
േതാ���ഴേ�രി  സിഡിഎസ്  

േകാവിഡ് അതിജീവന നാള�കൾ 

 

പ�നംതി� ജി�യിൽ തിരുവ� താലൂ�ിൽ പുണ�നദിയായ പ�യുെട തീര�ു �ിതി        
െച��� അനു�ഗഹീത �ഗാമ�പേദശമാണ് േതാ���ഴേ�രി. ഈ �ഗാമപ�ായ�ിൽ 2000-       
മാ�ിൽ കുടുംബ�ശീയുെട �പവർ�നം ആരംഭി�� . കഴി� 20 വർഷമായി വളെര        
കാര��മമായ രീതിയിൽ കുടുംബ�ശീയുെട �പവർ�നം ഈ പ�ായ�ിൽ നട�ു വരു�ു. 13         
വാർഡുകളാണ് ഈ പ�ായ�ിലു�ത് . 

Category Number Members 
NHG 
 

126 1839 

Elderly NHG 
 

27 390 

Special NHG 2 28 

JLG 50 200 

ME 54 99 
 

േകാവിഡ് കാല �പവർ�ന�ൾ 

❖ േകാവിഡ് കാല�ു അയൽ�ൂ��ൾ കൂടു�തിന് സാധി�ിെ��ിലും     
സംഘടനാപരമായി മിക� �പവർ�ന�ൾ കാഴ്ചവയ്�ാൻ സി ഡി എസിനു സാധി�� 

❖ സി ഡി എസ് തല Whatsapp �ഗൂ��ം എ�ാ വാർഡുകളിേലയും എ ഡി എസ് �ഗൂ��കള�ം            
ഈ കാലഘ��ിൽ വളെര കാര��മമായി �പവർ�ി��. 

❖ വേയാജന അയൽ�ൂ��ളിെല അംഗ�ള�െട വിവര�ൾ എ�ാ     
വാർഡുകളിേലയും ADS ഭാരവാഹികൾ വിളി�� തിര�ുകയും അവർ�ു േവ�       
സഹായ�ൾ എ�ി�ുകയും െചയ് തു . 

❖ േകാവിഡുമായി ബ�െ�� നിർേ�ശ�ൾ �ഗൂ��കൾ വഴി എ�ാവരിേല�ും      
എ�ി�� . 



❖ അഗതി രഹിത േകരളം പ�തി ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് ഭ�ണകി��കൾ,      

പ��റി കി��കൾ   എ�ിവ എ�ി�� നൽകി. 
❖ സ്േനഹിതാ േകാളിങ് െബൽ , അഗതി രഹിത േകരളം ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്       

മരു�ുകൾ എ�ി�� നൽകി. 
❖ പ�ായ�ിെല  എ�ാ വീടുകളിലും പ��റി വി�ുകൾ എ�ി�� നൽകി . 
❖ പ�ായ�ുമായി സഹകരി��െകാ�്  37  ദിവസം ക���ണി�ി കി�ൻ നട�ി . 
❖ ജനകീയ  േഹാ�ൽ ആരംഭി�� 
❖ കുടുംബ�ശീ യൂണി��കൾ മാസ്ക് നിർമി�� MGNREGS വർേ�ഴ്സിനും      

കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�ും നൽകി . 
 
കാർഷികേമഖലയിെല �പവർ�ന�ൾ 
 

❖ േലാ�് ഡൗൺ സമയ�ു പുറേ��ു േപാകാൻ സാധി�ാ�തിനാൽ      
എ�ാം കുടുബാംഗ�ള�ം ഒ�ു േചർ�് ത�ള�െട വീടുകളിൽ പ��റി       
കൃഷി ആരംഭി�� . 

❖ ബാലസഭാ കു�ികള�ം അവരുെട പ�ാളി�ം ഈ േമഖലയിൽ ഉറ�ാ�ി . 
❖ JLG കൾ അവരുെട ഉത്പ��ൾ സംഭാവനയായി ക���ണി�ി      

കി�ണിേല�ു എ�ി�� നൽകി . 

