
കുടുുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷൻ കകാട്ടയും - കകാവിഡ്കാല് 
ശ്രവർത്തനങ്ങൾ 

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കലാക്ക  

രാറകത്താട് സി ഡി എസ് 

 

ക ോവിഡ് 19 എന്ന മഹോമോരിയിൽ നിന്ന്  ഏവരരയുും രക്ഷിക്കോനുള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ക പ്ര - സുംസ്ഥോന  സർക്കോരു ൾരക്കോപ്പും 
തരന്ന രോറകത്തോട്  ുടുുംബപ്രീ ഉും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.  രരത്തോൻരതു  
വോർഡു ളിലോയി 280  ുടുുംബപ്രീ ആണ് ഇവിരട ഉള്ളത്.  

 

സാമൂഹിക അടുക്ള ( കമയൂണിറ്റി കിച്ചൺ ) 

ക ോവിഡ് 19 - വവറസ്  വയോരനും തടയുന്നതിനോയി  മോർച്ച്  22 നു ക രളും 
കലോക്കകഡോൺ  പ്രഖ്യോരിച്ച സോഹചരയത്തിൽ ആരുും വിരന്നിരിക്കരുത് 
എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തോനുള്ള സർക്കോരിന്രറ പ്രമത്തിന്രറ ഭോഗമോണ് 
സോമൂഹി  അടുക്കളയ്ക്ക്ക് തുടക്കും  ുറിച്ചത്. അതിൻ പ്ര ോരും  ുടുുംബപ്രീ 
 ോറ്ററിുംഗ് യൂണിറ്റിരന ഏർരപ്പടുത്തു യുും  30/03/2020 മുതൽ  20/04/2020 
വരര  മയൂണിററി  ിച്ചൻ  പ്രവർത്തിക്കോൻ സോധിച്ചു. ആപ്രയ അുംഗങ്ങൾ,  

വകയോജനങ്ങൾ,   ിടപ്പുകരോഗി ൾ എന്നിവർക്ക് ഭക്ഷണും എത്തിച്ചു 
ര ോടുക്കോൻ സോധിച്ചു.  

 



മുഖ്യമശ്രിയുടട സഹായഹസ്തും  വായ്ര രദ്ധതി : 

ക ോവിഡ് 19  ോലഘട്ടത്തിൽ അയൽക്കൂട്ട അുംഗത്തിനുണ്ടോയ സോമ്പത്തി  
ബുദ്ധിമുട്ട് രരിഹരിക്കോൻ ഓകരോ അുംഗത്തിനുും  ുറഞ്ഞത് 5000 രൂര 
രരമോവധി 20000 രൂരയുും ആണ് ബോങ്ക് വോയ്ക്ര ആയി അനുവദിക്കോനുള്ള 
സർക്കോരിന്രറ രദ്ധതി നടപ്പിലോക്കോൻ  ുടുുംബപ്രീയ്ക്ക്ക് സോധിച്ചു.  280 
 ുടുുംബപ്രീ ഉള്ളതിൽ 218  ുടുുംബപ്രീ ഇൽ നിന്ന് അകരക്ഷ ലഭിക്കു യു 
ണ്ടോയി 2644 അുംഗങ്ങൾക്കോയി 15700000 രൂര അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

5000 രൂര വീതും 2224  കരർക്കുും 10000 രൂര വീതും 370  കരർക്കുും 15000 
രൂര വീതും 46  കരർക്കുും 20000 രൂര വീതും 4 കരർക്കുും ആണ് വോയ്ക്രോ 
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 

 



മാസ്് നിർമാണും  

 

ര ോകറോണ വവറസ്  എന്ന ര ർച്ചവയോധിരയ  പ്രതികരോധിക്കോൻ 
മുഖ്ോവരണും ( കേസ് മോസ്് ) വയ്ക്ക്കു  എന്നതോയിരുന്നു ഏവരരയുും 
തുണക്കുന്നത്.  രരോതുവിരണിയിൽ മോസ് ിനു വൻകതോതിൽ ക്ഷോമും 
കനരിടു യുും,  വിലക്കയറ്റും ഉണ്ടോ ു യുും രചയ്ക്ത സോഹചരയത്തിൽ തയ്യൽ 
സുംരഭ യൂണിറ്റു ളിൽ മോസ്് നിർമോണും തുടങ്ങുവോനുും രഞ്ചോയത്ത്  
സ്റ്റോഫ് അുംഗങ്ങൾ,  രതോഴിലുറപ്പ് അുംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കോയി 450 മോസ്് 
തയ്ക്ച്ചു ര ോടുക്കോൻ  സോധിച്ചത്  ുടുുംബപ്രീ cds  പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നോണ്. 

വജവ ൃഷി  

ഭക്ഷയ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തു  എന്ന ലക്ഷയകത്തോരട  ുടുുംബപ്രീ അുംഗങ്ങൾ 
എലലോവരുും അവർക്ക്  ആവരയമോയ രച്ചക്കറി ൾ സവയും 
ഉൽപ്പോദിപ്പിക്കുന്നതിനു കവണ്ട നിർകദരും നൽ ു യുും,  കവണ്ട രച്ചക്കറി 
വിത്തു ൾ എത്തിച്ചു നൽ ു യുും രചയ്ക്തു വരുന്നു.   ൂടോരത  mksp 

രദ്ധതി യുരട  ഭോഗമോയി  ുടുുംബപ്രീ ജിലലോ മിഷൻ നടപ്പിലോക്കിയ 
"വജവോങ്കണും " അടുക്കളകത്തോട്ട നിർമോണും ഏപ്രിൽ 14 വിഷു ദിനത്തിൽ 
തുടങ്ങിയ ഓൺവലൻ മത്സരത്തിൽ രരങ്കടുക്കോൻ കപ്രോത്സോഹിപ്പിക്കു യുും 
രചയ്ക്തു.    

  



 

ചക് മാങ്ങാ ടെസ്റ്റക  

 

ക ോവിഡ് 19 വയോരനും മൂലും കലോക്ക് രഡൌൺ ആയ കരഷും  ുടുബപ്രീ 
വനിത ൾക്ക് ഒരു ഓൺവലൻ രോച  മത്സരും  എും ര  എസ്സ്  രി 
രദ്ധതിയുരട ഭോഗമോയി  ുടുുംബപ്രീ ജിലലോ മിഷൻ  സുംഘടിപ്പിച്ചി രുന്നു. 
 ുടുുംബപ്രീ അുംഗങ്ങരള മത്സരിക്കോൻ കപ്രോത്സോഹിപ്പിക്കു യുും,  3 കരര് 
രരങ്കടുക്കു യുും രചയ്ക്തു.  അവർക്ക് കലോക്ക്  തല മത്സരത്തിൽ 2 - ഒന്നോും 
സ്ഥോനവുും,  ഒരു  മൂന്നോും സ്ഥോനവുും  രസ്ഥമോക്കോനുും സോധിച്ചു.   

 

ഭാവിരരിരാടികൾ  

 

ജന ീയ കഹോട്ടൽ രഞ്ചോയത്ത്  മോയി സഹ രിച്ചു തുടങ്ങോൻ ലക്ഷയമിടുന്നു. 

 

 ോഞ്ഞിരപ്പള്ളി കലോക്ക്  ക ോഓർഡികനറ്റർ (എും ര  എസ്സ്  രി) 

പ്രീതി രി എും 


