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ക ോവിഡ് 19 ക ോക്്ക ഡഡൌൺ  ോ ത്തു ഡെറു ുന്ന് സി ഡി എസ്്സ ഏഡെടുത്തു 

നടത്തിയ സോമൂഹ്യ കേമ പദ്ധതി ളുഡട അവക ോ നം 

 

ആമുഖം 

1. ചെറിയ കുന്നുകളാൽ െുറ്റ ചെട്ട (കാരകുന്ന്, കീഴറ കുന്ന്, ൊടിയിൽ കുന്ന്, 

ചെടടങ്ങീൽ കുന്ന്, കുന്നനങ്ങാട് കുന്ന്) ഈ നാട് ആദ്യം ടകാലത്തിരി രാജാവിന്ചറ കീഴിലും 

െിന്നീട് മലബാർ ജില്ലയുചട െിറക്കൽ താലൂക്കിന്ചറ കീഴിലും ഉൾചെടുത്തി. െിന്നീട്് 

െഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് പ്െകാരം 1954 ൽ ചെറുകുന്ന് െഞ്ചായത്ത് രൂെീകൃതമായി. താവം 

െള്ളിയും , ഒളിയങ്കര ജുമാ മസ്ജിദ്ും, അന്നെൂർടേശ്വരി ടേപ്തവും ഈ നാടിൻചറ മത 

നിരടെേതചയ അനുസ്മരിെിക്കുന്നു. ഇത ് ഒരു തീരടദ്ശ് െഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയിൽ 

സമുടപ്ദ്ാത്െന്നങ്ങചള ആപ്ശ്യിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി നിർധന കുടുംബങ്ങൾ ഈ 

െഞ്ചായത്തിൽ വസിക്കുന്നു.  സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്ചറ ദ്ാരിപ്ദ് നിർമാർജന 

െദ്ധതികൾെദ്ധതികൾ ഏചറ്റടുത്തു നടെിലാക്കുവാൻ ടവണ്ടി 12 ഡിസംബർ 2000 ൽ 

കുടുംബപ്ശ്ീയുചട പ്െവർത്തനങ്ങൾ ചെറുകുന്ന് െഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. ദ്ാരിപ്ദ്യ 

നിർമാർജനം, സാമൂഹിക, സ്പ്തീ ശ്ാക്തീകരേം തുടങ്ങിയ കുടുംബപ്ശ്ീയുചട സുപ്െധാന 

ലേയങ്ങൾ കാരയേമമായി നടെിലാക്കുവാൻ വാർഡ് തല സമിതിചയയും അയൽ 

കൂട്ടങ്ങചളയും സമുനയയിെിച്ചുള്ള പ്െവർത്തനങ്ങൾ വഴി ഈ സി ഡി എസ്സിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഈ സി ഡി എസ്സിന്ചറ ശ്ക്തി ഇതിനു കീഴിലുള്ള 13 വാർഡ് തല സമിതികളും 166 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും (ഇതിൽ 15 വടയാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും ഉൾചെടുന്നു) അതിലുെരി 

ലേയപ്ൊപ്തിക്കു ടവണ്ടി അടഹാരാപ്തം പ്െയത്നിക്കുന്ന 2250 കുടുംബപ്ശ്ീ അംഗങ്ങളും 

ആേ്. 35 ചെറുകിട സംരംഭകരും , 65 ചജ എൽ ജി കളും, 52 ബാലസഭകളും, 72 അഗതി 

കുടുംബങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയാേ് സി ഡി എസ്സിന്ചറ ഒെം നിന്ന് ചകാണ്ട് 

പ്െവർത്തിക്കുന്നത്. ദ്ാരിപ്ദ്യ നിർമാർജന െദ്ധതിയുചട ഭാഗമായി അർഹരായ 

ഗുേടഭാക്താചള കചണ്ടത്താനും അവർക്കു ടവണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു 

ചകാടുക്കാനും സാധിച്ചത് ഒരു ടനട്ടം തചന്ന ആേ്. അർഹരായ ചതാഴിൽ രഹിതചര 

കചണ്ടത്തി നനെുേയ െരിശ്ീലനം ചകാടുക്കുവാനും അവർക്്ക ഒരു ചതാഴിൽ കചണ്ടത്തി 

ചകാടുക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗതി രഹിത ടകരളം െദ്ധതിയുചട ഭാഗമായി അർഹരായ 

ഗുേടഭാക്താക്കചള കചണ്ടത്തി അവചര െുനരധിവസിെിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സി ഡി 

