
                          ക ോവിഡ് സമയത്തെ  ുടുുംബശ്രീ ശ്രവർെനങ്ങൾ  

                                              കലോക്ക് :ഉഴവൂർ  

                                     സി ഡി എസ് : ുറവിലങ്ങോട്  

സ്ശ്രീ രോക്തീ രണ,ദോരിശ്ദ നിർമോർജ്ജന ശ്രവർെനങ്ങൾക്ക് കലോ െിനു രത്തെ 

മോരൃ യോയ, ുടുുംബശ്രീ ,സ്ശ്രീ ളുത്തട സോമൂഹി വുും സോമ്പെി  

ഉെമനെിനുും നോടിന്ത്തറ സർവ്വരല സ്രർരിയോയ വി സനെിനുും ഊർജ്ജും 

ര രുെ ശ്രവർെനങ്ങളിലൂത്തട 19 വർഷും രിെിട്ടിരിക്കു യോണ് .ദോരിശ്ദ 

ലഘൂ രണെിനുള്ള സമ്പോദയവോയ്ര രദ്ധരി ളുും ,സവയും ത്തരോഴിൽ 

സുംരുംഭങ്ങളുമോയി രുടക്കും  ുറിച്ച  ുടുുംബശ്രീ ,ഭോവനോരൂർണമോയ 

വിരുലീ രണെിലൂത്തടയുും വവവിധ്യ വത് രണെിലൂത്തടയുും ഇെ് 

സ്ശ്രീജീവിരെിന്ത്തറ സർവ്വമണ്ഡലങ്ങത്തളയുും സ്രർരിക്കുെ ജന ീയ 

ശ്രസ്ഥോനമോയി വളർെു രടർെിരിക്കുെു .സമൂഹെിനു അവഗണിക്കോൻ 

 ഴിയോെ രലെികലക്ക് വളർെ  ുടുുംബശ്രീ ശ്രസ്ഥോനും, അകരോത്തടോപ്പും ക ശ്ര 

സുംസ്ഥോന സർക്കോർ ആവിഷ് രിക്കുെ രദ്ധരി ളുത്തടയുും 

ആസൂശ്രണങ്ങളുത്തടയുും സുംസ്ഥോനത്തെ ഔകദയോഗി  നിർവഹണ ഏജൻസി 

ആയിആുംഗീ രിക്കത്തപ്പട്ടു . 

                  ഒകട്ടത്തറ മനുഷയ ജീവൻ അരഹരിച്ച ,കലോ ജനരത്തയ ഒെടങ്കും 

ഭീരിയിലോഴ്ത്െിയോയ ക ോവിഡ് -19 എെ മഹോമോരിത്തയ 

എരിരിടുെരിൽ , ുടുുംബശ്രീ എെ സ്ശ്രീ ൂട്ടോയ്മയുത്തട ഒകട്ടത്തറ ശ്രവർെനങ്ങൾ 

ജനങ്ങൾക് ശ്രകയോജനശ്രദമോയി.ക ോട്ടയും ജിലലയിത്തല  ുറവിലങ്ങോട് 

ശ്ഗോമരഞ്ചോയെ്  ുടുുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ഒകട്ടത്തറ മോരൃ ോരരമോയ 

ശ്രവർെനങ്ങൾ നടെു യുണ്ടോയി . 

                                    കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

 
കകോവിഡ് - 19 വയോപനത്തിന്റെ പശ്ചോത്തലത്തിൽ ഗവറെന്് പ്പഖ്യോപിച്ച 

ആശ്വോസനടപടികളുറട ഭോഗമോയി ,തകേശ്ഭരണ സ്ഥോപനവുമോയി സഹകരിച്ചു 

കുടുുംബപ്ശ്ീ കനതൃതവത്തിൽ 28/03/20 നു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ പ്പവർത്തനും 



ആരുംഭിച്ചു .പഞ്ചോയത്തിറല നിർദ്ധനർ ,അഗതികുടുുംബങ്ങൾ ,കിടപ്പുകരോഗികൾ 

,ഭിക്ഷോടകർ , തുടങ്ങിയവർക്ക് പഞ്ചോയത്ത് നിർകേശ്ോനുസരണും ഭക്ഷണ 

റപോതികൾ നൽകി .ആപ്ശ്യ ഗുണകഭോക്തോക്കൾ ഉൾറപ്പറട 80-85 ഓളും കപർക്ക് 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്ുും ദിവകസന ഭക്ഷണും നൽകിയിരുന്ു . റമയ് 8 

