
 

 

                   

 

 

                                              

 

 

                                                                                      

                                                   കുടുുംബശ്രീ  

                            ഒക്കൽ   ശ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

               കകാവിഡ് കാല ശ്പവർത്തന റികപാർട്ട് 

  



ആമുഖും  

എറണാകുളം ജില്ലയിലല് കൂവപ്പടി ബ്ലാക്കിന്ലറ കീഴിൽ വരുന്ന 6 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു സിഡിഎസുകളിൽ ഒന്നാണ് ഒക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 

സിഡിഎസ് . ഈ പഞ്ചായത്തിലല് കുടുംബഗ്രീ CDS 2003 ല്ാണ് ഗ്പവർത്തനം 

ആരംഭിച്ചത്. നാളിതുവലര മികച്ച രീതിയില്ാണ് ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

ഓബ്രാന്നുംനടത്തി വരുന്നത്. 16  വാർഡുകളിൽ ആയി  137   ജനറൽ 

അയൽക്കൂട്ടവും, 40 വബ്യാജന അയൽക്കൂട്ടം, 67 മമബ്നാരിറ്റി  അയൽക്കൂട്ടം , 5 

എസ് .സി അയൽക്കൂട്ടം, 3 മാനസിക ലവല്ലുവിളി ബ്നരിടുന്നവരുലട അയൽക്കൂട്ടം , 

ഒരു പാരാപ്ലീജിയ അയൽക്കൂട്ടം എന്നിവ ഗ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നു. CDS  ന്ലറ കീഴിൽ 

85 ME യൂണിറ്റുകളും, 123 JLG ഗ്രൂപ്പുകളും 18 ബാല്സഭകളും 

സജീവമായി ഗ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 194 ആഗ്രയ രുണബ്ഭാകതാക്കളും, 11 

സ്ബ്നഹിത ബ്കാളിംഗ്ലബൽ രുണബ്ഭാക്താക്കളും16 വാട്ടസസ് ആപ്പസ ഗ്രൂപ്പുകളും  
CDS നു കീഴിൽ ഉണ്ടസ . 

 

     

ബ്കാവിഡ് 19 മഹാമാരി പടർന്നു പന്തല്ിച്ച സാഹചരയത്തിൽ രാജയം ഒട്ടാലക  

ഒന്നടങ്കം അടച്ചിട്ടിരുന്ന കാല്യളവിൽ കുടുംബഗ്രീ ഗ്പവർത്തകർ ഓബ്രാരുത്തരും  

നടത്തിയിരുന്ന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു പറബ്യണ്ടത് തലന്നയാണ് . രവൺലമൻറ് 

പറയുന്ന ഓബ്രാ നിർബ്േരങ്ങളും കയാപയ്നുകളും  വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ബ്വണ്ടി  

നല്ല രീതിയില്ുള്ള ഇടലപടല്ുകൾ ഓബ്രാരുത്തരുലടയും ഭാരത്തു നിന്നസ  

ഉണ്ടായിട്ടുലണ്ടന്നതാണ് ഏറ്റവും വിജയകരമായ കാരയം.  ഒന്നാം 

 ഘട്ടത്തിലല് “Break the Chain ", രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലല് "തുപ്പബ്ല്ല ബ്താറ്റുബ്പാകും  

" തുടങ്ങിയ കയാപയ്നുകളും ജനങ്ങളിബ്ല്ക്കസ എത്തിക്കുന്നതിന് ബ്വണ്ടി വിവിധ  



തരത്തില്ുള്ള സമീപനങ്ങൾ കുടുംബഗ്രീ  ഉപബ്യാരിച്ചു . 

 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ /  ജനകീയ ക ാട്ടൽ  

 

ബ്കാവിഡ് 19 വയാപനത്തിൻലറ പശ്ചാത്തല്ത്തിൽ സർക്കാർ ഗ്പഖ്യാപിച്ച ആരവാസ 

 നടപടികളുലട ഭാരമായി തബ്േര സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചസ  

കുടുംബഗ്രീ അംരങ്ങളുലട ബ്നതൃതവത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ആരംഭിച്ചു.  

