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കുടുംബ�ശീ മിഷൻ ,ഇടു�ി

ഇടു�ി േ�ാ�്

േകാവിഡ ്�പവർ�ന�ൾ -അറ�ുളം CDS
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െകാേറാണകാലേ� �പവർ�ന�ൾ-അറ�ുളം കുടുംബ�ശീ

മനുഷ�രാശി ഇേ�വെരകാണാ�തര�ിലു� ദുരിത പൂർണമായ ഒരു

സഹചര��ിലൂെടയാണ ക്ട�ു േപാകു�ത.് COVID 19അഥവാ Corona
Virus Disease . 2019ൽൈചനയിെല വുഹാൻ �പവിശ�യിൽ രൂപം െകാ�
ഈൈവറസ ഇ്� േ്ലാക�ിെലഎ�ാ രാജ��െളയും

ഭീതിയിലാഴി�ിയിരി�ുകയാണ.്കൃത�മായ ഒരു മരുേ�ാ vaccinationഓ
ഇത വ്രയും കെ��ിയി�ി�ാ�ഈമഹാവ�തിെ�തിെര ഒരു

ഐതിഹാസിക െചറു�ു നിൽ�ിൽആണ ന്ാം എ�ാവരും. േലാക�ുഇേത
വെര 53 ല��ിലധികം േപെരബാധി�ഈ േരാഗം 3.5 ല��ിലധികം
േപരുെട ജീവൻഅപഹരി��.ഇ��യിൽ 1.25 ല��ിൽഅധികം േപരിൽ
ഈേരാഗം ബാധി�ുകയും 3800ഓളം േപര മ്രി�ുകയും െചയത് .ു Covid 19
െനഏ�വും ഫല�പധമായി േനരിടു�തിൽ േലാക�പശംസ േനടിയ ന�ുെട

േകരള�ിൽഇേതവെര 700ൽഅധികം േപരിൽഈേരാഗം

�ിതീകരി�ിരു� .ു4 േപരാണ േ്കരള�ിൽ മരണെ��ത.്

സാമൂഹ� വ�ാപനം തടയുകഎ�താണഈ് േരാഗ�ിെ�വ�ാപത്ി

കുറ�ാൻ ഉ�ഏകമാർഗം.അതിനായി രാജ�ം മാർ� 2്4 നും േകരളം ഒരു
ദിവസം മുൻേപ മാർ� 2്3 നും സ�ൂർണ േലാക െ്ഡൗൺ �പഖ�ാപി��.
േരാഗവ�ാപനം കുറ�ുവാനും സാമൂഹ� വ�ാപനം എ� മഹാ വിപ�ിെന
ഒഴിവാ�ാനും സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ഈസ�ൂർണ േലാ�ഡൗൺ
ജനജീവിതെ�ബാധി�ുംഎ�ു�തിനാൽ ജന�െളസഹായി�ുവാനും
അവരുെട �പശന്�ൾ� ഒ്രുൈക�ാങ ആ്കുവാനും സർ�ാർ നിരവധി
പാസിേ�ജുകള�ം പ�തികള�ം ജനജീവിതെ�േകാവിഡിൽ നി�ും

ര�ി�ാൻധാരാളം മുൻകരുതലുകള�ം എടു�ുക ഉ�ായി .ഇത്
സാധാരണ�ാരിൽഎ�ി�ുവാൻ നിർണായകമായ പ�ു വഹി�

�ാപനമാണ ക്ുടുംബ�ശീ മിഷൻ. േകര�ിെലഎ�ാതേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിെല കുടുംബ�ശീകൾഈദൗത�ം വളെര ന� രീതിയിൽആണ്

െചയത്ു വ�ത.്
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അറ�ുളം കുടുംബ�ശീ

ഇടു�ി ജി�യിെല ഇടു�ി േ�ാ�ിൽ െതാടുപുഴ താലൂ�ിൽ ഉൾെ�ടു�

പ�ായ�ആ്ണഅ്റ�ുളം പ�ായ�.് മലകളാൽ ചു�െ��തും �പകൃതി
രമാണീയവുമായ പ�ായ�ാണഅ്റ�ുളം പ�ായ�.് 4വിേ�ജുകൾഈ
പ�ായ�ിൽ ഉൾെ�ടു� .ുകാർഷികവൃ�ിആണ ഇ്വിടുെ�ജന�ള�െട

