
 
 

ക ോവിഡ ്-19  ോലത്തെ  പ്രവർെന റികപോർട്ട ് 

 എറിയോട ്സി.ഡി.എസ ്

ആമുഖം 

   മതിലകം ബ്ലോക്കിലല ഒൻപതു സി.ഡി.എസിൽ ഒന്നോയ എറിയോട ്സി.ഡി. 

എസ ്   ഒരു തീരബ്േശ സി.ഡി.എസ ്ആണ് . പടിഞ്ഞോറു അറബിക്കടലും ലതക്കു 

ലപരിയോറിനല്റ കകവഴിയോയ കോഞ്ഞിരപ്പുഴയും അതിർ വരമ്പുകളോകുന്ന 

എറിയോട ്പഞ്ചോയത്ത ്തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലല തലന്ന ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചോയത്ത ്

ആണ.് സി.ഡി.എസിലല ഇരുപത്തിമൂന്നു എ.ഡി.എസ ് കളിൽ എട്ടു എണ്ണം  

തീരബ്േശമോണ ് . 516 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും അതിൽ 7552 അംഗങ്ങളും ആണ ്സി 

.ഡി.എസിൽ ഉള്ളത.് 2019 -20 ലല ബ്േശീയ അവോർഡ ്ലഭിച്ച ഉഷസ ്അയൽക്കൂട്ടം 

എറിയോട ്സി.ഡി.എസിൽ ആണ ്.5000 രൂപ ഇവർ മുഖ്യമന്ത്രിയുലട േുരിതോശവോസ 

നിധിയിബ്ലക്ക ്സംഭോവന ലെയ്തു. 75 ലജ.എൽ.ജികളും  65 എം .ഇ . യൂണിറ്റ്കളും 65 

ബോലസഭകളും 52 വബ്യോജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും ഒലക്ക ആയി വളലര നല്ല ഒരു 

ന്ത്പവർത്തനം കോഴ്ചലവക്കുന്ന സി.ഡി.എസ ്ആണ ്എറിയോട ്. 

ക ോവിഡ ്-19 പ്രതിക ോധ പ്രവർെങ്ങൾ  

                   എറിയോട ്പഞ്ചോയത്തിനല്റ പരിധിയിൽ ഉള്ള ബി .ആർ .അംബ്ബേക്ർ 

എസ.്സി .കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോളിൽ ഏന്ത്പിൽ ഒന്നിന ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ആരംഭിച്ചു 

.ആേയ േിവസങ്ങളിൽ 650 ഓളം ഭക്ഷണ ലപോതികളോണ ് ലെലവോയിരുന്നത.് 

തീരബ്േശ ബ്മഖ്ല ആയതിനോൽ തലന്ന മൽസയബന്ധനത്തിനും അനുബന്ധ 

ലതോഴിലുകുൾക്കുമോയി  അഞ്ഞൂറിലധികം  ബ്പരോണ ്അനയ സംസ്ഥോനങ്ങളിൽ 

നിന്നും മറ്റും ഇവിലട  വന്നു തോമസമോക്കുന്നത.് അതിനോൽ തലന്ന ആേയ 

േിവസങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ വലിലയോരു ന്ത്പയത്നം തലന്ന ബ്വണ്ടി 

വന്നു .എന്നോൽ എ .ഡി.എസ ്, സി .ഡി .എസ ് ലമംബ്ബർസ ്അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ 

എന്നിവരുലട സഹോയബ്ത്തോലട വളലര നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

നടത്തിലക്കോണ്ടു ബ്പോകോൻ സി.ഡി.എസിനു കഴിഞ്ഞു .ഓബ്രോ േിവസവും ഓബ്രോ 

വോർഡിൽ നിന്നും അയൽക്കൂട്ട ഭോരവോഹികൾ വന്നോയിരുന്നു പോെകം 

ലെയ്തിരുന്നത്.സബ്്പോൺസർഷിപ ് വഴിയും പഞ്ചോയത്തിനല്റയും 

സഹകരണബ്ത്തോടും കൂടിയോണ ്കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ നടന്നിരുന്നത ് . സി .ഡി 

.എസിനല്റ കീഴിലുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിബ്ലക്കു 

പച്ചക്കറിയും പലവയജ്ഞങ്ങളും നൽകി .കൂടോലത ബ്േശീയ അവോർഡ ് ലഭിച്ച 

ഉഷസ ്അയൽക്കൂട്ടം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ന്ത്പവർത്തകർക്ക ്സൗജനയമോയി മോസ്ക ്

