
െകാേറാണ�ാലെ�കുടുംബ�ശീ
�പവർ�ന�ൾ
ഉ��തറ CDS



ഇടു�ി ജി�യിെല ക��ന േ�ാ�ിൽ ആണ് ഉ��തറ CDS ഉ�ത്
പ�ായ�ിെ� പൂർണ പി�ുണയുമായി എ�ാ വിഷമ ഘ��ളിലും എ�
േപാെല ഈ COVID 19 കാല�ും ഉ��തറ കുടു��ശീയും അതിെ� അംഗ�ള�ം
മുൻ പ�ിയിൽ ഉ�്

CDS ഒ� േനാ��ിൽ

ADS 18

അയൽ�ൂ��ൾ 366

സംരംഭ�ൾ 25

JLG 130

കുടുംബ �ശീയുെട േനതൃത��ിൽനട�ിവരു�വിവിധ
െപാതു �പവർ��ൾ

സംഘടന,ൈമേ�കാഫിനാൻസ്
െകാവിഡ് വ�ാപന�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ മുഖ�മ��ി പിണറായി
വിജയൻ �പഖ�ാപി� �പേത�ക പാേ�ജിൽ െപടു�ി 319
അയൽ�ൂ��ൾ�ു 5000 രൂപ േലാൺ നൽകു�തിനു�
�പവർ�നം നട�ു�ു
'േ�ബ�് ദി െചയിൻ ' ക�ാ�യിൻ ഉൾെ�െട സർ�ാരിെ� വിവിധ
covid പ�തികൾ അയൽ�ൂ��ളിൽ എ�ി�ുവാനും 60
വയസിനു മുകളിൽ �പായം ഉ�വർ�ു േ�പേത�ക കരുതൽ
നൽകുവാനും ഉ� േബാധവത്കരണം നൽകുവാനും കുടുംബ�ശീ
അയൽ�ൂ� േയാഗ�ിൽ കുറി�് വായി�� എ�ാ
അയൽ�ൂ��ിലും wats app �ഗൂ�് രൂപികരി�� വിവര�ൾ
എ�ി�ു�ു

�പായം ആയ ആള�കൾ�് േ�പേത�ക കരുതൽ നൽകാൻ IEC
ക�ാ�യിൻനട�ു�ു

സംരംഭം, മാർ��ിങ്

കുടുംബ�ശീ യൂണി�് കള�െട സഹായേ�ാെട 11500 േകാ�ൺ റീ
യൂസബിൾ മാസ്കുകൾനിർമി�� പ�ായ�ിനും മ��



ഡി�ാർട്െമ� ് കൾ�ുംൈകമാറി.
ST JUDE HOME CARE എ� സംരംഭം covid പ�ാതല�ിൽ hand

wash, sanitizerനിർമാണം നട�ു�ു.
സൈ�േകായ്�് േവ�ി 1000തുണിസ�ികൾനിർമി�� നൽകി
തേ�ശ സ�യം ഭരണ�ാപന�ിെ� സഹായേ�ാെട കുടുംബ�ശീ
സംരംഭ യൂണി�് ആയ സി എം േഹാ�ൽ ഏെ�ടു�ു വിജയകരമായി
�പവർ�നം നട�ി

കുടുംബ�ശീ യൂണി�് നിർമി� മാസ്കുകൾ െചയർ േപഴ്സൺ
പ�ായ�് െ�പസിഡ��നുൈകമാറു�ു

കി�ണിൽ അംഗൻവാടി teachers..
പ��റി,അരി..സ്േപാൺസർെചയ്തു.

ക���ണി�ി കി�നിൽ നി�ും െപാതി േചാറ്..
അർഹരായവർ�് CDS െചയർേപഴ്സൺ, CDS െമ�ർ
(വാർഡ് 6), േവാള��യർ...വീടുകളിൽഎ�ി��...

