
പൂവ�ൽ സി ഡി എസ്

േകാവിഡ് 19 കാലെ�
�പവർ�ന�ൾ



ആമുഖം
                            തിരുവന�പുരം െവ�നാട് േ�ാ�ിെല 23
വാർഡ് ഉ�  പൂവ�ൽ പ�ായ�ിൻെറ േകാവിഡ് -19
കാലെ� �പവർ�ന�ൾ തിക��ം വ�ത�സ്തം
ആയിരു�ു . പൂവ�ൽ തിക� നാ�ിൻ �പേദശം
ആയതിനാൽ െപാതുജന�ളിൽ ഭീതി പടരാെത
ഇരി�ാനും ആ�വിശ�ാസം നൽകു�തിനും ആയീ
േബാധവത്കരണ �പവർ�ന�ൾ whatsapp �ഗൂ�് കൾ വഴി
സി ഡി സ് െചയർേപഴ്സൺ െ� േനതിർ�തിൽ തുട�ി
കഴി�ിരു�ു. നിരാലംബരായ ആള�കൾ�്
ൈക�ാ�ാകാൻ പ�ായ�ിെ� ഇടെപടേലാടു കൂടി സി
ഡി സ് നു സാധി�� .മഹാമാരി പടരു� ഈ സാഹചര��ിൽ
ആശ� അ� കരുതൽ ആണ് േവ�ത് എ� ആശയം
ഉൾെ�ാ�് ഓേരാ �പവർ�ന�ിനും മു�ി�� നി�വർ
ആണ് കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ .23 വാർഡ്കളിൽ ആയീ 457
അയൽ�ൂ��ൾ ആണ് ഉ�ത് .അതിൽ 7401 അയൽ�ൂ�
അംഗ�ള��് .



MF & ORGANIZATION
  

                     പൂവ�ൽ �ഗാമപ�ായത് കുടുംബ�ശീ സി ഡി സ് സംഘടനാ സംവിധാനം
സംബ�ി��� �പവർ�ന�ൾ േലാ�് െഡൗൺ �പഖ�ാപി�തിെന തുടർ�്
യാെതാരുവിധ കാലതാമസവും കൂടാെത അയൽ�ൂ� അംഗ�ളിേല�ും
അറിയി��കൾ നൽകു�തിന് 23വാർഡുതല വാ�്െസ�്  �ഗൂ��കള�ം കൂടാെത
362അയൽ�ൂ��ള�ം വാ�്െസ�്�ഗൂ��കള�ം ആരംഭി�ുകയു�ായി. േലാ�ഡൗൺ
�പഖ�ാപി� ഉടെന തെ� മുഖ� മ��ിയുെട സഹായഹസ്തം വായ്പാപ�ധി �പഖ�ാപനം
ഉ�ായി േലാ�ഡൗൺ കർശന നിയ��ണം ഉ�ായിരു� സമയ�ാണ് CMHLS
വായ്�യുെട അേപ� സ�ീകരി�ത് .370 അയൽ�ൂ��ളിൽ ആയീ 4992 അേപ�
േഫാം േഫാേ�ാ�ാ�് എടു�ു അയൽ�ൂ��ളിൽ എ�ി�ു�തിനും തിരി�� പൂരി�ി�
അേപ�കൾ സി ഡി സ് ഓഫീസിൽ എ�ി�ു�തിനും സി ഡി സ് അംഗ�ൾ വളെര
ബു�ിമു�� േനരിേട�ി വ�ു .എ�ിലും വളെര കൃത�തേയാെട സി ഡി സ് ആംഗ�ൾ
ഇടെപ�� എ�ി�ുക ഉ�ായി .സി ഡി സ് ഓൺൈലൻ മീ�ിംഗ് whatsapp �ഗൂപ്കൾ വഴി
േലാൺെ� ഇടെപടലുകൾ അയൽ�ൂ� അംഗ�ൾ�് അറിയി�ുവാൻ സാധി�� .
 

Covid -19 വ�ാപനമായീ പടരു� ഈ സാഹചര��ിൽ ഭ�ണം ലഭി�ാെത ഇരു�
പകൽ  വീ�ിെല 25 അെ�വാസികൾ�ായി അയൽകൂടാനുമതിേയാടു കൂടി 3 േനരെ�
ഭ�ണം നൽകുവാൻ പൂവ�ൽ സി ഡി സ് നു സാധി��  .



SOCIAL DEVELOPMENT , BALASABHA
 
 

 
                                     അഗതി കുടുംബ�ൾ�ു പു�ൻ ഉണർേവകാൻ .വീരണകാവ് വാർഡിെല അഗതി
കുടുംബാംഗമായ �ശീ ശിവശ�ർ (73 ) ഒരു  മാനസിക േരാഗിയാണ് മനസികേരാഗ�ിനു മാസംേതാറും
ഇൻെജ�ൻ എടു�ുമായിരു�ു േലാ�ഡൗൺ ആയ സമയത് മരു�് കി�ാനി�ാ� വിഷമി�ു�
സാഹചര��ിലാണ് കുടുംബ�ശീ നിരീ�ണ സർേവയുെട ഭാഗമായി സി ഡി സ് അംഗം �ശീമതി �ഗീഷ്മ യുെട
േഫാൺകാൾ വരു�ത് അവരുെട ബു�ിമു��കൾ അവർ സി ഡി സ് െന അറിയി�� .ഈ വിവരം അറി�
സി ഡി സ് െചയർേപഴ്സൺ �ശീമതി. ഷീബ വാർഡ് െമ�ർ �ശീ മണികണ്ഠൻ എ�ിവരുെട
സംേയാജിതമായ ഇടെപടലിലൂെട വീരണകാവ് PHC യിൽ നി�ും ആശാ വർ�ർ മുേഖന മരു�് വീ�ിൽ
എ�ി�� ഇൻെജ�ൻ എടു�ാൻ സാധി�� .

