
ക ോവിഡ് -19 പ്രവർത്തനങ്ങൾ  രീപ്ര CDS 

 

കകൊട്ടൊരക്കര ബ്ലൊക്കിന്കെ കീഴിൽ വരുന്ന 18  വൊർഡ്  

ഉൾകക്കൊള്ളുന്ന കരീപ്ര രഞ്ചൊയത്തിന്  ഒബ്ട്ടകെ മികച്ച 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്നരിട്ട് കകൊണ്ടിരിക്കുന്ന  മഹൊമൊരി  ആയ 
ബ്കൊവിഡ് -19 ന്കെ കൊലത്ത് കൊഴ്ച വക്കൊൻ സൊധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
മൊസ്കുകൾ വിതരണം കചയ്തും, കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴി  
സൗജനയ ഭക്ഷണം വിതരണം കചയ്തും ജനങ്ങൾക്ക്  മികച്ച  

രരിരക്ഷ ഉെപ്പ് വരുത്തുന്നതിൽ ഈ തബ്േശ സവയം ഭരണ 
സ്ഥൊരനത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ ഒരു ബ്നടും തൂണൊയി പ്രവർത്തിച്ചത് 
കുടുംബപ്ശീ  സംവിധൊനം ആകണന്ന് അഭിമൊനബ്ത്തൊകട ഓർക്കൊൻ 
സൊധിക്കുന്നു.  
 
ക ോവിഡ് -19   ോലത്തത്ത  പ്രധോന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

 

കുടുംബപ്ശീയുകട 

പ്രവർത്തനത്തിൽ എടുത്തു  
രെബ്യണ്ടത്  ആ 
കൊലയളവികല കമ്മയൂണിറ്റി 
കിച്ചന്കെ പ്രവർത്തനം ആണ്. 
ബ്കൊവിടിന്കെ കൊലത്ത് 
ഭക്ഷണം കിട്ടൊകത ബുദ്ധിമുട്ടിയ  

ഏകബ്േശം  അഞ്ഞൂബ്െൊളം  

ബ്രർക്ക്  ഭക്ഷണകപ്പൊതി  
വിതരണം കചയ്യൊൻ കുടുംബപ്ശീ
യുകട  ബ്നതൃതവത്തിൽ ആരംഭിച്ച 
ബ്േവി  കമ്മയൂണിറ്റി  കിച്ചന്  

സൊധിച്ചു.  
 

 

 
 
 

മൊർച്ച്   29 നു  കരീപ്ര 
ബ്സൊരൊനം ഓഡിബ്റ്റൊെിയത്തിൽ 
ആയിരുന്നു ഈ  കമ്മയൂണിറ്റി  
കിച്ചൺ പ്രവർത്തനം  

ആരംഭിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 30 നു  
പ്രവർത്തനം  

അവസൊനിപ്പിക്കുകയും  

കചയ്തു.  



ഈ  കൊലയളവിൽ  6074 സൗജനയ  

ഭക്ഷണ കരൊതികൾ 
കുടുംബപ്ശീയുകട  ബ്നതൃതവത്തിൽ  

ഉള്ള ബ്േവി  കമ്മയൂണിറ്റി  
കിച്ചന്  നൽകൊൻ  കഴിഞ്ഞു.. 
കചയർബ്രഴ്സൺ  ഉൾകപ്പകട  10

 

ഓളം കുടുംബപ്ശീ  അംഗങ്ങളുകട  

കൂട്ടൊയ്മബ്യൊകട  ആണ് ഇത്  

പ്രവർത്തിച്ചത്. 
 