തയ്ച്ചു നൽകി .സവരമോയി ഭക്ഷണം പോെകം  ലെയ്യോലമന്ന ് പറഞ്ഞ അതിഥി 

ലതോഴിലോളികൾക്ക ് പച്ചക്കറിയും പലവയഞ്ജനങ്ങളും തോമസ സ്ഥലബ്ത്തക്ക ്

എത്തിച്ചു ലകോടുത്തു . കകപ്പമംഗലം എം.എൽ.എ ഇ.ടി.കടസൺ മോസ്റ്റർ   



 
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ സന്ദർശിച്ചു നടത്തിപ്പിലന സംബന്ധിച്ചും ന്ത്പവർത്തങ്ങൾ 

സംബന്ധിച്ചു വിശേമോയി അബ്നവഷിച്ചു 

 . 

 

 

                   ആബ്രോഗയ വകുപ്പുമോയി ബ്െർന്ന ്ഇരുപത്തിമൂന്നു വോർഡിലും  വോർഡ് 

തല  കമ്മ്ിറ്റികൾ രൂപികരിച്ചു .വോർഡ്  ലമമ്പർ ,സി.ഡി.എസ ് ലമമ്പർ, 

ആശവർക്കർ ,അംഗൻവോടി ടീച്ചർ ,സന്നദ്ധ ന്ത്പവർത്തകർ, സംഘടന 

ഭോരവോഹികൾ ,ക്ലബുകൾ എന്നിവരുമോയി ബ്െർന്നോണ ് പഞ്ചോയത്തിലല 

ലകോബ്റോണ ന്ത്പതിബ്രോധ ന്ത്പവർത്തങ്ങളിൽ ഭോഗവോക്കോയത.്വിബ്േശത്തു നിന്നും 

വരുന്നവരുലട വിവരങ്ങൾ അപ്പബ്പ്പോൾ ആബ്രോഗയ വകുപ്പിലന 

അറിയിക്കുന്നതിനും ലകോറനക്റൻൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവർക്കു  കമ്മ്യൂണിറ്റി 

കിച്ചണിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനും സി.ഡി.എസ ് അംഗങ്ങൾ 

വളലര അധികം സഹോയങ്ങൾ ലെയ്തിരുന്നു .എല്ലോ വോർഡ് കളിലും ബ്ന്ത്ബക്ക് േി 

ലെയിൻ നടപ്പോക്കി .ആന്ത്ശയ ഗുണബ്ഭോക്തോക്കൾ ആയ 135 ബ്പലര നോലു 

ഘട്ടങ്ങളോയി വിളിച്ചു ബ്ക്ഷമം അബ്നവഷിച്ചു .ബ്ലോക്ക്ലഡൗൺ സമയത്തും 

ആന്ത്ശയക്കോർക്കുള്ള  ബ്പോഷകോഹോര  കിറ്റുകൾ കൃതയമോയി തലന്ന 

നൽകിയിട്ടുണ്്ട .വബ്യോജന അംഗങ്ങലളയും സ്ബ്നഹിതോ ബ്കോളിങ ് ലബൽ 



 
അംഗങ്ങലളയും ബ് ോണിൽ വിളിച്ചു വിവരങ്ങൾ അബ്നവഷിക്കുകയും 

മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചുലകോടുക്കയും ലെയ്തു . 

 

                              ബ്ലോക്ക്ലഡൗൺ സമയത്തു ബോലസഭ കുട്ടികളുലട മോനസിക 

ഉല്ലോസത്തിനും അവരുലട കലോപരമോയ കഴിവുകൾ വളർത്തിലയടുക്കുന്നതിനും 

ബ്വണ്ടി ജില്ലോ മിഷൻല  ബ്നതൃതവത്തിൽ ബ്ബോട്ടിൽ ആർട്ട ്, കരകൗശല നിർമോണം 

,ബ്പപ്പർ  ആർട്ട ്മത്സരവും  കവിത ,കഥ ,കോർട്ടൂൺ ,യോന്ത്ത വിവരണം എഴുതോൻ  

എട്ടു േിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മത്സരവും  നടത്തുകയുണ്ടോയി .                               

                                                                                                        

 

              സകൈബ്കോ കിറ്റ് പോക്കിങ്ങിനോയി  ആറോം വോർഡിലല ലമഹബിൻ എം .ഇ 

.യൂണിറ്റ ്60 കിബ്ലോ മഞ്ഞൾ ലപോടി , മുളക ്ലപോടി , കറി ലപൗഡർ എന്നിവ നൽകി 

.അതുബ്പോലല തലന്ന ജില്ലോ മിഷൻല  ബ്നതൃതവത്തിൽ നടത്തിയ പോെക 

മത്സരത്തിൽ എറിയോട ്സി .ഡി.എസ ്ൽ നിന്നും ഹോപ്പി കുടുംബന്ത്ശീ പലെടുത്തു 

.പച്ചമുളക ്ലകോണ്്ട വളലര വയതയസ്തമോയ ഒരു   പോയസം ആണഅ്വർഉണ്ടോക്കിയത ്



 

                                           .  