അരതികൾക്കും, വബ്യാജനങ്ങൾക്കും, അതിഥി ലതാഴില്ാളികൾക്കും സൗജനയ  

ഭക്ഷണം നൽകി . 

28/ 03/ 2020 നു പഞ്ചായത്തിന്ലറ ബ്നതൃതവത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ  

ആരംഭിച്ചബ്പ്പാൾ കുടുംബഗ്രീ അംരങ്ങളായ 5 വനിതകൾ മുബ്ന്നാട്ടു വരികയും  

ഇടവൂർ ബ്കഗ്രീകരിച്ചു ഒരു സവകാരയ ഉടമയുലട ലെഡിൽ വച്ചസ താത്കാല്ികമായി 

 ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ലചയ്തു. 05 / 04 / 2020  ന്  പഞ്ചായത്തസ ഭരണ  

സമിതിയുലട അംരീകാരബ്ത്താലട "കുടുംബഗ്രീ ജനകീയ ബ്ഹാട്ടൽ" ആയി  

ഗ്പവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. രരാരരി 400 ൽ അധികം ഊണുകൾ ജനകീയ ബ്ഹാട്ടൽ  

വഴി വിതരണം ലചയ്യാൻ സാധിച്ചു.  ഇബ്പ്പാൾ ഒക്കൽ താന്നിപ്പുഴ ബ്കഗ്രീകരിച്ചസ  

ബ്കാവിഡ് ലകയർ ലസൻററിബ്ല്ക്കസ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും ജനകീയ ബ്ഹാട്ടൽ ആണ്.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



                                                               

 
 

 



 

മാസ്ക് നിർമ്മ്ാണും  

 

                      സാഹചരയങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുലകാണ്ടസ ഗ്പവർത്തിക്കുക എന്നത് എന്നും  

കുടുംബഗ്രീയുലട ഒരു കഴിവ് തലന്നയാണ്. അതുലകാണ്ടസ തലന്ന ബ്ല്ാക്കസ ഡൗണിനു   

 മുൻബ്പ തലന്ന ജില്ലാ മിെൻന്ലറ നിർബ്േരഗ്പകാരം ME യൂണിറ്റുകൾ ബ്കഗ്രീകരിച്ചു  

മാസ്് നിർമാണം ആരംഭിച്ചു . ഗ്പധാനമായും 4 യൂണിറ്റുകളാണ് ആേയ ഘട്ടത്തിൽ 

 നിർമാണ ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർലപ്പട്ടിരുന്നത് ,എന്നാൽ  മാസ്കിൻലറ 

ആവരയകത ഏറിയബ്താലട തയ്യൽ അറിയാവുന്ന കുടുംബഗ്രീ അംരങ്ങലള  

എല്ലാവലരയും ഉൾലക്കാള്ളിച്ചു നിർമ്മ്ാണം നടത്തി. ഏകബ്േരം 3000 മാസ്കുകൾ  

ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം ലകാണ്ടസ വിതരണം ലചയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഈ  

ഗ്പതിസന്ധികാല്ത്തും ഒബ്ട്ടലറ കുടുംബങ്ങൾക്കസ ലചറിയ വരുമാനലമങ്കില്ും  

ല്ഭിക്കുവാനുള്ള ഈ ഗ്പവർത്തനത്തിന് ജില്ലാമിെബ്നാലടാപ്പം CDS ഉം മികച്ച  

പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. മാസ്് നിർമ്മ്ാണം ഇബ്പ്പാഴും പുബ്രാരമിച്ചു  

ലകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

 

                     



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

സന്നദ്ധകസന 

ലകാബ്റാണ ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ സന്നദ്ധ ഗ്പവർത്തനത്തിനായി ഇറങ്ങുന്നതിനു  

താല്പരയമുള്ളവർ ലരജിസ്റ്റർ ലചയ്യണം എന്നുള്ള രവൺലമൻറ് നിർബ്േരം എല്ലാ  

കുടുംബഗ്രീ അംരങ്ങളില്ും എത്തിച്ചിരുന്നു. 32 അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾ  

സന്നദ്ധബ്സനയിൽ ലരജിസ്റ്റർ ലചയ്തിട്ടുണ്ടസ. 



