
കു�ി�ൽ സി ഡി എസ്

െകാേറാണ കാലെ�
�പവർ�ന�ൾ



ആമുഖം
                                  തിരുവ�പുരം ജി�യിെല െവ�നാട് േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു� കു�ി�ൽ
�ഗാമപ�ായ�് കു�ും മലയും കുഴിയും പാറയും നിറ� �പേദശമാണ്. സമു�ദനിര�ിൽ
നി�ും ഏകേദശം 75 മീ ഉയര�ിലാണ് പ�ായ�് �ിതി െച���ത്.
 വിേനാദസ�ാര�ിന്  േപരുേക� �ലമാണ് കു�ി�ൽ.അഗസ്ത�കൂടം മല കു�ി�ൽ
�ഗാമ�ിലാണ്. ഇത് േകാ��ർ േഫാറ�് ഡിവിഷൻ, േകാ��ർ ക��കാട് ആന പുനരധിവാസ
േക��ം, േകാ��ർ േഫാറ�്, മലവിള േഫാറ�് തുട�ിയവയാണ്. തിരുവന�പുരം ജി�യിെല
�പധാന വിേനാദസ�ാര േക���ളാണ്. പ�ിമഘ��ിെല അഗസ്ത�കൂടം
മലനിരകൾ�ിടയിലു� വന�ളാൽ മൂടെ�� േകാ��ർ �പേദശം അപൂർവ
സസ�ജ�ുജാല�ള�െട േക��മാണ്. ഈ �പേദശം ഉയരമു� വനവൃ��ള�ം നിരവധി
നദികള�ം അരുവികള�ം െകാ�് നിറ�ിരി�ു�ു. അഗസ്ത�കൂടം ബേയാളജി�ൽ
പാർ�ിെ� അവിഭാജ� ഘടകമാണിത്. േഫാറ�് െച�് േപായി��ൽ നി�് 1.5 കിേലാമീ�ർ
സ�രി�ാൻ സ�ർശകെര അനുവദി�ിരി�ു�ു. ഇവിെട �പശസ്തമായ വാ�് ടവർ
കാണാം. െപാൻമുടി ഹിൽ റിേസാർ�ിെനാ�ം േതാ���ാര, കതിരുമു�ി, അഗസ്ത�കൂടം,
പാ�ിപാ�� െകാടുമുടികള�െട മേനാഹരമായ കാഴ്ച ഇവിെട നി�് കാണാനാകും.13
വാർഡിെല �പവർ�ന�ൾ േകാർ�ിണ�ിെ�ാ�് വളെര മികവാർ� രീതിയിലാണ്
കു�ി�ൽ കുടുംബ�ശീ സി ഡി എസ്  �പവർ�ി�� വരു�ത്. കുടുംബ�ശീ എ� �പ�ാനം
തുട�ി 22 വർഷം പി�ിടുേ�ാൾ സി ഡി എസ് നട�ു� �പവർ�നം
വിലമതി�ാനാകാ�വ�ം വളർ�ുകഴി�ിരി�ു�ു. ഈ സാഹചര��ിലാണ്
േകാവിഡ് -19എ� മഹാമാരി േലാകം മുഴുവൻ കീഴട�ിയത്. ഈ മഹാമാരിെയ െചറു�്
നിൽ�ു�തിന് കു�ി�ൽ  �ഗാമപ�ായ�് േമഖലയിൽ സി ഡി എസ് നട�ിയ
�പവർ�നം �പശംസനാർഹമാണ്. ജി�ാമിഷൻ നൽകിയ �പവർ�ന�ൾ�് പുറേമ സി
ഡി എസ് േ�തായ തനത് �പവർ�ന�ള�ം മ�് വകു��കള�െട സഹകരണേ�ാടും കൂടി
ഈ മഹാമാരിയ �പതിേരാധി�ാൻ കു�ി�ൽ സി ഡി എസ് മുൻപിൽ തെ�യു�്.



