
നായരമ്പലം സിഡി എസ് 

         കുടുംബശ്രീയുടട ശ്രഖ്യാരിതലക്ഷ്യങ്ങളായ 
ദാരിദശ്്നിർമാർജ്ജന സശ്തീരാക്തീകരണ ശ്രവർത്തനങ്ങൾ 
രാജ്യത്തിനും ലലാകത്തിനും മാതൃകയായിക്കഴിഞ്ഞു 
എന്നു നമുക്കറിയാം. സമാനതകളിലലാത്ത ഒരു 
മഹാവയാധിടക്കതിടര ലരാരാടുകയാണ് ഇലപാൾ 
കുടുംബശ്രീയും. ലകാവിഡ് 19 ഒരുക്കിയ ടകണിയിൽ 
നിന്നും കരകയറുവാൻ നമുക്കിനിയും സാധിച്ചിട്ടിലല 
എങ്കിലും ഈ മഹാവയാധിടക്കതിടരയുള്ള നമ്മുടട 
ലരാരാട്ടം തുടരുകയാണ്.ഈ ലരാരാട്ടത്തിൽ 
അവരവരുലടതായ വലിയ രങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ലകാവിഡ് കാലത്ത് സ്തുതയർഹമായ ലനട്ടങ്ങൾ 
കകവരിക്കുന്നതിനായി നായരമ്പലം സിഡിഎസും 
എലലാ വിധ രിന്തുണയും ഊർജ്ജവും 
നൽകിവരുന്നു.ശ്രതിസന്ധികടള ആത്മവിരവാസം 
ടകാണ്ടും കഠിനാധവാനം ടകാണ്ടും 
ആത്മാവലബാധത്തിൻ്്ടറ സൂരയലതജ്സിനാൽ സി ഡി 
എസിടനയും അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങടളയും നയിക്കുന്ന 
അരൂർവ വയക്തിതവത്തിനുടമയാണ്  സി ഡി എസ് 
ടെയർലരഴ്സൻ. അവരരും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരും 
നിരാലoബരുമായ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങടള കടണ്ടത്തി 
അവർക്ക് ആരവാസത്തിൻ്്ടറ തണടലാരുക്കാൻ സി 
ഡി എസ് ടെയർലരഴ്സൺ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം 
വളടര വലുതാണ്.നായരമ്പലം സി ഡി എസിനു കീഴിൽ   
14 എഡിഎസുകളുമുണ്ട്.252 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 150 ടജ് 
എൽജ്ികളും 40  സംരംഭങ്ങളും ഇവിടടയുണ്ട്. 31 
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വലയാജ്ന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 2ഭിന്നലരഷി 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും18 ബാലസഭകളും നായരമ്പലത്തുണ്ട്. 

