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ആമുഖം

റ രളത്തികെ സംരക്ഷിത റമഖെയിൽ ഉൾകെടുത്തിയ
അഗസ്തയൊർ ൂട മെനിര ളുകട സൊന്നിധ്യംക ൊണ്ട്
പ്ര ൃതിരമണീയമൊയ പ്ഗൊമമൊണ് അമ്പൂരി. അമ്പൂരി സീ ഡി
എസ് ൽ 232 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ൂടൊകത 15
ബൊെ സഭ ളും 35 കെ എൽ െി  ളും 33 കെ ു ിട സംരംഭ
യൂണിറ്റു ളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ക ൊറ ൊണ  ൊെത്തു
വിവിധ് റമഖെ ളുമൊയി സംറയൊെിച്ച്  ുടുംബപ്രീ
പ്രവർത്ത ർനിരവധ്ി പ്രവർത്തനങ്ങൾനടത്തിവരുന്നു. സന്നദ്ധ
റസവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരവധ്ി  ുടുംബപ്രീ വനിത ൾ
 ർമ്മനിരതരൊയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വീടു ൾറതൊ ും
റ ൊവിഡ്ക്ക്കൊെ െൊപ്ഗത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു.
 ുടുംബപ്രീ വനിത ൾ റ ൊവിഡ്ക്  ൊെത്ത് മമറപ് ൊ പ്ഗീൻ
അടുക്കളറത്തൊട്ടംഎന്നിവനെല രീതിയിൽകെയ്തുവരുന്നു



റ ൊവിഡ്ക്  ൊെകത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

◼ വൊട്സസ്ആപ് പ്ഗുെു ളിെൂകടയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ :-

റെൊക്ക് കഡൌൺ ൊെത്തിൽഅയൽക്കൂട്ടഅംഗങ്ങളുകട
വൊട്സസെ് പ്ഗൂെ് രൂരീ രിക്കു യുംെിെലൊമിഷൻനൽ ുന്ന
രരിയൊയഅ ിയിെു ൾയഥൊസമയംെനങ്ങളിൽഎത്തിക്കൊനും
 ഴിഞ്ഞു.  ൂടൊകതഅയൽക്കൂട്ടഅംഗങ്ങൾക്കൊയിവൊട്സസെ് പ്ഗൂെ്
വഴി രെതരംമത്സരങ്ങളുംസംഘടിെിക്കു യുംകെയ്തു. 
ക ൊറ ൊണയുമൊയി ബന്ധകെട്ട്അയൽക്കൂട്ട തെംവകരയുള്ള 
വൊട്സസ്ആെ് പ്ഗൂെ് രൂരീ രണം നടത്തു യുണ്ടൊയി. സിഡിഎസ് 
അംഗങ്ങകള ഉൾകക്കൊള്ളിച്ചുക ൊണ്ടുള്ള ഒരു വൊർഡ്ക്തെവൊട്സസെ് 
പ്ഗൂെും 13എ ഡിഎസ് വൊട്സസ്ആെ് പ്ഗൂെും 232ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ 
ഉൾകെടുന്ന വൊട്സസ്ആെ് പ്ഗൂെും രൂരീ രിച്ചു. ഈ പ്ഗൂെു ൾ വഴി 
ഫെപ്രദമൊയ രീതിയിൽ ക ൊറ ൊണ ൊെത്ത് അയൽക്കൂട്ട തെം 
വകരയുള്ള അംഗങ്ങളുമൊയി ആരയവിനിമയം  ൃതയമൊയും
സുതൊരയമൊയും നടത്തുവൊൻ സൊധ്ിച്ചു



റ ൊവിഡ്ക്  ൊെകത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

◼ പ്തിതെ സംഘടനയുമൊയി സംറയൊെിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ :-

ക ൊറ ൊണ സമയകത്തഎെലൊവിധ് നിർറദരങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്ക 
തൊകഴ തട്ടിൽ വകര എത്തിക്കുന്നതിന്  ുടുംബപ്രീ സി ഡി എസ് ന്ക 
രങ്കു നിർണൊയ മൊണ്. പ്തിതെ സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉ െു
നൽ ി മുറന്നൊട്ട് ക ൊണ്ടു റരൊ ുന്നതിനു  ുടുംബപ്രീ സി ഡി എസ്
മുറന്നൊട്ട് വന്നു.  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൺ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
രഞ്ചൊയത്തുമൊയി സംറയൊെിച്ചു നെല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ൊഴ്ച്ച്ചവച്ചു.