വാട്സ് ആ�് �ഗൂ�്  രൂപീകരണം
 
 
                    േകാവിഡ് -19 െ� പ�ാ�ല�ിൽ
സർ�ാർ തല അറിയി��കൾ,
േബാധവൽ�രണ�പവർ�ന�ൾ എ�ിവ
സാധാരണ�ാരിൽ എ�ി�ു�തിന് കുടുംബ�ശീ
സംഘടനാ സംവിധാനം െകാ�ു�ായ േന�ം
മ�ാർ�ും പകരം വ�ാൻ കഴിയാ�ത് ആണ്.
ഈ അനുകൂലത വളെര ഉപേയാഗെ�ടു�ി
�കിയാ�കമായ �പവർ�നം കാഴ്ച
വയ്�ു�തിന് സംഘടനാ സംവിധാന�ിന്
കഴി�ു. സി ഡി എസ് തലം മുതൽ
അയൽ�ൂ��ൾ. വെര വാട്സ് ആ�് �ഗൂ�് 
രൂപീകരി�ു�തിനും വിവര�ൾ താെഴ��ിൽ
എ�ി�ു�തിനും കഴി�ു .
 
 
 



അയൽ�ൂ� കുറി�്

 
         േകാവിഡ് - 19 െ� ആരംഭ�ിൽ
തെ� അയൽ�ൂ��ിൽ ഈ
മഹാമാരിെയ േനരിടു�തിനു�
ചർ�കൾ നട�ുകയും കുറി��കൾ
ത�ാറാ�ുകയും െചയ്തു.
േകാേറാണെയ കുറി���
േബാധവൽ�രണം നട�ുകയും
െചയ്തു.



CMHLS
            മുഖ� മ��ിയുെട സഹായഹസ്തമായ
സി.എം.എച് . എൽ.എസ് വായ്പ�ായി
2778അേപ�കൾ സമർ�ി�ുകയും
അതിൽ നി�ും അർഹരായവരിൽ 14�ഗൂ�ിന്
177അംഗ�ൾ�ായി 1215602 രൂപ വാ�ി
െകാടു�ു�തിനും കഴി�ു.



സർേഗാ�വം
 

 
                                 അയൽ�ൂ� അംഗ�ൾ�്
നവ മാധ�മ�ൾ വഴി ത�ള�െട കലാപരമായ
കഴിവുകൾ �പകടി�ി�ു�കു�ിനായി ഉണർവ്
എ� േപരിലും വേയാജ�ൾ�ായി
ഇ�െലകളിെല ഓർ�കൾ എ� േപരിലും
ക�ാ�യിൻ സംഘടി�ി��



ക���ണി�ി കി�ൻ
  

                   േലാ�്ഡൗൺ കാല�് ആരും പ�ിണി കിട�രുത്
എ� േകരള സർ�ാരിെ� നിർേ�ശെ� തുടർ�് തുട�ിയ
സാമൂഹ� അടു�ളയുെട �പവർ�നം മുേ�ാ�് െകാ�്
േപായതിൽ സി ഡി എസിെ� പ�്
വിലമതി�ാനാകാ�താണ് പാചകം മുതൽ വിതരണം
െച���ത് വെര ഉ� മുഴുവൻ �പവർ��ളിലും കുടുംബ�ശീ
�പവർ�കർ  മു�ിൽ തെ� ഉ�ായിരു�ു. കൂടാെത
കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ സംഭാവനകൾ നൽകി,  െജ എൽ ജി
കർഷകർ സംഭാവനയായി നൽകിയ പ��റികള�ം ക���ണി�ി
കി�ണിേല�ു നൽകാൻ കഴി�ു.