�പധാന വരുമാന മാർഗം .ഇടു�ി ജലൈവദ��ത പ�തിയുെട ഭാഗമായ
മൂലമ�ം പവർ േ�ഷനും കുളമാവ ഡ്ാമുംഈപ�ായ�ിൽ ഉൾെ�ടു� .ു
2002ൽആണഇ്വിെട കുടുംബ�ശീ CDS പ�ായ�ിൽ രൂപികൃതമാകു�ത.്
നിലവിൽ 15 ADSകളിലായി222അയൽ�ൂ��ൾഈ cds നു കീഴിൽ
�പവർ�ി�ു� .ു നിലവിൽസുബി േജാേമാൻ െചയരേ്പഴസ്ൻ േമരി�ു�ി
േജാൺസൻൈവസ െ്ചയർേപഴസ്ൺആണ.്കുടുംബ�ശീ മിഷനിൽ നി�ും
സർ�ാരിൽ നി�ുംഎ�ാം ലഭി�ു�എ�ാ നിർേ�ശ�ള�ം കൃത�മായി

പാലി�� മുേ�ാ�� േപാകു� ഒരു cdsആണഅ്റ�ുളം cds.

Whatsapp Group രൂപീകരണം

േകാവിഡ ്കാലേ� �പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായിഅറ�ുളം CDS
കുടുംബ�ശീ ജി�മിഷൻഇടു�ി,യുെട നിർേ�ശ �പകാരം വാർഡ െ്മംേബർസ,്
cds െമംേബർസ,്കുടുംബ�ശീ ഉേദ�ാഗ�ർഎ�ിവെര ഉൾെ�ടു�ി ഒരു

whatsapp group രൂപീകരി��. ഗവെ�� ത്ല�ിലും കുടുംബ�ശീ തല�ിലും
നൽകു�വിവര�ള�ംഅറിയി��കള�ം എ�ാആള�കളിലും എ�ി�ാൻഈ

whatsapp group മുേഖനസാധി��.ഇതിലൂെടഅവരിൽ ഉ�ായിരു�
ആശ�കള�ംഅക�ാൻസാധി��.

Community Kitchen

സം�ാന�ുസ�ൂർണ േലാ� െ്ഡൗൺ �പഖ�ാപി�േതാെട സ��മായി

ഭ�ണം പാകം െചയത് ക്ഴി�ാൻ പ�ാ�ആള�കൾ, �പായമായതിനാൽ
അെ��ിൽ മെ�െ��ിലുംഅസുഖബാധിതർആയതിനാൽ പാകം െചയത്്
കഴി�ാൻ പ�ാ�ആള�കെള ഇവർ� ഭ്�ണം ലഭ�മാ�നും േകരള�ിെല
ആരും പ�ിണിആകരുത എ്�ആശയം മുൻനിർ�ി സം�ാനസർ�ാർ
നട�ിലാ�ാൻആവശ�െ�� ക���ണി�ി കി�ൻ പ�ായ�ിെ�

സഹകരണേ�ാെടഅറ�ുളം കുടുംബ�ശീ 31-3-2020ൽ �പവർ�നം
ആരംഭി��.അറ�ുളം cds െചയർേപഴസ്ൺ �ശീമതി സുബി േജാേമാെ�
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യൂണി� ആ്യസാഫല�ംആണ ക്���ണി�ി കി�െ�ചുമലതഏെ�ടു�ത.്
ക���ണി�ി കി�ൻ മുഖാ�രം ദിവേസന 40ഓളംആള�കൾ� 2്0 രൂപ
നിര�ിൽ ഭ�ണംഎ�ി�ാൻകുടുംബ�ശീ� സ്ാധി��. നിർധനരായ
ആള�കൾ� സ്ൗജന�മായും ഭ�ണംഎ�ി�� നൽകി.കൂടാെതഅഗതി
രഹിത േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെപ� 6കുടുംബ�ിനും സൗജന�മായി
ഭ�ണംഎ�ി�ാൻകുടുംബ�ശീ� സ്ാധി��.ക���ണി�ി കി�ന േ്വ�ി
ഇടു�ിMP �ശീ ഡീൻകുര�ാേ�ാസും ഇടു�ിMLA �ശീ േറാഷി അഗ ്�ിനും
അരിയും പാലവയ�്നകള�ം നൽകി സഹായി��.കൂടാെതഅറ�ുളം
െചയർേപഴസ്ൺസുബി േജാേമാൻ, 12ആംവാർഡ c്ds െമ�ർ �ശീമതി
രാേജശ�രി രാജു തുട�ിയവർക���ണി�ി കി�നിേല� അ്രിയും

