
െകാേറാണ കാലേ� �പവർ�ന�ൾ -
റിേ�ാർ�് - േകാ��കാൽ സിഡി സ്

ആമുഖം

േകാവളം നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�ാ�ിൻകര താലൂ�ിെല അതിയ�ൂർ േ�ാ�ിൽ
ഉൾെ�� സ്െപഷ�ൽ േ�ഗഡ് പ�ായ�ാണ് േകാ��കാൽ പ�ായ�്.സ്�തീ
ശാ�ീകരണം ,സാമൂഹ� , സാ��ിക ശാ�ീകരണം എ�ി ല���ൾ�് ഊ�ൽ
െകാടു�ുെകാ�് ൨൦൦൨ ലാണ് േകാ��കാൽ കടുംബ�ശീ സിഡിഎസ് ആരംഭി�ത്.൨൦൨൦ ൽ
൪൨൫ അയൽ�ൂ��ള�മായി മുേ�റുേ�ാൾ തിരുവനതപുരം ജി�ാ മിഷന് കീഴിൽ എ�ാ
വർഷ�ളിലും മിക� സിഡിഎസ് എ�അംഗീകാരം േകാ��കാൽ സിഡിഎസ് നു സ��ം. ൨
തീരേദശ വാർഡുകളിൽ ഉൾെ�� ഈ സിഡിഎസ് മുഴുവൻ തീരേദശ വാസികളായ
സ്�തീകള�ം അയൽ�ൂ��ിൽ അംഗ�ളാണ് എ�ു�താണ് മെ�ാരു �പേത�കത ...ഏതു
�പതിസ�ി ഘ��ളിലും ഒ�ം നിൽ�ു� പ�ായ�ും അയൽ�ൂ��ള�മാണ് ഈ
വിജയ�ിന് മുതൽ�ൂെ��ു എടു� പറേയ� ഒ�ാണ് .ഈെകാേറാണ �പതിേരാധ
�പവർ�ന�ളിലും എ�ാവരും ഒ�െ��ായി തെ� െപാരുതുകയാണ്...

ഓർഗൈനേസഷൻആൻഡ് ൈമേ�കാഫിനാൻസ്

െകാേറാണ �പതിേരാധ �പവർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി ആദ�മായി തെ� സിഡിഎസ്,
എഡിഎസ്,അയൽ�ൂ��ൾ എ�ിവെര ഉൾെ�ടു�ി വാട്സ് അ�് �ഗൂ�് ഉ�ാ�ുകയും
അതുവഴി സർ�ാരിൽ നി�ും െകാേറാണയുമായി ബ�െ�� എ�ാ വിവര�ള�ം അയൽ�ൂ�
തല�ിേല�് എ�ി�ു�തിനും സാധി��. േ�ബ�് ദി െചയിൻ െ� ഭാഗമായി എ�ാ
അയൽ�ൂ��ളിലും "അയൽ�ൂ� കുറി�് "എെ�ാരു േബാധ വൽ�രണ പരിപാടി
നട�ുകയും െചയ്തു. െമഡി�ൽ ഡി�ാർട്െമ��മായി സഹകരി�� േവ�
സഹായസഹകരണ�ൾ എ�ി�� നൽകുകയും െച��കയു�ായി. കൂടാെതഈ
േലാ�േഡാൺ സമയ�ു സർ�ാർ �പഖ�ാപി� CMHSL വഴി ഓേരാ അയൽ�ൂ�
അംഗ�ിനും ൫൦൦൦,൧൦൦൦൦,൧൫൦൦൦,൨൦൦൦൦/- രൂപ നിര�ിൽ േലാൺ സൗകര�ം
നൽകു�തിനായി സാധി��.ഓേരാ അയൽ�ൂ� അംഗ�ള�െടയും കഴിവുകൾ
േ�പാ�ാഹി�ി�ുവ�തിേല�ായി " ഉണർവ് - ഇ�െലകളിെല ഓർമകളിൽ എെ�ാരു
പരിപാടി സംഘടി�ി�ുകയു�ായി.ഓേരാ അയൽ�ൂ��ളിൽ നി�ും െചറിെയാരു തുക
സമൂഹ അടു�ളയിേല�ു സംഭാവന െചയ്തു,

