
                   കകോവിഡ് സമയത്തെ കുടുുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്സ് 

 

                                    കലോക്ക്                  -    ളോലും 

                                   സി.ഡി.എസ്സ്           -    കരൂർ 

കകരളും കലോകെിനു സുംഭോവന ത്തെയ്ത ഏറ്റവുും മഹെോയ സ്തശ്തീ മുകേറ്റ 

രോക്തീകരണ ശ്രസ്ഥോനമോണ് കുടുുംബശ്രീ സുംഘടനോ സുംവിധോനും.കുടുുംബശ്രീ 

എേ സോമുഹിക, സോമൂഹയ സുംഘടന സുംവിധോനെിന്ത്തെ വരകവോത്തട 

കകരളെിൽ, ശ്രകതയകിച്ചും സോധോരണക്കോരോയ സ്തശ്തീകൾക്കുും അതുവഴി 

സമൂഹെിനുും അഭിനന്ദോർഹമോയ രുകരോഗതി കകവരിക്കോനോയി. 

സമൂഹെിൽ വയക്തമോയ സ്ഥോനും കനടിത്തയടുക്കുേതിനുും മുഖ്യധോരയികലക്ക് 

കടേു വരുേതിനുും സവന്തും അവകോരങ്ങത്തളകുെിച്് അെിവ് കനടുേതിനുും 

കുടുുംബശ്രീ ശ്രവർെനങ്ങൾ വഴി സോധിച്ച. 

                       കലോക ജനത ഒേടങ്കും ഭീതികയോത്തട കണ്ട മഹോമോരി ആണ് 

കകോവിഡ്19.ഒകേത്തെ മനുഷ്യ ജീവന് ഭീഷ്ണി ആയ ഈ മഹോമോരിത്തയ മുേിൽ 

കണ്ട്  കുടുുംബശ്രീ എേ സ്തശ്തീ കൂേോയ്മ ഒേടങ്കും സമൂഹെിൽ സജീവമോയി 

ശ്രവർെിക്കുകയുണ്ടോയി.കവോെന്കെനിൽ കഴിയുേ ഒകേത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് 

ശ്രകയോജനകരമോയി ശ്രവർെിക്കോൻ ഈ കൂേോയ്മക്ക് 

സോധിച്ച.കുടുുംബശ്രീയുത്തട ഇടത്തരടലുകൾ ഒകേത്തെ നടക്കുകയുണ്ടോയി.കകോേയും 

ജിലലയിത്തല കരൂർ രഞ്ചോയെ് കുടുുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്സചും ഒകേത്തെ 

ശ്രവർെനങ്ങൾ സമൂഹെിനു മുേിൽ കോഴ്െത്തവച്ച മോതൃകയോയി. 

 

 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ൺ 

തകേരസവയും ഭരണസ്ഥോരനങ്ങൾ കുടുുംബശ്രീ കൂേോയ്മ വഴി സമൂഹ അടുക്കള 

എേ ദൗതയും ലക്ഷ്യും വയ്ക്കുകയുണ്ടോയി.മികച്രീതിയിൽ ആ ഒരു 

ദൗതയെിത്തന വിജയിപ്പിക്കോൻ കുടുുംബശ്രീക്ക് കഴിഞ്ഞു.കരൂർ 

രഞ്ചോയെിന്ത്തെ കനതൃതവെിൽ കരൂർ കുടുുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്സ് സമൂഹ 

അടുക്കള നടെുകയുണ്ടോയി.നലലരീതിയിൽ തത്തേ വിജയിപ്പിച്ച.51ദിവസും 



വളത്തര മികച് രീതിയിൽ സമൂഹ അടുക്കള നടെോൻ സി.ഡി.എസ്സ് 

ത്തെയർകരഴ്സണുും,അക്കൗണ്ടന്െുും,കുടുുംബശ്രീ അുംഗങ്ങളചും നലല മനസ്സ് 

കോണിച്ച. കവോെന്കെനിൽ കഴിയുേ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്ണും നൽകുക എേ 

ലക്ഷ്യകെോത്തട ആണ് സമൂഹ അടുക്കള ശ്രവർെിച്ിരുേത്. കരൂർ 

രഞ്ചോയെിത്തല ത്തനച്ിപ്പചഴൂർ വോർഡ് ത്തല സ്തകൂളിൽ ആണ് കിച്ൺ 

നടെിയിരുേത്.2 ബോലസഭോകുേികൾ 6 വീടുകളിൽ ഉച്ഭക്ഷ്ണും ത്തകോടുെു 

മോതൃകയോയി. ഒെിരികരർക്ക് ശ്രകയോജനകരമോയിമോയിമോെി  ഈ ഒരു 

ദൗതയും.     

