
കൂത്താട്ടുകുളം CDS  കകാവിഡ്  കാല പ്രവർത്തന റികപാർട്ട് 

 

         കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭയിൽ 2000 മുതൽ  പ്രവർത്തനം  തുടങ്ങിയ  cds 

ഓഫീസ് ഇന്ന് ചെയർപരഴ് സൺ പ്രിമതി കല രാജു ചറെ പനതൃതവത്തിൽ 160  അയല്കൂട്ടങ്ങളും 2570 

അംഗങ്ങളും ആയി എത്തി നില്കു ന്നത്  ഉയരങ്ങളിൽ ആണ് . പലാകം കീഴടകിയ പകാവിഡ്  19 മഹാ 

മാരി നമ്മുചട ജനതചയ സാരമായി ബാധിച്ചു,, ഈ സാഹെരയത്തിൽ നമ്മുചട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും 

കുടുംബപ്രീയും ഒരുമിച്ചു അതിചനതിരായി  പരാരാട്ടം തുടരുക ആണ് . 

   പകാവിഡ് പ്രധിപരാധ പ്രവർത്തനങ്ങുചട ഭാഗമായി പപ്ബക് ദി ചെയിൻ കയാമ്പയിൻ 

നടത്തുകയും നഗരത്തിചല വിവിധ പഹാപട്്പാട് (ബസ് 

സ്റ്റാൻഡ്,്കൂ ൾ,പഹാ്പിറ്റൽ,ആരാധാനാലയങ്ങൾ etc ) കചെത്തി ഹാൻഡ് സാനിറ്റിസ്സർ, മാ്ക് എന്നിവ 

കുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങൾ മുപേന വിതരണം ചെയ്യുകയും രുതിയാചയാരു  മാ്ക് നിർമാണ യൂണിറ്റ് 

കുടുംബപ്രീ തുടങ്ങി എല്ലാവർകും മാ്ക് എത്തിച്ചു നൽകുകയും രുെികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 

രങ്കാളികൾ ആകുകയും ചെയതു  . 

                                        

പ്രപതയക സാഹെരയം മുന്നിൽകെ് സർകാർ നിർപേര പ്രകാരം മാർച്്ച  27, 2020 കമ്മയൂണിറ്റി 

കിച്ചൻ ആരംഭികുകയും നിർധന കുടുംബങ്ങൾകും ,അഗതി ചതാഴിലാളികൾ ,പരാഗികൾ,തുടങ്ങി 

സമൂഹത്തിചറെ അടിത്തട്ടിൽ കഴിയുന്ന തീർത്തും നിരാലംബർ ആയ ജനങ്ങൾക് സൗജനയമായി 

ഏകപദരം 2500 ചരാതി ഊണ് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. മാർച്്ച 31 കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൻ രൂര ണമായും 

കുടുംബപ്രീക് വിട്ടുനൽകുകയും ജനകിയ പഹാട്ടലായി പ്രവർത്തനം ആരംഭികുകയുംചെയതു .   

       

ബ https://www.facebook.com/weonenews/videos/336895890615296/?t=0 ഹു MLA അനൂര ്പജകബ് കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൻ സന്ദർരികുന്നു 

 



.തുടര്ന്നു ഏപ്രിൽ 1 2020 വിശപ് രഹിത കകരളം രദ്ധതി പ്രകാരം പ്രിമതി കല 

രാജു,രാന്തിനി,പജാജി സിജ മുവരുംപെർന്നു ജനകിയ പഹാട്ടൽആയി പ്രവർത്തനം ആരംഭികുകയും 

ഒരു ഊണിനു 20 /-രൂര നിരകിൽ ഭക്ഷണം നൽകി   നാളിതുവചര കുടുംബപ്രീ അവപരാടു പെർന്നു 

പ്രവർത്തിച്ചു പരാരുന്നു  

   

കുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങൾ ഈ സാഹെരയത്തിൽ പനരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി 

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനു രരിഹാരം എന്നവണ്ണം പകാവിഡ് പലാൺ നല്കു കകയും 

626 പരർക് അതിചറെ ഗുണം ലഭികുകയു ചെയതു . ( 623 പരർക് 10000/- രൂര വീതം  3 പരർക് 20000/- രൂര  

വീതവും വിതരണംചെയതു  ) 

 

