
 
 

                       ബ്ലോക്ക്                    -       പള്ളം 

                   സി.ഡി.എസ്                -         കുറിച്ചി  

ബ്കരളം ബ് ോകത്തിനു സംഭോവനചെയ്ത ഏറ്റവുംമഹത്തോയസ്്തീമുബ്േറ്റ, 

ശോക്തീകരണ്പസ്ഥോനമോണ് കുടുംബ്ശീ സംഘടനസംവിധോനം കുടുംബ്ശീ എേ 

സോമൂഹിക സോമൂഹയ സംഘടന സംവിധോനത്തിന്ചറ വരബ്വോചട ബ്കരളത്തിൽ, 

്പബ്തയകിച്ചചം സോധോരണക്കോരോയ സ്്തീകൾക്കും അതുവഴി സമൂഹത്തിനും 

അഭിനന്ദനോർഹമോയ പുബ്രോഗതി കകവരിക്കോനോയി. സമൂഹത്തിൽ വയക്തമോയ 

സ്ഥോനം ബ്നടിചയടുക്കുേതിനും മുഖ്യധോരയിബ് ക്ക് കടേു വരുേതിനും സവന്തം 

അവകോശങ്ങചളക്കുറിച്ച്അറിവ് ബ്നടുേതിനും കുടുംബ്ശീ ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് 

സോധിച്ചച.  

ബ് ോക ജനത കണ്ടതിൽചവച്ച് ഏറ്റവും വ ിയ മഹോമോരിയോണ് ബ്കോവിഡ്19. 

കെനയിച  വുഹോനിൽ നിേും ചപോട്ടിപ്പചറചപ്പട്ട ഈ മഹോമോരി 

ബ് ോകത്തോചകമോനം വൻ മനുഷ്യഹനി വരുത്തിചകോണ്ടിരിക്കുകയോണ് .ഈ 

മഹോമോരിക്കു നി വിൽ ഇതുവചര മരുേുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവോൻ സോധിച്ചിട്ടി ല 

അതുബ്പോച  തചേ ഇതിചന ബ്്പധിബ്രോധിക്കുവോനുള്ള മരുേും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടി ല.. 

ഇന്തയയി ും ഈ മഹോമോരി വളചരയധികം  പടർേു പിടിച്ചച 

ചകോണ്ടിരിക്കുവോണ്, ബ്കരളത്തിൽ തുടക്കം കോരയമോയി നമ്മൾ 

്പതിബ്രോധിചച്ചങ്കി ും ഇബ്പ്പോൾ നി വിൽ ബ്കോവിഡ് ബ്രോഗികളചചട എണ്ണം ദിനം 

്പതി വർദ്ധിച്ചച ചകോണ്ടിരിക്കുേ സോഹെരയമോണ് ഉണ്ടോകുേതു. ആയതിനോൽ 

ഇത് സോധോരണക്കോരോയ കുടുംബ്ശീ അംഗങ്ങളചചട ജീവിതചത്തയും കോരയമോയി 

ബോധിച്ചച. എേിരുേോ ും നമ്മുചട കുടുംബ്ശീ അംഗങ്ങൾ ഈ ബ്കോവിഡ് 

മഹോമോരിക്ക് എതിചരയുള്ള ബ്പോരോട്ടത്തിന് ബ്വണ്ടി വളചരയധികം 

ആത്മോർഥമോയി ്പവർത്തിച്ചച വരുേു.  

കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൻ  



 
 

 

              

                         

                   തബ്േശസവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങൾ മുഖ്ന കുടുംബ്ശീ കൂട്ടോയ്മ വഴി 

സോമൂഹയ അടുക്കളയി ൂചട സൗജനയമോയി ബ് ോക്ഡൗൺകോ ത്ത്   ഭക്ഷണം 

നൽകുക എേ ദൗതയം മികച്ച രീതിയിൽ നടത്തി വിജയിപ്പിക്കുവോൻ 

കുടുംബ്ശീക്ക് സോധിച്ചച. ഇതര സംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിേ് എത്തിയിട്ടചള്ള അതിഥി 

ചതോഴി ോളികൾക്ക്ഭക്ഷണംനൽകോൻസോധിച്ചച. കുറിച്ചി പഞ്ചോയത്തിൽ 2 

സോമൂഹയ അടുക്കള    നടത്തുവോൻ സോധിച്ചച. ഈ സോമൂഹയഅടുക്കളയി ൂചട 26 

ദിവസം   14169   ചപോതിബ്ച്ചോറ് നൽകുവോൻ സോധിച്ചച..  

