
കകോട്ടയം കുടുംബശ്രീ ജില്ലോമിഷൻ 

കകോവിഡ് കോല് ശ്രവർത്തനങ്ങൾ - മണിമല് സി ഡി എസ് 

 

കകോട്ടയം ജില്ലയിലല് കോഞ്ഞിരപ്പള്ളി തോല്ൂക്കിൽ കോഞ്ഞിരപ്പള്ളി കലോക്കിൽ 
മണിമല്യോറിന്ലറ തീരത്തോണ് മണിമല് പഞ്ചോയത്ത് സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നത്. 
നോകടോടി കഥകലെ ക്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിനോയി കക്ര സർക്കോർ നോകടോടി 
്രോമമോയി ്പഖ്യോപിച്ചു. മല്കയോര കമഖ്ല്യോയ പഞ്ചോയത്തിൽ 15 
വോർഡുകെോണുള്ളത്. നൂറ്റോണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് കോഞ്ഞിരപ്പള്ളി, മീനച്ചിൽ 
്പകേശങ്ങെിൽ നിന്ന് ഈ ്പകേശകത്തക്ക് കുടികയറിയ കുടികയറ്റ 
കർഷകരുലട പിൻരോമികെോയ ഇവർ കുടുംബ്ശീ സംവിധോനലത്തയും ഒപ്പം 
ലകോണ്ട് നടക്കുന്നു. ്ശീമതി ഉഷോ സുധീറിന്ലറ കനതൃതവത്തിൽ 15 എ ഡി 
എസ്സുകെില്ോയി 15 സി ഡി എസ്സ് ലമമ്പർമോരും എക്സ് ഒഫീകഷയോ 
അംരങ്ങെും ഒലത്തോരുമകയോലട ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഭരണ 
സമിതിയ്ലക്കോപ്പം സി ഡി എ് അക്കൗണ്ടന്് മഞ്ജുെ അനിൽകുമോറും 
ലമമ്പർ ലസ്കട്ടറി ്ശീമതി . കഷോെി ഫില്ിപ്പും കർമനിരതരോയി 
ഭരണസമിതിയ്ലക്കോപ്പമുണ്ട്.  

സോമൂഹിക അടുക്കള  

കകോവിഡ് വയോപനം തടയോൻ ഏർലപ്പടുത്തിയ കല്ോക്ക് ഡൗൺ കോല്ത്തു 
സംസ്ഥോനത്തു ആരും  വീടുകെിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സ്ഥിതി 
ഉണ്ടോവരുലതന്നു ല്ക്ഷ്യകത്തോലട സംസ്ഥോന സർക്കോർ നടപ്പില്ോക്കിയ 
പദ്ധതിയോയ സോമൂഹിക അടുക്കെ നടത്തുന്നതിനോയി പഞ്ചോയത്തിലനോപ്പം 
കുടുംബ്ശീയും കെർന്ന് ഈ സംരംഭം ഏലറ്റടുത്തു. 2020 മോർച്ച് 26 ആം 
തീയതി കറിക്കോട്ടൂർ രവലെന്് എൽ പി ്കൂെിൽ പഞ്ചോയത്ത് 
്പസിഡന്് ്ശീമതി. ആൻസി ലസബോ്റയോന്ലറയും പഞ്ചോയത്ത് ലസ്കട്ടറി 
്ശീമതി. കരണുക കേവി അമ്മോെിന്ലറയും കുടുംബ്ശീയുലടയും 
കനതൃതവത്തിൽ സമൂഹ അടുക്കെ ്പവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 
അര്ഹതലപ്പട്ടവരുലട കകകെിൽ ഭക്ഷ്ണം എത്തിക്കുന്നതിനോയി 
ലെയർകപഴ്സണും  സി ഡി എ് അംരങ്ങെും ഓകരോ േിവസവും 
പഞ്ചോയത്തിലനോപ്പം സഞ്ചരിച്ചു. ഹരിത െട്ടം പോല്ിച്ചു ലകോണ്ട് ഭക്ഷ്ണ 
ലപോതി ഒരുക്കുന്നതിനോയി ഒരു അയൽക്കൂട്ട അംരത്തിലന 3 വോഴയില് 
എത്തിക്കുന്നതിനോയി നികയോരിച്ചു. ഓകരോ േിവസവും ഓകരോ വോർഡിനും 
കമ്മയൂണിറ്റി ഇൻഫർകമഷൻ ലനറ്റ് വർക്ക് ്രുപ്പുവഴി നിർകേശങ്ങൾ നൽകി 



അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങലെ സജ്ജരോക്കി. തങ്ങെോൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ 
സഹോയലമത്തിക്കോൻ കുടുംബ്ശീ അംരങ്ങെും തയ്യോറോയകപ്പോൾ സോമൂഹിക 
അടുക്കെ വിജയമോയി തീർന്നു.  

