
*മാർച്ച ്25 "വീട്ടിലിരിക്ാാം പച്ചക്റി നടാാം" ക്യാമ്പയിൻ* 

 

ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡനറ്്  അഡവ. ബിജു രറയന്നിലത്തിന്ററ ആഹ്വോനപ്രകോരം 

ആയിരഗ്ത്തോളം കുടുംബങ്ങളിൽ രച്ചക്കറി തൈകൾ നട്ട് ഗ്ലോക്ക ്ഡൗണിൽ 

രച്ചക്കറികളുറട ലഭ്യൈ കുറയുന്ന സോഹ്ചരയത്തിൽ  സവയംരരയോപ്തൈ 

ഗ്നടുന്നൈിന് സഹ്ോയകമോയി. 

ഗ്ലോക ്ഡൗണിറന ൈുടർന്ന ്രച്ചക്കറി വിത്തുകൾ ലഭ്ിക്കോത്ത സോഹ്ചരയം 

മുന്നിൽ കണ്ടുറകോണ്്ട കഗ്ത്തോലിക്ക ഗ്കോൺപ്രസും കോഡ്സ്  റൈോടുരുഴയും 

സംയുക്തമോയി ഗ്ചർന്ന് രച്ചക്കറിവിത്തുകൾ ഗ്രോസ്റ്റലോയി വീടുകളിൽ 

എത്തിച്ചു നൽകുന്ന രദ്ധൈി നടപ്പിലോക്കി  

 

*സമൃദ്ധിയുടട ഏദൻത ാട്ട മത്സരാം* 

 

വീട്ടിലിരിക്കോൻ രച്ചക്കറി നടോം കയോമ്പിനറ്റ ഫലമോയി ധോരോളം 

അടുക്കളഗ്ത്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടോയൈിറന ൈുടർന്ന് അവറര 

ഗ്പ്രോത്സോഹ്ിപ്പിക്കുന്നൈിനോയി ഏപ്രിൽ 3-ാോാം ൈിയൈി "സമൃദ്ധിയുറടയുറട 

ഏദൻഗ്ൈോട്ടം " എന്ന  ഗ്രരിൽ അടുക്കളഗ്ത്തോട്ട മത്സരം പ്രഖ്യോരിച്ചു. ഒന്നോം 

സമ്മോനം 50000 രൂര, രണ്ടോം സമ്മോനം 25000 രൂര, മൂന്നോം സമ്മോനം 11 ഗ്രർക്ക ്10000 

രൂര എന്ന നിലയിൽ 13 രോജയങ്ങളിൽ നിന്ന് 13 സമ്മോനങ്ങളുമോയി ആരംഭ്ിച്ച 

മത്സരത്തിൽ ആയിരഗ്ത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ രങ്കോളികളോയി. 

ഇൈ ്ഗ്ലോക ്ഡൗൺ  വിജയിപ്പിക്കോനും രച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സവയംരരയോപ്തൈ 

കണ്്ട  ആഗ്രോരയകരമോയ ഗ്കരളറത്ത വോർറത്തടുക്കുവോനും സോധിച്ചു. 

 

*ക്തതാലിക്ാ തക്ാൺഗ്രസ് എമർജൻസി ടെൽപ്പ് ലലൻ* 

ഗ്ലോക്ക് ഡൗൺ കോലയളവിൽ ഗ്കരളത്തിൽ ഭ്ക്ഷണത്തിനും മരുന്നിനും 

യോറൈോരു മോർഗ്ഗവുമില്ലോത്ത ആളുകൾക്ക ്സഹ്ോയമോകുവോനോയി 

കഗ്ത്തോലിക്കോ ഗ്കോൺപ്രസ ്എമർജൻസി റഹ്ൽപ്പ ്തലൻ 13 രൂരൈകളിറലയും 

രൂരൈോ പ്രസിഡനറ്ുമോരുറട  ഗ്നൈൃൈവത്തിൽ  പ്രവർത്തനമോരംഭ്ിച്ചു. 

