
ആമുഖം 

പ�ളം െതേ��ര �ഗാമപ�ായ�് കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ കഴി�      

2 മാസ�ാലം നിരവധി �പവർ�ന�ളാണ് െചയ്തി���ത്. അടൂർ      

താലൂ�ിൽ പ�ളം ബ്േളാ�ിൽ ഉൾെ�ടു�താണ് പ�ളം െതേ��ര      

സി.ഡി.എസ്. 14 വാർഡുകളിലായി 153 അയൽ�ൂ��ൾ     

�പവർ�ി�ു�ു.കൂടാെത വേയാജന അയൽ�ൂ�വും സ്െപഷ�ൽ    

അയൽ�ൂ�വും ഉ�്.എ�ാ അയൽ�ൂ��ളിലുമായി 3082 അംഗ�ൾ     

�പവർ�ി�ു�ു. 3,46,50000/- രൂപ സ�ാദ�വും 53,10,00,000/- രൂപ      

ആ�രിക വായ്പയും വിവിധ ബാ�ുകളിൽ നി�ായി 17,23,74,190/- രൂപ       

ലിേ�ജ് വായ്പയും ഉ�് ( വേയാജനം, സ്െപഷ�ൽ അയൽ�ൂ�ം ഒഴിെക)        

േലാക�ാകമാനമു� മനുഷ�ജീവന് ഭീഷണി േനരിടു� േകാവിഡ് 19      

എ� ൈവറസിെന �പതിേരാധി�ാൻ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ     

മുേ�ാ�ിറേ��ത് വളെര അത�ാവശ�മാണ്.ഇനിയു� നാള�കളിൽ    

നമു�് ഒെ�ാരുമി�� �പവർ�ി�ാം. 

�പവർ�ന�ൾ 

േകാവിഡ് 19 ൈവറ�് തടയു�തിനായി അയൽ�ൂ� അംഗ�ള�ം      

അവരുെട കുടുംബാംഗ�ള�ം സ�ീകരിേ�� മുൻകരുതലുകൾ    

സംബ�ി�് ചർ� െച���തിനായി �പേത�ക സി.ഡി.എസ്. േയാഗം കൂടി       

നിലവിെല �ിതിഗതികൾ ചർ� െചയ്തു. എ�ാ അംഗ�ള�ം വ��ി       

ശുചിത�ം പാലി�ുവാനും ജാ�ഗത പാലി�ുവാനും േരാഗവ�ാപനം     

തടയു�തിനു� േബാധവൽ�രണം അയൽ�ൂ�തല�ിൽ   

നട�ു�തിനായി �പേത�ക േയാഗ�ൾ മാർ�് 21,22 തീയതികളിൽ      

കൂടു�തിനു� സം�ാന മിഷെ� നിർേ�ശ�ൾ ചർ� െചയ്തു.      

ആള�കൾ കൂ�ം കൂടു�തിന് സാധി�ുേമാ എ�ു� സി.ഡി.എസ്      

അംഗ�ള�െട േചാദ��ൾ�് സംശയനിവാരണം നട�ി, ന�ുെട     

�പേദശ�് ഇേ�ാൾ �പശ്ന�ൾ ഇ�ാ�തിനാൽ േയാഗം േചരു�തിന്      

തട�മിെ��് അംഗ�െള അറിയി��. അേതാെടാ�ം വിവിധ     



സം�ാന�ളിൽ നി�ും വിേദശ�ു നി�ും എ�ു� ആള�കള�െട      

വിവര�ൾ കൃത�മായി PHC യിെല േഡാക്ടെറ അറിയി�ാൻ      

സി.ഡി.എസ്. അംഗ�േളാട് നിർേ�ശി��. അയൽ�ൂ�േയാഗം േചരു�     

സമയ�് ഈ വിവര� ൾ കൃത�മായി എ�ാ അംഗ�േളാടും      

പറയു�തിനും േയാഗം കൂടു�തിന് മു�് എ�ാവരും സാനിൈ�സേറാ      

േസാേ�ാ ഉപേയാഗി�് ൈകക ൾ കഴുകിയ േശാഷം മാ�തം േയാഗം       

േചരണെമ�ും അറിയി��. അതിനു േശഷം സം�ാന മിഷെ�      

നിർേ�ശ�ൾ അട�ിയ കുറി�് വായി�ു�തിനും ഈ വിവര�ൾ      

കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ അവരുെട വീടുകളിെല കുടുംബാ�െളയും     

