
അവിണിശ്ശേരി സി ഡി എസ് 

ശ്ശ ോവിഡ്  അവശ്ശ ോ നം  
• ആമുഖം  

                                       തൃേൂർ നഗരത്തിശ്ശനോട് 
ശ്ശേർന്ന് തതക്ക് ഭോഗത്ത് 
സ്ഥിതിതേയ്യുന്നു അവിണിശ്ശേരി ഗ്ഗോമ 
പഞ്ചോയത്ത്. 1974 ഏഗ്പിൽ 1 നോണ് 
പഞ്ചോയത്ത് നി വിൽ വന്നത്. പോറളം 
പഞ്ചോയത്തിത  പോ ിശ്ശേരി വിശ്ശ േജും 
വ േച്ചിറ പഞ്ചോയത്തിത  അവിണിശ്ശേരി 
വിശ്ശ േജും സംശ്ശയോജിപ്പിച്ചോണ് 
അവിണിശ്ശേരി പഞ്ചോയത്ത് 
രൂപവത് രിച്ചത്. 

 

                  ശ്ശേരി' അഥവോ 'ശ്ശേരി'  ളോൽ 
േുറ്റതപ്പട്ടു  ിടക്കുന്ന ഗ്പശ്ശേേതമന്ന 
അർത്ഥത്തി ോണ് ഈ ഗ്പശ്ശേേത്തിന്ന് 
അവിണിശ്ശേരി എന്ന ശ്ശപര്  ഭിച്ചത്.  



                         1998 ശ്ശമയ് 17-ന് അന്നതത്ത 
ഗ്പധോനമഗ്രിയോയിരുന്ന അടൽ ബിഹോരി 
വോജ്ശ്ശപയി മ പ്പുറത്ത്  ുടുംബഗ്േീ 
പദ്ധതിയുതട ഔശ്ശേയോഗി  ഉദ്ഘോടനം 
നിർവ്വഹിച്ചു. സംസ്ഥോനതത്ത 
ശ്ശ വ േോരിഗ്േയം പത്തുവർഷക്കോ ം ത ോണ്ട് 
പൂർണ്ണമോയി ഇ േോയ്മ തേയ്യു  എന്ന 
 ക്ഷ്യശ്ശത്തോതട ശ്ശ രളത്തിത  നോയനോർ 
സർക്കോർ ആവിഷ്ക്ക്കരിച്ച പദ്ധതിയോണ് 
 ുടുംബഗ്േീ . 

                       േോരിഗ്േ  ഘൂ രണത്തിനുള്ള 
സമ്പോേയ വോയ്പോ പദ്ധതി ളും 
സവയംതതോഴിൽ സംരംഭങ്ങളുമോയി തുടക്കം 
 ുറിച്ച  ുടുംബഗ്േീ ഭോവനോപൂർണമോയ 
വിപു ീ രണത്തി ൂതടയും 
വവവിധയവൽക്കരണത്തി ൂതടയും ഇന്ന് 
സ്ഗ്തീജീവിതത്തിന്തറ 
സർവമണ്ഡ ങ്ങതളയും സ്പർേിക്കുന്ന 
ജന ീയ ഗ്പസ്ഥോനമോയി വളർന്നു 
പടർന്നിരിക്കുന്നു. 



ക ോവിഡ്-19 ആക ോളതലത്തിലുണ്ടോക്കിയ 
അനിശ്ചിതതവത്തിനുും അസ്വസ്ഥതയ്കക്കുും 
നടുവിൽ, ക ോച്ചുക രളും ഈ മഹോമോരികയ 
ക  ോരയുംകെയ്കത രീതി   അഭിനന്ദനങ്ങൾ 
അർഹിക്കുന്നത് ആണ്.  ശ്ശ ോവിഡ് 
ശ്ശനരിടുന്നതിൽ ശ്ശ രളം  ോണിച്ച ഗ്േശ്ശദ്ധയമോയ 
 ോരയക്ഷ്മത േോസ്ഗ്തീയവും സോമൂഹി വുമോയ 
 ോഴ്േപ്പോടി ൂതട പ ർച്ചവയോധിതയ ശ്ശനരിടോൻ 
 ുടുംബഗ്േീയും ഗവതെന്് ന്നു തോങ്ങോയിരുന്നു. 

