
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സി.ഡി.എസ് 

 

   ക ോവിഡ് പ്രതികരോധത്തിന്ററ ഭോഗമോയി സർക്കോർ നടപ്പിലോക്കിയ 

കലോക്്കറഡൌൺ 24.03.2020 നു ആരംഭിക്കു യുണ്ടോയി അന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം 

വറര  ുടുംബപ്ശീ പ്രവർത്ത ർ വളറര സജ്ജീവമോയും സന്നദ്ധമോയും പ്രവർത്തിച്ചു 

വരുന്നു കലോക്്കറഡൌൺ ഒരു പ്രശ്നമോയി കതോന്നോത്ത രീതിയിൽ തറന്ന ആയിരുന്നു 

 ുടുംബപ്ശീ പ്രവർത്ത ർ എ.ഡി.എസ്,സി.ഡി.എസ് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 

 

 ുടുംബപ്ശീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക ോരിപ്പിക്കുന്നതിന്ററ ഭോഗമോയി എനിക്്ക 

ചുമതലയുള്ള  സി.ഡി.എസ്  ോഞ്ഞിരപ്പുഴയോണ്. 

 

മമക്കാ ഫിനാൻസ് & ഓർഗമനകസഷൻ 

മുഖ്യമ്രിയുടെ സഹായ ഹസ്തം വായ്പ  പദ്ധതി (CMHLS ): 

   ക ോവിഡ് വയോരനം തടയുന്നതിന്ററ ഭോഗമോയി സംസ്ഥോനത്തു 

ഏർറപ്പടുത്തിയ കലോക്്ക റഡൌൺറന തുടർന്നുള്ള റതോഴിൽ നഷ്ടവും, തന്ഩൂലം 

സോധോരണക്കോർക്്ക ഉണ്ടോ ുന്ന ദുരിതവും  ണക്കിറലടുത്ത്  ുടുംബപ്ശീ വഴി 

നടപ്പിലോക്കിയ രദ്ധതിയോണ് മുഖ്യമപ്രിയുറട സഹോയ ഹസ്തം വോയ്പ  രദ്ധതി (CMHLS ). 

 ോഞ്ഞിരപ്പുഴ  സി.ഡി.എസിൽ സർക്കോർ മോർഗനിർകേശങ്ങറള  അടിസ്ഥോനമോക്കി 

221 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും 2820    ുടുംബപ്ശീ അംഗങ്ങളോണ് 

അർഹരോയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 62 നു മു ളിൽ അകരക്ഷ ൾ ബോങ്കു ളിൽ നിന്നും 

രോസ്സോക്കുവോനും സോധിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ക്ബക്്ക ദി ടെയിൻ കയാമ്പയിൻ : 

   സംസ്ഥോനത്ത് വവറസ് വയോരനം  ൂടുന്ന സോഹചരയം മുന്നിൽ 

 ണ്ടോണ് സോമൂഹയ സുരക്ഷ മിഷൻ രുതിയ കപ്ബക്്ക ദി റചയിൻ  യോമ്പയിന് തുടക്കം 

 ുറിച്ചത്. ഇതിറന  ുടുംബപ്ശീ സോമൂഹയ കക്ഷമത്തിനുള്ള ചലഞ്ജ് ആയിത്തറന്ന 

 ോണു യും ഇതിൽ രങ്കോളി ളോവു യും റചയ്തു.  ോഞ്ഞിരപ്പുഴ  സി.ഡി.എസിൽ 

221  അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ കപ്ബക്്ക ദി റചയിൻ  ോമ്പയിനിൽ രങ്കോളി ളോയി. 

വകയാജനങ്ങൾക്കുള്ള ടകാകറാണ കബാധവത്കരണം: 

   ര ർച്ചവയോധി തടയോൻ പ്രോയമോയവർ പ്രകതയ ം പ്ശദ്ധിക്കണറമന്ന് 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങറള  അറിയിക്കോനോയി  ുടുംബപ്ശീ പ്രോയമോയവരുറട 

രരിചരണത്തിന് പ്രോധോനയം നൽ ുന്ന കരോസ്റ്ററു ൾ, സിഡിഎസികലക്്ക, 

എസ്എംഎസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ രതിവോയി നടത്തി വരുന്നു. 

