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പുളിമാത് �ഗാമപ�ായ�്  
 

കിളിമാനൂർ േ�ാ�ിനു�ിൽ �ിതി െച��� 8 പ�ായ�ുകളിൽ ഒ�ാണ് പുളിമാത്         
�ഗാമപ�ായ�് . 19 വാർഡുകൾ ഉൾെ�ാ�് െകാ�് സ�ൂർണമാണ് ഇവിടം.       
േലാകമാെക വ�പി� മഹാമാരി ആയ േകാവിഡ് - 19 വലിെയാരു വിഭാഗം ജന�ള�െട          
ജീവിത�ിൽ വളെര �പതികൂലമായി ബാധി��. ഇവെയ�ാം വളെര അധികം കരുതേലാെട        
േനാ�ി കാണുകയും ഇതിെനതിെര പ�ായ�ും സിഡ് സ് ഉം ഒരുേപാെല തെ�        
�പവർ�നം നട�ുകയും െചയ്തു.  
 
   പുളിമാ�് കുടുംബ�ശീ സിഡിഎസ് _- െകാേറാണ കാലയളവിൽ െചയ്ത �പവർ�ന 
റിേ�ാർ�് 
 
 
സംഘടന  
 
 
         െകാേറാണ കാലം ഏ�വും കൂടുതൽ ബു�ിമു�്കൾ വരു�ു�ത് 
വേയാജന�ൾ�ും  കു�ികൾ�ുമാണ് എ� തിരി�റിേവാട് കൂടിയാണ് പുളിമാത് 
സിഡ് സ്  �പവർ�ന�ൾ നട�ാ�ിയത്. വേയാജന�ൾ�ും, വാർഡുകളിൽ െഹൽ�്  
െസെ�റിൽ നി�ും െമഡിസിൻ വാ�ു�വർക് കുടുബ�ശീ സിഡ് സ്  അംഗ�ൾ 
െമഡിസിൻ 

  
 



 
വാ�ി നൽകി. സിഡ് സ്, എ ഡി എസ്, അയൽ�ൂ�ം തല�ിൽ വാട്സ്ആ�്          

�ഗൂ��കൾ രൂപീകരി��. ഈ �ഗൂ��കൾ േകാവിഡ് കാല�് വിവര�ൾ ൈകമാറു�തിന്        
വളെര അധികം സഹായകമായി. എ�ാ വേയാജന അംഗ�ൾ�ും ത�ള�െട       
അനുഭവ�ൾ, ഓർ�കൾ, കഥകൾ, കവിതകൾ, എ�ിവ എഴുതി വാട്സ്ആ�് വഴി        
ൈകമാ�ം െച�ാൻ സാധി��. 
എ�ാ അയൽ�ൂ��ളിലും െകാേറാണ കാലഘ��ിൽ വേയാജന�ൾക് േവ�ി      
െചയ്ത വർ�ുകൾ േ�കാഡീകരി��. വാട്സ്ആ�് �ഗൂ�ിലൂെട താെഴ ത�ിൽ നി�ും        
സിഡ് സിേല�ും ജി�ാ മിഷനിേല�ും എ�ി�ുകയും െചയ്തു. അതുേപാെല ജി�ാ       
മിഷനിൽ നി�ും എ�ാ വിവര�ള�ം താെഴ ത�ിേല�് എ�ി�ുവാൻ കഴി�ു.  
 
ൈമേ�കാ ഫിനാൻസ്  
 

 
 
മുഖ�മ��ിയുെട ദുരിതാശ�ാസ േലാൺ ആയ സി എം എച്  എൽ എസ് േലാൺ വഴി 
മൂ�ുേകാടി ആറു ല��ി അറുപ�ി ഏഴായിര�ി മു�ൂ�ി അൻപത് രൂപേയാളം 
വാർഡുകളിൽ വിതരണം െച���തിനായി േലാൺ എ�ഗിെമ� ് നട�ാ�ി.  ഇരു�ൂറ് 
അയൽ�ൂ��ളിൽ അധികം േലാൺ ആവശ�െപ�ി���്. �പസിഡ� ്  �ശീ.  വിഷ്ണു 
അവർകൾ  െചയര്േപഴ്സന് എ�ിവരുെട േനതൃെ��ിൽ േലാൺ ഉത്കടനം െചയ്തു.  