                        അവിണിശ്ശേരി സി ഡി എസ് ഈ 
ശ്ശ ോവിഡ്  ോ ത്ത് ജനങ്ങളുതട ഗ്പശ്നങ്ങതള 
 തണ്ടത്തോനും പരിഹോരം  തണ്ടത്തോനും 
മഹോമോരിതയ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു 
മോറ്റണം എന്ന  ക്ഷ്യ ശ്ശത്തോതടയും  
ഓശ്ശരോരുത്തരുതടയും വിളിപ്പുറത്തു ഒരു 
 ൂട്ടു ോരിയോയി ഉണ്ടോയിരുന്നു. സി ഡി എസ് 
ന്തറശ്ശ ോവിഡ്  ോ   ഗ്പവർത്തനത്തി ൂതട ഒന്നു 
 ടന്നു ശ്ശപോ ോം.  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൻ , ജന ീയ 
കഹോട്ടൽ,  വകയോജനങ്ങളുകടയുും പ്രകതയ  പ്രദ്ധ 
ആവരയമുള്ളവരുകടയുും രരിരക്ഷ, മോസ്ക്, 
സ്ോനികറ്റസ്ർ നിർമ്മ്ോണും,  ൗൺസ്ിലിുംഗ് 
രിന്തുണ തുടങ്ങി നിർണോയ മോയ നിരവധി 



കസ്വനങ്ങൾക്ക് അവർ െുക്കോൻ രിടിക്കുന്നു. 
പ്രളയ ോലങ്ങളിലുും നിസ്കതുലമോയ കസ്വനമോണ് 

അവർ നിർവഹിച്ചത്. ഇത്തരും ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്ർക്കോർ 

ആവിഷ് രിക്കുന്ന ജനകക്ഷമരദ്ധതി ൾ 

സ്ോധോരണക്കോർക്കിടയിൽ ഫലപ്രദമോയി നടപ്പിലോക്കോൻ 

 ുടുുംബപ്രീ നൽ ുന്ന സ്ഹോയും വളകര വലുതോണ്. 

മണിശ്ശേരി സീരിയ ിൽ 110 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 
ആണുള്ളത് 14 വശ്ശയോജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 30 തജ 
എൽ  ജി യുണിറ്റ്   ളും ഉണ്ട്. 

• ക ോവിഡ്  ോലത്ത് സ്ി.ഡി.എസ്ിന്കെ 

കനതൃതവത്തിൽ കെയ്കത പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
പ്തിതല സ്ുംഘടനോ െലിപ്പിച്ചത്  

സ്ി ഡി എസ്ക, എ ഡി എസ്ക, അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ 

വോട്സസ്കആപ്പ് പ് ൂപ്  ൾ വഴിയോണ് എലലോ 

അെിയിപ്പു ൾ ക ോടുത്തു.മീറ്റിും ു ൾ  ൂടോൻ 

രറ്റോത്ത ഈ സ്ോഹെരയത്തിലുും എലലോ വർക്കു ൾ 

സ്കമോർട്ട്  കഫോണു ൾ വഴി വോട്സസ്കആപ്പ് വഴി നടന്നു 
കരോ ുന്നു. സി ഡി എസ് തമംശ്ശബർസ്, എ  എസ്, BC 

ഉൾതപ്പടിത്തിയ  ഒരു ഗ്ഗൂപ്പ്  ഉം, ഓശ്ശരോ 
വോർഡിൽ നിന്നും 7ads തമംശ്ശബർസ് തന 
ഉൾതപ്പടുത്തിയ ഒരു ഗ്ഗൂപ്പ്  um, എ േോ 