 ോഞ്ഞിരപ്പുഴ സി.ഡി.എസിൽ ആറ  23    വകയോജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളോയി 230   

അംഗങ്ങളോണ് ഉള്ളത്. ഓകരോ അംഗറത്തയും വിളിച്ചു കപ്ബക്്ക ദി റചയിൻ 

 യോമ്പയിൻന്ററ ആവശയ തറയ  ുറിച്ചും റ ോകറോണ കബോധവത് രണവും 

റചയു യുണ്ടോയി. 



വാട്സാപ്പ് ്ഗൂപ്പ് രൂപീകരണം : 

   കലോക്്ക റഡൌൺ സമയത്ത് ക ോവിഡ് -19 സംബന്ധിച്ച സർക്കോർ 

നിർകേശങ്ങറളക്കുറിച്്ച കബോധവത് രിക്കുന്നതിനോയി  ോഞ്ഞിരപ്പുഴ 

സി.ഡി.എസിൽ നിന്നും 2917  അംഗങ്ങൾ ഉള്ള 221  അയൽക്കൂട്ട വോട്്ടസ്ആപ്പ് 

പ്ഗൂപ്പു ൾക്്ക  രൂരം നൽ ി. തോറഴത്തട്ടുമുതൽ വിവരങ്ങൾ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളികലക്്ക 

എത്തിക്കോൻ സോധിച്ചു. 

കുെുംബ്ശീ സന്നദ്ധ്പവർത്തകർ: 

   രലചരക്്ക  ിറ്റു ൾ തയ്യോറോക്കോൻ  ുടുംബപ്ശീ 

സന്നദ്ധപ്രവർത്ത രുറട സഹോയം ക രള സർക്കോർ സിവിൽ സവൈസ് വ ുപ്പ് 

ആവശയറപ്പട്ടു.  ുടുംബപ്ശീയും ഇത് ഏററ്റടുത്തു.  

 

മമക്കാ എന്റർമ്പസസ് &മാർക്കറ്ിംഗ് 

മാസ്ക് നിർമാണം: 

   ക ോവിഡ് -19 രോൻറഡമി ് സമയത്ത്,  ുടുംബപ്ശീ മോസ്കു  ൾ 

നിർമ്മിക്കോൻ തുടങ്ങി.  ോഞ്ഞിരപ്പുഴ സി.ഡി.എസിൽ 1200 ലധി ം മോസ്് ു ൾ 

നിർമിക്കുവോൻ സോധിച്ചു. 

സമൂഹ അെുക്കള :  

   ക ോവിഡ് 19 വയോരനത്തിന്ററ രശ്ചോത്തലത്തിൽ കലോക്്കറഡൌൺ 

പ്രഖ്യോരിച്ചകപ്പോൾ ക രളത്തിലോരും രട്ടിണി  ിടക്കരുറതന്ന സർക്കോർ തീരുമോനം 

വിജയിപ്പിക്കോൻ തകേശസവയംഭരണ സ്ഥോരനങ്ങളുമോയി സഹ രിച്്ച 

 ുടുംബപ്ശീയുറട കനതൃതവത്തിൽ  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചണു ൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു 

തീരുമോനമുണ്ടോയി. വകയോജനങ്ങൾ, അഗതി ൾ, നിർദ്ധനർ,  ിടപ്പു കരോഗി ൾ 

,അതിഥി റതോഴിലോളി ൾ തുടങ്ങിയവർക്്ക  ദിവസവും മൂന്ന് കനരം  മ്മയൂണിറ്റി 

 ിച്ചണിൽ  നിന്നും സൌജനയമോയി ഭക്ഷണം റ ോടുക്കു യുണ്ടോയി. ഇങ്ങറന 32   

ദിവസം സമൂഹ അടുക്കള വിജയ രമോയി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇകപ്പോൾ ജന ിയ 

കഹോട്ടലോയി മുകന്നോട്ടു കരോ ോൻ മോർഗകരഖ് തയ്യോറോക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

സമൈ-കകാ പാക്കിങ് : 

   റ ോകറോണ ോലത്ത് ആർക്കും ഭക്ഷണമില്ലോതിരിക്കരുറതന്ന  

സർക്കോരിന്ററ തീരുമോനത്തിന്ററ ഭോഗമോയിട്ടോണ് ഭക്ഷയവിഭവങ്ങൾ വിതരണം 

റചയ്തു തുടങ്ങിയത്. കറഷൻ ട മുഖ്ോരരമോണ് സൌജനയ  ിറ്റ് വിതരണം റചയ്തു 

തുടങ്ങിയത്. ഇതികലക്്ക രോക്കിങ്ങിനു കവണ്ടി  ുടുംബപ്ശീ അംഗങ്ങളും 

/സന്നദ്ധകസന പ്രവർത്ത രും സഹോയ ഹസ്തം നൽ ിയിരുന്നു.                          

