
 

  

     എളങ്കുന്നപ്പുഴ   
ഗ്രാമപഞ്ചായത്  

സിഡിസ് 

 

 

കകാവിഡ് കാല 
ഗ്പവർത്തന 
റികപ്പാർട്ട   

 
User 

[Email address] 

 



                      ആമുഖം 

 

എറണാകുളം ജിലലയിലല ഇടപ്പള്ളി  കലാക്കിലല നലലരീതിയിൽ 
ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചലവക്കുന്ന സി ഡി എസ് ആണ് 
എളങ്കുന്നപ്പുഴ . കുടുംബഗ്രീ തീരകേര  ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ എലലാം 
തലന്ന വളലര ഊർജവസ്ലതകയാലട മനസിലാക്കി ലചയ്യാനായിട്ട സി 
ഡി എസ് ലചർകപഴ്സൺ അടക്കമുള്ള ഭരണസമിതി കഗ്പകതേകം 
ലഗ്രദ്ധ ലകാടുത്തിട്ുണ്ടട . നിലവിൽ 23 വാർഡിൽ 
377അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, വയയോജന അയൽക്കൂട്ടം 21, ബോലസഭ 21, സൂക്ഷ്മ 
സംരംഭങ്ങൾ 103, എന്നിവ നലലരീതിയിൽ ഗ്പവർത്തിച്ചുവരുന്നു 
,കകാവിഡ് കാലം എലലാ അയക്കൂട്ങ്ങലളയും ഏറക്കുലറ ബാധിച്ചു 
എന്നട തലന്ന പറയാം .പലെ അതിൽ നിന്നും ഒന്നിച്ചുള്ള സി ഡി 
എസ് ന്ലറ ഗ്പവർത്തനമികവ് ഇവലര കരകയറ്റി എന്നട പറയാൻ 
സാധിക്കും 
 

                           പ്രധോന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
 

വോട്സ്ആപ്പ്  പ്രൂപ്പ്   രൂരീകരണം  
 
യകോവിഡ്  യലോൺ അതിയവരത്തിൽ  വിതരണം  ചെയ്യോൻ 
രുതിയതോയി  2 whatsapp  പ്രൂപ്പുകൾ  രൂരികരിച്ചു. ഓയരോ  
പ്രൂപ്പിലും  200 ആളുകൾ  അതിൽ  ഉണ്ട്. തോചഴ തട്ടിയലക്  
വിവരങ്ങൾ  അതി  യവരത്തിലും, വൃക്തമോയിട്ടും 
എത്തിക്കോനോണ് CDS ഇങ്ങചന  ഒരു  പ്രവർത്തനം  
ആരംഭിച്ചത്.  

 
 
 
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ 

 

കകാവിഡ് കാലത്തു ലചയ്ത ഗ്പധാനഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നായ 
കമ്മ്േൂണിറ്റി കിച്ചൺ പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്ചു മോർച്ച്   28 

മുതൽ ചമയ്  3 വചര  നടത്തുകയുണ്ടായി ,മാർച്ചട  28 മുതൽ ഈ 
ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മ്ുലട സംരംഭകർ , JLG പ്രൂപ്പുകൾ ,CDS 

ചമംയബർ് എന്നിവരുലട അകമഴിഞ്ഞ ഗ്പവത്തനങ്ങൾ നടത്തി . 
ഇതുമൂലം പ്രതി  ദിനം 200 ഭെേലപാതി  വിതരണം ലചയ്തു .MLA S 

രർമ ഗ്പവർത്തന  മികവ്  കനരിട്ട  വന്നു വിലയിരുത്തുക  
ഉണ്ടായി .                 



 

 

 



                                                                             

                                                                                                   

മോ്ക് നിർമ്മ്ോണം                                                                          

വളലര അടിയന്തിരമായി മാസ്കുകൾ നിർമിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ 
ഇടലപടലുകൾ നടത്തണം എന്നട ജിലലാമിഷൻ അറിയിപ്പട നൽകിയ 
അന്നുമുതൽ ഈ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഭംരികയാടു കൂടി തുടരുന്നു .  



ME സംരഭകർ ആണ് ഇത് ഏലറ്റടുത്തു  മാസ്കുകൾ നിർമ്മ്ിച്ചത് 
ADS,തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി  പഞ്ചായത്തട  മുഴുവനും മാസ്് നൽകാൻ 
അവർക്കു  സാധിച്ചു. കലാക്കകഡാൺ കാരണം കജാലി ഇലലാലത 
വന്നവർക്കു ഇലതാരു  വരുമാനമായി  മാറി.

 

                                                                                                           
     ഹരിത  കർമ  യസന  പ്രവർത്തനം  
                                                                                                                   

പഞ്ചായത്തട നിർകേരിച്ചിട്ു ലഹൽത്തട ഡിപ്പാർട്ലമന്റുമായി 
കചർന്നു 23വാർഡുകളിലല , ലപാതു ഇടങ്ങളിലും എലലാ 
വീടുകളിലും പരിസരങ്ങളിലും ക്ലീനിങ് ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 
ലചയ്യാനായിട്ട സാധിച്ചു .പഞ്ചായത്തിന്ലറ ഗ്പകതേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ 
ഏറ്റുവാങ്ങുകയുണ്ടായി . ഇതുമൂലം ഈ സമയങ്ങളിലല 
പകർച്ചവോധികൾ കുറക്കുവാനായിട്ട സാധിച്ചു.ലകാതു്  രലേവും 
ഒരു  പരിധി  വലര  കുറക്കാൻ സാധിച്ചു.  