എസ്സിന്ചറ ഒരു അഭിമാന ടനട്ടം തചന്നയാേ്. കാർഷിക ടമഖലചയ 

െരിടൊഷിക്കുന്നതിനായി തരിശ്ു ഭൂമിയിൽ കൃഷി ഇറക്കിയും, നജവ െച്ചക്കറികൾ 

ഉത്ൊദ്ിെിച്ചും, ഇവചയാചക്ക വിെേികളിലൂചട ജനങ്ങൾക്്ക എത്തിച്ചും സി ഡി എസ് 

മാതൃകാെരമായി പ്െവർത്തിക്കുന്നു. മാനസികമായി ചവല്ലുവിളികൾ ടനരിടുന്നവർക്്ക 

ടവണ്ടി മികച്ച ടസവനം നല്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാചത കലാ കായിക രംഗങ്ങളിൽ 

കുടുംബപ്ശ്ീ അംഗങ്ങചള െചങ്കടുെിച്ചു ചകാണ്ട് അവരുചട കഴിവുകൾ െരിടൊഷിെിക്കാനും 

അവചര അേിയറയിൽ നിന്ന് അരങ്ങടത്തക്്ക ചകാണ്ടുവരാനും ടവണ്ടിയുള്ള 

പ്െവർത്തനങ്ങളിൽ സി ഡി എസ് മുന്നിട്്ട നിൽക്കുന്നു. ടലാക്്ക ചഡൌൺ കാലത്ത്,  

സാടങ്കതിക വിദ്യകചള ഉെടയാഗിച്ചു സാമൂഹിക അകലം ൊലിച്ചു  കുടുംബപ്ശ്ീ 

പ്െവർത്തനങ്ങചള ഏകീകരിച്ചു മുടന്നാട്്ട ചകാണ്ട് ടൊകാൻ സി ഡി എസ്സിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ടകരളം കണ്ട മഹാ പ്െളയ കാലത്ത് െഞ്ചായത്തിചല ദ്ുരന്ത നിവാരേ സമിതിടയാട് 

ടതാടളാട് ടതാൾ ടെർന്ന് ദ്ുരിതമനുഭവിച്ചവർക്്ക ടവണ്ടി പ്കയാത്മകമായ 

പ്െവർത്തനങ്ങളിലൂചട സഹായ ഹസ്തം നല്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു അഭിമാനകരമായ പ്െവർത്തി 

ആയി കരുതുന്നു. 

 

 ടമല്പറഞ്ഞ പ്െവർത്തനങ്ങൾക്്ക അംഗീകാരം എന്ന നിലയിൽ 2014, 2015, 2018 എന്നീ 

വർഷങ്ങളിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിചല മികച്ച സി ഡി എസ് ആയി തിരചഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 

നിന്നും ഊർജം ഉൾചക്കാണ്ട് തുടർന്നും മികച്ച സാമൂഹയടേമ പ്െവർത്തനങ്ങൾ 

കാഴ്ചചവക്കാൻ ടവണ്ടി ചെറുകുന്ന് സി ഡി എസ് പ്െതിജ്ഞാ ബദ്ധമാേ്. 
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2. ടകാവിഡ്  19 ന്ചറ്റ ഭീതിയിൽ ജനങ്ങൾ സവന്തം വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങി കഴിടയണ്ടി 

വന്നടൊൾ തടേശ് സവയം ഭരേ സ്ഥാെനങ്ങൾ നാടിന് താങ്ങും തേലും ആയി നിലചകാണ്ടു. 

ഈ ചവല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പ്െവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗവാക്കാവാൻ കുടുംബപ്ശ്ീക്്ക കഴിഞ്ഞു 

എന്നുള്ളത് ഒരു അഭിമാനമായി കാേുന്നു. ടലാക്്ക ചഡൌൺ കാലത്ത് സർക്കാർ പ്െഖയാെിച്ച 

െദ്ധതികളും ജനങ്ങളുചട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സവയം മനസ്സിലാക്കി ചകാണ്ട് സി ഡി എസ് 

ഏചറ്റടുത്ത് നടത്തിയ പ്െവർത്തികളും വിജയകരമായി െൂർത്തികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

സി ഡി എസ്സിന്ചറ ടകാവിഡ് 19 കാലടത്ത പ്െവർത്തനങ്ങൾ െുവചട ടെർക്കുന്നു. 

