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ക���ണി�ി കി�ൻ

�പവർ�നം

െകാേറാണെയ തുടർ�് നാട് അട��പൂ�ിയേ�ാൾ �പതിസ�ിയിലായ കട�ഴി��റെ�

പാവ�ൾ�് ര�് േനരം ഭ�ണെമ�ി�� നൽകു� ക���ണി�ി കി�ൻ

�പവർ�ന�ിൽ പ�ായ�ിേനാെടാ�ം കട�ഴി��റെ� കുടുംബ�ശീയും

ൈകേകാർ�ു. മാർ�് 28 ആണ് ക���ണി�ി കി�ൻ പ�ായ�ിൽ തുട�ിയത്.200

ഓളം അശരണർ�് ദിവസവും ര� േനരം ഭ�ണം മുട�ാെത എ�ി�ാൻ

സാധി��.പ�ായ�് ഭരണ സമിതിയും കുടുംബ�ശീയും മ�� സ�� സംഘടനാ

�പവർ�കരും പ�ാളികളായി. ഓേരാ ദിവസവും ഓേരാ വാർഡിെല

അധ��നും,കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�ം, മ�� സാമൂഹ� �പവർ�കരും അടു�ളയുെട

�പവർ�ന�ിന് സഹായി�ാെന�ി.വാഹന സൗകര�വും മ�� ബു�ിമു��കള�ം

ഉ�ായി��ം കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ നാടിനു േവ�ി െത��ം സംശയി�ാെത

ഓടിെയ�ി. അടു�ളയിൽ പാചക�ിന് മാ�തമ� നട�ി�ിന് േവ�ിയു� സാ��ിക

സഹായ�ിനും കുടുംബ�ശീ പിേ�ാ��. സിഡിഎസിെല പല അയൽ�ൂ��ള�ം

സാ��ികമായും സാധന�ളായും സഹായ�ൾ െചയ്തു .ജനകീയ േഹാ�ൽ

തുട�ാനു� ഒരു��ിലാണ്സിഡിഎസ് ഇേ�ാൾ.



വേയാജന �ശ�

നാടിെന െകാേറാണ ൈവറസ് ആ�കമി�ുേ�ാൾ വേയാജന�ളിേല�് േ�ബ�് ദി

െചയിൻ ക�ാ�യിൻ നിർേ�ശ�ൾ എ�ി�ുക എ�ത് �ശമകരമായിരു� .ു

സിഡിഎസ് െമ�ർമാർ,േഫാൺ മുേഖന അവർ�് നിർേ�ശ�ൾ നൽകുകയും

ഭയെ�േട�എ�ുംൈധര�ം നൽകാനുംസാധി��.

സ്മാർ�്ആയി കുടുംബ�ശീ

സിഡിഎസ് െമ�ർമാരുെട ഒരു കൂ�ായ്മ നിലവിൽ ഉ�ായിരു� .ുകൂടാെത
സിഡിഎസിെല പ�ാവു��ത അയൽ�ൂ� അംഗ�െളയും േചർ� പുതിയ �ഗൂ��ം

ഉ�ാ�ി. ഈ �ഗൂ��കൾ സഹായകമായി.അതുവഴി െകാേറാണ ൈവറസ് വ�ാപനം

തടയു�തിനു� സുര�ാ മാര് ��െളയും േലാ�് ഡൗണ് കാല�് േനരിടു�

�പശ് ന�ള് പരിഹരി�ു�തിനുമായു� നിരവധി ആശയ�ള് പ�ുവ��

വരു� .ുഇത് കൂടാെത ജി�ാ േക��ീകൃത സേ�ശ�ള് അതത് �ഗൂ��കള് വഴിയും

ൈകമാ�ം െചയ്തിരു�ു .