വോർഡി ും ഓശ്ശരോ അയൽക്കൂട്ട തസഗ് ട്ടറി 
തയയും ഗ്പസിഡന്് തനയും ഉൾതപ്പടുത്തി ഗ്ഗൂപ്പ്  
ഉം, എ േോ അയൽക്കൂട്ടത്തിനും ഗ്ഗൂപ്പ്  



രൂപീ രിക്കു യും തേയ്തു. ഈ ഗ്ഗൂപ്പി ൂതട 
സംഘടന യും ആയി ബന്ധതപ്പട്ടതും 
ബോങ്കിന്തറയും ശ്ശ ോവിഡ് ഗ്പതിശ്ശരോധ 

ഗ്പവർത്തനത്തിന്തറയും മുന്നറിയിപ്പു ളും 
വയക്തമോയി അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളിൽ 
എത്തിക്കോൻ  ഴിഞ്ഞു. ഇതി ൂതട ശ്ശ ോക്ക് 
ഡൗൺ സമയത്തും ഗ്തിത  സംവിധോനം 
േ ിപ്പിക്കോൻ സോധിച്ചു.  

                         :  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൻ  ോരയത്തി ും 
സി ഡി എസ്  ഒരു മി ച്ച ഗ്പവർത്തനമോണ് 
 ോഴ്േതവച്ചത്.  



 

 

 



സിഡിഎസ് തേയർശ്ശപഴ്സൺന്തറ  
ശ്ശനതൃതവത്തിൽ  അടുത്തുള്ള സ് ൂളിൽ സി ഡി  
എസ് തമശ്ശമ്പഴ്സിന്തറ  സഹോയശ്ശത്തോടു ൂടി 
തതന്ന മോർച്ച്   30-ന് ആരംഭിച്  തമയ് 4 വതര 
 മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൺ തുടർന്നു ത ോണ്ടു ശ്ശപോയി.  
ഓശ്ശരോ വോർഡിൽ നിന്നും ഓശ്ശരോ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ 
നിന്നും ആവേയമോയ സോധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു 



ത ോടുക്കോനും മുശ്ശന്നോട്ടുവന്നു മോഗ്തമ േ 
ശ്ശനതൃതവത്തിൽ  തണ്ടത്തി. 

 

തേയർശ്ശപഴ്സൺ ന്തറ  ശ്ശനതൃതവത്തിൽ 
സ്ശ്ശപോണ്സർഷിപ്പ്  തണ്ടത്തി ഓശ്ശരോേിവസവും 
ഒറ്റതപ്പട്ട വർക്ക് അവർതക്കോരു തോങ്ങോയി 
 ുടുംബഗ്േീ നി ത ോണ്ടു.  തജ എൽ ജി 
യൂണിറ്റു ളും  അവരവർക്ക് തന്നോ ോവുന്നതന്നു  
അവർ  ുടുംബഗ്േീ ക്കു ഒപ്പം നിന്നു. 235  ിശ്ശ ോ 



യൂണിറ്റു ളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറി  ൾ 
എത്തിയത്.  ശ്ശ ോവിഡ്  ശ്ശഗ്പോശ്ശട്ടോശ്ശ ോൾ 
അനുസരിച്ച്  തതന്നയോയിരുന്നു ഓശ്ശരോ 
േിവസവും മുശ്ശന്നോട്ടുശ്ശപോയ ത ോണ്ടിരുന്നത്. 

 

         ഏ ശ്ശേേം മുപ്പശ്ശതോളം ഫുഡ് ആണ്  ഓശ്ശരോ 
േിവസവും നിർധനരോയ അവർക്ക് ശ്ശവണ്ടി 
എത്തിക്കോൻ സോധിച്ചത്. 