മകറ്റൊരു  എടുത്തു  രെയത്തക്ക  ബ്നട്ടമൊണ്  ബ്കൊവിഡ്  കൊലകത്ത  

ബൊലസഭയുകട  പ്രവർത്തനങ്ങൾ.. ഇത്  കുട്ടികളുകട  കഴിവുകകള  

ഉണർത്തൊൻ  ഒരു  രരിധി  വകര  സഹൊയിച്ചു. പ്രധൊനമൊയും  രണ്ടു  
പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ആണ്  ബൊലസഭ  നടത്തിയത്. 
ഏപ്രിൽ  10-14  കൊലയളവിൽ  നടത്തിയ  

ബ്പ്രൊപ്ഗൊമൊണ്  'ടൊകലന്ബ്െൊ  ബൊലസഭ  2020'.CDS  

തലത്തിൽ  രൂരീകരിച്ച  ബൊലസഭയുകട  വൊട്സൊപ്പ്  
പ്ഗൂപ്പിലൂകട  ആണ്  കുട്ടികൾ  അവരുകട  

കഴിവുകൾ  മറ്റുള്ളവരിൽ  എത്തിച്ചത്. 
രണ്ടൊമബ്ത്തത്  കമയ്  1 മുതൽ 12 വകര  

സംഘടിപ്പിച്ച  'െിഥം ഓഫ്  ബ്നച്ചർ ' എന്ന  

ബ്പ്രൊപ്ഗൊം  ആണ്. സസയരരിരൊലനം, വൃക്ഷത്തത്ത  

നടൽ എന്നീ  ആക്ടിവിറ്റികളിലൂകട  

പ്രകൃതിബ്യൊട്  കൂടുതൽ  ഇണങ്ങൊൻ  കുട്ടികൾക്കു  
കഴിഞ്ഞു. ഈ  ബ്പ്രൊപ്ഗൊമിൽ  ഉൾകപ്പടുത്തിയ  

'രഴയ കളികകള  രരിചയകപ്പടൽ 'എന്ന  ഇനം  

രണ്ടുകൊലത്ത്  ഉണ്ടൊയിരുന്ന  കളികകള  കൂടുതൽ  രരിചയകപ്പടൊൻ  വലിയ  

രങ്കു  വഹിച്ചു.  
 

 

ബ്കൊവിഡ്  കൊലത്ത്  കുടുംബപ്ശീ  
അംഗങ്ങൾ വീടുകളിൽ  നടത്തിയ  

സർബ്േ ബ്കൊവിഡികന  

പ്രതിബ്രൊധിക്കൊൻ  വബ്യൊജനങ്ങകള  

സജ്ജരൊക്കുവൊൻ  ഒരു  രരിധി  വകര  

സൊധിച്ചു. ഇത്  കൂടൊകത  

രഞ്ചൊയത്തിന്  ബ്വണ്ടി  കുടുംബപ്ശീ  
യൂണിറ്റുകൾ  ബ്ചർന്ന്  മൊസ്ക്, 

ഹൊൻഡ്വൊഷ്  നിർമൊണത്തിലും  

രങ്കൊളികൾ  ആകുകയും  വൊർഡ്  



തലത്തിൽ  കുടുംബപ്ശീ  
പ്രവർത്തകർ  അവർ  നിർമിച്ച  

മൊസ്ക്, ഹൊൻഡ് വൊഷ്  ഇവ  

വിതരണം  കചയുകയും  കചയ്തു.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADS Monetary Help      CMHLS Loan Distribution 

 

കുടുംബപ്ശീയുകട  ഭൊവി പ്രവർത്തനം  എന്ന  രീതിയിൽ  കണക്കൊക്കുന്നത്  

ജനകീയ ബ്ഹൊട്ടൽ രൂരീകരണം  ആണ്. രഞ്ചൊയത്തിന്കെ  രൂർണ 
രിന്തുണബ്യൊടു കൂടിയൊണ്  ജനകീയ  ബ്ഹൊട്ടൽ  ആരംഭിക്കൊൻ  ബ്രൊകുന്നത്. 
സ്ഥലം  കകണ്ടത്തുന്നതിന്  ഉള്ള  കവലലുവിളി  ആണ്  നിലവിൽ  കൊലതൊമസം  

ഉണ്ടൊകുന്നതിനു  കൊരണം. ഈ  ബുദ്ധിമുട്ട്  എപ്തയും  ബ്വഗം  രരിഹരിച്ചു  
കുടുംബപ്ശീയുകട  ബ്നതൃതവത്തിൽ  ഒരു  ജനകീയ  ബ്ഹൊട്ടൽ കരീപ്ര  സിഡ്സ് ൽ  

പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊണ്.  

          
 

രശ്മി  എൽ  

കകൊട്ടൊരക്കര  ബിസി 
 