 

i) ടലാക്്ക ചഡൌൺ കാരേം ഭേേം മുടങ്ങിയവർക്്ക ടവണ്ടി സമൂഹ അടുക്കള 

ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചടൊൾ ചെറുകുന്ന് െഞ്ചായത്ത് ഭരേ സമിതി 

ചവല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ആ െുമതല പ്ൊവർത്തികമാക്കാൻ കുടുംബപ്ശ്ീ സി ഡി 

എസ്സ്സിചന തിരചഞ്ഞടുത്തു. അത ്ഒരു അഭിമാനമായി കണ്ട് ഏചറ്റടുത്ത് മാർച്്ച 28 ന് 

തചന്ന ചെറുകുന്ന് െഞ്ചായത്തിൽ സമൂഹ അടുക്കള സജ്ജമാക്കി സമൂഹ 

അടുക്കളയുചട നടത്തിെിന് ടവണ്ടി പ്െടതയക സ്്ടൊൺസർഷിെ് വഴി സഹായങ്ങൾ 

എത്തിക്കാൻ സി ഡി എസ്സിനു സാധിച്ചു. ചജ എൽ ജി വഴി ലഭിച്ച കാർഷിക 

ഉത്െന്നങ്ങൾ സമൂഹ അടുക്കളക്്ക ഒരു മുതൽ കൂട്ടായി. മാപ്തമല്ല, കുടുംബപ്ശ്ീ 

അംഗങ്ങളുചട സമയ ബന്ധിതമല്ലാത്ത ടസവനം സ്്ളാഘനീയമാേ്. ഒരു ദ്ിവസം 

ടൊലും മുടങ്ങാചത സമൂഹ അടുക്കള പ്ൊവർത്തികമാക്കാൻ സി ഡി എസ്സിന് 

സാധിച്ചു. ശ്രാശ്രി 100 ൽ അധികം ടെർക്്ക മുടങ്ങാചത ദ്ിവസവും സമൂഹ അടുക്കള 

വഴി ഭേേം വിതരേം ചെയ്തു. എത്തിടച്ചരാൻ കഴിയാത്ത അശ്രേർക്്ക അവരുചട 

വീടുകളിടലക്്ക ഭേേം എത്തിച്ചു നല്കാൻ സാധിച്ചതും അഭിമാനകരമായ ടനട്ടം 

ആേ്. 

 

ii) സാമൂഹിക അകലം ൊലിടക്കണ്ട ഒരു സാഹെരയം ആയതിനാൽ സി ഡി എസ്, 

എ ഡി എസ്, എൻ എെ് ജി മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താൻ െറ്റാത്ത ഒരു സാഹെരയം 

ഉടചലടുത്തു. സാമൂഹിക അകലം സമൂഹ മാധയമങ്ങൾ ഉെടയാഗിച്ചു  കുറച്ചു ചകാണ്ട് 

സി ഡി എസ്സിന്ചറ എല്ലാ പ്െവർത്തനങ്ങളും വിജയകരമായി െൂർത്തീകരിക്കാൻ 

സാധിച്ചു. ഇതിനായി അയൽക്കൂട്ട തലം , വാർഡ് തലം  സി ഡി എസ് തലം മുതലുള്ള 

whatsapp  പ്ഗൂെുകൾ സജീവമായി പ്െവർത്തിച്ചു. അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കചണ്ടത്തുന്ന 

സാമൂഹിക പ്െശ്നങ്ങൾ സി ഡി എസ് തലത്തിൽ െരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു. whatsapp 

കൂട്ടായ്മ facebook കൂട്ടായ്മ ഒചക്കയും അതതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള ജനങ്ങളുചട 

ആവശ്യങ്ങൾ സി ഡി എസ് ഭരേ സമിതിചയ തത്സമയം അറിയിക്കുകയും അതിൻ 

പ്െകാരം സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു ചകാടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. താചഴ തട്ടിൽ 

നടക്കുന്ന കാരയങ്ങൾ, സമൂഹ അടുക്കളയുചട വിവരങ്ങൾ മുതലായവ ടലാക്്ക 

ടകാർഡിടനറ്റർ വഴി ജില്ലാ മിഷചന അറിയിക്കാനും സമൂഹ മാധയമങ്ങൾ വലിയ െങ്കു 

വഹിച്ചു. ജില്ലാ മിഷൻ ബാലസഭാ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ ഓൺനലൻ മത്സരങ്ങൾ 

ജില്ലാ മിഷൻ ടേസ്ബുക് ടെജിൽ അവചര ചകാണ്ട് അെ്്ടലാഡ് ചെയ്യിക്കാനും 

സാധിച്ചു.  