 

 

 



സാമൂഹിക വികസനം 

   ക ോവിഡ് 19 പ്രതികരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമോയി ബന്ധറപ്പട്്ട നിരവധി 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ുടുംബപ്ശീയുറട കനതൃതവത്തിൽ നടത്തി വരുന്നു. പ്രതികരോധ 

പ്രവർത്തനങ്ങളുറട ഭോഗമോയി ആപ്ശയ രദ്ധതിയിൽ ഉൾറപ്പട്ട വകയോജനങ്ങൾക്്ക 

സവികശഷ രരിഗണന നൽക ണ്ടത് അതയോവശയമോണ്. അതിനുകവണ്ടി സവികശഷ 

പ്ശദ്ധ ആവിശയമോയ ആപ്ശയ ഗുണകഭോക്തോക്കറള ഓകരോരുത്തറരയും കനരിട്്ട 

വിളിക്കുന്നതിന് തീരുമോനിച്ചു.  ൂടോറത എല്ലോ മോസവും റ ോടുക്കോറുള്ള ആപ്ശയ 

ഭക്ഷയധോനയ  ിറ്റും കലോക്്ക റഡൌൺ ആയകതോടു  ൂടി റ ോടുക്കോൻ രറ്റോറത ആയി. 

 ുടുംബപ്ശീ സി.ഡി.എസ് റമമ്പർമോരും / വോർഡ് റമമ്പർമോരും കചർന്ന് സവൈ - ക ോ 

ഓഫീസിൽ നിന്നും  ിറ്റ് കമടിച്ചിട്്ട അതോത ്വോർഡിറല ഗുണകഭോക്തോക്കൾക്്ക കനരിട്്ട 

വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു റ ോടുത്തു.  

 

വാർഡ് തല കമാണിറ്റിങ് കമ്മിറ്ി : 

   ക ോവിഡുമോയി ബന്ധറപ്പട്്ട പ്രവോസി ളുറടയും 

അനയസംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയോളി ളുറടയും തിരിച്ചുവരവ് വീടു ളിൽ 

നിരീക്ഷണത്തിൽ  ഴികയണ്ടവരുറട എണ്ണത്തിൽ  ോരയമോയ വർധനവുണ്ടോയി, 

അതുറ ോണ്ടു നിരീക്ഷണത്തിൽ  ഴിയുന്നവറര കമൽകനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനോയി 

വോർഡ് റമമ്പർമോരുറട   ീഴിൽ ഓകരോ വോർഡിലും "വോർഡ് തല കമോണിറ്ററിങ് 

 മ്മിറ്റി " രൂരീ രിക്കു യും ഇതിൽ സി.ഡി.എസ്,എ.ഡി.എസ്,അയൽക്കൂട്ടം 

അംഗങ്ങൾ അടക്കം  65     ുടുംബപ്ശീ സംഘടന  റമമ്പർമോർ അംഗങ്ങളോവു യും 

റചയ്തു. ഇവർ  വോറന്വറനിൽ ഉള്ളവറര നിരീക്ഷിക്കു യും,  വോറന്വറൻ 

ക പ്രങ്ങൾ വൃത്തിയോക്കു യും റചയ്തിരുന്നു. 

 

എം.ടക.എസ്.പി 

    ുടുംബപ്ശീ ജില്ലമിഷൻ രോലക്കോട് ക ോവിഡ് 19 ന്ററ 

രശ്ചോത്തലത്തിൽ  ുടുംബപ്ശീ വനിത ൾക്കോയി ഒരുക്കിയ "നമുക്്ക നടോം - നമുക്്ക 

കനടോം" രച്ചക്കറി അടുക്കളകത്തോട്ടം ചലഞ്്ച 2020. 

