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േകാവിഡ്-19 എ� മാരക ൈവറസ് ഇ�് എ�ാ രാജ��ളിലും പടർ�ു

െകാ�ിരി�ുകയാണ് .WHO ഈൈവറസ് െന മഹാ മാരിയായി�പഖ�പി�ിരി�ു�ഈ

അവസര�ിൽ ആയതിെ� �പതിേരാധ േരാഗ വ�ാപന നിയ��ണ �പവർ�ന�ളിൽ
സം�ാന സർ�ാരിെ� കൂെട േചർ�് െകാ�് പറ���ര �ഗാമപ�ായ�ിെ�യും
കുടുംബ�ശീയുെടയും സംയു�മായി നട�ിലാ�ിയ �പവർ�ന�ൾ താെഴ
േചർ�ു�ു .

ആമുഖം::::

ഈ 22ആം വർഷ�ിൽ േകരള�ിെ�സാ��ിക ,സാമൂഹിക ,സ്�തീ ശാ�ീകരണ
�പവർ��ള�െട െനടുതൂൺ ആയി കുടുംബ�ശീ നിലെകാ���ു .ര�ു ദശക�ിൽ
പരം നീ� �പവ��ള�െട േകരള�ിെല സ്�തീ ശാ�ീകരണ�ിലും സാമൂഹ�
സാ��ിക േമഖലകളിലും ഉ�മന�ിലും നിർണായക സംഭാവനകൾ നല്കാൻ
കുടുംബ�ശീ �ു സാധി�� .ഈ കുടുംബ�ശീയുെട ഭാഗമായ തൃശൂർ ജി�യിെല
ഇരി�ാല�ുട േ�ാ�ിൽ �ിതി െച��� പറ���ര പ�ായ�്കുടുംബ�ശീ
സി.ഡി.എസ് ഇൽ 18 എ.ഡി.എസ് കളിലായി 296 അയൽ�ൂ�ം നിലവിൽ ഉ�്
അതിൽ 4200 ഓളം െമംേബർസ് ഇതിൽ അംഗ�ളാണ് േലാ�് െഡൗൺ കാല�ു
വിവിധ തര�ിൽ ഉ� ഇടെപടൽ സി.ഡി.എസ് െ� ഭാഗ�ു നി�ു�ായി .ഏകേദശം
280ഓളം വാ�്സ്ആ�് �ഗൂ�് കൾനിലവിൽ �പവൃ�ി�ു�ു�്അതിൽഏതാ�് 3950
ഓളം െമംേബർസ് ഉ�് .ത�ൂലം സർ�ാരിെ�യും കുടുംബ�ശീ യുെടയും വിവര�ൾ
താെഴ ത�ിേല�് എ�ി�ാൻ സാധി�ു�ു .പറ���ര പ�ായ�ിൽ സി.ഡി.എസ്
െ� സഹകരണേ�ാെട ആണ് ക���ണി�ി കി�ൻ �പവർ�ി�ിരു�ത് 38
ദിവസ�ളിലായി 6523 ഭ�ണം 3 േനരം ആള�കളിൽഎ�ി�ാൻസാധി�� .ME ,JLG
യൂണി�്കൾ അവരുേടതായ സംഭാവനകൾ ക���ണി�ി കി�ണിേല�ു സൗജന�ം
ആയിഎ�ി�� െകാടു�ു .ഒ�ം സിവിൽസൈ�സ്നു സി.ഡി.എസ്െലസംരഭം ആയ
ൈചതന� ,ൈകരളി എ�ീ യൂണി�് കൾ കറിപൗഡറുകൾ നൽകി ഒ�ം തെ�
കുടുംബ�ശീഅംഗ�ൾകി�് പാ�ിങ് നു സ��രാകുകയും െചയ്തു .





�തിതലസംഘടന ചലി�ി�ത്

സി.ഡി.എസ് , എ.ഡി.എസ് ,അയൽ�ൂ� അംഗ�െള േചർ�ു� വാ�്സ്ആ�് �ഗൂ�്
വഴി ആണ് എ�ാ അറിയി�് കൾെകാടു�ുെകാ�ിരി�ു�തു .ഈ േകാവിഡ്
കാല�ു മീ�ിംഗ് കൾ കൂടാൻ പ�ാ�സാഹചര��ിലും എ�ാ വർ�ുകള�ം whatsapp
വഴി ആണ് നട�ു െകാ�ിരി�ു�ത് .ഒ�ം തെ� െകാേറാണ െയ കുറി���
േബാധവത്കരണവും ,�പതിേരാധ നടപടികൾ കുറി��ം താെഴ ത�ിേല�് എ�ി�ാൻ
ഇത് സഹായകരമായി .