         ലകാവിഡ് കാലടത്ത എടുത്തു രറയത്തക്ക  
ശ്രവർത്തനമായിരുന്നു സാമൂഹയ അടുക്കളയുലടത്. 
ഭക്ഷ്ണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആശ്രയ  
അംഗങ്ങൾക്കും ലകാളിങ് ടബൽ അംഗങ്ങൾക്കും 
അതിഥി ടതാഴിലാളികൾക്കും ലരാലീസ് ലേഷനിലലക്കും 
ലകാവിഡ് ലലാക്ക് ഡൗൺ ലവളയിൽ 2780 
ടരാതിലച്ചാറുകൾ എത്തിച്ചു നല്കി.ഇതിനായി 
വാർഡുകളിൽ നിന്നും രച്ചക്കറികൾ ലരഖ്രിച്ച് 
സാമൂഹയ അടുക്കളയിൽ എത്തിച്ചുടകാണ്ടിരുന്നു.ഇത് 
രിന്നീട് 20 രൂരയ്ക്ക്ക് ഊണ് നൽകുന്ന ജ്നകീയ  
ദക്ഷ്ണരാലയായി ഉയർത്തി. 
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             ടകാലറാണക്കാലത്ത് വാർഡുകളിൽ 
രച്ചക്കറി ഉല്രാദനം വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനായി െിരാത് 
എന്ന ലരരിൽ  രത്തിന രച്ചക്കറി കൃഷി അയൽക്കൂട്ട 
അംഗങ്ങൾക്കായി തുടങ്ങി.വിത്ത്, വളം, ലശ്ഗാബാഗ് 
എന്നിവ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടട ആവരയാനുസരണം 
സി ഡി എസ് തടന്ന എഫ് എഫ് സി വഴി 
ലഭയമാക്കുന്നു. ഇതു കൂടാടത രഞ്ചായത്തിൻ്്ടറയും 
കൃഷിഭവൻ്്ടറയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടടയും 
സഹായലത്താടട ടകട്ടുകളിൽ ടരാക്കാളിക്കൃഷി 
ടെയ്യാനുള്ള കഠിന രരിശ്രമം നടന്നുടകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 
ഇതിനു ലവണ്ടി ടകട്ടുകളിൽ നിന്ന് ടവള്ളം 
ഇറക്കാനുള്ള ലജ്ാലികൾ നടന്നുടകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  
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         ലകാവിഡ് കാലത്ത് സി ഡി എസ് 
അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങൾ മുലഖ്ന മാസ്് നിർമ്മിച്ച് 
വിറ്റഴിച്ചു. ഇതിനു രുറലമ രഞ്ചായത്ത് ഓലരാ 
വീട്ടിലും രണ്ട് മാസ്ക്ക് വീതം വിതരണം 
ടെയ്ക്തതിൻ്്ടറ തയ്യൽ ലജ്ാലികളും സി ഡി എസ് 
ആണ് ഏടറ്റടുത്ത് നടപിലാക്കിയത്. കൂടുതൽ 
ആവരയമുള്ളവർക്ക് മാസ്ക്ക് ലഭയമാക്കാൻ സി ഡി 
എസ് തടന്ന ശ്ഗൂപുകളയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.കൂടാടത 
രഞ്ചായത്തിൻ്്ടറ സഹകരണലത്താടട ഹാൻഡ് വാഷ്  
നിർമിച്ച് വിതരണം നടത്തുകയും ടെയ്ക്തു. 

           നിലവിൽ നായരമ്പലം സി സി എ സിൽ 
RKLS, മുറ്റടത്ത മുലല, രിലന്നാക്ക സമുദായ വായ്ക്ര, 
ലിലങ്കജ് വായ്ക്ര എന്നിവ അംഗങ്ങൾക്ക് 
ലഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക്കു രുറടമ സർക്കാർ 
ലലാക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ശ്രഖ്യാരിച്ച സഹായഹസ്തം  
വായ്ക്ര 15652500 രൂരയും അംഗങ്ങൾക്ക്  വിതരണം 
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ടെയ്ക്തു.മുഖ്യമശ്ന്തിയുടട സഹായഹസ്തം വായ്ക്ര 
ആദയമായി ജ്നങ്ങളിലലടക്കത്തിക്കുകയും 
സമയബന്ധിതമായി ടകാടുത്തു തീർക്കുകയും ടെയ്ക്ത 
എറണാകുളം ജ്ിലലയിടല ആദയടത്ത സി സി എസ് 
ആണ് നായരമ്പലം.. 

           ആലരാഗയലമഖ്ലയിലും നായരമ്പലം സി 
ഡി എസ് നടത്തിയ ശ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രഥമഗണനീയം 
തടന്നയാണ്. 60 വയസിനു മുകളിലുള്ള വലയാ  
ആശ്രയ അംഗങ്ങടളയും ശ്രലതയകം നിലയാഗിച്ച ആർ 
രി മാർ  മുലഖ്ന ആലരാഗയ ശ്രശ്നങ്ങൾ ആരായുകയും 
അത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽടപട്ട 4  കയാൻസർ 
ലരാഗികൾക്ക് PHC യുമായി ബന്ധടപട്ട് മരുന്ന് 
ലഭയമാക്കുകയും ടെയ്ക്തു. സി ഡി എസ് 
ടെയർലരഴ്സൻ MLA ഓഫിസുമായി ലനരിട്ട് ബന്ധടപട്ട് 
ഡയാലിസിസ്, കീലമാടതറാപി എന്നിവ ടെയ്യുന്ന 
ലരാഗികൾക്ക് ശ്രലതയക വാഹനസൗകരയം 
ഏർടപടുത്തുകയുമുണ്ടായി. 

