
                ശാസ്താംേകാട്ട സി ഡി എസ്

         ശാസ്താംേകാട്ട സി ഡി എസിെല േകാവിഡ് കാലത്െത പ്രവ ത്തനങ്ങ

                  െകാല�ം ജില�യുെട മധ�ഭാഗ�ായി �ിതിെച��� 
,അനുദിനം വികസി��െകാ�ിരി�ു� �പേദശമാ� ശാ�താംേകാ�. ഈ 
പ�ായ�് കു��ൂർ താലൂ�ിൽ ശാ�താംേകാ� േ�ാ�ിൽ �ിതി 
െച���ു.ന�ുെട ഏ�വും വലിയ ശു�ജലതടാകമായ 
ശാ�താംേകാ�കായൽ ഈ പ�ായ�ിൽ �ിതിെച���ു.െചറുകിട 
നാമമാ�തകർഷകരും ക�വട�ാരുമാ� ശാ�താംേകാ� പ�ായ�ിൽ 
ഏ�വും കൂടുതൽ താമസ�ാരായി ഉ��. കായേലാര മ��ബ�നവും 
ശാ�താംേകാ�യിെല ജന�ള�െട വരുമാനമാർഗമാ�.

                     

                     ശാ�താംേകാ� പ�ായ�ിൽ 2002 ആ� 
കുടുംബ�ശീ സി ഡി എ� �പവർ�നം ആരംഭി��.320 അയൽ�ൂ��ള�ം 
18 എ ഡി എസും േചർ�താ� ശാ�താംേകാ� സി ഡി 
എ�.സമൂഹ�ിെല എല�ാേമഖലയിേല�ും ഇറ�ിെ��് 
�പവർ�ി�ുവാനും െതാഴിൽ െച��വാനും കുടുംബ�ശീ അംഗ�െള 
�പാ�തരാ�ാൻ സിഡിഎസിനു കഴി�ി���്.

       

               നിലവിൽ 320 കുടുംബ�ശീയൂണിറിറുകള�ം 98 
സംഘകൃഷി യൂണി��കള�ം 34 സംരംഭകയൂണി��കള�ം ശാ�താംേകാ� സി 
ഡി എസിൽ �പവർ�ി�ു�ു�്.കു�ികളിെല കഴിവു കെ��ു�തിനും 
അവരുെട കഴിവിെന േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനും േവ�ി 48 ഓളം 
ബാലസഭകൾ വിവിധ വാർഡുകളിൽ എ ഡി എസിൻെറ േനതൃത��ിൽ 
�പവർ�ി�� വരു�ു.ഇതു കൂടാെത സമൂഹ�ിെല അശരണരായ 
ആള�കൾ�് ഭ�ണകി�് എ�ി�� നൽകു� അഗതിരഹിത േകരളം 
പ�തിയും ശാ�താംേകാ� സി ഡി എ� വഴി നട�ാ�ി വരു�ു.

    

               വീ�ിൽ ഒരു കുടുംബ�ശീ ഉൽ��ം എ� ക�ാ�യിൻെറ 
ഭാഗമായി വാർഡുകളിൽ മീ�ിം� നട�ിവരു� സമയ�ാ� േകാവി� 
എ� മഹാമാരി േലാക�ുടനീളം പടർ�ുപിടി��.അതിെന�ുടർ�് 
േകാവി� �പതിേരാധ�പവർ�ന�ൾ ആരംഭി��.



1. മാ�� കള�ൻ െസൻറർ.

ശാ�താംേകാ� േ�ാ�ിെല 7 സി ഡി എസുകളിേലയും കുടുംബ�ശീ 
സംരംഭകർ ത�ാറാ�ിയ മാ�കുകൾ എ�ി�ുവാനു� കള�ൻ 
െസൻററായി ശാ�താംേകാ� സി ഡി എസാ� �പവർ�ി��.  
ജില�ാമിഷൻെറ ഓർഡർ അനുസരി�ാ� മാ�� എ�ി�ിരു��.

 

       

2.കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ച               

28.03.2020 മുതൽ ശാ�താംേകാ� പ�ായ�ിൽ സമൂഹ അടു�ള 
�പവർ�നം ആരംഭി�തുമുതൽ പ�ായ�് ഭയണസമിതി�് ഒ�ം നി�് 
സമൂഹ അടു�ളയുെട �പവർ�നം ഏെ�ടു�� കുടുംബ�ശീ സിഡി 



എസുംകുടുംബ�ശീ സ



 
സംരംഭകരുമാ�.

 

െചയർേപ�സണിൻെറ േനതൃത��ിൽ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ളാ� സമൂഹ 
അടു�ളയിൽ പാചകം െച�തിരു��.