നിരാ�ശയർ�് താ�്

ആ�ശയ പ�തിയിെല 60 വയ�് കഴി� ആള�കെള ഈ �പതിസ�ി കാല�ുംകുടുംബ�ശീ

ഓർ�ു.അവർ�ും കരുതൽ ആകാൻ കുടുംബ�ശീ�് കഴി� .ു കട�ഴി��റെ� ആ�ശയ

ലി�ിൽ നി�ും 60 വയ�ിന് മുകളിെല 145 ആള�കെള സിഡിഎസ് െമ�ർമാരുെട

സഹായേ�ാെടയും മ��ം േഫാണിൽ ബ�െപ�� അവരുെട ബു�ിമു��കള�ം

മനസിലാ�ുകയും അവർ�് ൈക�ാ�ുകയും െചയ്തു. ഭ�ണം, മരു�് എ�ിവ�്

ബു�ിമു��കൾ അനുഭവി�ു�വർ�് ക���ണി�ി കി�ൻ വഴി ഭ�ണവും െഹൽ�്



ഡി�ാർട്െമൻറ് വഴി മരു�് എ�ി�ുവാനും കഴി� .ു എ�ാ മാസവും െകാടു�ു� ഭ�ണ

കി�് െകാടു�ാനും കുടുംബ�ശീ മറ�ി� .എ�ാ ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ും കി�്

െകാടു�ുകയും,എ�ിെ�ടാൻ സാധി�ാ�വർ�് എ�ി�� െകാടുേ��വർ�് എ�ി�

െകാടു�ുകയും െചയ്തു.

െകാേറാേണ...തളരി�ഞ�ൾ

െകാേറാണെയ േനരിടാൻ മാസ്ക്

അത�ാവശ�മായ സാഹചര��ിൽ മാസ്കിെ� ധൗർലഭ�ം േനരി�

സാഹചര��ിൽ കുടുംബ�ശീയുെട ത�ൽ യൂണി��കൾ ഈ ഉദ�മ�ിൽ

സജീവമായി.ഇതിെ� ഭാഗമായി കട�ഴി��റം സിഡീസിെല ബിസ്മി,

�ശീന�നം യൂണി�് 2350 മാസ്കുകൾ േ��് മിഷനിേല�് അയ��.

കൂടാെത ഒ��ാലം സൈ� ഓഫീസിേല�ും,മ�� സംഘടനകളിേല�ും

കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ മാസ്ക്നിർമി��െകാടു�ു.

താ�ായി മുഖ�മ��ിയുെട കരസ്പർശം

മുഖ�മ��ിയുെട സഹായ ഹസ്തം വായ്പ പ�തി �പകാരം 22753400 രൂപയാണ് ജി�ാ

മിഷനിൽ നി�ും ലഭ�മായത്.െസർകുലർ �പകാരം അേപ�കൾ സിഡിസിൽ

വാ�ി.ഇത് �പകാരം222 അേപ�കൾ ബാ�ിൽ സമർ�ി��.ഇതിൽ 115 �ഗൂ��കൾ�്

േലാൺപാസായി���്.



അനുവദി� തുക

ആവശ��ാർ�് തുല�മായി

വീതി�ാൻ ആണ്

തീരുമാനം ആയത്.ഇത്

�പകാരം ഒരാൾ�്

8800 എ� രീതിയിൽ

ആണ് േലാൺ പാ�ാ�ിയത്.

അടു�ള േതാ�ം



കട�ഴി��റംസിഡിഎസിെല ബഹുഭൂരിപ�ം ആള�കള�ം കാർഷിക

�പവർ�ന�ള�മായി ജീവി�ു�വരാണ്.ജി�ാമിഷൻ സംഘടി�ി� അടു�ള േതാ�ം

ചാല�ിൽ സിഡീസിൽ നി�ും 2 േപർ പെ�ടു�ുകയു�ായി. േലാക് െഡൗണ് 

േവളയില് പ��റികള് മ�് സം�ാന�െള ആ�ശയി�ാെത സ��മായി

വീടുകളില് തെ� ഉല് 

പാതി�ി�ാന് മുഖ�മ��ി

ആഹ�ാനം െചയ്തിരു� .ു

അതിൽ കട�ഴി��റം

സിഡിഎസിെല കുടുംബ�ശീ

അംഗ�ള�ം പെ�ടു�ു.

ഇ�ര�ിൽ ന�

രീതിയിൽ േകാവിഡ്കാല

�പവർ�നവുമായി

സിഡിഎസ് മുേ�ാ�് േപായിെ�ാ�ിരി�ു� .ു

�ശീജന�.പി.എം

�ശീകൃഷ്ണപുരം േ�ാ�് േകാർഡിേന�ർ