 

                                                                                                            

കൃഷി വയരനം 
 

കൃഷിവകുപ്പുമായി കചർന്നട 150 ഓളം അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്കും ,65 JLG 

ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും പച്ചക്കറിതതയ്കൾ വിതരണം നടത്തി , ലകാകറാണ 
സമയത്തു കൃഷിവേപിപ്പിക്കുക എന്ന ലെേം ഇതുമൂലം 
തകവരിക്കാൻ സാധിച്ചു . കൂടാലത ജിലലാമിഷന്ലറ ഗ്പകതേക 
മത്സരം എന്ലറ മണ്ണട എന്ലറ അടുക്കള എന്ന കഗ്പാഗ്രാമിൽ 
ഇവിലട നിന്നും ആളുകളുലട പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു.ലകാകറാണ  

കാലലത്ത  കൃഷി  വോപനത്തിനായി കഗ്രാ ബാരുകൾ  cds  ഇന്ലറ  

കനതൃതവത്തിൽ  വിതരണം  ലചയ്യുകയുണ്ടായി.  
 

CMHLS സഹോയഹ്തം 
 

കകാവിഡ് കാലത്തു ബുദ്ധിമുട്ട അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കു 
സാമ്പത്തികസഹായം നല്കുകന്നതിലൂലട 212 അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്കു 
2239  ആളുകൾ  കായി 4, 35, 80, 000 /ബാങ്കിൽ  അപ്ലികക്കഷൻ  

സമർപ്പിച്ചു. അതിൽ 7, 90, 000/യൂണിയൻ  bank, മാലിപ്പുറംപാസ്സാക്കി  

തരുകയും  ലചയ്തു. അതിലുലട  7 NHG  ആവരേലപ്പട്  തുക  

ലകാടുക്കാൻ  സാധിച്ചു . പുതുതവപ്പട  sbi  യിൽ  നിന്നും 1, 50, 000/ 



അനുവേിക്കുകയും  ലചയ്തു. ബാക്കി  ബാങ്കുകൾ  വരും  

േിവസങ്ങൾ അനുവേിച്ചു  കിട്ും  എന്നും cds  പറയുന്നു.  
 

    ചകോയ ോണ  പ്രതിയരോധ മരുന്ന്  വിതരണം  
 

CDS  ഇന്ലറ കനതൃതവത്തിൽ  ADS  ഇന്  

ആയുർകവേ ഗ്പതികരാധ  മരുന്നട  വിതരണം  

നടന്നു.  200 ആളുകൾക്കട   ഇതിലൂലട  എളങ്കുന്നപ്പുഴ 
രവലെന്് ആയുർകവേ ആരുപഗ്തി  വഴി 
ലഭേമാക്കിയിട്ുണ്ടട.  
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
വയയോജന  യക്ഷമം  
 
 
 

വകയാജന ആൾക്കൂട്ങ്ങൾ സന്ദർരിച്ചു അവർക്കുകവണ്ട 
സഹായങ്ങൾ ലചയ്യാനായിട്ട സി ഡി എസ് നു സാധിച്ചു .അവരുലട 
ആവരേങ്ങൾ കചാേിച്ചുമനസിലാക്കി മുന്കപാട്ുള്ള 
ജീവിതത്തികലക്കട തകപിടിച്ചുയർത്താൻ ഈ കകാവിഡ് കാലത്തു 
സാധിച്ചു . കകാളിങ് ലബൽ ഉപാക ാക്താക്കലള സന്ദർരിച്ചു 
അവർക്കട കവണ്ട കാരേങ്ങൾ ലചയ്തുലകാടുത്തു ,ക ാണിലൂലടയും 
,സി ഡി എസ് ലമമ്പർമാരുലട കനരിട്ുള്ള സന്ദർരനത്തിലൂലടയും 
അവലര അറിയാൻ ലഗ്രമിച്ചു .  

 
 
 
 
 
 

ബോലസഭ  
 
 

ബാലസഭാ കുട്ികളുലട മാനസിക രാരീരിക ഉലലാസത്തിനായിട്ട 
അവലര ലകാണ്ടട കൃഷിലചയ്യിപ്പിക്കുകയും ലചയ്തു . എളങ്കുന്നപ്പുഴ 
സി ഡി എസ് ന്ലറ പരിധിയിൽ കവാറന്തറനിൽ കഴിയുന്ന 16 
ആളുകളുലട മനസികമായിട്ുള്ള ബുദ്ധിമുട്കൾ് ഒരു പരിധിവലര 
ലഹൽത്തട ഡിപ്പാർട്ലമന്റുമായി കചർന്നട നമ്മ്ുലട ജൻഡർ 
ലഹൽപ്ലഡസ്കുമായി കചർന്നട നലല രീതിയിൽ ഗ്പവർത്തിക്കാൻ 
സാധിച്ചു .മാനസികപിന്തുണയും നൽകിവരുന്നു . 
നാളിതുവലരയായിട്ട കകാവിഡ് കാലലത്ത ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ആണ് 
ഇലതാലക്ക 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

അവതരണം :വിേേവിജയൻ 9633212557  

Chairperson : രലീല : 8943297690 

 


	ആമുഖം

