
               

കുടുുംബശ്രീ   സിഡ്സ്   

ഇരിഞ്ഞാലകുട മുനിസിപ്പാലിറ്റി സിഡ്സ് 

കകാറ ാണാകാലകെ കുടുുംബശ്രീ വിറരഷകൾ 

 

 

1 റബാധവത്കരണ ശ്രവർെനും    

2 റശ്ബക് ദി  കെയിൻ കയാമ്പിന്   

3   കമ്മ്യൂണിറ്റി  കിച്ചൺ  

4   സവാന്തന   ശ്രവര്ത്െനും 

5കകാറ ാണ  റലാൺ 

6      ബാലസഭാ  

7െെ മാച്ച്  കയാമ്പ് ഐൻ 

8      മമറശ്കാ ശ്രീൻ   

9 രാള രിരൗ  ബാഗ്   നിർമാണും   കാലകെ കുടുുംബശ്ര 

 

 

 

 

 

       നിരാലക്്്മി സിസ് 

MKSPറലാക്ക് റകാഓർഡിറനറ്റർ 

 

 



               

 

 

 

റകാവിഡ്  -19എന്ന  മാരകമവ സ്  എന്ന് 200 ഇൽ രരും 
റലാകരാജ്യങ്ലിൽ  രടർന്നുകകാണ്ടിരികുനസമയത് .കുടുുംബശ്രീ ഉും സർക്കാരുും 
ഒകൊരുമിച്ചു നടപ്പിലാക്കിയ ശ്രതിറരാധനശ്രവര്ത്തനകളുും ഇരിഞ്ഞാലകുട 
സിഡ്സ്1കാഴ്െവച്ചശ്രവര്ത്തനകൾ വിരദീകരിച്ചിരിക്കുന്നുെുവകട 
റബാധവത്കരണക്ലാസ്സ്  

കകാറ ാണമവ സ് ആദയമകയ ിറപ്പാർട്ട് കെയ്യകപ്പട്ടത്  തൃരൂർ ജ്ിലലയിരുന്നു  

ജ്നുവരി മുതൽ അന്നുതുടക്കും ഇട്ടതു അതിന്ക  രശ്ചാെലെിൽ 
റരാരവയാരനും തടയുന്നതിനുറവണ്ടിയുും 
ശ്രതിറരാധനശ്രവർെനുംകളറകാബിപ്പികുനതിനുറവണ്ടിഉന്മകുടി സുംസ്ഥാന 
GOVT ഉും കസന്ക  ിൽ റരാവ്ട് 24 /3 /20   നു റലാക്ക് കഡൗൺ 
ശ്രകാപ്പിച്ചു 

 ഈസാഹെരയെിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുകട ശ്രവർെനുംകൾ 
കുറക്കാപ്പുംതകന്ന കുടുുംബശ്രീകുവിവിധശ്രവർെനുംകൾ ആസൂശ്തണും 
കെയ്യാനുും കാഴ്െവയ്ക്ക്കാനുും കഴ്ഞ്ഞു കുടുബശ്രീ യുകട 
സവന്തമായുള്ളശ്രീന്നി  വളകരയധികും സഹായിച്ചു  ആയതിനാൽ 
റകന്ദരസുംസ്ഥാന സർക്കാരുുംനിന്നുും  

ആറരാരയശ്രവർെകരിൽ നിന്നുും ജ്ിലലാദുരന്തസീനാറതാറ്റയിൽ നിന്നുും 
കിട്ടുന്നനിർറദരങ്ങൾ   വളര റവരെിൽ താഴ്സ്തട്ടിൽ എെിക്കാൻ 
സാധിച്ചു ആറരാരയ ശ്രവർെകരുകട ഒപ്പും നിന്നു അവരുകട  
നിര്ത്ദര്ത്രനികൾക്കു ശ്രകാരും സമിതി രൂരീകരിച്ചു കൂടാകത അുംരുംകൾ 
ആകുകയുും കെയ്ക്തു   

 

                റശ്ബക്ക് ദി കെയിൻ കയാമ്പിന്  

കകാറ ാണമവ സികന ശ്രതിറരാധയി കൻവയക്തിരുെിതും 
കാെുസൂക്ിക്കുകയുും വയക്തികൾ തമ്മ്ിൽ അകലും രാലിക്കുക യുും 
ആയതിനാൽ സിഡ്സ് ഡി റനതൃതവെിൽ 3500 മാസ്കുകളുും ഹാൻഡ് 



               

വാഷുും 7500 സഞ്ചി നിർമിച്ചുനല്കി കൂടാകത ആരരയാ 
രുണറഭാക്താക്കൾക്കു വിതരണും കെയ്ക്തു 

                   കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ 

  

റകാവിഡ്-19 ശ്രതിറരാധശ്രവര്ത്തനകളുകട ഭാരമായി സുംസ്ഥാനക്കാകക 
റലാക്ക് കഡൗൺ ശ്രകയാ രിച്ചിരിക്കുന്നു നതിനാലുും കരാതുജ്നകൾക്കു  
നയായമായവിലക്കുഭക്ണും നല്കുന്നതിനുറവണ്ടിയുും സർക്കാരിന്ക   
നിര്ത്കതരശ്രകാരും  CDS1 ഡി കീഴ്യിൽ  കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺതുടകുകയുും  

