
 

ചവറഗ്രാമപഞ്ചായത്കുടുുംബഗ്രീസി.ഡിഎസ്സ് 
കകാവിഡ്-19 കാലത്തെ ഗ്പവർെനും 

 

 

ആമുഖും 

കലാകുംകണ്ടഏറ്റവുുംവിനാരകാരിയായകകാവിഡ് - 1 9  എന്നവവറസ്കകരളെിത്തലജന 
ജീവിതുംഅപ്പാത്തടമാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു .സുംസ്ഥാനെുദിനുംഗ്പതികകാവികഗ്രാരികളുത്തട 
എണ്ണുംകൂടിയകതാത്തടകരാരഭീഷണിയുത്തടപശ്ചാെലെിൽകജാലിയ ുംത്തചറുകിടവയവസായ
വുഇലലാതായിദിവസകജാലികവതനും നഷ്ട്ടത്തപട്ടവർക്ജീവിതുംവഴിമുട്ടുകയുും 
കുടുുംബുംപട്ടിണിയിലാവുകയുുംത്തചയതുും .ഈസാഹചരയെിൽ കകരളെിൽ 
കുടുുംബഗ്രീയുും തകേരസവയഭരണസ്ഥാപനവുും മറ്റുസർക്കാർവകുപ്പുകള ും 
ഒന്നിച്ചുകചർന്നുകകാവിഡ് - 1 9  ന്ത്തറഗ്പതികരാധഗ്പവർെനെിൽഏർത്തപട്ടു.. 

ത്തകാലലെുനിന്നുും 14  കികലാമീറ്റർഅകത്തലയാണ്ചവറപഞ്ചായത്് ഥിതിത്തചയുന്നത് ,കടലുും 

,കായലിന ുംഇടയിൽചുറ്റത്തപ്പട്ടുകിടക്കുന്നഒരുനാടാണ്ചവറ.കരിമണൽസമ്പെിനുകപര്കക
ട്ടഗ്പകദരും .  ചവറ 2 3  വാര്രുകളിലായിവയാപിച്ചുകിടക്കുന്നനാടാണ് .ചവറ 
പഞ്ചായെിന്ത്തറ കിഴിൽവരുന്നകകാവിൽകൊട്ടും തുറമുഖുംഒരുഗ്പമുഖ  
വികനാദസഞ്ചാരകകഗ്രമാണ 
 

 
 
 
 



ചവറകുടുുംബഗ്രീസി.ഡിഎസ്സ്സുംവിധാനുംകകാവിഡ് -19 ന്ത്തറഗ്പതികരാധ ഗ്പവർെനെി 
ന്സജീവമായിഇടത്തപടുകയുും,  പഞ്ചായെുമറ്റുവകുപ്പുകളുമായുും കചർന്നു 
ത്തകാണ്ട്ത്തകാകറാണവവറസവയാപനും തടയുന്നതികനവണ്ടിയുള്ള കബാധവത്കരണപരിപാടി 
സുംഘടിപ്പിച്ചു .കകാവിഡ് - 1 9  ന്ത്തറഗ്പതികരാധഗ്പവർെനങ്ങളുും മറ്റുനിർകദരങ്ങളുും 
അയൽക്കൂട്ടതലുംവത്തരഎെുന്നതിനുകവണ്ടിജനഗ്പതിനിധികത്തളയുും A D S  അുംരങ്ങത്തളയുും  
ഉൾത്തപ്പടുെിവാട്ട്സ്ആപ്പ്കൂട്ടായമരൂപികരിച്ചു . 

 

