
 

കാന്തല്ലൂർ  സി ഡി എസിലല് കകാവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

 

             കാന്തല്ലൂർ സി ഡി എസിൽ രഞ്ചായത്തുമായി കേർന്ന് കകാവിഡ് 19 മായി 
ബന്ധലരട്ടു നടപ്പില്ാക്കി വരുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

 

1 .സംഘടന ,മമകപ്കാഫിനാൻസ്  

 

a ) കപ്ബക്ക്   ദ  ലേയിൻ കയാമ്പയിൻ :- ആകരാഗ്യ വകുപ്പിൻലട  

കനതൃതവത്തിൽ കുടുംബപ്രീ അംഗ്ങ്ങൾക്ക് കപ്ബക്ക് ദ ലേയിൻ കയാമ്പയിലന 

കുറിച്ചുള്ള കബാധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി .ഇതില്ൂലട എല്ലാ 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളികല്ക്കും പ്രകതയകിച്ച് 60 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ 

പ്രകതയക കരുതല്ിൽ ഏർലപ്പകടണ്ട ആവരയകതലയക്കുറിച്ചും 

കബാധവൽക്കരണം നടത്തി. 

 

b ) വാട്ട്സ് ആപ് പ്ഗ്ൂപ്പ് കഫാർകമഷൻ :- 

                                                                  

                                                             സി ഡി എസ് തല്ത്തില്ും എ ഡി എസ് തല്ത്തില്ും 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളില്ും വാട്ട്സ് ആപ്പ് പ്ഗ്ൂപ്പുകൾ രൂരികരിച്ചു .ഇതില്ൂലട 

സംസ്ഥാനമിഷനില്ും ജില്ലാമിഷനില്ും വിവിധ ,  സർക്കുല്റുകൾ            

പ്രവർത്തനങ്ങൾ  പ്ഗ്ുപ്പുകളിൽ  നിരന്തരം ലഷയർ ലേയ്തു വരുന്നു . 

 

c ) സി എം എച് എൽ എസ് കല്ാൺ സ്കീം :- 

                                                             കകരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാരിച്ച മുഖ്യമപ്ന്തിയുലട 

സഹായഹസ്തം വായ്പ്പാ രദ്ധതി നടപ്പില്ാക്കാനുള്ള നടരടി സവീകരിച്ചു 

വരുന്നു .ആദയ ഘട്ടത്തിൽ 154 പ്ഗ്ൂപ്പുകൾ കല്ാണിനുകവണ്ടി അകരക്ഷിച്ചിരുന്നു 
.അതിൽ 144 പ്ഗ്ൂപ്പിൽ നിന്നും 1886 കരർ കല്ാണിന് അകരക്ഷനൽകിയിരുന്നു 
.അവരുലട അപ്ലികക്കഷൻ കഫാം ലവരിമഫ ലേയ്തു കമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി 
കൂടി തീരുമാനിച്ച കരഷം U B I ,S B I ,S C B ,I D C B ബാങ്കുകളിൽ ലകാടുത്തിട്ടുണ്ട് 



.ഓഡിറ്റ് ലേയ്യാൻ മരസ അടച്ചിട്ടും ഓഡിറ്റ് ലേയ്യാത്ത പ്ഗ്ൂപ്പുകലള CMHLS 

വായ്പ്പ രദ്ധതിയിൽ കേർക്കാൻ സി ഡി എസ് കമ്മിറ്റി  തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

 

2 .സൂക്ഷ്്മ സംരംഭങ്ങൾ ,മാർലക്കറ്റിങ്  

 

a ) മാസ്ക് നിർമ്മാണം :- 

                                               സി ഡി എസിൽ രജിസ്റ്റർ ലേയ്തിട്ടുള്ള 6 M E യൂണിറ്റുകലള 

കകാട്ടൺ മാസ്ക് നിർമിക്കാൻ ഏല്രിച്ചു .ആലക 7500 മാസ്ക്കുകൾ 6 M E 

യൂണിറ്റുകൾ കേർന്ന് നിർമ്മിക്കുകയും രഞ്ചായത്തിൽ ഏല്രിക്കുകയും 

ലേയ്തു.ഇതില്ൂലട   90000 രൂര വരുമാനം M E യൂണിറ്റുകൾക്ക് 
കിട്ടുകയുണ്ടായി . 