േലാൺ വിതരണം



അയൽ�ൂ� തല - േബാധ വൽ�രണ പരിപാടി

സാമൂഹിക വികസനം

അഗതിരഹിത േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി��� വേയാജ�െള നാല് ഘ��ളിലായി േഫാൺ
വഴിയും േനരി��ം ബ�െ��� അവരുെട േ�മ വിവര�ള�ം അവർ�ു ആവശ�മായ
േസവന�ള�ം ൈസ�ിൽ േരഖെ�ടു�ുകയും െചയ്തു. െകാേറാണ യുമായി ബ�െ��
ല�ണ�ൾ ഉ�വരുെട ലി�് എടു�ുകയും ,അവരുെട വീടുകളിൽആെര�ിലും
നിരീ�ണ�ിൽ ഉെ��ിൽആ വിവര�ൾ ബ�െ��വെര അറിയി�ുകയു അവർ�ു
േവ� മരു�് ആശാവർ�ർ വഴി PHC കളിൽ നി�് എ�ി�ുകയും ,ആഹാരം കുടുംബ�ശീ
സമൂഹ അടു�ള വഴി എ�ി�� െകാടു�ു�തിനു േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ുകയും
െചയ്തു .ഒരുപാട് ആള�കൾ�്ഈ േഫാൺ വിളികൾ ഒരു ആശ�ാസമായി തീർ�തായി�്
അറിയി�ി���്.അഗതി രഹിത േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് യാെതാരു



മുട�വും വരാെത േലാ�് െഡൗൺ കാലയളവിലും ഭ��ധാന�കിറ് എ�ി�� നല്കാൻ
സിഡിഎസ് െ� േനതൃത��ിൽ സാധി�ി���്.

ബാലസഭാ /ബഡ് സ്

േലാ�േഡാൺ കാലയളവിൽ കു�ികള�െട കലാവാസന േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനായി
കഥാരചന, കവിത രചന,ചി�തരചനാ, ടി�് േടാക് , തുട�ിയ മതസര�ൾ േഫാൺ വഴി
നട�ുകയും മ�ാരാതിൽ വിജയികളായവരുെട ലി�് ജി�ാ മിഷന് അയ��െകാടു�ുകയും
െചയ്തു.

ബാലസഭാ കു�ികള�െട കരവിരുത്



കു�ികളിൽ കൃഷിേയാടു� താ�ര�ം വളർ�ു�തിനായി ഓേരാ കു�ിയുെട വീ�ിലും
എെ��ിലും രീതിയിലു� കൃഷി െച�ാൻ നിർേദശം നൽകി.അതിെ� വീഡിേയാ ഉം വാർഡ്
കളിൽ നി�് േശഖരി�� ബാലസഭാ RP ജി�ാമിഷന് ൈകമാറിയി���് .

ബഡ് സ് കു�ികള�െട മേനാ സംഘർഷം കുറ�ു�തിനായും ഈ േലാ�് െഡൗൺ സമയ�ു

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ി���്.ബഡ് സ് കു�ികൾ�് േവ�ി, പദ� പാരായണം, ലളിത
ഗാനം ,സിനിമ ഗഗാനം, മിമി�കി, ചി�തരചനാ,മ�� കലാവാസനകൾ കൂടി വീഡിേയാ
എടു�ുകയും അേതാെടാ�ം കൃഷി�് ഊ�ൽ നൽകിെ�ാ�് ഒരു കു�ി ഒരു െചടി ന��
വളർ�ു�തിെ�യും വീഡിേയാ ജി�ാ മിഷനിേലക് അയ�� നൽകി.

ചി�തരചനാ -ബഡ് സ് കു�ികള�െട



ൈമേ�കാ എ�ർൈ�പസസ് / മാർ��ിംഗ്

േകാവിടുമായി ബ�െ��� �പതിേരാധ �പവർ�ന�ളിൽആദ�മായി െചയ്തത് ME
യൂണി��കൾ വഴി ഉ� മാസ്ക് �ി�ിംഗ് തെ�യാണ്.൧൫൦00തിലധികം മാസ്കുകൾ
കുടുംബ�ശീ ജി�ാ മിഷനിേല�ും മ�� �ാപന�ൾ�ുമായി �ി�് െചയ്തു െകാടു�ി���് .
അതുേപാെല തുണി സ�ിയും ആവശ�ാനുസരണം ഉ�ാ�ി നൽകു�ു�്. േലാ�് െഡൗൺ
�പഖ�ാപി� സമയം മുതൽ പാവെ��വർ�ും,ആഹാര�ിനു ബു�ിമു�� േനരി�വർ�ുമായും
സമൂഹ അടു�ള വഴി സൗജന�മായി ൨൦൦൦൦/ തിലധികം ആഹാരം നല്കു�ു�ായിരു�ു.
ഇേ�ാൾ ജനകീയ േഹാ�ൽ എെ�ാരു പ�തിയും നട�ിലാ�ി വരു�ു ൨൦/- രൂപയ്�ു ഉ�
ഭ�ണം ലഭി�ും എ�താണ് �പേത�കത . കൂടാെത "രുചി ഓർ�"എ� േപരിൽ ൫൦ വയ�ിനു
മുകളിൽ �പായമു�വർ�് ഒരു പാചക മതസരവും നട�ുകയു�ായി അയൽ�ൂ�
അംഗ�ള�െട പാചക മികവ് െതളിയി�ു�തിനും ഇത് വഴി അവസരം ലഭി��.

