
 
   

 

 

ആമുഖം  
 

കുന്നുകളും സമതല പ്രേപ്േശങ്ങളും 

ഇടകലർന്നു കിടക്കുന്ന രേപ്േശമാണ് 

കുന്നത്തുനാട്. ഭൂരിഭാഗവും 

കാർഷിക പ്മഖലയിൽ 

അധിഷ്ടിതമാണ്.  പ്ലാകം ഉറ്റു 

പ്നാക്കുന്ന മഹാ രേസ്ഥാനമായ 

കുടുംബരശീ 2003  മുതൽ ഇവിടട 

മഹത്തായ രേവർത്തനങ്ങൾ ടെയ്തു 

പ്ോരുകയാണ്. വിവിധങ്ങളായ 

േദ്ധതികളിലൂടട സാധരണകാർക് 

താങ്ങാകാൻ രേസ്ഥാനത്തിന്  

കഴിഞ്ഞു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 

ഒരു പ്ലാക്കിൽ മാരതം 

നടപ്പിലാക്കിയ   SVEP േദ്ധതിയുടട 

രേപ്യാജനം ലഭിച്ചു     207-ഓളം 

സംരംഭങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ 

േഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. കാർഷിക 

രംഗം ശക്തിടേടുത്തിടകാണ്ടു 

ഏകപ്േശം   67- ഓളം ടജ എൽ ജി 

കളും രേവർത്തിച്ചു പ്ോരുന്നു

 

മഹാ മാരിയുടട വരവ…്..    

പ്ലാകമാടക േകച്ചുപ്ോയ മഹാ 

വയാേിടയ ടെറുക്കാൻ സർക്കാർ 

സംവിോനങ്ങൾ കിണഞ്ഞു 

രശമിച്ചപ്പ്പാൾ സാധരണക്കാരുടട 

രേധിനിധിയാകാനും പ്താപ്ളാട് 

പ്താൾ പ്െർന്നു രേവർത്തിക്കാനും 

അവസരം ലഭിച്ചതിൽ 

രേസ്ഥാനത്തിടല ഓപ്രാ അംഗവും 

അഭിമാനിക്കുന്നു. രാജയം ടമാത്തം 

പ്ലാക്്കൺഡൗണിന്ടറ   കഷ്ടതകൾ 

അനുഭവിച്ചുടകാണ്ടിരുന്നപ്പ്പാൾ 

ടോതു ജനങ്ങൾടക്കല്ലാം 

വീട്ടിലിരിപ്ക്കണ്ടി വന്നപ്പ്പാൾ 

അവരുടട  രേതിനിധിയായി എന്നും  

കുടുംബരശീ  രേവർത്തകർ 

ഉണ്ടായിരുന്നു.ഒരു പ്നരടത്ത 

ഭക്ഷണത്തിനായി 

ബുദ്ധിമുട്ടിയവർക് ഭക്ഷണം 

ഉണ്ടാക്കാൻ കമയൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ 

സജീവമായി, ആപ്രാഗയരക്ഷ 

മരുന്നുകൾ വീടുകളിടലത്തിക്കാൻ 

ആപ്രാഗയ രേവർത്തകപ്രാടടാപ്പം 

നിന്നു, ആപ്രാഗയ സുരക്ഷക്കു പ്വണ്ട 

മാസ്കു കളും സാനിടടസറുകളും 

നിർമിക്കുകയും വിതരണം 

നടത്തുകയും ടെയ്തു, ടോതു 

ഇടങ്ങൾ ശുെിയാക്കാനും 

ആളുകടള പ്ബാധവാൻമാരാനും 

േഞ്ചായത്തിപ്നാട് സഹകരിച്ചു 

രേവർത്തിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ 

ഒട്ടനവധി മാതൃകാേരമായ  

രേവർത്തനങ്ങളിലൂടട കുടുംബരശീ 

ഈ പ്ലാക്കഡൗൺ കാലത്തു സമൂഹ 

രശദ്ധ ആകർഷിച്ചു 

 

 

      