 

iii) ടലാക്്ക ചഡൌൺ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയത് വടയാജനങ്ങൾ 

ആേ്. അവർക്്ക ടവണ്ടിയുള്ള കരുതൽ വിജയകരമായി നടെിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു 

എന്നുള്ളത ് ഒരു ആശ്വാസകരമായ കാരയമാേ്. കുടുംബപ്ശ്ീ നടെിലാക്കിയ 

നിരീേേ സർടേയുചട ഭാഗമായി RP മാചര നിയമിച്ചു ചകാണ്ട് അഗതികളുചടയും 

വടയാജനങ്ങളുചടയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആവശ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്്ക 

ആവശ്യമായ എല്ലാ കാരയങ്ങളും എത്തിച്ചു ചകാടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

ആപ്ശ്യ ഗുേടഭാക്താക്കൾക്്ക അവശ്യ മരുന്നുകളും ആയുർടവദ് മരുന്നുകൾ 
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അടക്കം, ഭേയ ധാനയങ്ങളും, ചജഎൽജി ജി ഉത്ൊദ്ിെിച്ച െച്ചക്കറികളും എത്തിച്ചു 

നൽകി. മാനസികമായി തളർന്നു കഴിയുന്ന വടയാജനങ്ങൾക്്ക അവർ തനിച്ചല്ല എന്ന് 

ടബാധയചെടുത്താൻ ആശ്ാ വർക്കർ മാരുചട സഹകരേടത്താചട മാനസികമായ 

എല്ലാ െിന്തുേകളും നൽകി. 

 

iv) ബാലസഭാ കുട്ടികൾക്കായി ജില്ലാ മിഷൻ സംഘടിെിച്ച െിപ്തരെന, കഥ - 

കവിത രെന, ടമാടോ ആക്ട്, കരകൌശ്ല നിർമാേം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളുചട 

േലപ്െദ്മായി കുട്ടികചള അറിയിക്കുകയും െരമാവധി കുട്ടികചള െചങ്കടുെിക്കുവാൻ 

സാധിക്കുകയും കഴിഞ്ഞു. ഈ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിെിച്ചതിലൂചട അടച്ചിടലിന്ചറ 

മാനസിക വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്്ക ഒരാശ്വാസം കിട്ടാനിടയായി. 

കുട്ടികചള സവന്തം വീടും െരിസര ശ്ുെീകരേ പ്െവർത്തനങ്ങളിൽ ഭഗവാക്കി 

അവരുചട വിരസമായ നിമിഷങ്ങൾക്്ക കുറച്ചു വിരാമമിടാൻ സാധിച്ചു. 

 

v) ടകാവിഡ് 19 മഹാമാരി കാരേം പ്െഖയാെിച്ച ടലാക്്ക ഡൌേിൽ 

സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബപ്ശ്ീ പ്െവർത്തകർക്്ക 

ടവണ്ടി മുഖയമപ്ന്തി പ്െഖയാെിച്ച സഹായഹസ്തം ടലാൺ വിവരങ്ങൾ എപ്തയും ചെചട്ടന്ന് 

ചമമ്പർ മാചര അറിയിക്കുകയും അതിന ്ആവശ്യമായ നടെടികൾ സവീകരിക്കുകയും 

ചെയ്തു. ലഭിച്ച അടെേകളിൽ നിന്ന് അർഹരായവചര തിരചഞ്ഞടുത്ത് ടലാൺ 

പ്െപ്കിയകൾ വളചര ചെചട്ടന്ന് െൂർത്തിയാക്കുകയും ജില്ലയിൽ ആദ്യം ക ോൺ 

ഡ ോടുത്ത സി ഡി എസ് എന്ന കപഡെടുക്കു യും ഡെയ്തു. സി ഡി എസ്സിഡ  1813 

അംഗങ്ങൾക്്ക ഡമോത്തം 132000 െൂപയുഡട ക ോൺ വിതെണം ഡെയ്തു. 

 

 

  

മമക് ോ ്ഗീൻ പദ്ധതി വിളഡവടുപ്്പ 

ഉൽഘോടനം 

  DFK കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിറ്റ് വിതരേം 

  

DFK കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിറ്റ് വിതരേം കർഷകർചക്കാരു നകത്താങ്ങ് െദ്ധതി 



 

4 
 

3. ടകാവിഡ് 19 ടലാക്്ക ചഡൌൺ കാലത്ത് ചെറുകുന്ന് കുടുംബപ്ശ്ീ സി ഡി എസ് വിവിധ 

വകുെുകളുമായി സഹകരിച്്ച് ചകാണ്ട് സമൂഹ വയാെനം തടയുവാനും ടലാക്്ക ചഡൌൺ 

കാരേം കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങചള സഹായിക്കുവാനും ടവണ്ടി നിരവധി 

പ്െവർത്തനങ്ങളിൽ െചങ്കടുത്തു. സർക്കാർ പ്െഖയാെിച്ച എല്ലാ സഹായ െദ്ധതികളും 

ജനങ്ങളിടലക്്ക എത്തിക്കാനും ജനങ്ങളുചട ജീവിതം സുഗമമാക്കാനും ഈ സഹകരേം ഒരു 

െരിധി വചര സഹായിച്ചു. ടകാവിഡ് കാലടത്ത െില പ്െവർത്തനങ്ങൾ െുവചട ടെർക്കുന്നു. 

