
കഠിനംകുളം െകാേറാണ{]hÀ¯\ dnt¸mÀ«v   
 
ആേഗാളതല ിൽ ഗുരുതരആഘാത ള ാ ിയ  േകാവി -19 ന ുെട 
െകാ  േകരള ിലും വ ാപകമായി െതാഴിൽ-വരുമാന  ന ്ട ൾ 
ഉ ാ ിയേ ാൾ  അതിെന െചറു ു തിനാ   ഓേരാ കുടുംബശീ 
അംഗവും ' തിതല' തല ിൽ  ത ള െട കഴിവിsâ പരമാവധി 
സമൂഹ ിനായി േസവന ൾ നൽകി. ബാല – വേയാജന - അഗതി  
സംര ണ ിൽ {]tXyI പരിഗണന നൽകി കുടുംബശീ 
പവർ ി േ ാൾ, സം ാനസർ ാർ  െതാഴിൽ  ന ്ടം മൂലം ഉ ായ  
വരുമാന ഇടി   നിക ു തിനായി 2000 േകാടി 
രൂപയുെട  വാ പ വിതരണം െച 'കുടുംബശീ 'വഴിയാെണ ്  
പഖ ാപി   സമൂഹ ിൽ കുടുംബശീ ു   സ ാധീനമിക   
വിളിേ ാതു ു. 
        
 
       േകാവി   ബാധ തടയു തിനു   പടേയാ ിൽ  കുടുംബശീ 
പ ാന ി പൂർണ പി ുണയുമായി തിരുവന പുരം ജിലയിെല 

കഠിനംകുളം CDS മിക   പവർ നം കാ ചവ . BsI-bpÅ 23 

hmÀUp-I-fnÂ 13 F®w tImÌÂ hmÀUp-I-fmW.v 703 

അയൽ ൂ ളിൽ 8735 AwK-§-fpv. AXnÂ  433 XoctZ-i 

AbÂ¡q-«-§-fnembn  5677    AwK-§-fpv . \ne-hnse kn Un 

Fkv sNbÀt]-gvk¬ {ioaXn ko\¯v BWv. 

 

HmÀK-ss\-tk-j³ 
 
വേയാജനേ മം 

 
       CDS ൽ ആെക 14 വേയാജന അയൽ ൂ fpv. േലാ ്- െഡൗൺ  

ആരംഭി ു തിനു apt¶-Xs¶ CDS ൽ CP യുെട  േനതൃത ിൽ  CDS 
അംഗ ൾ  വേയാജന ൾ ു  േബാധവൽ രണം  നൽകു തി   തുട ം  

കുറി . േകാവി   19 േരാഗെ ിയും വേയാജന ൾ  ഈ  

കാര ിൽ െചലുേ  പേതക ശ െയയും കുറി ് 
കുടുംബാംഗ ളിൽ ഉൾെ െട അവേബാധം സൃ ്ടി ുവാൻ  കഴി ു. 
പു ൻേതാ   PHC ൽ നി ും വേയാജന ൾ ു  ജീവിതൈശലി 
േരാഗമരു ുകൾ, മ  മരു ുകൾ എ ിവ വേയാജന ൾ ു എ ി  
നൽകു തിൽ  വാർ  െമ ർമാരും - CDS െമ ർ മാരും  ഒരുമേയാെട 
പവർ ി . . എലാ ദിവസവും വേയാജനേ മം വാർ  തല ിൽ  

അേന ഷി ു തിsâ ചുമതല  C D S െമ ർമാർ ും നൽകി. 

വേയാജന ൾ ു സൗജന മായി 250 mask വിതരണം നട ി. 

 



 

അേതാെടാ ം തെ  ആവശ സാധനകൾ േവ വർ ും ഒ െ   

താമസി ു വരുമായവർ ും വേയാജന ൾ ും  

അത ാവശ സാധനകൾ  എ ി െകാടു ു തിനും   CDS െമ ർമാർ 
പവർ ി . 

ൈമേ കാഫിനാൻ  

tImhnUv Ime¯v P\-§Ä¡v ssI¯m-§mbn A\p-h-Zn¨ CMHLS 
temWn\v 2018-19 km¼-¯nIhÀjs¯ HmUnäv \S¯n A^n-en-tb-

j³ ]pXp-¡nb 310  NHG  Ifnse 3630 അംഗ ൾ AÀl-cmbn. AhÀ¡v 

hmbv]-bmbn   281, 26854 രൂപ  അനുവദി . നിലവിൽ  50  

അയൽ ൂ ൾ ു 65,48,000 രൂപ  നൽകി കഴി ു. അയൽ ൂ ൾ ്  
േയാKw IqSpവാൻ km[n-¡m¯ kml-Ncy-¯nÂ PnÃm anjsâ 

\nÀtZi{]Imcw CD S- ADS- AbÂ¡q« Xe-̄ nÂ   cq]oIcn¨  hmSvkv 

B¸v {Kq¸p-IÄ hgn-bm-Wv temWnsâ KpW-t`m-àm-¡sf Is-¯n-

b-Xv. Cu {Kq¸p-IÄ hgn Kh¬saâv \ÂIp¶ \nÀtZi§Ä 

bYmkabw AbÂIq«§fnÂ F¯n-¡p-hm³ Ign-bp¶p. 

