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ആമുഖം
റ ാകത്തിന്ക കന ുകയിൽ കരാൻരൂവ ായി കുടുംബപ് ീ

പ്രസ്ഥാനത്തിന് 22 വർഷം രിന്നിടുകയാണ് ഈ കാ യളവി
കാ യളവി ും കള്ളിക്കാട് രഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബപ് ീ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച നി വാരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നരിനും ദുരന്ത
നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കക റമൽറനാട്ടം വഹിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു
എന്നരിൽ വളകര സറന്താഷമുണ്ടക. രിരുവനന്തരുരം ജി ലയിൽ
അഗസ്രയമുനിയുകട രാദസ്രർ റമറ്റ സഹയന്ക മടിയിൽ
ര കവച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കെ ിയ പ്ഗാമമാണ് കള്ളിക്കാട്
പ്ഗാമരഞ്ചായത്തക. കനയ്യാ ിന്ക രീരത്തക വന സമൃദ്ധമായ ഈ
പ്ഗാമത്തിൽ കുടുംബപ് ീയുമായി റെർന്നക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കെയ്യുന്നരിനും രഞ്ചായത്തിന് രാങ്ങായി നിൽക്കുന്നരിനും
നാടികനയും നാട്ടാകരയും കുടുംബപ് ീ പ്രവർത്തനത്തി ൂകട
ഏറകാരിപ്പിക്കുന്നരിനും സാധിക്കുന്നു. കകാറ ാണ പ്രരിസന്ധി
കാ ത്തും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്െ വയ്ക്ക്കാൻ സി ഡി എസ്സിന്
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടക .



റകാവിഡ്്കാ കത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 ത്രിരല സംഘടനയുമായി സംയയാജിച്ചുള്ള ത്രവർത്തനങ്ങൾ :-

കള്ളിക്കാട് ത്രാമരഞ്ചായത്തിൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, എഡിഎസ്, 

സി ഡി എസ് എന്നീ ത്രിരല സംഘടനകൾ സംയയാജിപ്പിച്ചുൊകാ്ട്
ൊകായ ാണ എന്ന മഹാമാരിൊയ രുടച്ചു നീക്കുന്നരിന് നമ്മുൊട 
രഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും രുടച്ചു മാറ്റുന്നരിന് യവ്ിയിട്ടുള്ള 
ശക്തമായ ത്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുൊകാ്ിരിക്കുന്നു
 വാട്സ്ആപ് ത്രുപ്പുകളിലൂൊടയുള്ള ത്രവർത്തനങ്ങൾ :-

268 അംരങ്ങളുള്ള 13 എ ഡി എസ്സ വാട്സ്ആപ്പട് ത്രൂപ്പും 1049 
അംരങ്ങളുള്ള 174 അയൽക്കൂട്ട ത്രൂപ്പും 18 അംരങ്ങളുള്ളഒരു
സിഡിഎസ് ത്രൂപ്പുംഈയലാക്കട് ൊഡൌൺൊകായ ാണ ത്രരിസ്ി
കാലത്തു രൂരീകരിച്ചു. 



റകാവിഡ്്കാ കത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 വയയാജനങ്ങൾക്കുള്ള ത്രയരേക ത്രവർത്തനങ്ങൾ
സി ഡി എസിൽ ആൊക 9 വയയാജന അയൽക്കൂട്ടം

ത്രവർത്തിക്കുന്നു്ട്. അവരുൊട ആയരാരേം ഭക്ഷണം എന്നിവൊയ
കു ിച്ചട് അ ിയാനും ൊകായ ാണ സംബ്ിച്ചുള്ള യബാധവൽക്കരണം
നടത്താനും എഡിഎസ് ഭരണ സംഘടനയ്ക്ക്കട് ചുമരല നൽകി ൊകായ ാണ
കാലൊത്ത അവരുൊട ആവശേമ ിഞ്ഞു ത്രവർത്തിക്കാൻ സി ഡി എസ്സിന്
സാധിച്ചു
 കാർഷിക സംബ്മായവ :-

അയൽക്കൂട്ടം അംരങ്ങൾ കൃഷിഭവൻ മുഖാന്തരം ലഭേമാക്കിയ
വിത്തുകളും തരകളും വീട്ടു മുറ്റത്തു നട്ടു മുളപ്പിച്ചും അവ വീഡിയയാ
ആക്കിഅയൽക്കൂട്ടവാട്സപ്മത്സരങ്ങളിൽരങ്കു യചരുകയും ൊചയ്ക്രു