ജനകിയ കഹാട്ടൽ / കമയൂണിറ്റി കിച്ചൺ  

കകാവിഡ് -19 കരാരെെിന്ത്തറ വയാപനും തടയുന്നതിനായി ജനങ്ങളുത്തട ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ് 
ഉറപ്പാക്കാൻ കവണ്ടി ചവറ കുടുുംബഗ്രീയുും തകേര സ്ഥാപനങ്ങളുും കചർന്നു ആണ് 
ജനകിയ കഹാട്ടൽ/ കമയൂണിറ്റി കിച്ചൻ നടെിയിരുന്നത് .ജനഗ്പതിനിധികളുത്തടയുും 
ഉകദരസ്ഥരുത്തടയുും സജീവ പങ്കാളിെും ഉണ്ടായിരുന്നു.  ദിവസുംഗ്പതി 200 -250 
ഊണ കളാണ് കമയൂണിറ്റി കിച്ചണിൽനിന്നുുംത്തചലവാകുന്നത് 
.സ്കപാൺകസർഷിപ്പിലൂത്തടയ ും മറ്റു സാമൂഹിക സുംഘടനയിലൂത്തടയ ും ലഭിച്ച ഭക്ഷ്യ 
ധാനയങ്ങൾ കമയൂണിറ്റി കിച്ചണിന്ത്തറ ഗ്പവർെനെിന് സുരമമാക്കി .സിഡിഎസിൽ 
പ്രവർത്തിക്ക ന്ന നിർഭയവവാളണ്ടിയർമാർകമ്മ്യൂണിറ്റികിച്ചണിൽ 
സജീവുംമായിപ്രവർത്തിച്ച  കലാക്കകരാണിന്ത്തറ മൂന്നാും ഘട്ടെിൽ കമയൂണിറ്റി 
കിച്ചൺന്ത്തറ ഗ്പവർെനും അവസാനിപ്പിക്കുകയുും ജനകിയ കഹാട്ടൽ കകാട്ടക്കകും  
വാർരിത്തല ഹരിഗ്രീ യൂണിറ്റ് ഏത്തറ്റടുെു നടെുന്നു .   

 



 

 

 

 

മാസ്ക് ,തുണിസഞ്ചി നിർമാണെിൽ കുടുുംബഗ്രീയുത്തട 
പങ്കാളിെും 

കകാവിഡ് -19 ന്ത്തറ ഗ്പതികരാധ ഗ്പവർെനെിന്ത്തറ ഭാരമായി 6 യൂണിറ്റുകൾ 10000 
മാസ്ക് നിര്മിക്കുന്നതിൽ ഏർത്തപ്പട്ടു..കൂടാത്തത വകയാജന ഗ്രൂപ്പിത്തല അുംരങ്ങൾ 1100 
മാസ്ക് നിർമാണെിൽ ഏർത്തപ്പട്ടുത്തകാണ്ട്കുടുുംബഗ്രീക് തത്തന്ന മാതൃകയായി.  .തകേര 
സ്ഥാപനങ്ങളികലയക്ക് മറ്റു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളികലക്കുും കവണ്ട മാസ്കുകൾ 
യൂണിറ്റുകൾതയച്ചു നൽകി.  സവൈകകാ യികലക് കവണ്ട തുണി സഞ്ചികൾ ഓർരർ 
അനുസരിച്ചു യൂണിറ്റുകൾ തയച്ചു നൽകി.. 



 

 

 

ത്തജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകളുത്തട കൂട്ടായമ 

ചവറ സിഡ്സ് ത്തല 23വാർരുകളിൽ ഗ്പവർെിക്കുന്ന ത്തജഎൽ ജി ഗ്രൂപ്പ് ത്തമുംകബർസ് 
അവരുത്തട കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ സൗജനയമായി കമയൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നൽകി. 
.കലാക്കകരാൺ സമയെു കൃഷി ത്തചയ്യുന്നതിന് കവണ്ടികൃഷിവകുപ് 
കുടുുംബഗ്രീയുമായി കചർന്നു ത്തജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക് വിെ് വിതരണും ത്തചയതു. 
വകയാജന ത്തജ എൽ ജി അുംരങ്ങൾ കലാക്കകരാൺ സമയതുവീട്ടിലിരുന്നു 
കൃഷിയിൽഏർത്തപ്പടുകയുും കൃഷികുഗ്പാധാനയും 
നൽകുകയുുംആവജവകൃഷിരീതിസമൂഹമാധയമങ്ങളിൽത്തഗ്പചരിപ്പിക്കുകയുുംത്തചയതു. 