 

 

 

 



b )കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൺ :- 

                                           രഞ്ചായത്തിൻലറ കനതൃതവത്തിൽ കുടുംബപ്രീ അംഗ്ങ്ങലള 

ലവച്ച് കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിക്കുകയും അതില്ൂലട രാവലപ്പട്ടവർക്ക് 
കവാളന്റികയഴ്സ് മുകഖ്ന ഫുഡ് വിതരണം ലേയ്തായിരുന്നു .ഇകപ്പാൾ 

രുതിയ പ്ഗ്ൂപ്പിലന സി ഡി എസിൽ രജിസ്റ്റർ ലേയ്തു ജനകീയ കഹാട്ടൽ 

തുടങ്ങാനുള്ള   നടരടികൾ സവീകരിച്ചുവരുന്നു .. 

3 ) കസാഷയൽ ലഡവല്പ്ലമന്് :- 

     D F K                                        

                                           സി ഡി എസിൽ ആലക 224 കരർ ഡിഎഫ് ലക യിൽ രജിസ്റ്റർ 

ലേയ്തിട്ടുണ്ട് .അതിൽ 143 കരർ 60 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് .ഒരു 
R P -ലയ നിയമിച്ചു ഇവലര കഫാണില്ൂലട അവരുലട ആവരയങ്ങൾ കോദിച്ചു 

അറിയുകയും ആഷ വർക്കർ മുകഖ്ന മരുന്നുകൾ വീടുകതാറും എത്തിക്കാനുള്ള 

നടരടികൾ സവീകരിച്ചു .ഏപ്രിൽ മാസം കരാഷഹാകാരം വിതരണം ലേയ്യാൻ 

സാധിക്കാത്തതുലകാണ്ട് 2 മാസലത്ത കരാഷഹാകാരം എല്ലാ വാർഡില്ും ലമയ് 

മാസം ഗ്ുണകഭാക്താക്കളുലട വീട്കനരിട്ട്  സന്ദർരിക്കുകയും കരാഷഹാകാരം 

വിതരണം ലേയ്യുകയും ലേയ്തിട്ടുണ്ട് . 

 

 

 

 



4 )ജൻഡർ 

സന്നദ്ധകസന ലരജിസ്കപ്ടഷൻ :- 

                                                     കാന്തല്ലൂർ സി ഡി എസിന്ലറ കീഴിൽ 54 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും 110 അംഗ്ങ്ങൾ സന്നദ്ധകസനയിൽ ലരജിസ്റ്റർ 

ലേയ്തിട്ടുണ്ട് .   

5 ) കാർഷികരംഗ്ം:- 

   a)  അടുക്കളകത്താട്ടം              

       കാന്തല്ലൂർ സി ഡി എസിൽ കുടുംബപ്രീയിൽ അംഗ്മായിട്ടുള്ള 521 അംഗ്ങ്ങൾ 

അടുക്കളകത്താട്ടം നിർമ്മിക്കുകയും അത് സി ഡി എസിൽ ലരജിസ്റ്റർ 

ലേയ്യുകയും ലേയ്തിട്ടുണ്ട് .ജൂമല് , ഓഗ്സ്റ്റ്  മാസങ്ങളിൽ കനരിട്ട് 
അടുക്കളകത്താട്ടം സന്ദർരിച്ചു സമ്മാനം ലകാടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

 

 

 

 



 

 

b ) തരിരുനില് കൃഷി :- 

                                                 3 പ്ഗ്ൂപ്പ് സി ഡി എസിൽ രുതിയതായിട്ട് ലരജിസ്റ്റർ ലേയ്തു  
2 ഏക്കർ തരിരുനില്ം നികത്തി കേന ,കപ്പ  കൃഷിലേയ്തിട്ടുണ്ട് .         

 



 

ഡി ഡി യു ജി ലക മവ  

                                      രുതിയതായി 4 കരർ       ഡി ഡി യു ജി ലക മവ  രദ്ധതിയുലട 

കീഴിൽ രരിരീല്നം എടുക്കാൻ സി ഡി എസിൽ ലരജിസ്റ്റർ ലേയ്തിട്ടുണ്ട് .            

കാന്തല്ലൂർ സി ഡി എസിൽ ജില്ല മിഷൻ ൻലറ നിർകേരങ്ങൾ അനുസരിച്ചു 

കകാവിഡ് മായി ബന്ധലപ്പട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ലരീതിയിൽ 

ലേയ്തുവരുന്നു 
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