
 

 

 

 

 

 

 

 

 

പപോത്തോനിക്കോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് സി ഡി എസ്സ് 
 

പകോവിഡ് കോല  ഗ്പവര്ത്ത്തന 
റിപപോര്ത്്്  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ആമുഖം 

 

എറണാകുളം ജില്ലയിലല് കകാതമംഗല്ം കലാക്കില്ാണ് ക ാത്താനിക്കാട് 
ഗ്ഗാമ  ഞ്ചായത്തത  ഉള്പ്ലെടുന്നത്.ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങള ം കാര്ഷിക കമഖല്ലയ 
ആഗ്രയിച്ച  കഴിയുന്ന ഈ ഗ്ഗാമത്തിലെ മുഖയവരുമാനമാര്ഗവും 
കൃഷിയാണ്.ക ാത്താനിക്കാട് ഗ്ഗാമ ഞ്ചായത്തില് കുടുംബഗ്രീ സി ഡി എസ് 
2002 ല് ആണ്  ഗ് വര്ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 

 തിമൂന്നു  എ ഡി എസ്സ കളില്ുമായി 99 അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളാണ് 
നില്വില്ുള്ളത്.ഇതില് 1265 അംഗങ്ങള ം ഉള്പ്ലെടുന്നു.കൂടാലത 155 
വകയാജന അംഗങ്ങലള ഉള്പ്ലെടുത്തി ലകാണ്ടത 13  വകയാജന 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള ം 1 സ്ല ഷയല്  അയല്ക്കൂട്ടവും ഗ് വര്ത്തനം നടത്തുന്നു. 
22 ബാല്സഭകള ം  85   സംഘ കൃഷി ഗ്ഗൂെ കള ം  33   സൂക്ഷതമ സംരംഭ 
യുണിട്ട കള മായി മികച്ച രീതിയില്ല ള്ള ഗ് വര്ത്തനങ്ങള്പ് ആണ് ഈ സി 
ഡി എസ്സത നടത്തുന്നത്. 

മികച്ച ഗ് വര്ത്തനങ്ങള മായി മുകന്നാട്ട  ക ാകുകപാഴാണ് കകാവിലഡന്ന 
മഹാവയാധി കല്ാകലത്തയാലക  ിടിച്ച കുല്ുക്കുന്നത്. കല്ാകത്തിെതലന്ന 
സപത്തത വയവസ്ഥലയ തകിടം മറിച്ച ഈ സാഹചരയത്തില് കൃഷിയും മറ്റത 
ലചറുകിട വയവസായങ്ങള ം ലകാണ്ടത മാഗ്തം ജീവിതം മുകന്നാട്ട  
ലകാണ്ടുക ാകുന്ന സാധാരണകാരായ ഈ ഗ്ഗാമത്തിലല് ആള കലളയും ഈ 
വി ത്തത സാരമായി ബാധിച്ച .മാനസികമായും സാപത്തികമായും 
തകര്ന്നിരുന്ന ഈ അവസ്ഥയില്  തകേര സവയംഭരണ സ്ഥാ നവും  
ആകരാഗയകമഖല്യും നടത്തിയ ജാഗ്ഗതകയാലടയുള്ള 
ഗ് തികരാധഗ് വര്ത്തനങ്ങളില് ഭാഗമായകതാലടാെം കുടുംബഗ്രീ മിഷന് 
നല്കിയ നിര്കേരങ്ങള ലട ചിട്ടയായ ഗ് വര്ത്തനങ്ങള ം കാഴ്ചലവക്കാന്  

സി ഡി എസ്സതനു സാധിച്ച . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



പകോവിഡുക്കോല  ഗ്പവര്ത്ത്തനങ്ങള് 

 

