
ക ൊല്ലം ജില്ലയികല്   ചിറ്റുമല്  ബ്ലൊക്കിൽ ഉൾകെടുന്ന പനയം 
ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്   ുടുംബഗ്രീ സി ഡി എസ് ബ് ൊവിഡ്-19  ഗ്പതിബ് ൊധ 
,നിയഗ്തണ ,സമൊരവൊസ ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമൊയി പകെടുത്തു, 

 

മാസ്ക് നിർമാണം  

 ുടുംബഗ്രീ സംസ്ഥൊന മിഷൻ ന്കെ നിർബ്േരം അനുസ ിച്ചു സി ഡി 
എസ് കല് സം ംഭ  യൂണിറ്റ്  ൽ മൊർച്ച് 16 മുതൽ മൊസ്് നിർമൊണം 
ആ ംഭിച്ചു ,5000 ത്തിൽ  പ ം മൊസ്്  ൽ ഇതിബ്നൊട ം  ുടുംബഗ്രീ 
മിഷൻ .  ക ൊല്ലം ജില്ലൊ പഞ്ചൊയത്ത് . ഗ്രൊമ പഞ്ചൊയത്ത് ജീവനക്കൊർ 
.പി. എച് സി , കതൊഴിൽ ല്ുെെു  അംരങ്ങൾ ,വൊർഡ് കമമ്പർ മൊർ ,       

സി ഡി എസ സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന തനിക്കൊമുക്ക് വൊർഡ് കല് മൊർക്കറ്റ് കല് 
 ച്ചവടക്കൊർ  തുടങ്ങിയവർക്കു നൽ ി.  ുടുംബഗ്രീ സംസ്ഥൊന മിഷൻ 
നിർബ്േരം അനുസ ിച്ചുള്ള ചിറ്റുമല് ബ്ലൊക്കികല് സി ഡി എസ  ളിൽ 
നിർമ്മിച്ച മൊസ്്  ൽ ഒ ുമിച്ചു ബ്രഖ ിച്ച പൊക്ക് കചയ്തതും പനയം 

സി ഡി എസ് ഇത് വച്ച് ആയി ുന്നു   

.

 

 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

                 പനയം ഗ്രൊമപചയത്തിൽ 2   മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൻ 
 ൽ ആയി ുന്നു ഗ്പവർത്തിച്ചി ുന്നത്, , ഗ്രൊമ പഞ്ചൊയത്തിന്കെ 
ബ്മൽബ്നൊട്ടത്തിൽ ആണ് ഈ  ണ്ടു  ിച്ചൻ  ളും ഗ്പവർത്തിച്ചത് പ 
ണയഇൽ  രവകെന്് എച് എസ് എസ് ഇൽ ഒന്നും ,കപ ുമൺ 



എഞ്ചിനീയെിംഗ് ബ് ൊബ്ളജ് ഇൽ  ണ്ടൊമബ്ത്തതും .ഈ  ണ്ടു  മ്മയൂണിറ്റി 
 ിച്ചൻ  ൊല്ില്ും പൊച ം  നടന്നത്  ുടുംബഗ്രീ  ൊറ്റെിംഗ് യൂണിറ്റ് 
 ളുകട ബ്നതൃതവത്തിൽ  ആയി ുന്നു. ,(ബ്സവന  ൊറ്റെിംഗ്തൃ യൂണിറ്റ്. 
തൃപ്തി  ൊറ്റെിംഗ് യൂണിറ്റ്) ഈ  ണ്ടു യൂണിറ്റ്  ൽ തങ്ങകള ഏൽെിച്ച 
േൗതയം വളക  ഭൊരിയൊയി കചയ്തു. േിവസവും 200  കപൊതിബ്ച്ചൊ് ഈ 
 ിച്ചൻ ഇൽ നിന്നും ആവരയക്കൊർക്കു ക ൊടുക്കൊൻ  ഴിഞ്ഞു, വൊർഡ് 
കമമ്പർ മൊർ . ുടുംബ ഗ്രീ അംരങ്ങൾ ,നിർഭയ ബ്വൊളന്െീർസ് . ഹ ിത 
 ർമ്മ ബ്സന അംരങ്ങൾ,,തുടരിയവർ സന്നദ്ധ ഗ്പവർത്ത ർക ൊെം 
ഭക്ഷണ തയ്യൊെൊക്കുന്നതില്ും ,വിത ണം കചയ്യുന്നതില്ും അക്ഷീണം 
ഗ്പവർത്തിച്ചു.ഈ ബ്മഖല്യികല് ബ്പൊല്ീസ് ഉബ്േയൊരസ്ഥർ,അതിഥി 
കതൊഴില്ൊളി ൾ , പി എച് സി .ആബ് ൊരയ ഗ്പവർത്ത ർ 
തുടങഇയവർക്കും  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൻ ന്കെ ബ്സവനം ല്ഭിച്ചി ുന്നു . 

