
 

 

 

 

 

വിജയപുരം സിഡിഎസ്സിന്റെ 

റ ൊറെൊണ വിജയഗൊഥ ൾ 

 

 

 

 

 

തയൊെൊക്കിയത് : 

ഹിമറമൊൾ റജൊസഫ് 

ബി സി (എo. എ എസ് )  



 

ലലോകമോസകലമുള്ള  ജനങ്ങൾ കകോല ോണ ഭീതിയിൽ കഴിയുലപോൾ സന്നദ്ധ 

ലസവനത്തിന്ക  പുത്തൻ വോതോയനങ്ങൾ  തു ക്കുകയോണ ് കുടുുംബശ്രീ.  

ഏഷ്യയികല തകന്ന ഏറ്റവുും വലിയ ഈ സ്ശ്തി കൂട്ടോയ്മ  വിതയോസതമോയ  

കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ  തങ്ങളുകടതോയ കകകയോപ്പൂ  ചോർത്തുന്നു. 

 

കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൺ,മോസ്ക ്നിർമ്മോണും,തുണി  സഞ്ചി നിർമ്മോണും, ലപപ്പർ ബോഗ ്

നിർമോണും തുടങ്ങി സുംസഥോനത്തു  ആകക നിരവധി ശ്പവർത്തനങ്ങളോണ ്ഈ 

കോലയളവിൽ നടപ്പിലോക്കിയത ്

 

ലകോട്ടയും ജില്ലയികല വിജയപുരും സിഡിസ്ുും കകോല ോണോ കോലകത്ത ഇത്തരും 

ശ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്ചുക്കോൻ നൽകി. ല ോട്ടസ്്ലപോട്ട ്പട്ടികയിൽ നീണ്ടകോലും 

ഉൾകപ്പട്ടിരുന്നു എങ്കിലുും ഇവർ തങ്ങളോൽ കഴിയോവുന്ന തരത്തിൽ 

കുടുുംബശ്രീയുകട സന്നദ്ധ ശ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്സജീവസോന്നിധയമോയി. 

കകോല ോണ കോലത്തിനക്  തുടക്കും മുതൽകക്ക അവിടുകത്ത അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 

മോസ്ക ്നിർമ്മോണത്തിൽ നലന്ന തോല്പരിതരോയി  മുന്നിൽ വന്നു 

തലേര സവയുംഭരണ സ്ഥോപനത്തിന ്പിന്തുണലയോകട രണ്്ട കമ്മയൂണിറ്റികൾ 

ഇവികട ശ്പവർത്തിച്ചിരുന്നു. സകൈലകോ സോധനങ്ങൾ സൗജനയമോയി പോക്ക ്

കചയ്യോനുും കുടുുംബശ്രീയികല ചുണകുട്ടികൾ ഉത്സുകുതരോണ ്. 

വിജയപുരും സിഡിഎസ്ിന്ക  കകോല ോണ വിജയഗതകൾ ആണ ്ഇവികട 

ഉളക്കോള്ളിചിരിക്കുന്നത ് 

 

 

 

 

 

 



 

ഉള്ളടക്കം  

 

1.തലേര സവയും ഭരണ സഥോപനും / ഗവകെന്  ്- കുടുബശ്രീ  പിന്തുണ  

 

1.1 സോമൂ ിക അടുക്കള 

1.2 സകൈലകോ പോക്കിങ ് 

1.3 സിഎുംഎച്ച എൽ എസ ് ലലോൺ  

1.4 സന്നദ്ധ  ലസന രജിസ്റ്റർ 

1.5 വിത്ത ്വിതരണും  

 

2.എ ഡി എസ ്അയൽക്കൂട്ട ശ്പവർത്തനങ്ങൾ  

 

2.1 മോസ്ക ്നിർമോണും  

2.2 ലലോൺ സുംബന്ധിച്ചു   വ ിച്ച പങ്കു  

2.3 അഗതി ര ിത ലകരളും പദ്ധതി കിറ്റ ്വിതരണും  

2.4 dfk/സ്ലന ിത കോളിങ ്കബൽ പരിപോലനും 

 

2.5 തുണി സഞ്ചി നിർമ്മോണും 

 

 

 

 



1.തറേശ സവയംഭരണ സഥൊപനം / ഗവറെന്െ ്- 

 ുടുംബശ്ശീ പിന്തുണ  

 

