
കുടുംബ�ശീ ജി�ാമിഷൻ, േകാ�യം 
 
വാഴ��ി  �ഗാമപ�ായ�്  കുടുംബ�ശീ  സി  ഡി  എസിെ� 

േലാ�്  ഡൗൺ  കാലേ�  വിവിധ  �പവർ�ന�ൾ 
 

േകാ�യം  ജി�യിെല  മാട��ി  േ�ാ�ിെല  ച�നാേശരി 
ടൗണിേനാട്  െതാ�ടു�ു�  പ�ായ�്  ആണ്  വാഴ��ി 
�ഗാമപ�ായ�് . പ�ായ�്  െക�ിട�ിൽ  തെ�യാണ്  വാഴ��ി 
കുടുംബ�ശീ  സി  ഡി  എസും  �പവർ�ി�ു�ത് . െചയർേപഴ്സണും , 
അ�ൗ���ം , 19 സി  ഡി  എസ്  അംഗ�ള�ം  ഉൾെ�ടു�താണ് 
ഇവിടുെ�  സി  ഡി  എസ്  �പവർ�നം . സി  ഡി  എസ് 
െചയർേപഴ്സൺ  സി�ുേമാൾ  പി  ജി , സി  ഡി  എസ്  അ�ൗ�ൻറ് 
രാഖി  രാജ�ൻ  എ�ിവരാണ്  സി  ഡി  എസിെ�  േനതൃ�ാനം 
വഹി�ു�വർ . 

 

ഒരു മഹാമാരിെയ തടു�ാൻ േലാ�് ഡൗൺ ആരംഭി�േ�ാൾ 
അ�ം ഭയെ�െ��ിലും ആ സമയെ� എ�െന േവറി�താ�ാം 
എ�താണ് സി ഡി എസിെ� �പവർ�നം 
കാഴചെവ�ു�ത്.േലാ�്  ഡൗൺ  സമയ�്  കുടുംബ�ശീയും  സി  ഡി 
എസും  നട�ിയ  �പവർ�ന�ൾ  വളെര  വലുതാണ് . 
പ�ായ�ിെനയും  മ��  വിവിധ  വകു��കെളയും  സഹായി�ാൻ 
മു�ി�ിറ�ിയത്  കുടുംബ�ശീ  �പവർ�കർ  തെ�യാണ് . വാഴ��ി 
പ�ായ�്  കുടുംബ�ശീ  സി  ഡി  എസും  അതുേപാെല  തെ�  േലാ�് 
ഡൗൺ  സമയ�്  വിവിധ  �പവർ�ന�ൾ  നട�ിയി���് . 

 

 

ക���ണി�ി  കി�ൺ 

വാഴ��ി  �ഗാമപ�ായ�്  കുടുംബ�ശീ  സി  ഡി  എസിെ� 
േനതൃത��ിൽ  മാർ�്  27 മുതൽ  ഏ�പിൽ  12 വെര  തുടർ�യായ  48 
ദിവസം  നീ�ു  നി�  ക���ണി�ി  കി�ൺ  ഗവെ�� ്  യു .പി  സ്കൂൾ 
ചീര�ിറയിൽ  െവ�്  നട�ുകയു�ായി . സി  ഡി  എസ് 
െചയർേപഴ്സൺ  സി�ുേമാൾ  പി  ജിയുെട  േനതൃത��ിൽ 
ആയിരു�ു  ക���ണി�ി  കി�ൺെ�  �പവർ�നം . കുടുംബ�ശീ 



അംഗ�ളായ  മൂ�ുേപർ  ഭ�ണം  ഉ�ാ�ു�തിനും  മ��  മൂ�്  േപർ 
അവെര  സഹായി�ാനുമായി  ഉ�ായിരു�ു . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മുഖ�മ��ി സഹായ ഹസ്തം േലാൺ പ�തി 