പ��റികള�ം സംഭാവന െചയത് .ു

*ഇടു�ിMLA േറാഷി അഗ�ിൻക���ണി�ി കി�ൻസ�ർദി�ു�ു
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അഗതി രഹിത േകരളം - Elderly Care

േകാവിഡ ്കാല�ുഏ�വും കൂടുതൽ ദുരിതംഅനുഭവി�ു�വിഭാഗം
ആള�കൾആണഅ്ഗതികൾ .അഗതികള�െട േ�മം
അേന�ാഷി�ു�തിനായി സം�ാന മിഷെ�നിർേദശ �പകാരം 1 മാസ�ിൽ
4തവണഅവെര േഫാണിേലാെടബ�െ�ടുകയും ,അതിെന തുടർ� 3്
കുടുംബ�ൾ� ക്���ണി�ി കി�ൻവഴി ഭ�ണവും 2 േപർ�ആ്ശാ
വർേകഴ ്സ മ്ുേഖന മരു�ുംഎ�ി�� നൽകി.കൂടാെതഈകാലയളവിൽ

ഉ�അഗതി കി��കൾ പ�ായ�ിെ�വാഹന�ിലും വാർഡ,് cds
െമംേബർസ വ്ഴിയും േനരി� എ്�ി�� നൽകുകയും െചയത് .ു

*അഗതി കുടുംബ�ിനു�കി� വ്ാർഡ ,് CDS െമ�ർമാർഅവരുെട വീ�ിൽ
എ�ി�� നൽകു� .ു
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CMHLS - മുഖ�മ��ിയുെട സഹായഹസത്ംവായപ്ാ പ�തി.

Covid 19വ�ാപനം തടയു�തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�ുഏർെ�ടു�ിയ

േലാക ്േഡാണിെന തുടർ�ു� െതാഴിൽ നഷട്വും ത�ൂലം
സാധാരണ�ാർ� ഉ്�ാകു� ദുരിതവും കണ�ിെലടു�ു മുഖ�മ��ി

�പഖ�ാപി� പാേ�ജിൽ ഉൾെ�� പ�തിയാണ "്മുഖ�മ��ിയുെട
സഹായഹസത്ം വായപ് പ�തി".അറ�ുളം CDS െല 153അയൽകൂ��ളിൽ
നി�ും 1512അേപ�കൾആണ ല്ഭി�ി���ത.്ഈഅേപ�കൾ 6
ബാ�ുകളിൽആയി തുടർ നടപടികൾ� ന്ൽകിയി���.്

Mask - Cloth bag നിർമാണം

അറ�ുളം cds െ�കീഴിൽ �പവർ�ി�� വരു� �ശീവിനായക 1, �ശീ
വിനായക 2എ�ീ STത�ൽ cloth bagയൂണി��കൾആണ �്പധാനമായും
മാസക് ,് cloth bag നിർമാണ�ൾനട�ി വരു�ത.് മിനി സു�ബ�ണ�ം
സുഗ�ിഷിബു എ�ിവർആണഈ്യൂണി�ിന േ്നതൃത�ം നൽകു�ത.്ഇവർ
4000ഓളം മസക്ുകള�ം 1560 cloth bag ഉം നിർമി�� വിതരണം നട�ി.
കൂടാെത CDS െ�കീഴിൽ �പവർ�ി�� വരു� മ� യ്ൂണി��കള�ം മാസക്ുകൾ
നിർമി��അയാൽകൂ�അംഗ�ൾ� വ്ിതരണം െചയത്ി���.്

