
അഞ്ചല് സിഡിഎസ് 

 
അഞ്ചല് സിഡിഎസ്സിന്റെ കകോവിഡ് 19 കോലന്റെ പ്രവര്ത്െനങ്ങള്. 

 
ക ൊല്ലം ജില്ലയില്  ിഴക്കന്മേഖല്യില്. അനുദിനം വി സിച്ചു 
ക ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പട്ടണേൊണ് പുനല്ൂര്തൊല്ൂക്കില്, അഞ്ചല് മലൊക്കില് 
സ്ഥിതി കെയ്യുന്ന അഞ്ചല് ഗ്രൊേപഞ്ചൊയത്ത്. 24.45 െ: ി:േീ 
വിസ്തീര്ണേുള്ള അഞ്ചല്ഗ്രൊേപഞ്ചൊയത്തികെ ജനസംഖയ31543 ആണ്. 
ഇവരില് ഭൂരിഭൊരവും കെറു ിയ നൊേേൊഗ്ത  ര്ഷ രും, 
 ച്ചവടക്കൊരുേൊണ്. “അഞ്ചു കെൊല്ലു ളുകട നൊട്” എന്ന ഗ്പശസ്തേൊയ 
പട്ടണം അഞ്ചല് മലൊക്ക് പഞ്ചൊയത്തികെ അധീനതയില്ുള്ള ഏറ്റവും 
തിരമക്കറിയ പട്ടണേൊണ്. 
 
 
    അഞ്ചല് പഞ്ചൊയത്തില്2000-ല് ആണ്  ുടുംബഗ്ശീ 
സിഡിഎസ് ഗ്പവര്ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. 326 അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളും, 19 
എ.ഡി.എസ്ും ഉള്പ്കെട്ടതൊണ് അഞ്ചല്പഞ്ചൊയത്തികല്  ുടുംബഗ്ശീ 
സി.ഡി.എസ്്.സ്ഗ്തീ പുരുഷ സേതവകേന്ന െിന്ത ള്പ്ക്ക് അതീതേൊയി 
 ുടുംബത്തില്ും, സേൂഹത്തില്ും പുരുഷകനൊെം സൊേൂഹി  
ഗ്പതിബദ്ധതയും, െിന്തൊമശഷിയുേുള്ള ഒരു സ്ഗ്തീ സേൂഹകത്ത 
വൊര്കത്തടുക്കൊന്അഞ്ചല്സി.ഡി.എസ്് ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്പ്ക്ക് 
സൊധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 
   നില്വില് 326 അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്പ്സി.ഡി.എസ്ി.ല് 
ഗ്പവര്ത്തുക്കുന്നുണ്ട്. 40 സംഘ  ൃഷി യൂണിറ്റു ളും 29 സംരംഭ  
യൂണിറ്റു ളും ഗ്പവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു.  ുട്ടി ളികല് ഗ്പതിഭകയ 
 കണ്ടത്തുന്നതിനും, മഗ്പൊത്സൊഹിെിക്കുന്നതിനും പമത്തൊളം 
ബല്സഭ ള്പ് വിവിധ വൊര്ഡു ളില്ൊയി ഗ്പവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു. 
സേുഹത്തികല് അവശരൊയ വയക്തി ള്പ്ക്ക് മവണ്ടിയുള്ള അരതി 
രഹിത മ രളം പദ്ധതിയില് 167 രുണമഭൊക്തൊക്കകള 
ഉള്പ്കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 
 

  മ ൊവിഡ് 19 എന്ന േഹൊേൊരി നമ്മുകട നൊട്ടില്എഗ്ത ൊല്ം 
നീളുകേമന്നൊ എമെൊള്പ് ശേിക്കുകേമന്നൊ പറയൊനൊ ൊത്ത 
സൊഹെരയത്തില് മപൊല്ും ഇതികനതികര സി.ഡി.എസ്് നടത്തുന്ന 
ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്പ്എടുത്തു പറമയണ്ടതൊണ്. 
 



   
 
 

1.ക ോധവല്കരണ പ്രവര്ത്െനങ്ങള്. 
 

• പഞ്ചൊയത്തികല് എല്ലൊ വൊര്ഡു ളില്ും, കഹല്ത്ത് 
ഡിെൊര്ട്ടുകേെും,  ുടുംബഗ്ശീയുേൊയി സംമയൊജിച്ച് മ ൊവിഡ്-19 
മബൊധവല്ക്കരണക്ലൊസ്ു ള്പ്നടത്തി. 

• ഓമരൊ വൊര്ഡു ളിമല്യും, വീടു ള്പ് ആശൊഗ്പവര്ത്ത ര്, 
എ.ഡി.എസ്് അംരങ്ങള്പ് എന്നിവര്സന്ദര്ശിക്കു യും 
േൊസ്ക്കു ള്പ്, ലീച്ചിംഗ് കപൌഡര് എന്നിവ 
ഗ്പതിമരൊധഗ്പവര്ത്തനങ്ങളുേൊയി ബന്ധകെട്ട് കസൌജനയേൊയി 
നല് ു യും കെയ്തു. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



2.സമൂഹ അടുകള/ ജനകീയ കഹോട്ടല്. 
 