1.1 സൊമൂഹി  അടുക്കള 

സുംസ്ഥോനത്ത ്പൂർണമോയ ലലോക്ക ്കഡൗൺ നിലവിൽ  വന്നതികന തുടർന്ന ്

സമൂ ത്തികല ദുർബല ജനവിഭോഗങ്ങൾക്ക ്വിവിധ കോരണങ്ങളോൽ ഭക്ഷണും 

ലഭയമോകോത്ത സോ ചരയത്തിൽ ആണ ്തലേര സവയുംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളുമോയി 

സ കരിച്ച ്കുടുുംബശ്രീയുകട ലനതൃതവത്തിൽ സോമൂ ിക അടുക്കള 

ആരുംഭിക്കുന്നത.് ഇതിന്ക  അടിസ്ഥോനത്തിൽ മോർച്ച ്29 ന ്വിജയപുരും 

സിഡിഎസ്ിൽ കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൺ  ശ്പവർത്തനും ആരുംഭിക്കുന്നത.് അന്ന ്

തകന്ന 178 ലപർക്ക ്ഭക്ഷണും എത്തിച്ചു നൽകോൻ  കുടുുംബശ്രീ 

ശ്പവർത്തകർക്കോയി.  

 അഗതി ര ിത ലകരളും പദ്ധതി യിൽ ഉൾകപ്പട്ട 74 ലപർ, സ്ലന ിതോ ലകോളിുംഗ ്

കബൽ 33 ഗുണലഭോക്തോക്കൾ,  എന്നിവർക്കുും ഭക്ഷണും എത്തിച്ചു.  

തലേര സവയുംഭരണവകുപ്പിനക്  സ കരണലത്തോകട ഈ  

ശ്പവർത്തിച്ച സോമൂ ിക അടുക്കള ല ോട്ട്സ്ലപോട്ട ്കോലഘട്ടും ഒഴിച്ച ്സോമൂ ിക 

ലസവനത്തിന്ക  ഉദോരത മോതൃകയോകുകയോണ.് 

സന്നദ്ധ  ശ്പവർത്തകർ ബോങ്കുമോയി സ കരിച്ചു 6കുടുുംബശ്രീ അുംഗങ്ങൾ 

ഭക്ഷണും പോകും കചയ്തു നിൽകി 

 

1.2 സപ്ലൈറ ൊ പൊക്കിങ് 

കകോല ോണ  കോലത്ത ്സകൈലകോ വഴി വിതരണും കചയുന്ന  സൗജനയ കിറ്റ ് 

വിതരണത്തിലുും വിജയപുരും സിഡിഎസ്ികല 7മുതൽ 9വകര  അുംഗങ്ങൾ  

പങ്കോളിയോയി.  

ഉഴുന്ന,് കച ുപയര,് കടല, കവളികച്ചണ്ണ, കടുക്, ഉലുവ, ആട്ടകപ്പോടി, അലക്കു 

ലസോപ്പ,് ബോത്ത ്ലസോപ്പ് ,ഉപ്പ്, ലഗോതപു നു ുക്ക,് പഞ്ചസോര, സണ ്കെവര ്ഓയില,് 

ചോയകപ്പോടി, മുളക ്കപോടി, മഞ്ഞളക്പ്പോടി ,മല്ലികപ്പോടി  തുടങ്ങിയ 17 ഇനും 

സോധനങ്ങളോണ ് കിറ്റിലുള്ളത.് സി.ഡി.എസ ്കുടുുംബശ്രീ ശ്പവരത്്തകരുും 

സകൈലകോ ജീവനക്കോരുും ലചര്ന്നോണ ്ഭക്ഷയ സോധനങ്ങള ്പോക്ക ്കചയ്യുന്നത.് 



ലലോക്ക്ഡൗണ ്മൂലും ഉണ്ടോകുന്ന കതോഴില ്നഷ്ടകത്ത തുടരന്്ന ്വരുമോനും 

നിലച്ചുലപോയ കുടുുംബങ്ങളികല കുടുുംബശ്രീ അുംഗങ്ങളക്്ക് മുഖ്യമശ്ന്തിയുകട 

സ ോയ  സ്തും വോയ്പ . കുടുുംബശ്രീ അയലക്്കൂട്ട വോയ്പയോയിട്ടോണ് പദ്ധതി 

നടപ്പിലോക്കുന്നത.് എ ഡി എസ,് സിഡിഎസ,് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്നിവരുകട 

നിതോന്ത പരിശ്രമത്തിലുട 118 ശ്ഗൂപ്പുകളിലോയി 1143 ലപർക്ക ്വയ്പ  ്ലഭയമോക്കോൻ 

സോധിച്ചു. 