റ ൊവിഡ്ക്  ൊെകത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

◼ റെൊക് ഡൌൺ  ൊെകത്ത പ് ിയൊത്മ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ :-

പ്ലൊസ്റ്റിക് റബൊട്ടിൽ റരഖരിച്ചു റബൊട്ടിൽ െിപ്ത  െൊവിരുതു ൾ
സൃഷ്ടിച്ചുംപ്ലൊസ്റ്റിക് റബൊട്ടിെു ളിൽ കെടി ൾമറനൊഹരമൊയി നട്ടും
അടുക്കള റതൊട്ടത്തിൽ രെതരം കെടി ൾ നട്ടു മുളെിച്ചുംരുത്തൻ
ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾരരീക്ഷിച്ചും െ ൊയി നൃത്തഅഭിരുെി ൾ
വി സിെിച്ചുംരുത്തൻആരയങ്ങൾരങ്കുവച്ചും പ് ിയൊത്മ 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽഓറരൊഅയൽക്കൂട്ടഅംഗങ്ങളും മി വ്  ൊണിച്ചു



റ ൊവിഡ്ക്  ൊെകത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

◼ വറയൊെനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രറതയ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ :-

അഗതി രഹിത റ രളം ഉരറഭൊക്തൃ രട്ടി യിൽ ഉൾകെട്ട 60 
വയസ്സിന് മു ളിൽ പ്രൊയമുള്ളവർക്ക് ക ൊറ ൊണ  ൊെത്ത്
റക്ഷമൊറനേഷണം നടത്തു യുംഅവർക്ക് ആവരയമുള്ളസഹൊയങ്ങൾ 
 ുടുംബപ്രീ വഴി നടെിെൊക്കി വരുന്നു. 

◼ റെൊണു ൾ :-

റ ൊവിഡ്ക്സമയത്ത് സൊമ്പത്തി മൊയ ബുദ്ധിമുട്ടു ൾ അനുഭവിച്ച 
 ുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കൊർ നിർറേരപ്ര ൊരം വൊയ്ര 
അനുവദിക്കുന്നതിന് എെലൊ നടരടി ളും സേീ രിച്ചു.158 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിെൊയി 2354 അംഗങ്ങൾ റെൊൺനൊയിഅറരക്ഷിച്ചു. 
ഇതിൽ 3 പ്ഗൂെു ളികെ 38 അംഗങ്ങൾക്കൊയി 2, 90, 000 രൂര റെൊൺ
ആയി െഭിച്ചു.     



 ുടെനമൂട്സ  SBI ബൊങ്കിൽ  നിന്നും  അമ്പൂരി  cds കെ ഒരു 
അയൽക്കൂട്ടത്തിന്  CMHLS  റെൊൺ  നൽ ുന്നെിപ്തം



റ ൊവിഡ്ക്  ൊെകത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

◼  ുട്ടി ൾക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ :-

റ ൊവിഡ്ക് സമയം  ുട്ടി ൾ റ ൊവിഡ്ക് റരൊഗകത്ത
പ്രതിറരൊധ്ിക്കുന്നതുമൊയി ബന്ധകരട്ടു  വിത ളും റരൊസ്റ്റ ു ളും
രൂരീ രിക്കു യും അവ അയൽക്കൂട്ട പ്ഗൂരു ളിൽ ആകരയും
ആ ര്ഷിക്കുന്നവയുമൊയി മൊ ി.

◼  ൊർഷി സംബന്ധമൊയവ :-

അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങൾ  ൃഷിഭവൻ മുഖൊന്തരം െഭയമൊക്കിയ
വിത്തു ളും മത ളും വീട്ടു മുറ്റത്തു നട്ടു മുളെിച്ചും അവ
വീഡിറയൊ ആക്കി അയൽക്കൂട്ട വൊട്സസപ് മത്സരങ്ങളിൽ രങ്കു
റെരു യും കെയ്തു



െനങ്ങൾകക്കൊരുമ ത്തൊങ്ങൊയി
-  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൺ

അമ്പൂരി പ്ഗൊമരഞ്ചൊയത്തിൽ സർക്കൊർ നിർറദരപ്ര ൊരം അമ്പൂരി 
സഹ രണബൊങ്ക് ഓഡിററ്റൊ ിയത്തിൽ  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൻ പ്രവർത്തിക്കു യും 
ഇതിൽ 366 റരകര ഇതിന്ക  ഗുണറഭൊക്തൊക്കളൊയി തിരകഞ്ഞടുത്തു. രിന്നീട്സ
അംഗങ്ങളുകട എണ്ണം 460 വകര ആവു യും കെയ്തു. ദിനം പ്രതി അഞ്ഞൂ ിൽരരം 
ആൾക്കൊർക്ക്  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൻ മുഖൊന്തരം ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനു റവണ്ടി സി
ഡിഎസും തറേര ഭരണ ൂടവും റെർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. അരരണർക്കും
നിരൊെംബർക്കും റ ൊ ന്ക നിൽ  ഴിയുന്നവർക്കും ഭക്ഷണം 
ആവരയകെടുന്നവർക്കുംകെയ്ത എെലൊ പ്ഗൊമരഞ്ചൊയത്ത് നിവൊസി ൾക്കും 
വീടു ളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു ക ൊടുക്കു യും കെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുണറഭൊക്തൊക്കകള 
 കണ്ടത്തി ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു ക ൊടുക്കുന്നതിനുള്ള റമൽറനൊട്ട െുമതെ 
വഹിച്ചിരുന്നത് രഞ്ചൊയത്ത് പ്രസിഡന്് അധ്യക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കതരകഞ്ഞടുത്ത 
റമൊണിറ്റ ിങ് സമിതിയൊണ്. ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയം 
ബഹുമൊനകെട്ട എം എൽ എ സി ക  ഹരീപ്രൻ അവർ ൾ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
അവറെൊ നം കെയ്യു യും തുടർ നടരടി ൾ സേീ രിക്കുന്നതിന് റവണ്ടി 
തീരുമൊനങ്ങൾ യഥൊസമയം അ ിയിക്കു യും കെയ്തിട്ടുണ്ട്. 



