
അണ്ടൂർക്കോണം സി ഡി എസ്   

 

സംസ ്ഥാനമ ാട്ടാമെ്ല ാക്കല ാൺ  നി നിൽക്കുലപാൾ്തങ്ങളുമെ്

സഹജീവിെൾക്ക ്ൊരുണ്യവു ായി്അണ്ടൂർലക്കാണ്ം്െുെുംബശ്രീ്C D S 

നി മൊ്ള്ളുന്നു.്മൊലറാണ്്വവറസ ്വയാപനം്തെയുന്നതിനായി്ലെശ്ര്

സംസ്ഥാനസർക്കാരുെൾ്നെത്തിവരുന്ന  പരിശ്ര ങ്ങൾമക്കാപ്പം്ലേർന്ന ്

ശ്പവർത്തിക്കുന്ന്ശ്പസ്ഥാന ാണ് ്െുെുംബശ്രീ.്അയൽെൂട്ടവനിതെൾ് ുതൽ്

ഉല്യാഗസ്ഥരും്െുെുംബശ്രീയു ായി്ബന്ധമപ്പട്ടു്ശ്പവർത്തിക്കുന്ന്വമരല്ാം.്

ഈ്പരിശ്ര ങ്ങളുമെ്ഭാഗ ാണ് .്ലൊവി  ്19്ത്തിമനതിമരയുള്ള്

ലപാരാട്ടത്തിൽ് റ്റു്അസുഖങ്ങളുണ്ടാെുമ ന്നതിനാ ും്മൊലറാണ്്വവറസ ്

ബാധ്ഉണ്ടായാൽ  െൂെുതൽബുദ്ധി ുട്ടുെൾ്ലനരിൊൻ്സാധയതയുള്ളത ്

വലയാജനങ്ങളാണ് .്ആയതിനാൽ്വലയാജന്അൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക  

ശ്പലതയെപരിഗണ്നയാണ്   ഈ്സ യത്തു്നൽെുന്നത ്ലൊവി  ്19 

 ഹാവയാധിമയത്തുെർന്നു്ലജാ ിയും്വരു ാനവും്ഉലപക്ഷിച്ചു്

ലെരളത്തില ക്ക ് െങ്ങിമയത്തുന്ന്ശ്പവാസിെൾക്ക ്താങ്ങാൊനും്അവർക്കു്

 ാനസിെ്പിന്തുണ്്നൽെുവാനും്െുെുംബശ്രീെൾക്കു്െഴിയുന്നു.്

ഈലരാഗമത്ത്ശ്പതിലരാധിക്കുന്നത്തിന മറ്ഭാഗ ായി്ശ്പഖാപിച്ച്ല ാക്കല ാൺ്

തുെരുന്നസാഹേരയത്തിൽ്ജനങ്ങളുമെ്ഭക്ഷയസുരക്ഷാ്ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി്

സർക്കർ്ശ്പഖയാപിച്ച്എല്ാ്നെപെിെളും്നിർല്രങ്ങളും്താമഴത്തട്ടിൽ്

എത്തിക്കുന്നതിന ്അണ്ടൂർലക്കാണ്ം്െുെുംബശ്രീ്C D S അക്ഷീണ്ം്

ശ്പവർത്തിക്കുന്നു. ക് ോത്തൻക് ോട്  ക്ലോകിലെ അണ്ടൂർക്കോണം സിഡ്സ ് 

വളലെ  ോെയക്ഷമമോയ പ് വർത്തനമോണ് ക് ോവിഡ്   ോെത്തു  ോഴചവച്ചത് , 

ഇവിലട 272   അയൽകൂട്ടങ്ങളിെോയി ,3692 അംഗങ്ങളുണ്ട് ,വക്യോജന 

അയൽകൂട്ടങ്ങൾ 6 എണ്ണം ഇതിലെ അംഗങ്ങൾ 52  

 BREAK THE CHAIN 

         ADS sâ  ലനതൃതവ¯nÂ അതാതു  വാർ   ത ത്തിൽ ശ്പധാന ജംക്ഷനുെളിൽ ഹാൻ    

വാഷ  - സാനിട്ടയ ്സർ മവള്ള ുൾമപ്പമെ സജ്ജീെരിച്ചു. െയാംമപയ ്മ ന റ  ഭാഗ ായി 

വാർ   ത ത്തിൽ ലബാധവത െരണ്ം നെത്തുെയും ശ്പധാന സ്ഥ ങ്ങളിൽ എല്ാം 

ലപാസ്റ്റർ ഒ«nക്കുെയും ഹാൻ   വാഷ  ലൊÀWറുെൾ പര ാവധി 

ശ്പലയാജനമപ്പെുത്തുന്നതിനു മപാതു ജനങ്ങൾക്ക ് അവലബാധം സൃഷ ട്ടിക്കുെയും മേയ്തു. 

 

CDS  CP യുമെ  ലനതൃതവത്തിൽ -  ാസ്കു െൾ നിർമ്മിച്ച  ജില്ാ ിഷൻ, പഞ്ചായത്ത , PHC 

െളിൽ വിതരണ്ം നെത്തി..  

