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 ളൂക്കര ഗ	രോമ �ഞ്ചോയത്ത	



കെ�ോതു ി രങ്ങൾ 

    ആകെ� എ ഡി എസ	 :18

  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുകെ. എണ്ണം 205

  അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ : 3257

    കെ0 എൽ 0ി യൂണിറ്റു�ൾ : 142

 സംരംഭങ്ങൾ : 12

   
യോ0ന അയൽക്കൂട്ടം : 27

  സ്കെ�ഷ	യൽ അയൽക്കൂട്ടം : 4

കെ�ോ
6ോണ വൈ 6സ	 
�ോ�ത്തോ�മോനം ഭീതി�.ർത്തി കെ�ോണ്ടിരിക്കുന്ന സോഹ�ര	യത്തിൽ 
 ളൂക്കര ഗ	രോമ�ഞ്ചോയത	 കുടുംബ്ലശ	രീ �	ര ര്ത�രുകെ.

,ആശ  ർക്കർമോർ,അംഗൻ ോ.ി  അദ്ധ	യോ��ർ ,മറ്റു സന്നദ്ധ �	ര ർത്ത�ർ എന്നി രുകെ. സഹ�രണ
ത്തോകെ. �	രതി
രോധ �	ര ർത്തനങ്ങളിൽ 

മുഴു ൻ സമയവും ഏർകെF.ോൻ ഈ കെ�ൺ �രുത്തിനു �ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട	 .കുടുംബ്ലശ	രീ ത	രിത� സംഘ.ന സം ിധോനത്തികെM സമ
യോ�ിതമോയ ഇ.കെ�.ൽ 

ഗ	രോമ�ഞ്ചോയത്തിനും ഏകെ6 ഗുണ�രമോയി . 
�ോക്ക	 കെഡൌൺ �ോ�ഘട്ടത്തിൽ സം
യോ0ിതമോയി ഇ.കെ�.ോൻ 
 ളൂക്കര കുടുംബ്ലശ	രീ സി ഡി എസ	 നു 

�ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട	 ,ആശ	രയ ഗുണ
ഭോക്തോക്കൾ , 
യോ0നങ്ങൾ ,കുട്ടി�ൾ എന്നു
 ണ്ട എ�	�ോ  ിഭോഗം 0നങ്ങൾക്കി.യിലും ശ	രദ്ധയും �രുതലും 

എത്തിക്കോൻ സി ഡി എസ	 ബ്ലോരസമ്മതിക്കു സോധിച്ചിട്ടുണ്ട	 എന്നത	 അഭിമോനോര്ഹമോണ	.


 ളൂക്കര ഗ	രോമ �ഞ്ചോയത്തിൽ ന.ത്തിയ  ി ിധ �	ര ർത്തങ്ങളുകെ.  ിശദോംശങ്ങൾ തോകെഴ 
�ർക്കുന്നു :


ബ്ലോധ ത്�രണ �	�ോസ	 : 

കെ�ോ
6ോണ വൈ 6സ	 �	രതി
രോധ �	ര ർത്തങ്ങളുകെ. ഭോഗമോയി ഓ
രോ  ോർഡിലും ആദ	യഘട്ടത്തിൽ 
ബ്ലോധ ത്�രണ �	�ോസു�ൾ �ി എ�	 സി യുകെ.

സഹോയ
ത്തോകെ. നൽ�ി . �തികെനട്ടു  ോർഡു�ളി�ോയി1500 
�ര	 �	�ോസ്സു�ളിൽ �കെ\ടുത്തു .

തു.ന്ന	 
ബ്ല	രക്ക	 ദി കെ�യിൻ �	യോമ്പയിൻ കെM ഭോഗമോയുള്ള �	ര ർത്തനങ്ങളിൽ ഏർകെ�ടു�യുണ്ടോയി .

നിരീക്ഷണ     �മ്മിറ്റി  :   

               ോർഡ	 ത�ത്തിൽ രൂ�ീ�രിച്ച നിരീക്ഷണ �മ്മിറ്റിയിൽ സി ഡി എസ	 കെ�യര്
�ഴ്സണും സി ഡി എസ	 കെമമ്പർമോരും അംഗങ്ങളോയികെക്കോണ്ട	  ി
ദശത്തു

            നിന്നും എത്തിയ കെരയും ഇതര സംസ്ഥോനത്തു നിന്നും എത്തിയ കെരയും �കെണ്ടത്തി അ ർക്ക	 ആ ശ	യമോയ സഹോയങ്ങൾ കെ�യ്തു കൊടുക്കുകയും കെ�ോടുക്കു�യും ,

  �	 ോ6വൈMൻ ഉ6Fോക്കു�യും കെ�യ്തു കൊടുക്കുകയും .