ശ്ശ ോക്ക് ഗൗൺ സമയത്ത് ഗർഭിണി ൾക്കും 60 
വയസ്സിന് മു ളിൽ ഉള്ളവർക്ക് ശ്ശവണ്ടി 
സോനിറ്റിതസർ സി ഡി എസ്സിൽ തതന്ന 
ഉൽപ്പോേിപ്പിച്ച് എത്തിക്കോനും  മോസ്ക്  ള് 



സൗജനയമോയി തപോതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കോനും 
സോധിച്ചു.  മരുന്ന്  ിട്ടോതത ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന 
സോമ്പത്തി മോയി പിശ്ശന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന 
വയക്തി തള  തണ്ടത്തി അവർക്ക്  മരുന്നു ൾ 
വോങ്ങിച്ച് എത്തിച്ചു ത ോടുക്കോനും സി ഡി 
എസിന് സോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വശ്ശയോജനങ്ങൾക്കോയി 
അവരുതട അനുഭവങ്ങളും  ഥ ളും  വിത ളും 
വോട്സോപ്പി ൂതട ശ്ശപടിക്കു യും അവതര വിളിച്ച് 
സുഖവിവരങ്ങൾ അശ്ശനവഷിക്കു യും തേയ്യോൻ 
തേയ്യോനും സിഡിഎസ് തമശ്ശമ്പഴ്സ് സമയം 
 തണ്ടത്തി. 

 ുട്ടി ളി ും മുതിർന്ന വരി ും ഉള്ള   ോവോസന 
 തണ്ടത്തോൻ പോേ മത്സരംഗങ്ങൾ, 
 ര ൗേ വസ്തുക്കൾ നിർമോണം, 



 ൃഷി, വിത ൾ, ഥ ൾ,ഇതതോതക്കഅവരിത  
ശ്ശ ോക്ക് ഡൗൺ വിരസത മോറ്റോൻ സോധിച്ചു.  

 

  ുട്ടി ളുതട   ോ വോസന തള 
പരിശ്ശപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്ശവണ്ടി ജി േോ മിഷനിൽ 
നിന്നുള്ള മത്സരങ്ങളി ും  ുട്ടി തള 
പതങ്കടുപ്പിക്കോനും സർഗോത്മ മോയ  ഴിവു ൾ 
ശ്ശഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കോനും സോധിച്ചു.  ശ്ശ ോ  ഡൗൺ 
സമയത്ത് മുഖയമഗ്രി ഗ്പഖയോപിച്ച സിഎംഎസ് 
എച് എൽ എസ് ശ്ശ ോൺ സ് ീം 97 



അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ശ്ശഫോം  എത്തിക്കു യും 
പൂരിപ്പിച്ചു ബോങ്കു ളിൽ എത്തിക്കോനും 
സോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിൽ 54 എണ്ണം പോസോക്കോൻ 
സോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള േിവസങ്ങളിൽ എ േോ 
ശ്ശഫോമു ളും പോസോക്കോനുള്ള നടപടി ളും 
സവീ രിച്ചു. 

• വിവിധ വ ുപ്പു ളുമോയി ശ്ശേർന്നുള്ള 
ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 ആശ്ശരോഗയ ഗ്പവർത്ത രുമോയി ശ്ശേർന്ന് ഓശ്ശരോ വീടു ളിൽ 
തേന്ന് അവരുതട അടുത്ത്ശ്ശ ോവിഡ് മോയും   ബന്ധതപ്പട്ട് 
ഗ്പതിശ്ശരോധ ഗ്പവർത്തനങ്ങളും മുൻ രുത ു ളും  
വിേേീ രിക്കോനും മോസ്ക് ധരിശ്ശക്കണ്ട ആവേയ തതയപ്പറ്റിയും 
അത് ഉപശ്ശയോഗിശ്ശക്കണ്ട രീതിയുംസോനിവറ്റസർ  
ഉപശ്ശയോഗിശ്ശക്കണ്ടത് വിേേീ രിച്ചു ത ോടുക്കോനും,  60 വയസ്സിന് 
മു ളിൽ ഉള്ളവരും പത്ത് വയസ്സിന് തോതഴയുള്ള  ുട്ടി ൾക്കും 
വീട്ടിൽ ഇരിക്കോനും,  പനി തുടങ്ങിയ  ക്ഷ്ണങ്ങൾ ഉള്ളവതര 
ആേുപഗ്തിയിത  ആേുപഗ്തിയുമോയി ശ്ശപോശ്ശ ണ്ട 
നിർശ്ശേേങ്ങളും ത ോടുക്കുവോൻ സോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.പഞ്ചോയത്ത്  
ആയും  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൺ ഗ്പവർത്ത്തി ും ശ്ശ ോവിഡ് 
ഗ്പതിശ്ശരോധഗ്പവർത്തനത്തി ും സഹ രിച്ചു.  