 മാസ്ക് നിർ�ാണവും
വിതരണവും

  
                 േകാവിഡ് 19 റിേ�ാർ�്  െചയ്ത സമയം
മുതൽ തെ� കുടുംബ�ശീ യൂണി�് കൾ �പതിേരാധ
�പവർ�ന�ളിൽ മുഖ� ഘടകമായ മാസ്ക്
നിർ�ാണം ഏെ�ടു�ുകയും വിതരണം
നട�ുകയും െചയ്തു. ജി�ാമിഷൻ വഴിയും വിവിധ
ആശുപ�തികൾ,  സംഘടനകൾ,  പ�ായ�് ,
തുട�ിയ സർ�ാർ സർ�ാരിതര �ാപന�ളിലും
െപാതു ജന�ൾ�ും കുറ� നിര�ിലും
സൗജന�മായും മാസ്കുകൾ നിർമി��  നൽകുവാൻ
സാധി��.



രുചി ഓർ�
  

              50 വയ�ിനു മുകളിൽ �പായം ഉ�
അയൽ�ൂ� അംഗ�ളിൽ രുചി ഓർ�
എ� േപരിൽ വാട്സ് ആ�് വഴി പാചക
മ�രം നട�ിവരു�ു



                അഗതിരഹിതേകരളം പ�തിയുെട
ഗുണേഭാകതാ�െള േഫാണിൽ
ബ�െ�ടുകയും േഫാണിൽ ബ�െ�ടാൻ
സാധി�ാ�വർ േനരിൽ ക�ും അവരുെട
ആവശ��ൾ എെ�ാെ�യാണ് എ�്
മനസിലാ�ുകയും, അവർ�ാവശ�മായ
മരു�് എ�ി�ുകയും ആശാവർ�രുെട
േസവനം ഉറ�ാ�ുകയും െചയ്തു. കൂടാെത
അവർ�ാവശ�മായ ആഹാരം ക���ണി�ി
കി�ണിൽ നിെ��ി��
              അഗതിരഹിത േകരളം പ�തി
ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട കി��കൾ മുട�ം
വരു�ാെത വീടുകളിൽ എ�ി��



േലാ�് ഡൗൺ കാല�് കു�ികള�െട
ഒ�െ�ടലുകൾ ഒഴിവാ�ു�തിനും

അവരുെട കലാവാസനകൾ
പരിേപാഷി�ി�ു�തിനുമായി വാട്സ്

ആ�് �ഗൂ�്  വഴി അവരുെട രചനാ
മ�ര�ൾ സംഘടി�ി�ുകയും  െചയ്തു.

കു�ികൾ�ായി കലാ മ�ര�ൾ



അടു�ളേ�ാ�നിർ�ാണവും,
ൈമേ�കാ �ഗീൻ പാചക

മ�രവും
 
                േലാ�് ഡൗൺ കാല�് വീടിനു�ിൽ തെ� െച�ാൻ
കഴിയു� ൈമേ�കാ �ഗീൻ കൃഷി േ�പാ�ാഹി�ി�ു��ിനായി.
ൈമേ�കാ �ഗീൻ കൃഷിയും പാചക മ�രവും സംഘടി�ി�� ഇതിനായി
�പേത�ക വാട്സ് ആ�് �ഗൂ�്  രൂപീകരി�� മിക� �പതികരണം ആണ്
ഉ�ായത്
            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�ാ� നിർ�ാണമ�രം സംഘടി�ി�� വാട്സ്
ആ�് �ഗൂ�്  വഴി േമാണി�ർ െചയ്ത പ�തി വളെര
വിജയകരമായിരു�ു



ഭ�� കി�് വിതരണം
         സി ഡി എസിെല വളെര ഭ�ണ�ിനു
ബു�ിമു�് ഉ�ായ കുടുംബാംഗ�ൾ�് സി
ഡി എസിെ� േനതൃത��ിൽ
ആവശ�സാധ�ൾ സമാഹരി�� വിതരണം
െചയ്തു



ത�ാറാ�ിയത്

 
അഖിേലഷ്.ആർ.ജി

അ�ഗി & എ എ�്
േ�ാ�്  േകാ -
ഓർഡിേന�ർ

െവ�നാട് േ�ാ�്
േഫാൺ - 9846353549

േജ�ാതി. ആർ
സി ഡി എസ്
െചയർേപഴ്സൺ
കു�ി�ൽ
8848961373