സമൂഹ അടുക്കള 

കകാവിഡിലെ  ശ്ചാത്തല്ത്തില് കകരളത്തില് ഒരാള്പ് ക ാല്ും  ട്ടിണി 
കിടക്കരുലതന്ന സര്ക്കാരിലെ നിര്കേര ഗ് കാരമാണ് എല്ലാ 
 ഞ്ചായത്തുകളില്ും സമൂഹ അടുക്കള ആരംഭിച്ചത്.ക ാത്താനിക്കാട് 
 ഞ്ചായത്തില് സമൂഹ അടുക്കള ആരംഭിച്ചകൊള്പ് എല്ലാ 
ഗ് വര്ത്തനങ്ങളില്ും ഒരുമിച്ചത നിന്നത സഹകരിച്ചത് സി ഡി എസ്സത 
അംഗങ്ങള ം കുടുംബഗ്രീ ഗ് വര്ത്തകരും  ആയിരിന്നു.27/3/2020 ന്ആരഭിച്ച 
സമൂഹ അടുക്കളയില് നിന്നത േിവസവും ഏകകേരം 20  ആള കള്പ്ക്കത രണ്ടത 
കനരം ഭക്ഷണം  നല്കി. ഞ്ചായത്തിലെ സഹായകത്താലട 
ആകരാരുമില്ലാത്തവര്,ഭക്ഷണം വാങ്ങാന് വഴിയില്ലാത്തവര് എന്നിവലര 
കലണ്ടത്തി സൗജനയമായും  കഹാട്ടല് സംവിധാനങ്ങള്പ് ഇല്ലാത്തത് ലകാണ്ടത 
മറ്റ ള്ളവര്ക്കത 20/25 രൂ  നിരക്കില്ും ഭക്ഷണം നല്കി.കുടുംബഗ്രീ 
ഗ് വര്ത്തകരായ 4 അംഗങ്ങളാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി 
ഗ് ധാനമായും ഉണ്ടായിരുന്നത് സി ഡി എസ് ലചയര്ക ര്സണ് ,സി ഡി 
എസ്സത  ലമംകബര്സ് ,വാര്് ലമംകബര്സ് എന്നിവരും  ൂര്ണമയും ഈ 
സന്നദ്ധ ഗ് വര്ത്തനങ്ങളില്  ങ്കാളികളായി. വിഷു ,ഈസ്റര് േിവസങ്ങളില് 
 ായസമുള്പ്ലെലടയുള്ള സ്ല ഷയല് വിഭവങ്ങള്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും 
തയ്യാറാക്കി നല്കി .സമൂഹ അടുക്കളയില് ഗ് വര്ത്തിച്ചവര്ക്കത  ിന്നീട്  
നല്കാന് അനുവേിച്ചിരിക്കുന്ന തുക വരുമാനം മുടങ്ങിയ ഈ 
അംഗങ്ങള്പ്ക്കത ഒരു സഹായവുമായി.അടുക്കളയുലട നല്ല 
ഗ് വര്ത്തനങ്ങള്പ്ക്കായി  ച്ചകറികള ം മറ്റത സാപത്തിക സഹായവുമായി 
അയല്ക്കൂട്ട അംഗങ്ങള ം കൂലട ഉണ്ടായിരുന്നു. 

വിഷു ഈസ്റര് ആകഘാഷങ്ങള്പ്  മുന്നില്കണ്ടത കൃഷി ഇറക്കിയ  ല്രും 
കകാവിഡിലെ വയാ നത്തില് വി ണി കലണ്ടത്താനാകാലത വിഷമിച്ച .ഈ 
സമയം സമൂഹ അടുക്കളയില്  ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി 12 ലജ 
എല് ജി ഗ്ഗൂെ കളില് നിന്നായി ചീര, വഴുതന , യര്,ലവള്ളരി തുടങ്ങി 
ഏകകേരം 140 കികല്ാകയാളം  ച്ചക്കറികള്പ് നല്കി. 

 

 



മോസ്ക്ക്ക് നിര്ത്മോണം 

 