• ശ്ശ ോവിഡ്  ോ ത്ത്  ുടുംബഗ്േീ ഭോവി 
ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങതന ആവണം 

 

 വോട്സ്ആപ്പ് ഗ്ഗൂപ്പ് ഈ  ോ ത്തോണ് രൂപീ രിച്ചത്. അതുതതന്ന 
ഒരു ആേയവിനിമയത്തിന് വളതരയധി ം സഹോയിച്ചു 



തുടർന്നും ഗ്ഗൂപ്പു ൾ  ആക്ടീവോയി ത ോണ്ടുശ്ശപോ ുന്നതിന് 
തീരുമോനിച്ചു.  സമ്പോേയം അടയ്ക്കു  എന്നതും ശ്ശ ോൺ അടയ് 
ക്കു  എന്നതും ഈ സമയത്ത് ഒരു തവ േുവിളി 
തതന്നയോയിരുന്നു. ഡിജിറ്റവ ശ്ശസഷൻ ഭോഗമോയി ഓശ്ശരോ അയൽ 
ക്കൂട്ടവും തനറ്റ് ബോങ്കിംഗ് ഗ്പോധോനയം മനസ്സി ോക്കു യുംതനറ്റ്  
ബോങ്കിംഗ് പരിേീ നം നടത്തോൻ തീരുമോനിക്കു യും തേയ്തു. 

എ േോ അയൽ ക്കൂട്ട അംഗങ്ങളും അവരുതട വീട്ടിൽ നിർബന്ധം 
ആയും ഒരു അടുക്കളശ്ശത്തോട്ടം ഉണ്ടോക്കോൻ ആയിട്ട് നിർശ്ശേേം 
ത ോടുത്തു.  ഗ്പളയം, നിപ്പ, ശ്ശ ോവിഡ്  തുടങ്ങിയവ  മൂ ം 
ഒരുപോട് സോധോരണ വയക്തി ളോണ് സോമ്പത്തി  ബുദ്ധിമുട്ടിൽ 
ആ ുന്നത്  ണ്ണിൽതപ്പട്ടു. ഇതിൻതറ ഭോഗമോയി ഓശ്ശരോരുത്തരും 
അവരുതട  സമ്പോേയം നോതള ഒരു  രുത ോയി സൂക്ഷ്ിക്കോൻ  
ശ്ശബോധവോന്മോരോക്കോൻ ആയിട്ട് തീരുമോനിച്ചു.  സ്മോർട്ട്ശ്ശഫോൺ 
ഉള്ള സിഡിഎസ് അംഗങ്ങതള തതന്ന ആേയം തനറ്റ് ബോങ്കിംഗ് 
പരിേീ ിപ്പിക്കോനും അതിൻതറ ഗുണങ്ങതളക്കുറിച്ച് 
ശ്ശബോധവോന്മോരോക്കോൻ ഉം തുടർന്ന് അയൽക്കൂട്ട  
അംഗങ്ങതളയുംതനറ്റ്  ബോങ്കിംഗ് സംവിധോനത്തിശ്ശ ക്ക് 
ത ോണ്ടുവരോനും ഇതതോരു അവസരമോയി  ോണുന്നു. 

