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ആമുഖും 

ക ോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഈരോറ്റുകേട്ട കലോക്കിലെ ഒരു മെകയോര ഗ്രോമമോണ ്

മൂന്നിെവ്. ഗ്േ ൃതിമക ോഹരമോയ ഗ്രോമഭംരിയും മോ ം മുട്ടുന്ന 

മെ ളും  ുന്നു ളും മൂന്നിെവി ്ലെ ഗ്േകതേ തയോണ് .. 

വിക ോദസഞ്ചോരി ളുലെ ഇഷ്ടക ഗ്രമോയ ഇല്ലിക്കൽ  ല്ല് 

സ്ഥിതിലെയ്യുന്നത് മൂന്നിെവ് േഞ്ചോയത്തിെോണ് .. 

 2003 െോണ് മൂന്നിെവ് ഗ്രോമേഞ്ചോയത്തിൽ  ുെുംബഗ്രീ രജിസ്റ്റർ  ലെയ്ത ് 

ഗ്േവർത്ത ം ആരംഭിച്ചത്. .അന്ന് മുതൽ ഇന്ന ് വലര 

േഞ്ചോയത്തി ്ലെയും ജില്ലോ മിഷ ്ലെയും സഹ രണകത്തോലെ 

മൂന്നിെവ്  ുെുംബഗ്രീ സി.ഡി.എസ്.   ല്ല രീതിയിൽ 

ഗ്േവർത്തിച്ചുവരുന്നു .സി ഡി  എസിൽ 88  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിെോയി 1620 

അംരങ്ങളുണ്്ട.  22 എസ ് റ്റി ഗ്രൂപ്ും 1 എസ.് സി. ഗ്രൂപ്ും  3 വകയോജ  

ഗ്രൂപ്ും ഉണ്ട.്  ൂെോലത   32 ലജ.എെ്.ജി. ഗ്രൂപ്ു ളും  7 ഗ്രൂപ് ്സംരംഭങ്ങളും 

23  വേക്തിരത സംരംഭങ്ങളും സി.ഡി.എസിൽ രജിസ്റ്റർ ലെയ്തു 

ഗ്േവർത്തിച്ചുവരുന്നു ..സി.ഡി.എസ്. ലെയർകേഴ്സൺ ഗ്രീമതി. കെോസമ്മ 

കതോമസ,്13  അംര ഭരണസമിതി, ,ലമമ്പർ ലസഗ് ട്ടെി കജോൺസൺ ല . 

കജോർജ,്, അ ൗണ്ട ്െ് രമേകമോൾ എന്നിവർ സി.ഡി.എസി ്ലെ 

ഗ്േവർത്ത ം സുരമമോയി മുകന്നോട്ടു ല ോണ്ടുകേോ ുന്നതിൽ 

 ിർണോയ  േങ്കുവഹിക്കുന്നു. . 

കകോവിഡ് കോലെ്  സി.ഡി.എസിന്ത്തെ ശ്പവർെനും  

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ  

അഗ്േതീക്ഷിതമോയി കെോ ലത്ത ഗ്രസിച്ച ക ോവിഡ് 19 എന്ന 

മഹോമോരിലയ അതിജീവിക്കോൻ സർക്കോരും തകേരസവയംഭരണ 

സ്ഥോേ വും ക ലക്കോള്ളുന്ന എല്ലോ ഗ്േവർത്ത ങ്ങളിെും 

സി.ഡി.എസും േങ്കോളിയോയി . 

സർക്കോർ  ിർകേരമ ുസരിെ് കെോക്്ക ലഡൗൺ  ോെത്ത ്എല്ലോവര്ക്കും 

ഭക്ഷണം ഉെപ്ോക്കു  എന്ന െക്ഷേകത്തോലെ മോർച്്ച 28 ആം  തീയതി 

കമച്ചോൽ  രവ.യു.േി. സ്കൂ ളിൽ സി.ഡി.എസ് ലെയർകേഴ്സ ്ലെ 

ക തൃതവത്തിൽ ആരംഭിച്ച  മ്മേൂണിറ്റി  ിച്ചൺ ലമയ് 17 വലര 

ഗ്േവർത്തിച്ചു. ആദേ ോളു ളിൽ ഗ്േതിദി ം രരോരരി 50 ഭക്ഷണ 

ലേോതി ൾ സന്നദ്ധകസവ രുലെ സഹോയകത്തോലെ അരതി ൾ 

,,,ആഗ്രയ രുണകഭോക്തോക്കൾ, ,വകയോജ ങ്ങൾ, ,അതിഥി 

ലതോഴിെോളി ൾ എന്നിവർക്്ക എത്തിച്ചു  ൽ ിയിരുന്നു. 

