
ആമുഖം

തിരുവന�പുരം ജി�യിെല ചിറയിൻകീഴ ത്ാലൂ�ിെ� വട�ുഭാഗ�സ്മു�ദ�ാൽ

ചു�െ��്കിട�ു� ഭൂ�പേദശമാണ്െവ��ർ. , 85%ഇത ഒ്രുതീരേദശപ�ായ�ാണ്

ജന�ള�ം കടൽമ��ബ�നവുമായി വിവിധരീതികളിൽ ബ�െ��ാണ്ജീവി�ു�ത.്
ചരി�ത�പാധാന�ംെകാ �ുംതീർ�ാടനേക��െമ�ു�തിനാലുംവർ�ലേയാടേ്ചർ�ക്ി ട�ു

� ഈ �പേദശ�ിെ� �പാധാന�ം വളെര വലുതാണ.്

പ�ായ�ിെ��പവർ�ന�ളിൽപ�ാളികളാകാനുംജനജീവിതംെമ�െ�ടു�ുവാനും

ഇടെപടൽ നട�ുവാൻ cds .നു കഴി�ി���് േകാവിഡക്ാല�് ഒ�േനകം

�പവർ�ന�ൾ നട�ുവാൻ cds .ന സ്ാധി��



േകാവിഡിന് മുേ�ാടിയായി �പഖ�ാപി� ജനതാകർഫ�� ( 22)മാർ� ് വിനു

മുേ�തെ� അയൽ�ൂ�തല�ിൽ െകാ േറാണ അവയർെനസ �്ാസ ന്ട�ുവാൻ cds
നു കഴി�ു . വേയാജനേ�മം മുൻനിർ�ി വേയാജന അയൽ�ൂ��ൾ

സ�ർശി�ുകയും മരു�ുകൾ േവ�വർ�് PHC യുമായി ബ�െ��് മരു�്

എ�ി��നൽകുവാനും കഴി�ു . മാസക്ിെ� �ാമം മു�ിൽക�ുെകാ � ജ്ി�ാമിഷൻ

നിർേദശി� മാസക് ന്ിർ�ാണ�പവർ�ന�ിൽ െവ��ർ cds . 4ഉം പ�ാളിയായി ത�ൽ

യൂണി�ക്ൾ േചർ� 5്00 .മാസ�്ുകൾ നിർ�ി� ജ്ി�ാമിഷനിൽ എ�ി��

വേയാജന�ൾ�ും ബാലസഭാകു�ികൾ�ുമായി 200 cdsമാസക്ുകൾ

നിർ�ി��നൽകി.അതിനുേശഷം ആരംഭി�കമ��ണി�ി കി�നും ന�സ�ീകാര�തയാണ്

ലഭി�ത.് 5 .കുടുംബ�ശീവനിതകൾ�ാണ് കി�െ� �പവർ�നം നൽകിയത്

നിരാലംബരായ 250 ൽ അധികം ആൾ�ാർ� സ്ൗജന�ഭ�ണെമ�ി�ാൻ ഇതിലൂെട

സാധി��. . .െജ എൽ ജി കൾ ഉതപ്ാദി�ി� പ��റികൾ സമൂഹഅടു�ളയുെട

ആവശ��ിനും ഉപേയാഗി��. സാമൂഹിക അകലം പാലി��ം ഗവെ���െ� േ�ബ� ദ്ി

െചയിൻ നിർേദശ�ൾ�നുസരി��മാണ സ്കല �പവർ�ന�ള�ം നട�ിയത.്
െകാ റൈ�നിൽ കഴിയു� വ��ികെള നിരീ�ി�ുവാനും അവർ�ുേവ�ു�

