
കറുകുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത  സി.ഡി.എസ്  

    ക ോവിഡ്  ോല പ്രവർത്തന റികപോർട്ട്  
 

എറണോ ുളം്ജിലലയിലല്അങ്കമോലി്കലോക്കിലല്നലല്രീതിയിൽ്പ്രവർത്തനം്
 ോഴ്ച്ചലവക്കുന്ന്സി. ഡി. എസ്്ആണ്്കറുകുറ്റി. 2002 ൽ്പ്രവർത്തനം്
ആരംഭിചതു്മുതൽ്നോളിതുവലര് ുടുംബപ്രീ്പ്രവർത്തനങ്ങൾ്എലലോം്
തലന്ന്വളലര്ഊർജസവലതകയോലട്മനസിലോക്കി്ലെയ്യുവോൻ്സി. ഡി.എസ്്
ലെയർകരഴ്ച്സൺ്അടക്കമുള്ള്ഭരണസമിതി്പ്രകതേ ം്പ്രദ്ധ്ല ോടുത്തിട്ുണ്ടട. 
നിലവിൽ്181 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, 27 വയയാജന അയൽക്കൂട്ടം,28 ബാലസഭ്
എന്നിവ്മി ച്രീതിയിൽ്പ്രവർത്തിചു്വരുന്നു. 

ഗ്പധാന ഗ്പവർത്നങ്ങൾ  

 മ്മ്േൂണിറ്റി് ിചൻ 

ക ോവിഡ്് ോലത്തട്ലെയ്ത്പ്രധോന്പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ്ഒന്നോയ്
 മ്മ്േൂണിറ്റി് ിചൺ്രഞ്ചോയത്തുമോയി്സഹ രിചു്40 ദിവസം്
നടത്തു യുണ്ടോയി.  മ്മ്േൂണിറ്റി് ിചണിൽ്നമ്മ്ുലട്സംരംഭകർ, JLG ഗ്രൂപ്പുകൾ, 

CDS മമയേഴ്സസ് എന്നിവരുലട്അ മഴിഞ്ഞ്പ്രവർത്തനങ്ങൾ്ഉണ്ടോയിരുന്നു. 
ഇതുമൂലം്4114 ഭക്ഷണമപ്പാതികൾ വിതരണം്ലെയ്യുവോൻ്സോധിചു. ൂടോലത്
 വോറന്ററനിൽ് ഴിഞ്ഞവർക്കോയി് ുടുംബപ്രീ്പ്രകതേ ം് മ്മ്േൂണിറ്റി്
 ിചൺ്നടത്തു യുണ്ടോയി. ഇതികലയ്ക്കോയി്JLG പ്രൂപു ൾ്ധോരോളം്
രചക്കറി ൾ്നൽ ു യുണ്ടോയി. 



 

മോസ്്,സോനിററ്റസർ് നിർമ്മ്ോണം് 

ക ോവിഡ്് ോലത്തട്നലല്രീതിയിൽ്ലെയ്യുവോൻ്സോധിച്മലറ്റോരു്പ്രധോന്
പ്രവർത്തനമോയിരുന്നു്മോസ് ു ളുലടയും്സോനിററ്റസറു ളുലടയും്
നിർമ്മ്ോണം. അടിയന്തരമോയി്മോസ് ു ൾ്നിർമ്മ്ിക്കുന്ന്പ്രൂപു ൾ്
ഇടലരടലു ൾ്നടത്തണം്എന്നട്ജിലലോമിഷൻ്അറിയിപട്നൽ ിയ്
അന്നുമുതൽ്ഈ്പ്രവർത്തനങ്ങൾ്ഭംരികയോടു ൂടി്തുടർന്നു്കരോരുന്നു. 66 

യൂണിറ്റുകൾ യേർന്നത 30000 ത്ിൽ അധികം മാസ്കുകളും,  8 യൂണിറ്റുകൾ യേർന്നത 
2500 ഓളം സാനിറ്ററ്റസറുകളും നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി. ഇത്തരലമോരു്



പ്രതിസന്ധി്ഘട്ത്തിൽ്ഈ്പ്രവർത്തനത്തിലൂലട്ഒരു്അധി ്വരുമോനം്
അവർക്കട്ലഭിക്കു യുണ്ടോയി. 