 

ഓർഗനനക്സഷൻ  



ല ോക് ോണ വയോ നത്തിനല്   ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സിഡ്സ് ,എ ഡി സ് തെ വോട്സ ്അപ്പ ്പ്ഗൂപ്പ ്  

െൂ ീ െിച്ചിെുന്നു വിവെങ്ങൾ യഥോ സമയം നൽ ുന്നതിനും വിവെ ക്േഖെങ്ങൾ 

നടത്തുന്നതിന ്പ്ഗൂപ്പ ് ൽ സഹോയ മോയി   

വോയ ്  

 

ക് ോവിഡ് 19  ക്െോക് ടൗൺ  സമയത്തു അയകുട്ടഅംഗങ്ങലള പ് തിസന്ധിയിൽ ആകി 

യ ഒന്നോയിെുന്നു സോമ്പത്തി ം അയകുറ്റം വഴി നോകുന്ന സഹോയ ഹസ്സൻ അവർകു 

ആേവോസമോയിെുന്നു അണ്ടൂർക്കോണം ക്െോൺ െഭ്യമോയ അയൽകൂട്ടങ്ങൾ 201 

അതിലെ അംഗങ്ങങ്ങൾ 2238 ,അനുവദ്ിച്ചതു  20505000 

വലയാജനലക്ഷ ം 

       CDS ൽ ആമെ വലയാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങfpv. ല ാക്ക - മ ൌൺ  ആരംഭിക്കുന്നതിനു apt¶-

Xs¶ CDS ൽ CP യുമെ  ലനതൃതവത്തിൽ  CDS അംഗങ്ങൾ  വലയാജനങ്ങൾക്കു  

ലബാധവൽക്കരണ്ം  നൽെുന്നതിന   തുെക്കം  െുറിച്ചു. ലൊവി    19 ലരാഗമത്തപ്പറ്റിയും 

വലയാജനങ്ങൾ  ഈ  ൊരയത്തിൽ മേ ുലത്തണ്ട ശ്പലതെ ശ്രദ്ധമയയും െുറിച്ച  

െുെുംബാംഗങ്ങളിൽ ഉൾമപ്പമെ അവലബാധം സൃഷ ട്ടിക്കുവാൻ  െഴിഞ്ഞു. PHC ൽ നിന്നും 

വലയാജനങ്ങൾക്കുള്ള ജീവിതവര ി ലരാഗ രുന്നുെൾ,  റ്റു  രുന്നുെൾ എന്നിവ 

വലയാജനങ്ങൾക്കു എത്തിച്ചു നൽെുന്നതിൽ  വാർ   മ പർ ാരും - CDS മ പർ  ാരും  

ഒരു ലയാമെ ശ്പവർത്തിച്ചു. . എല്ാ ്ിവസവും വലയാജനലക്ഷ ം വാർ   ത ത്തിൽ  

അലനവഷിക്കുന്നതിsâ േു ത   C D S മ പർ ാർക്കും നൽെി. വലയാജനങ്ങൾക്കു 

സൌജനയ ായി വിതരണ്ം നെത്തി. 

 

 

 



 മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൻ   

   

 

 

െമ്മയൂണ്ിറ്റിെിച്ചന   ശ്പവർത്തനം് ിെച്ചരീതിയിൽ്നെന്ന്പഞ്ചായത്താണ് ്

അണ്ടൂർലക്കാണ്ം.്C P യുമെ്ലനതൃതവത്തിൽ്െൃതയ ായ് ാന്ണ്ഡങ്ങൾ്

പാ ിച്ചുമൊണ്ട ്്ഭൂരിപക്ഷം്C D S മ പർ ാരും്ഇതിന മറ്വിജയത്തിനായി്

ശ്പവർത്തിച്ചു.്ഏശ്പിൽ്22്െമ്മയൂണ്ിറ്റിെിച്ചൻ്ശ്പവർത്തനം്അവസാനിപ്പിച്ചു.്

തുെർന്ന ്മ യ ്്20്ന   ജനെീയ്ലഹാട്ടൽ്ശ്പവർത്തനം  തുെങ്ങി.്

ശ്പതീക്ഷിച്ചതി ുപരി  സവീെരണ് ാണ് ്ജനെീയ്ലഹാട്ട ിനു്

 ഭിച്ചുമൊണ്ടിരിക്കുന്നത .  