വകയാജനങ്ങൾക്കുള്ള ശ്പകയയക ശ്പവർത്തനങ്ങൾ  

 

ലകാബ്റാണ കാല്ത്തസ ഏറ്റവും അധികം ജാഗ്രത പുല്ർബ്ത്തണ്ടത് വബ്യാജനങ്ങളും 

 കുഞ്ഞുങ്ങളും ആയതിനാൽ വബ്യാജനങ്ങൾക്കസ ബ്വണ്ട ഗ്പബ്തയക പരിരണന  

നൽകാൻ കുടുംബഗ്രീ ലഗ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു . വിവിധ  വാട്ടസസ് ആപ്പസ ഗ്രൂപ്പുകൾ  

മുബ്ഖ്നയും , അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾ മുബ്ഖ്നയും അവരുലട ആവരയങ്ങൾ  

അറിയുകയും അത് ബന്ധലപ്പട്ടവലര അറിയിക്കുക തുടങ്ങിയ ഗ്പവർത്തനങ്ങളാണ്  

ലചയ്തത്. 

 

സ്കകന ിയാ കകാളിുംങ് ബബൽ  

 

സ്ബ്നഹിതാ ബ്കാളിംങ് ലബൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപ്പട്ട 11 രുണബ്ഭാക്താക്കലള  

വിളിക്കുയും അവരുലട ആവരയങ്ങൾ മനസ്സില്ാക്കുകയും അവർക്കു ബ്വണ്ടുന്ന 

 സഹായങ്ങൾ പഞ്ചായത്തസ മുബ്ഖ്ന എത്തിക്കുകയും ലചയ്തു. ബ്ല്ാക്കസ ഡൗൺ  

 േിനങ്ങളിൽ ഉടനീളം കമയൂണിറ്റി കിച്ചൻ വഴി സൗജനയ ഭക്ഷണം ലകാടുത്തു. PHC   

വഴി മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി . 



 

DFK  കുടുുംബാുംരങ്ങൾക്ക് കവണ്ടി നിരീക്ഷണ സർകേ  

 

  ബ്കാവിഡ് 19  ൻലറ പശ്ചാത്തല്ത്തിൽ അരതിരഹിത ബ്കരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപ്പട്ട 

 60 വയസ്സിനു മുകളിൽ ഉള്ളവർക്കായി കുടുംബഗ്രീ മിെൻ നിരീക്ഷണ സർബ്േ  

നടത്തി. R .P  മാരുലട സഹായബ്ത്താട് കൂടി രുണബ്ഭാക്താക്കലള ബ് ാണിൽ  

ബന്ധലപ്പട്ടസഅവരുലട കാരയങ്ങൾ ബ്ചാേിച്ചു മനസ്സില്ാക്കി. ഭക്ഷണം ,മരുന്നസ , മറ്റു  

അവരയ വസ്തുക്കൾ ല്ഭയമാകുന്നുബ്ണ്ടാ എന്നസ നാല്ുഘട്ടങ്ങളായി ഒക്കൽ 

 പഞ്ചായത്തിൽ സർബ്േ നടത്തുകയും ഭക്ഷണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടസ  

അനുഭവിക്കുന്നവർക്കസ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ വഴി ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകി. 

 മരുന്നസ കിട്ടാത്ത സാഹചരയത്തിൽ PHC യിൽ നിന്നും മരുന്നസ എത്തിച്ചു ലകാടുത്തു. 