 

i) െഞ്ചായത്തിന്ചറ സഹകരേടത്താചട സമൂഹ അടുക്കളയുചട 

പ്െവർത്തനങ്ങൾ വിജയമാക്കാൻ സാധിച്ചു. െഞ്ചായത്തിന്ചറ സന്നദ്ധ ടസവകരുചട 

സഹായടത്താചട ഭേേങ്ങൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി. െഞ്ചായത്തിൽ 

തുടങ്ങിയ കാൾ ചസന്റർ പ്െവർത്തനങ്ങളിൽ െങ്കാളികളാവുകയും അവശ്യ 

സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. ആപ്ശ്യ 

ഗുേടഭാക്താക്കൾക്കുള്ള ഭേയ ധാനയ വിതരേം നടത്തി. കവാറന്നറൻ ടകപ്രങ്ങൾ 

കചണ്ടത്തൽ അവയുചട സജ്ജീകരേം ശ്ുെീകരേം മുതലായ പ്െവർത്തനങ്ങളിൽ 

െഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്്ച പ്െവർത്തിച്ചു. 

 

ii) കൃഷി ഭവനുമായി സഹകരിച്്ച ചജ എൽ ജി വഴി ഉൽൊദ്ിച്ച െച്ചക്കറികൾ 

വിതരേം നടത്തി. ടലാക്്ക ചഡൌൺ കാലത്ത് കൃഷിചയ െരിടൊഷിക്കാൻ 

കൃഷിഭവന്ചറ സഹായടത്താചട വീടുകളിൽ വിത്ത് വിതരേം നടത്തി. 

 

 

 

  

JLG  പച്ചക്കറി നൽ ുന്നു. JLG അെി നൽ ുന്നു 

  

സമൂഹ് അടുക്കള സമൂഹ് അടുക്കള യിക ക്്ക് വിറ ് 

കേഖെിക്കുന്നു 
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iii) കവാറന്നറനിൽ കഴിയുന്ന ആളുകചള നിരീേിക്കാൻ ആശ്ാ വർക്കർമാരുചട 

സഹായടത്താചട ടൊലീസുമായി സഹകരിച്ചു പ്െവർത്തിച്ചു. ടലാക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ 

ലഭയമല്ലാത്ത അവശ്യ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിന് ടവണ്ടി ടൊലീസ് 

വകുെിന്ചറ സഹായം ടതടി. 

 

iv) ആടരാഗയ വകുെിന്ചറ സഹകരേടത്താചട വടയാജനങ്ങളുചട െികത്സ 

അവർക്്ക അവശ്യമായാ മരുന്നുകൾ എന്നിവ നൽകി. പ്െതിടരാധ മരുന്നുകളുചട 

വിതരേം ആശ്ാ വർക്കർ മാരുചട സഹായത്താൽ വിതരേം ചെയ്തു. ആടരാഗയ 

വകുെിന്ചറ നിർടേശ്ങ്ങൾ അനുസരിച്്ച െഞ്ചായത്തിന്ചറ സഹകരേടത്താചട 

വാർഡുതല ശ്ുെീകരേ പ്െവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ആടരാഗയ വകുെിന്ചറ 

സഹകരേടത്താചട ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വയക്തി ശ്ുെിതവം െരിസര ശ്ുെിതവം 

മാസ്കിന്ചറ ഉെടയാഗം, നക വൃത്തിയാക്കി സൂേിക്കൽ മുതലായ കാരയങ്ങചള 

കുറിച്്ച ടബാധവത്കരേം നടത്തി. 

 

v) ചൊതു വിതരേ വകുെുമായി സഹകരിച്്ച സൌജനയ ടറഷൻ വിതരേം 

സുഗമമാക്കാൻ കുടുംബപ്ശ്ീ പ്െവർത്തകരുചട ടനതൃതവത്തിൽ വാർഡ് തല ടീം 

രൂെീകരിച്്ച വീടുകളിൽ ടറഷൻ എത്തിക്കുന്ന സംഘടിത പ്െവർത്തനത്തിന് സി ഡി 

എസ് ടനതൃതവം നൽകി. തുടർന്ന് നടന്ന സൌജനയ ഭേയ ധാനയ കിറ്റ് വിതരേത്തിലും 

ഇടത രീതി െിന്തുടർന്നു. 