മുതൽ റകോകെോണ റകയർ റസന്െർ ആയി പ്പവർത്തിച്ച കുെവിലങ്ങോ്  മകണോണ 

കഹോസ്റ്റൽൽ കവോെന്റെനിൽ കഴിയുന്വർക് പ്പഭോത ഭക്ഷണും ,ഊണ് 

,റവകുകന്രും ചോയ ,റചെുകടി ,രോപ്തി ഭക്ഷണും എന്ിവ സന്ദ്ധ കസവകർ വഴി 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനിൽ നിന്ുും എത്തിച്ചു റകോടുത്തുവരുന്ു ,സി ണി എസ് ൽ 

രജിസ്റ്റർ റചയ്് പ്പവർത്തിച്ചു വരുന് കവീൻ കമരി കോറ്റെിുംഗ് യൂണിറ്റ് ന്റെ 

കിച്ചൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ആയി പ്പവർത്തിച്ചിരുന്് .ഭക്ഷണും 

തയ്യോെോക്കുന്് ഇകത യൂണിറ്റ് അുംഗങ്ങളുും17/05/20ൽ റപോതുജനങ്ങൾക്കോയി 

ഭക്ഷണും നൽകുന്് നിർത്തി എങ്കിലുും റകോകെോണ റകയർ റസന്െർ കലക്കുള്ള 

ഭക്ഷണും ഇവിടുന്് തറന് ആണ് നൽകുന്് . 

 

 
 



 
 
 

           ബോലസഭോ കുട്ടികൾ സഹരിക്കുന്തിനോയി തോല്പരയും അെിയിച്ചതിറന 

തുടർന്് ,കുട്ടികറള പച്ചക്കെി അരിയുന്തിനുും വീടുകളിൽ ഭക്ഷണും 

എത്തിക്കുന്തിനുും മറ്റുമോയി പറങ്കടുപ്പിച്ചിരുന്ു. 

 
 

            റകോകെോണ റവെസ്  വയോപനത്തിന്റെ പശ്ചോത്തലത്തിൽ 

പോലിക്കറപ്പകടണ്ട എലലോ ആകരോഗയ നിബന്ധനകളുും പോലിച്ചോണ് 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ പ്പവർത്തിച്ച് . 



മോസ്ക് നിർമ്മ്ോണവുും വിതരണവുും 

 
കുെവിലങ്ങോ്  പഞ്ചോയത്തിറല എലലോ വീടുകളിലുും അകതോറടോപ്പും 

റതോഴിലുെപ്പുകോർക്കുും നൽകുന്തിനോയി 15000 മോസ്കുകൾ 

നിർമിക്കുന്തിനുള്ള ദൗതയും,കുടുുംബപ്ശ്ീ മുകഖ്ന ആണ് നടന്ുവരുന്് .നോലു 

വോർണുകളിൽ കുടുുംബപ്ശ്ീ അുംഗങ്ങൾ മോസ്ക് തയ്ച്ചുനൽകി .മറ്റുള്ള 

വോർണുകളിൽ മോസ്ക് നിർമ്മ്ോണും നടന്ു വരുന്ു . 

 
 

 
ആപ്ശ്യ കുടുുംബങ്ങൾക് റകത്തോങ്ങ് 

 
 ആപ്ശ്യ ഗുണകഭോക്തോക്കളുറട വീടുകളിൽ കതങ്ങ ഉൾറപ്പറടയുള്ള പച്ചക്കെി കിറ്റ് 

വിതരണും റചയ്യുന്തിനോയി ,പഞ്ചോയത്തിറനോപ്പും നിന്് കവണ്ട 

സോന്ിധ്യസഹകരണങ്ങൾ കുടുുംബപ്ശ്ീ  സി ണി എസ് അുംഗങ്ങൾ 

നൽകി.60വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്പോയമുള്ള ആപ്ശ്യ കുടുുംബോുംഗങ്ങറള 

ആർ.പി  സിസ്റ്റും ഉപകയോഗിച്ചു ക ോൺ മുകഖ്ന വിളിക്കുകയുും ,അവരുറട 

ആകരോഗയ സ്ഥിതിയുും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുും അകനവഷിച്ചെിയുകയുും റചയ്തു 

.അവർക്ക് കവണ്ട സഹോയങ്ങൾ റഹൽത്ത് ണിപ്പോർ് റമന്് കപോലുള്ള ഇതര 

ണിപ്പോർ് റമന്െുകളുമോയി കചർന്് ഉെപ്പു വരുത്തോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതോണ്. 



