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കകാവിഡ് കാല ഗ്പവർത്ന റികപാർട്ത  
 

 

ആമുഖം 

 

  

എറണാകുളം ജില്ലയിലല് കകാതമംഗല്ം കലാക്കിൽ  മികച്ച രീതിയിൽ 
പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സിഡിഎസ് ആണ് കീരംപാറ. 

2002 ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സിഡിഎസിൽ  

നില്വിൽ 13 വാർഡുകളില്ായി 127 അയൽക്കൂട്ങ്ങള ം, 54 സംഘകൃഷി 
ഗ്രൂപ കള ം,മമകഗ്കാ സംരംഭ യൂണിറ്റ കള ം,12 വകയാജന അയൽക്കൂട്ങ്ങള ം  
16 ബാലസഭകള ം  മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നു.  

 

ഗ്പധാന ഗ്പവർത്നങ്ങൾ  

 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

കകാവിഡ് കാല്ത്ത് ലെയ്ത പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ. രഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്ച് 37 ദിവസം നടത്തിയ 
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ വഴി 444 ഭക്ഷണലപാതികൾ വിതരണം ലെയ്യുവാൻ 
സിഡിഎസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. CDS അംഗങ്ങൾ, ലജൽജി പ്ഗൂപുകൾ, സംരംഭ   
പ്ഗൂപുകൾ എന്നിവരുലട എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണവും ഈ 
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 22 സംഘകൃഷി പ്ഗൂപുകളിൽ 



നിന്നായി164 കികല്ാകയാളം രച്ചക്കറി, കെന, കെമ്പ്, കപ തുടങ്ങിയവ 
നൽകാൻ സാധിച്ചു.  

 

 

 

 

 

 

മാസ്് നിർമ്മ്ാണം 

 

 

 കകാവിഡ് കാല്ത്ത് സി ഡി എസ്സിൽ  നല്ല രീതിയിൽ നടന്ന ഒരു 
പ്രവർത്തനമാണ് മാസ്് നിർമ്മ്ാണം. ജില്ലാ മിഷനിൽ നിന്നും മാസ്ക്ക് 
നിർമാണം അടിയന്തരമായി നടത്തണലമന്ന് അറിയിപ് കിട്ടിയ അന്നുമുതൽ 
ഈ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നു. 600 മാസ്കുകൾ 
നാളിതുവലര നിർമ്മ്ിച്ചു നൽകാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഇകപാഴും ഈ 
പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്നുകരാരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ 
ഈ പ്രവർത്തനം വഴി അധികവരുമാനം ഇവർക്ക് ല്ഭിക്കുകയുണ്ടായി. 



 

 

  കകാവിഡ് കാല്ത്ത് നടന്ന മലറ്റാരു പ്രവർത്തനമാണ് കയാൻസർ 
കരാഗിയായ ഒരു അയൽക്കൂട്ട അംഗത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മരുന്ന് 
എത്തിച്ചുലകാടുക്കുക എന്നത്. തിരുവനന്തരുരത്തുനിന്നും അവർക്ക് 
ആവശ്യമുള്ള മരുന്ന് സിഡിഎസിന്ലറകനതൃതവത്തിൽഫയർകഫാഴ്സിലന 
സഹായകത്താലട എത്തിച്ചു ലകാടുക്കാൻ സാധിച്ചു.  

 

   

 



  കൃഷി വയാരനം 

  ലകാകറാണ കാല്ത്ത് കൃഷി വയാരിപിക്കുക എന്ന ല്ക്ഷയം 
നിറകവറ്റുന്നതിനായി കൃഷി വകുപുമായി കെർന്ന് രച്ചക്കറിതതകൾ 
അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്കും  ലജൽജി പ്ഗൂപുകൾക്കും വിതരണം ലെയ്തു. 
കൂടാലത രണ്ട് ഏക്കർ തരിശ്ുഭൂമിയിൽ കൃഷി ലെയ്യുന്നതിനും സാധിച്ചു. 
ജില്ലാ മിഷൻ സംഘടിപിച്ച രച്ചക്കറി െല്ഞ്ച് ആയ എന്ലറ മണ്ണ് എന്ലറ 
അടുക്കള എന്ന രരിരാടിക്ക് ഇവിലടനിന്നും നല്ല രങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

 

 

 ജില്ലാ മിഷനുമായി കെർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

  രരസ്രരം കാണുവാകനാ ബന്ധലപടുവാകനാ സാധിക്കാത്ത സാ 
ഹെരയത്തിൽ 13 എഡിഎസ്കളിലും,96അയൽക്കൂട് തലത്ിലും വാട്സാപ് 
പ്ഗൂപുകൾ രൂരീകരിച്ചു അതുവഴി സിഡിഎസ്  പ്രവർത്തനം മികച്ച 
രീതിയിൽ നടത്തിലക്കാണ്ടു കരാകുന്നതിനു സാധിച്ചു. 



  

മുഖ്യമപ്ന്തിയുലട സഹായഹസ്തം രദ്ധതി 

കകാവിഡ് കാല്ത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക 
സഹായം നൽകുക എന്ന ല്ക്ഷയകത്താലട സർക്കാർ നടപില്ാക്കിയ 
മുഖയമഗ്രിയുടെ സഹായ ഹസ്തം എന്ന രദ്ധതിയുലട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല 
രീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചു. ഇതുവലര 35 ഗ്രൂപ കൾക്കത 26 ലക്ഷത്ി 
എഴുപതിനായിരം രൂപ ലകാടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

ലരാതു പ്രവർത്തനങ്ങൾ   

ക ോവിഡ്  ോലത്തെ പ്രധോന പ്രവർെനമോയി മുന്നിൽ  ണ്്ട സന്നദ്ധ സസന യിൽ 
50 ശതമോനം അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങത്തെയും രജിസ്റ്റർ ത്തെയ്യിപ്പിക്കുവോൻ സോധിച്ചു. 

കകാളിംഗ് ലബൽ ഉരകഭാക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം, മരുന്ന് എന്നിവ സിഡിഎസ് 
ലമകമ്പഴ്സ് വഴി എത്തിച്ചു ലകാടുക്കുകയും, വകയാജന അയൽക്കൂട്ടം 
അംഗങ്ങളുലട കക്ഷമം അകനവഷിക്കുകയും അവർക്ക് കവണ്ട സഹായങ്ങൾ 
ലകാടുക്കുകയും ലെയ്തു. 

തസബർ ജാല്കം -127 അയൽക്കൂട്ടവും 778 അംഗങ്ങളും രലങ്കടുത്തു. 

 

 

സംസ്ഥോനമിഷനിൽ നിന്നും, ജില്ലോമിഷനിൽ നിന്നും വരുന്ന  അറിയിപ്പു ൾ 
 ീരംരോറ സി.ഡി.എസ് നല്ല രീതിയിൽ ത്തെയ് ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുെു 
രറകയണ്ടവ തത്തന്ന ആണ്.......... 

തയാറാക്കിയത്,  

സി. ഡി. എസ് ലെയർകരഴ്സൺ                                                                                                        

റീജ കതാമസ്  

+91 95393 98495 

രഞ്ജിനി എം നായർ                                                                                                                                  

എം. ലക. എസ്. രി കലാക്ക്  കകാ-ഓർഡികനറ്റർ                                                             

9539483451 
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