  
 
 

 

 

CMHLS �പവർ�ന�ൾ 

❖ മുഖ�മ��ിയുെട സഹായ ഹസ്ത േലാൺ പ�തി �പകാരം 84 അയൽ�ൂ� 
�ഗൂപുകളിൽ നി�ായി 762 അംഗ�ള�െട അേപ� സി ഡി എ�ിൽ ലഭി��. 

❖ കി�ിയ 1 .5 േകാടി രൂപയുെട അേപ�കളിൽ 79 എ�ം (Rs .14100000) 
മാരാമൺ,സർവീസ് സഹകരണ ബാ�ിലും 5 എ�ം (Rs .900000) 
േതാ���ഴേ�രി  സർവീസ് സഹകരണ ബാ�ിലും സമർ�ി�� . 



❖ ബാ�ിൽ ലഭ�മാ�ിയ അേപ�കളിൽ 66 �ഗൂ��കൾ�് Rs.12025000 പാസ് 
ആയി���് . 
 

 

 

 

 

 

 

 

ക���ണി�ി കി�ൻ 

❖ മാർ�് 28 മുതൽ െമയ് 3 വെര പ�ായ�ുമായി സഹകരി��െകാ�ു 37 ദിവസം വളെര           
മിക� രീതിയിൽ നട�ാൻ സാധി��. 

❖ 4 കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ ആയിരു�ു ഇവിെട ഭ�ണം ത�ാറാ�ിയത്. 
❖ 2722 ഭ�ണ െപാതികൾ ഇവിെട നി�് സ���പവർ�കരുെട സഹായേ�ാെട       

എ�ി��  നല്കാൻ  സാധി��  . 



     

 

 



ബാലസഭാ  കു�ികള�െട  കലാസൃഷ്�ികൾ 

❖ ബാലസഭാ കു�ികള�െട കലാസൃഷ്�ികൾ whatsapp �ഗൂ��കൾ�്     
ഊർജസ�ലത നൽകി . 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



െഹൽ�് ഡി�ാർട്െമൻറ്-മായി േചർ�ു� �പവർ�ന�ൾ  
❖ െകാേറാണ േബാധവൽ�രണം-േനാ�ീസ് വിതരണം  
❖ ൈ�ഡ േഡ ദിനാചരണം  
❖ െകാേറാണ �പതിേരാധ േപാ�ർ പതി�ി�ൽ 
❖ കിണർ േ�ാറിേനഷൻ  
❖ പനി �പതിേരാധ �പവർ�ന�ൾ 
❖ ശുചീകരണ �പവർ�ന�ൾ 

  
ചികി� സഹായം 

❖ വാർഡ് 6 െല വനിതാര�ം അയൽ�ൂ��ിെല അംഗമായ      
അ�ിളിയുെട മകന് അടിയ�ര ചികി�ാ ധനസഹായമായി 110050 രൂപ       
ഈ െകാേറാണ കാല�ും സമാഹരി�� നല്കാൻ സാധി�� . 

 
 
 
    ഭാവി �പവർ�ന�ൾ 

❖ സാമൂഹിക അകലം പാലി��ം മാസ് �ുകൾ ധരി��ം     
അയൽ�ൂ��ൾ കൂടാനു� നിർേ�ശ�ൾ എ�ാ വാർഡുകളിലും     
നൽകിയി���്. 

❖ കൃഷിയിേലയും മൃഗസംര�ണ േമഖലയിെലയും സാ��തകൾ    
മു�ിൽക�ുെകാ�ു� �പവർ�ന�ൾ�് മുൻഗണന നൽകും  . 

േകാവിഡ്  കാല  അനുഭവം  -CDS െചയർേപഴ്സൺ 

❖ േലാകെ� മുൾമുനയിൽ നിർ�ിെ�ാ�ിരി�ു� ഈ    

മഹാമാരിയുെട കാല�ു കുറ��േപർെ��ിലും   



സഹായെമ�ി�ാൻ സാധി�ത് ജീവിത�ിെല ഏ�വും ന�     

ഒരനുഭവമാണ് .�പളയെ� അതിജീവി� ന�ൾ േകാവിഡിെനയും    

ഒ�െ��ായി  േനരി�്  അതിജീവി�ും. 
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