   ക ോവിഡ് 19 മഹോവയോധി രിടിച്ചുലച്ച നമ്മുറട കലോ ത്തിൽ എല്ലോ 

രോജയങ്ങളും അതിറന പ്രതികരോധിക്കോനുള്ള പ്ശമത്തിലോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 

ക ോവിഡ് 19 വവറസ് പ്രതികരോധത്തിന്ററ ഭോഗമോയി   നോം ഓകരോരുത്തരും നമ്മുറട 

രോജയത്തും കലോക്ഡൌൺ പ്രവർത്തനങ്ങളുറട ഭോഗമോയി മുകന്നോട്ടുകരോവു യോയിരുന്നു. 

ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി  ോലഘട്ടത്തിലും നോം എല്ലോവരും നമ്മുറട വീടു ളിൽ 

തറന്നയിരുന്ന് സമയം റചലവഴിക്കുന്ന  ഈ കലോക്ഡൌൺ  ോലത്ത് നമുക്്ക  ിട്ടുന്ന 

സമയം നമുക്്ക വളറരയധി ം പ്രകയോജനമോം വിധം ഉരകയോഗറപ്പടുത്തോനോയി  

   രോലക്കോട്  ുടുംബപ്ശീ ജില്ലോ മിഷന്ററ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ചോലഞ്്ച 

സംഘടിപ്പിക്കുവോൻ ആപ്ഗഹിക്കു യുണ്ടോയി. ഇതിന്ററ ഭോഗമോയി എല്ലോ 

 ുടുംബപ്ശീ  ുടുംബോംഗങ്ങൾക്കുമോയി അവരവരുറട വീടു ളിൽ ഒരു 

രച്ചക്കറികത്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതുമോയി ബന്ധറപ്പട്്ട ഒരു ചലഞ്്ച ആണ് നൽ ിയത്. 

ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മുറട വീട്ടിറല മുതിർന്നവറരയും,   ുട്ടി റളയും 



ഒരുകരോറല രറങ്കടുപ്പിച്ചുറ ോണ്്ട ഈ പ്രവർത്തനം ഒരു വൻ വിജയം 

വ വരിക്കോനോയി സോധിക്കു യുണ്ടോയി. 

നിർകേശങ്ങൾ: 

 രോലക്കോട്് ജില്ലയിലുള്ള  ുടുംബപ്ശീ   ുടുംബോംഗങ്ങൾക്കോണ് 

മത്സരിക്കോനുള്ള  അർഹത 

  ുടുംബപ്ശീ  അംഗങ്ങളുറട വീട്ടിറല  മുതിർന്നവറരയും  

 ുട്ടി റളയും  ഒരുകരോറല ഈ മത്സരത്തിൽ രറങ്കടുപ്പികക്കണ്ടതോണ് 

 വജവവളങ്ങളും വജവ  ീടനോശിനി ളും മോപ്തകമ ഉരകയോഗിക്കോവൂ 

 5 ഇനം വിത്തു ൾ എങ്കിലും  ൃഷി റചകയ്യണ്ടതോണ് 

 രജിസ്കപ്ടഷൻ ഏപ്രിൽ 20 വവ ീട്്ട 6 മണി വറര ആയിരിക്കും, 

അതിനുകശഷം ആ രജിസ്കപ്ടഷൻ റചയ്തോലും അത് സവീ രിക്കുന്നതല്ല. 

 അടുക്കളകത്തോട്ടത്തിന്  ുറഞ്ഞത് ഒരു റസൻറ് സ്ഥലറമങ്കിലും 

കവണം. സ്ഥലം ഇല്ലോത്ത രക്ഷം മറ്റ് വയതയസ്ഥ  ൃഷി രീതി ൾ 

പ്രകയോജനറപ്പടുത്തി ഒരു റസൻറ് സ്ഥലത്തിന്ററ അളവിൽ 

അടുക്കളകത്തോട്ടം സ്ഥോരിക്കോവുന്നതോണ് 

 മത്സര സംബന്ധിച്ച മൂലയനിർണയവും അരിമ  തീരുമോനവും ജില്ലോ 

മിഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമോയിരിക്കും. 

