
നാവായിക്കുളം CDS  

                        തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വെക്കേയറ്റത്തുള്ള 22 

വാർഡുകളുള്ള ഒരു വല്ിയ പഞ്ചായത്താണ് നാവായിേുളം.  Lockdown 

പ്പഖ്യാപിച്ചതിനു ക്കേഷം ജനങ്ങളുടെ വിവിധതരത്തില്ുള്ള ദുരിതങ്ങൾേ് 
അറുതി വരുത്താനുള്ള പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ് നാവായിേുളം 
കുെുംബപ്േീ cds ഉം പഞ്ചായത്ത്് ഭരണസമിതിയും.. 

MF & MICROFINANCE  

                      Lock down പ്പഖ്യാപിച്ച് ഉെൻ് തടെ്
നാവായിേുളം് കുെുംബപ്േീ് cds ക്കയാഗം് ക്കേർെ്്
ഭാവിപ്പവർത്തനങ്ങടള് കുറിച്ച്് േർച്ച് ടേയ്തു.് CDS 

തല്ത്തില്ും് ADS തല്ത്തില്ും് പ്പവർത്തനങ്ങൾ്
ഏക്കകാപിപ്പിേുെതിന്്ക്കവണ്ടി് പ്പക്കതയകം്വാട്സ്അപ്്
പ്ഗൂപ്പുകൾ്രൂപികരിച്ചു.്CMHLSനായി്അക്കപക്ഷിച്ച്എല്ലാ്
അയൽേൂട്ടങ്ങൾേും് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചു് ് ക്കല്ാൺ്
നൽകുെതിനുള്ള് നെപെികൾ് സവീകരിച്ചു.് 164്
അയൽേൂട്ടങ്ങൾോയി് 1.66ക്കകാെി് രൂപയാണ്്
നാവായിേുളം് cds ന്് അനുവദിച്ചു് കിട്ടിയത്.്



അയൽേൂട്ടങ്ങൾ് കൂൊടത് തടെ് അംഗങ്ങൾേ്്
ആന്തരിക് ക്കല്ാൺ് നൽകുെതിനുള്ള് അനുമതി്
അയൽേൂട്ടങ്ങൾേ്് നൽകി.് April, may മാസങ്ങളിൽ്
ആന്തരികവായ്പേ്്പല്ിേ്ഈൊക്കേടണ്ടെു്cds ക്കയാഗം്
കൂെി്തീരുമാനിച്ചു.  

 

MKSP  

          സംസ്ഥാനസർോരിന്ടറ് സുഭിക്ഷക്കകരളം്
പദ്ധതിയുടെ് നെത്തിപ്പിനായി് CDS /ADS തല്ങ്ങളിൽ്
പ്പക്കതയകസമിതികൾ്രൂപീകരിച്ചു.്കൂൊടത്കൃഷിോയി്
15്ഏേർ്തരിശ്്ഭൂമി്ഇതിനകം്ഏടറ്റെുത്തു്കഴിഞ്ഞു.്
Lockdown സമയത്ത്് കുെുംബപ്േീ് പ്പവർത്തകർേ്്
വിത്തുകൾ് ല്ഭയമാോനുള്ള് നെപെികൾ് സവീകരിച്ചു.്
കമ്മ്യൂണിറ്റി്കിച്ചണിക്കല്േ്്ആവേയമുള്ള്പച്ചേറികൾ,്്

കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ് എെിവ് വിവിധ് JLGകളിൽ് നിെ്്



ല്ഭയമാേി.് ക്കല്ാടണെുത്ത് കർഷകർേ്് ഇൻടസന്റീവ്്
ല്ഭയമാോനുള്ള്നെപെികൾ്സവീകരിച്ചു. 

 

ME  

        പഞ്ചായത്തിടല്് ക്കരാഗികൾേും് ഒറ്റടപ്പട്ടു്
കഴിയുെവർേും് ഭക്ഷണം് ല്ഭയമാേുക് എെ്
ല്ക്ഷയക്കത്താടെ്മാർച്ച്്്22്മുതൽ്ആരംഭിച്ച്്കമ്മ്യൂണിറ്റി്
കിച്ചൻ് വർേല്് MLA V. ക്കജായ്് ഉദ്ഘാെനം് ടേയ്തു.്
ഏകക്കദേം് 5000ല്ധികം് ക്കപർേും് കമ്മ്യൂണിറ്റി്
കിച്ചണിൽ് നിെ്് ഭക്ഷണം് ല്ഭയമാേി.് കമ്മ്യൂണിറ്റി്
കിച്ചൻ് അവസാനിച്ച് ക്കേഷവും് 20് രൂപേ്് ഭക്ഷണം്
ല്ഭയമാേുക് എെ് ല്ക്ഷയക്കത്താടെ് ജനകീയ് ക്ക ാട്ടൽ്
ജില്ലാ് അതിർത്തിയായ് കെമ്പാട്ടുക്കകാണത്് പ്പവർത്തനം്
ആരംഭിച്ചു. 