 

CMLHS  പദ്ധയി  

 

ബ്കാവിഡ്  കാല്ലത്ത ഗ്പതികൂല് സാഹചരയങ്ങലള മറികടക്കാൻ കുടുംബഗ്രീ  

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വഴി പല്ിരരഹിത വായ്പ നൽകുലമന്നസ സർക്കാർ  

ഗ്പഖ്യാപിച്ചത് ഗ്പകാരം 156 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കായി 12900000 രൂപ 9  

ബാങ്കുകളില്ായി 1520 അംരങ്ങൾക്കസ ബ്വണ്ടി അബ്പക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  

ബ്കാവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിനു ബ്പായ കുറച്ചസ അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾ ഒഴിലക  

മലറ്റല്ലാ അബ്പക്ഷയും ല്ഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

 

 

 



 

വാട്ട്സ്ക ആപ് ശ്പവർത്തനങ്ങൾ  

 

ബ്ല്ാക്കസ ലഡൗൺ മൂല്ം അടച്ചിബ്ടണ്ടി വന്ന സാഹചരയത്തിൽ കുടുംബഗ്രീയുലട  

വിവിധ ബ്മഖ്ല്യില്ുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹ മാധയമങ്ങൾ വഴിയും  

ഗ്പബ്തയകിച്ചസ വാട്ടസസ് ആപ്പസ ബ്കഗ്രീകരിച്ചാണ് നടന്നത്. 

 

 

 

1 ) ബാല്സഭ കുട്ടികൾക്കായി 'ഞാനും എൻ്സലറ മുത്തശ്ശിയും '. 

2 ) മസബർ അരങ്ങസ - എൻ്സലറ കവിത , നല്ല പാട്ടുകാരി, ചിഗ്തം വിചിഗ്തം 

തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ. 

3 ) ബാല്സഭ കുട്ടികൾക്കായി ' വല്ിയ ബ്ല്ാകവും ലചറിയ കുട്ടിക ളും ' - ചല്ഞ്ചസ 

5 ) ജാക്കസ ഗ് ൂട്ടസ ചല്ഞ്ചസ - ചക്ക ഉപബ്യാരിച്ചുള്ള പാചക മത്സരം . 

6 )കുടുംബഗ്രീ അംരങ്ങളായ വീട്ടമ്മ്മാർക്കസ് പലങ്കടുക്കാൻ പച്ചക്കറി കൃെി - 

'എൻ്സലറ മണ്ണസ എൻലറ അടുക്കളക്കസ എന്ലറ പച്ചക്കറി ' 

7 ) ഗ്പബ്തയക അയൽക്കൂട്ട ബ്യാരങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് 'മസബർ ജാല്കം' 

8 ) Facebook ല്ിങ്കസ ജില്ലാമിെന്ലറ ഔബ്േയാരിക  Facebook page . 

9 ) സന്നദ്ധബ്സന ഓൺമല്ൻ ബ്പാർട്ടൽ 

10 ) 'എൻലറ കുടുംബഗ്രീ അനുഭവങ്ങൾ ' - വീഡിബ്യാ, ബ്ല്ഖ്നം . 

11 ) ബാല്സഭ കുട്ടികൾക്കായി 'നമുക്കസ ചുറ്റും ' മത്സരം 

 

 



കുട്ടികൾക്കുള്ള ശ്പവർത്തനങ്ങൾ  

 

ബാല്സഭ മുബ്ഖ്ന മവവിധയങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് ഈ ബ്ല്ാക്കസ ഡൗൺ 

കാല്ത്തു ഓബ്രാ ജില്ലാമിെനും നടത്തിയത്. പുതുമ നിറഞ്ഞ ഓബ്രാ  

ഗ്പവർത്തനങ്ങളും പൂർണമായും ഉൾലക്കാണ്ടുലകാണ്ടാണ് കുട്ടികൾ  

ഗ്പവർത്തിച്ചത്. 

 

 സർഗ്ഗും     

                        

 

 

 

 

ബ്ല്ാകപരിസ്ഥിതി േിനബ്ത്താടനുബന്ധിച്ചസ ബാല്സഭ കുട്ടികൾക്കായി ' നമുക്കസ  

ചുറ്റും' എന്ന മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു . നമുക്കസ ചുറ്റിനുമുള്ള പരിസ്ഥിതിക്കസ  

രുണകരമായ പുതിയ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി അയക്കുക . 