ക ോവിഡ്-19  ോലത്തെ സി ഡി എസ് തല 

പ്രവർെനങ്ങൾ 

 ുന്നെുനോട് 

 ുടുുംബപ്രീ CDS 

ൻത്തെ  പ്രോഥമീ  

വിവരങ്ങൾ: 

രേവർത്തനം 

ആരംഭിച്ചത്:12/2/2003 

ആടക അംഗങ്ങൾ :3986 

നിലവിടല 

അയൽകൂട്ടങ്ങളുടട 

എണ്ണം:204 

      ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങൾ:18 

ആടക എ ഡി എസുകൾ :18 

ആടക സംരംഭങ്ങൾ :207 

ആടക ടജ എൽ ജികൾ:67 

വപ്യാജന 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ:19 

ബാലസഭകൾ :22 

ആരശയ കുടുംബങ്ങൾ:189 



 
      

 
ക ോവിഡ്  ോലത്തെ പ്രധോന പ്രവർെനങ്ങൾ: 

 വോട്്ടസ ്ആപ്പ ്പ്രൂപ്പു ളുത്തട രൂരി രണും: 

പ്ലാക ്ഡൗൺ രേഖയാേിക്കുന്നതിടനപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചപ്പ്പാൾ തടന്ന എറണാകുളം ജില്ലാ 

മിഷൻ സവീകരിച്ച സുരേധാന നടേടികളിടലാന്നാണ ്വാട്ട്സ്ആപ്പ ്രഗൂപ്പുകളുടട 

രൂേികരണത്തിനുള്ള നിർപ്േശം.ആളുകൾ തമ്മിൽ സമ്പർക്കം േുലർത്താടത എങ്ങടന 

രേവർത്തനങ്ങടള ഏകീകരിക്കാം എന്ന െിന്തയിൽ നിന്നുമാണ ്വാട്ട്സ്ആപ്പ ്രഗൂപ്പുകൾ വഴി 

ഇത് സാധയമാക്കാം എന്ന നിഗമനത്തിപ്ലക്ക ്എത്തിയത്. ആയതിൻ രേകാരം കുന്നത്തുനാട ്

കുടുംബരശീ CDS, ADSകൾക്കും CDS കൾക്കും എല്ലാം രഗൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി. േിന്നീടപ്ങ്ങാട്ടുള്ള 

വിവിധങ്ങളായ രേവർത്തനങ്ങളുടട സജീവ െർച്ചാ പ്കരരങ്ങളായി ഈ രഗൂപ്പുകൾ മാറി. 

സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടട സഹായകസ്തമായി മാറാൻ  വിവിധയിടങ്ങളിൽ കുടുംബരശീ 

രേവർത്തകടര എത്തിക്കാനുള്ള ഏപ്കാേന രേവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് ഇതിലൂടടയാണ.് 

മാരതമല്ല ആപ്രാഗയ സംരക്ഷണത്തിൻ്ട്റ രോധാനയവും രേതിപ്രാധ നടേടികടളക്കുറിച്ചുമുള്ള 

അവപ്ബാധം സാധാരണക്കാരിപ്ലടക്കത്തിക്കാൻ ജില്ലാ മിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ വിവിധങ്ങളായ 

പ്ോസ്റ്ററുകളും ടമപ്സജുകളും ടഷയർ ടെയ്യാനുമുള്ള പ്വേിയായും ഇവ വർത്തിച്ചു.  

 

 

 

 

 

  മ്മൂണിറ്റി  ിച്ചൺ/ ജന ീയ ക ോട്ടൽ ആരുംഭും. 