 അഞ്ചല് പഞ്ചൊയത്ത് ഓഫീസിനു സേീപത്തൊയി 
ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്ന േൊളു മഹൊട്ടല്ില്, 2020- േൊര്ച്ച് 28 
േുതല്സേൂഹ അടുക്കള ഗ്പവര്ത്തനം തുടങ്ങി. ഏഗ്പില് 4 
േുതല്ഇത് ജേ ീയ മഹൊട്ടല്ൊയി േൊറു യും കെയ്തു. സേൂഹ 
അടുക്കളയിമല്ക്ക് ആവശയേൊയ പച്ചക്കറി ള്പ് ഓമരൊ 
വൊര്ഡിമല്യും സംഘ ൃഷി യൂണിറ്റു ള്പ് ുടുംബഗ്ശീ 
അംരങ്ങള്പ്എന്നിവര്കസൌജനയേൊയി നല് ി. വമയൊജനങ്ങള്പ്, 
ആമരൊരയഗ്പശ്നങ്ങള്പ് ഉള്ളവര്, അതിഥി കതൊഴില്ൊളി ള്പ് 
എന്നിവര്ക്ക് കസൌജനയേൊയി ഭക്ഷണകേത്തിച്ചു നല് ു യും 
കെയ്തു. 
 

 
 
 
 

3.മോസ്്, തുണിസഞ്ചിനിര്ത്മോണവുും വിതരണവുും. 
 

  നയൊയവില്യില് വിവിധ തരത്തില്ുള്ള തുണി 
സഞ്ചി ളും, േൊസ് ു ളും നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് സിഡിഎസ്് 
മനതൃതവം നല് ിയിട്ടുണ്ട്. 
 



 
 
 
 
 

മികച്ച പ്രവര്ത്െനങ്ങള്. 
 

•  ൃഷിഭവനുേൊയി സഹ രിച്ച്  ൃഷിവയൊപനത്തികെ 
ഭൊരേൊയി സിഡിഎസ്ികെ മനതൃതവത്തില്എല്ലൊ 
വീടു ളില്ും പച്ചക്കറി വിത്തുക്കള്പ് എത്തിച്ചു ക ൊടുത്തു. 

• ആഗ്ശയ രുണമഭൊക്തൊക്കള്പ്ക്ക് ഭക്ഷയക്കിറ്റു ള്പ്, 
പച്ചക്കറിക്കിറ്റു ള്പ് എന്നിവ വീടു ളില്എത്തിച്ചു നല് ി. 

• മ ൊവിഡ് അനന്തരം സംസ്ഥൊനകത്ത ഭമക്ഷയൊല്പൊദനം 
വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥൊേസര്ക്കൊര്ഗ്പഖയൊപിച്ച 
“സുഭിക്ഷമ രളം” പദ്ധതിയുകട നടത്തിെുേൊയി ബന്ധകെട്ട 
 മ്മിറ്റി ള്പ് ഇമെൊള്പ്പഞ്ചൊയത്തില്നടന്നു വരുന്നു. 

• േഖയേഗ്ന്തിയുകട സഹൊയ ഹസ്തം വൊയ്പൊ 
പദ്ധതിഗ്പ ൊരം 270 ഗ്രൂെു ള്പ്ക്കുള്ള അമപക്ഷ വിവിധ 
ബൊങ്കു ളില് സേര്െിക്കു യും, ഏ മദശം 30 
ഗ്രൂെു ള്പ്ക്ക് അത് ല്ഭയേൊ ു യും കെയ്തു. വൊയ്പൊ 
പദ്ധതിയുകട പഞ്ചൊയത്ത്തല് ഉദ്ഘൊടനം ബഹു.വനം 
വ ുെുേഗ്ന്തി ക  രൊജു നിര്വഹിച്ചു. 
 
 
 
 
 



 
 

കകോവിഡ് പ്രതികരോധ പ്രവര്ത്െനങ്ങള്കോയുള്ള രഞ്ചോയെിന്റെ കര്ത്മ 
രദ്ധതികളില്, സിഡിഎസ്, എഡിഎസ്സ് അുംഗങ്ങള്കോരയക്ഷമമോയി 
പ്രവര്ത്െിച്ചു വരുന്നു. ഇകപോള് പ്രകടമോയ ജോപ്ഗതയുും 
സമര്ത്പണമനസ്കതയുും ഇകത നിലയില്ഇനിയുള്ള നോളുകളിലുും 
തുടര്ത്ന്നുന്റകോണ്ട് ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലുും കുടുും പ്രീ 
പ്രവര്ത്െകര്ത്സമൂഹെില്ഉണ്ടോകുും 
 
 
 

തയ്യോറോകിയത് 

 

ഇജികലഖ. വി.എന് 

കലോക് കകോഓര്ത്ഡികനറ്റര്ത്. (സുംരുംഭും) 
അഞ്ചല് കലോക്. 


