
                ചിതറ സി ഡി എസ്   -   ക ോവിഡ് 19 നിയന്ത്രണ                                                                                                                                                  

                                               ന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ           

 

                               ക ോല്ലം ജില്ലയുകേയും തിരുവനരരുരം ജില്ലയുകേയും അതിർത്തി 

രങ്കിേുന്ന മലകയോര ന്ത്രകേശകത്ത ഒരു ന്ത്രോമ സി ഡി എസ് ആണ് ചിതറ സി ഡി എസ്.  

ക ോല്ലം ജില്ലയികല  ചേയമംരലം ബ്കളോക്കിൻകറ  പരിധിയിÂ ഉÄകരട്ട 

രഞ്ചോയത്തോണ ്ചിതറ രഞ്ചോയത്ത ്. ആേിവോസി ഊരു ൾ ഉൾകെേുന്ന ഒരു 

ന്ത്രകേശവും  സി ഡി എസിൻകറ ഭോരമോയിട്ടുണ്്ട. 

  

പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ   

 ആക  എ ഡി എസു ൾ                          -23 

 ആക  അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ                         -540 

ആക  അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾ             -7327 

സ്കരഷ്യൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ                -10 

എസ് .റ്റി. അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ                      -11 

വകയോജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ                   -32 

ബോലസഭ                                                       -92 

കജ. എൽ. ജി                                                 -79 

സംരംഭങ്ങൾ                                               -45  

 

 കകാവിഡ ്കാലഘട്ടത്തിൽ സി ഡി എസിൻറെ കേതൃതവത്തിൽ റെയ്ത                  

                                                          പ്രവർത്തേങ്ങൾ    

                      

                             കലോ കത്ത മുഴുവൻ ഭീതിയിലോഴത്്തിയ ക ോവിഡ് – 19 വവറസ് 

വയോരനം ന്ത്രതികരോധിക്കോൻ ചിതറ  ുേുംബന്ത്ശീ സി ഡി എസും ചിതറ 

തകേശസവയംഭരണ സ്ഥോരനവും ഏകറ്റേുത്ത ന്ത് ിയോത്മ  ന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ വളകര 

മി വുറ്റതോണ്.   

                കലോ ക്ഡൌൺ  ോലഘട്ടത്തിൽ ജില്ലോമിഷ്ൻകറ നിർകേശന്ത്ര ോരം ഒരു 

വോട്സര ്  ൂട്ടോയ്മ രൂരീ രിക്കു യും  ുേുംബന്ത്ശീമിഷ്നിൽ നിന്്ന ലഭിക്കുന്ന 

വിവരങ്ങൾ അതുവഴി വ മോറോനും  ഴിഞ്ഞു. ക ോവിഡ ്– 19 വവറസ് വയോരനം 

ന്ത്രതികരോധിക്കുന്നതിനുള്ള മോർരനിർകേശങ്ങൾ തോകഴത്തട്ടികലക്ക ്ഫലന്ത്രേമോയി 

എത്തിക്കോനും  ഴിഞ്ഞു. വോട്സര്  ൂട്ടോയ്മയിൽ സി ഡി എസ് കചയർകരഴ്സൺ, സി ഡി 

എസ് അകക്കൌണ്ടൻറ് , സി ഡി എസ് അംരങ്ങൾ, എ ഡി എസ് അംരങ്ങൾ, കലോക്ക ്

ക ോർഡികനറ്റർമോർ എന്നിവരോണ് അംരങ്ങളോയി ഉണ്ടോയിരുന്നത്.  േി വി – 

രന്ത്തമോധയമങ്ങളിലൂകേയുള്ള നിർകേശങ്ങളും രവ. ഉത്തരവു ളും തോമസംവിനോ 

 ുേുംബന്ത്ശീ അംരങ്ങളികലക്ക ്എത്തിക്കോൻ  ഴിഞ്ഞു.  



                         കലോ ്കഡൌൺ  ോലഘട്ടത്തിൽ സർക്കോർ നിർകേശന്ത്ര ോരം വിശെ് 

രഹിതക രളം രദ്ധതിയുകേ ഭോരമോയി നിരോലംബരോയ ആൾക്കോകര  കണ്ടത്തി 

 ുേുംബന്ത്ശീ സി ഡി എസും തകേശസവയംഭരണ സ്ഥോരനവും ഒറ്റകക്കട്ടോയി നിന്്ന 

സോമൂഹി  അേുക്കളയിലൂകേ ഭക്ഷണവിതരണം നല്ല രീതിയിൽ നേത്തോൻ 

 ഴിഞ്ഞു. ന്ത്രതിേിനം ഏ കേശം 230 ഓളം രോവകെട്ടവർക്ക ്ആഹോരവിതരണം 

സോധയമോയി. അതിനോയിതിരകഞ്ഞേുത്ത കവോളണ്ടിയർമോരും വോർഡ് കമമ്പർമോരും 

സി.ഡി.എസ്സ ്അംരങ്ങളും മി വുറ്റ ന്ത്രവർത്തനം  ോഴ്ച വച്ചു. മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചനികല 