CDS െമംേബർസ്ക���ണി�ി കി�ണിൽ

COMMUNITY KITHEN
SPONSORSHIP



CDS ദിവസച�
എ�ും ച� �പവർ�നം നട�ിയിരു�ു അത് െകാ�് സാധാരണ�ാരായ
ആള�കൾ�് േലാക് ഡൗൺസാഹചര��ിൽ വളെര അധികം ഉപകാര�പദം

ആയി.കൂടാെത കുടുംബ�ശീ JLG കൾ�് ഉത്പ��ൾ വിതരണം നട�ുവാനും
സാധി��

ജനകീയ േഹാ�ൽ
ഉ��തറ പ�ായ�ിൽ 2020 െമയ ് 11 മുതൽ കുടുംബ�ശീ സംരംഭം ആയി
സമർ�ിത ജനകീയ േഹാ�ൽ �പവർ�ി�� വരു�ു. േഹാ�ലിൽ നി�ും
ഏകേദശം 1500 പാർസൽ െകാടു�ാൻ സാധി��. അ�് േപരാണ് �ഗൂ�ിൽ
ഉ�ത്.േലാ�് െഡൗൺ ഇളവുകൾ വ� േശഷം കൂടുതൽ കാര��മമായി
�പവർ�നം നട�ാൻ സാധി�ും എ� �പതീ�യിൽ ആണ് യൂണി�്

അംഗ�ൾ. പ�ായ�് േഹാ�ലിെ� �പവർ�ന�ിനായി 400000 രൂപ

വകയിരി�ിയിരി�ു�ു. കൂടാെത െക�ിടം, െവ�ം, ൈവദ��തി തുട�ി എ�ാ
അടി�ാന സൗകര�വും ഒരു�ിയിരി�ു�ു. CDS ൽ നി�ും ലഭ�മാ�ാവു�
എ�ാ പി�ുണയും കി�ിയി���്. േകരള സർ�ാരിെ� വിശ�് രഹിത േകരളം
പ�തിയുെട ഭാഗം ആയ ഈ േഹാ�ൽ ഇേ�ാൾ ഉ��തറയിെല േതാ�ം
േമഖലയ്�ും വ�ാപാരികൾ�ും സർ�ാർ സർ�ാർ ഇതര ജീവന�ാർ�ും
ഇേ�ാൾആശ�ാസംആണ്



SOCIAL DEVELOPMENT

അഗതി കുടുംബ�ളിൽ ഉ� 60 വയസിനു േമൽ �പായം ഉ�വെര ആഴ്ചയിൽ
ഒരി�ൽ RP മാരുെട േനതൃത��ിൽ േഫാൺ െചയ്ത് അവരുെട വിവര�ൾ,
ആവശ��ൾ, എ�ിവ മനസിലാ�ുകയും ഭ�ണം കുറവ് ഉെ��ിൽ

ക���ണി�ി കി�ൻ വഴി ലഭ�മാ�ുവാനും ആവശ�ം ഉ� െമഡി�ൽ െകയർ
നൽകുവാനും ഉ� �പവർ�ന�ൾ ജി�ാ മിഷെ� നിർേ�ശ �പകാരം
നട�ിലാ�ി

JLG

കുടുംബ�ശീയുെട അടു�ള േതാ�ം CHALLENGE എ�ാവരും ഏെ�ടു�ു നട�ി

വരു�ു VFPCK കി�് കുടുംബ�ശീ വഴി വിതരണം െച���തിേല�ു ന� �പതികരണം
ആണ് ലഭി�ു�ത് ഇടു�ി ജി�ാ മിഷെ� െകാേറാണ േ�പേത�ക പരിപാടിയായ
കിഴ�ു കൃഷി വ�ാപനവും അയൽ�ൂ� അംഗ�ൾഏെ�ടു�ിരി�ു�ു

ONLINE CONTEST
ഇടു�ി ജി�ാ മിഷെ� േലാ�് െഡൗൺ ഓൺൈലൻ ഗാന മ�ര�ിൽ ഉ��തറ

CDS െല ബി�ു സജീവ് ര�ാം�ാനം കര�മാ�ി

BREAK THE CHAIN
PHCയിെലഓേ�ാ�ാൻഡിൽ െപാതുജന�ൾ�ുംഓേ�ാ
ൈ�ഡവർമാർ�ുമായി കുടുംബ�ശീയുെടൈകകഴുകൽ േക��0



പാചക പരീ�ണ പരിപാടി

Lock downആസ�ാദ� കരം ആ�ുവാൻ CDS wats app �ഗൂ�് വഴി ആഴ്ചയിൽ
ഒരു ദിവസം പാചക പരീ�ണ പരിപാടി നട�ു�ു വിഭവ�ള�ം അതിെ�

വിവര�ള�ം �ഗൂ�ിൽ അയ�ും വീ�� മാരായ CDSഅംഗ�ൾ വളെര
ആേവശേ�ാെട മ�ര�ിൽ പെ�ടു�ു�ു



ബ��് challenge...