     ലലാക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് സർക്കാർ സൗജ്നയമായി 
നൽകിയ രലെരക്ക് കിറ്റുകൾ രായ്ക്ക്ക 
ടെയ്യുന്നതിനായി   ഓഡിലറ്റാറിയത്തിൽ ഒരു 
മാസലത്താളം സി ഡി എസ് അംഗങ്ങളും അയൽക്കൂട്ട 
അംഗങ്ങളുമാണ് രങ്കാളികളായത്. ഇതു കൂടാടത 
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സഹകരണ ബാങ്കിൻ്്ടറ കിറ്റ് വിതരണത്തിൻ്്ടറയും  
രായ്ക്ക്കിങ് കുടുംബശ്രീയാണ് ഏടറ്റടുത്തത്. 

       ശ്രവാസികൾ വരുന്നതുമായി ബന്ധടപട്ട്  
നായരമ്പലം സി ഡി എസ് ഒരു ലമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി 
രൂരീകരിച്ചു.കൂടാടത സർക്കാരിൻ്്ടറ സന്നദ്ധ 
ലസനയിലലക്ക് നിരവധി ആളുകൾ അംഗമാവുകയും 
ടെയതു. 

         ടകാലറാണക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ കുടുംബ 
ശ്രശ്നങ്ങൾ രരിഹരിക്കുന്നതിനായി ടെയർലരഴ്സൻ 
ഇടടരട്ട് 3 ലകസുകൾ ലരാലീസ് ലേഷനിൽ രജ്ിേർ 
ടെയ്ക്ത് രരിഹരിച്ചു. 

       ടകാലറാണ കവറസിടന ടെറുക്കാൻ 
മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിൻ്്ടറ ഭാഗമായി 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ലബാധവൽക്കരണം നടത്തി. ലലാക്ക് 
ഡൗൺ കാലത്ത് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂടാൻ 
കഴിയാത്തതിനാൽ അംഗങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീയിൽ 
നടക്കുന്ന ശ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയാൻ ജ്ിലലാമിഷൻ 
ആസൂശ്തണം ടെയ്ക്ത വാട്ട്സ്ആപ് കൂട്ടായ്ക്മ 
സിഡിഎസ് വളടര ആർജ്വലത്താടട ഏടറ്റടുത്ത് 
നടപിലാക്കി.ഓലരാ വാർഡിലും വാട്ട്സ്ആപ് കൂട്ടായ്ക്മ 
രൂരീകരിക്കാനും ആരയവിനിമയം താടഴതട്ട് വടര 
എത്തുന്നതിനും സി ഡി എസ് ,എ ഡി എസ് 
അംഗങ്ങളുടട ശ്രവർത്തനങ്ങൾ 
രറഞ്ഞറിയിലക്കണ്ടതാണ്. വാട്സ്ആപ്  ശ്ഗൂപുകൾ 
വഴി വലയാജ്നങ്ങളുടട ലക്ഷ്മം അലനവഷിച്ചു. ജ്ിലലാ 
മിഷൻ ആവിഷ്ക്കരിച്ച ഒലട്ടടറ ശ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ 
കൂട്ടായ്ക്മയിലൂടട നടപാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് കസബർജ്ാലകം എന്ന ലരരിൽ 
അയൽക്കൂട്ടലയാഗങ്ങൾ, ബാലസഭാ കുട്ടികളുടട 
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വളർത്തുന്നതിനായി രരിസ്ഥിതി 
ദിനാെരണലത്താടനുബന്ധിച്ച് സർഗ്ഗം എന്ന മത്സരം, 
വലിയ ലലാകവും ടെറിയ കുട്ടികളും എന്ന മത്സരം, 
ഞാനും എൻ്്ടറ മുത്തശ്ശിയും എന്ന ലരരിൽ 
വലയാജ്നങ്ങടളക്കൂടി ഉൾടപടുത്തിടക്കാണ്ടുള്ള 
വീഡിലയാ മത്സരം, രുതിയ സംരംഭങ്ങൾ 
തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ആരയങ്ങൾ രങ്കു 
വയ്ക്ക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ രുതുജ്ീവനം എന്ന 
അഭിശ്രായവിനിമയം, അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളുടട 
സർഗലരഷി കടണ്ടത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ കസബർ 
അരങ്ങ് എന്നിവ വാട്ട്സ്ആപ് കൂട്ടായ്ക്മയിലൂടട നലല 
രീതിയിൽ നടത്താൻ നായരമ്പലം സി ഡി എസ് 
അവർക്കാവുന്ന വിധം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

