
 

 

 

കുടുുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ഇടുക്കി  
 

 

 

 

 

 

 

 

Covid 19 ശ്രതിര ാധ ശ്രവർത്തനങ്ങൾ 
 

 

അടിമാല്ി രലാക്കക  
രള്ളിവാസൽ  സി ഡി എസ് 

 

 

 



 

സി ഡി എസ് ഭാ വാഹികൾ  

 

സി ഡി എസ് ചെയർരരഴ്സൺ - ശ്രിമതി സൂസൻ ഏല്ിയാസ്  

സി ഡി എസ് വവസ് ചെയർരരഴ്സൺ -ശ്രീമതി രരാഭന സാബു  

സി ഡി എസ് അക്കൗണ്ടന്റ് -ശ്രീമതി സ്റ്റിനിയ രജാബിഷ്  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ആമുഖും  
ലെോകത്തിലെവിലെയുും ചർച്ചോവിഷയമോയി ലകോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടലേകും 
രോജ്യങ്ങലെ ആശങ്കയിെോഴ്ത്ത്തിലകോണ്ടിരിക്കുന്ന മഹോമോരിയോണ് ലകോല ോണ 
വവ സ് . 
വചേയിലെ വുഹോേിൽ േിന്നു തുെങ്ങിയ ലകോല ോണ ഭീതി 160 പതിെധികും 
രോജ്യങ്ങെിലെക്ക് വയോപിച്ചിരിക്കുന്നു.വിലേോദസഞ്ചോരത്തിന് ഏല  
പ്പോധോേയമുള്ള ലകരെവുും കെുത്ത ജ്ോപ്രതയിെോണ്. മേുഷയേുൾലെലെയുള്ള 
സസ്തേികലെ ബോധിക്കുന്ന ലകോല ോണ വവ സ് ശവസേ സുംവിധോേലത്ത 
തകരോ ിെോക്കുന്നു.ലെോകലത്തമ്പോെുും െക്ഷക്കണക്കിന് ആെുകലെ ബോധിച്ച 
വവ സ് മൂെും മരണത്തിന് കീഴെങ്ങിയവരുും േിരവധിയോണ്. ഇന്ത്യയെക്കും 
പെ രോജ്യങ്ങെിെോയി െക്ഷക്കണക്കിന് ലപർ േിരീക്ഷണത്തിെുമുണ്ട്. 
ഇന്ത്യയിൽ ആദയമോയി ലകോല ോണ സ്ഥിരീകരിച്ച ലകരെത്തിൽ 
രവൺലമന് ന്ല യുും ജ്േങ്ങെുലെയുും ശക്തമോയ പ്പതിലരോധ സുംവിധോേങ്ങൾ 
ലകോണ്ട് വവ സ് വയോപേലത്ത ഒരു പരിധിവലര തെയോൻ സോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

രള്ളിവാസൽ സി ഡി എസ് 
 

ഇെുക്കി ജ്ിെലയിലെ അെിമോെി ലലോക്കിലെ പഞ്ചോയത്തോണ് പള്ളിവോസൽ . 
പ്പശസ്ത വിലേോദ സഞ്ചോര ലകപ്രമോയ മൂന്നോ ിലേോട് അെുത്തു 
കിെക്കുന്നതിേോെുും ഒട്ടേവധി െൂ ിസ്റ്റ് പ്പലദശങ്ങൾ സ്ഥിതിലചയ്യുന്നതിേോെുും 
വിലദശികൾ ഏല  സരർശിക്കുന്ന പഞ്ചോയത്തോണ് പള്ളിവോസൽ . 80 
ശതമോേലത്തോെും ആെുകൾ ലതോട്ടും ലതോഴിെോെികെോണ്. 14 വോർഡുകെിെോയി 
160 ആൾക്കൂട്ടങ്ങെുും , 2386 ആൾക്കൂട്ട അുംരങ്ങെുും ഉണ്ട് ലകോവിസ് - 19 
വയോപിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമോയ സുംഘെേോ സുംവിധോേും ഉപലയോരിച്ച് 
ഫെപ്പദമോയ രീതിയിൽ ഒട്ടലേകും ആെുകൾക്ക് സഹോയും േൽകുവോേുും 
പ്പതിലരോധപ്പവർത്തേങ്ങെിൽ പങ്കോെിയോവോേുും സി ഡി എ എസിന് 
സോധിച്ചു. 
 



കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 
 

ലകോമഡി 19 ൻല  വയോപേത്തിന്ല  പശ്ചോത്തെത്തിൽ രോജ്യലത്ത ലെോക്ക് 
ഡൗൺ പ്പഖ്യോപിച്ചലെോൾ ഉയർന്നുവന്ന വെിലയോരു പ്പശ്േമോയിരുന്നു 
സമൂഹത്തിലെ  അശരണരോയ ഒരുകൂട്ടും ആെുകൾക്ക് ഭക്ഷണും െഭയമോക്കുക 
എന്നത് .ഇതിേു പരിഹോരമോയി സുംസ്ഥോേ സർക്കോർ കലണ്ടത്തിയ മോർഗ്ഗമോണ് 
സമൂഹ അെുക്കെ . എെലോ തലേശസവയുംഭരണ സ്ഥോപേങ്ങെുും സമൂഹ അെുക്കെ 
തുെങ്ങണലമന്ന സർക്കോർ േിർലേശപ്പകോരും പള്ളിവോസൽ പഞ്ചോയത്തുും 
സിഡിഎസുും ലചർന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരുംഭിച്ചു. കുെുുംബപ്ശീയുലെ 
വർഷ കോറ്റ ിഗ് യൂണിറ്റിലെ 4 അുംരങ്ങൾ അവരുലെ ലഹോട്ടൽ ലകട്ടിെത്തിൽ 
തലന്നയോണ് പഞ്ചോയത്തിന്ല  േിർലേശപ്പകോരും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ 
ആരുംഭിച്ചത്.ദിവസും ശരോശരി 100-120 ഉണുകൾ പഞ്ചോയത്തിൽ വിതരണും 
ലചയ്തിരുന്നു. ഇരുപത്തിയലഞ്ചോെും അരതിരഹിത ലകരെും 
രുണലഭോക്തോക്കെുും ഇതിൽ ഉൾലെെുന്നു.  
 

 

 



സമൂഹ അടുക്കളയിൽ ആഹാ  ചരാതി തയ്യാറാക്കുന്ന 
കുടുുംബശ്രീ ശ്രവർത്തകർ  

 

അഗതി  ഹിത രക ളും 
 

സമൂഹത്തിലെ അശരണരുും േിരോെുംബരുമോയ വർക്ക് സോമൂഹയോധിഷ്ഠിത 
സുംവിധോേത്തിെൂലെ ലസവേങ്ങൾ െഭയമോക്കുക വഴി അവലര സമൂഹത്തിൻല  
മുഖ്യധോരയിലെക്ക് ലകോണ്ടുവരികയുും ലചയ്യുന്നതിേോയി സുംസ്ഥോേ സർക്കോർ 
കുെുുംബപ്ശീമുലഖ്േ ആവിഷ്കരിച്ച് തലേശസവയുംഭരണ സ്ഥോപേത്തിെൂലെ 
േെെിെോക്കിവരുന്ന പദ്ധതിയോണ് അരതി രഹിത ലകരെും. പള്ളിവോസൽ 
പഞ്ചോയത്തിൽ 95 രുണലഭോക്തോക്കെോണ് പദ്ധതിയിൽ ഉള്ളത് എെലോമോസവുും 
രുണലഭോക്തോക്കൾക്ക് ലപോഷകോഹോര കിറ്റ് േൽകി വരുന്നതോണ്. ലെോക്ക് 
ഡൗണിന്ല  സോഹചരയത്തിൽ വോഹേ സൗകരയും ഇെലോത്തതിേോൽ ഏപ്പിൽ, 
ലമയ് മോസങ്ങെിലെ ആഹോര കിറ്റുകൾ സി ഡി എസ് ലമമ്പർമോരുലെയുും 
വോർഡ് ലമമ്പർമോരുലെയുും ലേതൃതവത്തിൽ 95 രുണലഭോക്തോക്കൾക്കുും 
വീട്ടിലെത്തിച്ചു േൽകിയത് അഭിേരേും അർഹിക്കുന്ന പ്പവർത്തേമോണ് 

 

DFK ELDERLY CARE 
 

 