 

 

 

 

കഗ്ബക്ക് -ദി- ത്തചയിൻ- കയാമ്പയിൻ 

.കകാവിഡ് -19 ന്ത്തറ ഗ്പതികരാധ ഗ്പവർെനെിന്ത്തറ ഭാരമായി വാർഡ്തലസമിതി 
രൂപീകരിക്കുയുും വാർഡ്ത്തമമ്പർ ,ആരാവർക്കർ ,സിഡ്സ് ത്തമുംകബർസ് എന്നിവരുും 
ആയികച്ചർന്നു കവാറൻറ്റയിൽ കഴിയുന്നവർക് കവണ്ടസഹായങ്ങളുും കമയൂണിറ്റി 
കിച്ചൺവഴി ഇവർക് ഭക്ഷ്്ണും നൽകുകയുും ത്തചയതു. .നിർഭയ കവാളണ്ടിയർമാർ 
,കപാലീസ്അധികാരികൾ ,മറ്റുസർക്കാർ ഉകദാരസ്ഥർ  എന്നിവർ കചർന്നു അതിഥി 
ത്തതാഴിലാളികളുത്തട കകാളനികൾ,  ഭവനങ്ങൾ സരർരിച്ചു കബാധവത്കരണ 
ഗ്പവർെനും നടെി കൂടാത്തത ഇവർ നാഷണൽ വഹകവയുത്തട പല കകഗ്രങ്ങളിലായി 



 

 

 

അരതികൾക്ക് ഒരു വകൊങ്ങ 

അരതി കകരളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾത്തപ്പട്ട അുംരങ്ങൾകുും കിടപ്പിലായ അുംരങ്ങൾക്കു 
കമയൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴി ഭക്ഷ്ണ ത്തപാതികളുും മരുന്നുകളുും സി.രിഎസ്സ്ത്തമമ്പർ 
മാരുത്തട സഹായകൊത്തട അവരുത്തട വീടുകളിൽ എെിച്ചു നൽകി .ഈ അുംരങ്ങത്തള 
എലലാും ക ാൺ മുഖാന്തിരും വിളിച്ചു ഇവരുത്തട കക്ഷ്മും അകനഷിക്കുകയു ഇവർക് 
എലലാ മാനസിക പിന്തുണയുും നൽകി .കൂടാത്തതഭക്ഷ്ണവുും മരുന്നുകളുും 
അവരയമുള്ളവക് എെിച്ചുത്തകാടുക്കുകയുുംത്തചയതു.ഈ ഗ്പവർെനെിന് എലലാ 
പിന്തുണയു നൽകിയത് കുടുുംബഗ്രീ സി.രിഎസ്സ് ത്തമമ്പര്മാരാണ്  

 

 

 



.മ ഖ്യമപ്രി യ ടെസഹായഹസ്തും വായ്പ്പ രദ്ധതി 

കകരള സർക്കാർ ഗ്പഖാപിച്ച കകാവിഡ് -19 വായപ്പ പദ്ധതി ചവറ പഞ്ചായെിത്തല 
297 അയൽക്കൂട്ടെിത്തല 3315 അുംരങ്ങൾക് 21381750 വായപ്പ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ പൂർെിയായി . 

 