 

 

 

 

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻഫർകമഷൻ നനറ്ററ വർക്കറ  

ലകോകറോണയുമോയി ബന്ധലപ്പട്ട് സംസ്ഥോന സർക്കോരിന്ലറയും 
കുടുംബ്ശീയുലടയും നിർകേശങ്ങെും അറിയിപ്പുകെും കൃതയമോയി 
അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങെിൽ എത്തിക്കുവോൻ സി ഐ എൻ ്രൂപ്പുകൾക്സ 
കഴിഞ്ഞു. ്രൂപ്പുകൾ വഴി നൽകുന്ന നിർകേശങ്ങൾ തോലഴ തട്ടികല്ക്ക് 
എത്തിക്കുന്നതിന് സി ഡി എ് തല്ത്തില്ും എ ഡി എ് തല്ത്തില്ും 



അയൽകൂട്ട തല്ത്തില്ും ്രൂപ്പുകൾ ഒരുങ്ങിയകപ്പോൾ കുടുംബ്ശീ 
അംരങ്ങെുലട വിരൽ തുമ്പില്ും വിവരങ്ങൾ എത്തി തുടങ്ങി.  

 

ജജവോങ്കണം - അടുക്കളപ്പുറനത്തോരു ജജവകൃഷി  

വിഷരഹിതമോയ കജവ പച്ചക്കറികൾ സവന്തം അടുക്കെകത്തോട്ടത്തിൽ 
ഉത്പോേിപ്പിക്കുക എന്ന ല്ക്ഷ്യകത്തോലട കകോട്ടയം ജില്ലോ മിഷന്ലറ 
കനതൃതവത്തിൽ നടന്ന കജവോങ്കണം - അടുക്കെപ്പുറലത്തോരു കജവകൃഷി 
പരുപോടിയിൽ അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾ പലങ്കടുത്തു. സമകോല്ിക 
പശ്ചോത്തല്ത്തിൽ സവയം പരയോപ്തത കക വരികക്കണ്ട ആവശയകത 
ഉൾലക്കോണ്ട് ലകോണ്ട് തങ്ങെുലട അടുക്കെപ്പുറത്തു പച്ചക്കറികൾ നട്ടുലകോണ്ട് 
അവലയ പരിപോല്ിച്ചും ഈ ഉേയമത്തിൽ പലങ്കടുക്കോൻ ലെയർകപഴ്സൺ 
ഉൾലപ്പലട ഉള്ള അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾ തയ്യോറോയത് ്പശംസനീയമോണ്. 

 

 

വകയോജന സംരക്ഷണം  

          കുടുംബ്ശീയുലട കനതൃതവത്തിൽ കകോവിഡ് 19 മൂല്മുള്ള 
കല്ോക്സലഡൗൺന്ലറ പശ്ചോത്തല്ത്തിൽ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അരതി രഹിത 
കകരെം പദ്ധതിയുലട രുണകഭോക്തോക്കൾക്സ മോനസിക സോമൂഹിക പിന്തുണ 



നൽകുകയും കബോധവത്കരണവും അകതോലടോപ്പം അവരുലട വിവര 
കശഖ്രണം നടത്തുന്നതിനോയി സി ഡി എസ്സിൽ  ആർ പി മോലര 
െുമതല്ലപടുത്തിയിരുന്നു. അതുകപോലല് തലന്ന വകയോജന അയൽകൂട്ട 
അംരങ്ങലെ കനരിട്ട് വിെിച് അവരുലട ആശങ്കകെും വയോകുല്തകെും പങ്കു 
ലവക്കുന്നതിനും അതുകപോലല് തലന്ന അവർക്ക് കവണ്ട നിർകേശങ്ങെും 
നൽകോൻ കുടുംബ്ശീ സി ഡി എസ്സ് നു കഴിഞ്ഞു. 

  

 

മുഖ്യമശ്രിയുനട സഹോയഹസ്തം വോയ്ര രദ്ധതി  

 

കല്ോക്ക് ഡൗൺ ്പഖ്യോപിച്ച സോഹെരയത്തിൽ സോധോരണക്കോരന്ലറ ലതോഴിൽ 
ജീവിതത്തിൽ സോരമോയി ബോധിക്കലപ്പകട്ടക്കോലമന്നും ഓകരോ കുടുംബവും 
തങ്ങെുലട നിതയെില്വിനുകപോല്ും കഷ്ടലപ്പകട്ടക്കോലമന്നും മുൻകൂട്ടി കണ്ട് 
അതിലന തടയിടോൻ സർക്കോർ വിഭോവനം ലെയ്ത പദ്ധതിയിൽ ആലകയുള്ള 
172 അയൽക്കൂട്ടങ്ങെിൽ സർക്കോർ നിർകേശിക്കുന്ന അർഹത ്പകോരം 130 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങെില്ോയി 1513  അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങെോണ് ഉൾലപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. 
അതിൽ 1059 കപർക്സ 5000 രൂപ വീതവും 376 കപർക്സ 10000 രൂപ വീതവും 
68 കപർക്സ 10000  രൂപ വീതവും 10 കപർക്സ 15000 രൂപ വീതവും 
അനുവേിച്ചു നൽകി. 

 

ജനകീയ കഹോട്ടല്ിന്ലറ ്പോരംഭ നടപടികൾ പൂർത്തിയോയി കഴിഞ്ഞു. വരും 
േിവസങ്ങെിൽ ്പവർത്തനം തുടങ്ങും. 

 

 

അശവതി വിജയൻ  

കലോക്ക് കകോഓർഡികനറ്റർ (എം.ഐ.എ് ) 

കോഞ്ഞിരപ്പള്ളി കലോക്ക് 


