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ആമുഖം

ബാലരാമപുരം പ്ഗാമപഞ്ചായത്തക  ുടുംബപ്രീ സിഡിഎസ് ൽ
ആക 20 എഡിഎസ്  ളിലായി 322 അയൽക്ൂട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ
പ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഇരിൽ ആക 4528 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടക.
അരുറപാകല 148 സംഘങ്ങൾ ലിറേജ് റലാൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടക.
പലിര സബ്സിഡിയും മാച്ചിംഗ് പ്ഗാൻഡും സംഘങ്ങൾക്ക
നൽ ിയിട്ടുണ്ടക. 196 ഗുണറ ാക്താക്കള ഉൾകെടുത്തി അഗരി
രഹിര റ രളം പദ്ധരി നടെിലാക്ുന്നു. 18 സംരം  പ്ഗൂെക
 ൂടാകര 8 സംഘ ൃഷി പ്ഗൂെു ൾ നിലവിൽ പ്പവർത്തിക്ുന്നു.
ആപ്രയ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ മി ച്ച പ്പ ടനം  ാഴ്െവച്ചരിനാൽ
 ുടുംബപ്രീ ജിലലാ മിഷൻ ൽ നിന്നും മി ച്ച പ്പവർത്തനത്തിന്
അവാർഡ് ല ിക്ു യുണ്ടായി.

റ ാവിഡ്  ാലത്തും സി ഡി എസ് പ്പവർത്തനങ്ങൾ വളകര
നന്നായി പൂർത്തിയാക്ുന്നരിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടക. മാസ്് നിർമാണ
വിരരണത്തിലും  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൺ പ്പവർത്തനങ്ങളിലും സി
ഡിഎസ് പ്പവർത്തനം സവാഗരാർഹമാണ്.



റ ാവിഡ്് ാലകത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്പവർത്തനങ്ങൾ

 ത്രിരല സംഘടനയുമായി സംയയാജിച്ചുള്ള ത്രവർത്തനങ്ങൾ :-

ക ാറ ാണ സമയകത്ത എലലാവിധ നിർറേരങ്ങൾ
സമൂഹത്തിന്ക രാകെ രട്ടിൽ വകര എത്തിക്ുന്നരിന്
 ുടുംബപ്രീ സി ഡി എസ് ന്ക പേു നിർണായ മാണ്. പ്രിരല
സംഘടന പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക ഉ െു നൽ ി മുറന്നാട്ടക ക ാണ്ടു
റപാ ുന്നരിനു  ുടുംബപ്രീ സി ഡി എസ് മുറന്നാട്ടക വന്നു.
 മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൺ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തുമായി
സംറയാജിച്ചുനലല പ്പവർത്തനങ്ങൾ ാഴ്ച്ചവച്ചു.



റ ാവിഡ്് ാലകത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്പവർത്തനങ്ങൾ

 വാട്സസ്ആപ്്പ്ഗുെു ളിലൂകടയുള്ള പ്പവർത്തനങ്ങൾ :-

സമൂഹമാധയമങ്ങളിൽ പ്പെരിക്ുന്നരരിയും കരറ്റുമായവിവരങ്ങൾപല
പ്പശ്നങ്ങൾക്ും  ാരണമാറയക്ും. ഇറരരുടർന്നക അയൽക്ൂട്ട അംഗങ്ങളുകട
വാട്സസെക പ്ഗൂെക് രൂപീ രിക്ു യും ജിലലാമിഷൻ നൽ ുന്ന രരിയായ
വിവരങ്ങൾസമയാസമയം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്ാനും  െിഞ്ഞു. അയൽക്ൂട്ട
അംഗങ്ങൾക്ായി വാട്സസെക പ്ഗൂെക വെി പലരരം മത്സരങ്ങളും
സംഘടിെിക്ു യും കെയ്രു. ക ാറ ാണ യുമായി ബന്ധകെട്ട അയൽക്ൂട്ട
രലം രലം വകരയുള്ള വാട്സസ്ആെക പ്ഗൂെക രൂപീ രണം നടത്തു യുണ്ടായി.
സിഡിഎസ് അംഗങ്ങകള ഉൾകക്ാള്ളിച്ചുക ാണ്ടുള്ള ഒരു വാർഡ് ഞാൻ
വാട്സസെക പ്ഗൂെും 20 എ ഡി എസ് ആയി വാട്സസ്ആെക പ്ഗൂെും 280
ആൾക്ൂട്ടങ്ങൾ ഉൾകെടുന്ന വാട്സസ്ആെക പ്ഗൂെക രൂപീ രിച്ചു. ഈ പ്ഗൂെു ൾ
വെി ഫലപ്പേമായ രീരിയിൽ  ു വാണ്  ാലത്തക അയൽക്ൂട്ട രലം
വകരയുള്ള അംഗങ്ങളുമായി ആരയവിനിമയം  ൃരയമായും സുരാരയമായും
നടത്തുവാൻസാധിച്ചു