കകാവിഡിലെ  കടന്നു വരകവാലട മാസ്ക്കത നമ്മുലട നിതയ ജീവിതത്തിലെ 
ഭാഗമാകുകയാണ്. ഈ അവസരത്തില് മാസ്് നിര്മാണത്തില്ും അതിലെ  
വി ണനത്തില്ും സാധയത കൂടുകയാണ്. നില്വില് സവപ്ന യൂണിറ്റ ം മിഗ്ത 
തയ്യല് യൂണിറ്റ ം ബയൂട്ടി  തയ്യല് യൂണിറ്റ കള ംമാണ് മാസ്സത് 
നിര്മാണത്തില് ക ാത്താനിക്കാട് സിഡിഎസ്സില് 
ഗ് വര്ത്തിക്കുന്നത്. ഞ്ചായത്തികല്ക്കും  ആരു ഗ്തികളികല്ക്കും മറ്റത 
സവകാരയ സ്ഥാ നങ്ങളികല്ക്കുമാണ്  ഇകൊള്പ് വി ണനം നടത്തുന്നത്. 
വയക്തിഗതമായും  ല് അംഗങ്ങള ം മാസ്് നിര്മാണത്തികല്ക്കത 
തിരിഞ്ഞിട്ട ണ്ടത. സന്നദ്ധ ഗ് വര്ത്തനങ്ങള ലട  ഭാഗമായി സൗജനയമായി 
മാസ്് വിതരണം നടത്തുന്നവരും ഈ കൂട്ടത്തില്ുണ്ടത. വരുമാനം 
നില്ച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചരയത്തില് മാസ്് നിര്മാണത്തിലല് 
സാദ്ധയതകള്പ് മുന്നില്കണ്ടത  ല് യൂണിറ്റ കള ം അവരുലട ഗ് വര്ത്തനങ്ങള്പ് 
രക്തില ടുത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തില്ാണികൊള്പ്,കൂലട  ൂര്ണ 
 ിന്തുണയുമായി സി ഡി എസ്സ ം. 

 

 

 

 

 

 

 



മുഖയമഗ്രി  സഹോയഹസ്ക്തം  വോയ്പ  പദ്ധതി 

 

സാപത്തിക ഭഗ്േത താളം ലതറ്റിയ  ാവല ട്ട കുടുംബങ്ങള്പ്ക്കത 
കകത്താങ്ങായി സര്ക്കാര് ഗ് ഖയാ ിച്ച  2000 കകാടി രൂ യുലട  ല്ിര 
രഹിത  വായ്   ദ്ധതിയില് നിന്നത ക ാത്താനിക്കാട് സി ഡി എസ്സത വഴി 
52 ല്ക്ഷകത്താളം രൂ യാണ് അംഗങ്ങളികല്ക്കത  എത്താന് ക ാകുന്നത് .58 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളില് നിന്നായി 505 ആള കളാണ് കല്ാണിനായി അക ക്ഷ 
നല്കിയിട്ട ള്ളത്. അക ക്ഷകള്പ്  ൂര്ണമായും സി ഡി എസ്സില് 
എത്തുകയും അവയുലട  രികരാധനകള്പ്ക്കത കരഷം ബാങ്കില് 
സമര്െിക്കുകയും ലചയ്തിട്ട ണ്ടത .അംഗങ്ങള ലട ആവരയവും അവസ്ഥയും 
കണ്ടറിഞ്ഞ സി ഡി എസ്സത അര്ഹതയുള്ള എല്ലാവര്ക്കും കല്ാണ് 
ല്ഭിക്കുന്നുലണ്ടന്നു ഉറെ  വരുത്തി.  

  

 

 

വോ്് സോപ്  കൂ്ോയ്മ 

 

കല്ാക്കതലഡൗണികല്ലക്കത  ജീവിതം മാറിയകൊള്പ് സംഘടനയുലട 
ഗ് വര്ത്തനങ്ങള്പ് കൃതയമായി താലഴക്കിടയികല്ക്കത എത്തിക്കാന് 
കവണ്ടിയാണു ആേയഘട്ട ഗ് വര്ത്തനം എന്ന നില്യില് വാട്ടത സാെത 
ഗ്ഗൂെ കള്പ് രൂ ികരിക്കാന് തുടങ്ങിയത്. സി ഡി എസ്സിനും എ ഡി 
എസ്സിനും  അയല്ക്കൂട്ടതല്ത്തില്ും ഇകൊള്പ് ഗ്ഗൂെ കള്പ് സജീവമായുണ്ടത. 

  

തല്ം ആലക ഗ്ഗൂെ കള്പ് 
എണ്ണം  

ആലക 
അംഗങ്ങള്പ് 

സി ഡി എസ്സത  2 70 

എ ഡി എസ്സത 13 13 210 

അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്പ് 

 

99 56 655 

 

 

അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള ലട ഗ് വര്ത്തനങ്ങള്പ് എല്ലാവരികല്ക്കും എത്താന് ഈ 
ഗ്ഗൂെ കള്പ് സഹായിക്കുന്നു. 