 



 

 

ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ  

     ബ്ഗ്ബക്ക് േി കചയിൻ  യൊമ്പയ്രൻ ന്കെ ഭൊരം  ആയി എ ഡി 
എസ് ന്കെ  ബ്നതൃതവത്തിൽ എല്ലൊ വൊർഡ്  ളികല്യും ഗ്പധൊന 
ബ് ഗ്രങ്ങളിൽ  ക   ഴു ൊൻ ഉള്ള  സൗ  യം ഏർകെടുത്തി 

 

മരുന്ന് വിതരണം 

 ബ്ല്ൊക്കബ്ഡൊൺ മൂല്ം സ്ഥി ം ആയി ഉപബ്യൊരിക്കുന്ന മ ുന്ന് വൊങ്ങി 
ഉപബ്യൊരിക്കൊൻ  ഴിയൊതി ുന്ന എല്ലൊ ആഗ്രയ രുണബ്ഭൊക്തൊക്കൾക്കും  



മറ്റു ബ് ൊരി ൾക്കും നിർഭയ ബ്വൊളന്െീർ മൊർ  വീടു ളിൽ മ ുന്ന് 
എത്തിച്ചു നൽ ി . 

 
 

അണുവിമുക്ത പഞ്ചായത്ത്  

  പഞ്ചൊയത്ത് കന അണുവിമുക്തമൊക്കൊൻ എല്ലൊ വീടു ളില്ും 
പു യ്ക്കുവൊനുള്ള ആയുർബ്വേ കപൊടി നൽ ി 

ആരരയ ഗുണബ്ഭാക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം 

  ഈ ബ്ല്ൊക്കബ്ഡൊൺ  ൊല്ത്തു ആഗ്രയ രുണബ്ഭൊക്തൊക്കൾ ,അര ണർ 
തുടരിയവർ പട്ടിണി  ിടക്കുന്നികല്ലന്നു ഉെെൊക്കൊൻ മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൻ 
ഇൽ നിന്ന് എല്ലൊ േിവസവും ബ്വൊളന്െീർസ് ഭക്ഷണം വീടു ളിൽ 
എത്തിച്ചു നൽ ി. ഇതിനൊയി ഗ്പബ്ത  സർബ്േ ഉം നടത്തി 

തുണി സഞ്ചി നിർമാണം  

സകെ്ല്ബ് ൊ  ിറ്റ് വിത ത്തിനൊയി ജില്ലൊ മിഷൻ ന്കെ നിർബ്േരം 
അനുസ ിച്ചു സി ഡി എസ് കല്  ുടുംബഗ്രീ സം ംഭ ർ പഞ്ചൊയത്തികല് 
മൊബ്വല്ി ബ്റൊർ  ളില്ും സകെ്ല്ബ് ൊ ഔകതലറ്റ്  ളിബ്ല്ക്കും ക ൊല്ലം 



ഡിബ്െൊ യിബ്ല്ക്കും 6000  സഞ്ചി ൾ നിർമിച്ചു നൽ ി .സകെ്ല്ബ് ൊ 
 ിറ്റ് പൊക്കിങ് ല്ും  ുടുംബഗ്രീ ഗ്പവർത്ത ർ പകെടുത്തു  

 

ബ് ാക്കബ് ാൺ ച  കൃഷി  

    എല്ലൊവ ും വീടു ളിൽ  ഴിഞ്ഞ ബ്ല്ൊക്ക് കഡൗൺ  ൊല്ത്തു 
പഞ്ചൊയത്ത് ന്കെയും  ുടുംബഗ്രീ യുകടയും നിർബ്േര  ഗ്പ ൊ ം 
പഞ്ചൊയത്ത് കല് എല്ലൊ വീടു ളില്ും  പച്ചക്കെി  ൃഷി ആ ംഭിച്ചു 

CMHLS loan 

ബ് ൊവിഡ് 19 ൊല്ത്തു  സൊധ ണ ക്കൊ ൊയ  ുടുംബഗ്രീ ഗ്പവർത്ത ർ 
ബ്ന ിടുന്ന  സൊമ്പത്തി  ബുദ്ധിമുട്ടു ഒ ു പ ിധി വക   ുെയ്ക്കൊൻ 
സംസ്ഥൊന സർക്കൊർ ഏർകെടുത്തിയ CMHLS ബ്ല്ൊൺ സ് ീം ഇൽ പനയം 
 ുടുംബഗ്രീ സി ഡിഎസ് കല് 208 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളികല്  2364 ങ്ങൾ ആണ് 
അബ്പക്ഷ നൽ ിയത് ,ഈ അബ്പക്ഷ മുഴുവനും ബൊെിൽ സമർെിച്ചിട്ടുണ്ട് 
. 

 