രിന്ന് ജ്നകീയറഹാട്ടാൽ   ആകുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവികട 
സുരമമായനടെിപ്പിനു വിവിധ ജ്നശ്രധിനിതികൾ സന്നദ്ധശ്രവർെകർ 
എന്നിവരുകട സുംഭാവനയുും സിഡ്സ് ഇൽ രജ്ിസ്റ്റർ കെയ്ക്തിട്ടുള്ള ജ്ിൽജ്ി 
കൽ രച്ചക്ക ി നൽകുക ഉും കെയ്ക്തു കൂടാകത ആശ്രയ 
രുണറഭാക്താക്കൾക്കു ഭക്ണകിറ് നൽകി  ജ്ാനകിയറഹാതൽ നരരസഭാ 
കെർറരഴ്സൺ ഉത്കടണും കെയ്ക്തു ജ്നകീയറഹാട്ടാൽ റഡ ഭാരമാറയ 
റകാരൻകടയിൻ കിടക്കുന്നവർക്് 600ർക് കയാമ്പികല256 ഉും കയാഷ് 
200ഭക്ണവുും നൽകി  കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴ്യീ ശ്രീ രുഡ് 15482  
ഉുംകയാഷ് 2650 ഉും നൽകി എറപ്പാൾ നലലരീതിൽ ശ്രവർെിക്കുന്നു 

                       സവാന്തന  ശ്രവർെനും 

റകാവിദഃ ശ്രതിറരാധന ശ്രവര്ത്തനകളുമായ്ക് സമൂഹെിൽ ഒറ്റകപ്പടൽ 
അനുഭവികുനാകുടുബകകലകയലാും    കുടുുംബശ്രീ  സിസിമാരുകട 



               

റനതൃതവെിൽ കൗണ്സിലിുംഗ് നടെുകയകെയ്ക്തു ആശ്രയ 
രുണറഭാക്താക്കളുകട റക്മും കെർറരഴ്സൺ കൺവീനർ എന്നിവരുകട 
റനതൃെെി ഇൽ നടന്നുവരുന്നു   

 കകാറ ാണ റലാൺ   

കകാറ ാണാകാലകെ സാമ്പെികസഹായെിനായ്ക് സർക്കാർ തുടന്കിയ 
രദ്ധതി ശ്രകാരും 178 അറരക് ലഭിച്ചു അതിൽ 108 ഉും ലഭിച്ചു1 
റകാടിരൂര റവതരണനും കെയ്ക്തു    

 

   ബാലസഭാ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾ 

 

  



               

സിഡ്സ് റഡകീഴ്ിൽ  ശ്രവർെിക്കുന്നബാലസഭാ കുട്ടികൾ    50 അുംരുംകൾ 
വിവിതരരിരാടികൾ നടെുകയുും രകെടുക്കുകയുും കെയ്ക്തു റരപ്പർ 
ശ്കാഫ്റ്റ്റ് റബാട്ടിൽ വർക്ക് റക്ല റമാഡലിുംഗ്   

                   ൊച്ചമച്ചാകയാമ്പിൻ  

  

എൻവിറയാകെന്റ് റഡ ഭാരമായി MKSP  രദ്ധതി യുകട 
റനതൃതവെിൽ20റയാളും അയൽക്കൂട്ടും കൽ രകകടുത് രലവകരക്മതകൾ 
ഉല്രാദിപ്പിക്കുകയ  കെയ്ക്തു... 

 

മമറശ്കാ ശ്രീൻ  രാള രിരൗ ബാഗ് നിർമാണും  

  



               

  

ഈ റലാക്കറഡാൺ കാലത് നലലരീതിൽ റരാക്കരുണമുള്ള ഭക്ണും 
ലഭയമാകുന്നതിനി നു കുടുബശ്രീ നടെിയ കയാമ്പിന് നലലരീതിയിൽ 
താഴ്ൊടിൽ  വകരയുും  നലലരീതിൽ കെയ്യാൻ സാധിച്ചു  

പ്ലാസ്റ്റിക് നിറരാധനും തികട ഭാരമായി പ്ലാസ്റ്റിക് റഡ ഉരറയാരും 
കു ക്കുന്നതിന് റവണ്ടി ശ്രകൃതിദെമായ ഉത്രാരുംനകൾ ഉരറയാരിച്ചു 
കൃഷികച്ച ഉന്നതിനു ഉള്ള ലക്യറൊകട തുടന്കിയതാണ് ഏതു നലല രീതിൽ 
കെയുവാൻ സാധിച്ചു സിഡ്സ്1ൽ 10ജ്ിൽജ്ി കൽ ഈരീതിൽ കൃഷി 
ആരുംഭിച്ചു           

രച്ചക്ക ിവണ്ടി വീ് മുറ്റെു  

റലാക്കറഡാൺ കാലത് സുംക കൃഷി ശ്രൂപ്പ് വില്കാൻസാധികാെ താവസ്ഥ 
മ ികടക്കുവാൻ  റവണ്ടി തൃരൂർ കുടുുംബശ്രീ തുടക്കിയ റശ്രാശ്രാും ആണ് 

അവസമുളവർക് രച്ചരരികൾ അതിച്ചുനൽകുന്ന െിൽ സിഡ്സ് 1 കല 
ശ്രൂപ്പ് കൾ വളകര യതികും രാക്വഹിച്ചു  

 



               

  



               

  