അടിയന്തിരാവസ്ഥയിടലന്നവണ്ണം രാജയടത്ത പ്ഹാട്ടലുകളും കടകളുടമല്ലാം അടഞ്ഞു 

കിടന്നപ്പ്പാൾ ഒരു പ്നരടത്ത ഭക്ഷണത്തിനായി ഇവടയ ആരശയിച്ചിരുന്ന ോവടപ്പട്ടവർക്ക ്

ടകത്താങ്ങാകാൻ കമ്മൂണിറ്റി കിച്ചണ്ടുകളുടട രേവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അതുവടര 



 
      

 േഞ്ചായത്തിപ്നാട ്പ്െർന്്ന കുടുംബരശീ പ്ഹാട്ടലായി രേവർത്തിച്ചു പ്ോന്ന തൃപ്തികാൻ്റ്ീൻ 

ടെരബുവരി 28ന ്ഈ ഉേയമം ഏടറ്റടുത്തു ടകാണ്്ട കമ്മൂണിറ്റി കിച്ചണായി മാറുകയായിരുന്നു. 

േൂർണ്ണമായും േഞ്ചായത്ത ്സ്പ്ോൺസർഷിപ്പിൽ രാവിലപ്ത്തയും, ഉച്ചക്കലപ്ത്തയും ഭക്ഷണം 

ഉണ്ടാക്കി ോഴ്സലിലൂടട ോവടപ്പട്ടവർക്കും അഗതി ടതാഴിലാളികൾക്കും ലഭയമാക്കി. തികച്ചും 

സൗജനയമായാണ ്ഭക്ഷണം നൽകിയത്േിന്നീട് േട്ടിമറ്റത്ത ്രേവർത്തിച്ചിരുന്ന മടറ്റാരു 

കുടുംബരശീ പ്ഹാട്ടൽ ആയ നയൂ അക്ഷര കൂടി കമ്മൂണിറ്റി കിച്ചണാക്കി. േിന്നീട ്േഞ്ചായത്ത ്

കൂടി ആപ്ലാെിച്്ച ഇതിടന ജനകീയ പ്ഹാട്ടലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഏകപ്േശം 

ആറായിരപ്ത്താളം ഊണ ്രണ്ടു കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചണുകളിലായി വിതരണം ടെയ്തു 

 



 
      

 

 

 

  മോസ്ക്/ ോൻ വോഷ ്നിർമ്മോണവുും വിതരണവുും. 

പ്കാവിഡ ്കാലത്ത ്കുടുംബശീ രേവർത്തകർ നടപ്പിലാക്കിയ സുരേധാന 

രേവർത്തനങ്ങളിടലാന്നാണ ്മാസ്ക ്നിർമ്മാണവും മറ്റ് ഹാൻഡ ്വാഷ ്/ 

ഹാൻഡ്സാനിടറ്റസകളുടട നിർമ്മാണം. വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലായി ഏകപ്േശം 10000 ൽ 

അധികം മാസ്കു കൾ  യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകി. ജില്ലാ മിഷനിലൂടട ലഭിച്ച 

ഓർഡറുകൾക്കും െുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർക്കും ഇത് ലഭയമാക്കി. ഈ അടിയന്തിര ഘട്ടത്തിലും േല 

കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇടതാരു വരുമാന പ്രസാതസ്സായി. ഇതിനു പ്വണ്ടി ജില്ലാ മിഷൻ നടത്തിയ 

ഇടടേടലുകൾ രേശംസ അർഹിക്കുന്നു. കൂടാടത ഹാൻഡ ്വാഷ ്മറ്റ ്ശുെീകരണ വസ്തുക്കളും 

യൂണിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി ജനങ്ങളിപ്ലക്ക ്പ്നരിടട്ടത്തിച്ചു. 

 



 
      

 

 

 

 

  രുചീ രണും 

പ്ലാക ്ഡാൺ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിപ്ലാട്ട ്കടന്ന സമയത്ത ്പ്രാഗവയാേനത്തിന ്തടയിടാനുള്ള 

രശമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. മഴക്കാല ശുെീകരണ രേവർത്തനങ്ങൾ പ്നരടത്ത ആരംഭിച്ചു. 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ ടേടുത്തി ടെയ്ത രേവർത്തനങ്ങളിൽ കുടുംബരശീ രേവർത്തകർ 

കാരയക്ഷമമായി തടന്ന ഏർടപ്പട്ടു. ആപ്രാഗയ രേവർത്തകർ അത്തരം ഇടങ്ങളിടലത്തി സുരക്ഷ 

മാനേണ്ഡങ്ങടള േറ്റി അവപ്ബാധ ക്ലാസുകൾ നൽകിയതും അംഗങ്ങൾക്ക ്കൂടുതൽ 

ഉണർപ്വകി. 



