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ക ൊറ ൊണ   ൊലത്തു  കെമ്പ്   ുടുുംബശ്രീ                                    

ശ്രവർത്തനങ്ങളിലൂകട...... 

             റ ൊട്ടയും   ജില്ലയികല   വവക്കും റലൊക്കിൽ എ ണൊ ുളും ജില്ലയുമൊയി 

അതിരുരങ്കിട്്ട റവമ്പനൊട്്ട  ൊയലൊലുും മുവൊറ്റുരുഴയുകട വ വഴിയലുും െുറ്റ കരട്ട 

ശ്ര ൃതിസുന്ദരമൊയ ക ൊച്ചു ശ്രൊമും ആണ് കെമ്്പ രഞ്ചൊയത്്ത. മത്സ്യ കതൊഴിലൊളി ളൊണ് 

ഇവികട  ൂടുതൽ . രഞ്ചൊയത്തികല എല്ലൊ  ശ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുും  ഒപ്പും   നിൽക്കൊനുും   

റവണ്ട   രിന്തുണ   നൽ ൊനുും  സന്നദ്ധ റസവനത്തിന് തയ്യൊ ൊയ ഒരു    ുടുുംബശ്രീ   CDS   

ആണ് കെമ്പിൽ   ശ്രവർത്തിക്കുന്നത് .   ുടുുംബശ്രീ   ശ്രവർത്തനങ്ങൾ   സുരമമൊയി 

നടപ്പിലൊക്കു യുും  ൊരയക്ഷമമൊയി  കെയ്യൊനുും    ഴിവുള്ള   കെയർറരഴ്സൺ ശ്രീമതി :  

സജിത   രൊറജശ്ന്ദൻ   അക്കൗകണ്ട ൻ്്ക    ശ്രീമതി  ബിന്ദു സ്ക ിയ എന്നിവറരൊകടൊപ്പും ഏത് 

ശ്രവർത്തനത്തിനുും ഒപ്പും നിൽക്കുന്ന  15 CDS  കമമ്പർമൊരുമൊണ് എൻ്്ക  മൊതൃ –CDS  -

നു  ബലും .  
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                        റലൊ ്  ഡൗൺ   ആരുംഭിച്ചറപ്പൊൾ    കതകല്ലൊന്ന്    ഭയകരട്ടങ്കിലുും    

ഏകതൊരു   ആരത്ഘട്ടകത്തയുും തരണും കെയ്യുന്നതിനുള്ള   ദൃഢ   നിശ്ചയമൊണ്    CDS 

ശ്രവർത്തനകത്ത   മൊതൃ   രരമൊക്കുന്നത്   .   സൊമ്പത്തി  ശ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അപ്പു ും 

 ുടുുംബശ്രീക്ക്   ഒരു    സമൂഹത്തിൽ    എകന്തൊകക്ക    സവൊധിനും    കെലുത്തൊും   

എകന്തല്ലൊും   മൊതൃ  ൾ    സൃഷ്ടിക്കൊും   എന്നത്    cds  ശ്രവർത്തങ്ങളിലൂകട 

മനസിലൊ ുും   .    ുടുുംബശ്രീ    സ്ശ്തീ ൾ    എന്ന   വില ു ഞ്ഞ     ൊഴ്ചപ്പൊട്   ഈ    

ക ൊറ ൊണ     ൊല   ശ്രവർത്തനറത്തൊകട    മൊ ുും   എന്നത്  തീർച്ച .. 

ശ്രധൊന ശ്രവർത്തനങ്ങൾ 

1. ക ൊറ ൊണകെ   തടെൊാം    റ ൊധവത് രണത്തിലൂകട 

റലൊ ് ഡൗൺ    ശ്രഖ്യൊരിക്കുന്നതിന്    മുൻര്    തകന്ന    ജില്ലൊ   മിഷന്ക     

നിർറദരത്തിൽ   BRAKE THE CHAIN   യൊമ്പയിൻ    ശ്രൊധൊനയകത്ത     ു ിെ്    

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ    റബൊധവത് രണും    നടത്തൊൻ   കെമ്്പ     ുടുുംബശ്രീക്ക്    ആയി .   