സൌ0ന	യ     മോസ്ക	      ിതരണം  :     



          കെ�ോ
6ോണ വൈ 6സികെന �	രതി
രോധിക്കോൻ മോസ്ക	 കെM ഉ�
യോഗം അനി ോര	യകെമന്ന	 മനസി�ോക്കിയ കുടുംബ്ലശ	രീ �	ര ർത്ത�ർ ആയിരത്തി�ധി�ം

         മോസ്കു�ൾ നിർമിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി കെ�യര്
�ഴ്സണ	 വൈ�മോറു�യും അത	 കെ� എസ	 ഇ ബ്ലി ,    �ി എ�	 സി ,     എന്നി സ്ഥോ�നങ്ങളികെ�ക്കും കെതോഴിലു6F	 കെതോഴി�ോളി�ൾ,

  ഓ
ട്ടോ യൂണിയൻ ,   �ഞ്ചോയത	 സ്റ്റോഫ	 ,         
യോ0ന അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്കും  ിതരണം ന.ത്തി .

                                                

 
യോ0ന     �	യോമ്പയിൻ  : 

         “   ”  
�ോക്ക	 ഡൌൺ ദിനങ്ങൾ അർത്ഥപൂർണമോക്കുന്നതിനു 
 ണ്ടി തൃശൂർ 0ി�	�ോ മിഷൻ സംഘ.ിFിച്ച ഇന്നകെ� �ളി
�കെക്കോരു യോത	ര എന്ന  
യോ0ന

         �	യോമ്പയിൻ കെM ഭോഗമോയി ര�ന�ൾ  
യോ0ന അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങകെള കെ�ോണ്ട	 തയ	യോ6ോക്കി .      ി ിധ  ോർഡു�ളികെ�  
യോ0ന അയൽക്കൂട്ട

    അംഗങ്ങൾ �ര�ൌശ�  സ്തുക്കളുകെ. നിർമോണം ,        അനുഭ ങ്ങൾ  ോട്സ	ആ�	  ീഡി
യോ യിലൂകെ. �ങ്കുകെ ക്കൽ തു.ങ്ങിയ രസ�രമോയ നിര ധി

     �	ര ർത്തങ്ങളിൽ ഏർകെFടു�യും മോനസി
�ോ�	�ോസം �കെണ്ടത്തു�യും കെ�യ്തു കൊടുക്കുകയും .

കുടുംബ്ലശ	രീ      ോട്സ	     അ�	     ഗ	രൂF	     നിർമോണം  :     

        എ�	�ോ  ോർഡു�ളികെ�യും അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കോയി  ോട്സ	ആ�	 ഗ	രൂF	 �ൾ നിർമിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി .    ഈ ഗ	രൂപ്പു�ളിലൂകെ. �	രതി
രോധ �	ര ർത്തങ്ങളുമോയി

   ബ്ലന്ധകെFട്ട  ി ിധ സ
vശങ്ങൾ ,   അനുഭ ങ്ങൾ ,  ആശ\ങ്ങൾ ,   മുൻ�രുതലു�ൾ ,   മോനസി� �ിന്തുണ ,     തു.ങ്ങിയ നിര ധി കെമ
xജു�ൾ തോകെഴ

   തട്ടി
�ക്ക	 �	ര�രിFിക്കോൻ �ഴിഞ്ഞു .         ഒരു �രിധി കെര സോധോരണക്കോരുകെ. മോനസി� സമ്മർദ്ദം കു6ക്കോൻ സോധിച്ചിട്ടുണ്ട	 .   സംസഥോന സർക്കോരും ,

          ആ
രോഗ	യ ഡിFോർട്കെമന്റും നൽകുന്ന ആനു�ോ�ി� 6ി
�ോർട്ടു�ൾ തോ
ഴക്കി.യി
�ക്കു എത്തിക്കോൻ ഓ
രോ അയൽക്കൂട്ട ഗ	രൂപ്പു�ൾക്കും സോധിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി 

  എന്നത	 അഭിനvനോർഹമോണ	 .              മുഖ	യ മന്ത്രി �	രഘ	യോ�ിച്ച സഹോയ ഹസ്തം 
�ോൺ അ
�ക്ഷ�ൾ യഥോസമയം സി ഡി എx	 ഓഫീസിൽ

          എത്തിക്കോനും അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ�	 മീറ്റിംഗ	 കൂ.ോകെത തകെന്ന തീരുമോനങ്ങൾഈ ഗ	രൂപ്പു�ളിലൂകെ. അ6ിയിക്കോനും സോധിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി .

മുഖ	യ     മന്ത്രിയുകെ.     സഹോയ     ഹസ്തം     
�ോൺ      ിതരണം  :  

അർഹരോയ മുഴു ൻ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും 
�ോൺ നൽകുന്നത്തിനു സോധിച്ചിട്ടുണ്ട	 .  നി� ിൽ  187  അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കോയി 
�ോൺ അ
�ക്ഷ സി ഡി

എxിൽ �ഭിച്ചിട്ടുണ്ട	.

�മ്മ	യൂണിറ്റി     �ിച്ചൻ     

സംസഥോന സർക്കോർ �	രഖ	യോ�ിച്ച �മ്മ	യൂണിറ്റി �ിച്ചൻ �	ര ർത്തനം ആരംഭിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി  .  ീടു�ളിൽ ഒറ്റക്ക	 തോമസിക്കുന്ന ർക്കും ,നിരീക്ഷണത്തിൽ 

�ഴിയുന്ന ർക്കുമോയി ഉച്ച ഭക്ഷണം ,അത്തോഴം എന്നി  കുടുംബ്ലശ	രീ കെ�യര്
�ഴ്സണ	 അനിത ബ്ലിജു ികെMയും ,�ഞ്ചോയത്തു �	രസിഡണ്ട	 ഉ�ിത 

സു
രഷികെMയും, മറ്റു സി ഡി എസ	 കെമമ്പർ മോരുകെ.യും    
നതൃത	 ത്തിൽ തയ	യോ6ോക്കി  ീടു�ളിൽ എത്തിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി  കെ�ോടുത്തു. കുടുംബ്ലശ	രീ സംരംഭ യൂണിറ്റു�ൾ 

തയ	യോ6ോക്കിയ സോമ്പോർ കെ�ൌഡർ, മുള�	 കെ�ോ.ി , മഞ്ഞൾ കെ�ോ.ി മുത�ോയ യും �മ്മ	യൂണിറ്റി �ിച്ചണി
�ക്ക	 അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ എത്തിച്ചിരുന്നു .



           

എം     കെ�     എസ	     �ി     

 ി ധ കെ0 എൽ 0ി  യൂണിറ്റു�ളുകെ. 
നതൃത	 ത്തിൽ 
�ോ ിഡ	 �ോ�ത്തും  	യത	യസ്തമോയ കൃഷിരീതി�ൾ അ �ഭിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി  . 
�ോക്ക	 ഡൌൺ സമയം 

ഫ��	രദമോയി ഉ�
യോഗിക്കുന്നതികെM ഭോഗമോയി �ഴയ ഓടുകെ�ോണ്ടും ,�ോള കെ�ോണ്ടും  ബ്ലോഗു�ൾ  നിർമിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി കെ�ോണ്ട	 കൃഷി കെ�യ്തിട്ടുണ്ട	 .കുടുംബ്ലശ	രീ 

0ി�	�ോ മിഷൻ  ിഷരഹിത �ച്ചക്ക6ി�ൾ ആ ശ	യക്കോരിൽ എത്തിക്കുന്നതികെM ഭോഗമോയി �	ര�ോരത്തി�ി6ക്കിയ �ച്ചക്ക6ി  ണ്ടിയി
�ക്കും 

�ച്ചക്ക6ി�ൾ നല്�ോൻ കെ0 എൽ 0ി യൂണിറ്റു�ൾക്ക	 തയ	യോ6ോയി . 0ി�	�ോ മിഷൻ തയ	യോ6ോകുന്ന അനുഭ ത്തികെ� കൃഷി മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന 

പുസ്ത�ത്തി
�ക്ക	 
�ോ ിഡ	 �ോ�കെത്ത കൃഷി അനുഭ ങ്ങൾ  ി രിക്കുന്ന മി�കെച്ചോരു 
�ഖനവും കെ0 എൽ 0ി യൂണിറ്റ	 അംഗം നൽ�ി.  കൂ.ോകെത

    �മ്മ	യൂണിറ്റി �ിച്ചണി
�ക്കു  ിഷരഹിത �ച്ചക്ക6ി�ളും ,         �ോൽ ഉത്�ന്നങ്ങളും ഏറ്റവും സ
�ോഷ
ത്തോകെ. തകെന്ന നൽ�ികെ�ോണ്ട	 ഒരിക്കൽ കൂ.ി

      സമൂത്തികെനോരു വൈ�ത്തോങ്ങോയി മോ6ി നമ്മുകെ. ഈ കെ�ൺ �രുത്തു.