മുഖ�മ��ിയുെട  സഹായ  ഹസ്തം  േലാൺ  പ�തിയുെട 
ഭാഗമായി  വാഴ��ി  കുടുംബ�ശീ  സി  ഡി  എസിൽ  നിലവിൽ  156 
അേപ�കൾ വാ�ുകയും 156 അേപ�കളിലായി 2089 
അംഗ�ൾ ആവശ��ാരാകുകയും ആ അേപ�കൾ എ�ാം സി 
ഡി എസ് േ�പാസ�ിംഗ് െചയ്ത് 11380000 രൂപയ്�ു അ���വൽ 
നൽകുകയും െചയ്തു.  േ�പാസ�ിംഗ്  െചയ്ത  അേപ�കൾ  എ�ാം 
ബാ�ിൽ  നൽകുകയും  അതിൽ  3 എ��ിലായി  32 അംഗ�ൾ�് 
200000 രൂപ  സാ�്ഷൻ  ആവുകയും  ബാ�ിയു�വയുെട 
േ�പാസ�ിംഗ്  ബാ�ിൽ  നട�ു  വരികയും  െച���ു . േലാ�്  ഡൗൺ 
സമയം  ആയതിനാൽ  ആ�്ലിേ�ഷനുകൾ  സി  ഡി  എസിൽ 



എ�ി�ു�തിനും  അതിെ�  തുടർ  �പവർ�ന�ൾ�ും  ഒരുപാട് 
ബു�ിമു��കൾ  േനരി��െവ�ിലും  എ�ാം  കൃത�തേയാെട  െച�ാൻ 
െചയർേപഴ്സണും  അ�ൗ���ം  അേതാെടാ�ം  സി  ഡി  എസ് 
െമ�ർമാരും  ഒരുപാടു  പരി�ശമി��  അത്  വിജയ�ിൽ  എ�ുകയും 
െചയ്തു .  

 

െജ  എൽ  ജി , കുടുംബ�ശീ  ധനസഹായം 

ക���ണി�ി  കി�ണിേല�്  ആവശ�മായ  പ��റികൾ 
കുടുംബ�ശീ  അംഗ�ളായ 21  െജ  എൽ  ജി  �ഗൂ��കൾ 
നൽകുകയു�ായി . അതുകൂടാെത  വിവിധ  കുടുംബ�ശീ  �ഗൂ��കൾ 
ക���ണി�ി  കി�ണിേല�്  ആവശ�മായ  സാധന�ൾ  വാ�ി 
നൽകി . 

 

 

 

 

 

സ്േനഹിതാ  േകാളിങ്  െബൽ , ആ�ശയ , വേയാജന  അയൽ�ൂ�ം 

േലാ�്  ഡൗൺ  കാലഘ��ിൽ  സ്േനഹിതാ  േകാളിങ്  െബ�ിൽ 
ഉൾെ��  അംഗ�െള  െതാ�ടു�ു�  കുടുംബ�ശീ  അംഗ�ൾ 
സ�ർശി�ുകയും  അവർ�്  േവ�ു�  സേ�ാർ��ം  പി�ുണയും 
നൽകുകയും  െചയ്തു . അ�െന  സ�ർശി�േ�ാൾ  11 ആം 
വാർഡിെല  സ്േനഹിതാ  േകാളിങ്  െബൽ  അംഗമായ  കു�ുേമാൾ 
സ്കറിയ  എ�യാൾ�്  �പഷർ , ഷുഗർ  ഇവയുെട  മരു�് 
തീർ�ിരി�ുകയാെണ�്  അറിയുകയും  ആ  വാർഡിെല  എ  ഡി 
എസിെ�  േനതൃത��ിൽ  അവർ�്  മരു�്  എ�ി��  നൽകുകയും 
െചയ്തു . 

ആ�ശയ  ഗുണേഭാ�ാ�െള  േഫാൺ  വിളി�് 
അേന�ഷി�തിെ�  ഭാഗമായി  മരു�്  ആവശ�ം  ഉ�വർ�് 
പ�ായ�ുമായി  സഹകരി�്  പ�ായ�ിെ�  സഹായേ�ാെട 



മരു�്  എ�ി��  നൽകി . ഈ  �പവർ�ന�ിനും  കുടുംബ�ശീ 
അംഗ�ള�െട  പൂർ�മായ  സേ�ാർ�്  ഉ�ായിരു�ു . 