റ ൊവിഡ്    വയൊരന    ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ    തകന്ന     ുടുുംബശ്രീ    അുംരങ്ങൾക്ക്    

അവറബൊധും    വളർത്തി    ഭയകപ്പടൊകത     രുതറലൊകട     റലൊ ് ഡൗൺ    റനരിടൊൻ    

 ുടുുംബശ്രീ    അുംരങ്ങകള    സഹൊയിക്കൊൻ    ഴിഞ്ഞു . 

2. വറെൊജനങ്ങകെ   നിങ്ങൾ    ഒറ്റെ്കല്ല    ഞങ്ങൾ   ഒപ്പാം    ഉണ്ട്  

റ ൊവിഡ്   19   റരൊരും    ഏക     ശ്രതയൊഘൊതങ്ങൾ    ഉണ്ടൊക്കുന്ന    ഒരു    വിഭൊരും    

ആണ്     വറയൊജനങ്ങൾ .അവർക്ക്     റവണ്ട   ശ്രദ്ധക്കുും     രുതലിനുമൊണ്    കെമ്്പ    

 ുടുുംബശ്രീ    CDS   ആദയ    രരിരണന     നൽ ിയത് .   വറയൊജന  അയൽ ൂട്ടത്തികല    

അുംരങ്ങകളയുും    അയൽക്കൂട്ടങ്ങളികല    മറ്റ്    വറയൊജങ്ങകളയുും   CDS   കമമ്പർമൊരുും 



. 

ഓർരവനറസഷൻ  BC യുും    റനരിട്്ട റ ൊണിലൂകട    ബന്ധകരട്ടു    .   അവരുകട    ശ്രശ്നങ്ങൾ   

റെൊദിച്ചു    അ ിഞ്ഞു,ആവരയക്കൊർക്ക ്  മരുന്നു ളുും ഭക്ഷണവുും എത്തിച്ചു.   189 

വറയൊജനങ്ങകള    ആണ ്   വിവരങ്ങൾ റരഖ്രിച്ചത് .തങ്ങകളയുും    അറനവഷിക്കൊൻ    

ആളുണ്ടറല്ലൊ    എന്ന സറന്തൊഷും    അവർ     രങ്കുകവച്ചു . 

3. മ്മ്യൂണിറ്റി    ിച്ചൺ 

                     

 

റലൊ ് ഡൗൺ     ൊലകത്ത CDS ൻക   ശ്രധൊന ശ്രവർത്തനങ്ങളിൽ    ഒന്നൊണ ്     മ്മ്യൂണിറ്റി   

 ിച്ചൺ.    4 റരരടങ്ങുന്ന   തനിമ    യൂണിറ്റൊണ ് CDS ൽ  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൺ    നടത്തിയത് 

.28-03-2020ശ്രവർത്തനും    ആരുംഭിച്ചു 19-5-2020  തിയതി വകര ശ്രവർത്തിച്ചു .ആക     50 

ഊണു ൾ ദിവസവുും   നൽ ൊൻ    സൊധിച്ചു .    ുടുുംബശ്രീയുും തറേരസവയുംഭരണ 

വ ുപ്പുമൊയി    സഹ രിച്ചു    ക ൊണ്ട ്   ആരുംഭിച്ച     മ്മ്യൂണിറ്റി   ിച്ചൺ    റലൊ ് ഡൗൺ   



. 

മൂലും    സുംസ്ഥൊനത്തിൽ ആരുും   ഒരു   റനരകത്ത    ആഹൊരത്തിനൊയി    വലയരുത ്   എന്ന   

മുഖ്യമശ്ന്തിയുകട  വൊരദൊനും    രൂർണമൊയുും നി റവറ്റൊൻ    ഴിഞ്ഞു.  

