
 

 

കകോവിഡ് സമയത്തെ കുടുുംബരീ സി ഡി എസ്  

ത്തകോവിട് -19  കോല  രവർെനങ്ങൾ 

ഇരട്ടയോർ സി ഡി എസ് 

 

കുടുുംബരീ ജിലല മിഷൻ ഇടുക്കി 

 

ആമുഖും  
 
 
ജ഻ലലഺ -ഇടഽക്ക഻  

ബ്ലഺക്ക്-കട്ടപ്പന  

സ഻ഡ഻എസ് -ഇരട്ടയഺർ  

ആകക എ ഡ഻ എസ് -14  

ആകക അയൽക്കാട്ടം-240  

ആകക അയൽക്കാട്ട അംഗങ്ങൾ - 3120 

ആകക   കജ എൽ ജ഻-152 

ആകക  ബഺലസഭ-20 

ആകക ആശയ കഽടഽംബങ്ങൾ-126 

ആകക  സംരംഭം-27 

ഡ഻ ഡ഻ യഽ ജ഻ കക വവ പദ്ധത഻യ഻ൽ 2019 -2020  ൽ  പഠ഻ച്ചവർ -25 

ആകക വബ്യഺജന അയൽക്കാട്ടം-27 



ബ്കഺവ഻ഡ് കഺലയളവ഻ൽ ഇരട്ടയഺർ സ഻ഡ഻എസ്്കറ ആഭ഻മഽഘ്ൿത്ത഻ൽ 
നടത്ത഻യ സഺമാഹ഻ക പവർത്തനങ്ങളുകട വ഻വരങ്ങൾ: 

 

ആരയ കുടുുംബോുംഗങ്ങൾക് കിറ്റ് വിതരണും  

ആശയ കഽടഽംബഺംഗങ്ങൾക് ബ്ലഺക്ക് കഡൌൺ കഺലത്തഽം ആശയ ക഻റ്റുകൾ 
മഽടക്കം വരഽത്തഺകത 126 കഽടഽംബത്ത഻ലഽം എത്ത഻ക്കഽവഺൻ 
ഗഺമപഞ്ചഺയത്തഽം,സ഻ഡ഻എസഽം ഒരഽമ഻ച്ച് ന഻ന്നഽകകഺണ്ട് പവർത്ത഻ച്ചു 
.അത഻നഺയ഻ സ഻ഡ഻എസ്  കെയർബ്പഴ്സണഽം ,അക്കൌണ്ടൻറഽം പഞ്ചഺയത്ത് 
വഺഹനത്ത഻ൽ ക഻റ്റുകൾ എത്ത഻ക്കഺൻ മഽൻപന്ത഻യ഻ൽ പവർത്ത഻ച്ചു .ഈ 
പവർത്തനങ്ങൾ ആശയ കഽടഽംബത്ത഻് ബ്കഺവ഻ഡ് കഺലത്തഽ വല഻യ 
വകത്തഺങ്ങഺയ഻. 

 

 

ആരയ വകയോജന ടോക്കിുംഗ് 

60 വയസ഻നഽ മഽകള഻ൽ പഺയം ഉള്ള ആശയ കഽടഽംബഺംഗങ്ങകള  ബ്കഺവ഻ഡ്-19 
ബ്ലഺക്ബ്ഡഺൺ കഺലത്തഽ ബ് ഺണ഻ൽ വ഻ള഻ച്ചു ആഹഺരം ,മരഽന്ന് ,മറ്റു 
ബ്രഺഗവ഻വരങ്ങൾ സ഻ഡ഻എസ് ൻകറ പധ഻ന഻ത഻ വ഻ള഻ച്ചു അബ്നേഷ഻ക്കഽകയഽം 
അവര്ക്ക്ക് ആവശൿമഺയ ബ്സവനങ്ങൾ കമ്മ്ൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചൻ ,പ഻ എഛ്സ഻  
ഗഺമപഞ്ചഺയത് എന്ന഻വയഽകട സഹഺയബ്ത്തഺകട എത്ത഻ച്ചുകകഺടഽക്കഽകയഽം 
കെയ്തഽ.മാന്ന് ഘ്ട്ടങ്ങള഻ലഺയ഻ ഈ പവര്ക്ത്തനങ്ങള് ക഻തൿമഺയ഻ 
പാര്ക്ത്ത഻കര഻ച്ചു . ഇത഻ലാകട ആശയ കഽടഽംബത്ത഻കല  വബ്യഺജനങ്ങളുകട 
ജ഼വ഻തകത്ത  മനസ഻ലഺക്കഺനഽം മകറ്റഺരഺകള ആശയ഻ച്ചു കഴ഻യഽന്ന ഇവർക്ക്  
ക഻ബ്ട്ടണ്ട  ബ്സവനങ്ങൾ  ലഭൿമഺക്കഺനഽം  സഺധ഻ച്ചു. 