 

 



 

ജിലലോ മിഷന്റെ   തനത് ഗ്പവര്ത്ത്തനങ്ങള് 

 

• കസബര് അരങ്ങത 
  

അയല്ക്കൂട്ടംഗങ്ങള ലട കഴിവുകള്പ് കലണ്ടത്തുന്നതിനായി ജില്ല മിഷന് 
സംഘടിെിച്ച വാട്ടത സ് അെത  മത്സരം വളലര ആകവരകത്താലടയാണ് 
ക ാത്താനിക്കാട് സി ഡി എസ്സിലല് അംഗങ്ങള്പ് സവീകരിച്ചത്. നല്ല 
 ാട്ട കാരി,എലെ കവിത ,ചിഗ്തം വിചിഗ്തം തുടങ്ങിയ മത്സര 
ഇനങ്ങളില് എല്ലാം അംഗങ്ങള്പ്  ലങ്കടുത്തു.ചിഗ്തം വിചിഗ്തം 
മത്സരത്തില് കലാക്കത  തല്ത്തില്  സി ഡി എസ്സത ലചയര്ക ര്സണ് 

ഗ്രീമതി മഞ്ജു സാബു ഒന്നാം സ്ഥാനം കനടി സി ഡി എസ്സതനു 
അഭിമാനമായി. 
. 
 

 

•  ച്ചക്കറി ചല്ജ്ജത 
 

   കല്ാക്കത ലഡൗണ് സമയത്തത കുടുംബഗ്രീ ജില്ല മിഷന് നടത്തിയ 
മലറ്റാരു കഗ് ാഗ്ഗാം ആയിരുന്നു  ച്ചക്കറി ചല്ജ്ജത .ലവറുലത കളയുന്ന 
സമയത്തില്  ച്ചക്കറികള്പ് നടാനും  രി ാല്ിക്കാനും അത് 
വീഡികയാ ആക്കി മറ്റ ള്ളവര്ക്കത മാതൃകയാക്കാന് സാധിക്കുന്ന  
രീതിയില് ഗ് വര്ത്തനങ്ങള്പ് അംഗങ്ങളില് നിന്നുമുണ്ടായി.  

 

 

• ഞാനും എലെ മുത്തശ്ശിയും 

 

     ബാല്സഭ കുട്ടികള്പ് മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശനുമായി ഇടല ഴുകുന്ന 
കഷാര്ട്ടത ഫില്ിം തയ്യാറാകുന്ന മത്സരമായിരുന്നു  “ ഞാനും എലെ 
മുത്തശ്ശിയും”. സി ഡി എസ്സിലല് ബാല്സഭാ കുട്ടികളില്  നിന്നും 
മികച്ച ഗ് തികരണമാണ് ഈ മത്സരത്തില്ും ഉണ്ടായത്. 

 

• ജാക്കത ഗ്ഫൂട്ടത ചല്ജ്ജത 
 

    ജില്ല മിഷന് ഒരുക്കിയ മലറ്റാരു മത്സരമായിരുന്നു ജാക്കത ഗ്ഫൂട്ടത 
ചല്ജ്ജു .ചക്ക ഉ കയാഗിച്ച ള്ള നാടന് വിഭവങ്ങള്പ് തയ്യാറാക്കുക 
എന്നതായിരുന്നു മത്സരം. വയതയസ്തമായ  ല് ചക്ക വിഭവങ്ങള ം 



തയ്യാറാക്കി  അയല്ക്കൂട്ടാംഗങ്ങള്പ് ഈ ചല്ജ്ജില് മികച്ച ഗ് കടനം 
കാഴ്ചലവച്ച . 
 

• കസബര് ജാല്കം 

       സംഘടന രക്തിയായ അയല്ക്കൂട്ട കയാഗങ്ങള്പ് 
 ുനരാരംഭിക്കുന്നതിലെ  ഭാഗമായി നടത്തിയ ഗ് കതയക  അയല്ക്കൂട്ട 
കയാഗമായിരുന്നു കസബര് ജാല്കം. വാട്ടത സ് അെത  ,ഗൂഗിള്പ് കഫാം തുടങ്ങിയ 
സാകങ്കതിക വിേയകളില്ൂലട നടത്തിയ ഓണ്കല്ന് കയാഗത്തില്  
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളില് നിന്നത  586  അംഗങ്ങള്പ്  ലങ്കടുത്തു. 