4.എല്ലൊ അെൽകൂട്ടത്തില ാം മൊസ് ്  

CDS    രരിധിയിലുള്ള എല്ലൊ   തയ്യൽ രുമൊയി    റെർന്ന്    cds  റനതൃതവത്തിൽ മൊസ്കു  ൾ 

എല്ലൊ   വീട്ടിലുും    വിതരണും    കെയ്തു. റലൊ ് ഡൗൺ    ആരുംഭറത്തൊകട    മൊസ്ക ്   ധൊരണും    

അനിവൊരയമൊയി    മൊ ിയിരിക്കുന്ന    സൊഹെരയത്തിൽ    സ് ൂളു ളിറലക്കുും    മറ്റ ്   

അർദ്ധസർക്കൊർ    സ്ഥൊരനങ്ങളിറലക്കുും    ആവരയമൊയ    മൊസ്കു  ൾ  തയ്യിെ്    

നല്കിക ൊണ്ടിരിക്കു യൊണ്  ുടുുംബശ്രീ  അുംരങ്ങൾ . .    

5.മ ഖ്യമന്ത്രിെ കട സഹൊെ ഹസ്താം  വൊയ്പ   

അയൽക്കൂട്ട അുംരങ്ങൾക്ക ്20000 /- രൂര വകര   രലിര രഹിത    വൊയ്പ    ലഭയമൊക്കൊനുള്ള    

മുഖ്യമശ്ന്തിയുകട സഹൊയ ഹസ്തും  വൊയ്പ   രദ്ധതി    അനുസരിെ്    വിരദമൊയ 

രരിറരൊധന ൾക്ക്   റരഷും    കെമ്്പ     ുടുുംബശ്രീ   16300000/-  രൂരയുകട  234    വൊയ്ര  

അറരക്ഷ ൾ    ബൊങ്കു ളിൽ    സമർപ്പിച്ചു .   അർഹരൊയ  എല്ലൊവകരയുും    കണ്ടത്തി 

െുരുങ്ങിയ    ദിവസും   ക ൊണ്ട ്   ബൊങ്കു ളിൽ   അറരക്ഷ    സമർപ്പിക്കൊൻ   ഴിഞ്ഞു .   

വവക്കും    റലൊക്കിൽ   ആദയും    വൊയ്പ    അറരക്ഷ ൾ   സമർപ്പിക്കൊൻ  CDS   ന്     ഴിഞ്ഞു .. 

6.CIN   ന്ത്രൂപ്പ ്  ന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ  

സുംസ്ഥൊന   സർക്കൊരിന്ക  റസവനങ്ങൾ   റനട്ടങ്ങൾ    അ ിയിപ്പു ൾ    തുടങ്ങിയ   

 ൊരയങ്ങൾ     ുടുുംബശ്രീ  അുംരത്തിനുും     ുടുുംബത്തിനുും കരൊതുസമൂഹത്തിനുും വകര 

ലഭയമൊക്കുന്നതിനുും സൊധൊരണ ൊരുകട   അടിയന്തിര    വിഷയങ്ങൾ    തിരിച്ചു   

സർക്കൊരികന    അ ിയിക്കുന്നതിനുും    ഉള്ള    റവദി  ആയിട്ടൊണ ് CIN    ശ്രൂപ്പ ്  CDS    ൽ  



. 

ശ്രവർത്തിക്കുന്നത ്. എൻ്്ക    റനതൃതവത്തിൽ    CDS   കെയർറരഴ്സൺ ,അൽ ൗണ്ടൻ ്  CDS   

കമമ്പർമൊർ , ADS  ഭൊരവൊഹി ൾ എന്നിവരുമൊയി റെർന്ന്    CDS  തല    ശ്രൂപ്പ ് 

ശ്രവർത്തിക്കുന്നു .   ൂടൊകത   15   വൊർഡു ളിലുും   വൊർഡ ് തല   ശ്രൂപ്പു ളുും     ൊരയക്ഷമും 

ആയി    ശ്രവർത്തിക്കുന്നു.  റ ൊവിഡ്    റരൊരവുമൊയി   ബന്ധകപ്പട്ട   സവീ രിറക്കണ്ട    

മുൻ രുതലു ൾ ,ഓറരൊ  ദിവസകത്ത    റരൊരവിവരങ്ങൾ   എന്നിവ  വിരവൊസ റയൊരയമൊയ    

റശ്രൊതസിൽ  നിന്ന്     ജനങ്ങളിറലക്ക ്  എത്തിക്കൊൻ    CIN    ശ്രൂപ്പിന ്    ഴിഞ്ഞു .   ൂടൊകത  