ഞാനുും എന്ബറ മുത്തശ്ശിയുും  

 

ബ്ല്ാകലമാട്ടാലക ബ്കാവിഡ് ഭീതി പടർന്നു പിടിച്ച സമയത്തസ ഏറ്റവും ജാഗ്രത  

പുല്ർബ്ത്തണ്ടത് നമ്മ്ുലട മുത്തശ്ശന്മാരുലടയും മുത്തശ്ശിമാരുലടയും  

ഇടയില്ാലണന്നും അവർക്കു ബ്വണ്ടുന്ന ഗ്പതിബ്രാധ ഗ്പവർത്തനത്തിനും ലമച്ചലപ്പട്ട 

 ആബ്രാരയ സമ്പത്തിനുമായി അവലര ബ്ബാധവൽക്കരിബ്ക്കണ്ടത് നമ്മ്ുലട 

 ഉത്തരവാേിതവങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറി. ഇബ്ത തുടർന്നസ ബാല്സഭ കുട്ടികലള  

ഉപബ്യാരിച്ചസ വീട്ടിലല് ഗ്പായമായവബ്രാട് കൂടുതൽ സമയം സംവേിക്കുന്നതിനും  

ബ്കാവിഡ് ബ്ഗ്പാബ്ട്ടാബ്കാൾ പാല്ിച്ചസ സംവേിക്കുന്നതുമായി ബന്ധലപട്ടു ഒരു 

 ഗ്ഹസവചിഗ്തം നിർമ്മ്ിക്കുന്ന മത്സരവും നടത്തിയിരുന്നു. ഒക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ 

 നിന്നും ഗ്ഹസവചിഗ്തം ല്ഭിക്കുകയും അത് ബ്ലാക്കസതല് മത്സരത്തിബ്ല്ക്കസ അയച്ചു 

 ലകാടുക്കുകയും ലചയ്തു. 

 

ബാലസഭ -'വലിയ കലാകവുും ബെറിയ കുട്ടികള ും'. 

 

10 വയസ്സിനും 15 വയസ്സിനും ഇടയില്ുള്ള ബാല്സഭാ കുട്ടികൾക്കായി 5 ബ്ചാേയങ്ങൾ  

അടങ്ങിയ ചല്ഞ്ചസ നടത്തി. നാല്ുഘട്ട മത്സരത്തില്ും ഒക്കൽ പഞ്ചായത്തസ മത്സരിച്ചു.  

അഞ്ചാം ഘട്ട മത്സരം ബ്ല്ാക്കസ ലഡൗൺ നു ബ്രെം നടത്തും. 



                           

 

സസബർ ജാലകും 

ബ്കാവിഡിന്ലറ പശ്ചാത്തല്ത്തിൽ സംഘടന സംവിധാനങ്ങളുലട ലകട്ടുറപ്പസ 

 നഷ്ടസടലപ്പടാതിരിക്കുവാൻ ജില്ലാമിെന്ലറ നൂതന ആരയമായിരുന്നു മസബർ  

ജാല്കം. സമൂഹമാധയമങ്ങൾക്കസ ഏലറ ഗ്രദ്ധ ബ്കഗ്രീകരിക്കുന്ന  ഈ കാല്ഘട്ടത്തിൽ   

ഓൺമല്ൻ വഴി അയൽക്കൂട്ടം കൂടുക , അവരുലട ആകുല്തകളും ,  

നിർബ്േരനങ്ങളും സമയനുസൃതമായി ല്ഭയമാക്കുക തുടങ്ങിയ ല്ക്ഷയബ്ത്താലടയാണ്  

മസബർജാല്കം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന്ലറ ഒന്നാം ഘട്ടം മീറ്റിംഗ് ലമയ് 17  ന്  

അവരവരുലട വീടുകളിൽ ഇരുന്നു വാട്ടസസ് ആപ്പസ ല്ിങ്കസ മുബ്ഖ്ന അയൽക്കൂട്ടം  

നടത്തി. ഈ ഗ്പവർത്തനത്തിൽ 396 അംരങ്ങൾ പലങ്കടുത്തു. കാല്ാവസ്ഥ  

ഗ്പതികൂല്മായതിനാല്ാണ് കൂടുതൽ അംരങ്ങൾക്കസ പലങ്കടുക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്  