െനങ്ങൾകക്കൊരുമ ത്തൊങ്ങൊയി
-  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൺ





െനങ്ങൾകക്കൊരുമ ത്തൊങ്ങൊയി
- മൊസ്ക് നിർമൊണ വിതരണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

രഞ്ചൊയത്തികെ  ുടുംബപ്രീ 
അംഗങ്ങൾ മൊസ് ു ൾ നിർമ്മിക്കു യും
അവ സൌെനയമൊയി െനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു 
ക ൊടുക്കു യും കെയ്തു .



വിവിധ് വ ുെു ളുമൊയി റയൊെിച്ചുള്ള
റ ൊവിഡ്ക് പ്രതിറരൊധ്ം

◼ ആറരൊഗയം:-

അമ്പൂരി രഞ്ചൊയത്ത് രി എച്ച് സി യുകട റമൽറനൊട്ടത്തിൽ 
 ുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങളും കഹൽത്ത് ഇൻസ്കരക്ടർമൊരും, 
ആരൊവർക്കർ, സൊനിററ്റഷൻ സമിതി അംഗങ്ങളും റെർന്ന്
വീടു ൾറതൊ ും റ ൊവിഡ്ക് 19 അതിെീവിക്കുന്നതിനുറവണ്ടി വയക്തി 
രുെിതേം സൊമൂഹയ അ െം രൊെിക്കുന്നതിന്ക ആവരയ ത 
എന്നിവകയക്കു ിച്ച് റബൊധ്വൽക്കരണ ക്ലൊസു ൾ നൽ ു യും 
കെയ്തു

◼ കരൊതുവിതരണം:   

റ ഷൻ  ട / സമപ്ല റ ൊ മുഖൊന്തരം െഭയമൊ ുന്ന
സൊധ്ങ്ങൾ  ൂട്ടം  ൂടൊകത നിർറദരൊനുസരണം എെലൊ
മുന് രുതറെൊടു  ൂടി െഭയമൊ ുന്നുറണ്ടൊ എന്നും ഉ െു വരുത്തി. 
റ ഷൻ വിഹിതം െഭിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് റനരിറടണ്ടി വരുന്നവകര
 കണ്ടത്തി സഹൊയിക്കുന്നതിെും പ്രദ്ധ ക ൊടുത്തു



ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കൊം.. 

ഭൊവി ഭൊസുരമൊക്കൊം.. 

റ ൊവിഡിന്ക  ൊെത്ത്  ുടുംബ പ്രീ ഭൊവി പ്രവർത്തങ്ങൾ :-

റെൊക്കഡൌൺ ൊെയളവിൽറനരിറടണ്ടിവന്ന
സൊമ്പത്തി ബുദ്ധിമുട്ടു ൾക്ക്കെ ികയൊരുമ സഹൊയം
എറന്നൊണം റെൊൺ ൾ  ുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങളിൽ
എത്തിറക്കണ്ടതുംസംരംഭ ർക്ക്റവണ്ടസഹൊയങ്ങൾ
ഉ െുവരുറത്തണ്ടതുമുണ്ട്. വിവിധ് സർക്കൊർ
ഏെൻസി ളുകട സഹൊയരദ്ധതി കള ു ിച്ചുള്ള
അവറബൊധ്ം ുടുംബപ്രീഅംഗങ്ങൾക്ക്നൽ ു യും
സർക്കൊരിന്ക െീവനം 2020 രദ്ധതിയുകടഭൊഗമൊയി
 ുടുംബപ്രീഅംഗങ്ങകളക ൊണ്ട്രച്ചക്ക ി ൃഷി നടെിെൊക്കി
ഭക്ഷയസുരക്ഷ ഉ െൊറ ണ്ടതുണ്ട്. രരിസരരുെീ രണ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽഅയൽക്കൂട്ടഅംഗങ്ങളുകടരങ്കൊളിത്തം
ഉ െൊക്കിസുരക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾഏറ ൊരിക്കു യും
കെറയ്യണ്ടത്ആവരയമൊണ്



േന്ദി


