
അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

ക ൊററൊണ  വവറസ്  നമ്മുകെ സംസ്ഥൊനത്തിൽ റിറപൊർട്ട് കെയ്തത് മുതൽ 

റലൊ ത്തിനു മൊതൃ യൊയ റ രളത്തിന്കറ പ്രതിറരൊധ -അതിജീവന 

റമൊഡലിന്  രുത്തു  ര രൊൻ  ുെുംബപ്ശീ പ്രസ്ഥൊനം മുൻനിരയിൽ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

കുടുുംബശ്ശീ ശ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകകോരിപ്പിക്കുന്നതിന്ററ ഭോഗമോയി 

അനങ്ങനടി ശ്ഗോമരഞ്ചോയത്തിറല ശ്രവർത്തന റികപ്പോർട്്ട. 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

റ ൊവിഡ് 19 ന്കറ സൊഹെരയത്തിൽ റലൊക്്കഡൌൺ പ്രഘ്യൊരിച്ചറപൊൾ 

റ രളത്തിൽ ആരും രട്ടിണി  ിെക്രുത് എന്ന ഉറേശറത്തൊെു ൂെി എല്ലൊ തറേശ 

സവയംഭരണ സ്ഥൊരനങ്ങളിലും  ുെുംബപ്ശീയുകെ റനതൃതവത്തിൽ സമൂഹ 

അെുക്ള ആരംഭിക്ൊനൊയി സർക്ൊർ തീരുമൊനിച്ചു.ആയതിന്കറ ഭൊഗമൊയി  

 ുെുംബപ്ശീ അംഗങ്ങൾ മുറേന അെുക്ള ൾ സജീവമൊ ൊൻ 

തുെങ്ങി.രഞ്ചൊയത്ത് തലത്തിൽ റപ്രറതയ  റമൊണിറ്ററിങ്  മ്മിറ്റി 

രൂരീ രിക്ു യും സന്നദ്ധ പ്രവർത്ത കര ഉൾകപെുത്തി ഭക്ഷണം വീെു ളിൽ  

എത്തിച്ചു നൽ ുന്നതിനൊയി വളണ്ടിയർമൊകര നിറയൊഗിക്ു യും കെയ്തു. 

 

 

 

 



 

അനങ്ങനടി ശ്ഗോമരഞ്ചോയത്തിൽ 28 /03 /2020  ന ് രവിശ്തും കയോന്റീനിറല 

കുടുുംബശ്ശീ അുംഗങ്ങൾ കേർന്്ന രഞ്ചോയത്തിന്ററ തീരുമോനശ്രകോരും സമൂഹ 

അടുക്കളയുറട ശ്രവർത്തനും ആരുംഭിച്ചു.തുടക്കത്തിൽ ഒരുരോട് ആശങ്കകൾ 

ഉണ്ടോയിരുന്നുറവങ്കിലുും രിന്നീട് ഒരുരോട് സഹോയഹസ്തങ്ങളുും രിന്തുണയുും രല 

കമഖലങ്ങളിൽ നിന്നുും ഉണ്ടോയി.സുംഭോവന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന ്ഒരു മുതൽക്കൂട്്ട 

തറന്നയോയിരുന്നു.വി ഇ ഓ ,വയോരോരസ്ഥോരനങ്ങൾ ,വയക്തികൾ തുടങ്ങി 

രലരുും സഹോയിച്ചു. 

മാസ്ക ്നിർമാണം 

ഗുണറമന്മറയൊെു ൂെിയ റ ൊട്ടൺ മൊസ്ക്  ുെുംബപ്ശീ  മുറേന വിവിധ 

ഡിപൊർെ്കമന്റു ൾക്ും കരൊതുജനങ്ങളിലും എത്തിക്ുവൊൻ 

സൊധിച്ചു.നിലവിൽ കതൊഴിലുറപ് കതൊഴിലൊളി ൾക്ും രഞ്ചൊയത്ത് മുറേന 

 ുെുംബപ്ശീ യൂണിറ്റു ൾ മൊസ്ക് നിർമിച്ചു നൽ ുന്നു .  ൂെൊകത സന്നദ്ധ 

റസനയിൽ അംഗമൊവൊൻ തൊല്പരയമുള്ളവരുകെ വിവരങ്ങൾ സിഡിഎസ് മുറേന 

എെുക്ു യും റരൊർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ കെയ്യുന്നതിനൊയി സഹൊയിക്ു യും 

കെയ്തു.  

 

 

 



റാപിഡ് ടടസ്റ്റ ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുമോയി ബന്ധറരട്ടു ഫീൽഡ്  തലത്തിൽ ശ്രവർത്തിക്കുന്ന 

എല്ലോ കുടുുംബശ്ശീ അുംഗങ്ങറളയുും റോരിഡ് റടസ്റ്റിന ് കവണ്ടി കരരുവിവരങ്ങൾ 

കശഖരിേ് നൽകുകയുും റേയ്തു. 