 

vi) വിവിധ വകുെുകളുചട സഹകരേടത്താചട വിടദ്ശ്ത്ത് നിന്നും അനയ 

സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വരുന്ന പ്െവാസികളുചട കവാറന്നറൻ സുഗമമായി 

നടെിലാക്കാൻ ടവണ്ടി പ്െവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 

 

 

4. ചകാടറാേ നവറസിചനതിചര വാക്സിടനഷനും മരുന്നും കചണ്ടത്തുന്നത് വചര 

സാമൂഹിക അകലം ൊലിക്കുന്നത് മാപ്തം ആേ് ഈ ടരാഗത്തിൽ നിന്ന് രേ ടനടാൻ ഉള്ള 

ഏക ടൊംവഴി. കുടുംബപ്ശ്ീയുചട പ്െവർത്തനങ്ങചള ടകാവിഡിന് മുൻെ്, ടകാവിഡാനാന്തരം 

എന്നിങ്ങചന രണ്ടായി തരം തിരിച്ചു ചകാണ്ട് നമ്മുചട പ്െവർത്തനങ്ങചള ഭംഗിയായി മുടന്നാട്്ട 

ചകാണ്ടു ടൊവുക തചന്ന ടവേം. അതിനു ടവണ്ട െില മാർഗ്ഗനിർടേശ്ങ്ങൾ വിനീതമായി 

െുവചട ടെർക്കുന്നു. 

 

ടകാവിഡിന്ചറ ഭീതിയിൽ ജനങ്ങൾ െുറത്തിറങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന ടവളയിൽ 

സാമൂഹിക അകലം ൊലിക്കാൻ ആയി കുടുംബപ്ശ്ീ പ്െവർത്തനങ്ങചള നൂതന 

സാടങ്കതിക വിദ്യകൾ ഉെടയാഗിച്്ച ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്്ടോമാമിടലക്്ക 

മാടറണ്ടിയിരിക്കുന്നു 

 

നടത്തി വരുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ ടകാൺചേചറൻസിങ് സംവിധാനങ്ങളും 

ടസാഷയൽ മീഡിയയുചടയും സഹായടത്താചട െരിഷ്കരിച്ചു നടത്തൽ. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് 

ടൊലുള്ള ടകാൺേറൻസ് ടൂൾസ് ഉെടയാഗിച്്ച സി ഡി എസ്സ്, എ ഡി എസ്സ്, എൻ എച്്ച 

ജി മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുക. 

 

സാമൂഹയ സുരോ െദ്ധതി ഗുേടഭാക്താക്കളുചട വിവരങ്ങളുചട ഡാറ്റ ടബസ് 

നിർമാേം. അവരുചട പ്െശ്നങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ടവണ്ടി ടകാവിഡ് കാലത്ത് 

ഏർചെടുത്തിയ ടൊചല ഉള്ള കാൾ ചസന്റർ പ്െവർത്തനങ്ങൾ. 
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കുടുംബപ്ശ്ീ െദ്ധതികൾ ഓൺനലൻ ആയി അടെേിക്കാനുള്ള സംവിധാനം,  

ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും കർഷകർക്കും വിെേി ഉറൊക്കാൻ ഓൺനലൻ 

മാർചകറ്റിങ്ങ് സംവിധാനം ടഹാം ചഡലിവറി ഉൾചെചട. കുടുംബപ്ശ്ീയുചട ഡിജിറ്റൽ 

അപ്ലിടക്കഷൻ, ചവബ് ടൊർട്ടൽ എന്നിവയിലൂചട.  

 

ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്ങ് സംവിധാനങ്ങചള െരമാവധി ഉെടയാഗചെടുത്താൻ 

കുടുംബപ്ശ്ീ അംഗങ്ങചള ടബാധവത്കരിക്കൽ. 

 

ഈ കാലത്ത് അവശ്യ വസ്തു ക്കൾ ആയ മാസ്ക്, സാനിനറ്റസർ, ടസാെ്, 

ആന്റിചസെ്റ്റിക് ടലാഷൻസ് മുതലായവയുചട നിർമാേ െരിശ്ീലനവും 

നിർമാേവും തവരിത ഗതിയിൽ നടെിലാടക്കണ്ടത് ആവശ്യമാേ്. ഇതിലൂചട 

സമൂഹത്തിന് ഉെകാരവും സാമ്പത്തികമായി െിടന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബപ്ശ്ീ 

അംഗങ്ങൾക്്ക ഒരു ഉെജീവന മാർഗവും ആവുന്നു. 