വിവിധ ADSകള�െട േനതൃത��ിൽ പ�ായ�,്ആേരാഗ�
വകു�് തുട�ിയവയുമായി േചർ�് നട�ിയ COVID 19
�പവർ�ന�ൾ

േതാ�ം േമഖല ഉൾെ�ടു� വളെര വലിയ പ�ായ�ിൽ െകാേറാണ യ്െ�തിെര

വളെര വലിയ �പവർ��ളാണ് കുടുംബ�ശീ മ�� ഡി�ാർട്െമ�ക്ള�െട

സഹായേ�ാെട െച���ത്

േകാവിഡ് 19 െ� ഭാഗമായി ഒ�ാം വാർഡിെല കുവേല�ം േറഷൻകട,
കുരിശു��ി, െവയി�ിംഗ് െഷഡ്,കടകൾ,അണുനശീകരണം നട�ുകയും
മാസ്ക് വിതരണം നട�ുകയും െചയ്തു



ആറാം വാർഡ്

ആേരാഗ� ജാ�ഗതസമിതി --ആേരാഗ� വകു�് ഉേദ�ാഗ�ർ,വാർഡ് െമ�ർADS

�പതിനിധികൾഎ�ിവർ പെ�ടു�ു ADS �പസിഡ� ,്വാർഡ് െമ�ർ
എ�ിവരുെട േനതൃത��ിൽ chlorination, mask വിതരണം

Ward 9 Pasuppara
Covid 19 െ� ഭാഗമായി പശു�ാറ sub െസ�റിൽ വ�് ഉ��തറ GP �പസിഡ�  ്K
സത�ൻഎ�ിവരുെട േനതൃത��ിൽ ADS െമംേബർസ്,ആശ �പവർ�കർ
സ�� �പവർ�കർ എ�ിവെര ഉൾെ�ടു�ി വാർഡിൽ നടേ��

േലാ�് െഡൗൺ കാല�് kannampadi.. േമഖലയിൽ (വാർഡ് 2)..
kothapara... പ��റി കൃഷി വിപുലമാ�ു� cds.. െമ�ർസുമതി രാജു.



�പതിേരാധ �പവർ�ന�െളകുറി�്ആേലാചന േയാഗം നട�ി.

�പതിേരാധ �പവർ�ന�െളകുറി�് േബാധവത്കരണം നട�ി.കൃഷി ഭവനിൽ
നി�് ലഭി� പ�കറി വി�ുകൾ വിതരണം െചയ്തു.

ആ�ശയഅംഗ�ള�െട േ�മകാര��ൾ അേന�ഷി�� യഥാസമയം CDSൽ
അറിയി��. മരു�ുകൾവാ�ാൻസാധി�ാതിരു�ആ�ശയഅംഗ�ൾ�്,
മരു�ുകള് ആശ �പവർ�കരുമായി ബ�െ��് വാ�ി െകാടു�ു.

വാർഡ് 14
IECക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായു�സ�ർശനം, മഴ�ാല പൂർവശുചീകരണെ�
പ�ിയു� േബാധവൽ�രണം



chlorinationആള�കൾതി�ി പാർ�ു� േതാ�ം േമഖലയിൽ, മാസ്�്
വിതരണം

വാർഡ് 16 കാ�ാടി കവല
Covid 19 െ� ഭാഗമായി ഉ��തറ GP െമ�ർ, െമഡി�ൽഓഫീസർ, ADS
െമംേബർസ്,ആശ �പവർ�കർ എ�ിവർ േചർ�് നട�ിയ �പവർ�ന
�ൾ .ശുചീകരണ �പവർ�ന�ൾ ,ആ�ശയഅംഗ�ൾ�്കരുതൽ
എ�ിവേയാെടാ�ം ക�ാറൈ�നിൽ ഉ� മൂ�ുആള�കൾ�്ക���ണി�ി
കി�ണിൽ നി�ും ഭ�ണംഎ�ി��



വാർഡ് 18 CDS െമ�ർ കി��കൾ വീ�ിൽ എ�ി�� നൽകു�ു
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