
ആമുഖം

തിരുവന�പുരം ജി�യിെല ചിറയിൻകീഴ്താലൂ�ിെല ഒരു �പേദശമാണ്ഒ��ർ.
ജന�ള�െട സാമൂഹിക സാംസ ്കാരിക ജീവിേതാ�ാതി�ായി �ഗാമപ�ായ�ിനുകീഴിൽ

വളെരയധികം �പവർ�ന�ൾ നട�ു�ു�.് cds 13ഒ��ർ നു കീഴിൽ വാർഡുകളിലായി

160 2659 . 15 6അയൽകൂ��ളിലായി അംഗ�ളാണു�ത ഇ്തിനുപുറെമ ബാലസഭകള�ം

വേയാജന അയൽ�ൂ��ള�ം �പവർ�ി�ു�ു. േകാവിഡ ക്ാല�ും മാതൃകാപരമായ

പല �പവർ�ന�ള�ം നട�ുവാൻ cds .നു സാധി��



ൈചനയിൽ െപാ�ി��റെ�� േകാവിഡ് മഹാമാരിയുെട �പതിഫലനം ന�ുെട

പ�ായ�ുകളിലും �പതിഭലി�ുകയു�ായി. 2020 22മാർ� ് നു �പഖ�ാപി�

ജനതകർഫ��വിനുേശഷം രാജ�ം സ�ൂർ� അട�ിടലിേല�ുനീ�ി. ഇത്

കുടുംബ�ശീെയയും സാരമായി ബാധി��. .െതാഴിൽദിന�ൾ നഷട്മായി സാ��ിക

പിേ�ാ�ാവ� സംജാതമായി. എ�ാൽ ഒരു പരിധി വെരെയ�ിലും ഇ�രം

അര�ിതാവ�കെള േനരിടാൻ കുടുംബ�ശീ സംഘടനാ സംവിധാന�ിനു

കഴി�ുെവ�ു�ത ആ്ശാവഹമാണ.്
സ�ൂർ� അട��പൂ�ലിനുമുേ�തെ� േകാവിഡ്�പതിേരാധ േബാധവതക്രണം

നട�ുവാൻ cds . cdsനു സാധി�� കുടുംബ�ശീ ജി�ാമിഷനുമായി േചർ�് െല ത�ൽ

യൂണി��കൾ മാസക്ുകൾ നിർ�ി�് നൽകുകയും �പതിേരാധ �പവർ�ന�ളിൽ

പ�ാളികളാവുകയും െചയത്ു . വേയാജനേ�മം മുൻനിർ�ി ഓേരാ അയൽ�ൂ�

പരിധിയിലുമു� എ ഡി എസ്കൾ�്വിവിധ ചുമതലകൾ നൽകുകയും േവ�

േസവന�ൾ എ�ി�� നൽകുകയും െചയത്ു . ബാലസഭകു�ികള�ം മാസക്്

നിർ�ാണ�ിൽ പ�ാളികളായി.
േകാവിഡ് �പതിേരാധ�ിെ� ഭാഗമായി സർ�ാർ നിർേദശി� സുര�ാ

മാനദ��േളാട് കൂടിയും േ�ബ� ് ദി െചയിൻ, സാമൂഹിക അകലം എ�ിവ

പാലി��െകാ �ും വിവിധ �പവർ�ന�െള ഏേകാപി�ി�ാൻ cds ഭരണസമിതി�്

സാധി��. മീ�ിംഗുകള�ം െപാതുപരിപാടികള�ം ഒ�ുേചരലുകള�ം നിർ�ിെവെ��ിലും

കുടുംബ�ശീ വാടസ്ാ� �്ഗൂ��കൾ വഴി വിവര�ൾ ൈകമാറി.േലാ�്െഡൗൺ മൂലം

വരുമാനം നഷ�്മായവർ�ും മരു�ിനുേവ�ി ബു�ിമു��� േരാഗികൾ�ും ഭ�ണവും

മരു�ും കി��കള�ം എ�ി�� െകാ ടു�ാൻ ഒ��ർ cds .ഉം മു�ിൽ തെ� ഉ�ായിരു�ു

സേ്നഹിത, ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് ആവശ�മായ േപാഷകാഹാര�ള�ം മ��

േസവന�ള�ം എ�ി�ാൻ cds .െചയർേപഴസ്ണും മു�ിൽ തെ� ഉ�ായിരു�ു

വിജില� ് �ഗൂ�ിെനയും സ��ം േവാെല��േയർ മാെരയും �പേയാജനെ�ടു�ി

�പതിേരാധ �പവർ�ന�ൾ കാര��മമാ�ാൻ സാധി��. കുടുംബ�ശീ വനിതകെള

ഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�് ക���ണി�ി കി�ൻ �പവർ�നം ആരംഭി��. വളെരന�

സ�ീകാര�തയാണ് ഇതിനു ലഭി�ത.് സാമൂഹിക അകലം പാലി��െകാ �ും

ശുചിത�േതാടുകൂടിയുമാണ ക്ി�ൻ �പവർ�ി�ത.്
േരാഗികൾ, , , ,വൃ�ർ അഗതികൾ അന�സം�ാനെതാഴിലാളികൾ എ�ി�െന

എ�ാ�ര�ിലുമു� നിരാലംബർ�ും ക���ണി�ി കി�ൺ വഴി ഭ�ണം

എ�ി�ുവാൻ സാധി��. െചയർേപഴ ്സെ� േനതൃത��ിൽ വീടുകളിൽ െപാതിേ�ാറ്

എ�ി�� കൂടാെത PHC യുമായി ബ�െ���െകാ � ക്ിട��േരാഗികൾ� മ്രു�ും മ��

അത�ാവശ� സൗകര��ള�ം ഒരു�ിെകാ ടു�ു. ക���ണി�ി കി�ണിേല�് എം ഇ

യൂണി��കൾ അ�ാർ, ,പലവ��നം എ�ിവയും െജ എൽ ജി കൾ പ��റിയും

സംഭാവന നൽകി. കൃഷി ഭവൻ മുഖാ�ിരം പ��റി വി�ുകള�ം അയൽ�ൂ��ള�െട

ൈകകളിൽ എ�ി��



നിരീ�ണ�ിൽ കഴിയു� വ��ികൾ�് േവ�ു� സഹായ�ള�ം

പി�ുണയുെമ�ാം സാമൂഹിക അകലം പാലി��െകാ �് തെ�നൽകുവാൻ

പ�ായ�ിേനാെടാ�ം cds .ഉം ഉ�ായിരു�ു ഹരിതകർ� േസന അംഗ�ള�ം ഈ

കാലയളവിൽ വിവിധ സ�� �പവർ�ന�ളിൽ പ�ാളികളായി. ജന�ൾക വ്��മായ

മാർഗ നിർേ�ശ�ള�ം േബാധവതക്രണവും നൽകിെകാ �് േകാവിഡിെനതിരായ

യു��ിൽ സർ�ാരിെനാ�ം ഒ��ർ �ഗാമപ�ായ�ും cds .ഉം പ�ാളികളാകു�ു



ക���ണി�ി കി�ന്േവ� അരിയും മ��വസത്ു�ള�ം സംഘടനകള�ം യൂണി��കള�ം

പ�ായ� ് �പസിഡ��െന ഏൽ�ി�ു�ു cds .െചയർേപഴസ്ൺ സമീപം
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