 

*മാസ്ക,് സാനിലൈസർ വി രണാം* 

ഗ്കോവിഡ് 19 ന്ററ സോമൂഹ് വയോരനം ൈടയുന്നൈിന് സർക്കോർ പ്രൈിഗ്രോധ 

മോർരങ്ങൾ റകോണ്ടുവന്നഗ്പ്പോൾ പ്രോരംഭ്ഘട്ടത്തിൽ കഗ്ത്തോലിക്കോ ഗ്കോൺപ്രസ ്

ഗ്ലോബൽ സമിൈി 35000 മോസ്ക്കുകൾ വിവരണം റചയ്ത് ഗ്കോവിഡ് 19 പ്രൈിഗ്രോധ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക ്ൈുടക്കം കുറിച്ചു.  ൈുടർന്ന് 13 രൂരൈകളിലും രൂരൈോ 

പ്രൈിനിധികൾ ആയിരക്കണക്കിന് മോസ്ക്കുകളും സോനിതൈസറുകളും 

വിൈരണം റചയ്ത  ്റകോഗ്റോണ പ്രൈിഗ്രോധത്തിൽ വലിയ രങ്കുവഹ്ിച്ചു. 

 

*ഗ്പവാസി ടെൽപ്പ ്ടെസ്ക്ുക്ൾ* 



വിഗ്ദശത്തുള്ള മലയോളികൾ ഗ്കരളത്തിഗ്ലക്ക ് 

അപ്രൈീക്ഷിൈമോയി ൈിരിച്ചു വഗ്രണ്ട സോഹ്ചരയം ഉണ്ടോയഗ്പ്പോൾ അവറര 

ഇരുകയ്ും നീട്ടി സവീകരിക്കുന്നൈിനോയി കഗ്ത്തോലിക്കോ ഗ്കോൺപ്രസ ്പ്രവോസി 

റഹ്ൽപ്പ് റഡസ്കു കൾ രൂരീകരിച്ചു. വിഗ്ദശരോജയങ്ങളിൽ അവരുറട പ്രശ്നങ്ങൾ 

രരിഹ്രിക്കുന്നൈിനോയി അൈോൈു രോജയങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ എല്ലോ 

രൂരൈകളുറട അടിസ്ഥോനത്തിലും  റഹ്ൽപ്പ് റഡസ്കു കൾ പ്രവർത്തനമോരംഭ്ിച്ചു. 

ഈ പ്രവർത്തനങ്ങറളറയല്ലോം  ഏഗ്കോരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ സമിൈിയുറട 24 

മണിക്കൂർ ഗ്കോർഡിഗ്നഷൻ റഹ്ൽപ്പ് തലൻ കമ്മിൈിയും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. 

 

*സാംരാംഭക് സാംഘടന* 

നമ്മുറട സമുദോയത്തിറല സംരംഭ്കറര എല്ലോവറരയും ഉൾറക്കോള്ളിച്ചുറകോണ്്ട 

 പ്രൂപ്പ ്രൂരീകരിച്ചു. ബിസിനസ് ഗ്മഖ്ലയിറല പ്രൈിസന്ധകളും മുഗ്ന്നോട്ടുള്ള 

ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ൈുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചറചയ്തും രരസ്പരം 

സഹ്ോയിച്ചും ഈ പ്രൂപ്പ് മുഗ്ന്നോട്ട് ഗ്രോകുന്നു. 

 

*ക്തതാലിക്ാ തക്ാൺഗ്രസ് സുസ്ഥിര ക്ാർഷിക് വിക്സന തഗ്പാജക്ട*് 

നൂൈന കൃഷി രീൈി അവലംബിക്കോൻ ആപ്രഹ്മുള്ള റൈരറെടുക്കറപ്പട്ട 

കർഷകറര സഹ്ോയിക്കുവോൻ ഒരു വിദഗ്ധ സമിൈി രൂരീകരിച്ചു 13 രൂരൈകളിലും 

ഇൈിനറ്റ  ഗ്സവനം ലഭ്ിക്കുന്ന രീൈിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 

 

*ഏഗ്പിൽ 30 :ക്തതാലിക്ാ തക്ാൺഗ്രസ ്ദിനാചരണാം* 

കഗ്ത്തോലിക്കോ ഗ്കോൺപ്രസിന്ററ  102-ാോാം ദിനോചരണം അൈിജീവന റചടി നട്ട ്

ആചരിക്കുവോൻ ൈീരുമോനിച്ചു.എല്ലോ കഗ്ത്തോലിക്കോ ഗ്കോൺപ്രസ് 

പ്രവർത്തകരും അഗ്ന്നദിവസം ഗ്കോവിഡ് അൈിജീവന റചടി എന്ന ഗ്രരിൽ 

റചടി തൈകൾ നട്ടോണ് 102 -ാോാം  ജന്മദിനം ആഗ്ഘോഷിച്ചൈ്. 