േബാ��െ�ടു�ുവാൻ അറിയി��. ഇത് എ�ാ അയൽ�ൂ��ള�ം     

കൃത�മായി െചയ്തു. വേയാജന അയൽ�ൂ��ിനും ഭി�േശഷി     

അയൽ�ൂ��ിലും നിർേ�ശ�ൾ നൽകി.ഇതുമായി ബ�െ��    

�പവർ�ന� ൾ ഏേകാപി�ി�ു�തിന് എ�ാ അയൽ�ൂ��ളിെലയും    

സ്മാർ�്േഫാ ൺ ഉപേയാഗി�ു� അംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ി എ. ഡി.      

എസ് തല�ിൽ എ�ാ വാർഡുകളിലും �ഗൂ��ക ൾ രൂപീകരി��. സി. ഡി.        

എസിൽ നി�ു� നി�ു� നി ർേ�ശ�ൾ അതാത് �ഗൂ��കളിേല�്      

അയ�ുകയും അയ ൽ�ൂ��ളിെല വിവര�ൾ അതാത് എ. ഡി. എസ്       

�ഗൂ��കളിേല�ും നൽകിയു� �പവർ�ന�ളാണ് നട�ു വരു�ത്. 116      

അയൽ�ൂ�� ൾ�് േകാവിഡ് വായ്പ അേപ� വിവിധ ബാ�ുകളിൽ      

നൽകി. 15000000 രൂപ സി. ഡി. എസിന് അനുവദി�തിൽ 4149000 രൂപ 30          

എ ൻ. എ�്. ജികൾ�് ലഭി��. േലാൺ �പഖ�ീപി�തി ൽ വീടുകളിൽ ഒ�െ��്        

കഴിയു�വർ�ും ഭ�ണം ലഭി�ാ�വർ�ുമായി �ഗാമ    

പ�ായ�ിെ� േനതൃത��ി ൽ കുടുംബ�ശീ ക���ണി�ി കി� ൺ     

ത�.◌ിൽ ഗവ. എൽ. പി. എസിൽ 2020 മാർ�് 28 ന് �പവർ�നം          

ആരംഭി��. �പാരംഭ �പവർ�ന�ൾ�ായി സി. ഇ. എഫ് ഫ�ിൽ നി�ും        

25000 രൂപ അഡ�ാൻസ് എടു�ു. രാവിലെ�യും ഉ�െ�യും      

ൈവകി�െ�യും ഭ�ണം നൽകണെമ�ാണ് സർ�ാർ നിർേ�ശം.     

എ�ിലും ഉ� ഭ�ണം മാ�തമാണ് ഞ�ൾ വിതരണം െചയ്തത്.       

