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പൂതൃ�സിഡിഎസ്

എറണാകുളം ജി�യിൽ കു��ുനാട് താലൂ�ിൽ വടവുേകാട് േ�ാ�ിലാണ് പൂതൃ� സിഡിഎസ്

�ിതി െചയു�ത്. അയ�രനാട ് സൗ�് വിേ�ജുമായി വ�ാപി�� കിട�ു� പൂതൃ�

പ�ായ�ിന് 25.53 ചതുര�ശ കിേലാമീ�ർ വിസ്തീർണമു�്. 195-54 കാലഘ��ിൽ നിലവിൽ
വ� പൂതൃ� �ഗാമപ�ായ�ിൽ അ�ാല�ു 7 വാർഡുകൾ ആണ് ഉ�ായിരു�ത്. ഇേ�ാൾ
നിലവിൽ 14 വാർഡുകള�� സിഡിഎസ് ആണ് പൂതൃ�. 2006-07 കാലഘ��ിൽ ഏ�വും ന�
പ�ായ�ിനു�അവാർഡ് േനടിയ പൂതൃ� പ�ായ�ിൽകുടുംബ�ശീ �പവർ�നംആരംഭി�ത്

1999ൽആണ.്പി�ീട് 2000ൽസിഡിഎസ് െരജിസ്�ടഷൻപൂർ�ീകരി�ുകയും െചയ്തു.

2058 അംഗ�ൾ ഉൾെ�ടു� 140 ജനറൽ അയൽ�ൂ��ള�ം 17 വേയാജന അയൽകൂ�വുമാണ്
ഇേ�ാൾ പൂതൃ� സിഡിഎസിൽ ഉ�ത് ഇേതാെടാ�ം 120 ആ�ശയ അംഗ�ള�ം 28 സ്േനഹിതാ
കാളിങ് െബൽ ഗുണേഭാ�ാ�ള�ം പൂതൃ�യിെല കുടുംബ�ശീ �പ�ാന�ിെ� കീഴിൽ

ഉൾെ�ടു�ു. �ശീമതി ലത രാജുവാണ്സിഡിഎസിെ� െചയർേപഴ്സൺ. എ�ാ �പവർ��ള�ം ന�
രീതിയിൽ മുേ�ാ�് െകാ�ുേപാകാനും നിയ��ി�ുവാനും അ�ൗ�� ് സരിത, 14 സിഡിഎസ്
െമംേബർസ്, എ ഡി എസ് ഭാരവാഹികൾ എ�ിവരുെട ഒ�ം പ�ായ�ിെ� പൂർണ പി�ണയും

ഈസിഡിഎസിനു�്.

സിഡിഎസ്െ� േനതൃത��ിൽ നട�ിയ �പവർ�ന�ൾ

വേയാജന�ൾ�് ഒരുൈക�ാങ്

നിലവിൽ 17 വേയാജനഅയൽ�ൂ��ൾആണ് പൂതൃ�സിഡിഎസിൽ ഉ�ത്.ഓേരാ വേയാജന
അയൽ�ൂ��ിേലയും അംഗ�െള വിളിച് അവരുെട സുഖ വിവര�ള�ം േലാക് െഡൗണിെ�
ഭാഗമായി മരു�് ഭ�ണം എ�ിവ ലഭ�മാ�ു�തിൽ അവർ അനുഭവി�ു� ബു�ിമു��കൾ
അേന�ഷി�റിയു�തിനായി ഓേരാ അയൽ�ൂ��െളയും ഏർെ�ടു�ുകയും അവർ�്

ആവശ�മായ സഹായ�ൾ എ�ി�� െകാടു�ുകയും െചയ്തു. �പധാനമായും മരു�് വാ�ു�
കാര��ിലാണ് വേയാജന�ൾഏ�വും അധികം ബു�ിമു�് േനരി�ത്.

ഓേരാ വേയാജന�ിനും വിളി�ുവാനായി ജനറൽഅയൽ�ൂ��ിെല ഒരു അംഗ�ിെ� ന�ർ
നൽകുകയും അവരുമായി ബ�െ�ടുകയും വേയാജന�ൾ പറയു� േ�പശ്ന�ൾ സിഡിഎസിൽ
അറിയി�ുകയും െചയർേപഴ്സൺ വാർഡ് െമ�ർമാരുമായി ആേലാചി� േശഷം

അവർ�ാവശ�മായസഹായ�ൾലഭ�മാ�ുകയുംആണ് െചയ്തത്.