 

ഈ ടകാവിഡ് കാലം ഒരു ൊഠമാക്കി ചകാണ്ട് സി ഡി എസ്സ് തലത്തിൽ ദ്ുരന്ത 

നിവാരേ മാർഗ്ഗ നിർടേശ്ങ്ങൾ രൂെീകരിക്കൽ. ഇനി ഇടത ടൊചലാരു സാഹെരയം 

ഉടചലടുത്താൽ സവീകരിടക്കണ്ട നടെടികളുചട SOP (Standard Operating Procedure) 

തയ്യാറാക്കൽ. 

 

കുടുംബപ്ശ്ീയുചട നടന്നുവരുന്ന െദ്ധതികളായ ചജ എൽ ജി കചള സജീവമാക്കി 

തരിശ്ു ഭൂമി നിർമാർജനം, സുഭിേ, െക്കമരം എന്നിവ വിജയകരമായി െൂർത്തി 

ആക്കൽ. 

 

അടച്ചിടലിചന തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ടനരിട്ട ടമഖലകചള 

കചണ്ടത്തി അവയുചട െുനർജീവനത്തിനായി ഉള്ള െദ്ധതികളുചട ആവിഷ്കരേവും 

ഇത് ടൊലുള്ള സാഹെരയങ്ങളിൽ ഈ ടമഖലകൾ (മത്സയബന്ധനം, കൃഷി, ടതാട്ടം, 

ചതാഴിലുറെ്, ദ്ിവസ വരുമാനം, വിെേനം തുടങ്ങിയവ) സാമ്പത്തികമായി 

തകരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗടരഘകളുചട ആവിഷ്കരേവും. 

 

5. അടച്ചിടൽ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ദ്ുരിതങ്ങൾക്്ക ആശ്വാസടമകാൻ 

ചെറുകുന്ന് സി ഡി എസ്സിചല ആയിരക്കേക്കിനു വരുന്ന കുടുംബപ്ശ്ീ അംഗങ്ങൾ 

ഒറ്റചകട്ടായി നിന്ന് പ്െതിേടലച്ച ഇല്ലാചത ആത്മാർഥമായി പ്െവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനിച്ചു 

കഴിയുന്ന വടയാജനങ്ങൾക്്ക ഒറ്റചെടലിന്ചറ വിഷമതകൾ അകറ്റാൻ അവചര കൂചട നിർത്തി 

ചകാണ്ട് അവരുചട കാരയങ്ങൾ ഒചക്ക നിറടവറ്റാൻ സി ഡി എസ്സിന് കഴിഞ്ഞു. മാനസികമായി 

വടയാജനങ്ങൾക്്ക ഒരു തുേയാകാൻ കഴിഞ്ഞത് സി ഡി എസ്സിന്ചറ ഒരു വിജയമായി 

കാേുന്നു. 

 

 അവധികാലത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന ് വിരസത അനുഭവിക്കുന്ന ബാലസഭാ കുട്ടികൾക്്ക 

ടവണ്ടി സി ഡി എസ്സിന്ചറ ടനതൃതവത്തിൽ ചെയിന്റിംഗ് കലാ െരിൊടികൾ രെന 

െരിൊടികൾ ടബാട്ടിൽ ആർട്്ട മത്സരം കുടുംബപ്ശ്ീ അംഗങ്ങൾക്്ക ടവണ്ടി ടിക് ടടാക ്

ൊലന്ഞ്ച എന്നിവ സംഘടിെിച്്ച അവരുചട മാനസിക സംഘർഷത്തിന് ഇളവ ്വരുത്താൻ 

സാധിച്ചു. െറവകൾക്്ക കുടിനീർ എന്ന െരിൊടിയിൽ കുട്ടികൾ െചങ്കടുത്തു.   

 

 അന്നദ്ാനം മഹാദ്ാനം എന്നത ്മനസ്സിൽ വച്്ച, അന്നെൂർടേശ്വരിയുചട നാട്ടിൽ ആരും 

െട്ടിേി കിടക്കരുത് എന്ന ലേയടത്താചട നടത്തിയ സമൂഹ അടുക്കള ആയിരകേക്കിന് 

ആളുകൾക്്ക ഒരു ആശ്വാസമായി മാറിയത് ഒരു അഭിമാനമായി കാേുന്നു.  ഒരു ദ്ിവസചത്ത 

സമൂഹ അടുക്കളയിചല ഭേേം സി ഡി എസ്സ് ഭരേസമിതി വക വിതരേം ചെയ്തു. 
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 ശ്ുെിതവമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിടല ആടരാഗയമുള്ള ഒരു വയക്തി ഉണ്ടാവൂ എന്ന 

ഉത്തമടബാധടത്താചട സി ഡി എസ്സ് െഞ്ചായത്ത് തലശ്ുെീകരേ പ്െവർത്തനങ്ങളിൽ 

ഏർചെട്ടു. SSLC െരീേ നടത്തിെിനായി ചെറുകുന്ന് ചവൽചേയർ സ്കൂ ളിചന ശ്ുെീകരിച്ചു. 