ആദേമോസത്തി ു കരഷം രരോരരി 20 ഭക്ഷണലപ്ോതി ൾ 

അര്ഹതലപ്ട്ടവർക്കു എത്തിച്ചു  ൽ ുവോൻ സോധിച്ചു . .സി.ഡി.എസ് 



ലെയർകേഴ്സൺ  ഉൾലപ്ലെ 5  ുെുംബഗ്രീ അംരങ്ങൾ ആദേ മോസവും 

മറ്റു 5  ുെുംബഗ്രീ അംരങ്ങൾ  അെങ്ങുന്ന സംഘം രണ്ടോം മോസവും 

കസവ സന്നദ്ധതകയോലെ  ർമ്മ ിരതരോയി  മ്മേൂണിറ്റി  ിച്ചണിൽ . 

ഗ്േവർത്തിച്ചു. 

 

 

 

 

 

 

.മോസ്ക ്നിർമ്മ്ോണും  

ക ോവിഡ് ഗ്േതികരോധത്തി ോയുള്ള ഏറ്റവും ഫെഗ്േദമോയ ആയുധമോയ 

മോസ്ക ്  ിർമ്മിക്കുന്നതിെും  സി.ഡി.എസ ്

മുൻേന്തിയിെോണ്.സി.ഡി.എസിൽ രജിസ്റ്റർ ലെയ്തു ഗ്േവർത്തിക്കുന്ന 

സംരംഭമോയ ഗ്രോമദീേം തയ്യൽ യൂണിറ്റിെൂലെ സോധോരണക്കോരോയ 

സ്ഗ്തീ ൾ ക ോട്ടയം ലമഡിക്കൽ ക ോകളജ,് ,മൂന്നിെവ് സോമൂഹി  

ആകരോരേ ക ഗ്രം,, ലമഡിക്കൽ കസ്റ്റോെു ൾ, ,മറ്റു  െ ൾ 

എന്നിവിെങ്ങളികെക്കോയി 15760 മോസ്കു  ൾ തയ്ച്ചു  ൽ ി 

സമൂഹത്തി ു മോതൃ യോയി. 



 

 

3 .സി.എും .എച്ച ്.എൽ .എസ ് കലോൺ  

കെോക്്ക ഡൗൺ സമയത്തു സോധോരണക്കോര ്ലെ ലതോഴിൽജീവിതം 

ബോധിക്കലപ്കട്ടക്കോലമന്നും ഓകരോ  ുെുംബവും തങ്ങളുലെ  ിതേ 

ലെെവി ുകേോെും  ഷ്ടലപ്കട്ടക്കോലമന്നും മുൻ ൂട്ടി  ണ്ട ്  അതി ു 

തെയിെോൻ സർക്കോർ വിഭോവ ം  ലെയ്ത  മുഖ്േമഗ്ന്തിയുലെ സഹോയ ഹസ്തം 

കെോൺ േദ്ധതി മൂന്നിെവ് സി.ഡി.എസ ്  െപ്ിെോക്കി..മോ ദണ്ഡ 

ഗ്േ ോരം സി.ഡി.എസിൽ കഗ്േോസസ്സ ്ലെയ്ത  കരഷം 30 അകേക്ഷ ളോണ് 

ബോങ്കിൽ സമർപ്ിച്ചിരിക്കുന്നത് ..315 അർഹരോയ അംരങ്ങൾക്കോയി 

1745000 രൂേയോണ് ബോങ്കിക ോെ ് ആവരേലപ്ട്ടിരിക്കുന്നത് .ഈ മോസം 

അവസോ ം കെോൺ െഭിക്കുലമന്ന് ഗ്േതീക്ഷിക്കുന്നു. 