 
 
 
ൈമേ�കാ എ�ർൈ�പസസ്  
 

 
 
സാധാരണകാരായ ജന�ൾക് െകാേറാണ കാലയളവിൽ ഭ�ണം എ�ി�ു�തിനായി       
ക���ണി�ി കിെ�ന് േനതൃത�ം നൽകി. 

ക���ണി�ി കി�ണിൽ സിഡി എസ് ഇൽ രജി�ർ െചയ്ത കാ�റിംഗ് യൂണി�്          
അംഗ�െള പാചകം െച���തിന് ഏൽ�ി��. ദിവസവും 500 ഓളം ജന�ൾക്        
സൗജന�മായി ഭ�ണം നൽകുകയും ആ�ശയ കുടുംബ�ൾ ആയു� സ�രി�ൻ       
കഴിയാ�വർക് ഭ�ണം താമസ �ല�് എ�ി�ുകയും െചയ്തു. 19 എ ഡി എസ്          
നി�ും 112000 രൂപയായും 100000 രൂപയുെട സാധന�ള�ം നൽകുക ഉ�ായി.ക���ണി�ി        
കിെ�ൻ അവസനി��ടൻ ജനകീയ േഹാ�ൽ �പവർ�നം ആരംഭി��. 
സൈ�േകായിേലക് ആവശ�മായ ബിഗ് േഷാേ�ർ - ബാഗ് യൂണി��കൾ നൽകി.        
വാർഡുകളിൽ നി�ും പ�ായ�ിേല�ും,ക���ണി�ി കി�ണിേലയ്ക��ം െപാതു     
ജന�ൾ�ും മാസ്ക് സൗജന�മായി എ�ി��. ഹാൻഡ് വാഷ് , സാനിൈ�സർ എ�ിവ         
അയൽ�ൂ��ളിൽ  വിതരണം െചയ്തു. 
 
 
 
 
േസാഷ�ൽ െഡവല�്െമ�  ് 
 



 
 
 
േകാറിെയ�റിൽ കഴി�ിരു� ആൾ�ാെര എ�ും വിളി�ുകയും അവരുെട േ�മം       
അേന�ഷി�ുകയും െചയ്തു. േകാറിെയ�റനിൽ വീടുകളിൽ അവർ ആവശ�െ��      
സാധന�ൾ ,േഫാൺ ചാർജ് ഉൾെപെട െചയ്തു െകാടു�ു 
60വയ�ിനു മുകളിൽ ഉ� ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട സിഡിഎസ് ചുമതല െപ�വർ        
വിളി�� വിവര�ൾ അേന�ഷി�ുകയും,േവ�വ െചയ്തു നൽകുകയും െചയ്തു. 
പ�ായ�് ഓഫീസും പരിസരവും ഫയർ േഫാഴ് സിെ� േനതൃെ��ിൽ      
അണുവിമു�മാ�ി. േസവഭാരതി സംഘടനയുെട േനതൃെ��ിൽ േറാഡും മ��      
�ാപന�ള�ം ശുചീകരി��.  
 
 
എം െക എസ് പി  
 



 
കാർഷിക രംഗം െമ�െ�ടു�ു�തിന് എ�ാ അയൽകൂ��ൾ�ു വി�ുകൾ വിതരണം       
െചയ്തു .തരിശ് ഭൂമി സംഘകൃഷി �ഗൂ��കൾ ഏെ�ടു�ു െച�ാൻ ആരംഭി��. േലാ�്         
െഡൗൺ കാലയളവിൽ ജന�ൾ കൃഷിയിൽ ഉപജീവനം കെ��ുകയും അത് മിക�        
ഒരു േ�പാ�ാഹനം ആയി തുടരുകയും െചയു�ു. തരിശ് ഭൂമിയിൽ ബലാസഭ കു�ികൾ         
കൃഷി െച�ാൻ ആരംഭി��.അവരുെട ഒഴിവ് കാലം ആേഘാഷമാകാനും കു�ികൾ�ു       
ഇതിലൂെട സാധി�ു�ു.  
 
റിേ�ാർ�്  ത�ാറാ�ിയ  
 
േ�ാ�്   േകാർഡിേന�ർ  
ആസിയ. A.L 
7034928935 
 
െചയർേപർസൺ  ത�മണി കുറുപ്  
8592930045 
 
 