നിലവിൽ  13 വേയാജന  അയൽ�ൂ��ൾ  ആണ്  ഇവിെട 
�പവർ�ി��  വരു�ത് . ഈ  വേയാജന  അയൽ�ൂ��ളിെല 
അംഗ�ൾ  േലാ�്  ഡൗൺ  സമയ�്  എെ��ിലും  �പശ്ന�ൾ 
േനരിടു�ുേ�ാ  എ�്  അറിയു�തിനും  അവരുെട  സുഖ  വിവര�ൾ 
തിര�ു�തിനും  ആയി  സി  ഡി  എസ്  െമ�ർമാേരാ  എ  ഡി  എസ് 
ഭാരവാഹികേളാ  ഇവരുമായി  േഫാൺ  വഴിേയാ  േനരിേ�ാ 
ബ�െ�ടു�ു�ാരു�ു . മരു�ിനും  ഭ�ണ�ിനും  ബു�ിമു�്  ഇ� 
എ�ും  മാനസികമായും  ശാരീരികമായും  മ��  �പശ്ന�ൾ  ഒ�ും 
അവെര  ഈ  േലാ�്  ഡൗൺ  സമയ�ും  അല���ി�  എ�ും 
ഇതുവഴി  മനസിലാ�ാൻ  കഴി�ു . 

 

�പതിേരാധ  മരു�്  വിതരണം ,മാസ്ക് , സാനിൈടസർ  പ��റി  വി�് 
വിതരണം 

കുടുംബ�ശീ  അംഗ�ളായ  ആശാ  വർ�ർമാർ 
പ�ായ�ിെല  എ�ാ  കുടുംബ�ളിലും  �പതിേരാധ  മരു�ുകൾ 
എ�ി��  നൽകി . ഹരിത  കർ�േസനയിൽ  ഉൾെ��  കുടുംബ�ശീ 
അംഗ�ൾ  മാസ്ക് , സാനിൈ��ാർ  എ�ിവ  പ�ായ�ിെ� 
നിർേ�ശ  �പകാരം  എ�ാ  വീടുകളിലും  എ�ി��  നൽകി . 
അതുകൂടാെത  ആവശ�ം  ഉ�  അംഗ�ൾ�്  പ��റി  വി�ുകള�ം 
ഇവർ  വിതരണം  നട�ി . 

 

വിവിധ  മ�ര�ൾ 

േലാ�്  ഡൗൺ  സമയെ�  വിരസത  അക�ാൻ  എ�ാ 
വീടുകളിലും  തെ�  കൃഷികൾ  ആരംഭി�ിരു�ു . ഇത് 
േ�പാ�ാഹി�ി�ാനായി  ൈജവാ�ണം  എ�  വാട്സാ�്  �ഗൂ�്  എം 
െക  എസ്  പിയുെട  േനതൃത��ിൽ  ആരംഭി�ുകയും  ആ  �ഗൂ�ിൽ  ന� 
രീതിയിൽ  വാഴ��ി  സി  ഡി  എസിെല  കുടുംബ�ശീ  �പവർ�കർ 
അവരുെട  കൃഷിയുെട  ഓേരാ  േ�ജിെലയും  േഫാേ�ാസും 
വിവര�ള�ം  പ�ുെവ�ുകയും  ഇതിെന  ഒരു  മ�ര 
ആേവശേ�ാെട  ക�ു  വരുകയും  െച���ു . 

 

തുണിസ�ി  നിർ�ാണം 



വാഴ��ി  കുടുംബ�ശീ  സി  ഡി  എസിൽ  രജി�ർ  െചയ്ത് 
�പവർ�ി��  വരു�  ഭ�ദദീപം  ത�ൽ  യൂണി�്  100 തുണി  സ�ികൾ 
സൈ�േകായുെട  ഭ��  ധാന�  കി�്  നിറ�ു�തിനു  േവ�ി 
നൽകുകയു�ായി . 

കുടുംബ�ശീ  അംഗ�ൾ�്  മനസികമായു�  എ�ാ  വിധ 
പി�ുണയും  കൗൺസിലിംഗുകള�ം  മെ��ാ  സേ�ാർ��ം  മുേ�ാ��ം 
നല്കാൻ  ഇവിെട  സി  ഡി  എസും  അതുേപാെല  തെ�  സി  ഡി  എസിൽ 
�പവർ�ി��  വരു�  ജൻഡർ  റിേസാഴ്സ്  െസ�റും  ത�ാറാണ് . 
സാ��ിക  �പവർ�ന�ൾ  എ�തിലുപരി  സമൂഹെ� 
ബാധി�ു�  ഏെതാരു  കാര��ിെനയും  േനരിടാൻ  എ�ും 
കുടുംബ�ശീ  ഒ�ം  ഉ�് . 

 

 

 

ആതിര �പസ�ൻ 

േ�ാ�് േകാഓർഡിേന�ർ (എം.ഐ.എസ് ) 

മാട��ി  േ�ാ�് 