 

*ഗ്പ ിതരാധ ടെയ്സ  ്ഷീൽെ് വി രണാം* 

കഗ്ത്തോലിക്കോ ഗ്കോൺപ്രസ ്ഗ്ലോബൽ സമിൈിയും  യുഎസിൽ ഉള്ള രി.എസ്.ജി 

പ്രൂപ്പ ് റചയർമോൻ ജിബി രോറയ്ക്കലും സംയുക്തമോയി ഗ്കരളത്തിറല പ്രധോന 

ആശുരപ്ൈികളിറല ഗ്ഡോക്ടർമോർക്കും നഴ്സു മോർക്കുമുള്ള ഗ്കോവിഡ് പ്രൈിഗ്രോധ 

തഹ്എൻഡ് റഫയ്സ  ്ഷീൽഡുകളുറട വിൈരണം നടത്തി വരുന്നു. ൈൃശ്ശൂർ 

അൈിരൂരൈ ആർച്ച ്ബിഷപ്്പ മോർ ആൻപ്ഡൂസ ്ൈോഴത്ത് ൈൃശ്ശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ 

റമഡിക്കൽ ഗ്കോഗ്ളജിൽ റഫയ്സ് ഷീൾഡ് നൽകി സംസ്ഥോനൈല 

 വിൈരഗ്ണോദഘ്ോടനം റചയ്തു. ഇരിെോലക്കുട ജൂബിലി മിഷൻ 

ഗ്ഹ്ോസ്പിൈൽ,എറണോകുളം ലിസി ഗ്ഹ്ോസ്പിൈൽ, രോലോ  മോർ സ്ലീവോ ഗ്ഹ്ോസ്പിൈൽ 

ൈുടങ്ങി നിരവധി ഗ്ഹ്ോസ്പിൈലുകളിൽ ഇൈിഗ്നോടകം റഫയ്സ  ്ഷീൽഡുകൾ 

വിൈരണം റചയ്തുകഴിെു. 

 



*തക്ാവിെ ്19 ഗ്പ യാഘാ ങ്ങളുാം പരിൊരമാർഗ്ഗങ്ങളുാം* 

വിദഗ്ധരുറട സഹ്ോയഗ്ത്തോറട ചർച്ചകൾ റചയ്ത് കൃൈയമോയ നിലരോടുകൾ 

സവീകരിക്കുവോനോയി റവബിനോറുകൾ നടത്തുവോൻ ൈീരുമോനിച്ചു. 

ഇൈിഗ്നോടകം 5 റവബിനോറുകൾ നടത്തി.  

 

1. റമയ് 2 കഗ്ത്തോലിക്ക ഗ്കോൺപ്രസ ്ഗ്ലോബൽ സമിൈി എല്ലോ രോജയങ്ങളിൽ 

നിന്നുമുള്ള പ്രൈിനിധികറള ഗ്ചർത്ത് അൈോൈു രോജയങ്ങളിറല പ്രൈിസന്ധികൾ 

വിലയിരുത്തുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏഗ്കോരിപ്പിക്കുകയും റചയ്ത്  റവബിനോർ 

നടത്തി. 

 

*2.വയവസായ ഗ്പ ിസന്ധിക്ടള എങ്ങടന തനരിടാാം, സമ്പാദയ രീ ിക്ളുാം 

ബാങ്കിങ്ങിടല മാൈങ്ങളുാം* 

 ഗ്കോവിഡ് 19 നറ്റ പ്രൈയോഘോൈം മൂലം ൈകർന്നുറകോണ്ടിരിക്കുന്ന വയവസോയ 

ഗ്മഖ്ലറയ മുൻ നിർത്തി "വയവസോയ പ്രൈിസന്ധികറള എങ്ങറന ഗ്നരിടോം, 

സമ്പോദയ രീൈികളും ബോങ്കിങ്ങിറല മോൈങ്ങളും" ൈുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വി 

രോർഡ് റചയർമോൻ പ്ശീ റകോച്ചൗഗ്സപ്പ ്ചിൈിലപ്പള്ളിയും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോങ്ക ്

മുൻ റചയർമോൻ ഗ്ഡോ.വി.എ. ഗ്ജോസഫും ഉൾറപ്പട്ട വിദഗ്ധസമിൈി റമയ് 6 ന് 

റവബിനോർ  സംഘടിപ്പിച്ചു. 