എന്നിങ്ങറനയുള്ള നിർകേശങ്ങൾ രോലിച്ചുറ ോണ്ടോണ് അയോൽ ൂട്ടോംഗങ്ങൾ 

ചലഞ്ചിൽ രറങ്കടുത്തത് 

   അതു ൂടോറത അടുക്കളകത്തോട്ടം ചലഞ്ചിൽ രറങ്കടുത്തവരുറട 

 ുട്ടി ൾക്കോയി  വിസ്സ് ക ോംരിറ്റീഷൻ  നടത്തിയിരുന്നു. 8 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന 

മത്സരത്തിൽ 5 മുതൽ 15 വയസ്സുവറര പ്രോയമുള്ള  ുട്ടി ൾ ആണ് 

രറങ്കടുത്തിരുന്നത്. ഓകരോ ദിവസവും 10 കചോദയങ്ങളോയിരിന്നു മത്സരത്തിൽ 

ഉൾറപ്പടുത്തിയിരുന്നത്.  

സുഭിക്ഷ കകരളം 

 ോർഷി കമഖ്ലയ്ക്കും,മൃഗസംരക്ഷണകമഖ്ലയ്ക്കും , മൽസയബന്ധനകമഖ്ലയ്ക്കും 

മുൻ്തൂക്കം റ ോടുത്തുറ ോണ്്ട  ോഞ്ഞിരപ്പുഴ പ്ഗോമരഞ്ചോയത്ത്  ഒരു ആക്ഷൻ ൈോൻ 

തയ്യോറോക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

tImhnUv 19 sâ ]Ým¯e¯nÂ kwØm\ Kh¬saâv {]Jym]n¨ kp`n£m 

]²XnbpsS `mKambn 5000000 cq]bpsS hnIk\ {]hÀ¯\§Ä \S¯p¶Xn\v 

Imªnc¸pg ]©mb¯v `cWkanXn cq]oIccn¡pIbpw ]²XnbpsS `mKambn 

ka{K s\ÂIrjn hnIk\¯n\v 600000 cq]bpw FÃm `h\§fnepw 

ssPh]¨¡dn DÂ¸mZ\ bqWnäpIÄ¡mbn 1500000 cq]bpw 

sX§n³tXm¸pIfnÂ Ing§p hÀKIrjn sN¿p¶Xn\v 300000 cq]bpw 

PetkN\ kuIcyw Hcp¡p¶Xn\v 400000 cq]bpw arKkwc£W taJebnÂ 

1500000 cq]bpw \mS³ tImgn hfÀ¡p¶Xn\v 700000 DÄs¸sS 5000000 cq]bpsS 

]²XnIÄ \S¸m¡p¶Xn\v Xocpam\n¨p.  IpSpw_{io AwK§Ä¡v ap³Xq¡w 

sImSp¯psImv Cu ]²XnIÄ \S¸nem¡m³ ]©mb¯v `cWkanXn 

Xocpam\n¨p. 



  

 മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചനികല ് റജ.എൽ.ജി. ൾ വഴി രച്ചക്കറി ളും അരിയും മറ്റു 

ഭക്ഷയവസ്തു ക്കളും എത്തിച്ചു നൽ ോനോയി സോധിച്ചു. കലോക്്കഡൌൺ മുകഘന നഷ്ടം 

സംഭവിച്ച റജ.എൽ.ജി  ൾക്്ക കവണ്ടുന്ന സഹോയം  ൃഷിഭവനും മറ്റു 

വ ുപ്പു ളുമോയി ബന്ധറപ്പട്്ട റചയ്തു റ ോടുക്കോനോയി സോധിച്ചു. ഭക്ഷയ സുരക്ഷോ 

ലക്ഷയമോക്കി മുഖ്യമപ്രിയുറട രുതിയ രദ്ധതിയോയ സുഭിക്ഷ ക രളത്തിന്ററ 

ഭോഗമോയി റചയർകരഴ്സൺ മോർ വഴി മീറ്റിംഗു ൾ സംഘടപ്പിക്കു യും ഓകരോ 

വോർഡു ളിലുമുള്ള  തരിശുനിലങ്ങൾ  റണ്ടത്തു യും ആ നിലങ്ങൾ 

 ൃഷികയോഗയമോക്കോനോയി  ൃഷിഭവൻ രഞ്ചോയത്ത്  ുടുംബപ്ശീ എന്നിവയുറട 

ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘ ൃഷി ൾ രൂരീ രിച്ചു വരി യും റചയുന്നു. 
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