മാസ്ക്നിർ�ാണം



സമൂഹ അടു�ള

ജനകീയ േഹാ�ൽ



അ�ഗി ആൻഡ് അനിമൽ ഹസ്ബന്ഡറി

േലാ�േഡാൺ കാലയളവിൽ ൈമേ�കാ�ഗീൻ കൃഷി�് കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകിെ�ാ�ും ,
ൈമേ�കാ �ഗീൻ ഉപേയാഗി���ആഹാര വിഭവ�ൾ ഉ�ാ�ി അതിെ� വീഡിേയാ ജി�
മിഷനിേലക് അയ�ു��ു� നിർേദശ�ള�ം നൽകുകയു�ായി.അതുേപാെല വീടുകളിൽ
കൃഷി േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനായി "അടു�ളേ�ാ�ം "എെ�ാരു പ�തിയും നട�ിലാ�ി
വരു�ു. സമൂഹ അടു�ളയിേല�ു ന�ുെട തെ� ജലഗ ,അടു�ളേ�ാ��ിൽ നി�ും
ഉ�ാ�ിയ പ��റികൾ സംഭാവന െച��കയു�ായി. അേതാെടാ�ം തെ� കൃഷി
ഓഫീസുമായി ബ�െ��� ഓേരാ അയൽ�ൂ� അംഗ�ിനും സൗജന�മായി വി�്
വിതരണവും നട�ുകയും െചയ്തു.



തനതു �പവർ�ന�ൾ

േകാവിടുമായി ബ�െ��� തീരേദശ േമഖലകളിൽ സിഡിഎസ് െ� േനതൃത��ിൽ �പേത�ക
േബാധവൽ�രണം നട�ുകായു�ായി. തീരേദശ�ു�ആനിേമഷൻ െസ�ർ
ഐെസാേലഷൻ വാർഡ് ആയി �കമീകരി�ു�തിനായി സിഡിഎസ് െ� േനതൃത��ിൽ



േവാള��യർ മാർ േവ� സഹായ�ൾ െചയ്തു നൽകി.അതുേപാെല ഓേരാ അയൽ�ൂ�
അംഗ�ളിൽ നി�ും ഒരു െചറിയ തുക സമാഹരി�� എൺപ�ിഒ�ായിരം രൂപ സമൂഹ
അടു�ളയിേല�ു സംഭാവന െചയ്തു.അതുേപാെല തെ� േ�ബ�് ദി െചയിൻ
േബാധവൽ�രണം ഓേരാ വാർഡുകളിലും നട�ുകയു�ായി. പതിനാറാം വാർഡ് െല മാതാ
കാ�റിംഗ് യൂണി�് കാർ ആ വാർഡിെല പാവെ��വർ�് ഇ�ും ആഹാരം സൗജന�മായി
ഉ�ാ�ി നൽകു�ു.അതുേപാെല എടു�ു പറേയ� ഒരു കാര�ം സിഡിഎസ് െ�

േനതൃത��ിൽ ബഡ് സ് സ്കൂളിെല കു�ികള�െട വീടുകളിൽ പ�ായ�ിെ� സഹായേ�ാെട
സൗജന� ഭ�� ധാന� കി�് സംഭാവന െചയ്തു.അഗതി രഹിത േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെ��
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് ഭ�� ധാന� കി�് നൽകാനും സാധി�ി���്. ഇനിയും ഇതുേപാെല യു�
ഏതു �പതിസ�ി ഘ��ളിലും എ�ാര്�ും ഒരു ആശ�ാസമായി തീരാൻഈസിഡിഎസ് നു
കഴിയെ�.

ഭ��ധാന� കി�് വിതരണം-ബഡ് സ്

തീരേദശ േമഖലയിെല േബാധവൽ�രണം



പതിനാറാം വാർഡ് െല മാതാ കാ�റിംഗ് യൂണി�് കാർ ആ വാർഡിെല പാവെ��വർ�് ഇ�ും
ആഹാരം സൗജന�മായി ഉ�ാ�ി നൽകു�ു

തീരേദശ�ു�ആനിേമഷൻ െസ�ർ - �ീനിങ്



ത�ാറാ�ിയത്

റിൻസി യു െക േ�ാ�് േകാ ഓർഡിേന�ർ (SD / സ് കിൽ )- 9605877368

സിഡിഎസ് െചയർേപഴ്സൺ �ശീമതി . �പസ� കുമാരി - 9495059255