               കൂടാെത ക���ണി�ി കി�ൻ വഴി പ�ായ�ിെല 127 അഗതി കുടുംബ�ൾ�് ഭ�ണ െപാതി
വീടുകളിൽ എ�ി�� നൽകു�തിനും കുടുംബ�ശീ   �പവർ�കർ വഹി� പ�് മാതൃകയായി. സി ഡി സ്
അംഗമായ �ശീമതി .സജിലാ േലാ�ഡൗൺ മൂലം അകെപ��േപായ ഭി�ാടകന് (ഒരു കാല് മുറി� വ��ി )
എ�ാ ദിവസവും ഭ�ണംനൽകി മാതൃകയായി . കൂടാെത  ഭ�ണം കി�ാെത കിട� ഒരു നായ�ും
ബിസ്��് വാ�ി െകാടു�തിനാൽ സജിലയുെട വീ�ിെല അംഗമായി നായ മാറി .

 
Covid -19 മഹാമാരി പടരു� ഈ സാഹചര��ിൽ ആശ� അ� കരുതൽ ആണ് േവ�ത് എ� ആശയം
ഉൾെകാ�് whatsapp �ഗൂപ്കളിലൂെട ബാലസഭാ കു�ികൾ ക�ാ�യിൻ സ�ടി�ി�ുകയു�ായി മിക�

ക�ാ�യിനു സ�ാനവും നൽകി േ�പാ�ാഹി�ി�� .



ME & MARKETING
 

 
 
              ക���ണി�ി കി�നിലൂെട 613 ഭ�ണം െപാതിേ�ാറ് ആ�ി
വീടുകളിൽ എ�ി�ുകയു�ായീ അതിനായീ കുടുംബ�ശീ സി ഡി സ്
അംഗ�ൾ ,അയ�ൂ�  അംഗ�ൾ വഹി� പ�് മാതൃകയായി.
ക���ണി�ി കി�ണിൽ െജ എൽ ജി യുെട പ�കറികൾ സൗജന�മായും
അ�ാെതയും നൽകി .
                    കുടുംബ�ശീ വനിതകൾ�ായീ േലാ�േഡാൺ കാല�ു
പഴമയുെട രുചി പു�ൻ തലമുറയിേല�ു എ�ി�ുവാൻ
രുചിേയാർമ  എ� മ�ര�ിലൂെട സാധി�� അതിനായീ whatsapp �ഗൂ�്
രൂപീകരി�ുകയും അതിൽ എ ഡി സ് തല�ിൽ പാചക കുറി�ിൽ
നി�ും കാര�ംേകാട് വാർഡിൽ നി�ും ലി�ി ഭായി െയ തിര�ു
എടു�ുകയും െചയ്തു.
                       covid - 19 മഹാമാരിെയ തടയു�തിനായീ സ�യം
�പതിേരാധി�ുവാൻ േവ�ി മാസ്ക് നിർമാണം െചയുകയു�ായീ
കൂടാെത സി ഡി സ് പരിധി�ു�ിൽ handsanitizer വിതരണം നട�ി .



 
 
               ൈമേ�കാ �ഗീൻ പാചക മ�രം േലാ�് െഡൗൺ
കാല�ു വീടിനു�ിൽ തെ� െച�ാൻ കഴിയു� ൈമേ�കാ
�ഗീൻ കൃഷി േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനായീ. ൈമേ�കാ �ഗീൻ
കൃഷിയും പാചക മ�രവും സംഘടിപിടി��  ഇതിനായീ
�പേതക whatsapp �ഗൂ�് രൂപീകരി�� മിക� �പതികരണം
ആണ് ഉ�ായതു .
             ഈ മഹാമാരി സമയ�ു  എ�ാവരും കൃഷി
െച�ണം എ� മുഖ� മ��ിയുെട ആഹ�ാനം സ�ീകരി��
മുഴുവൻ അയൽ�ൂ� അംഗ�ള�ം കൃഷി െച�ണം എ�
ഉേ�ശ�ിൽ അടു�ളേ�ാ� നിർമാണ മ�രം
സംഘടി�ി�� whatsapp �ഗൂ�് വഴി േമാണി�ർ െചയ്ത പ�തി
വളെര വിജയകരമായിരു�ു .

MKSP  & AH



തയാറാ�ിയത്

നിദിയ പി മുഹ�ദ്
േ�ാ�്

േകാഓർഡിേന�ർ
എം ഇ &
മാർ��ിംഗ്

െവ�നാട് േ�ാ�്
8921663462

ഒ. ഷീബ
പൂവ�ൽ സി ഡി സ്
െചയർേപഴ്സൺ
പൂവ�ൽ
95392 39912


