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             ഞ്ച ാവിഡ്  ാലത്തെ പ്രവർെന റിഞ്ചപാർട്്ട 

 

ആമുഖം: 

                    വടക്കാഞ്ചേരി ഞ്ചലാക്കിലെ  മുൻസിപ്പാെിറ്റി  

സിഡിഎസ് 1 ഇൽ 22  ഡിവിഷനുകളിൊയി 282 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് .കുടുുംബപ്രീ 

ലെയർ ഞ്ചരഴ്സൺ മിനി അരവിന്ദൻ ,അക്കൗണ്ടനറ്് ഷഹാന 

എന്നിവരുലട ഞ്ചനതൃതവത്തിൽ ലകാഞ്ചറാണ കാെത്തു രെ 

ഞ്ചമഖെകളിൊയി മികച്ച പ്രവർത്തനും കാഴ്ച ലവച്ചിട്ടുണ്്ട . 

                    കുടുുംബപ്രീ മിഷന്ലറ ഞ്ചനതൃതവത്തിൽ  

സുംഘടിപ്പിച്ച ഞ്ചൊക്്ക ലഡൗൺ എന്ലറർറ്ററ്റലെന്റ്സ് 

ഓഞ്ചരാ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുും നല്ല രീതിയിൽ 

രൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു . 

                                                                                                            

 

          രച്ചക്കറി ഞ്ചേഖരണം 

                                                           



             ഞ്ചൊക്്ക ലഡൗൺ ആയാെുും ഉള്ളിലെ നെ െങ്ങെ 

ലരാട്ടിച്ചു രുറത്തു വരുും എന്ന ്ലതളിയിക്കുകയാണ് തൻസി 

കുടുുംബപ്രീ ,കരുതകാട് ads ലെ 16 അുംഗങ്ങളുള്ള ഈ 

കുടുുംബപ്രീ കൂട്ടായ്മ  ,ആന്തരിക വായ്പക്കുള്ള ലെറിയ രെിര 

തുകയുും 200 രൂര വീതവുും സവരുക്കൂട്ടി രാവലപ്പട്ടവർക്ക ്

കിറ്റുകൾ നൽകി ,700 ലകജി അരി ,350 ലകജി അരിലപ്പാടി ,150 

ലകജി രേസാര മുതൊയവ ആണ് വിതരണും ലെയ്തത് .6 

വർഷഞ്ചത്താളമായി ഈ സൽകർമ്മും ഇവർ ലെയ്തു വരുന്നു .                                                                                                                                        

  

             ിറ്റ് വിതരണം 

 

കുക്കറി ഞ്ചഷാ ,അമ്മലക്കാരു അടുക്കളഞ്ചത്താട്ടും ,ബാെ സഭ 

കുട്ടികളുലടയുും അുംഗങ്ങളുലടയുും രെനകൾ അടക്കും രെ 

വിധ കഴിവുകൾ ഈ കാെയളവിൽ രുറലത്തടുക്കാൻ 

സഹായകമായിട്ടുണ്്ട . 

സാമൂഹയ പ്രവർത്തനങ്ങളായ മാസ്ക് നിർമ്മാണും ,തുണി 

സേി നിർമ്മാണും,സൗജനയ മാസ്ക് വിതരണും കിറ്റ് വിതരണും 

എന്നിവയിൽ മുൻരന്തിയിൽ നിന്ന സിഡിഎസുകളിൽ 

ഒന്നാണ് ഇവർ . 

 



              

                                   ഞ്ചലാൺ വിതരണം 

                           കുടുുംബപ്രീ അുംഗങ്ങൾക്കായി പ്രഖയാരിച്ച 

മുഖയമപ്ന്തിയുലട സഹായഹസ്തും വായ്പ രദ്ധതി പ്രകാരും 

വടക്കാഞ്ചേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നൽകുന്ന വായ്പ 

രദ്ധതിക് തുടക്കമായി വായ്പ രദ്ധതിയുലട ഉത്ഘാടനും 

നഗരസഭ ലെയർ ഞ്ചരഴ്സൺ പ്രീമതി .രിവപ്രിയ സഞ്ചന്താഷ് 

നിർവഹിച്ചു .ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ ്n .t ഞ്ചബബി  അധയക്ഷനായി 

.77 കുടുുംബപ്രീ യൂണിറ്റിലെ 853 അുംഗങ്ങൾക്കായി 52 ,05 ,000 

രൂരയാണ ്രദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി വിതരണും ലെയ്യുന്നത് . 

         ജന ീയ 

ഞ്ച ാട്ടലിഞ്ചലക്കുള്ള അരി വിതരണം 



 

 

ബാലസഭാ  ുട്ടി ളുത്തട പ്രവർെനങ്ങൾ 

              ബാെസഭാ കുട്ടികളുലട ഞ്ചൊക്്ക ലഡൗൺ രെനകൾ 

,ഞ്ചപ്ഡായിങ്്സ് ,കവിതകൾ നിരവധി ആണ് അയച്ചത് 

.മികച്ചത് ലസെക്ട് ലെയ്യാൻ വളലര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

 

ലകാഞ്ചറാണകാെത് നിര്ബന്ധമായ മാസ്കു കൾ നിർമ്മിച്ച ്

ജില്ലാ മിഷൻ,സപ്പ്റ്റെഞ്ചകാ ,എന്നിവക്്ക റ്റക മാറാനുും 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉത്സാഹിച്ചു 

 

             മാസ്ക് നിർമ്മാണം 



                                      

 

 വീട്ടിെിരുന്നു ലകാണ്്ട തലന്ന കുട്ടികളുലട കഴിവുകൾ 

വികസിപ്പിലച്ചടുക്കാൻ സിഡിഎസ് ലമമ്പര്മാരടക്കും മുൻറ്റക 

എടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചു,കൂടാലത അമ്മക്കായി ലെറിയ ലെറിയ 

ലെടികൾ നട്ടുവളർത്താനുും രരിരാെിക്കാനുും തുടങ്ങിയത് 

കൗതുകകരമായി. 

 

 

                        

                        വൃന്ദാവനം ജന ീയ ഞ്ച ാട്ടൽ 

                                            2016  മുതൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന 

വൃന്ദാവനും കാനറ്ീൻ യൂണിറ്റാണ് അലത ഞ്ചരരിൽ ജനകീയ ഞ്ചഹാട്ടൽ ആയി 

നടത്തിഞ്ചപ്പാരുന്നത ്.ദിവഞ്ചസന 70 ഓളും ഊണ് ,പ്രഭാത ഭക്ഷണും,രാപ്തി 

ഭക്ഷണും എന്നിവ തയ്യാറാക്കാറുണ്്ട.2,50,000 െക്ഷും രൂര അടക്കും 10,00,000  രൂര 



ഇതിനായി മുൻസിപ്പാെിറ്റി 4  ജനകീയ ഞ്ചഹാട്ടെുകൾക്കായി 

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്്ട . 

                       

                                                 തയ്യാറാക്കിയത് : ഷിവിന വിക്ടർ    (Livelihood BC) 

                                                                                                :9562126522 

                                                   സിഡിഎസ് ത്തെയർ ഞ്ചരഴ്സൺ :മിനി അരവിന്ദൻ 

                                                                                                                                      