Covid 19 ന്ല  ഭീതിയിൽ ഏറ്റവുും അധികും പരിരണേ േൽലകണ്ട ഒന്നോണ് 60 
വയസിേു മുകെിൽ ഉള്ള വലയോജ്േങ്ങെുലെ ആലരോരയ സുംരക്ഷണും. 60 
വയസിേു മുകെിൽ ഉള്ള വലയോജ്ങ്ങൾക് covid -19 ബോധിച്ചോൽ കൂെുതൽ 
ആലരോരയ ലപ്പശ്േങ്ങൾ ഉണ്ടോകുലമന്നത് ലകോണ്ട് സുംസ്ഥോേ മിഷന്ല  േിർലേശ 
പ്പകോരും അരതി രഹിത ലകരെും പദ്ധതിയുലെ ഭോരമോയ എെലോ 
വലയോജ്േങ്ങലെയുും ലഫോണിൽ വിെിച്ചു ആലരോരയ വിവരങ്ങെുും 
മരുന്നുകെുലെയുും മറ്റ് അവശയ വസ്തുക്കെുലെയുും െഭയത ഉ െു 
വരുത്തുകയുും ലചയ്തു വരുന്നു.  
 

സി എും എച്ചക എൽ എസ് രല്ാൺ സ്കീും 
 

ലകോവിഡ് വയോപേത്തിന്ല  പശ്ചോത്തെത്തിൽ ലെോക ഡൗൺ പ്പഖ്യോപിച്ചതു 
മുതൽ േിരവധി ആെുകൾക്ക് ലജ്ോെിക്ക് ലപോകോൻ സോധിക്കോലതയുും വരുമോേും 



െഭിക്കോലതയുും വന്നു. ഈ സോഹചരയത്തിന് പ്പതിവിധിയോയി മുഖ്യമപ്ന്ത്ി 
പ്പഖ്യോപിച്ച പ്പലതയക കുെുുംബപ്ശീ വോയ്പ പദ്ധതിയോണ് സി എും എച്ച് എൽ 
എസ് സ്കീും . പള്ളിവോസൽ സി ഡി എസിൽ േിന്നുും 80 അയൽക്കൂട്ടങ്ങെിൽ 
േിന്ന് 1135 അുംരങ്ങൾ ലെോണിന് അലപക്ഷ േൽകിയിട്ടുണ്ട്. സിഡിഎസിേു 
െഭിച്ച എെലോ അലപക്ഷയുും ബോങ്കിൽ സമർെിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

 

 

 

BREAK THE CHAIN CAMPAIGN  
 

Covid 19 പ്പതിലരോധത്തിന്ല  ഏറ്റവുും പ്പധോേലെട്ട 2 കോരയങ്ങൾ ആണ് 
സോമൂഹിക അകെും പോെിക്കെുും വകകൾ ലസോെിട്ടു കഴുകുക എന്നതുും. 
ഇതിേോയി പള്ളിവോസൽ പഞ്ചോയത്തിെുും CDS െുും ഹോൻഡ് വോഷ് 
ലകോർണ ുകൾ സ്ഥോപിക്കുകയുും ലബോധവത്കരണ ലപോസ്റ്റ ുകൾ 
പതിെിക്കുകയുും ലചയ്തു.  
 

 

 

 

 

മാസ്് നിർമ്മ്ാണും  
 

Covid 19 വയോപേും തെയുന്നതിേോയി മോസ്കുകൾ േിർബന്ധമോക്കിയ 
സോഹചരയത്തിൽ എെലോ പഞ്ചോയത്തുകെുും ആെുകൾക്കു മോസ്കുകൾ 
വിതരണും ലചയ്യുകോയുണ്ടോയി.. ഇതിലെക്കോയി 25000 മോസ്കുകൾ കുെുുംബപ്ശീ 
ജ്ിെലോ മിഷന്ല  സഹോയലത്തോലെയുും ബോക്കി കുെുുംബപ്ശീ തയ്യൽ യുണിറ് 
കെിൽ തയ്ച്ചു പഞ്ചോയത്തിന് േൽകി.  
 