 

 

മുഖ്യമഗ്രിയുമെ സഹായഹസ്തം 

ക ോവിഡ്് ോലത്തട്ബുദ്ധിമുട്ട്അനുഭവിക്കുന്ന്ആളു ൾക്കട്സോമ്പത്തി ്
സഹോയം്നൽ ു ്എന്ന്ലക്ഷ്േകത്തോലട്സർക്കോർ്നടപിലോക്കിയ്
‘മുഖ്യമഗ്രിയുമെ സഹായഹസ്തം’ എന്ന രദ്ധതിയുലട്പ്രവർത്തനങ്ങൾ്
ഇവിലടയും്നലല്രീതിയിൽ് ോഴ്ച്െലവക്കോൻ്സോധിചു. ജിലലോമിഷനിൽ്
നിന്നും്അനുവദിചു്തന്ന്1,20,00,000 രൂര്സമയബന്ധിതമോയി്



അർഹതലരട്വലര് ലണ്ടത്തി്അകരക്ഷ് ൾ്ബോങ്കിൽ്ല ോടുക്കുവോനോയി്
സോധിചു.  

കൃഷിവയാപനം 

 ൃഷിവ ുപുമോയി്കെർന്നട്അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്കും, JLG പ്രൂപു ൾക്കും്
രചക്കറിറത ൾ്വിതരണം്നടത്തി. ല ോകറോണ് ോലത്തട്
 ൃഷിവേോരിപിക്കു ്എന്ന്ലക്ഷ്േം്ഇതുമൂലം്റ വരിക്കോൻ്സോധിചു.  
 ൂടോലത്2 ഏക്കർ തരിശ് സ്ഥലത്ത് ൃഷി്ലെയ്യുവോൻ്സോധിചു. 
ജിലലോമിഷന്ലറ്പ്രകതേ ്മത്സരം്എന്മറ മണ്ണത; എന്മറ അെുക്കളയ്ക്ക്കത, 
എന്മറ പച്ചക്കറി എന്ന്കപ്രോപ്രോമിന്്ഇവിലട്നിന്നും്ധോരോളം്
ആളു ളുലട്രങ്കോളിത്തം്ഉണ്ടോയിരുന്നു.  



 

സറൈക ോ്വഴിയുള്ള്രോക്കിങ്് 

ഭക്ഷ്േധോനേ് ിറ്റട്രോക്കിങ്ങിനോയിട്ട്സി.ഡി.എസ്്ലെയർകരഴ്ച്സൺ്
അടക്കം്എലലോ്ലമകമ്പഴ്ച്സും്ഒന്നിചു്നിന്നുല ോണ്ടട്നലല്പ്രവർത്തനങ്ങൾ്
 ോഴ്ച്െലവക്കോൻ്സോധിചു. 



 

 

ജിലലാമിഷനുമായി യേർന്നുള്ള ഗ്പവർത്നങ്ങൾ  

ക ോവിഡ്് ോലത്തട്ജിലലോമിഷൻ്സി.ഡി.എസ്്തലത്തിൽ്ധോരോളം്
രരിരോടി ൾ്നടത്തു യുണ്ടോയി. പ്രധോനമോയും്രരസ്രരം് ോണുവോകനോ, 

ബന്ധലപടുവോകനോ്സോധിക്കോത്ത്സോഹെരേത്തിൽ്17 എ.ഡി.എസ് 
കളിലുമായി വാട്സസ്ആപ്പത ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഒപ്പം 
അയൽക്കൂട്ടതലത്ിലും വാട്സസ്ആപ്പത ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപികരിച്ചു. അതിലൂലട്
സി.ഡി.എസ്്ന്ലറ്പ്രവർത്തനം്സുരമമോക്കുവോനും്സോധിചു.  



ജിലലോമിഷന്ലറ്കനതൃതവത്തിൽ ; നലല പാട്ടുകാരി, എന്മറ കവിത, േിഗ്തം 
വിേിഗ്തം,എന്മറ മുത്ശ്ശി എന്മറ മണ്ണത; എന്മറ അെുക്കളയ്ക്ക്കത, എന്മറ 
പച്ചക്കറി,  വലിയ യലാകവും മേറിയ കുട്ടികളും, ജാക്കതഗ്രൂട്ടത േലഞ്ചത, സർരം – 

ബാലസഭ, റ്റസബർ ജാലകം, ഒരു വീഡിയയാ എന്മറ കുെുംബഗ്രീ തുടങ്ങി്
ജിലലോമിഷന്ലറ്കനതൃതവത്തിൽ്നടത്തിയ്രരിരോടി ളിലലലലോം്നലല്
രീതിയിൽ്രങ്കോളിത്തം്ഉണ്ടോയി.  

േിഗ്തം വിേിഗ്തം രരിരോടിയിൽ്കലോക്കട്്തലത്തിൽ്ഒന്നോം്സ്ഥോനം്
 രസ്ഥമോക്കുവോൻ്സോധിചു. റ്റസബർ ജാലകം എന്ന്കരരിൽ്അയൽക്കൂട് 

അംരങ്ങൾ്രരസ്രരം്കനരിൽ് ോണോലത്പ്രകതേ ്അയൽക്കൂട് 

കയോരങ്ങൾ്കെർന്നു. 548 അയൽക്കൂട്്അംരങ്ങൾ്രലങ്കടുക്കു യുണ്ടോയി. 