 
സ്കനഹിത -കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലർ കസവനും 
 

കകോവിഡ്-19 കലോക്ക് ണൗണുമോയി ബന്ധറപ്പട്ടു ജനങ്ങൾ കനരിടുന് മോനസിക 

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ,കൗൺസിലിങ്ലൂറടയുും മറ്റുും മോനസിക പിന്തുണ നൽകുന്തിന് 

കുടുുംബപ്ശ്ീ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലർ കസവനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് . 

 
വിജിലന്് പ്ഗൂപ്പ് പ്പവർത്തനും 

 
വിജിലന്് പ്ഗൂപ്പ് അുംഗങ്ങൾ വോർണുകളിൽ കകോവിഡ് -19മഹോമോരിറയ 

കുെിച്ചുള്ള കബോധ്വൽക്കരണും നടത്തുകയുും, പഞ്ചോയത്ത് കഹോമികയോ 

ണിസ്റപന്സെിയിൽ നിന്ുും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കരോഗപ്പതികരോധ്കശ്ഷി 

വർധ്ിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള മരുന്് എലലോ വീടുകളിലുും വിതരണും  റചയ്യുന്തിനുും 

കനതൃതവും നൽകി . 

 
ഹരിതകർമകസന കസവനും 

 
മറ്റു കരോഗങ്ങൾ കൂടി വയോപിക്കോതിരിക്കുന്തിനുള്ള മുറന്ോരുക്കും എന് 

നിലയ്ക്ക് ആയുർകവദ ആശ്ുപപ്തിയിൽ നിന്ുും റകോതുക് നിവോരണത്തിനോയി 

പുകക്കുന്തിനോയി ലഭിച്ച മരുന്ുും ,റവള്ളും തിളപ്പിക്കുകപോൾ ഇടുന്തിനോയുള്ള 

റപോടിയുും ഹരിതകർമകസന അുംഗങ്ങൾ എലല വീടുകളിലുും എത്തിച്ചു .പരിസര 

ശ്ുചിതവും ,വയക്തി ശ്ുചിതവും ,ഇവ പോലികക്കണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതറയക്കുെിച്ചു 

ജനങ്ങറള കബോധ്വൽക്കരിക്കുന്തിനുും കസന അുംഗങ്ങൾ പ്ശ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് .ഇതര 

സുംസ്ഥോനങ്ങളിൽ  നിന്ുും,വികദശ്ത്ത് നിന്ുും മറ്റുും എത്തി കഹോും കവോെന്റെനിൽ 

കഴിയുന്വർക്ക് ആവശ്യോനുസരണും ഭക്ഷയവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്തിന് 

ഹരിതകർമകസന അുംഗങ്ങൾ സന്ദ്ധ മനസ്ഥിതികയോടു കൂടി പ്പവർത്തിക്കുന്ു. 

 
 സന്ദ്ധകസന റരജിസ്കപ്ടഷൻ 

 
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനിലുും മറ്റുമോയി കസവനത്തിൽ ഏർറപ്പട്ടിരുന് കുടുുംബപ്ശ്ീ 

അുംഗങ്ങൾ സന്ദ്ധ കസന  റരജിസ്കപ്ടഷൻ റചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

 



 

 

കുടുുംബപ്ശ്ീ  റജ -എൽ -ജി  പിന്തുണ 

 

സി ണി എസ് ൽ രജിസ്റ്റർ റചയ്് കൃഷി റചയ്്  വരുന്,റജ- എൽ- ജി കളിൽ 

നിന്ുും ചീര ,കചന ,പയർ ,കകോവക്ക ,തുടങ്ങി വിവിധ് ഇനും പച്ചക്കെികൾ 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനികലക്ക് നൽകിയിരുന്ു 

 

 
 
 

 

  
 

ഇകരോത്തടോപ്പും രഞ്ചോയെിത്തല അനുശ്ഗഹ  ുടുുംബശ്രീയിത്തല ത്തജ.എൽ.ജി 

അുംഗങ്ങൾ കേർെ് രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലെു രച്ചക്കറി  ൃഷി 

ആരുംഭിച്ചു ,രുദ്ധമോയ രച്ചക്കറി ഉത്രോദനും ലക്ഷ്യമിട്ടുത്ത ോണ്ട് അുംഗങ്ങൾ 

രുടങ്ങിത്തവച്ച  ൃഷി ഇകപ്പോൾ വിളത്തവടുപ്പിന്ത്തറ ഘട്ടെിൽ എെി നിൽക്കുെു. 

 



            

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                               രമയോ രോധ്ോ ൃഷ്ണൻ 

                                                                               എും.ഇ ആൻഡ് മോർക്കറ്ിുംഗ് ബിസി 

                                                                                                ഉഴവൂർ കലോക്ക് 

 