റ ാവിഡ്് ാലകത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്പവർത്തനങ്ങൾ

 റലാ്്ഡൗൺ് ാലകത്ത്പ് ിയാത്മ ്പ്പവർത്തനങ്ങൾ :-

പ്ലാസ്റ്റി് റബാട്ടിൽ റരഖരിച്ചു റബാട്ടിൽ െിപ്ര  ലാവിരുരു ൾ സൃഷ്ടിച്ചും
പ്ലാസ്റ്റി് റബാട്ടിലു ളിൽ കെടി ൾ മറനാഹരമായി നട്ടും അടുക്ള റരാട്ടത്തിൽ പല
രരം കെടി ൾ നട്ടു മുളെിച്ചും പുത്തൻ  ക്ഷണ വി വങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചും  ല
 ായി നൃത്ത അ ിരുെി ൾ വി സിെിച്ചും പുത്തൻ ആരയങ്ങൾ പേു വച്ചും
പ് ിയാത്മ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽഓറരാഅയൽക്ൂട്ടഅംഗങ്ങളും മി വ് ാണിച്ചു
 വറയാജനങ്ങൾക്ുള്ള്പ്പറരയ ്പ്പവർത്തനങ്ങൾ :-

വറയാജനങ്ങൾക്ക മാനസി ഉലലാസം ല ിക്ുന്ന രരത്തിലുള്ള പരിപാടി ൾ
വാർഡ് രലത്തിൽ സംഘടിെിക്ുന്നരിനും അവരുകട സുഖ വിവരങ്ങൾ
രിരക്ുന്നരിനും  ുടുംബപ്രീ മുഖാന്തരം പ്രദ്ധ നൽ ി. അടുക്ള  ൃഷി കെയ്യുന്നരിനു
റവണ്ട വിത്തു ൾ അവർക്ക ല യമാക്ു യും വീട്ടു ാർക്ക ഒെം അടുക്ള റരാട്ടം
നിർമിച്ചു സറന്താഷം പേുവച്ചു. യാപ്ര കെയ്രു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന
വറയാജനങ്ങൾക്ക വീടു ളിൽ ആവരയ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു ക ാടുക്ാനും
 ുടുംബപ്രീസി ഡിഎസ്മുഖാന്തരം സാധയമായി



ആപ്രയ ിറ്റക വിരരണം



റ ാവിഡ്് ാലകത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്പവർത്തനങ്ങൾ

  ുട്ടി ൾക്ുള്ള്പ്പവർത്തനങ്ങൾ :-

റ ാവിഡ് സമയം  ുട്ടി ൾ റ ാവിഡ് റരാഗകത്ത പ്പരിറരാധിക്ുന്നരുമായി ബന്ധകപട്ടു
 വിര ളും റപാസ്റ്റ ു ളും രൂപീ രിക്ു യും അവ അയൽക്ൂട്ട പ്ഗൂപു ളിൽ ആകരയും
ആ ര്ഷിക്ുന്നവയുമായി മാ ി.

