീ നിർേദശ�ൾ�് പുറേമ തനത് �പവർ�ന�ൾ കൂടി െചയ്തുെകാ�് സാമൂഹിക

അടു�ം കെ��ാൻ �ശ�ി�ാറു�്. ഈ േകാവിഡ് കാല�് െവ�ി�വല സി ഡി എസിെ�

േനതൃത��ിൽ ധാരാളം �പവർ�ന�ൾ െചയ്തി���്. ഇേ�ാഴും െചയ്തു െകാ�ിരി�ു�ു...

1. ക���ണി�ി കി�ൻ

േകാവിഡ് 19 മായി ബ�െപ�� നാളിതുവെര നട�ിയ �പവർ�ന�ളിൽ

എടു�ു പറേയ�ത് ക���ണി�ി കി�െ� �പവർ�ന�ളാണ.് കുടുംബ�ശീയുെടയും

പ�ായ�ിെ�യും ഒെ�ാരുമി��� �പവർ�ന�ള�െട ഫലമായി മാർ�് 29 മുതൽ ഏ�പിൽ 25

വെര ക���ണി�ി കി�ൻ മിക� രീതിയിൽ നട�ാൻ കഴി�ു. കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�െടയും മ��

സുമാനസുകള�െടയും സഹായ�ാൽ 5482 ഭ�ണെപാതികൾ അർഹരുെട കര�ളിൽ

എ�ി�ാൻസാധി��.



ക���ണി�ി കി�നുേവ�ിയു� പ��റികൾ, കിഴ�ുവർ��ൾ തുട�ിയവ

സി.ഡി.എസിൽ രജി�ർ െചയ ്തു �പവർ�ി�ു� െജ.എൽ.ജി �ഗൂ��കൾ ലഭ�മാ�ി. അതാത്

വാർഡുകളിൽ േശഖരി� സാധന�ൾ സി.ഡി.എസ് ഉപസമിതി കൺവീനർ വ�ിയിൽ േപായി

എടു�് കി�നിൽ എ�ി�ുക ആയിരു�ു. െവ�ി�വല വാർഡിെല കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ ഒരു

ദിവസെ�യും ഗാ�ി�ഗാം വാർഡിെല കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ ഒരു ദിവസെ�യും ഭ�ണം

സ്േപാൺസർ െചയ് തു , കൂടാെത സി.ഡി.എസിെ� വകയായി 3 ദിവസം ഭ�ണസാധന�ൾ

നല്കാൻസാധി��.

2. വാട്സ്ആ�് കൂ�ായ്മ

സി.ഡി.എസ് മീ�ിംഗുകൾ നട�ാൻ കഴിയാ� സഹച�സ�ം ആയതിനാൽ

വാട്സ്ആ�് �ഗൂ��കൾ രൂപീകരി� ് ആയിരു�ു �പവർ�ന�ൾ നട�ിയിരു�ത.് ജി�ാ

മിഷെ�യും ഗവൺെമ��െ�യും നിർേദശ�ൾ വ��വും സുതാര�വുമായി താേഴ��ിൽ

എ�ി�ാൻ വാട്സ്ആ�് കൂ�ായ്മ സഹായി��. സി.ഡി.എസ് തല�ിൽ നി�ും ലഭി�ു�

നിർേദശ�ൾ ഓേരാ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ളിേല�ും എ�ി�ുവാൻ സി.ഡി.എസ് െമ�ർമാർ

വഹി� പ�് െചറുത�.



വാട്സ്ആ�് �ഗു�ിൽ കൂടി കവിതാ പാരായണം , നാടൻ പാ�്, ചി�തരചന,

പാചകമ�രം, തുട�ിയ മ�ര�ൾ സംഘടി�ി��. കൂടാെത "വീ�ിൽ ഒരു പ��റിേ�ാ�ം"

നിർ�ി�ുകയും അതിെ� ഓേരാ ഘ��ിലുമു� േഫാേ�ാ �ഗൂ�ിൽ ഇടുകയും െചയ ്തു.

ഇതിലൂെട ന�ുെട വീ��മാരുെട സർ�േശഷി വർധി�ി�ു�തിനും അവരുെട േലാ�് ഡൗൺ

വിരസത അക���തിനും സാധി��. സ്മാർ�് േഫാൺ ഉ� മുഴുവൻ അംഗ�ള�ം ഇ�് ഈ

�ഗൂ��കള�െട ഭാഗമാണ.്

3. ആ�ശയ , വേയാജന േ�മം

അഗതി രഹിത േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെ��വരുെട േ�മം

ഉറ�ാ�ു�തിനും അവശ� സാധന�ള�െട ലഭ�ത മനസിലാ�ു�തിനുമായി സർേ� നട�ി.

ഭ��കി��കൾ ഗുണേഫാ�ാ�ള�െട വീടുകളിൽ എ�ി�� നൽകി. അതുേപാെല വീടുകളിൽ

മരു�ിന് ബു�ിമു�് േനരിടു�വരുെട വിവരം ആശവർ�ർമാെര അറിയി�ുകയും �പാഥമിക

ആേരാഗ� േക��ം വഴി മരു�് ലഭ�മാ�ു�തിനും സാധി��.