പകാവിഡ് നമ്മചള രഠിപ്പിച്ച വലിയ ഒരു രാഠം സവയം രരയാപ്തത ആണ ്.കൃഷി ചെയ്യാൻ 

മടിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങചള അത് ചെയ്യാൻ പ്രരിപ്പിച്ചു അടുകളപത്താട്ടമായും 

തന്നാലാവുന്ന കൃഷിക് നാം ഓപരാരുത്തരും, പ്രമികുകയും അത് വിജയം 

കകവരികുകയും ചെയതു , കുടുംബപ്രീ അവർകുപവെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക  രിന്തുണയും 

JLG കിറ്റുകളും  നൽകി അവപരാചടാപ്പംനിന്നു. 

സൈബർ അരങ്ങു  'പസാഷയൽ മീഡിയ പ്രധാന  അരങ്ങ് ആകി കുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങളുചട 

വിവിധ കലാരരമായ കഴുവുകചള  പപ്രാത്സാഹിപ്പികുന്നതിന് നടത്തിയ രാട്ട ്മത്സരം ,കവിത രെന, 

ജാക് പ്ഫൂട്്ട െലൻഞ്ജ്  എന്നീ  പ്രവര തനങ്ങളിൽ രങ്കാളികളാകുകയും പലാക് തലത്തിൽ മികച്ച 

രാട്ടുകാരിചയ കൂത്താട്ടുകുളം cds ഇൽ നിന്നും കചെത്താനും .പ്രീമതി കല രാജു ചെയർപരഴ് സൺ ചറെ 

പനതൃതവത്തിൽ സാധിച്ചു 
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െകകുരു ചഷയ്ക്        മിനി  അജി മി കച്ച രാട്ടുകാരി പലാകുതലം 

മാതൃ ദിനപത്താട് അനുബന്ധിച്ച ആരാ വർപകഴ്സു ം സവാന്തനവും പെർന്ന് 60 വയസിനു 

മുകളിൽപ്രായമായ അംഗങ്ങളുചട അടുത്തു  ചെന്ന് സൗജനയ ചമഡികൽ ചെകപ്പ് നടത്തുകയും 

പകാവിഡ് ചപ്രതിപരാധ മാർഗ നിർപേരങ്ങൾ നൽകുകയും മസ്ക വിതരണവും നടത്തി. 

            

 മഴകാലരൂർവ രുെികരണ പ്രവര തങ്ങളിൽ കുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങൾ രചങ്കടുകുകയും സവന്തം 

രുരയിടവും രരിസരവും വൃത്തി ആകാനും .ചഡങ്കി രനി രടരുന്ന സാഹെരയത്തിൽ 

മുൻകരുതചലപന്നാണം  ചകാതുക് വളരുന്ന സാഹെരയങ്ങൾ നമ്മുചട രരിസരത്തു നിന്നും 

ഇല്ലാതാകാനും  കുടുംബപ്രീ അംഗചമന്ന നിലയിൽ ഓപരാരത്തരും പ്രമിച്ചു 

  സപന്ദരങ്ങൾ കകമാറാനും ആരയവിനിമയവും സുഗപ്രതം ആകാനും നമ്മചള സഹായിച്ചത് 

വാട് സ്ആപ്പ് കൂട്ടായമ ആണ്, കൂത്താട്ടുകുളം cds ചറെ പനതൃതവത്തിൽ ഒരുപ്ഗൂപ്പ് ഉൊകുകയും പ്രധാന  

കാരയങ്ങചളല്ലാം കുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങളിപലക് എത്തിച്ചു ചകാടുകുകയും െർച്ച നടത്താനും 

സമപയാജിതമായ ഇടചരടൽ നടത്താനും അതുവഴി സാധിച്ചു 

ഈ പ്രപതയക സാഹെരയത്തിൽ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പ്രവര തനങ്ങളിലും കുടുംബപ്രീയും കുടുംബപ്രീ 

അംഗങ്ങളും നിങ്ങളുചട കുചടയുൊകുചമന്നു അറിയികുന്നു  

          റിപപ്പാർട്്ട  തയ്യാറാകിയത 

                                                                                                                         ബിബിൻ പഗാരി ME BC 9633363987 

        കല രാജു ( ചെയർപരഴ് സൺ ) 9656619614, Rajani [ accountant]   9495102262 



        പലാക് പകാഓർഡിപനറ്റർ ME 