ഭ�� കി�് വിതരണം

ആ�ശയ, സ്േനഹിതാ കാളിങ് െബൽ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ എ�ിവർ�് ഭ�ണം എ�ി��

െകാടു�ു�തിൽ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ �പധാന പ�ു വഹി��. ഭ�ണം എ�ി��

നൽകണെമ�് ആവശ�െ�� വേയാജന�ൾ ആ�ശയ കുടുംബാംഗ�ൾ സ്േനഹിതാ കാളിങ്

െബൽ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ എ�ിവർ�് ക���ണി�ി കി�ണിൽ തയാറാ�ു� ഫുഡ് ആണ്
എ�ി�� നൽകിയിരു�ത്. ആെക േപർ�ാണ് ഈ രീതിയിൽ ഭ�ണം എ�ി��

െകാടു�ിരു�ത്.

ഭ�� ധാന� കി��കള�ം പ��റിയും എ�ി�� നൽകിയാൽ മതി എ�് ആവശ�െ�� ചില
അംഗ�ൾ�ും ഓേരാ അയൽ�ൂ��ള�ം അവരവരുെട ലാഭ വിഹിത�ിൽ നി�് ഒരു നി�ിത

തുക േശഖരി� േശഷം ഭ�� കി��കൾ എ�ി�� െകാടു�യും െചയ്തു. ഇ�ര�ിൽ േപർ�്

ഭ�� കി��കൾഎ�ി�� നൽകിയി���്.

ശുചീകരണ �പവർ��ൾ

സ്േനഹിതാ കാളിങ് െബൽ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുകൾ ശുചീകരി�� നല്കുകയാണ്

േ�പധാനമായും ശുചീകരണ �പവർ�ന�ിലൂെട ല��മി�ത്. 28 സ്േനഹിതാ കാളിങ് െബൽ
ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുകളിൽ 5 കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ ഉൾെ�ടു� 10 ടീമുകളാണ് ഈ
�പവർ�ന�ിൽ ഏർെ��ത്. 6 ദിവസം െകാ�് വളെര ന� രീതിയിൽ തെ� ഈ �പവർ�നം

പൂർ�ീകരി�ുകയും െചയ്തു.

പ�ായ�ുമായി സംേയാജി�� നട�ിയ �പവർ�ന�ൾ

െമഗാ േവ�് ചല�്

പൂതൃ� സിഡിഎസും
പ�ായ�ും േചർ�്
നട�ിയ പ�തി ആണ് െമഗാ

േവ�് ചല�്.എ�ാ അൈജവ
മാലിന��ള�ം േശഖരിച് അത്
പ�ായ�ിെ� േവ�്
കള�ൻ െസ�റുകളിൽ
എ�ി�� നൽകുക
എ�താണ് കുടുംബ�ശീ
അംഗ�ൾ ഇതിൽ വഹി�

പ�്.14 വാർഡുകളിലായി

ആെക 56കള�ൻ
െസ�റുകളാണ്

ഉ�ായിരു�ത്. ഒരു െസ�റിൽ



ര�് കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�് േമൽേനാ� ചുമതല നൽകുകയും വീടുകളിൽ നി�് േനരി�്
കള�ൻ െസ�റുകളിൽ എ�ു� മാലിന�ം േവർതിരിെ�ടു�ു പ�ായ�ിെ� െമയിൻ

കള�ൻെസ�ർആയമീ�റയിൽഎ�ി�ു�എ�തായിരു�ു ഇവരുെട ധൗത�ം.

ക���ണി�ി കി�ൻ

കുടുംബ�ശീയും പ�ായ�ും
സംയുകതമായി േചർ�ു നട�ിയ
മെ�ാരു �പവർ�നമാണ് ക���ണി�ി

കി�ൻ. ക�ാ�ുകളിേല�ും ഒ�െപ��

താമസി�ു�വർ ഭ�� വസ്തു�ൾ
വാ�ു�തിൽ ബു�ിമു�്
അനുഭവി�ു�വർ തുട�ിയവർ�്
സൗജന�മായി ഭ�ണം എ�ി��
െകാടു�ുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂെട

െചയ്തിരു�ത്. പാചക�ിന്

ആവശ�മായ പലചര�ു സാധന�ൾ

പ�ായ�് സ്േപാൺസർഷിപ് വഴി
േശഖരി�ുകയും പാചക�ിന് ഓേരാ
ദിവസവും ഓേരാ അയൽ�ൂ�െ�

ഏൽ�ി�ുകയും െചയ്തു. ഒരു ദിവസം
300േപർ�ാണ് ഇ�ര�ിൽ സൗജന�
ഭ�ണം ക���ണി�ി കി�ൻ വഴി

നൽകിയിരു�ത്.