                                   

ആശ	രയ

              അശരണരോയ ആശ	രയ ഗുണ
ഭോക്തോക്കൾക്കുള്ള ഭക്ഷ	യ�ിറ്റു�ൾ 
�ോക്ക	 ഡൌൺ സമയത്തു  ീടു�ളിൽ എത്തിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി നൽ�ി ഒരിക്കൽകൂ.ി കുടുംബ്ലശ	രീ

             നിത�ൾ തങ്ങളുകെ. ഉത്തര ോദിത്തവും 
�ഹവും �	ര�.മോക്കിയ
Fോൾ �ണ്ണീർ �ണങ്ങ
ളോകെ. �ിറ്റു�ൾ ഏറ്റു ോങ്ങിയ അമ്മമോരും ഹൃദയ സ്പർശിയോയ

   നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുകെ. 
�ച്ചിമോർക്കു സമ്മോനിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി .          ഒFം കെ�ോ
6ോണ വൈ 6സിൽ നിന്നും അ രുകെ. സുരക്ഷ ഉ6Fോക്കുന്നതിനോയി മോസ്കു�ൾ നൽകു�യും

കെ�യ്തു കൊടുക്കുകയും 

ബ്ലോ�സഭ



           അ ധിക്കോ�ം ആ
ഘോഷമോക്കോൻ �ോത്തിരുന്ന നമ്മുകെ. കുട്ടിക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക	 ഭീതികെFടുത്തുന്ന ഓർമ�ളോണ	 ഈ അ ധിക്കോ�ം കെ�ോ
6ോണ എന്ന

 മഹോമോരിയിലൂകെ. സമ്മോനിച്ചത	.            എ\ിലും അ രികെ� സർഗോത്മ� �ഴിവു�കെള തഴു�ി ഉണർത്തികെ�ോണ്ട	 ബ്ലോ�സഭോ കുട്ടി�ൾക്കോയി  ി ിധ ര�ന

  മത്സരങ്ങൾ സംഘ.ിFിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി .              �ഥ � ിത ര�ന�ിലൂകെ. കുട്ടി�ളുകെ. ഭോ ന കെയ ഉണർത്തിയ
Fോൾ �ിത	ര ര�ന മത്സരങ്ങൾ അ രുകെ. മനസികെ�

    ആശയങ്ങകെള  ർണ്ണോഭമോക്കി അ തരിFിക്കോൻ സഹോയിച്ചു ചെയര്പേഴ്സണ് കൈമാറുകയും അത് കെ എസ് ഇ ബി .   
�Fർ �	രോഫ്റ്റ	 ,  
ബ്ലോട്ടികെ� ആര്ട്ട	,      �	
� 
മോഡ�ിംഗ	 മുത�ോയ മല്സരങ്ങളും ഈ

   കെ�ോ
6ോണ �ോ�ം സുvരമോക്കി .            മൂന്നോം  ർഡികെ� വൈ�രളി ബ്ലോ�സഭോ കുട്ടി�ൾ മോസ്ക	 നിർമോണത്തിനോയി മുന്നിട്ടി6ങ്ങിയത	 
 6ികെട്ടോരു അനുഭ മോയി

 മോ6ി .

                      

   


�ോ� രോഷ്ട്രങ്ങൾക്ക	 തകെന്ന മോതൃ�യോയി മോ6ിയ ഏഷ	യ യികെ� ഏറ്റവും  �ിയ സ്ത്രീ �ളുകെ. കൂട്ടോയ്മയോണ	 നമ്മുകെ. കുടുംബ്ലശ	രീ �	രസ്ഥോനം . സംസ്ഥോന 

സർക്കോരികെM അതി0ീ ന �	ര ർത്തങ്ങൾ കെ�ോFം നിന്നുകെ�ോണ്ട	 നിസ	 ോർത്ഥ 
സ നം �ോഴ്ചകെ ക്കോൻ നമ്മുകെ. ഈ കൂട്ടോയ്മയ്ക്ക	 �ഴിഞ്ഞു  ..........സമൂഹ 

നന്മയ്ക്കോയി ഇനിയു
മകെ6 �	ര ർത്തങ്ങൾ കെ�യ	യോനുകെണ്ടന്ന ഉത്തമ 
ബ്ലോധ	യ
ത്തോകെ.യോണ	 ഓ
രോ കുടുംബ്ലശ	രീ �	ര ർത്ത�രും മു
ന്നറുന്നത	 ..... 

മോറുന്ന  
�ോ�ത്തികെM പുത്തനുണർ ോയി മോ6ിക്കഴിഞ്ഞു  ഈ കെ�ണ്�രുത്ത	 ...അതുകെ�ോണ്ട	 തകെന്ന മ�യോള നോ.ിൻകെ6 പുത്തൻ അതി0ീ നത്തികെM 

�ോതയി
�ക്ക	 നിസ	 ോർത്ഥ 
സ നം നൽകുന്ന ഈ കെ�ണ്�രുത്തിനു മുൻ�ിൽ കെ�ോ
6ോണ എന്നോ മഹോമോരിയും �ീഴ.ങ്ങും ....ഈ കെ�ോ
6ോണ 

�ോ�വും നോം അതി0ീ ിക്കും ................