സിഡിഎസ്ിൽ ലഭിച്ച എല്ലോ അലപക്ഷയുും ബോങ്കിൽ കകോടുക്കോൻ കഴിഞ്ഞു. 

70അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലോയി 168 ലപർക്ക ്895000 രൂപ ബോങ്ക ്വയ്പ  ്നൽകി കഴിഞ്ഞു. 

 

1.4 സന്നദ്ധ റസന രജിസ്റശ്ടഷൻ 

 

ലകരളും അശ്പതീക്ഷിതമോയി ലനരിലടണ്ടി വരുന്ന ശ്പകൃതിദുരന്തങ്ങൾ 

ഉൾകപ്പകടയുള്ള ശ്പതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ ദുരന്തനിവോരണ രുംഗത്ത ്ലസവന 

സന്നദ്ധരോകയത്തുന്ന ഒരു ലസനകയ വോർകത്തടുക്കുക എന്നത ് ലക്ഷയമിട്ട ് 

സുംസ്ഥോന സർക്കോർ രൂപീകരിച്ച സന്നദ്ധ ലസനയിലലക്കുള്ള ലവോളന് ിയർ 

രജിസ്ലശ്ടഷ്ൻ വിജയപുരും സിഡി എസ ്60 അുംഗങ്ങൾ ലചർന്നു. 

 

1.5 വിത്ത ്ബൊങ്്ക 

 

ഈ കകോല ോണ കോലത്ത ്കൃഷ്ികയ ലശ്പോത്സോ ിപ്പിക്കോൻ കൃഷ്ിഭവനുമോയി 

ലചർന്ന ്200 അയൽക്കൂട്ട അുംഗങ്ങൾക്ക ്വിത്തുകൾ വിതരണും  നടത്തുകയുും 

ക്ലസ്റ്റർ ലകോഡിലനറ്റർ മോരുകടയുും മറ്റ ്കൃഷ്ിഭവൻ ഉലദയോഗസ്ഥരുകടയുും 

സ ോയലത്തോകട കൃഷ്ി അ ിവുകളുും പങ്കുകവച്ച ്നൽകുകയുും കചയ്തു. ഇതുവഴി 

കൃഷ്ിയുകട പുത്തൻ അധയോയങ്ങൾ തു ക്കുവോനുും അതുവഴി കൂടുതൽ കജ 

എൽ ജി  ശ്ഗൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കോനുും ഉതകുകമന്ന കുടുുംബശ്രീ വിജയപുരും 

സിഡി എസ ്ശ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

 

 

 

 



2. എഡിഎസ് അയൽക്കൂട്ട ശ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 

2.1 മൊസ്ക ്നിർമ്മൊണം 

  

 കകോല ോണ ലരോഗത്തിനക്   തുടക്കും മുതൽലക്ക മോസ്ക ്നിർമോണത്തിൽ സജീവ 

പങ്കോളിത്തും വ ിച്ചു കകോണ്ടോണ ്വിജയപുരും മുന്നിട്ടു നിന്നത.്സിഡി എസ ്

കമപർമോരുകടയുും എഡി എസ ്അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്നിവരുകട ലനതൃതവത്തിൽ 

വിപുലമോയ മോസത്തിൽ നിർമ്മോണമോണ ്ഇവികട പുലരോഗമിച്ചു  

കകോണ്ടിരിക്കുന്നത.്നോല ്വോർഡുകൾ സീഡിയസ ്കമപർമോർ ശ്ഗൂപ്പുകളുകട 

ലനതൃതവത്തിൽ എല്ലോും അുംഗങ്ങൾക്കുും മോസ്ക ്നിർമിച്ചുനൽകി. 

 

കൂടോകത എല്ലോ വോർഡിലുും പഞ്ചോയത്തക്മപർമോർ സിഡിഎസ് ്അുംഗങ്ങൾ 

എന്നിവരുമോയി ലചർന്നുകകോണ്്ട എല്ലോ വീടുകളുും കുടുുംബശ്രീ അുംഗങ്ങകള 

കകോണ്്ട മോസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചു നൽകി. കൂടോകത പഞ്ചോയത്തികല മുഴുവൻ 

ജീവനക്കോർ ജനശ്പതിനിധികൾ എന്നിവർക്കുും സൗജനയനിരക്കിൽ ഇവികടനിന്ന ്

കുടുുംബശ്രീ മോസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. ല ോട്ട് സ്ലപോട ് കോലത്തുും ഇവികട 

മോസ്ക ് നിർമോണും സുരക്ഷ മുകരുതലുകൾ പോലിച്ചികകോണ്ടു  തകൃതിയോയി 

തകന്ന മുലന്ന ി. 