SSLC െരീേ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മാസ്ക് വിതരേം നടന്നു വരുന്നു. 

 

 

  

SSLC  ുട്ടി ൾക്കുള്ള മോസ്ക,്  ഘു ക ഖ വിതെണം ബോ സഭ കബോട്ടിൽ ് ോഫ്്റെ് 

  

ഡജ എൽ ജി ഉത്പന്നം DFK   ുടുംബങ്ങൾക്ക ് വിതെണം ഡെയ്യോൻ  കവണ്ടി 

സംഭെിച്ച ഡജ എൽ ജി ഉത്പന്നങ്ങൾ 

  

മുഖയമ്രി സഹ്ോയ ഹ്സ്തം വോയ്്പ്പോ 

പദ്ധതി ഉൽഘോടനം 

സമൂഹ് അടുക്കള 
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െഞ്ചായത്തിചല എല്ലാ വീടുകളിചലയും ടറഷൻ കാർഡുകൾ കലക്ട് ചെയ്ത  ് സന്നദ്ധ 

പ്െവർത്തകർ മുടഘന ടറഷൻ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുക വഴി ടറഷൻ കടകളിചല 

തിരക്്ക ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

 

 െഞ്ചായത്തിചല 15 നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്്ക സൌജനയമായി ഭേയധാനയ കിറ്റുകളും 

െച്ചക്കറികളും വിതരേം ചെയ്തു. സ്ടനഹിത കാളിങ്ങ് ചബൽ ഗുേടഭാക്താക്കൾക്്ക 

കിറ്റുകൾ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു നൽകി. 

 

 65 വയസ്സിനു മുകളിൽ ഉള്ള വടയാജനങ്ങൾക്്ക അെകട സാധയത കൂടുതൽ 

ഉള്ളതിനാൽ അവർക്കുള്ള അവശ്യ മരുന്നുകൾ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു ചകാടുക്കുന്ന പ്െപ്കിയ 

തുടർന്നു വരുന്നു. 

  

ചജ എൽ ജി വഴി ഉത്ൊദ്ിെിച്ച കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ സൌജനയമായി അശ്രേർക്്ക 

വിതരേം ചെയ്തു, കുടുംബപ്ശ്ീ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മാസ്കു കൾ സൌജനയമായി ജനങ്ങൾക്്ക 

വിതരേം ചെയ്തു. 

 

 

  

ബോ സഭ കബോട്ടിൽ ് ോഫ്്റെ് ബോ സഭ  ുട്ടി ളുഡട മമക് ോ ്ഗീൻ 

 
 

ബോ സഭ ഡപയിന്റിംഗ് ബോ സഭ  ുട്ടി ളുഡട-പറവ ൾക്്ക 

 ുടിനീർ 
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6. ഈ ദ്ുെിത  ോ ത്്ത ജനനന്മയ്ക്്ക കവണ്ടി  ുടുംബ്േീ ഒട്ടനവധി 

്പവർത്തനങ്ങൾ  ോഴ്ചഡവച്ചു. ഇതിന്ഡറ ഒഡക്ക വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ദ്ീർഘ 

വീേണം ഉള്ള കനതൃതവവും ഒെഡക്കട്ടോയി ്പവർത്തിക്കോൻ തയ്യോറോവുന്ന 

 ുടുംബ്േീ അംഗങ്ങളും ആണ്. ഏത് ഡവല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ  ോെയങ്ങളും ഏഡെടുത്്ത 

നടത്തോൻ ്പോപയമോയ ഒെു ്പസ്ഥോനമോയി  ുടുംബ്േീ വളർന്നു എന്നതിന് ഉത്തമ 

ഉദ്ോഹ്െണമോണ് ക ോക്്ക ഡഡൌൺ  ോ ഡത്ത ്പവർത്തനങ്ങൾ. ക െളം ഒട്ടോഡ  

പടർന്നു പര ിച്ച നമ്മുഡട മനുഷ്യ വിഭവ കേഷ്ിയോണ്  ുടുംബ്േീയുഡട േക്തി. 

ഈ വിഭവകേഷ്ി ഒെു മുതൽ  ൂട്ടോയി എടുത്്ത ഡ ോണ്്ട ക െളത്തിന്ഡറ 

സോമൂഹ്യകേമ പെിപോടി ളിൽ  ുടുംബ്േീക്്ക ഇനിയും ഒെുപോട്  ോെയങ്ങൾ 

ഡെയ്യോൻ  ഴിയും എന്ന് ഉറച്ച് വിേവസിക്കുന്നു.   
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