ഭ��കി�് പാ�ിങ്

േകാവിഡ് േലാ�് ഡൗണിെ� ഭാഗമായി ഭ�� വസ്തു�ൾ ലഭ�മാകു�തിൽ ജന�ൾ േനരിടു�

ബു�ിമു�് മനസിലാ�ി പൂതൃ� പ�ായ�് ഓേരാ കുടുംബ�ിനും ഭ�� ധാന��ൾ അട�ിയ
കി�് വിതരണം െച�ാൻ തീരുമാനി��. ഇതിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ കുടുംബ�ിേല�ുമു� കി�്

പാ�് െച���തിനായി കുടുംബ�ശീ അംഗ�െള ചുമതലെപടു�ുകയും 7 ദിവസം നീ�ുനി�ഈ
�പവർ�ന�ിൽ കൃത�തേയാെട വളെര ആ�ാർ�മായി കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ അവരുെട

പ�ാളി�ം കാഴ്ചവ��.



ഇതുകൂടാെത ഇേ�ാഴും നട�ുെകാ�ിരി�ു� സൈ�േകാ പാ�ിംഗ് �പവർ�ന�ിലും

ഇതുവെര നിലവിൽ 300 കുടുംബ�ശീ അംഗ�േളാളം പെ�ടു�ു കഴി� .ു ഇേ�ാഴും ഈ
�പവർ�ന�ിൽഅവർഏർെപ�� െകാ�ിരി�ു�ു എ�ത് ഒരു മഹ�ായകാര�ം തെ�യാണ.്

േബാധവൽ�രണം

പൂതൃ� സിഡിഎസും പ�ായ�ും േചർ�ു നട�ിയ മെ�ാരു �പവർ�നമാണ് േകാവിഡ്

േബാധവൽ�രണ �ാ�് . പൂതൃ� �പാഥമിക ആേരാഗ� േക���ിെല േഡാക്ടർ സജീവ് ആണ്

�ാ�് മുേ�ാ�് നയി�ത്. ഇെത�ാം രീതിയിലാണ് േകാവിഡിെന െചറു�ു�തിനു� ശുചീകരണ

രീതികൾ പാലിേ��ത്, േരാഗല�ണ�ൾ, സാമൂഹ� അകലം പാലിേ��തിെ�

ആവശ�ംഎ�ിവെയ കുറിച് വളെര വ��മായ ഒരു �ാ�് തെ�യാണ് ഇതിലൂെട
വേയാജന�ൾ�ും മ���വർ�ും ലഭി�ത്.

തുടർ�പവർ�ന�ൾ

 ഒരുമാസ�ിൽ ര�ു തവണഎ�ാവരും ഒ�ുേചർ�് അയൽ�ൂ�ം കൂടാൻ തീരുമാനി��.
കൃത�മായി സാമൂഹികഅകലംപാലി�� െകാ�ായിരി�ുംഅയൽ�ൂ�ം േചരുക.

 �തിഫ്ട,് േലാൺ തിരി�ടവു തുക എ�ിവ അയൽ�ൂ� െസെ�ക�റി�് ഗൂഗിൾ േപ േപാലു�

ആ�ിെ� സഹായേ�ാെട നൽകാൻ തീരുമാനി��. െസ�ക�റി ഈ തുക ബാ�ിൽ

നിേ�പി�ു�താണ.്

 പ�ായ�ും സിഡിഎസും േചർ�് വാർഡ് തല�ിൽ മാസ്ക് നൽകാൻ തീരുമാനി�ി���്.
അതിെ� �പവർ�നംആരംഭഘ��ിലാണ.്

 ജി�ാ മിഷൻ നിർേ� �പകാരം വാട്സ്ആ�് വഴി അയൽ�ൂ�ം കൂടുകയും ഇതുകൂടാെത

ഓേരാ അയൽ�ൂ�വും ത�ള�െട അയൽ�ൂ� വാട്സ്ആ�് �ഗൂ� ്വഴി അയൽകൂ�െ�
സംബ�ി�കാര��ൾചർ� െച�ാറു�്