.കരുതാും വകയാജനങ്ങത്തള 

കകാവിഡ് -19 ഏറ്റവു അധികും ബാധിക്കാൻ സാധയതയുള്ളതുും ഈ സമയും ബുദ്ധിമുട്ടു 
അനുഭവിക്കുന്നതുമായ ഒരു വിഭാരെിലുള്ളവരാണ് വകയാജനങ്ങൾ. .എലലാവരുും 
ഒരു കപാത്തലകനരിടുന്ന അവസ്ഥയാത്തണന്നുുംആകാവുന്ന സമയകൊളും വീട്ടിൽ 
തത്തന്നയിരുന്നു സമൂഹവുമായി അകലും പാലിക്കുന്നത് ഒറ്റയക്കലല എലലാവരുും കൂത്തട 
ഒരു ലക്ഷ്യെിനായി ത്തചയുന്നതാത്തണന്നുമുള്ള ചിന്ത വകയാജങ്ങൾക് നൽകുന്നതിന് 
സാധിച്ചു. .മാനസികമായുും രാരീരികമായുും ഉലലാസെിനു അധവാനെിനുും 
ത്തകാച്ചുമക്കളുമായുള്ള കഥ പറച്ചിൽ ,കളികൾ കപപ്പർവർക്കുകൾ ഗ്കാഫ്റ്റ്റ് വർക്കുകൾ 
,കൃഷി,എന്നി കാരയങ്ങൾ കതയച്ചുമിനുക്കി എടുക്കുന്നതിനുും പുതിയ ഒരു 
അനുഭവമാകുന്നതിനുും കലാക്ക് ത്തരൗൺ സമയെു സാധിച്ചു വകയാജനങ്ങളുത്തട 
ഈഗ്പവർെനങ്ങൾ സമൂഹമാധയമങ്ങളിലൂത്തട 
മറ്റുള്ളവർക്ഗ്പകചാദനമാകുന്നതിനുുംസാധിച്ചു ..മാസ്കുകൾക് അതയവരയും വന്നകപ്പാൾ 
തയ്യൽ അറിയാവുന്ന വകയാജനങ്ങൾ മാസ്കുകൾ തയച്ചു നൽകുന്നതിന് അവർമുന്നിട്ട് 
നിന്നുുംമാതൃകയായി .ഒറ്റത്തപ്പട്ടവകയാജനങ്ങൾക്കു കൂട്ടായഗ്പവർെന 
െിലൂത്തടഅവരുത്തടആകരാരയവിവരങ്ങൾഅകനവഷിച്ചുമരുന്ന് ,  ഭക്ഷ്ണവുും  
എെിക്കുന്നതിന്പഞ്ചായെിന്ത്തറസഹായകൊത്തടസാധിച്ചു. 



 

മറ്റു വകുപ്പുകളുുംആയി കചർന്നു നടെിയ ഗ്പവർെനും 

കകാവിഡ് -19 ന്ത്തറ ഗ്പതികരാധ ഗ്പവർെനെിന് സി.രിഎസ്സ്ത്തമമ്പർമാർ ADS 
അുംരങ്ങൾ , അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ , ആരാഗ്പവർെകർ ,ജനഗ്പതിനിധികൾ, ആകരാരയ 
ഗ്പവർെകർ ,തകേരസ്ഥാപനെിത്തലഉകദയാരസ്ഥർ എന്നിവർ കചർന്നു നിർകദര 
ങ്ങൾക്ക്അനുസരണമായി കബാധവത്കരണ പരിപാടി ,മാസ്ക് വിതരണും, മരുന്നു 
വിതരണും ഭക്ഷ്യധാനയ കിറ്റ് വിതരണും എന്നി ഗ്പവർെനും കുട്ടയിമയിലൂത്തട നടെി. 
.കൃഷി വകുപ്പുമായി കചർന്നു വാർരുതലെിൽ വിെ് ,വത ,വജവവളും എന്നിവ 
ത്തജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക് വിതരണും ത്തചയതു .സവൈകകാ യു മായി കചർന്നു 
കറഷൻകാര്രുടമക്കുള്ള സൗജനയകിറ്റ് പാക്കിങ് ഗ്പവർെനെിൽ ചവറ പഞ്ചായ 
െിത്തല കുടുുംബഗ്രീ അുംരങ്ങൾ സജീവമായി പത്തങ്കടുെു 

..കകാവിഡ് -19 ന്ത്തറ ഗ്പതികരാധ ഗ്പവർെനെിന്ത്തറ ഭാരമായി വാർഡ്തലസമിതി 
രൂപീകരിക്കുയുും.നിര്ഭയകവാളന്റീർമാർ ജനവമഗ്തികപാലീസ് ,  സർക്കാർ 
ഉകദയാരസ്ഥർ  എന്നിവരുമായിസഹകരിച്ചു അദിതിത്തതാഴിലാളികളുത്തട വാസ 
സ്ഥലങ്ങൾ സരർരിക്കുകയുും അവർക്കുകവണ്ടുന്നകബാധവത്കരണും ത്തകാടുക്കുകയുും 
തകദ്ധരസ്ഥാപനങ്ങളുമായിസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധത്തപ്പടുെിഭക്ഷ്യധാനയവുും 
പച്ചക്കറികളുുംനൽകി.  സിരിഎസിൽഗ്പവർെിക്കുന്ന നിർഭയ കവാളണ്ടിയർമാർ  
കമയൂണിറ്റികിച്ചണിൽസജീവുംമായിഗ്പവർെിച്ചു 
 