ന്ത്രവർത്തനം സർക്കോർ നിർകേശന്ത്ര ോരം മോസ്ക് ധരിച്ചും സോമൂഹി  അ ലം 

രോലിച്ചും മറ്റ് സുരക്ഷോമോനേണ്ഡങ്ങൾ രോലിച്ചും തകന്ന ആയിരുന്നു. 

  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൻകറ ന്ത്രവർത്തനത്തികനോകേോെം തകന്ന 

രഞ്ചോയത്തിൽ ജന ീയകഹോട്ടലും ന്ത്രവർത്തിച്്ച വരുന്നു. മ്മ്യൂണിറ്റി ിച്ച ക െâ 

ന്ത്രവർത്തനം നിർത്തലോക്കി എങ്കിലും ജന ീയകഹോട്ടലിൻകറ ന്ത്രവർത്തനം മി ച്ച 

രീതിയിൽ തുേരുന്നു. 

 

 

 

 

 

 മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൻ 

 

 

 

    സോമൂഹി  അേുക്കളയികലക്കുള്ള രച്ചക്കറി മറ്റ ്ആവശയസോധനങ്ങÄ എന്നിവ 

സി.ഡി.എസ്സിൻകറ കനതൃതവത്തിൽ  സംഭോവന കചയ്യു യുണ്ടോയി. കരോതുജനങ്ങÄ 
ക്ക ് ആവശയമോയ മോസ്ക്കു ൾ ഹോൻഡ ്വോഷ് ്എന്നിവ  ുേുംബന്ത്ശീ സംരംഭങ്ങÄ 

വഴി നിർമ്മ്ിച്്ച വിതരണം കചയ്തു.വോർഡു ളികല രോവകെട്ട ആളു Äക്ക ്

സി.ഡി.എസ്സ ്കചയർരഴ്്സൻകറ കനതൃതവത്തിൽ രച്ചക്കറി,മറ്റ് സോധനങ്ങൾ എന്നിവ 

വിതരണം കചയതു. 



  

മോസ്ക ്രഞ്ചോയത്ത ്കസന്ത് ട്ടറിക്ക ്വ മോറുന്നു. 

 

 ബോലസഭക്കുട്ടി കള ഉൾകരേുത്തി ഒരു വോട്സെ ്ക്കൂട്ടോയ്മ 

രൂരീ രിച്്ച  ുട്ടി ളുകേ സർരവോസന ൾ അത് വഴി രങ്കുവയക്്കു യും  

കന്ത്രോത്സോഹനം നല്കു  യും കചയ്തു.കലോക്കക്ഡൌൺ  ോലഘട്ടത്തികല  ുട്ടി ളുകേ 

രിരിമുറുക്കം ഒരു രരിധിവകര രരിഹരിക്കോൻ  ഴിഞ്ഞു. 

 

 മുഖ്യമന്ത്രിയുകേ സഹോയഹസ്തം രദ്ധതിന്ത്ര ോരം 35421300/- 

രൂരയോണ ്സി.ഡി.എസ്സിന് അനുവേിച്ചത്.  ൃതയസമയത്ത് മിഷ്നിൽ നിന്നുള്ള 

നിർകേശങ്ങൾ വോട്സെ് ന്ത്രൂെുവഴി അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് വ മോറോനും അത് വഴി 

അകരക്ഷ ളും മറ്റ് അനുബന്ധകരഖ് ളും  ൃതയസമയത്ത് തകന്ന വ െറ്റോനും 

ബോങ്കിൽ സമർെിച്്ച വോയ്െ ലഭയമോക്കോനും സോധിച്ചു. 285 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലോയി 

3080 അംരങ്ങൾക്ക ്അതുവഴി വോയ്പ ലഭയമോക്കോന ്സോധിച്ചു. 

 

                               

                              മുഖ്യമന്ത്രിയുകേ സഹോയഹസ്തം വോയെ് വിതരണം          

 

                              ആകരോരയവ ുെുമോയി സഹ രിച്്ച ശുചീ രണ ന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ 

നേത്തു യും ന്ത്രോഥമി ോകരോരയക ന്ത്രത്തികല ജീവനക്കോർക്കും ശുചീ രണ 

ന്ത്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർകെട്ട കവോളണ്ടിയർമോർക്കും മോസ്ക ്വിതരണം നേത്തു യും 

കചയ്തു. 