 



 

കമ്മ്ൿൂണിറ്റി കിച്ചൻ  

  ബ്കഺവ഻ഡ്-19 കഺലത്തഽ ഒരഽ ബ്നരകത്ത ആഹഺരം ബ്പഺലഽം കകണ്ടത്തഺൻ 
സഺധ഻ക്കഺത്ത ആളുകകള  കകണ്ടത്ത഻ അവർക്കഺയ഻ ആഹഺരം എത്ത഻ച്ച 
മഹത്തഺയ പവർത്തനമഺയ഻രഽന്നഽ കമ്മ്ൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചൻ. ഇത഻ൽ ഇരട്ടയഺർ 
സ഻ഡ഻എസ് ്കറ പവർത്തനം മ഻കച്ചതഺയ഻രഽന്നഽ. 

 

 

ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻്കറ സഹഺയബ്ത്തഺകട  കമൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചൺസഺംസ്കഺര഻ക 
ന഻ലയത്ത഻ൽ  തഽറക്കഽകയഽം കഽടഽംബശ഼ അംഗങ്ങൾ ആഹഺരം പഺെകം 
കെയ്യുകയഽം ബ്വണ്ട കഽടഽംബത്ത഻ൽ  എത്ത഻ച്ചുകകഺടഽക്കഽകയഽം കെയ്തഽ.18 
ദ഻വസം കമ്മ്ൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചനഽബ്വണ്ട഻ അയൽക്കാട്ട അംഗങ്ങൾ യത്ന഻ച്ചു. 

 

ബോലസഭോ-കരോസ്റ്റർ നിർമോണ 
മത്സരങ്ങൾ  

 

 

ബഺലസഭഺ കഽട്ട഻കൾക്കഺയഽള്ള “ബ്കഺവ഻ഡ് ബ്യഺദ്ധഺക്കൾക് ആദരം 
അർപ്പ഻ച്ചുകകഺണ്ടഽള്ളബ്പഺസ്റ്റർ ന഻ർമഺണ” മത്സരത്ത഻ൽ പകെടഽക്കഽകയഽം 
അഭ഻ലഺഷ് കക ആർ എന്ന കഽട്ട഻ ഒന്നഺം സ്ഥഺനം  കരസ്ഥമഺക്കഽകയഽം 
കെയ്തഽ. 

 



ത്തകോകറോണ കലോക്ക് ഡൗൺ കോലും -വോട്ട്സ് അപ്പ്  അരങ്ങു മത്സരങ്ങൾ  

അയൽക്കാട്ടങ്ങൾക്കഽം,വബ്യഺജനങ്ങൾക്കഽം,ബഺലസഭഺകഽട്ട഻കൾക്കഽം ബ്വണ്ട഻ 
നടത്ത഻യ  കലഺമത്സരങ്ങള഻ൽ  വഺട്ട്സ് അപ്പ് വഴ഻  ഇരട്ടയഺർ സ഻ഡ഻എസ് 
ൽ ന഻ന്നഽം പകെടഽത്തഽ. ബ്കഺവ഻ഡ് കഺലത്തഽ ഒറ്റകപ്പട്ടു കഴ഻ഞ്ഞ 
ഓബ്രഺരഽത്തർക്കഽം കലഺവഺസന പകട഻പ്പ഻ക്കഽക എന്നത഻ലഽപര഻ തങ്ങളുകട 
മഺനസ഻ക സമ്മ്ർദം കഽറക്കഺനഽള്ള ഒരഽ ഉപഺധ഻യഺയ഻രഽന്നഽ ഈ മത്സരം. 

 

മോസ്ക് നിർമോണും  

ഇരട്ടയഺർ സ഻ഡ഻എസ്്കറ ക഼ഴ഻ലഽള്ള 14 വഺർഡ഻ലഽം ഓബ്രഺ സംരംഭകകര 
കകണ്ടത്ത഻ മഺസ്ക് ന഻ർമഺണ െഽമതല കകഺടഽക്കഽകയഽം 14 വഺർഡഽകള഻ൽ 
ന഻ന്നഽമഺയ഻ 17000 മഺസ്കഽകൾ ന഻ർമ഻ച്ചു പഞ്ചഺയത്ത഻നഽ വകമഺറ഻ .ഇത഻ലാകട 
അയൽക്കാട്ട അംഗങ്ങൾക് വരഽമഺനവഽം കകണ്ടത്ത഻കക്കഺടഽക്കഽവഺനഺയ഻ 
ഇരട്ടയഺർ സ഻ഡ഻എസ്്. 

