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കലോക്ക്  : രള്ളും 

സി ഡി എസ്  : അയർക്കുന്നും 

 

സംസ്ഥാനത്തെ കേവലദാരിദ്രദയം പൂർണ്ണമായി ഇലലായ്മ ത്തെയ്യുേ എന്ന 
ലക്ഷ്യകൊത്തെ 1998 ത്തമയ് 17 നു  നിലവിൽ വന്ന പദ്ധതിയാണ് 
േുെുംബദ്രരീ . സ്തദ്രതീ രാക്തീേരണ ദ്രപവർെനങ്ങളിലൂത്തെയും, ദാരിദ്രദയ 
നിർമാർജ്ജന ദ്രപവർെനങ്ങളിലൂത്തെയും കലാേെിനു തത്തന്ന മാതൃേയാോൻ 
േുെുംബദ്രരീക്ക് സാധിച്ചു . ഒരുേൂട്ടം ഇലലായ്മേളുകെയും നികേധങ്ങളുകെയും 
ഫലമാണ് ദാരിദ്രദയം എന്നതാണ് േുെുംബദ്രരീയുത്തെ ോഴ്െപ്പാട്. 
അതിനാൽെത്തന്ന സമൂഹെിന്ത്തെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും എക്കാലവും 
പുെന്തള്ളത്തപ്പട്ടവരും ദാരിദ്രദയെിന്ത്തെ തീക്ഷ്്ണത 
കനരിട്ടനുഭവിച്ചെിഞ്ഞവരുമായ ദരിദ്രദവനിതേളുത്തെ രാക്തീേരണദ്രപദ്രേിയയ്ക്ക് 
ആക്കം േൂട്ടുന്ന ദ്രപവർെന തദ്രന്തെിലൂത്തെ ദരിദ്രദ സ്തദ്രതീേളുത്തെ 
ോരയകരേിയിലും ആസൂദ്രതണ വവഭവെിലും പൂർണ്ണവിരവാസം പുലർെി 
തിേച്ചും സുതാരയവും വികേദ്രരീേൃതവുമായ സമീപനമാണ് 
പദ്ധതിയ്ക്കുള്ളത്. ദാരിദ്രദയ ലഘൂേരണെിനുള്ള സമ്പാദയ വായ്പാ 
പദ്ധതിേളും സവയംത്തതാഴിൽ സംരംഭങ്ങളുമായി തുെക്കം േുെിച്ച േുെുംബദ്രരീ 
ഭാവനാപൂർണമായ വിപുലീേരണെിലൂത്തെയും 
വവവിധയവൽക്കരണെിലൂത്തെയും ഇന്ന് സ്തദ്രതീജീവിതെിന്ത്തെ 
സർവമണ്ഡലങ്ങത്തളയും സ്തപർരിക്കുന്ന ജനേീയ ദ്രപസ്ഥാനമായി വളർന്നു 
പെർന്നിരിക്കുന്നു 

കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി കലാേജനതത്തയ ഒന്നെങ്കം 
ഭീതിയിലാഴ്െിയിരിക്കുന്ന സാഹെരയെിൽ േുെുംബദ്രരീയുത്തെ 
ദ്രപവർെനങ്ങൾ സമൂഹെിനു വളത്തര ദ്രപകയാജനം ത്തെയ്യുന്നതും 
മാതൃോപരവും ആയിരുന്നു. കോട്ടയം ജിലലയിത്തല അയർക്കുന്നം 
ദ്രരാമപഞ്ചായെ് േുെുംബദ്രരീ  സി ഡി എസിന്ത്തെ കനതൃതവെിൽ കോവിഡ് 
ദ്രപതികരാധ ദ്രപവർെനങ്ങൾ നെെുേയുണ്ടായി. 

 



സോമൂഹി  അടുക്കള 

കോവിഡ് 19 വയാപനെിന്ത്തെ പശ്ചാെലെിൽ തകേരസവയംഭരണ 
സ്ഥാപനവുമായി സഹേരിച്ചുത്തോണ്ട് േുെുംബദ്രരീയുത്തെ കനതൃതവെിൽ  28 
മാർച്ച് 2020 നു സാമൂഹിേ അെുക്കള ദ്രപവർെനം ആരംഭിച്ചു. 
പഞ്ചായെിത്തല നിർധനരായ േുെുംബങ്ങൾ , േിെപ്പുകരാരിേൾ , ത്തതരുവിൽ 
അലയുന്നവർ , ആദ്രരയ രുണകഭാക്താക്കൾ, ഒറ്റത്തപ്പട്ടു താമസിക്കുന്നവർ , 
േവാെന്വെനിൽ േഴിയുന്നവർ തുെങ്ങിയവർക്ക് പഞ്ചായെ് 
നിർകേരദ്രപോരം ഭക്ഷ്ണ ത്തപാതിേൾ നൽേി. സാമൂഹിേ അെുക്കള വഴി 
കോവിഡ് ോലെ് 3289 ഭക്ഷ്ണ ത്തപാതിേൾ വിതരണം ത്തെയ്തു. സി ഡി 
എസിൽ രജിസ്റ്റർ ത്തെയ്തു ദ്രപവർെിക്കുന്ന പഞ്ചമി ോറ്റെിംഗ് യൂണിറ്റ് 
ആണ് സാമൂഹിേ അെുക്കളയിൽ ഭക്ഷ്ണം ഉണ്ടാക്കിയത്.ഭക്ഷ്ണം വീെുേളിൽ 
എെിക്കുന്നതിനായി സന്നദ്ധ ദ്രപവർെേരായി േുെുംബദ്രരീ 
അംരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് 19 വയാപനെിന്ത്തെ പശ്ചാെലെിൽ 
പാലികക്കണ്ട എലലാ നിബന്ധനേളും പാലിച്ചാണ് േമ്മ്യൂണിറ്റി േിച്ചൻ 
ദ്രപവർെിച്ചത്. ത്തമയ് 4 മുതൽ േമ്മ്യൂണിറ്റി േിച്ചൻ ജനേീയ കഹാട്ടൽ എന്ന 
െട്ടേൂട്ടികലക്ക്  മാെി ദ്രപവർെിച്ചു വരുന്നു. 