എന്നസ അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

 



Face Book link  

 

കുടുംബഗ്രീ ജില്ലാമിെന്ലറ ബ് സ്ബുക്കസ ല്ിങ്കിനു   ബ്വണ്ട ഗ്പചാരണം നൽകി  

പരമാവധി ആളുകലള followers ആക്കി മാറ്റുകയും അതുവഴി സമൂഹത്തിന്ലറ  

അടിത്തട്ടുവലര കുടുംബഗ്രീയുലട വിവിധങ്ങളായ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  

അറിയിക്കുക എന്ന ല്ക്ഷയബ്ത്താലട ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു.ഒബ്ട്ടലറ അംരങ്ങൾ  

ഇതിബ്നാടകം follower’s ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു. 

 

 

 

 

MKSP  

 

'എന്ലറ മണ്ണസ എന്ലറ അടുക്കളക്കസ എന്ലറ പച്ചക്കറി ' - കുടുംബഗ്രീ അംരങ്ങളായ 

 വീട്ടമ്മ്മാർക്കസ പലങ്കടുക്കുന്നതിനായി പച്ചക്കറി ചല്ഞ്ചസ സംഘടിപ്പിച്ചു. 3 JLG യും 6  

അയൽക്കൂട്ടവും പലങ്കടുത്തു. 

തരിരുനില് കൃെിയുലട ഭാരമായി 2 രഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുമായി 5 ബ്പർ ബ്ചർന്നസ  

ലപരിയാറിലല് തീരത്തസ 50 ലസൻറ് കൃെി ലചയ്തു. 



                        

 



                     

  ജാക്ക് ശ്രൂട്ട് െലഞ്ച് 

 

കുടുംബഗ്രീ മിെൻ മുബ്ഖ്ന 'ചക്ക ' ഉപബ്യാരിച്ചുലകാണ്ടുള്ള ഒരു പാചക മത്സരം  

സംഘടിപ്പിച്ചു . 2 മിനിറ്റു മുതൽ 5 മിനിറ്റിൽ കവിയാത്ത വീഡിബ്യാ , 

 പാചകക്കുറിപ്പസ , ബ് ാബ്ട്ടാ എന്നിവയാണ് അയച്ചു നൽബ്കണ്ടത്. നിരവധി ബ്പർ  

പലങ്കടുലത്തങ്കില്ും വീഡിബ്യാ ല്ഭിച്ചത് 6 ബ്പരുലട ആയിരുന്നു. CDS ന്ലറ  

ബ്നതൃതവത്തിൽ നിന്നും ഒരു  സ്റ്റസ ലന കലണ്ടത്തി ബ്ലാക്കസ തല് മത്സരത്തിന്  

അയച്ചിട്ടുണ്ടസ . 

 

 



 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                      

യുണി സഞ്ചി നിർമ്മ്ാണും  

 

ബ്കാവിഡിന്ലറ പശ്ചാത്തല്ത്തിൽ സർക്കാർ ഗ്പഖ്യാപിച്ച ഭക്ഷയധാനയ കിറ്റസ  

നിർമ്മ്ിക്കുവാനുള്ള അനുമതി ജില്ലാമിെൻ വാങ്ങി നൽകുകയും അതുമായി  

ബന്ധലപ്പട്ടുലകാണ്ടസ സലപ്ലബ്കായിബ്ല്ക്കസ ലകാടുക്കുവാനുള്ള തുണിസഞ്ചികൾ  

നിർമിക്കുവാനായി 5 യൂണിറ്റുകൾ മുബ്ന്നാട്ടുവരികയും ലചയ്തു . 5  യൂണിറ്റുകൾ  

ബ്ചർന്നസ സമയബന്ധിതമായി 4000 തുണിസഞ്ചികൾ നിർമിച്ചു നൽകി. 

 

 

 



 

 

 

വിവിധ വകുപ കള മായി സ കരിച്ച ശ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 

 'Break the Chain കയാമ്പയിന്ലറ ഭാരമായി അരബ്രാരയവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചസ 

 ബ്ബാധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തി. പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്ചസ  

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്ലറ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഏലറ്റടുത്തു. അരതികൾക്കും 

 അതിഥിലതാഴില്ാളികൾക്കും സൗജനയഭക്ഷണം നൽകി .  