 
      

 

 

 

 

 ആകരോരയ പ്രവർെ കരോത്തടോപ്പും പ്രതികരോധ മരുന്ന് വിതരണും: 

േഞ്ചായത്ത ്ആവശയടപ്പട്ടതനുസരിച്ചു പ്ഹാമിപ്യാ രേതിപ്രാധ മരുന്നുകൾ വിതരണം 

ടെയ്യുന്നതിന ്കുടുംബരശീ രേവർത്തകടര വാട്ട്സ് ആപ്പ ്രഗൂ പ്പുകൾ വഴി ഏർപ്പാടാക്കി. 

ഇതിലൂടട എരതയും പ്വഗം രേതിപ്രാധ മരുന്്ന ആളുകളിപ്ലക്ക ്എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 



 
      

 

 

 

 

 സപ്ലൈക ോ  ിറ്റ ്രോക്കിങ ്

 പ്കാവിഡ ്കാലത്ത ്സർക്കാരിൻ്ട്റ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വലിടയാരു ടവല്ലുവിളിയായിരുന്നു 

കിറ്റ ്വിതരണം സമപ്യാെിതമായി േൂർത്തിയാക്കൽ. കുടുംബരശീ രേവർത്തകരുടട സന്നദ്ധത 

വിളിപ്ച്ചാതുന്ന രേവർത്തനങ്ങളാണ ്േിന്നീടപ്ങ്ങാട്ട ്ഉണ്ടായത്. വാട്സാപ്പ ്രഗൂപ്പുകൾ വഴി 

രേവർത്തകടര ഏപ്കാപ്പിച്ചു. നിരന്തരം 20 ഓളം രേവർത്തകർ ോക്കിങ്ങിനായി  2 

ഇടങ്ങളിടലത്തി. കുടുംബരശീ യുടട ശക്തമായ ഇടടേടൽ വഴി കറ്റ ്ോക്കിങ ്വളടര 

പ്വഗത്തിൽ േൂർത്തീകരിക്കാൻ സർക്കാരിന ്സാധിച്ചു. 

 

 

 

 



 
      

  

 

 ആപ്രയ  ിറ്റ ്വിതരണും: 

കുന്നത്തുനാട ്189ആരശയ കുടുംബങ്ങൾക്ക ്പ്കാവിഡ ്സമയത്തും കിറ്റ ്എത്തിക്കാൻ cds വളടര 

കാരയക്ഷമമായി ഇടടേട്ടു. ആരശയ കടുംബങ്ങൾ കൂടുതൽ േുരിതത്തിപ്ലക്ക ്പ്ോകാടത 

തടയാൻ ഇതുവഴി സാധിച്ചു. 

 

 രച്ചക്കെി പ്ലത വിതരണും. 

വീടുകളിടല കൃഷി വയാേിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷയപ്ത്താടട  പ്ലാക്ഡൗൺ കാലത്ത ്

അയൽകൂട്ടാംഗങ്ങൾക്ക ്േച്ചക്കറി ടത വിതരണം ടെയ്തു. കുടുംബരശീ അംഗങ്ങൾ എല്ലാം 

തടന്ന അവരവരുടട വീടുകളിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. കൂടാടത ജില്ലാ മിഷൻ നടത്തിയ"എൻ്ട്റ 

മണ്ണ,് എൻ്്ടറ േച്ചക്കറി " കാർഷിക മത്സരത്തിലും നല്ല േങ്കാളിത്തം ഇവിടട നിന്നും ഉണ്ടായി.  
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     Prepared by 

Mahesh K U [BC ME], 8137027234, 

Ramadevi [Chairperson], 9744561425& 

Rekha [Accountant],9605954636 

 

 

 

 



 
      

  

   