 

 

 

പഞ്ചോയത്തിലെ വോർഡുകെിൽ ലമമ്പർമോരുും 
cds ലചയര്ലപഴ്ത്സണുും ലചർന്ന് മോസ്കുകൾ 
വിതരണും േെത്തുന്നു  

 

 

 

 

 

അടുക്കളരത്താട്ടും  
 

ലെോക്ക് ലഡൗൺ കോെയെവിേു ലശഷും േമ്മ്ൾ ലേരിെോൻ ലപോകുന്ന ഏറ്റവുും 
വെിയ പ്പശ്േും ആണ് ഭക്ഷയ ക്ഷോമും.ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടു എും ലക എസ് പി 
പദ്ധതിയുലെ ഭോരമോയി എെലോ കുെുുംബബങ്ങൾക്കുും ആവശയമുള്ള 
പച്ചക്ക ികൾ അവരവരുലെ വീട്ടിൽ തലന്ന ഉത്പോദിെിക്കുക എന്ന 
െക്ഷയലത്തോലെ ജ്ിെലോമിഷൻ േെത്തിയ ലപ്പോപ്രോും ആണ് അെുക്കെലത്തോട്ടും 
ചെഞ്ച്. ഇതിന്ല  ഭോരമോയി ലെോക്ക് ലഡൗൺ സമയത്തു വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന 
കുെുുംബപ്ശീ അരങ്ങൾ പച്ചക്ക ി വതകൾ േട്ടു പിെിെിക്കുകയുും 



പരിപോെിക്കുകയുും ലചയ്തു വരുന്നു. അെുക്കെലത്തോട്ടും ചെഞ്ചിൽ 
പള്ളിവോസൽ സി ഡി എസ് ഇൽ േിന്നു േിരവധി ആെുകൾ പലങ്കെുത്തു.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

രച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുടുുംബശ്രീ അുംഗങ്ങൾ  
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വാട്സസ്ആപ്പക ശ്ഗൂപ്പുകൾ  
 

Covid 19 വയോപേത്തിന്ല  പശ്ചോത്തെത്തിൽ സര്ക്കോരിന്ല യുും തലേശ ഭരണ 
സ്ഥോപേങ്ങെുലെയുും േിർലേശങ്ങൾ കൃതയമോയി ജ്േങ്ങെിലെലത്തണ്ടത് 
ആവശയകതയോണ്. ഇതിലെക്കോയി പള്ളിവോസൽ സി ഡി എസ് ന്ല യുും 
എെലോ എ ഡി എസ് ന്ല യുും വോട്സ്ആെ് പ്രൂെുകൾ ഫെപ്പദമോയി 
ഉപലയോരിക്കോേുും കൃതയമോയ വിവരങ്ങൾ അയൽക്കൂട്ട അുംരങ്ങെിലെക് 
എത്തിക്കോേുും സോധിച്ചു.  
 

 

 

കിറ്റക വിത ണും  
 

ലെോക്ക് ലഡൗൺ ന്ല  പശ്ചോത്തെത്തിൽ കൃഷി ലപ്പോത്സോഹിെിക്കുക എന്ന 
െക്ഷയലത്തോലെ VFPCK യുമോയി ലചർന്ന് കിറ്റ് വിതരണും േെത്തോൻ 
തീരുമോേിച്ചു.  
 

 

മറ്റക ശ്രവർത്തനങ്ങൾ  
 

• പഞ്ചോയത്തിന്ല  ലേതൃതവത്തിൽ സി ഡി എസ് ന്ല  സഹോയലത്തോലെ 
ആെുകൾക്കു പച്ചക്ക ി കിറ്റ് വിതരണും ലചയ്തു  

  

 

ഭാവി ര ിരാടികൾ  
 

   ലെോക്ക് ലഡൗൺ ന്ല  പശ്ചോത്തെത്തിൽ കൃഷി ലപ്പോത്സോഹിെിക്കുക എന്ന 
െക്ഷയും മുൻേിർത്തി വിത്തുകൾ വിതരണും ലചയ്യുക.Covid 19 ന്ല  വയോപേും 
തെ ുന്നതിേോയി വയക്തി ശുചിതവവുും പരിസര ശുചിതവവുും വർധിെിക്കണും.. 
അതിേോയി പഞ്ചോയത്തുമോയി സഹകരിച്ചു ആവശയമോയ ലബോധവത്കരണ 
പരിപോെികൾ േെത്തുക..മോസ്ക് ഒരു അവശയ വസ്തുവോയി മോ ുന്നത് 



മുൻേിർത്തി മോസ്ക് േിർമോണും ലപ്പോത്സോഹിെിക്കുക… ഹോൻഡ് വോഷ് 
ലകോർണ ുകൾ എെലോയിെത്തുും സ്ഥോപിക്കുക..  
 

 ിലെോർട്ട്  തയ്യോ ോക്കിയത്  

പ്ശീജ്ിത്ത്  എസ് കുമോർ  

Bc1 post2  
അെിമോെി ലലോക്ക്   
 