മപാതുഗ്പവർത്ങ്ങൾ  

വകയോജന്അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ്സന്ദർരിചു്അവർക്കു്കവണ്ട്സഹോയങ്ങൾ്
ലെയ്യുവോനോയി്സി.ഡി.എസ് നു്സോധിചു.അവരുലട്ആവരേങ്ങൾ്
കെോദിചു്മനസിലോക്കി്മുൻകരോട്ുള്ള്ജീവിതത്തികലക്കട്
റ രിടിചുയർത്തോൻ്ഈ്ക ോവിഡ്് ോലത്തട്സോധിചു. ക ോളിങ്്ലബൽ്
ഉരകഭോക്തോക്കലള്സന്ദർരിക്കോനും്അവർക്കട്കവണ്ട് ോരേങ്ങൾ്ലെയ്തു്
ല ോടുക്കുവോനും്മുൻറ ്എടുത്തു. ക ോണിലൂലടയും്സി.ഡി.എസ്്
ലമമ്പർമോരുലട്കനരിട്ുള്ള്സന്ദർരനത്തിലൂലടയും അവലര്അറിയോനും്
അവരുലട്വിഷമത ൾ്മനസിലോക്കോനും്പ്രമിചു. ബോലസഭോ് ുട്ി ളുലട 

മോനസി ്ഉലലോസത്തിനോയിട്ട്അവലര്ല ോണ്ടട് ൃഷി്ലെയ്യിപിക്കു യും്
ലെയ്തു. ഒറ്റലരട്ു്ജീവിക്കുന്നവരുലട്മനസി മോയിട്ുള്ള്
ബുദ്ധിമുട്ു ൾക്കട്ഒരു്രരിധി്വലര്ലഹൽത്തട്്ഡിപോർട്ലമന്റും്്
നമ്മ്ുലട്ജൻഡർ്ലഹൽപ്ലഡസ്ക്കുമോയി്കെർന്നട്നലല്രീതിയിൽ്
പ്രവർത്തിക്കോൻ്സോധിചു. ഒപം്അവർക്കു്കവണ്ട മോനസി ്രിന്തുണയും്
നൽ ി്വരുന്നു.എലലോത്തിലും്ഉരരിയോയി്ക ോവിഡ്് ോലലത്ത്പ്രധോന്
പ്രവർത്തനമോയി്മുന്നിൽ് ണ്ടട്സന്നദ്ധ്കസനയിൽ്55 രതമോനം്
അയൽക്കൂട്്അംരങ്ങലളയും്രജിസ്റ്റർ്ലെയ്യിപിക്കുവോൻ്സോധിചു. 
ക ോവിഡ്് ോലം എലലോ്അയൽക്കൂട്ങ്ങലളയും്ഏലറക്കുലറ്ബോധിചു്
എന്നട്തലന്ന്രറയോം. രലക്ഷ്്അതിൽ്നിന്നും്ഒന്നിചുള്ള്സി.ഡി.എസ്്
ന്ലറ്പ്രവർത്തനമി വ്്ഇവലര് ര യറ്റി്എന്നട്രറയോൻ്സോധിക്കും.്
നോളിതുവലര്ക ോവിഡ്് ോലലത്ത്പ്രധോന്പ്രവർത്തങ്ങൾ്ആണ് കമൽ്
രറഞ്ഞവലയലലോം. 

 

ഇപ്തലയലലോം് ോരേങ്ങൾ്ഭംരിയോയി്ലെയ്തു്കരോരുകമ്പോഴും്രഞ്ചോയത്തട്്
ഭരണസമിതി് ുടുംബപ്രീയ്ക്കട്കവണ്ട്രരിരണന്നൽ ുന്നിലല്എന്നതും്



 റു ുറ്റി്സി.ഡി.എസ് കനരിടുന്ന്പ്രധോന്ലവലലുവിളി ളിൽ്ഒന്നോലണന്നട്
പ്രകതേ ം്എടുത്തു്രറകയണ്ട്വസ്തുത ളിൽ്ഒന്നോണ്… 

 

തയോറോക്കിയത്,  

സി.ഡി.എസ്്ലെയർകരഴ്ച്സൺ് 

ലടസ്സി്കരോൾ,  

9746805813 

രോഹുൽ്എം്നോയർ് 

എം.ല .എസ്.രി് കലോക്കട്്ക ോ-ഓർഡികനറ്റർ് 

അങ്കമോലി്കലോക്കട്,  

9746305828 


	കോവിഡ് കാല പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്