 

സാ ൂഹിെ വിെസനം 

അഗതിെഹിത ക് െളം, ബോെസഭ് 

വലയാജന്സംരക്ഷണ്ത്തിന ്ശ്പാധാനയം്നൽെിമൊണ്ട   പഞ്ചായത്തു ായി  

സഹെരിച്ചുശ്പവർത്തനങ്ങൾ്നെപ്പി ാക്കി. ക് ോവിഡ് 19 എന്ന മഹോമോെിയിൽ 

നിന്നും വക്യോജനങ്ങൾകു  സംെെക്ഷണവും  െുതെും ഉ പ്പു വെുത്തുവെുത്തു നന്തിന ്

ക്വണ്ടി  ുടുംബപ്േീ മുക്ന്നോട്ടു വച്ച ഒെു ആേയ മോയിെുന്നു  വക്യോജങ്ങൾകു ഒെു  ോർ 

 െുതൽ വിളി .4  ഘട്ടങ്ങളോയി അവലെ വിളികു യും  ക്വണ്ട ആവേയങ്ങൾ  ക്ചോദ്ിച്ചു 

മനസിെോകി  ഞ്ചോയത്തിലന അ ിയികു യും ലചയ്തു ,മെുന്്ന ആവേയല ട്ടവർകു 

എത്തിച്ചു ല ോടുകു യും ഭ്ക്ഷണം  ഴികോൻ നിർവഹമില്ലോത്തവർകു 

 ഞ്ചയത്തിന്ല   മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചനിൽനിന്നു  സിഡ്സ്  എത്തികു യും ലചയ്തിെുന്നു. 

നദ്നദ്ിന ക്െോഗങ്ങൾ  അല്ലോലത മെുന്്ന  ഴികുന്നവർകു ക്െോ ് ടൗൺ  സമയത്തു  

 ുടുംബപ്േീ യുലട  സംക്യോജിത മോയോ  ഇടല ടെിെൂലട ക്വോളിൻല ർ മോർ വഴി മെുന്്ന 

വോങ്ങി എത്തികുവോനും  ഴിഞ്ഞു,ക് ഷൻ ക് ോയി വോങ്ങോൻ  ഴിയോത്ത 

സോഹചെയത്തിൽ ഒെു ന ത്തോങ്ങോ ോൻ  ഴിഞ്ഞുവന്നത് അഭ്ിമോനികോൻ  ഴിയുന്ന 

ഒന്്ന തലന്നയോണ ്

ക് ോവിഡ് 19  ക്െോക് ഡൗൺ  സമയലത്ത ബോെസഭ്ോ  ൂട്ടി ളുലട  സെഗ്വോസന 

ക്പ് ോത്സോഹിപ്പികന്ത്തിനു ക്വണ്ടി അ െത്തിൽ  ഒെു അവധി ോെം എന്ന  െി ോടി 



സംഘടിപ്പിച്ചിെുന്നു .വോട്സ് അപ്പ് പ്ഗൂപ്പ ്ളിളുലട പ് വർത്തനങ്ങൾ അയച്ചു തെു യും 

ലചയ്തിെുന്നു .ബോെസഭ്ോ  ുട്ടി ൾക് തി ച്ചും ക്വ ിട്ട ഒെു അനുഭ്വം ആയിെുന്നു ഇത് 

 

ME 

.  

CDS  CP യുലട  ക്നതൃതവത്തിൽ 2200 - മോസ്കു  ൾ നിർമിചു  തി ച്ചും സൗജനയമോയി 

 ഞ്ചോയത്തിനും ല സിലഡൻ ഷയൽ അക്സോസിക്യഷൻ  phsc ,അഥിതി 

ലതോഴിെോളി ൾകും ല ോ ൺനടെിൽ ഉണ്ടോയിെുന്നവർകും നൽ ി  

അണ്ടൂർക്കോണം സിഡ്സ് നല്  പ് വർത്തനം മോപ്ത   െമോയ ഒന്നോണ്

 

        വിവിധ വ ുപ്പു ോളു മോയിസഹ െിച്ചു  വിവിധ പ് വർത്തനങ്ങൾ 

നടത്തു യുണ്ടോയി  ആക്െോഗയ  വ ുപ്പുമോയി സഹ െിച്ചു മെുന്നു ൾ  എത്തിച്ചു നൽ ി  

അണ്ടൂർക്കോണം  ഞ്ചോയത്തു ഓഫീസ് അണ്ടൂർക്കോണംസ്കൂ ൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 

ഫയർ ക്ഫോഴ്സ ്ലന വച്്ച ആണ ്നേീ െണം നടത്തി,  

പ് തയ  പ് വർത്തനങ്ങൾ  

ക് ോ നന് നിൻ ഉള്ളവർക ്ആഹോെം ,മെുന്്ന,മോസ്ക ്എന്നിവ എത്തിച്ചു നൽ ി  

അതിഥി ലതോഴിെോളി ൾക ്സോനിനറ്റസർ ,ലസസ് ്  ആഹോെം നൽ ി  



 െവയഞജ്ന സോധനങ്ങൾ അയൽകൂട്ട അംഗങ്ങകു നൽ ി 

 

 ുടുംബപ്േീ ഭ്ോവി പ് വർത്തനങ്ങളോയി നജവ  ച്ചക ിക്ത്തോട്ടം ,തെിേുഭ്ൂമിയിൽ 

 ൃഷി  ക്പ് ോത്സോഹിപ്പികു  , മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൻ വഴി ആഹോെം െഭ്ിച്ചവെുലട തുടർ 

ജീവിതം എങ്ങലന എന്്ന വിെയിെുത്തും 

 

Nisha                                                                                              Beena 

Block co ordinator(MF)                                                                     chairperson 

     8848809255                                                                                     9745179217 

 

 