     സി ഡി എസിൻെറ േനതൃത��ിൽ സംഘകൃഷി �ഗൂ��കളിൽ നി�് 
സമൂഹ അടു�ള��് േവ�ു�പ��റികൾ എ�ി�� നൽകാൻ 
സാധി��. 

3.േബാധവത്കരണ പ്രവ ത്തനങ്ങ

  പ�ായ�ിെല എല�ാവാർഡുകളിലും െഹൽ�ു ഡി�ാർ�്െമൻറും 
പ�ായ�് ഭരണസമിതിയുമായി സംേയാജി�് േകാവി� -19 
േബാധവ�കരണ �ാസുകൾ നട�ി.

   ഒേരാ വാർഡിേലയും വീടുകൾ എ ഡി എ� അംഗ�ൾ 
സ�ർശി�ുകയും മാ��, സാനിൈ�സർ എ�ിവ എ�ി�� നൽകുകയും 
െച�തു.

   പ�ായ�് ഭരണസമിതിയും കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�ം േചർ�് േസവന 
സ�� �പതിേരാധ �പവർ�ന�ിൻെറ ഭാഗമായി േകാവി� കാലഘ��ിൽ 



ശുചീകരണ�പവർ�ന�ൾ നട�ി. 



അഗതികൾ�് ഭ��വിതരണകി�് വിതരണം െച�തു.0

 4.വായ്പാ സഹായം

          320 കുടുംബ�ശീ യൂണി��കൾ േകരള സർ�ാർ �പഖ�ാപി� വാ�പാ 
ധനസഹായ�ിനേപ�ി�തിൽ നി�ും ഇതുവെര 50 ഓളം യൂണി��കൾ�് 
വാ�പ അനുവദി�ാനും സി ഡി എസിനു കഴി�ു. 

5.തുണിസഞ്ചി/മാസ്ക് നി മ്മാണം



       ശാ�താേകാ� സി ഡി എസി െല സംരംഭക യൂണി��കൾ േചർ�് 
മഹാ�ാഗാ�ി െതാഴിലുറ�് പ�തിയുമായി ബ�െ��് 2000 
മാ�കുകള�ം.സൈ�െകാ ഭ��കി�് വിതരണ ആവശ��ി� 5000 േ�ാളം  

തുണിസ�ികള�ം കുറ� നിര�ിൽ നിർ�ി�� നൽകി.

6.ജനകീയ േഹാട്ട

  േകാവി� േരാഗബാധയുെട പ�ാ�ല�ിൽ സാധാരണ�ാരായ 
െതാഴിലാളികള�ം േജാലി�ാരും ഭ�ണം കഴി�ാൻ ബു�ിമു��� ഈ 
സാഹചര��ിൽ പ�ായ�ിൻെറ േനതൃത��ിൽ ജനകീയ േഹാ�ൽ 
ആരംഭി��.

   ജനകീയേഹാ�ലിൽ നി�ും ആശുപ�തികളിേല�ും,പ�ായ�് 
ജീവന�ാർ�ും ക�ാറൻറയിനിൽ കഴിയു� �പവാസികൾ�ും ഭ�ണം 
എ�ി�� നൽകു�ു.

മറ്റു പ്രവ ത്തനങ്ങ

1. കൃഷിഭവനുമായി സഹകരി�് കൃഷിവ�ാപന�ിൻെറ ഭാഗമായി എല�ാ 
വീടുകളിലും സി ഡി എസിൻെറ േനതൃത��ിൽ പ��റി വി�ുകൾ 
എ�ി�� നൽകി

2. ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് ഭ��ധാന�കി��കൾ, പ��റികി��കൾ 
എ�ിവ വീടുകളിൽ എ�ി�� നൽകി.



3. േകാവി� അന�രം സം�ാനെ� ഭേ��ാ�പാദനം വർ�ി�ി�ു�തി- 
നും സം�ാന സർ�ാർ �പഖ�ാപി� സുഭി�േകരളം പ�തിയുെട 
നട�ി��മായി ബ�െ��് ക��ികളിൽ സജീവമായി 
പെ�ടു�ുവരു�ു.

        ഇവെയല�ാം കൂടാെത േകാവിഡുമായി ബ�െ�� ബാ�ി എല�ാ 
�പവർ�ന�ളിലും സി ഡി എസും മ�� കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�ം 
സജീീവമായി പെ�ടു�ു വരു�ു

തയ്യാറാക്കിയത്

ഇ�ു. െക. എ�

ആർ. പി- എം ഇ സി (സംരംഭം)

ശാ�താംേകാ� േ�ാ�് .