         ഇതുകൂടാടത രല വാർഡുകളിലും 
ശ്രലതയക ഇടടരടലുകൾ ടകാലറാണക്കാലത്ത് 
നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം വാർഡിൽ സി ഡി എസ് 
അംഗത്തിൻ്്ടറ ലമൽലനാട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ കടലിൽ 
നിന്നും കായലിൽ നിന്നും ഒഴുകിവരുന്ന കുപികൾ 

ലരഖ്രിച്ച് വളടര മലനാഹരമായി ലബാട്ടിൽ ആർട്ട് 
ടെയ്ക്തു.എട്ടാം വാർഡിൽ സി ഡി എസ് അംഗം 
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ലഫാറേ് ഡിപാർട്ടമൻ്്റിടനയും 
ഫയർലഫാഴ്സിടനയും സമീരിച്ച് ടരരുമ്പാമ്പിടന 
രിടിക്കാൻ മുൻകകടയടുത്തു.7, 8 വാർഡുകളിൽ 
സാമ്പത്തിക രിലന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 20 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
ഒരു സന്നദ്ധവയക്തിയുടട സ്ലരാൺസർഷിപ് 
ഏടറ്റടുത്ത് 1000 രൂരയുടട രലെരക്ക് സാധന 
കിറ്റുകൾ വിതരണം ടെയ്ക്തു.അഞ്ചാം വാർഡിൽ 
കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ അവരവരുടട ലാഭവിഹിതം 
ഉരലയാഗടപടുത്തി രരസ്രരം കിറ്റുകൾ കകമാറി . 
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          ഈ അവസരത്തിൽ ടകാലറാണ 
തടന്നയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടവലലുവിളി എന്ന് ഇവർ 
മനസിലാക്കുന്നു.ഇശ്തയധികം നിസ്തുല ലസവനങ്ങൾ 
സാമൂഹിക അകലം രാലിച്ചുടകാണ്ടുതടന്നയാണ് 
നമ്മുടട ശ്രവർത്തകർ നടപിലാക്കിയത്.ടകാലറാണ 
എന്ന മഹാവയാധിക്ക് വളടര എളുപത്തിടലാരു 
നിർമാർജ്ജനം സാധയമാകിലല എന്നാണ് അറിയാൻ 
കഴിഞ്ഞത്.കാലവർഷം തുടങ്ങുന്നതിനാൽ 
കടൽലക്ഷ്ാഭങ്ങടളയും  തീരലദരലമഖ്ല 
ശ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥിരമായി കടൽലക്ഷ്ാഭം 
ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശ്രലദരമാണ് നായരമ്പലം . എങ്കിലും 
ഇടതലലാം അവഗണിച്ചുടകാണ്ട് കാർഷിക ലമഖ്ലയിൽ 
സവയം രരയാപ്തത കകവരിക്കാനുള്ള തീശ്വ 
ശ്രമത്തിലാണ് നായരമ്പലം സി ഡി എസ്.ഇതിനുള്ള 
നീക്കങ്ങളുമായി ഇവർ മുലന്നാട്ടു ലരാവുകയാണ് 
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