 

 

 

 

കറഷൻ കിറ്റ് നിറക്കൽ  

ഏപ഻ൽ 10  മഽതൽ കമയ് 16 വകര ബ്റഷൻ ക഻റ്റുകൾ ന഻റക്കഺൻ എലലഺ 
വഺർഡ഻ൽ ന഻ന്നഽം അയൽക്കാട്ട അംഗങ്ങൾ സഺംസ്കഺര഻ക ന഻ലയത്ത഻ൽ 



എത്തഽകയഽം ബ്കഺവ഻ഡ് ബ്പഺബ്ട്ടഺബ്കഺൾ പകഺരം അകലം പഺല഻ച്ചു 
അയൽക്കാട്ട അംഗങ്ങൾ ഒകത്തഺരഽമ഻ച്ചു പവർത്ത഻ച്ചു. 

 

 

CMHLS  വോയ്ര  രദ്ധതി 

ബ്കരള സർക്കഺര഻്കറ CMHLS  വഺയ്പ പദ്ധത഻ബ്യഺട് അനഽബന്ധ഻ച്ചു213 

അയൽക്കാട്ടങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഺയ഻ ലഭ഻ച്ച വഺയ്പ അബ്പക്ഷകൾ തഽക എതയഽം 
ബ്വഗം അനഽവദ഻ക്കഽന്നത഻ബ്ലക്കഺയ഻  12 ബഺെഽകള഻ലഺയ഻ സമർപ്പ഻ച്ചു. 

 

അടുക്കളകതോട്ടും ചലഞ്ച് 

ബ്കഺവ഻ഡ് കഺലത്തഽ പച്ചക്കറ഻കളുകട ദൌർലഭൿംന഻കത്തഺൻ  ഓബ്രഺ വ഼ട്ട഻ലഽം 
വ഻ഷരഹ഻ത പച്ചക്കറ഻കൾ സേന്തമഺയ഻ വ഼ട്ട഻ൽ വളർത്ത഻കയടഽക്കഺൻ ഓബ്രഺ 
അയൽക്കാട്ട അംഗകത്തയഽം  പഺപ്തമഺക്ക഻കക്കഺണ്ടഽള്ള പദ്ധത഻യഺണ് 
അടഽക്കളബ്ത്തഺട്ടം െഺലൻജ് . 

175 അയൽക്കാട്ട അംഗങ്ങൾ അടഽക്കളബ്ത്തഺട്ടം െലഞ്ച഻നഺയ഻ സ഻ഡ഻എസ്ൽ 
രജ഻സ്റ്റർ കെയ്തഽ.പച്ചക്കറ഻ബ്ത്തഺട്ടം ഒരഽക്കഽവഺൻ ഓബ്രഺ അംഗങ്ങളും 
സജ഼വമഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ചുകകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

 

 

 



വോട്സ് അപ് ഗൂപ്പപും അയൽക്കൂട്ട രവർെനങ്ങളപും  

 ഭക്ഷൿ സഽരക്ഷ പദ്ധത഻ബ്യഺട് അനഽബന്ധ഻ച്ചു എലലഺ അയൽക്കാട്ടത്ത഻ലഽം 
ഭക്ഷൿ സഽരക്ഷ സബ്േശങ്ങൾ എത്ത഻ക്കഺൻ വഺട്സപ്പ് ഗാപ്പ് വഴ഻ 
സ഻ഡ഻എസ്നഽ സഺധ഻ച്ചു . 

 ബഺെ് ബ്ലഺൺ കമഺകറഺബ്ട്ടഺറ഻യകത്തക്കഽറ഻ച്ചും ,ബ്ലഺൺ അടക്കഽന്നത഻്കറ 
മറ്റു ന഻ർബ്ദശങ്ങളും എലലഺ NHG  കള഻ലഽം എത്ത഻ക്കഺൻ  സ഻ഡ഻എസ്നഽ 
സഺധ഻ച്ചു . 

 അടഽക്കളബ്ത്തഺട്ടം െഺലൻജ് ,വഺയ്പ പദ്ധത഻ ,ബ്കഺവ഻ഡ് കഺലത്തഽ 
പഺല഻ബ്ക്കണ്ട ന഻ർബ്ദശങ്ങൾ, കകഺബ്റഺണ ബ്ലഺക്ക് ഡൌൺ കഺലം -വഺട്ട്സ് 
അപ്പ്  അരങ്ങഽ മത്സരങ്ങൾ എന്ന഻വകയലലഺം വഺട്സപ്പ് ഗാപ്പ് വഴ഻ 
സ഻ഡ഻എസ്നഽ എലലഺ NHG  കള഻ലഽം എത്ത഻ക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 

 

 

 

Submitted by, 

Anjumol  V S 

Bc1 post 2 

Kattappana Block,Idukki. 

C D S Chairperson  JANCY THOMAS-9656499617 

Block co-ordinator ANJUMOL V S- 7558801868 