 

 

 

സേദ്ധ കസന ത്തരജിസ്തകശ്ടഷ്ൻ 

 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്നിലുും മറ്റചമോയി കസവനെിൽ ഏർത്തപ്പേിരുേ കുടുുംബശ്രീ 

അുംഗങ്ങൾ സേദ്ധ കസന  ത്തരജിസ്തകശ്ടഷ്ൻ ത്തെയ്തിേചണ്ട്. 

 

 

 



    കയോരി ബോഗ് നിർമ്മ്ോണും 

  കകരള സർക്കോർ ജനുവരി ഒേ് മുതൽ പ്ലോസ്റ്റിക് കവെുകൾ,കിറ്റചകൾ ഇവ 

നിർെലോക്കിയകരഷ്ും കുടുുംബശ്രീ സുംരുംഭക യൂണിറ്റചകൾ നലല 

ഗുണകമന്മയുള്ള കയോരി ബോഗുകളചും മറ്റചും നിർമ്മ്ിക്കോൻ തുടങ്ങി.കരൂർ 

രഞ്ചോയെിത്തല ഇകക്കോ കലഫ് എേ 5 കരർ അടങ്ങുേ സുംരുംഭക യൂണിറ്റ് 

വളത്തര മികച്രീതിയിൽ തത്തേ കയോരി ബോഗ് നിർമ്മ്ിച്് സപ്പ്കളകക്കോക്കു 

നൽകുകയുണ്ടോയി.1500 ൽ രരും കയോരി ബോഗുകൾ നിർമ്മ്ിച്് ത്തകോടുെു.   

 

 

 



 

 

മോസ്തക് നിർമ്മ്ോണും 

കകോവിഡ് എേ മഹോമോരി കലോകെു വയോരിക്കോൻ തുടങ്ങിയകപ്പോകഴ 

സർക്കോർ മോസ്തക് നിർബന്ധമോക്കി.കുടുുംബശ്രീ മുകഖ്ന ലക്ഷ്ക്കണക്കിന് 

മോസ്തക് നിർമ്മ്ിച്് വിരണനും ത്തെയ്യചേുണ്ട്.കരൂർ ശ്ഗോമരഞ്ചോയെ് 

കുടുുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ത്തെയ്തുശ്രവർെിക്കുേ ഇകക്കോ കലഫ് 

എേ സുംരുംഭ യൂണിറ്റ് 2000 െിൽ രരും മോസ്തക്കുകൾ നിർമ്മ്ിച്് ആകരോഗയ 

വകുപ്പിലുും,രഞ്ചോയെിലുും,ത്തതോഴിലുെപ്പചകോർക്കുും,വയക്തിരരമോയുും 

നൽകുകയുണ്ടോയി. 



 

 

ആകരോഗയ സ്ഥിതി വിലയിരുെൽ 

കവോെന്കെനിൽ കഴിയുേ 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരുത്തട ആകരോഗയ സ്ഥിതി 

RP മോർ വിലയിരുെി വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക ോമിൽ കെർക്കുേു. 

 



ആശ്രയക്കു തണലോയി 

സി.ഡി.എസ്സിത്തല ആശ്രയ കുടുുംബെിൽ ഉൾത്തപ്പേ വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവത്തര 

വിളിച്ചള്ള കക്ഷ്മോകനവഷ്ണും ആണ് ഇതുത്തകോണ്ടു ഉകേരിക്കുേത്.രോവത്തപ്പേ 

ആശ്രയ കുടുുംബെിൽത്തരേവത്തര  ക ോണിൽ കൂത്തട വിളിച്് അവർ കനരിടുേ 

ശ്രശ്നങ്ങളചും അവരുത്തട നിലവിത്തല അവസ്ഥയുും മനസിലോക്കുകയുും 

ത്തെയ്യചേു. 

ഒരു രിടി രച്ക്കെിയുമോയി രൗർണമി കുടുുംബശ്രീ 

കരൂർ ശ്ഗോമരഞ്ചോയെിത്തല വോർഡ് 14 ത്തല രൗർണമി കുടുുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി 

കിച്ണു കവണ്ടി അവരവരുത്തട വീേചവളപ്പിത്തല രച്ക്കെികൾ നൽകി 

മോതൃകയോയി. 

                             

                                           

                                                                                                                              രിവശ്രസോദ് .എസ്സ് 

                                                                                                                   എും.ത്തക.എസ്ത.രി   ബി.സി 

                                                                                                                                 ളോലും കലോക്ക് 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 