ഭ�ണ�ിനു� അരി സിവിൽ സൈ�സിൽനി�ും എടു�ു�തിനു�     

സർ�ാർ ഉ�രവ് അനുസരി�് 400 കിേലാ അരി കി�ണിേല�്       



എടു�ു. ഈ അരി ഉപേയാഗി�് ഭ�ണം ത�ാറാ�ിയതില േചാറ്       

േമാശമാെണ�് ആള�ക ൾ പറ�ിരു�ു. അതുേപാെല നിലവിൽ     

ഭ�ണ െപാതി വാ�ിെ�ാ�ിരു� ആള�കള�െട എ��ിലും     

കുറവു�ായി. ഈ വിവര�ൾ �ഗാമപ�ായ�ിെനയും    

ജി�ാമിഷെനയും അറിയി��. അതിനുേശഷം ഭ�ണെ�ാതി വീടുകളിൽ     

എ�ി�ു� േവാള��േയഴ്സ് 25 കിേലാ കു�രി കി�ണിേല�്      

സംഭാവനയായി എ�ി�� ത�ു. തുടർ�് വിവിധ രാഷ്�ടീയ പാർ�ികൾ,       

കുടുംബ�ശീ യൂണി��കൾ,എ.ഡി.എസുകൾ, സ�� സംഘടനകൾ,    

വ��ികൾ, അേസാസിേയഷനുകൾ,സർ�ാർ ജീവന�ാരുെട   

സംഘടനകൾ ഇ�െന നിരവധി േപർ സമൂഹ അടു�ളയിേല�്      

ആവശ�മായ ഉൽ���ൾ,ഇല എ�ിവ എ�ി�� ത�ു. 1,04,410      

രൂപയുെട ഉൽ���ൾ ലഭി��. 41 ദിവസം ക���ണി�ി കി�ൺ       

�പവർ�ി��. െമയ് 7 ന് ക���ണി�ി കി�ൺ �പവർ�നം അവസാനി��.        

4262 സൗജന� ഭ�ണവും 20/- രൂപ നിര�ിൽ 636 25/- രൂപ നിര�ിൽ          

443 ഉം ഭ�ണെ�ാതികൾ നൽകി. സംഭാവനയായി 14000/- രൂപ       

�ഗാമപ�ായ�ിൽ ലഭി��. ഈ തുകയും സാധന�ൾ വാ�ാൻ      

െചലവഴി��. ഈ കാലയളവിൽ ഉ�ഭ�ണം നൽകിയത് പാവ�ൾ�്      

വലിയ ആശ�ാസവും സഹായവുമായിരു�ു. ഇതിെ� തുടർ�യായി     

ജനകീയ േഹാ�ൽ ആരംഭി�ു�തിനു� നടപടികൾ    

ആരംഭി��.�ഗാമപ�ായ�് 2 ല�ം രൂപ േ�പാജക്ടിൽ     

ഉൾെ�ടു�ിയി���്. േലാക്െഡൗൺ കാല�് കുടുംബ�ശീ അംഗ� ള�ം     

െജ. എൽ. ജി �ഗൂ��കള�ം സ��ം �ല�ും പാ��ിെനടു�       

�ല�ും ഏെത�ിലും കൃഷി ആരംഭി�ണെമ� നി ർേ�ശം നൽകി.      

ഇതനുസരി�് വിവിധ �ഗൂ��കള�ം അംഗ�ള�ം പലതര�ിലു� കൃഷി      

ആരംഭി��. 101 െജ. എൽ. ജി �ഗൂ��ക സി. ഡി. എസിൽ രജി� ർ െചയ്തു           

�പവ ർ�ി�ു�ു. 76 ഏ� ർ സഥല�് കൃഷി ആരംഭി��. മര�ീനി, േചന,        

കാ�ിൽ, േച�്, വിവിധയിനം പ��റിക ൾ എ�ിവ കൃഷി      

െച���തിനു� �പാരംഭ�പവർ�ന� ൾ ആരംഭി��. ചില യൂണി��കൾ     

ഓണ വിപണി ല��മി�് വാഴ�ൃഷിയും ആരംഭി�ി���്. കൃഷി ഭവൻ       

ലഭി� പ��റി വി�ുക ൾ െജ. എൽ. ജി �ഗൂ��ക ൾ�് നൽകി. സ��ം         



ആവശ��ിന് അടു�ളമു�െ� പ��റി കൃഷിയും ആരംഭി��. ര�ു      

മാസ�ാലം വീടുകളിൽ കഴി�ിരു� ന�ുെട കു�ികള�െട     

വിവിഘ�ളായ കഴിവുക ൾ നമു�് കാണാൻ സാധി��.     