 

*3.യുവജന ശാക്തിക്രണാം, ഇന്ത്യയിടല സാംരാംഭക് വതിന്ടറ 

സാധയ ക്ൾ*  

സമൂഹ്ത്തിറല യുവജനകളുറട സുസ്ഥിരമോയ ഭ്ോവി ലക്ഷയമോക്കിറകോണ്്ട  " 

യുവജന ശോക്തികരണം, ഇന്ത്യയിറല സംരംഭ്കൈവത്തിനറ്റ 

സോധയൈകൾ"എന്നി വിഷയങ്ങറളക്കുറിച്ച് അഡീഷണൽ ചീഫ് റസപ്കട്ടറി പ്ശീ 

ടി.റക ഗ്ജോസ്, മുൻ ഗ്കപ്രമപ്ന്ത്ി  പ്ശീ അൽഗ്ഫോൻസ ്കണ്ണന്ത്ോനം 

ൈുടങ്ങിയവരുറട   വിദഗ്ധസമിൈി ഉൾറപ്പട്ട റവബിനോർ റമയ് 13-ാോാം ൈിയൈി   

സംഘടിപ്പിച്ചു. 

 

*4.ക്ാർഷിക്തമഖല ഗ്പ ിസന്ധിക്ളുാം പരിൊരമാർരങ്ങളുാം*  

കോർഷിക ഗ്മഖ്ലയിറല സുസ്ഥിരമോയ വികസനം മുന്നിൽ കണ്്ട   രി.റജ. 

ഗ്ജോസഫ് ,ഗ്ജോസ് റക. മോണി ൈുടങ്ങിയ രോഷ്പ്ടീയ പ്രമുഖ്രും കോർഷിക 

ഗ്മഖ്ലയിറല വിദഗ്ധരും അടങ്ങിയ സമിൈി കോർഷികഗ്മഖ്ല പ്രൈിസന്ധികളും 

രരിഹ്ോരമോർരങ്ങളും എന്ന വിഷയറത്ത അടിസ്ഥോനമോക്കി റമയ് 23 ന് 

റവബിനോർ നടത്തി. 

 

*5.വിദയാഭയാസ തമഖലയിടല ഗ്പ ിസന്ധിക്ളുാം പരിൊര മാർഗ്ഗങ്ങളുാം* 

വിദയോഭ്യോസ ഗ്മഖ്ലയിറല പ്രൈിസന്ധികളും രരിഹ്ോര മോർഗ്ഗങ്ങളും  എന്ന 

വിഷയത്തിൽ എം.ജി. യൂണിഗ്വഴ്സിൈി തവസ് ചോൻസിലർ റപ്രോഫസർ സോബു 



ഗ്ൈോമസ ്ഗ്നൈൃൈവം നൽകി വിദയോഭ്യോസ ഗ്മഖ്ലയിറല വിദഗ്ധർ രറങ്കടുത്ത 

റവബിനോർ റമയ് 27 ന് സംഘടിപ്പിച്ചു. 

 

*ടമയ ്31: ക്തതാലിക്ാ തക്ാൺഗ്രസ് ലവദിക്തരാടടാപ്പാം* 

കഗ്ത്തോലിക്കോ ഗ്കോൺപ്രസ ്തവദികഗ്രോറടോപ്പം എന്ന കയോമ്പയിന്ററ 

 ഭ്ോരമോയി അഗ്ന്നദിവസം സ്ഗ്നഹ്ത്തിനറ്റയും കരുൈലിനറ്റയും സഗ്രശങ്ങൾ 

തവദികരുമോയി രങ്കുവഹ്ിച്ചു  അവഗ്രോടുള്ള സമുദോയത്തിനറ്റ 

സ്ഗ്നഹ്ോദരവ ്പ്രകടിപ്പിച്ചു. 