  ാർഷി സംബന്ധമായവ :-

അയൽക്ൂട്ടം അംഗങ്ങൾ  ൃഷി വൻ മുഖാന്തരം ല യമാക്ിയ വിത്തു ളും തര ളും വീട്ടു
മുറ്റത്തു നട്ടു മുളെിച്ചും അവ വീഡിറയാ ആക്ി അയൽക്ൂട്ട വാട്സസപ് മത്സരങ്ങളിൽ പേു
റെരു യും കെയ്രു

 റലാണു ൾ :-

ബഹുമാനകപട്ട മുഘയമപ്ന്തിയുകട സഹായഹസ്രം റലാൺ പദ്ധരിയുമായി ബന്ധകപട്ടു
സി. ഡി. എസ്. ൽ 189 അയൽക്ൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അറപക്ഷ ൾ വരു യും
അെകലിറക്ഷനു ൾ റപ്പാസസ്സക കെയ്രു 10 ബാേു ളിൽ സമർെിക്ു യും കെയ്രു. ഇവയിൽ
2139 അംഗങ്ങൾ ഉൾകെടുന്നുണ്ടക. 1, 79, 60000 രൂപയുകട പ്പറൊസൽ ബാേു ളിൽ
സമർെിക്ു യും കെയ്രു



റലാൺവിരരണം



ജനങ്ങൾകക്ാരുത ത്താങ്ങായി
-  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൺ

പ്രിരല സംഘടനയുമായി സംറയാജിെിച്ചുക ാണ്ടക  ുടുംബപ്രീ
സിഡിഎസ് ആവരയമായ സഹായങ്ങൾ കെയ്രുക ാടുക്ു യും
 മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചണുമായി ബന്ധകെട്ടക  ക്ഷണ വിരരണം കെയ്യുന്നരിറലക്ക
ആയി  ുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങളുകട സഹായം ല യമാക്ു യും കെയ്രു.
 മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൺ നടത്തിെിറലക്ക അയൽക്ൂട്ട അംഗങ്ങൾ
സം ാവനയായി 28, 000/- രൂപ സഹായധനം നല് ു യുണ്ടായി.അരരണരും
ഒറ്റകപട്ടു റപായവരുംവിരന്നു  െിയുന്നപട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ുംഈറലാക്ക
കഡൗൺ അവസരത്തിൽ സന്നദ്ധ സഘടന ളിലൂകടയും  ുടുംബപ്രീ
മുഖാന്തരവും  രണസമിരി അംഗങ്ങൾ മുഖാന്തരവും  മ്മ്യൂണിറ്റി
 ിച്ചണിലൂകട  ക്ഷണം നൽ ാൻ  െിഞ്ഞു. ഇരിനായി വാർഡ് രലത്തിൽ
റമാണിറ്റ ിങ്സമിരി രൂപീ രിക്ു യുംകെയ്രു.



ജനങ്ങൾകക്ാരുത ത്താങ്ങായി
-  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൺ

 മ്മ്യൂണിറ്റി ിച്ചൺ
പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ായി സി സി എസ്
28000 രൂപ ധനസഹായം നൽ ുന്നു



 മ്മ്യൂണിറ്റി ിച്ചൺ പ്പവർത്തനം



 മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൺവെി ല ിച്ച  ക്ഷണം കെയർറപഴ്സൺആപ്രയ
 വനത്തിൽഎത്തിക്ുന്നു



ജനങ്ങൾകക്ാരുത ത്താങ്ങായി
- മാസ്് നിർമാണ വിരരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ

റ ാവിഡ്  ാലകത്ത പ്പരിറരാധ പരിപാടി എറന്നാണം സി. ഡി. എസ്
 ളിൽ പ്പവർത്തിക്ുന്ന എലലാ  ുടുംബപ്രീ രയ്യൽ സംരം  രുകട
സഹ രണറത്താകട രണ്ടായിരത്തില്പരം സുരക്ഷ മാസ് ു ൾ
രയ്യാ ാക്ു യും വാർഡുരലത്തിൽ ഓറരാ അയൽക്ൂട്ട അംഗങ്ങൾ
മുഖാന്തരം ആൾക്ാർക്ക ല യമാക്ു യും കെയ്രു.  ുടുംബപ്രീ ജിലലാ മിഷൻ
ഓഫീസിൽ ഫിർോവുസ് രയ്യൽയൂണിറ്റു ാർ ആയിരത്തിൽപരം മാസ് ു ൾ
രയ്ച്ചു എത്തിക്ു യും കെയ്രു. എലലാവർക്ും മാസ് ു ൾ
ആവരയാനുസരണം ല ിക്ുന്നരിന് റവണ്ട നിർമാണ വിരരണ
പ്പവർത്തനങ്ങൾസി . ഡി. എസ്മുഖാന്തരംനടന്നുവരുന്നു