• ഗ്പശ്ശതയ  ഇടതപട ു ൾ 
 യോൻസർ തുടങ്ങിയ മോര മോയ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവതര 
വോർഡിൽ നിന്നും  തണ്ടത്തിഅവർക്ക് മോസ്ക്  ളും മറ്റും 
വിതരണം തേയ്തിരുന്നു.  വോർഡിൽ ഉള്ള നിർദ്ധനരോയ അയൽ 
ക്കൂട്ട അംഗങ്ങതള  തണ്ടത്തി അവർക്ക് 
സ്ശ്ശപോൺസർഷിപ്പുവഴി 160  ിറ്റു ൾ പച്ചക്കറിയും 
പ വയഞ്ജന  സോധനങ്ങളും എത്തിക്കോനോയി സി ഡി എസ് നു 
സോധിച്ചു.  മരുന്നു ൾ ആവേയമുള്ളവർക്ക് മരുന്നു ൾ 
എത്തിച്ചു ത ോടുക്കോനും  ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  വിശ്ശേേത്തുനിന്നു 
അനയസംസ്ഥോനത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ശ്ശവണ്ടി  വശ്ശറവറ്റൻ 



ശ്ശ ഗ്ന്ദം ഒരുക്കോനുസി ഡി എസ് ത  സഹോയം ഉണ്ടോയിരുന്നു. 
ശ്ശേർ ശ്ശപഴ്സൺ തൻതറ ഓണശ്ശററിയം തതന്ന സി എം ഡി ആർ 
എഫ് ശ്ശ ക്ക് നൽ ിസോമൂഹയ ശ്ശസവനത്തിനു   ഒരു 
മോതൃ യോയി. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ശ്ശ ോവിഡ് 19 എതിതരയുള്ള ഗ്പവർത്തനത്തിൽ 
ഗവൺതമൻ്നു  ഒപ്പം നിൽക്കോൻ സോധിച്ചത്  ുടുംബഗ്േീ എന്ന 
ഈ വ ിയ ഗ്പസ്ഥോനത്തിൽ വന്നതുത ോണ്ട് തതന്നയോതണന്ന് 
ഞങ്ങശ്ശളോശ്ശരോരുത്തരും വിേവസിക്കുന്നു.  സ്ഗ്തീതയന്നത് ത ോണ്ട് 
വീട്ടുശ്ശജോ ി ൾ തേയ്യോനും  വീട്ടിൽതതന്ന ഇരിക്കു  എന്നതി ും  
അപ്പുറം ഗ്പളയത്തി ും ശ്ശ ോവിഡ്  ോ ത്തും  ഞങ്ങൾക്കും 
പ തും തേയ്യോനോവും എന്നും സോമൂഹി  ജീവി എന്ന 
രീതിയിൽ തൻതറ  ടമ ളും  നിർവഹിക്കോൻ തോൻ 
ഗ്പോപ്തിയുള്ള വളോണ് എന്നും ഞങ്ങതള  ഓർമിപ്പിക്കുന്നത് 
 ുടുംബഗ്േീ തതന്നയോണ്. സോമ്പത്തി മോയി ഉയർന്നു  
നിൽക്കുന്നവതരത േങ്കി ും തതോട്ടടുത്ത് തോമസിക്കുന്നവരുതട  
ശ്ശവേന ളും വിഷമങ്ങളും മനസ്സി ോക്കുവോനും അവതര 
സഹോയിക്കുവോനുംഇന്ന് അയൽ  ൂട്ടം ഉണ്ട് അതിത  
അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.   ഇനിയും എര് മഹോമോരി വന്നോ ും ഗ്പളയം 
വന്നോ ും ഈ സമൂഹത്തിന് ഒപ്പം ഗവതെന്് നു ഒപ്പം  
 ുടുംബഗ്േീ ഉണ്ടോ ും. ഗ്പളയത്തി ും ശ്ശ ോവിഡ്  
 ോ ഘട്ടത്തി ും  ുടുംബഗ്േീയുതട ഒപ്പം നിന്ന ന േവരോയ എ േോ 
വയക്തി തളയും ഓർമിച്ചു ത ോണ്ട് നിർത്തുന്നു.  

 

വിേവസ്തശ്ശയോതട  

വ ജി വനജ ുമോരി  

സിഡിഎസ് തേയർശ്ശപഴ്സൺ  

അവിണിശ്ശേരി  

9961608242 
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