 

മഗ്രിയുടട സഹായഹസ്തം വായ്പാ പദ്ധതി (CMHLS). 

കകോവിഡ് വയോരനും തടയുന്നതിന്ററ ഭോഗമോയി സുംസ്ഥോനത്ത ്ഏർറപ്പടുത്തിയ 

കലോക്്ക ഡൗണിറന തുടർന്നുള്ള റതോഴിൽ നഷ്ടവുും ,സോധോരണക്കോർക്്ക 

ഉണ്ടോകുന്ന ദുരിതവുും കണക്കിറലടുത്ത ് കുടുുംബശ്ശീ വഴി നടപ്പിലോക്കിയ 

രദ്ധതിയോണ് മുഖയ മശ്ന്തിയുറട സഹോയഹസ്തും വോയ്പോ രദ്ധതി (CMHLS). 

സർക്കോർ മോർഗനിർകേശങ്ങറള  അടിസ്ഥോനമോക്കി 123 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ 

നിന്നുും 1873 അുംഗങ്ങളോണ് അർഹരോയിട്ടുള്ളത ് .ഇതിൽ ഓകരോ അകരക്ഷകളുും 

ബോങ്ക ്മുകഖന രോസ്സോക്കോൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്ട . 

 

സാമൂഹിക വികസനം   

കകോവിഡ് ശ്രതികരോധോനത്തിന്ററ ഭോഗമോയി ആശ്ശയ രദ്ധതിയിൽ ഉൾറപ്പട്ട 

വകയോജനങ്ങറള കഫോൺ വിളിച്്ച കക്ഷമും ഉറപ്പുവരുത്തിയത ് അവിടറത്ത 

കുടുുംബശ്ശീ റേയർകരഴ്സണുും ,CDS അുംഗങ്ങളുും കേർന്നോയിരുന്നു . 

ഇശ്രകോരും കഫോൺ വിളിച്്ച മരുന്നിന്ററ ലഭയതയുും ,കൂടോറത മോസും കതോറുും 

റകോടുത്തു വരോറുള്ള ആശ്ശയ ഭക്ഷയ ധോനയ കിറ്റ ്സന്നദ്ധ ശ്രവർത്തകർ മുകഖന 

എത്തിക്കുകയുും റേയ്തു. 

 

 

 



 

വാർഡ് തല മമാണിറ്ററിംര ്കമ്മ്ിറ്റി   

കകോവിഡുമോയി ബന്ധറപ്പട്്ട ശ്രവോസികളുറടയുും അനയസുംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്്ന 

വന്ന മലയോളികളുറടയുും തിരിച്ചു വരവ് ,നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവറര 

കമൽകനോട്ടും വഹിക്കുന്നതിനോയി വോർഡ് റമമ്പർ മോരുറട കീഴിൽ ഓകരോ 

വോർഡിലുും "വോർഡ് തല കമോണിറ്ററിുംഗ ്  കമ്മ്ിറ്റി " രൂരീകരിക്കുകയുും 

റേയ്തു.ദിവസവുും രഞ്ചോയത്ത ്തലത്തിലുും വോർഡ് തലത്തിലുും കമോണിറ്ററിുംഗ ്

കമ്മ്ിറ്റി കൂടുകയുും ,വികദശത്തുനിന്നുും അനയ സുംസ്ഥോനത്ത ്നിന്നുും വന്നവറര 

കവോറന്റീനിൽ റവയ്ക്കുകയുും റേയ്തു വരുന്നു . 

 

എം ടക എസ് പി 

കകോവിഡ് 19 ൻററ രശ്ചോത്തലത്തിൽ കുടുുംബശ്ശീ വനിതകൾക്കോയി ഒരുക്കിയ 

"നമുക്്ക നടോും -നമുക്്ക കനടോും "രച്ചക്കറി അടുക്കളകത്തോട്ടും േലഞ്ച 2020. 

ഇതിന്ററ ഭോഗമോയി കുടുുംബശ്ശീ കുടുുംബങ്ങൾക്കോയി അവരവരുറട 

വീടുകളിൽ ഒരു രച്ചക്കറി കതോട്ടും നിർമ്മ്ിക്കോനോയി നിർകേശങ്ങൾ നൽകി. ഈ 

ശ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മ്ുറട വീട്ടിറല മുതിർന്നവറരയുും കുട്ടികറളയുും 

ഉൾറപ്പടുത്തി റകോണ്്ട നല്ല രീതിയിൽ ഈ രദ്ധതി നടന്നു റകോണ്ടിരിക്കുന്നു. 
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