വിവിധ വ ുെു ളുമായി റയാജിച്ചുള്ള റ ാവിഡ്
പ്പരിറരാധം

 ആറരാഗയം : 

റ ാവിഡ് പ്പരിറരാധവുമായി ബന്ധകപട്ടു ആറരാഗയറമഖലയുമായി സംറയാജിച്ചു
ക ാണ്ടു രകന്ന  ുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങൾ ഓറരാ വീടു ളിൽ റബാധവത് രണവും
ആവരയമായ നിർറേരങ്ങളും നൽ ു യും ആറരാഗയ റമഖലയിൽ നിന്നും നൽ ിയ
പ്പരിറരാധ മരുന്നു ൾ വീടു ളിൽ എത്തിച്ചു നൽ ു യും കെയ്രു. വിറേരത്തു നിന്നക
വരുന്നവകര രിരിച്ച ിഞ്ഞു അ ിയിക്ുന്നരിനും നിർറേരങ്ങൾ നൽ ു യും കെയ്രു.
വീടു ളിൽ സുരഷിരരായിരിറക്ണ്ട ആവരയ ര പ ഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ി ക ാടുക്ാൻ
 ുടുംബപ്രീ മുഖാന്തരംസാധയമായി.

 കപാരുവിരരണം:     

ആവരയ സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക ല യമാക്ുന്നരിനും അമിര രൂപഈടാക്ാകര
ആഹാര സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തുന്നുകണ്ടന്നക സി. ഡി. എസ് മുഖാന്തരം
ഉ െുവരുത്തി. റ ഷൻ  ട / സതപ്ല റ ാ മുഖാന്തരം ല യമാ ുന്ന സാധങ്ങൾ  ൂട്ടം
 ൂടാകര നിർറേരാനുസരണം എലലാ മുന് രുരറലാടു  ൂടി ല യമാ ുന്നുറണ്ടാ എന്നും
ഉ െു വരുത്തി. റ ഷൻ വിഹിരം ല ിക്ുന്നരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടക റനരിറടണ്ടി വരുന്നവകര
 കണ്ടത്തിസഹായിക്ുന്നരിലും പ്രദ്ധ ക ാടുത്തു



വിവിധവ ുെു ളുമായി റയാജിച്ചുള്ള
റ ാവിഡ് പ്പരിറരാധം

 റപാലീസ് :

റ ാവിഡ് പ്പവത്തനങ്ങളിൽ മുഘയ പ്പവർത്തനധാരയിൽ നിൽക്ുന്നത്
സരക്തമായ റപാലീസ്ഇടകപടലു ൾആണ്.  പഞ്ചായത്തികലപല  ാഗങ്ങളിലും
 ുടുംബപ്രീഅംഗങ്ങൾപലറൊെുംഇവർക്കആവരയമായആഹാരവും കവള്ളവും
നൽ ുന്നരിലും പ്രദ്ധ നൽ ി.  
 പഞ്ചായത്തക്:

സരക്തമായ പഞ്ചായത്തക്ഇടകപടലു ളിലൂകട നലല രീരിയിൽ  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൺ
പ്പവർത്തനങ്ങളും സുരക്ഷ ജാപ്ഗര പ്പവർത്തനങ്ങളും എലലാ രട്ടിലുമുള്ള
വയക്തി ളിൽഎത്തിക്ാൻ  െിഞ്ഞു. അരരണരും ഒറ്റകപട്ടു റപായവരും വിരന്നു
 െിയുന്നപട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ുംഈറലാക്ക കഡൗൺഅവസരത്തിൽ  കണ്ടത്തി
സന്നദ്ധസഘടന ളിലൂകടയും ുടുംബപ്രീ മുഖാന്തരവും  രണസമിരിഅംഗങ്ങൾ
മുഖാന്തരവുംത രാങ് നൽ ാൻ െിഞ്ഞു