അതിഥിലതാഴില്ാളികൾക്കു ഭക്ഷയ ധാനയങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായിട്ടുള്ള  

പാക്കിങ്ങിനായി 32 കുടുംബഗ്രീ അംരങ്ങൾ ബ്കാവിഡ് ബ്ഗ്പാബ്ട്ടാബ്കാൾ പാല്ിച്ചസ  



ഗ്പവർത്തിച്ചു. സലപ്ലബ്കാ പാക്കിങ്ങിനായി 2 കുടുംബഗ്രീ അംരങ്ങൾ  

ഗ്പവർത്തിച്ചു. മഴക്കാല് രുചീകരണത്തിന്ലറ ഭാരമായി ബ്ലാറിബ്നെനും  

 

ലീനിംരിനും 31 അംരങ്ങൾ പലങ്കടുത്തു. 

 

 

 

 

 

 



 

 

സസൈകകാ പാക്കിങ് 

 

 



അനുഭവ കുറിപ് 

           



 

നിർകേരങ്ങൾ  

 

1 . മാസ്് , സാനിമറ്റസർ തുടങ്ങിയവയുലട കൂടുതൽ ഓർഡറുകൾ വാങ്ങി  

നൽകുക . 

2 .സാനിമറ്റസർ നിർമാണത്തിന്  മല്സൻസ് നൽകുക  

3 .ഗ്പാബ്േരിക വിപണി കലണ്ടത്തി നൽകുക  

4 . സംരംഭങ്ങൾ ബ്ഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിബ്നാലടാപ്പം തലന്ന മികച്ച സംരംഭങ്ങൾക്കസ  

സമ്മ്ാനങ്ങൾ നൽകുക. 

ഉപസും ാരും  

  

ഈ ഗ്പതിബ്രാധകാല്ത്തും കനത്ത ജാഗ്രതയില്ും കുടുംബഗ്രീക്കസ തന്ബ്റതായ ഇടം 

 കലണ്ടത്താനും, സാദ്ധയതകൾ മനസില്ാക്കി ഗ്പവർത്തിക്കുവാനും,  

അർജവബ്ത്താടും , സഹകരണബ്ത്താടും കൂടി ലപരുമാറാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടസ  

എന്നത് ഏറ്റവും സബ്ന്താെം നിറഞ്ഞ കാരയമാണ്. ഒട്ടനവധി ബ്മഖ്ല്കളുമായി  

ഒരുമിച്ചു ഗ്പവർത്തിക്കാൻ കുടുംബഗ്രീക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടസ. നിസവാർത്ഥ  

ബ്സവനത്തിന്ലറ ഇടലപടല്ുകളാണ് പല് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളില്ും  

ലചന്നബ്പ്പാൾ നമുക്കസ മനസ്സില്ാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഏത് ഗ്പതിസന്ധികാല്ത്തും ,  

ഒലത്താരുമബ്യാലട അകമഴിഞ്ഞ സ്ബ്നഹബ്ത്താലട കുടുംബഗ്രീ ഏലറ്റടുത്തു ലചയ്യും  

എന്ന തികഞ്ഞ വിരവാസം ഓബ്രാ കുടുംബഗ്രീ ഗ്പവർത്തകനും ഉണ്ടസ എന്ന  

വിരവാസത്തിൽ തുടർന്നും തികഞ്ഞ അഭിമാനബ്ത്താലട ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു .  ജാഗ്രത  

പുല്ർത്തുന്നു. 

 



 

 

റികപാർട്ട് സമർപിക്കുന്നത്  

 

ഗ്രുതി സനൂപ്                                             റെീല്  റെീദ്  

ME & Marketing BC                                       CDS ലചയർബ്പഴ്സൺ  

കൂവപ്പടി ബ്ലാക്കസ                                       ഒക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തസ 

PH :9656910171                                PH:      8086822888 