റകാവിഡ്്കാ കത്ത സി.ഡി.എസ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 യലാണുകൾ :-

സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കട് മുയഘന 16 ത്രൂപ്പുകൾക്കായി
880000 യലാണും യകരള ത്രാമീൺ ബാങ്കട് മുയഘന 5
ത്രൂപ്പുകൾക്കായി 485000 യലാണും ൊെഡ ൽ ബാങ്കട് മുയഘന 30
ത്രൂപ്പുകളായി 2925000 സി എം ൊഹച് എൽ എസ് യലാണും
ലഭേമാക്കി. ഇത്തരത്തിൽ ആൊക 4915000 യലാൺ രുകഅയൽകൂട്ട
ക്കാർക്കട് ലഭേമാക്കി ൊകാടുത്തു.



സി്എം്കഹച്്എൽ്എസ്്റ ാൺവിരരണം



ജനങ്ങൾകക്കാരുകകത്താങ്ങായി
- കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണി ൂകട രഞ്ചായത്തിക 
അ രണർക്കും നിരാ ംബർക്കും റകാ ന്ക നിൽ
കഴിയുന്നവർക്കും ഭക്ഷണം ആവ യകപ്പടുന്നവർക്കും എ ലാ
പ്ഗാമരഞ്ചായത്തക നിവാസികൾക്കും രഞ്ചായത്തിറനാകടാപ്പം
റെർന്നകസി ഡിഎസ്സിക അയൽക്കൂട്ടഅംഗങ്ങളും വീടുകളിൽ
ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കകാടുത്തു . ഗുണറഭാക്താക്കകള കകണ്ടത്തി
ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കകാടുക്കുന്നരിനുള്ള റമൽറനാട്ട െുമര 
വഹിച്ചിരുന്നത് റമാണിറ്റ ിങ് സമിരി അംഗമായ സി ഡി എസ്
കെയർറരഴ്സൺ ആയിരുന്നു .ദിനം പ്രരി ഇരുന്നൂ ിൽ രരം
ആളുകൾക്കക സൗജനയ ഭക്ഷണം  ഭയമാക്കാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി
കിച്ചണി ൂകടസാധയമായി.



ജനങ്ങൾകക്കാരുകകത്താങ്ങായി
- കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ





ജനങ്ങൾകക്കാരുകകത്താങ്ങായി
- മാസ്് നിർമാണവിരരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

റകാവിഡ്കാ കത്ത പ്രരിറരാധ രരിരാടിഎറന്നാണം സി. ഡി. എസ്
കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നഎ ലാ കുടുംബപ് ീ രയ്യൽസംരംഭകരുകട
സഹകരണറത്താകട രണ്ടായിരത്തില്രരം സുരക്ഷ മാസ്കുകൾ
രയ്യാ ാക്കുകയും വാർഡുര ത്തിൽഓറരാഅയൽക്കൂട്ടഅംഗങ്ങൾ
മുഖാന്തരംആൾക്കാർക്കക  ഭയമാക്കുകയും കെയ്ക്രു.കുടുംബപ് ീ ജി ലാ
മിഷൻഓഫീസിൽനക്ഷപ്രബാഗ്യൂണിറ്റുകാർ ആയിരത്തിൽരരം
മാസ്കുകൾ രയ്ക്ച്ചുഎത്തിക്കുകയും കെയ്ക്രു. എ ലാവർക്കും
മാസ്കുകൾആവ യാനുസരണം ഭിക്കുന്നരിന് റവണ്ടനിർമാണ
വിരരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾസി . ഡി. എസ്മുഖാന്തരം നടന്നു വരുന്നു



വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി റയാജിച്ചുള്ള
റകാവിഡ് പ്രരിറരാധം

 ആറരാഗയം : 

റകാവിഡ് പ്രരിറരാധവുമായി ബന്ധകരട്ടു ആറരാഗയറമഖ യുമായി സംറയാജിച്ചു
കകാണ്ടു രകന്ന കുടുംബപ് ീ അംഗങ്ങൾ ഓറരാവീടുകളിൽ റബാധവത്കരണവുംആവ യമായ
നിർറദ ങ്ങളും നൽകുകയും ആറരാഗയ റമഖ യിൽ നിന്നും നൽകിയ പ്രരിറരാധ മരുന്നുകൾ
വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുകയും കെയ്ക്രു. വിറദ ത്തു നിന്നക വരുന്നവകര രിരിച്ച ിഞ്ഞു
അ ിയിക്കുന്നരിനും നിർറദ ങ്ങൾ നൽകുകയും കെയ്ക്രു. വീടുകളിൽ
സുരഷിരരായിരിറക്കണ്ട ആവ യകര ര ഞ്ഞു മനസ്സി ാക്കി കകാടുക്കാൻ കുടുംബപ് ീ
മുഖാന്തരംസാധയമായി.