സേദ്ധ ബ്സന ചരജിസ്ബ്്ടഷ്ൻ  

കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചനി ും മറ്റചമോയി ബ്സവനത്തിൽ ഏർചപ്പട്ടിരുേ കുടുംബ്ശീ 

അംഗങ്ങൾ സേദ്ധബ്സന ചരജിസ്ബ്്ടഷ്ൻ ചെയ്തിട്ടചണ്ട്.  



 
 

ആബ്രോഗയസ്ഥിതി വി യിരുത്തൽ 

Rp കവോറന്റൻ കഴിയുേ 60 വയസ്സിന് മുകളി ുള്ളവരുചട ആബ്രോഗയസ്ഥിതി 

വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ബ് ോമിൽ ബ്െർക്കുേു.  വബ്യോജനങ്ങൾ ആയുള്ള 114 ഡി എഫ് 

ചക കുടുംബങ്ങചള ബ് ോണി ൂചട ബന്ധചപ്പട്ട് അവരുചട ആവശയങ്ങൾ 

ബ്െോദിച്ചിട്ടചണ്ട്.. ഡിഎഫ് ചക അംഗമോയ കയോൻസർ ബ്രോഗിയോയ കുട്ടിയമ്മ പോപ്പന് 

മരുേ് എത്തിക്കുവോൻ സോധിച്ചച. 

 കകത്തോങ്ങോയി ആ്ശയ 

 സി ഡി എസിച  ആ്ശയ കുടുംബത്തിൽ ഉൾചപ്പട്ട    വയസ്സിനു മുകളി ുള്ളവരുചട       

ബ്ക്ഷമോബ്നവഷ്ണം നടത്തുകയുണ്ടോയി. പോവചപ്പട്ട ആ്ശയ കുടുംബത്തിൽ ഉൾചപ്പട്ട 

അംഗങ്ങചള ബ് ോണിൽ വിളിച്ച് അവരുചട ്പശ്നങ്ങൾ ബ്െോദിച്ച് മനസ്സി ോക്കി 

അവ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.  

  മുഖ്യമ്ന്തിയുചട സഹോയ ഹസ്ത വോയ്പോപദ്ധതി     

 ബ്കോവിഡ് 19 എേ മഹോമോരി ബ്െർക്കോൻ സർക്കോർ ഏർചപ്പടുത്തിയ ബ് ോക 

ഡൗൺ മൂ മുണ്ടോവുേ ചതോഴിൽ നഷ്ടവും അതിന്ചറ തുടർച്ചയോയുണ്ടോകുേ 

സോമ്പത്തിക നഷ്ടവും കണക്കിച ടുത്ത് സോധോരണക്കോർക്ക് അടിയന്തര വോയ്പോ 

സഹോയം  ഭയമോക്കുകയോണ് പദ്ധതികളി ൂചട  ക്ഷയംചവക്കുേത്. കുറിച്ചി 

പഞ്ചോയത്തിൽ 182 അബ്പക്ഷകളോണ് ബോങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടചള്ളത്. 



 
 

കജവോങ്കണം കോർഷ്ിക കയോമ്പയിൻ  

 

 ബ് ോക്ക്ഡൗൺ  സമയചത്ത വിരസത മോറ്റചവോനും കൂടുതൽ കുടുംബ്ശീ അംഗങ്ങചള 

തിരിച്ച്കൃഷ്ിയിബ് ക്ക് ചകോണ്ടുവരുവോനും ആയി ബ്കോട്ടയം കുടുംബ്ശീ ജി ലോ 

മിഷ്ൻ ആരംഭിച്ച ഒരു കോർഷ്ിക കയോമ്പയിൻ ആണ് കജവോങ്കണം. ഈ 

കോമ്പയിനി ൂചട കൂടുതൽ ആളചകചള കോർഷ്ിക രംഗബ്ത്തക്ക് ചകോണ്ടുവരുവോൻ 

സോധിച്ചച. കൂടോചത ഇതി ൂചട മൂ യവർദ്ധിത യൂണിറ്റചകൾ തുടങ്ങുവോനും 

സോധിച്ചച. വിഷ് രഹിതമോയ കോർഷ്ിബ്കോൽപ്പേങ്ങൾ സവന്തമോയി 

ഉത്പോദിപ്പിക്കുവോനും സോധിച്ചച എേതോണ് ഈ കയോമ്പയിൻ ചകോണ്ടുള്ള ബ്നട്ടം.     

                                       



 
 

                                രജിത ്പശോന്ത് 

                                എം. ചക.സ്സ്. പി. ബ്ലോക്ക് ബ്കോ ഓർഡിബ്നറ്റർ 

                                 പള്ളം ബ്ലോക്ക് 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