 



 

DFK 

          lockdown കാല്ത്ത്് അഗതിര ിത് കുെുംബങ്ങളിടല്്
അംഗങ്ങൾേ്്അർ തടപ്പട്ട്്ഭക്ഷയകിറ്റുകൾ്അവരുടെ്
വീെുകളിൽ്എത്തിോൻ്cds പ്പക്കതകം്പ്േദ്ധിച്ചു.്മാപ്തമല്ല്
അഗതി് കുെുംബങ്ങളിടല്് 60വയസ്സിനു് മുകളില്ുള്ള്
അംഗങ്ങടള് തുെർച്ചയായി് വിളിേുകയും് അവരുടെ്
ക്കക്ഷമവിവരങ്ങൾ് അക്കനഷിേുകയും് ടേയ്തു.്
ഇങ്ങടനയുള്ള്സംഭാഷണങ്ങളില്ൂടെ്അവരുടെ്വിവിധ്
തരത്തില്ുള്ള് ആവേയങ്ങൾ് നിറക്കവറ്റാനും് കുെുംബപ്േീ്
പ്പവർത്തകർ് പ്േദ്ധിച്ചു.് അതുവഴി് അവരുടെ്
ആവേയപ്പകാരം്മരുെ്,്്പച്ചേറി,്്ക്കറഷൻ്എെിവ്
കുെുംബപ്േീ്പ്പവർത്തകർ്വീട്ടിടല്ത്തിച്ചു. 

 

 



          

 മറ്റുവകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

 
1. ജീവിതശേല്ി ക്കരാഗങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് മരുെുകൾ 

ആവേയമുള്ളവർേ് PHC കളിൽ നിെ് കുെുംബപ്േീ പ്പവർത്തകർ 

ക്കേഖ്രിച്ച് വീെുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി. 
2. അവേത അനുഭവിേുെവർേ് ക്കറഷന്കെകളിൽ നിെ് ക്കറഷൻ 

അരിയും പല്വയജ്ഞന കിറ്റുകളും വീെുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി. 
3. അഗതികുെുംബങ്ങളിൽ ഉള്ളവർേ് supplico നിെ് ല്ഭിച്ചിരുെ 

ഭക്ഷയകിറ്റുകൾ അവരുടെ വീെുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി         
    

 



കകാവിഡ്കാലത്തത്ത കുടുംബപ്രീയുത്തട 
ഭാവിപ്രവർത്തനങ്ങൾ  
 

1. അനയനാെുകളിൽ് നിടെത്തി് ക്കകാരന്റീനിൽ്
കഴിയുെവർേ്് ആത്മവിേവാസം് വർധിപ്പിോനായി്
കൗൺസില്ിംഗ്്നൽകുക.് 

2. ടതാഴിൽ് നഷ്ടടപ്പടട്ടത്തിയ് പ്പവാസികടളേൂെി്
മുെിൽകണ്ടുടകാണ്ട്് ടകാെുത്താൽ്
സൂക്ഷ്മസംരഭങ്ങൾോയുള്ള് അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ്
ഒരുേുക.് 

3. Lock down കാല്ത്ത്് സജീവമായി് സെദ്ധപ്പവർത്തനം്
നെത്തിയ് ക്കവാളന്റിയറന്മാടര് ഭാവിയിൽ് കൂെുതൽ്
സൂക്ഷ്മസംരഭങ്ങളില്ും് JLG കളില്ും് ഉൾടപ്പെുത്തി്
അവർേ്് വരുമാനം് ല്ഭിേുെ് രീതിയിൽ്
ഉൾടപ്പെുത്തണം് 

4. കമ്മ്യൂണിറ്റി്കിച്ചണിൽ്നിെ്്ഭക്ഷണം്ല്ഭിച്ചിരുെവരും്
ഭക്ഷണത്തിനു് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർേും് ഭക്ഷണം്
ല്ഭിോനായി്പുതിയ്സംവിധാനം്ഒരുേുക.് 

5. തങ്ങളുടെ് േുറ്റുപാെുമുള്ള് വൃദ്ധടരയും് കുട്ടികടളയും്
പ്പക്കതയക് പ്േദ്ധപതിപ്പിോൻ് അയൽേൂട്ടങ്ങൾ്
പ്പാപ്തമാേുക. 



 

 

 

മറ്റുപ്രവർത്തനങ്ങൾ  

1. കമ്മ്യൂണിറ്റി് കിച്ചന്ടറ് പ്പവർത്തങ്ങൾോയി് വിവിധ്
വാർഡുകളിൽ് നിൊയി് ് കുെുംബപ്േീ് പ്പവർത്തകർ്
73000രൂപയുടെ്ഭക്ഷയസാധനങ്ങൾ്വാങ്ങി്നൽകി.് 

2. 18്വാർഡുകളിൽ്പച്ചേറി്കിറ്റ്്വിതരണം്ടേയ്തു് 

3. മരുെുകൾ് മുെങ്ങിയവർോയി് phc കളിൽ് നിെ്്
ക്കവാളന്റിക്കയഴ്്്വഴി്എത്തിച്ചു്നൽകി.് 

4. ്5 വാർഡുകളിൽ് ADS ന്ടറ് ക്കനതൃതവത്തിൽ് mask കൾ്
തയ്ച്ചു്്വിതരണം്ടേയ്തു.  

5. കുെുംബപ്േീയുടെ് ഭാഗമായി് ്ക്കന ിതാ് പ്പവർത്തകർ്
വക്കയാജനങ്ങടളയും് ക്കരാഗികടളയും് ക്ക ാണിൽ്
വിളിേുകയും് അവർോവേയമായ് കൗൺസില്ിംഗും്
മാനസിക്പിന്തുണയും്നൽകി.  



 

കലാക്കക  കകാർഡികനറ്റർ                        CDS ത്തെയർകരഴ്സൺ  
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