 

                 രി.എച്്ച..സി ക്ക് മോസ്ക് വ മോറുന്നു            

 

                        രഞ്ചോയത്തുമോയി കചർന്്ന സുഭിക്ഷക രളം രദ്ധതി വോർഡു ളിൽ 

നേെിലോക്കി. മ്മ്യൂണിറ്റി ിച്ചൻകറ ന്ത്രവർത്തനത്തിൽ സി ഡി എസും രങ്കോളിയോയി. 

രഞ്ചോയത്തിൻകറ എല്ലോന്ത്രവർത്തനങ്ങളിലും സി.ഡി.എസ്സ ്ഭോരമോയി. എൻ. ആർ. ഇ. 

ജി. എസ്സ ്കതോഴിലോളി ൾക്ക് ആവശയമോയ 3000  മോസ്ക ്സി.ഡി.എസ്സിൻകറ  

കനതയതവത്തിൽ  ുേുംബ(ശീ സംരംഭങ്ങൾ തയ്ചു നല്കു  യുണ്ടോയി. 

 

   

സുഭിക്ഷക രളം രദ്ധതിയുകേ                         എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്സ ്കതോഴിലോളി ൾക്ക ്

 ഭോരമോയി ഞോറ ്നേുന്നു                                        ആവശയമോയ മോസ്ക ്രഞ്ചോയത്ത ് 

                                                                                       ന്ത്രസിഡൻറിന ്വ മോറുന്നു 

 

 

                  കരോലീസും എ വ്സസ് വ ുെും  കചർന്്ന സുരക്ഷോ ന്ത് മീ രണങ്ങളും  

ജോന്ത്രതോ നിർകേശങ്ങളും വോർഡ ്തലത്തിൽ നേെോക്കി.  

  

 



 

                                    ക ോവിഡ ് ോലഘട്ടത്തിൽ എല്ലോവകരയും കരോകല തകന്ന 

 ുേുംബന്ത്ശീ അംരങ്ങളും സർക്കോർ നിർകേശങ്ങൾ രോലിച്്ച മുകന്നോട്ട ്കരോ ണം. 

അയൽക്കൂട്ട കയോരങ്ങൾ സോമൂഹി  അ ലം രോലിച്ചും മോസ്ക ്ധരിച്ചും  ൂേണം. 

ബോങ്കു ളിലും മറ്റ ്കരോതു ഇേങ്ങളിലും അതയോവശയ യോന്ത്ത ൾ മോന്ത്തം നേത്തു . 

വയക്തി ശുചിതവം രോലിക്കു യും മറ്റുള്ളവകര അത് രോലിക്കോൻ ന്ത്രോപ്തമോയ 

നിർകേശങ്ങൾ നല്കു  യും കചയ്യു .  

                         സി.ഡി.എസ്സ ്കചയരക്രഴ്സൺ മുൻവ  എേുത്ത ്സവരം വരുമോനത്തിൽ 

നിന്നും ഒരു ഭോരകമേുത്ത് വോർഡികല രോവകെട്ട ആൾക്കോർക്ക ്രച്ചക്കറി, മറ്റ ്

സോധനങ്ങൾ വിതരണം കചയ്യു യും കചയ്തു. 

 

.                       

കചയർകരഴ്സൺ രച്ചക്കറി  ിറ്റ ്                  ുേുംബന്ത്ശീ അംരങ്ങൾ സോമൂഹി  അേുക്കള 

 വിതരണം കചയ്യുന്നു.                                  യികലക്ക ്രച്ചക്കറി സംഭോവന നല്കു ന്നു. 

 

                     ക ോവിഡ ്നിയന്ത്രണ യജ്ഞത്തിൽ സർക്കോരികനോെം നിന്്ന ന്ത് ിയോത്മ  

ന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ കചയ്യോൻ ചിതറ സി.ഡി.എസ്സിന്  ഴിഞ്ഞിട്ടുകണ്ടന്്ന അഭിമോന 

രൂർവ്വം രറയോൻ സോധിക്കും.  

 

അമ്പിളി.എസ്സ്                                                                          കഷ്റീന.ഇ.എൽ 

കചയർകരഴ്സൺ                                                                         കലോക്ക ്ക ോർഡികനറ്റർ  

കഫോൺ  9048032819                                                                 കഫോൺ  8606835825                                                                                      