സാദാരണ ജന�ളിൽ ൈവറസ് െന കുറി��� ഭയം അക���തിനായി സാമൂഹിക
അകലം കാ�ുസൂ�ി�ുക എ�ത് ൈവറസിെന �പതിേരാധി�ാൻ ഉ� ന� മാർഗം
ആെണ�് താെഴ ത�ിൽ എ�ി�ുവാനും സാധി�� .കൂടാെത ആേരാഗ� വിഭാഗം
ജീവന�ാരുെട കൂെട നി�് അവരുെട നിർേ�ശ �പകാരം പ�ായ�ുകളിൽ
രൂപീകരി�ി��� വിവിധ സമിതികളിൽ പ�ാളികളവു�തിനു അയൽ�ൂ�
അംഗ�ൾ�് സാധി�� .

േ�ബ�് ദി െചയിൻക�ാ�യൻ്

െകാേറാണ ൈവറസ് െന �പതിേരാധി�ാൻ ഉ� ഏ�വും ന� മാർഗം വ��ി
ശുചിത�വും കാ�ു സൂ�ി�ുകയും വ��ികൾ ത�ിൽ സാമൂഹിക അകലം
പാലി�ു�തും ആണ് .സം�ാന സർ�ാരി െ� ഈ ക�ാ�ിയൻവിജയി�ി�ു�തിന്
േവ�ി പറ���ര കുടുംബ�ശീ യുെട േന�തത��ിൽ 10 ഓളം അയൽ�ൂ��ൾ
മാസ്ക് നിർമാണ�ിൽ ഏർെ��� .ഇതിെ� ഭാഗമായി പല സഹകരണ
�ാപ�ളിേല�ും ,പ�ായ�ുകളിേല�ും മാസ്ക് നിർമി�� നല്കാൻ
അയൽ�ൂ��ൾ�ുസാധി�� .



േകാവിഡ് -19 �പതിേരാധ �പവ�ന�ൾ

േകാവിഡ് -19 �പതിേരാധ �പവ�ന�ിെ� �പധാന ഭാഗം എ�് പറയു�ത്
നിരീ�ണ�ിലു� വ��ികള�െട വിവര േശഖരണവും അവർ�ു ആവശ�ം ആയ
േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ലും ആണ് ആയതിനു േവ�ി സം�ന സർ�ാർ �പാേദശിക
സർ�ാരുകൾ�് പൂർണ ചുമതലയും വ��മായ മാർഗ നിർേ�ശ�ള�ം
നൽകിയിരു�ു .ആയ�ിെ� ഭാഗമായി പ�ായ�് തല�ിലും വാർഡ് തല�ിലും
രൂപീകരി�ി��� വിവിധ സമിതികളിൽ അതാതു �പേദശെ�അയൽ�ൂ� അംഗ�ൾ
പ�ാളികളായിരു�ു .േരാഗവ�ാപനം തടയു�തിന് േവ�ി നിരീ�ണ�ിൽ കഴിയു�
വ��ികൾ സർ�ാർ നൽകു� നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ു�ുേ�ാ എ�് പരിേശാദി��
വരു�ു . ഒ�ം സിവിൽസൈ�സ്നു സി.ഡി.എസ്െലസംരഭം ആയൈചതന� ,ൈകരളി
എ�ീ യൂണി�് കൾ കറിപൗഡറുകൾ നൽകി ഒ�ം തെ� കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ കി�്
പാ�ിങ് നു സ��രാകുകയും െചയ്തു

ആശ്റയ-അഗതി കുടുംബ�ൾ�് സി.ഡി.എസ് െമ�ർ മാരുെടയും
അയൽ�ൂ��ള�െടയും േനതൃത��ിൽ അവശ� സാധന�ള�െട വിതരണം
നട�ി .ADS ഫ�് ,ചല�്ഫ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�് െകാേറാണ കാല�ു എ�ാ
അശ്റയ വീടുകള�ം ഭകഷ� കി��കൾ വിതരണം െചയ്തു .നാളിതുവെര യു�
ദിവസ�ളിലായി 6523 ഭ�ണം നൽകി .



ക���ണി�ി കി�ൻ

േകാവിഡ് -19 �പതിേരാധ �പവർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�ാെക േലാ�്
െഡൗൺ �പഖാപി�തു മൂലം വീടുകളിൽ കഴിയു� െപാതുജന�ൾ�ും അവശ�
േസവന�ിൽ ഉ�വർ�ും ന�ായമായവില�് ഭ�ണം നല്കണം എ�ു�സം�ാന
സർ�ാരിെ�നിർേ�ശാനുസരണം പറ���ര പ�ായ�ിൽ കുടുംബ�ശീയുെട
േന�തത��ിൽ ക���ണി�ി കി�ൻ �പവർ�നം ആരംഭി�� .വിവിധ ജന �പധിനിധികൾ
,സ�� �പവ�കർ ,സാമൂഹ� �പവർ�കർ എ�ിവർ അഗ�ളായിരി�ു .സിഡ്സ്
ഇൽരജി�ർ െചയ്തു �പവർ�ി�ു� ME ,JLG കൾ ഉ�ാദി�ി�ു� ഉത്പ��ൾ
ക���ണി�ി കി�ണിേല�ു സംഭാവനകൾ ആയി നൽകിയിരു�ു .കൂടാെത വിവിധ
�ാപന�ൾ ,വ��ികൾ എ�ിവരിൽ നി�ും അകമഴി�സഹായസഹകരണ�ൾ
ലഭി�� .