 

*ജൂൺ 4 :സമരദിനാം* 

കോർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ൈറവില പ്രഖ്യോരിച്ച ്സംഭ്രിക്കണം ,കോർഷിക 

ഗ്മഖ്ലയിൽ സമപ്ര രദ്ധൈികൾ റകോണ്ടുവരണം ൈുടങ്ങിയ ആവശയങ്ങൾ 

മുൻനിർത്തി ജൂൺ നോലിന്   13 രൂരൈകളിലും ഗ്കപ്ര-സംസ്ഥോന സർക്കോർ 

ഓഫീസുകളുറട മുൻരിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി. റൈോടുരുഴ സിവിൽ ഗ്സ്റ്റഷന് 

മുൻരിൽ പ്രസിഡനറ്്  അഡവ. ബിജു രറയന്നിലം സംസ്ഥോനൈല ഉദഘ്ോടനം 

നിർവഹ്ിച്ചു. രയ്ന്നൂർ റടലിഗ്ഫോൺ ഭ്വന് മുൻരിൽ  

 ജനറൽ റസകട്ടറി അഡവ. ഗ്ൈോണി രുഞ്ചക്കുഗ്ന്നൽ, എറണോകുളം സിവിൽ 

ഗ്സ്റ്റഷൻ മുൻരിൽ  ഡയറക്ടർ ഫോ.ജിഗ്യോ കടവി,പ്ടഷറർ രി.റജ രോപ്പച്ചൻ ൈുടങ്ങി 

വിവിധ ഗ്കപ്രങ്ങളിൽ ഭ്ോരവോഹ്ികൾ സമരത്തിന് ഗ്നൈൃൈവം നൽകി. എല്ലോ 

സുരക്ഷോ മോനദണ്ഡങ്ങളും രോലിച്ച ് സംഘടിപ്പിച്ച സമരത്തിറല 

ഭ്ോരവോഹ്ികൾറക്കൈിറര ഗ്കറസടുത്തിൽ ശക്തമോയ പ്രൈിഗ്ഷധവും 

 ഗ്രഖ്റപ്പടുത്തി. 

 

*റീ ഗ്ബാൻെിാംര് ക്തതലക്ാ തക്ാൺഗ്രസ ്& റീ ബിൽെിാംര ്

ക്തതാലിക്ാ തക്ാൺഗ്രസ*് 

ഗ്കോവിഡോനന്ത്ര കഗ്ത്തോലിക്കോ ഗ്കോൺപ്രസിന് രുൈിയ രൂരവും ഭ്ോവവും 

നൽകണറമന്ന ഭ്ോരവോഹ്ികളുറട ൈീരുമോനപ്രകോരം രുൈിയ പ്രവർത്തന 

തശലിയിഗ്ലക്ക് കഗ്ത്തോലിക്കോ  ഗ്കോൺപ്രസ് കടന്നുവരുന്നു. രുൈിയ 

എംബ്ലം,കളർ ഗ്കോമ്പിഗ്നഷൻ, റലൈർ റഹ്ഡ്ഡ് ൈുടങ്ങി എല്ലോ ൈലങ്ങളിലും 

മോൈങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. നമ്മുറട സമുദോയ അംരങ്ങറള സ്ഗ്നഹ്ത്തിൽ 

തകരിടിച്ചുയർത്തുന്ന നൂറു ശൈമോനം സ്ഗ്നഹ്ത്തിൽ അധിഷ്ഠ ിൈമോയ 

പ്രോവർത്തന തശലി ആയിരിക്കും ഇനി അഗ്ങ്ങോട്ടുള്ള നോളുകളിൽ 

കഗ്ത്തോലിക്ക ഗ്കോൺപ്രസിന്ററ സംഘടനോ പ്രവർത്തനത്തിൽ 

പ്രോവർത്തികമോക്കുന്നൈ്. 

 

*സമഗ്ര സവയാംപരയാപ്ത, ക്ാർഷിക് വിക്സന പദ്ധ ിക്ൾ* 

ഗ്കോവിഡ് പ്രൈിസന്ധിറയ ഗ്നരിടുന്നൈിന ്പ്രധോനമോയും കോർഷിക ഗ്മഖ്ലയുറട 

സമപ്ര വികസനം,ഭ്ക്ഷയ രദോർത്ഥങ്ങളിൽ  സവയംരരയോപ്തൈ ഗ്നടുക എന്നീ 



ലക്ഷയങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഗ്ലോബൽ,രൂരൈോ, റഫോഗ്റോനോ,യൂണിൈ ്സമിൈികളുറട 

ഗ്നൈൃൈവത്തിൽ സമപ്ര രദ്ധൈികൾക്ക് രൂരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. 


