
 

 

ക ോവിഡ്   ോലത്തെ  ുടുുംബശ്രീ ശ്രവർെനങ്ങൾ 

ത്തനടുമ്പോകേരി സി ഡി സ്   

 

കേരളത്തിനെ േുടുുംബശ്രീക്്ക 22 വയസ്സാേുന്നു. േുടുുംബശ്രീ സുംഘടെ 

ശ്രവർത്തെും ആരുംഭിച്ചകപാൾ ദാരിശ്ദയ െിർമ്മാർജെും ആയിരുന്നു 

ലക്ഷ്യനെങ്കിൽ രിന്നീട് ദാരിശ്ദയ ലഘൂേരണൊയി തുടർന്ന് കലാേത്തിെു 

തനന്ന ൊതൃേയാേുന്ന തലത്തികലക്്ക േുടുുംബശ്രീ വളർന്നു . ഈ 

വളർച്ചയുനട ഓകരാ രടവിലുും േുടുുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുനട രങ്ക് 

വളനര വലുതാണ്.226 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ശ്രവർത്തിക്കുന്ന 

നെടുമ്പാകേരി സി ഡി എസിൽ 4230 സ്ശ്തീേളാണ് അുംഗങ്ങൾ 

ആയിട്ടുള്ളത്. സൂക്ഷ്മ സുംരുംഭങ്ങൾ 25 ഉും ോർഷിേ സുംഘങ്ങൾ 23 ഉും 

ആണ് സി ഡി സ് െ്നെ കെതൃതവത്തിൽ ശ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 

കോവിഡ്-19 രടർന്നു രിടിക്കാത്തതിെ്നെ ശ്രധാെ ോരണും േുടുുംബശ്രീ 

കരാലുള്ള രക്തൊയ അടിത്തെ െമ്മുക്്ക ഉണ്ട ് എന്നതാണ്. കലാക്്ക 

നഡൌൺ ശ്രഖ്യാരിച്ച സെയത്ത് എടുത്ത് രെകയണ്ട വിവിധ രദ്ധതിേൾ 

നെടുമ്പാകേരി സി ഡി സിെ്നെ കെതൃതയത്തിൽ 

െടപിലാക്കുേയുണ്ടായി.അവയിൽ ശ്രധാെ ശ്രവർത്തെങ്ങൾ ചുവനട 

െൽേുന്നു. 

 

കബോധവൽക്കരണ ശ്രവർെനങ്ങൾ  

 

കശ്ബ  ് ദി ത്തെയിൻ േയാമ്പയിൻ െ്നെ ഭാഗൊയി ഔദയഗി േ  

ആരയങ്ങൾ കേൊെുന്നതിൊയുും ഏറ്റവുും താനെ തട്ടിലുള്ള 

ആളുേൾക്കിടയികലക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിെുും കവണ്ടി സി ഡി 

സെ്നെ കെതൃതവത്തിൽ വാട്സ്  ആര് ശ്ഗൂപുേൾ തുടങ്ങുേയുും അതിലൂനട 

കോവിടുൊയി ബൻധനപട്ടു സർക്കാരിൽ െിന്നുും ലഭിക്കുന്ന 

െിർകേരങ്ങൾ ശ്രതികരാധ ശ്രവർത്തങ്ങൾ എന്നിവ േൃതയതകയാനട 

ആളുേൾക്കിടയികലക്ക് എത്തിക്കുേയുും  നചയ്തു. 

 

 



 

 

 മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൻ  

സി ഡി സെ്നെ കെതൃതയത്തിൽ 10 കരരടങ്ങുന്ന േമ്മയൂണിറ്റി േിച്ചൻ 

38 ദിവസും ശ്രവർത്തിച്ചു . അഗതിേൾ,വകയാജെങ്ങൾ, ഒരു കെരനത്ത 

ഭക്ഷ്ണത്തിെു കരാലുും വേയില്ലാത്ത ആകരാരുെില്ലാത്തവർ  എന്നിവർ 

ഉൾനപനട 11775 ആളുേൾക്്ക സൌജെയൊയി ഭക്ഷ്ണും വിതരണും നചയ്തു. 

േവാെകണ്ടെിൽ േെിയുന്ന ആളുേൾക്്ക സെയത്ത് ഭക്ഷ്ണും 

എത്തിക്കുന്നതിെുും േമ്മയൂണിറ്റി േിച്ചെ്നെ ശ്രവർത്തെത്തിലൂനട 

സാധിച്ചു.  ഓകരാ ദിവസകത്തക്കുും ആവരയൊയ രച്ചക്കെിേൾ 

േിച്ചണികലക്്ക െൽേിയത് േുടുുംബശ്രീയുനട ത്തെ. ൽ. െി ശ്ഗൂപുേൾ 

ആണ്. രല ചരക്്ക സാധെങ്ങൾ രഞ്ചായത്തിെ്നെ സഹേരണകത്താനട 

കരഖ്രിച്ചു െൽേി. 