 

മറ്റ്  ഗ്പവര്ത്ത്തനങ്ങള് 

 കകാവി് മൂല്ം ഉണ്ടായ ഗ് തിസന്ധി ഘട്ടത്തില്ും  നാടിലെ നന്മക്കായി  
കുടുംബഗ്രീ അംഗങ്ങള്പ് ഒന്നിച്ച ..അഗതി കുടുംബങ്ങളിലല് അംഗങ്ങലള  
വിളിച്ച  അവരുലട  വിഷമങ്ങള ം ആവരയങ്ങള ം കചാേിച്ചറിഞ്ഞു. 
ഗ് ായമായവര്ക്കത മരുന്നത എത്തിക്കാനും ഭക്ഷണം കവണ്ടവര്ക്കത അത് 
എത്തിക്കാനും ആര ഗ് വര്ത്തകകരാലടാെം എ ഡി എസ് ഭാരവാഹികള ം 
ഗ്രദ്ധിച്ച . ഞ്ചായത്തത തല്ത്തില് സകൈകകാ  ാക്കിംഗ് ന് കവണ്ടി 
കുടുംബഗ്രീ അംഗങ്ങള്പ് എത്തി. 

 

 

അടുക്കളകത്താട്ടം



 

ഭോവി   ഗ്പവര്ത്ത്തനങ്ങള് 

 

കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചലെ ഗ് വര്ത്തനങ്ങള്പ് അവസാനിച്ച സാഹചരയത്തില് 
ജനകീയ കഹാട്ടല് ആരഭിക്കുന്നതിലെ  അവസാന ഘട്ടത്തില്ാണ് സി ഡി 
എസ്സികൊള്പ് .സ്ഥല്ം,മറ്റത അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള്പ് എന്നിവ കലണ്ടത്തി 
കഴിഞ്ഞു. ലമയ് അവസാനകത്താലട കഹാട്ടല്ിലെ  ഗ് വര്ത്തനങ്ങള്പ് 
ആരംഭിക്കാന് കഴിയും എന്ന വിരവാസത്തില്ാണിവര്.. 

 

കല്ാക്കത ലഡൗണ് ആയത് ലകാണ്ടത അയല്ക്കൂട്ട കയാഗങ്ങള്പ് കൂടാന് 
സാധിക്കാത്തത് അംഗങ്ങലള വിഷമിെിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് കസബര് ജാല്കം 
എന്ന ഓണ്കല്ന് അയല്ക്കൂട്ട കയാഗങ്ങള്പ് അവരുലട  ുതിയ 
ഗ് തീക്ഷയാണ്. എന്നിരുന്നാല്ും മാസ്് ഉ കയാഗിച്ചത സാമൂഹിക അകല്ം 
 ാല്ിച്ച ലകാണ്ടുള്ള കയാഗങ്ങള്പ് തുടങ്ങുന്നതിനായുള്ള കാത്തിരുെില്ാണ് 
ഇവിടലത്ത അയല്ക്കൂട്ടാംഗങ്ങള്പ് … 

 

ജീവിതത്തിലല് എല്ലാ ഗ് തിസന്ധി ഘട്ടത്തില്ും തളരാലത 
നിന്നവരാണിവര്.നാടിലന നടുക്കിയ വി ത്തില്ും ഇവര് ഒന്നിച്ച തലന്ന 
നില്ക്കും,അതിജീവിക്കും… 

 

       

 

തയ്യാറാക്കിയത് 

 

 

അമ്മു രരിധരന്                  മഞ്ജു സാബു 

കലാക്കത  കകാ ഓര്ഡികനറ്റര്          സി ഡി എസ്സത ലചയര്ക ര്സണ് 

(ഓര്ഗകനകസഷന് )                ക ാത്താനിക്കാട് ഗ്ഗാമ ഞ്ചായത്തത 

കകാതമംഗല്ം                         Ph no:9446663054 

Ph no:8281551455 

 

 



 

 

 

 

 