ജനകീയ േഹാ�ൽ

ജനകീയ േഹാ�ൽ 04-05-2020 മുതൽ പ�ായ�ിെല ക�ാ��നിൽ ആരംഭി��.
ബഹു.േകരള വിദ�ഭ�ാസ മ��ി െ�പാഫ.സി രവീ��നാഥ് ഉൽഘടനം െചയ്തു .കുടുംബ�ശീ
സംരംഭം ആയ ന�നം എ� �ഗൂ�ിെന ആണ് നട�ുവാൻ
ചുമതലെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് .ന� രീതിയിൽ മുേ�ാ�� േപാകു� ജനകീയ േഹാ�ൽ
പ�ായ�് പരിധിയിൽ ഉ�ധരാളംആള�കൾ�് ഉപകാര�പദമാണ് .



സ��െരജിസ്േ�ടഷൻ

സം�ാന സർ�ാരിെ� നിർേ�ശം അനുസരി�� �പതിേരാധ �പവർ�ന�ൾ താെഴ
ത�ിൽ എ�ി�ു�തിനും ഏേകാപി�ു�തിനും േവ�ി ത�ാറാ�ിയ സ��ം
േപാർ�ൽവഴി അയൽ�ൂ�അംഗ�ൾ െരജിസ്ടർഷൻനട�ി .

േലാൺ

േകാവിഡ് -19 തടയു�തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�ു ഏർെ�ടു�ിയ േലാ�് -
െഡൗൺ െന തുടര്�ു ഉ� വരുമാന നഷ്ടം പരിഹരി�ു�തിന് േവ�ി സം�ാന
സർ�ാർ �പഖാപി�" മുഖ�മ��ിയുെട സഹായ ഹസ്തം വായ്പ പ�തി �പകാരം
ധനസഹയാംഅനുവദി�� .

പറ���ര സി.ഡി.എസ് ഇൽ 200 അയൽ�ൂ��ൾ�ായി 20110000 രൂപ
ബാ�ുകളിൽ നി�് പാസ്ആയി .

വേയാജന�ൾ�ു േവ�ി ഉ� �പവർ�നം

അശ്റയ കുടുംബ�ിെല 60വയ�ിനു മുകളിൽ ഉ�വെര 3 ദിവസം കൂടുേ�ാൾ
വിവര�ൾഅേ�ാഷി�� േപാ�ു.അവരിൽ ചിലർ�് �ിരമായി ഭ�ണം
നൽകി .എ�ാവര്�ും മാസ്ക് നൽകി .പ�ായ�ിെ� േനതൃത��ിൽെഹ�് െഡസ്ക്
ആരംഭി�ിരു�ു .അതിനു േവ�ിയു�സഹായസഹകരണ�ൾനൽകി േപാ�ു .

കു�ികൾ�് േവ�ി ഉ� �പവർ�നം

ബാലസഭാ കു�ികൾ േവ�ി ജി�ാ തല�ിൽ 'ഈ ക�ാറൈ� കാല�് 'എ� മ�രം
നട�ുകയും കവിത രചന, യാ�ത വിവരണം, ചി�ത രചന, കഥ രചന എ�ിവ നട�ി,
പറ���ര പ�ായ�ിെല ബാലസഭാ അംഗ�ൾ ന� പ�ാളി�ം ഉ�ായി. േ�ാ�്
തല�ിൽ ബാലസഭാ കൂ��കാർ�ായി മ�രം സംഘടി�ി��. ബാലകൃഷി ന�
രീതിയിൽ െചയ്തു േപാരു�ു.ആ�ശയ കുടുംബ�ിെല കു�ികൾ�് മാസ്ക് വിതരണം
െചയ്തു.



വിവിധ വകു��കള�മായി സഹകരി��� �പവർ�നം

പി എച് സി യുെട േനതൃത��ിൽ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ �പതിേരാധ മരു�ുകൾ
വീടുകളിൽഎ�ി�� നൽകി.

െഹൽപ് െഡസ്കിൽസഹായ�ൾനൽകി.

ഭാവി �പവർ�ന�ൾ

• ജനകീയ േഹാ�ൽവഴി ഗുണനിലവരവും ലാഭകരവുമായ ഭ�ണം ലഭ� മാകുക.

• എ�ാ വീ�ിലും ഒരുഅടു�ള േതാ�ം രൂപീകരികുക.
 കൂടുതൽസംരഭ യൂണി�്ആരംഭി��അവെരസ�യം

സ�യം പര�ാപ്തരാ�ുക

സി .ഡി .എസ് െചയർേപഴ്സൺ :സരിത തിലകൻ,9895114669

റിേ�ാർ�് തയാറാ�ിയത്

സുേമഷ് ടി യൂ, േ�ാ�് േകാർഡിേന�ർ ,

എംഇ & മാർ��ിംഗ,്ഇരി�ാല�ുട േ�ാ�്

9633940182
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