റലൊണുമൊയി   ബന്ധകപ്പട്ട    വിവരങ്ങൾ ,  സന്നദ്ധ  റസന വിവരങ്ങൾ    തുടങ്ങിയവ  

നിമിഷങ്ങൾക്ക ും    ലഭയമൊക്കുന്നതിനുും ഈ   ശ്രൂപ്പ്രിന്   ഴിഞ്ഞു..     

7. ൊലസഭൊ    ട്ടി ൾക്  ആെ ള്ള  ന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ  

 കവറക്കഷൻ  തുടങ്ങുന്നതിന്    മുൻര്  തകന്ന  ക ൊറ ൊണ  മൂലും   ുട്ടി ൾക്ക ്  

വീട്ടിലിരിറക്കണ്ടി   വന്നു . ശ്രതീഷിക്കൊകത  എത്തിയ  അവധി   ആയതിനൊൽ  ശ്രറത ിച്ചു  

പ്ലൊനിങ്  ഒന്നുും തകന്ന   ുട്ടി ളുകട   ൊരയത്തിൽ  രക്ഷിതൊക്കൾക്കുും  ഇല്ലൊയിരുന്നു 

.അറപ്പൊളൊണ ് ജില്ലൊ മിഷന്ക   റനതൃത്തത്തിൽ   ുട്ടി ൾക്കൊയി   ഓൺവലൻ   

മത്സ്രങ്ങൾ  സുംഘടിപ്പിച്ചത ്.. ുട്ടി   ിച്ചൻ ,കസൽ ി  മത്സ്രും ,റ്റി ്ററ്റൊ ്   മത്സ്രും ,നുണ   

മത്സ്രും, ഥര ച്ചിൽ  മത്സ്രും എന്നിവക്കു  CDS   കല  ബൊലസഭൊ   ുട്ടി ൾ  രകങ്കടുത്തു 

.. ൂടൊകത    CDS   ആഭിമുഖ്യത്തിൽ    ുട്ടി ൾക്ക്  രുസ്ത ങ്ങൾ  വിതരണും    കെയ്തു.  

8.ജജവ  ൃഷിെിറലക്  ഒര    മടകാം  

വീട്ടിലിരിക്കുന്ന  സമയും  എങ്ങകന  ലശ്രദമൊയി   ഉരറയൊരിക്കൊും  എന്ന്  

െിന്തിച്ചിരിക്കുറമ്പൊളൊണ ് ജില്ലൊ മിഷൻ  വജവ അങ്കണും  ആരുംഭിക്കുന്നത് . 

വിഷരഹിതമൊയ  രച്ചക്ക ി ൾ  സവന്തും   അടുക്കള റതൊട്ടത്തിൽ   ഉത്രൊദിപ്പിക്കു     

എന്ന  ലക്ഷയറത്തൊകട   സുംഘടിപ്പിക്കുന്ന   മത്സ്ര   രരിരൊടിയൊണ്   വജവൊങ്കണും .  വിത്്ത  



. 

നടിൽ   തുടങ്ങി    വിളകവടുപ്പ ്  വകര    ആയിരുന്നു  മത്സ്രും . CDS  കല  6  CDS   

കമമ്പർമൊരുും10  ഓളും  അയൽക്കൂട്ട അുംരങ്ങളുും   മത്സ്രത്തിൽ  രകങ്കടുത്തു .. 

 

 

 

………………………………………. റ വലും  സൊമ്പത്തി  ശ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു അപ്പു ും    സമൂഹകത്ത 

ബൊധിക്കുന്ന ഏത ്  മഹൊമൊരികയയുും  റനരിടൊൻ   ഉള്ള   ഒരു   സമൂഹകത്ത    സൃഷ്ടിക്കൊൻ  

എല്ലൊ    ശ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുും   ുടുുംബശ്രീക്ക് ഒപ്പും എന്നുും   ………………………………………………… 