 



 

 

ഭാവി ഗ്പവർെനും 

 1. .ക െ ുംബപ്രീ സുംവിധാനും ഉരവയാഗിച്ച്ഇനി  നിതയജീവിതത്തിൽ വര വത്തണ്ട 
മാറ്റങ്ങടള ക റിച്ച് വബാധവത്കരണ രരിരാെി തവേര സ്ഥാരനവ ും മറ്റ  സർക്കാർ 
വക പ കള മായി വേർന്ന  നെപാക്ക ക .  

2 .ഭക്ഷ്യ സ രക്ഷ് ഉറപ് വര ത്ത നത്തിന  വവണ്ടി കാർഷിക ,ടവറ്റിനറി ഫിഷറീസ് 
വക പ മായി വേർന്ന  പ്രവർത്തനും നെത്ത കയ ുംഭക്ഷ്യഉല്രാദനത്തിന് വവണ്ടിയിട്ട ള്ള 
രങ്ക് വഹിക്ക കയ  ടേയ് ും 

3 .വകാവിഡ് -19 ന്ടറ വയാരനും മൂലും ടതാഴിൽ നഷ്ട്െടരട്ടവർക് സുംരുംഭങ്ങൾ 
ത െങ്ങാന ളള സഹായും നൽക ക  

.4 .ക െ ുംബപ്രീ . വകപ്രവിഷ്കൃത രദ്ധതിയായ DDUGKY രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപെ ത്തി 
രരിരീലനവ ും ടതാഴില ും നൽക ക . 

5.അഗതി ആപ്രയ രദ്ധതിയിടല ക െ ുംബാഗങ്ങൾക് വവണ്ട സഹായവ ും രിര ണയ ും 
നൽക ക . 

6.ക െ ുംബപ്രീയ ടെകൂട്ടായ്പ്മയിലൂടെമഴക്കാലര േീകരണപ്രവർത്തനത്തിൽരങ്കാളികളാ
ക ും 

7.വവയാമിപ്തുംവരാല ള്ളസാമൂഹയസ രക്ഷ്ാമിഷന്ടറരദ്ധതികൾപ്ഗാമവപ്രദരത്ത കൂെിനെ
പിലാക്കിയാൽദൂടരഉള്ളയാപ്തകൾഒഴിവാക്കിവവയാജനങ്ങള ടെആവരാഗയുംസുംരക്ഷ്ിക്കാും 

 

 



പ്രളയും അെക്കമ ള്ള ദ രരകാലത്ത  വരാല ും ക െ ുംബപ്രീ കൂട്ടായ്പ്മ്മ്കൾ വലാകത്തിന  
മ ന്നിൽ മാതൃകയായി നിന്ന .  ഈ വകാവിഡ് കാലവ ും  നാും ഒറ്റടകട്ടായി അതിജീവിക്ക ക 
തടന്ന ടേയ് ും ഇത്തരും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന  വഴി ടതളിയിക്കടട്ട...... 

ഈകാലടത്തഅെ പത്തിന്ടറഉൽകൃഷ്ടേിരയ ുംരവരാരകാരത്തിന്ടറആനരുംകടണ്ടത്ത 
ന്നതിന ുംനാുംടേയ് ന്നത്േ റ്റ മ ള്ളസമൂഹത്തിന്ടറരക്ഷ്ക്ക ുംകൂെിആടണന്ന്മനസ്സിലാക്കി
ഓവരാക െ ും ബപ്രീഅുംഗത്തിന ുംകഴിയടട്ടഎന്ന്പ്രതയാരിക്ക ന്ന . 

മായവദവി.  എസ്                              രരികല വി 
എും .ടകഎസ് .രി 
വലാക്ക്വകാ -ഓർഡിവനറ്റർ            സിഡിഎസ്ടേയർവരഴ്സൺ   
േവറവലാക്ക്  9633404060               േവറസിഡിഎസ്     9400684419 
  
 
 
 

 

 

 

 

 