  

 



 

 

 

തുണി സഞ്ചി നിർമോണവുും മോസ്ക ്

നിർമോണവുും  

ശ്രാകദരിേൊയി ൊസ്കിെ്നെ 

ലഭയതക്കുെവ് രരിഹരിക്കുന്നതിൊയി 

േുടുുംബശ്രീയുനട തയ്യൽ യൂണിറ്റുേൾ 

െുകഘെ 5000 ൊസ്്ക്കുേൾ െിർമ്മിച്ചു. 

കരാലീസ് കേഷൻ, രി. എച്ഛ് . 

സി, നതാെിലുെപു നതാെിലാളിേൾ 

എന്നിവർക്്ക കവണ്ടി ൊസ്ക് െിർമ്മാണും 

ഇകപാെുും തുടർന്നുനോണ്ടിരിക്കുന്നു. 

േൂടാനത സിവിൽ 

സകൈസ്ആവരയൊയ തുണി സഞ്ചി 

െിർൊണവുും േുടുുംബശ്രീ യൂണിറ്റുേൾ 

െുഖ്ാന്തിരും നചയ്തു വരുന്നു. 

 

സന്നദ്ധ കസന  

78 േുടുുംബശ്രീ അുംഗങ്ങൾ സന്നദ്ധ കസെയിൽ രജിേർ നചയ്തു. ഗൾഫ ്

ൊടുേളിൽ െിന്നുും െടങ്ങി വന്നു വീടുേളിൽ െിരീക്ഷ്ണത്തിൽ 

േെിയുന്ന ആളുേൾക്്ക ആവരയൊയ െിർകേരങ്ങൾ,സഹായങ്ങൾ 

എന്നിവ െൽേുന്നതിെുും സാെൂഹയ അടുക്കളയിൽ െിന്നുള്ള ഭക്ഷ്ണും 

എന്നിവ എത്തിക്കുന്നതിെുും േുടുുംബശ്രീ കവാളെെ്ിയർൊർ െുകഖ്െ 

സാധിക്കുന്നു. 

കേരളത്തിനല തനന്ന ആദയനത്ത ബാല രഞ്ചായത്തായ 

നെടുമ്പാകേരിയിൽ 23 ബാലസഭേൾ ആണ് ഉള്ളത്. കലാക്്ക നഡൌൺ 

സെയനത്ത രിരിെുെുക്കും േുെയ്ക്കുന്നതിെ്നെ ഭാഗൊയി എെണാേുളും 

ജില്ലാെിഷെ്നെ കെതൃതയത്തിൽ സുംഘടിപിച്ച ‘വലിയ കലോ വുും 

ത്തെറിയ ുട്ടി ളുും’ ഓൺകലൻ െത്സരത്തിലുും രരിസ്ഥിതിദിെ

കത്താടെുബന്ധിച്ചു സുംഘടിപ്രിച്ച ‘സർഗും- നമ്മ്ുക്ക് െുറ്റുും’ എന്ന 

െത്സരത്തിലുും ബാലസഭ േുട്ടിേൾ രനങ്കടുത്തു. 

 



 

 

മുഖ്യമശ്രിയുത്തട സഹോയ വോയ്പ  രദ്ധതിയെുസരിച്്ച വിരദൊയ 

രരികരാധെയ്ക്്ക കരഷും 165 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുനട വായ്പ അകരക്ഷ് 

ബാങ്കുേളിൽ സെർപിച്ചു. ഏശ്രിൽ 22 െു ഔകദയാഗിേൊയി ആരുംഭിച്ച 

ഈ രദ്ധതി ശ്രോരും നെടുമ്പാകേരി സി. ഡി. എസ്സിനല 

1832 അുംഗങ്ങൾക്്ക 1,72,90,000 രൂര വായ്പയായി േുടുുംബശ്രീ 

അുംഗങ്ങൾക്്ക ലഭിക്കുും.  

ഓകരാ കെഖ്ലയിലുും ോലത്തിനൊത്ത് േൂടുതൽ കവദയഗ്ദയകത്താനട 

െുകന്നെുേയാണ് ഇന്ന ്േുടുുംബശ്രീ. കോവിഡ് ശ്രതികരാധത്തിൽ, ശ്രളയ 

ോലത്ത് എന്നിങ്ങനെ ഏത ് അടിയന്തിര ോലഘട്ടത്തിലുും 

ഒനത്താരുെയിലൂനട സർക്കാർ െിർകേരങ്ങൾ അെുസരിച്ചു ശ്രവർ

ത്തിക്കുന്നതിലുും ഏത ് ശ്രതയാഘാതനത്തയുും അതിജീവിച്്ച 

െെുനക്കാരുെിച്്ച െുകന്നൊും എന്ന ഉെച്ച വിരവാസത്തിൽ കലാേത്തിെു 

െുൻരിൽ ൊതൃേയായി ഇന്ന ്േുടുുംബശ്രീ വളർന്നിരിക്കുന്നു.   

 

 

തയ്യാൊക്കിയത് 

ഷീല  ബഹെൻ                                                                       രാജശ്രീ ചശ്രൻ   
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നെടുമ്പാകേരി സി ഡി എസ്                                   SD & DDU GKY 

 8848515547                                                                             രാെക്കടവ് കലാക്്ക                                                                                               

                                                                                                   9447864718 

 

 

 

 

 

 

 