 കരാരുവിരരണം:     
ആവ യ സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കക  ഭയമാക്കുന്നരിനും അമിര രൂര ഈടാക്കാകര

ആഹാര സാധനങ്ങൾജനങ്ങളിൽഎത്തുന്നുകണ്ടന്നകസി.ഡി.എസ്മുഖാന്തരം ഉ പ്പുവരുത്തി.
റ ഷൻ കട / സകൈ റകാ മുഖാന്തരം  ഭയമാകുന്ന സാധങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടാകര
നിർറദ ാനുസരണം എ ലാ മുന്കരുരറ ാടു കൂടി  ഭയമാകുന്നുറണ്ടാഎന്നും ഉ പ്പു വരുത്തി.
റ ഷൻ വിഹിരം  ഭിക്കുന്നരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടക റനരിറടണ്ടി വരുന്നവകര കകണ്ടത്തി
സഹായിക്കുന്നരി ും പ് ദ്ധകകാടുത്



വിവിധവകുപ്പുകളുമായി
റയാജിച്ചുള്ള റകാവിഡ് പ്രരിറരാധം

 കൃഷിവകുപ്പട് :             
വീട്ടു്വളപ്പിൽ്കൃഷി്കെയ്യുന്നരിന്ക ്പ്രാധാനയം്റ ാക്കക്

കഡൗൺ്അവസരത്തിൽ്മനസി ാക്കി്കകാണ്ടു്രകന്ന്കൃഷിവകുപ്പക്
മുഖാന്തരം് ഭയമായ്വിത്തുകൾ്എ ലാ്അയൽക്കൂട്ട്അംഗങ്ങൾ്grow 
bag കളി ും്വീട്ടു്മുറ്റത്തു്നട്ടു്വളർത്തി. വീട്ടിക ്മുരിർന്നവർ്മുരൽ്
കുട്ടികൾ്വകര്ഈ്അവസരത്തിൽ്മുറന്നാട്ടു്വരുകയും്മാനസിക്
ഉ ലാസത്തിറനാട്്്ഒപ്പം്്അടുക്കള്റരാട്ടം്ഒരുക്കുന്ന്രിൽ്ഒത്തു്
റെരുകയും്കെയ്ക്രു. അടുക്കള്റരാട്ടത്തിക ്വിഭവങ്ങൾഅയൽക്കൂട്ട്
പ്ഗൂരുകളി ും്റസാഷയൽ്മീഡിയ്കളി ും്രങ്കിടുകയും്കെയ്ക്രു. 



കകാറ ാണ കാ കത്ത കള്ളിക്കാട്്സി ഡി
എസ്സിക രച്ചക്ക ി്വിളകവടുപ്പക്ഉസവം'



ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാം.. 
ഭാവി ഭാസുരമാക്കാം.. 

റകാവിഡിന്ക കാ ത്തക്കുടുംബ പ് ീ്ഭാവി്പ്രവർത്തങ്ങൾ :-

കുടുംബപ് ീ ജി ലാ മിഷനുമായി റെർന്നക രഞ്ചായത്തിന്ക 
സഹകരണറത്താടു കൂടി വി പ്പു രഹിര റകരളത്തിന്ക ഭാഗമായി
സി ഡി എസിൽ ഒരു ജനകീയ റഹാട്ടൽ ആരംഭിക്കുകയും അരുവഴി
എ ലാവർക്കും ഒരു റനരകത്ത ആഹാരം  ഭയമാക്കുന്നരിനും
റവണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ രുറരാഗമിപ്പിക്കുകയും അടുക്കള
റരാട്ടം റപ്രാസാഹിപ്പിക്കുകയും കെറയ്യണ്ട നടരടികൾ ഏകറ്റടുത്തു
കെയ്യണം



നന്ദി