 

BREAK THE CHAIN 

         ADS sâ  േനതൃത ¯nÂ അതാതു  വാർ  തല ിൽ പധാന 
ജം നുകളിൽ ഹാൻ   വാ  - സാനി സർ െവ മുൾെ െട 
സ ീകരി . ക ാംെപ െമ  ഭാഗമായി വാർ  തല ിൽ 
േബാധവ കരണം നട ുകയും പധാന ല ളിൽ എലാം േപാ ർ 
ഒ«n ുകയും ഹാൻ  വാ  േകാÀWറുകൾ പരമാവധി 
പേയാജനെ ടു ു തിനു െപാതു ജന ൾ ്  അവേബാധം 
സൃ ്ടി ുകയും െച തു. 
 

CDS  CP യുെട  േനതൃത ിൽ 32000- മാ കുകൾ നിർ ി ് ജിലാമിഷൻ, 

പ ായ ്, PHC കളിൽ വിതരണം നട ി. 3 കുടുംബശീ  ME 

ത ൽയൂണി കള െട  േസവനം ഉപേയാഗെ ടു ുകയും അവർ ് 
96000 രൂപയുെട വരുമാനം േനടി sImSp-¡p-Ibpw sNbvXp.  

 

 

 

കമ ൂണി ികി ൻ/ ജനകീയ േഹാ ൽ 



 

ക ൂണി ികി sâ  പവർ ന  േമൽേനാ ം CDS  Chairperson  േനരി ാ  

നട ിയ . ക ൂണി ി sâ  പവർ ന ിൽ  പരമാവധി 
കുടുംബശീ, പ ാളി ം നട ിലാ ാൻ  CP കഴി ു. JLG കളിൽ നി ും  

കുടുംബശീ അംഗ ള െട ഭവന ളിൽ  നി ുമു  പ റികൾ, 

മുതലായവbpൾെ ടു ിയാ   

കമ ൂണി ികി ൻ പവർ ി വ ിരു . 16 April 2020 വെര 
ക ൂണി ികി ൻ പവർ ി . May 4 നു  ജനകീയ േഹാ ൽ 
പവർ നം ആരംഭി , മിക  രീതിയിൽ നട ു വരു ു. പതിദിനം 
ശരാശരി 50 െപാതി  ഭ ണം 20 രൂപ നിര ിൽ വിതരണം െച തു 
വരു ു 

ImÀjn-I-ta-Je 

കൃഷിഭവനുമായി സഹകരി  കുടുംബശീ അംഗ ൾ ് പ റി 
വി ുകൾ, hfw F¶nh  വിതരണം നട ി. ]©m-b¯v Irjn 

t{]mÕm-ln-¸n-¡p-¶-Xn-\mbn [mcmfw {]hÀ¯\§Ä \S¯n 

hcp¶p 

 

സാമൂഹിക വികസനം 
 

േകാവി   19  േരാഗവ ാപനം തടയു തിനായി  രാജ ം lockdown  
പഖ ാപി  േവളയിൽ തെ  വേയാജന -അഗതി സംര ണ ി  
പാധാന ം നൽകി.  60 വയസിനു മുകളിൽ പായമു വരുെടെയലാം 
ആേരാഗ ിതി േഫാൺവഴി At\z-jWw \S-̄ p-¶-Xn\p AXmXp kn 

Un Fkv sa¼ÀamÀ Dd¸v hcp¯n. B{i-b-Kp-W-t`m-àm-¡Ä¡pÅ  

Inäv Ah-cpsS `h-\-§-fnÂ F¯n-¨p-sIm-Sp¯p  

സൂ ്മസംരംഭം 



   
െകാേറാണ ൈവറസിെന പിടി െക വാനു   മരു ുകൾ  

ക ുപിടി ാ  സാഹചര ിൽ സാമൂഹിക അകലവും  മാ  
ധരി ലും ര ാമാർ മായി  നി േ ാൾ മാ  നിർ ാണ ി െറ  

ആവശ കതേയറി. െചയർേപ സൺ േനരി ം  3 M E യൂണി കള െട 
സഹായേ ാെടയും  മാ  നിർമാണം, തുണിസ ിനി മാണം 
മുതലായവഴി ല ിൽ രം രൂപയുെട വരുമാനം േനടുവാനായ  

അയൽ ൂ ൾ ു  lockdown േവളയിൽ  വലിയ ആശ ാസമായി. 
 

 
  Prepared  By 

Nisha 
MF &MIS Block 
co-ordinator 
Pothencode Block 
Ph : 8089895112 
Chair Person 
Zeenath 
Ph :9746225152 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