 

 

 



മോസ്് നിർമോണും 

അയർക്കുന്നം ദ്രരാമപഞ്ചായെിന്ത്തെ നിർകേരദ്രപോരം 1900 
മാസ്തേുേൾ നിർമ്മ്ിച്ചു നൽേി േൂൊത്തത വാർഡുേളിത്തല വീെുേളിലും, 
ത്തതാഴിലുെപ്പു കജാലിേൾ ത്തെയ്യുന്നവർക്കും കവണ്ട മാസ്തേുേൾ 
ആവരയാനുസരണം ത്തെയ്തു ത്തോെുക്കുന്നു. മാസ്ത് നിര്മാണെിലൂത്തെ 
േുെുംബദ്രരീ യൂണിറ്റുേൾക്ക് കലാക്ക്ഡൗൺ ോലെു വരുമാനം 
േത്തണ്ടൊനും, അവർക്കു േൂെുതൽ ദ്രപകൊദനം നൽോനും സാധിച്ചു. 

 

 ൗൺസിലിുംഗ് 

കലാക്ക് ഡൗൺ സമയെു ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരും  , 
േവാെന്വെനിൽ േഴിയുന്ന ആളുേളും കനരിെുന്ന മാനസിേ ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ 
േുെയ്ക്കാൻ േൗൺസിലിംഗ് , മാനസിേ പിന്തുണയും നൽേുന്നതിന് 
സ്തകനഹിതാ േമ്മ്യൂണിറ്റി േൗൺസികലഴ്സിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

സി ഡി എസ് ത്തമമ്പർമോരുത്തട കസവനും 

ആദ്രരയ േുെുംബങ്ങൾക്ക്  േിറ്റുേൾ വീട്ടിത്തലെിച്ചു നൽേുന്നതിനുള്ള 
സഹായം ത്തെയ്തു ,േൂൊത്തത കലാക്ക് ഡൗൺ ോലെു അവരുത്തെ 
വീെുേളിൽ കപായി  അവർക്കു കവണ്ട  മാനസിേ പിന്തുണ നൽേി. 

             



പുെെിെങ്ങി   മരുന്ന് വാങ്ങാനും , വീട്ടികലക്കു ആവരയമായ സാധനങ്ങൾ  
വാങ്ങാനും സാധിക്കാെവർക്ക് മരുന്നും സാധനങ്ങളും വാങ്ങി വീട്ടിൽ 
എെിച്ചു നൽേി . കലാക്ക് പഞ്ചായെിന്ത്തെയും , 
ദ്രരാമപഞ്ചായെിന്ത്തെയും കനതൃതവെിൽ കഹാമികയാ ഡിസ്തത്തപന്സെിയിൽ 
നിന്നും ലഭിച്ച  ദ്രപതികരാധ മരുന്നുേൾ വാർഡ് തലെിൽ വീെുേളിൽ 
വിതരണം ത്തെയ്തു. 

ജൈവോങ്കണും 

കോവിഡ് കപാലുള്ള പേർച്ച വയാധിേൾ കലാേത്തമമ്പാെും 
വയാപിക്കുകമ്പാൾ സമൂഹം കനരിെുന്ന ത്തവലലുവിളിേളിൽ ഒന്നാണ് ഭക്ഷ്യ  
ദൗർലഭയത. ഇതിത്തന മെിേെക്കുന്നതിന്  ഓകരാ േുെുംബവും 
തങ്ങൾക്കാവരയമായ ഭക്ഷ്യ   വസ്തതുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുേ എന്നതാണ് 
ഒരു മാർരം. ഈ ഒരു ല്േയം വേവരിക്കുന്നതിന് കവണ്ടിയാണു കോട്ടയം 
േുെുംബദ്രരീയുത്തെ കനതൃതവെിൽ വജവാങ്കണം എന്ന േയാമ്പയിൻ 
നെെിയത്.ഈ േയാമ്പയ്നിന്ത്തെ ഭാരമായി   അയർക്കുന്നം സി ഡി 
എസിത്തല േുെുംബദ്രരീ അംരങ്ങൾ , തങ്ങളുത്തെ വീെുേളിൽ അെുക്കള കതാട്ടം 
നിർമ്മ്ിക്കുേയും, അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പച്ചക്കെിേൾ കലാക്ക് ഡൗൺ 
ോലെു ഉപകയാരിച്ചുവരിേയും ത്തെയ്യുന്നു 

 

 



 

സന്നദ്ധ കസന ത്തരൈിസ്കശ്ടഷൻ 

150  േുെുംബദ്രരീ അംരങ്ങൾ സന്നദ്ധ കസനയിൽ   രജിസ്റ്റർ 
ത്തെയ്തിട്ടുണ്ട് . അവരുത്തെ കസവനം േമ്മ്യൂണിറ്റി േിച്ചൻ 
ദ്രപവർെനങ്ങൾക്കും മറ്റു ദ്രപതികരാധ ദ്രപവർെനങ്ങൾക്കും 
ഉപകയാരത്തപ്പെുെി. 
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