 

മറ്റു ശ്പവർെനങ്ങൾ   

1.സമ ോെി  േശ്ചോത്തെത്തിൽ സവയംേരേോപ്തത ക വരികക്കണ്ടത് 

ആവരേമോയതി ോൽ വിഷരഹിതമോയ േച്ചക്കെി ൾ സവന്തം 

അെുക്കളകത്തോട്ടത്തിൽ ഉൽപ്ോദിപ്ിക്കു  എന്ന െക്ഷേകത്തോലെ 

ക ോട്ടയം  ുെുംബഗ്രീ ജില്ലോമിഷൻ MKSP വിഷു  ോളിൽ കജവോങ്കണം -

അെുക്കളപ്ുെലത്തോരു കജവ ൃഷി എന്ന കേരിൽ ആരംഭിച്ച 

മത്സരത്തിൽ  ുെുംബഗ്രീ അംരങ്ങളും സി.ഡി.എസ് ലമമ്പർമോരും 

േലങ്കെുത്തു. 

2.ക ോവിഡ്   ോെത്ത്  വകയോജ ങ്ങളുലെയും 

,ആഗ്രയരുണകഭോക്തോക്കളുലെയും  ോരേത്തിൽ ജില്ലോമിഷൻ ഗ്േകതേ   

ഗ്രദ്ധ േതിപ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട . അവർക്്ക ഗ്േകതേ  േരിരണ യും  രുതെും 

 ൽ ുന്നതി  ് െികസോഴ്സ ് കേഴ്സൺമോരുലെ സഹോയകത്തോലെ  ിരന്തരം 

കഫോൺ വഴി ബന്ധലപ്ട്്ട അവരുലെ ആവരേങ്ങൾ മ സ്സിെോക്കു യും 



അവർക്്ക ആവരേമോയ മരുന്ന്, ഭക്ഷണം എന്നിവ എത്തിക്കുന്നതി ് 

കവണ്ട സഹോയങ്ങളും ലെയ്യുന്നുണ്്ട. മൂന്നിെവ് സി.ഡി.എസിൽ 2 

െികസോഴ്സ ് കേഴ്സൺമോരുലെ സഹോയകത്തോലെ 116 ആഗ്രയ 

രുണകഭോക്തോക്കലള വിളിച്്ച ആവരേമോയ സഹോയങ്ങൾ  ൽ ി. 

 

സുഭിക്ഷും പദ്ധതി  

 ൃഷി വ ുപ്ുമോയി സഹ രിച്്ച ഹരിതക രള മിഷൻ  െത്തുന്ന 

സുഭിക്ഷം േദ്ധതിയിൽ  േഞ്ചോയത്തിലെ 2 ആം വോര്ഡിലെ 4 ഏക്കർ 

തരിരു  ിെത്ത്  ുെുംബഗ്രീ അംരങ്ങൾ  ൃഷി ആരംഭിച്ചു. 

 

 

ഭോവി ശ്പവർെനങ്ങൾ  

 വിരപ്ു രഹിത ക രളം േദ്ധതിയുലെ ഭോരമോയി ജ  ീയ 

കഹോട്ടെി ്ലെ ഗ്േവർത്ത ം തുെങ്ങോൻ തീരുമോ ിച്ചിട്ടുണ്്ട.. 

 ക ോവിഡ്  സുരക്ഷ മു ് രുതെി ്ലെ ഭോരമോയി  ുെുംബഗ്രീ 

സംരഭ യൂണിറ്റു ൾ മുകഖ്  മോസ്കു  ൾ  ിർമ്മിക്കുന്നത് തുെരും.. 

 ഭക്ഷേക്ഷോമം ഒഴിവോക്കുന്നതി ും ഗ്േോകദരി മോയ  ോർഷി  

ഉത്േന്നങ്ങളുലെ െഭേത ഉെപ്ുവരുത്തുന്നതി ും  ആവരേമോയ 

ഗ്േവർത്ത ങ്ങൾ വോർഡ് തെത്തിൽ  െപ്ിെോക്കും.. 

 വകയോജ ങൾ ,ആഗ്രയ രുണകഭോക്തോക്കൾ എന്നിവലര 

സി.ഡി.എസ്, ,എ ഡിഎസ് അംരങ്ങൾ വഴി  ിരന്തരം 

ബന്ധലപ്ട്ടുല ോണ്്ട അവരുലെ സുരക്ഷ ഉെപ്ോക്കും.. 

 