ഉപേയാഗശൂന�മായ കു�ികളിൽ പലതരം കളറുക ൾെകാ�് ചി�ത�ള�ം     

മേനാഹര�ളായ അല�ാര വസ്തു�ള�ം ഉ�ാ�ി �പദ ർശി�ി�ത്     

വളെരേയെറ സേ�ാഷം ഉ�ാ�ി.ഇ�രം �പവർ�ികൾ കു�ിക ൾ�്     

മാനസിക ഉ�ാസം േനടാൻ സാധി��. ജ ന�ൾ�് പുറ�ിറ�ാൻ      

കഴിയാ� സാഹചര��ിൽ ഏ�വും കൂടുതൽ ബു�ിമു�് േനരി� ആ�ശയ       

കുടുംബ�ൾ�ു� ഭ�ണ�ി�് സി.ഡി.എസ് അംഗ�ൾ വീടുകളിൽ     

എ�ി�� നൽകി. സാധന�ള�െട ലഭ�ത�ുറവ് മൂലം കുറ�്      

സാധന�ൾ മാ�തേമ ആദ� ഘ��ിൽ നൽകാൻ സാധി���� .എ�ാൽ       

ഏ�പിൽ മാസ�ിൽ കൂടുതൽ സാധന�ൾ വാ�ി എ�ാവർ�ും കി�്       

നൽകാൻ സാധി��.അേതാെടാ�ം ഒ�യ്�് താമസി�ു� ആള�കൾ�്     

ആവശ�മായ മരു�ുകള�ം വാ�ി നൽകി. ഓേരാ �പേദശെ�യും      

കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ ഒ�ിടവി� ദിവസ�ളിൽ വീടുകളിൽ എ�ി      

കാര��ൾ അേന�ഷി�ുകയും െചയ്തു. ഭ�ണ�ി�ിനു�    

സാധന�ൾ �തിേവണി സൂ�ർ മാർ��ിൽ നി�ും സി.ഡി.എ�ിൽ      

എ�ി��. സി.ഡി.എസ് അെ�ൗ�ന്ർറ് സി.ഡി.എസ് അംഗ�ൾ 2      

േപർ വീതം ഓേരാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ എ�ി കി�് പായ്�്        

െചയ്തു.എ�ാ കി��കള�ം ത�ാറാ�ിയ തിന് േശഷം വീടുകളിൽ      

എ�ി��.ഈ കാലയളവിലും സി.ഡി.എസ് അംഗ�ൾ പൂർ�സമയ     

�പവർ�ന�ിൽ ആയിരു�ു. 

ഇനിയു� നാള�കളിൽ നാം ഭ�� �ാമം േനരിടാൻ      

േപാകുകയാണ്.മ��� സം�ാന�ളിൽ നി�ും ലഭി��െകാ�ിരി�ു�    

സാധന�ള�െട വരവ് കുറയും. അതിനാൽ നമു�് ഭ��      

സ�യംപര�ാപ്തത േനടണം. ഇതിനായി കൂടുതൽ കാര��ൾ െച�ാൻ      

കുടുംബ�ശീയ്�ാെണ�് മന�ിലാ�ു�ു. പ�ായ�ിെല തരിശ്    

നില�ൾ െജ.എൽ.ജി �ഗൂ��കള�ം കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�ം ഏെ�ടു�്      

ഈ പ�ായ�ിൽ െച�ാൻ കഴിയു� എ�ാ�രം കൃഷികള�ം      



(മര�ീനി,േചന, േച�്, കാ�ിൽ, പ��റികൾ,വാഴ.......) െച���തിന്     

കഴി� ദിവസം കൂടിയ സി.ഡി.എസ്.ക��ി തീരുമാനി��. ഓേരാ      

വാർഡിലും കുറ�ത് 50 െസ��ൽ എ�ിലും െച�ണെമ�ാണ്      

തീരുമാനം. കൃഷിഭവെ� സഹായം േതടാനും പ��റി കൃഷി      

െച���വർ�് സി.ഡി.എ�ിൽ നി�ും വി�ുകൾ വിതരണം െച�ാനും      

തീരുമാനി��. കൂടാെത െചറുകിട സംരംഭേമഘലയിേല�് താൽപര�ം     

ഉ�വർ�് അതിനു� പി�ുണയും നൽകി ഒരു സ�യം      

പര�ാപ്തപ�ായ�് എ� നിലയിൽ മാറാനു� �ശമ�ൾ     

തുട�ി�ഴി�ു. 

 

 

 

 

 

 

 

േകാവിഡ് 19 – േലാക്െഡൗൺ സമയ�് െചയ്ത      

�പവർ�ന�ള ്

 

 

 



 

 

 



 



 

 



  

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ത�ാറാ�ിയത് 

സി.ഡി.എസ് െചയർേപഴ്  സൺ  - അന്പിളി െക 8547905232 

ബി സി  - സുേരഖ .എസ് - 9947700164 

 