സഹായ�ൾ എ�ി��െകാ ടു�ുവാനും cds .മു�ിൽ തെ� ഉ�ായിരു�ു

െചയർേപഴസ്െ� േനതൃത��ിൽ cds അംഗ�ൾ വാർഡക്ളിൽ ഇതിനായി

�പവർ�ി�ുകയും അതാത �്പേദശെ� അയൽ�ൂ� അംഗ�ൾ നിരീ�ണ�ിൽ

കഴിയു�വർ�്േവ�ി ഭ�ണ പദാർ��ള�ം എ�ി�� നൽകി. വർ�ല യിൽ

േകാവിഡ് േപാസി�ീവ് റിേ�ാർ�് െചയത് സമയ�ും ആേരാഗ��പവർ�കരുമായും

നിമയപലകാരുമായും സഹകരി��െകാ �്�പതിേരാധ �പവർ�ന�ളിൽ പ�ുേചരാൻ

െവ��ർ �ഗാമപ�ായ�ിനും ഭരണസമിതി�ും കഴി�ു .േ�ബ� ് ദി െചയിൻ െ�

ഭാഗമായി ഹാൻഡ വ്ാഷ,് .സാനിൈ�സർ എ�ിവ വിവിധയിട�ളിൽ �ാപി��

േലാ�െ്ഡൗ ൺ കാലെ� കൃഷിയുെട �പാധാന�ം മന�ിലാ�ിെ�ാ�ത്െ� കൃഷി

ഭവനിൽ നി�ും പ��റിൈ�കള�ം , ,വി�ുകള�ം അയൽ�ൂ��ൾക്നൽകുകയും

അവർ കൃഷി ആരംഭി�ുകയും െചയത്ു . േകാവിഡ്�പതിേരാധ�ൾെ�ാ�ം തെ�

കാലവർഷ�ിനു മുേ�ാടിയായു� �പവർ�ന�ളിലും cds .പ�ാളിയായി മഴ�ാല

പൂർ� ശുചീകരണ �പവർ�ന�ള�ം മഴ�ാല േരാഗ�ൾെ�തിെരയു�

�പവർ�ന�ളിലും പ�ായ�ും cds .ഉം �പതിേരാധ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി���്

വാടസ്ആ്പ �്ഗൂ��കൾ വഴി വിവര�ൾ ൈകമാറാനും മാർഗനിർേദശ�ൾ നൽകുവാനും

cds .െ�ശ� െചലു�ി

െവ��ർ പ�ായ�ിന ക്ീഴിൽ 28 ഹരിതകർമേസന അംഗ�ളാണു�ത വ്ാടസ്ാ�്

�ഗൂപുകളിൽ കൂടി ബ�െ���െകാ � േ്വ� ക്ള�നു േപാകുവാനും ഈ കാലയളവിൽ

അവർ �ശ�ി��.
േകാവിഡുമായി ബ�െ�� മ്ുഖ�മ��ിയുെട സഹായഹസത്ം േലാൺ അേപ�കൾ

98 9160000/-അയൽ�ൂ��ളിൽ നി�ും സ�ീകരി�ുകയും രൂപയുെട അേപ�കൾ

വിവിധ ബാ�ുകളലായി സമർ�ി�ുകയും െചയത്ു .



ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ� േ്പാഷകാഹാരം വിതരണം െചയത്ു . 3ദിവസെ�

ഇടേവളകളിൽ ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�െള ആർ. പി മുഖാ�ിരം േഫാൺ മുേഖെന

വിളി�� വിവര�ൾ ആരായുകയും ആവശ�മായ േസവന�ൾ എ�ി�� െകാ ടു�ുകയും

െചയ ്തു . വിശ��രഹിത േകരളം പ�തിയുെട ഭാഗമായു� ജനകീയ േഹാ�ലും

�പവർ�ന സ�മാകു�ു. സ��ം േപാർ�ലിലും േവാള��േയഴ ്സെ്ന നൽകുവാൻ

െവ��ർ cds .നു കഴി�ു

കമ��ണി�ി കി�ൺ



ഹരിത കർ�േസന �ാ�ിക ക്ള�ൻ

ത�ാറാ�ിയത്

�പവീണ. പി

േ�ാ� ് േകാഓർഡിേന�ർ

എം . &ഇ മാർ��ിങ്

9745533452

സുനിത

െചയർേപഴസ്ൺ

െവ��ർ cds
8086317359