വേയാജനേ�മം ഉറ�ാ�ു�തിനായി സി.ഡി.എസ് െമ�ർമാരുെട

സഹായേ�ാെട ത�ള�െട വാർഡിെല ഇ.എൻ.എ�്.ജി അംഗ�െള ബ�െ�ടുകയും

അവർ�വശ�മായ േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ുകയും െചയ ്തു. േ�മ െപൻഷൻ വാ�ു�വെര

അവർ�് അ�ൗ�് ഉ� ബാ�ിൽ എ�ി�ുകയും സുര�ിതമായി തിരിെക വീടുകളിൽ

എ�ി�ുകയും െചയ ്തു. ജീവിത ൈശലി േരാഗ�ൾ ഉ�വർ�ു ആശാ വർ�ർമാരുെട

സഹായ�ാൽ പി.എ�്.സി യിൽ നി�ും മരു�് എ�ി�� നൽകി. േകാവിഡ് കാലം ദുരിത�ള�െട

കാലമാെണ�ിലും മ�ള�ം മരുമ�ള�ം െചറുമ�ള�ം അടു�ു��ിെ� സേ�ാഷവും

അവർ�ു�്.



4. CMHLS

േകാവിഡ് - 19 െ� പ�ാ�ല�ിൽ െതാഴിൽ നഷ്ടെ��� വരുമാന മാർഗം

നില��േപായ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�ും അവരുെട കുടുംബാംഗ�ൾ�ും ൈക�ാ�് ആയി

മാറിയ "മുഖ�മ��ിയുെട സഹായ ഹസ്തം വായ്പാ പ�തി (CMHLS)" കു�മ� രീതിയിൽ

നട�ിലാ�ാൻ സി.ഡി.എസിനു കഴി�ു. അയൽ�ൂ� അംഗ�ൾ�ു�ായ സാ��ിക

�പതിസ�ി�ും അവരുെട സാ��ിക �ിതിയ്�ും ആനുപാതികമായി ഒരംഗ�ിനു

5000/1000/15000 എ�ി�െന പരമാവധി 20000 രൂപ വെര ലഭ�മാകാൻ സി.ഡി.എസ് നടപടികൾ

സ�ീകരി�ുകയും, അതിെ� ഭാഗമായി 252 കുടുംബ�ശീ യൂണി��കള�െട അേപ� ബാ�ുകളിൽ

എ�ി��. അർഹരായ 1623 അംഗ�ള�െട കര�ളിേല�് ഈ തുക (19375000 രൂപ)

എ�ിേ�രു�താണ.്



5. മാസ്ക് നിർമാണം

കുടുംബ�ശീ എം.ഇ �ഗൂ��കള�െട േനതൃത��ിൽ മാസ്ക് നിർമാണം ആരംഭി��.

സാവി �ി�ിങ് യൂണി�്, ധന� േ�ാ�് ബാഗ് യൂണി�് എ�ീ �ഗൂ��കൾ ഈ �പവർ�ന�ിന്

ചു�ാൻ പിടി��. കുടുംബ�ശീ ജി�ാ മിഷന് േവ�ി 6500 മാസ്ക് നിർ�ി�� നൽകി. പ�ായ�്,

സ�� സംഘടനകൾ എ�ിവയ്�് േവ�ി 8000 ൽ പരം മാസ്കുകൾ നിർ�ി��. ആേരാഗ�

�പവർ�കരും കുടുംബ�ശീയും േചർ�് െപാതുനിര�ിൽ മാസ്ക് ധരിേ��തിെ�

ആവശ�കതെയ�ുറി�് വാഹനയാ�ത�ാർ�ും കാല്നട യാ�തികർ�ും േബാധവത്�രണം

നട�ി.

മ�� �പവർ�ന�ൾ

 ഓേരാ വാർഡുകളിെലയും വീടുകൾ ആശ�പവർ�കർ, എ.ഡി.എസ് എ�ിവർ

സ�ർശി�ുകയും മാസ്കുകൾ,�ീ�ിങ് പൗഡർഎ�ിവ സൗജന�മായി നൽകി

 കവലകൾ േക��ികരി�് ശുചീകരണ �പവർ�ന�ൾ, േബാധവത്കരണ �ാസുകൾ

എ�ിവ േകാവിഡ് േ�പാേ�ാേകാൾഅനുസരി�് നട�ി

 പ��റി കൃഷി�്ആവശ�മായ വി�ുകൾ കൃഷി വകു�ിൽ നി�ും ലഭ�മാ�ി



അയൽ�ൂ� തല�ിൽ നി�ും കാണാൻ കഴി� ഒരു �പധാന കാര�ം

അയൽ�ൂ� അംഗ�ൾ പരസ്പരം താ�ാകു�തായിരു�ു. ഇ�ായ്മകൾ അറി�ു

മന�ിലാ�ി എ�െന സഹായി�ാം എ�് അവർ കാണി�� ത�ു. തിര�ു പിടി�

ജീവിത�ിനിടയിൽ ചു��പാടുകളിേലക് ഒ�് കേ�ാടി�ാൻ ഇത് ഒരു അവസരമാണ്. മനുഷ�ത�ം

മരവി�ി�ി�ാ� ഒരുപിടി ആള�കൾ ചു��മു�് എ�തിരി�റിവ് വളെര വലുതായിരു�ു...

ഇേ�ാഴു� ജാ�ഗതയും കരുതലും ഇനിയു� നാള�കളിലും ഉ�ാകും, ഏത്

�പതിസ�ിയിലും തളരാ� മനസുമായി കുടുംബ�ശീ ഒ�ം ഉ�ാകും....

തയാറാ�ിയത്

േസാനു.എസ്. നായർ വിനീത.ആർ

െചയർേപഴ്സൺ േ�ാ�് േകാ-ഓർഡിേന�ർ (Org)

സി.ഡി.എസ് െവ�ി�വല െവ�ി�വല േ�ാ�്

Mob No : 9207069806. Mob No : 7025458853