  ൃഷിവ ുെക :

വീട്ടു വളെിൽ  ൃഷി കെയ്യുന്നരിന്ക പ്പാധാനയം റലാക്ക കഡൗൺ
അവസരത്തിൽ മനസിലാക്ി ക ാണ്ടു രകന്ന  ൃഷിവ ുെക മുഖാന്തരം ല യമായ
വിത്തു ൾ എലലാ അയൽക്ൂട്ട അംഗങ്ങൾ grow bag  ളിലും വീട്ടു മുറ്റത്തു നട്ടു
വളർത്തി. വീട്ടികല മുരിർന്നവർ മുരൽ  ുട്ടി ൾ വകര ഈ അവസരത്തിൽ
മുറന്നാട്ടു വരു യും മാനസി ഉലലാസത്തിറനാട്സ ഒെം അടുക്ള റരാട്ടം ഒരുക്ുന്ന
രിൽ ഒത്തു റെരു യും കെയ്രു. അടുക്ള റരാട്ടത്തികല വി വങ്ങൾ അയൽക്ൂട്ട
പ്ഗൂപു ളിലും റസാഷയൽ മീഡിയ ളിലും പേിടു യും കെയ്രു.

വിവിധ വ ുെു ളുമായി റയാജിച്ചുള്ള
റ ാവിഡ് പ്പരിറരാധം



അയൽക്ൂട്ടഅംഗങ്ങളുകടപച്ചക് ി ൃഷി



റപ്ഗാബാഗു ളിലുംവീട്ടു മുറ്റത്തും
അയൽക്ൂട്ടഅംഗങ്ങൾനട്ടുവളർത്തി
വിളകവടുക്ുന്നെിപ്രം



ഒന്നിച്ചു പ്പവർത്തിക്ാം.. 

 ാവി  ാസുരമാക്ാം.. 

റ ാവിഡിന്ക  ാലത്തക് ുടുംബ പ്രീ് ാവി്പ്പവർത്തങ്ങൾ :-

റ ാവിഡികനരികരയുള്ള  ർമ്മ്പരിപാടിഎറന്നാണം വാർഡ്
രലത്തിൽ പ്പരിറരാധസുരക്ഷ പ്പവർത്തനങ്ങൾഏറ ാപിക്ു യും
കെറയ്യണ്ടത്അനിവാരയമാണ്.  ുടുംബപ്രീഅംഗങ്ങളിലൂകടവയ്രിരുെിരവം
എലലാവീടു ളിലുംഉ െുവരുറത്തണ്ടരുണ്ടക. റലാ്കഡൗൺ ാലയളവിൽ
റനരിറടണ്ടിവന്നസാമ്പത്തി ബുദ്ധിമുട്ടു ൾക്കകെ ികയാരുത സഹായം
എറന്നാണം റലാൺ ൾ  ുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങളിൽഎത്തിറക്ണ്ടരും
സംരം  ർക്ക റവണ്ടസഹായങ്ങൾഉ െുവരുറത്തണ്ടരുമുണ്ടക. വിവിധ
സർക്ാർഏജൻസി ളുകട സഹായപദ്ധരി കള ു ിച്ചുള്ളഅവറബാധം
 ുടുംബപ്രീഅംഗങ്ങൾക്കനൽ ു യുംസർക്ാരിന്ക ജീവനം 2020 

പദ്ധരിയുകട ാഗമായി  ുടുംബപ്രീഅംഗങ്ങകളക ാണ്ടകപച്ചക് ി ൃഷി
നടെിലാക്ി ക്ഷയസുരക്ഷ ഉ ൊറ ണ്ടരുണ്ടക. പരിസരരുെീ രണ
പ്പവർത്തനങ്ങളിൽഅയൽക്ൂട്ടഅംഗങ്ങളുകടപോളിത്തംഉ ൊക്ിസുരക്ഷ
പ്പവർത്തനങ്ങൾഏറ ാപിക്ു യുംകെറയ്യണ്ടത്ആവരയമാണ്



ക ാറ ാണ പ്പവർത്തനഅനുബന്ധ
പപ്രക്ു ിെക,.. 



നന്ദി