പഞ്ചോയത്തികലയുും കുടുുംബശ്രീയുകടയുും കൂട്ടോയ ശ്പവർത്തനത്തിന ്ഉത്തമ 

മോതൃകയോയി ഈ ശ്പവർത്തി ശ്പവർത്തനകത്ത വിലരഷ്ിപ്പിക്കോൻ ആകുും. 

 

2.2 റ ൊൺ സംബന്ധിച്ച് വഹിച്ച പങ്്ക. 

 ല ോട്ടസ്്ലപോട്ട ്കോലത്തുും കുടുുംബശ്രീ നടപ്പിലോക്കുന്നു മുഖ്യമശ്ന്തിയുകട 

സ ോയ വോയ്പ പദ്ധതി അലപക്ഷകളുകട സവീകരണവുും തിരുത്തലുും സമയത്ത ്

എത്തിക്കുന്നതിനുും സി ഡി എസ,് ഏ ഡി എസ,്  വ ിച്ച പങ്ക ്നിസീമമോണ ്

 

2.3 അഗതി രഹിത റ രളം പദ്ധതി ഗുണറഭൊക്തൊക്കളുറട  ിറ്്റ 

വിതരണം 

അഗതി ര ിത ലകരളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പട്ട 74 അുംഗങ്ങൾക്കുും 7 സീരിയസ ്

അുംഗങ്ങളുകടയുും ഏ ഡി എസ ് ശ്പതിനിധികളുകട ലനതൃതവത്തിൽ ഭക്ഷണ കിറ്റ ്



വിതരണും കചയ്തു. കു വ ്കോലത്തിനക്  ബുദ്ധിമുട്ടുകകള അതിജീവിച്ച ്സിഡി 

എസ ്അുംഗങ്ങൾ  നടത്തിയ യഥോർത്ഥ ലസവനത്തിന ്മോതൃകയോണ ്

ശ്പവർത്തനും. 

 

2.4 അഗതി രഹിത റ രളം പദ്ധതി/ സ്റനഹിത റ ൊളിംഗ് 

ഗുണറഭൊക്തൊക്കളുറട പരിപൊ നം 

 

അഗതി ര ിത ലകരളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പട്ട 74 അുംഗങ്ങൾ സ്ലന ിത 

ലകോളിുംഗ ്കബൽ ഉൾകപ്പട്ട 30 ലപർ എന്നിവകര cds അുംഗങ്ങൾ നിരന്തരും 

അലനവഷ്ിച്ച ്അവരുകട ലക്ഷമും ഉ പ്പു വരുത്തിയിരുന്നു. കൂടോകത വലയോജന 

അയൽക്കൂട്ടത്തികല വലയോധികകര ല ോൺ വഴി ബന്ധകപ്പട്ട അവർക്ക ്

തങ്ങളോൽ കഴിയുന്ന സ ോയങ്ങളുും കചയ്തുലപോരുന്നു. 

 അഗതി ര ിത ലകരളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പട്ട ഇവർക്ക ്ആവരയമോയ 

ഇവർക്കോവരയമോയ ഇവർക്ക ്ആവരയമോയ കിറ്റുകൾ വിതരണും കചയ്യുവോനുും 

ഇവർ വ ിച്ച പങ്ക ്മ ക്കോൻ പറ്റുന്നതല്ല 

 

കകോല ോണ കകടുതിയിൽ സുംസ്ഥോന വലയുും ലപോഴുും കുടുുംബശ്രീ ജില്ലോമിഷ്ൻ,  

പഞ്ചോയത്ത,് സർക്കോർ നിർലേരോനുസരണും തങ്ങളോൽ കഴിയോവുന്ന 

ജീവിതത്തികല ശ്പവർത്തനങ്ങളോണ ്ശ്പവർത്തനങ്ങളോണ ്ഇവർ 

നടപ്പിലോക്കുന്നത.് ഇത്തരും ശ്പവർത്തനങ്ങളുകട ചുരുക്ക രൂപും മോശ്തലമ 

ശ്പചരിപ്പിക്കോനുും ഇതിലൂകട ഒരു ആദയും ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്നിരുന്നോലുും ഇവ 

തയ്യോ ോക്കോൻ സ ോയിച്ച ഏവർക്കുും നന്ദി ലരഖ്കപ്പടുത്തികക്കോള്ളുന്നു. 