അടു�ള േതാ�ം

േലാ� െ്ഡൗൺകാല�ുന�ൾ േനരിടാൻ േപാകു� �പധാന �പശന്മായ
പ��റികള�െട�ാമം പരിഹരി�ാനായി നട�ിലാ�ിയതാണ്

അടു�ളേ�ാ�ം challenge .സ��ം വീ�ിെലആവിശ��ൾ� സ്��ം
പ��റിഎ�ല��േ�ാെടആണ പ്�തി െകാ� വ്�ത.്അറ�ുളം
കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർഈചല�ിൽവലിയ രീതിയിൽ തെ�പെ�ടു�ു.
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.കി� വ്ിതരണം

േലാ� െ്ഡൗൺകാലേ�കൃഷി േ�പാ�ാഹി�ി�ാൻ VFPCKയുമായി
േചർ� ക്ി� വ്ിതരണം നട�ാൻതീരുമാനി��.അറ�ുളം പ�ായ�ിൽ
250 രൂപയുെട 155കി��ം600 രൂപയുെട 84കി��ംആണ വ്ിതരണം
നട�ു�ത.്

സേ്നഹിതാ �പവർ�ന�ൾ

അറ�ുളം പ�ായ�ിൽ 66 േകാളിംഗ െ്ബൽഅംഗ�ൾആണ ഉ്�ത്
ഇവരുെടആേരാഗ��ിതിയുംസാമൂഹിക ചു��പാടും സേ്നഹിതാക���ണി�ി

കൗൺസിലർ �ശീമതി �പിൻസി േജാണിെ� േനതൃത��ിൽഅേന�ാഷി��.
അതിൽതെ�വേയാജന�ളായ 26 േപെര ദിവസവും വിളി�ുകയുംഅവർ
ഒ�യ�്�എ� േതാ�ൽ ഉ�ാ�ാനും സാധി��. Covid19 �പതിേരാധ
�പവർ�ന�ള�െട ഭാഗമായി �പവാസികള�െടയുംഅന� സം�ാന�ു
നി�ു� മലയാളികള�െട തിരി�� വരവും കണ�ിെലടു�ു നടേ��
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�കമീകരണ�െളകുറി� അ്റ�ുളം PHCയിൽവ� ന്ട� പരശീലന�ിൽ
പ�ാളിയാവുകയും 4 രാ�തികളിൽ േകാവിഡ ്െകയർ െസ�റുകള�െട
നട�ി��ം േമൽേനാ�ം വഹി�ുകയും െചയത് .ുഓേരാ വാർഡിൽ നി�ും 5
േപര അ്ട�ു�അറ�ുളം സ�� േസനഎ�വിജിെല� �്ഗൂ�്
രൂപീകരി�ുകയും പ�ായ�ിെലസാനിൈ�േസഷൻക�ി�ിയിൽ

പെ�ടു�ുകയും െചയത് .ു െകാേറാണകാല�ു �പശന്�ൾഅനുഭവി�ു�
5 േകസുകൾസേ്നഹിതയിൽ റിേ�ാർ� െ്ച��കയും െചയത്

*PHC പരശീലനം

മ�� �പവർ�ന�ൾ

 സം�ാനസർ�ാർ െപാതുവിതരണ�ാപ�ളിലൂെട വിതരണം

െചയത് 1000 രൂപയുെട കി� പ്ായ�് െ്ച�ാൻഅറ�ുളം
കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർസഹായി��.

 ബാലസഭ ജി�ാ തല�ിൽനട�ിയ ജൂനിയർഅര�ു
മ�ര�ിൽ CDS െലബാലസഭകു�ികള�െട മിക� പ�ാളി�ം
ഉ�ായിരു� .ു
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ത�ാറാ�ിയത്

�പവീൺസി വി

BC 1 POST 2

ഇടു�ി േ�ാ�്