 

തീ കേശ കമഖലയിത്തല പ്രകതേ  പ്രവർെങ്ങൾ 

              തീരബ്േശ ബ്മഖ്ലയിൽ ബ്കോസ്റ്റൽ ബ്വോളനറ്ിയർ മുൻകക എടുത്തോണ ്

തീരന്ത്ശീ തയ്യൽ ന്ത്ഗോമം പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് . മുപ്പബ്തോളം അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ 

ആണ ്  തയ്യൽ ന്ത്ഗോമം പദ്ധതിയിൽ ബ്ജോലി ലെയ്യുന്നത ് .ബ്സ്റ്ററ്റ ്മിഷൻ മോസ്ക ്തയ്ച്ചു 

നല്കോൻ ആവശയലപ്പട്ടബ്പ്പോൾ തലന്ന 1000  മോസ്ക ്ഇവർ തയ്ച്ചു  നൽകി .അതിനു 

ബ്ശഷം 25000 ത്തിലധികം മോസക്് പല ഏജൻസികൾക്കോയി തയ്ച്ചു നല്കോൻ 

ഇവർക്ക ്  സോധിച്ചു . തീര ബ്േശ ബ്മഖ്ലക്കോയി എം .ലക .എസ ് .പി .യുലട "ഇലന്ത്ശീ " 

പദ്ധതി ബ്ലോക്ക ്ലഡൗൺ കോലത്തു നടപ്പോക്കി 198 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നോയി 

468 അംഗങ്ങൾ  ഇതിൽ പെോളികളോയി . തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ എറിയോട ്സി ഡി എസ ്

ആണ ്ഇതിൽ ഒന്നോമതോയി നിന്നിരുന്നത് . അത് ബ്പോലല തലന്ന കമബ്ന്ത്കോ ന്ത്ഗീൻ 

ഉണ്ടോകുന്നതിന ് സംബന്ധിച്ചു ബ്ബോധവത്കരണം നടത്തുകയും അത് 

അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങലള ലകോണ്്ട ലെയ്യിപ്പിക്കുകയും ലെയ്തു .ബോലസഭോ 

കുട്ടികൾക്കോയി ബ്ബോട്ടിൽ ആർട ്തുടങ്ങി മത്സരങ്ങൾ  നടത്തി .തീരബ്േശ വോർഡ് 

ആയ 17 വോർഡിലല  എലഗനറ്സ് ് കുടുംബന്ത്ശീ രണ്ടു േിവസം ജംഗ്ഷനിൽ 

ലെക്കിങ്ങിനു  നിൽക്കുന്ന ബ്പോലീസ ്കോർക്ക ്ഉച്ച ഭക്ഷണം നൽകി . കൂടോലത 

എല്ലോ വോർഡ്, ലപോതു സ്ഥലങ്ങളിലും ഹോൻഡ് വോഷ് ,സോനികടസർ എന്നിവ 

ലവക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സവീകരിച്ചു .മുഖ്യമന്ത്രിയുലട സഹോയ ഹസ്തം 

പദ്ധതിക്ക ് അർഹതലപ്പട്ട എല്ലോ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും ബ്ലോൺ 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലോ നടപടി ന്ത്കമങ്ങളും ലെയ്തു നൽകി . വോർഡിൽ നടക്കുന്ന 

സ്ബ്നഹ വീടിനല്റ ന്ത്പവർത്തന പുബ്രോഗതി വിലയിരുത്തി 



 

                 

           മുഖ്യമന്ത്രിയുലട സഹോയ ഹസ്തം വോയ്പ  പദ്ധതി ന്ത്പകോരം സി.ഡി.എസിലല 

അർഹരോയ 500  അയക്കൂട്ടങ്ങളിലല 6632 അംഗങ്ങൾക്കോയി 36690000 രൂപയ്ക്കു 

അബ്പക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിൽ 71 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു 5340000 രൂപ ഇതുവലര  

പോസ്സോയി . 

                                   



 
                           ബ്ലോക്ക ് ലഡൗൺ മൂലം വബ്യോജനങ്ങൾക്കുണ്ടോയ ഏകോരരയും 

വിരസതയും അകറ്റോനും അവരിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കലോവോസനകൾ 

ഉണർത്തുന്നതിനും അവരുലട അനുഭവ സമ്പത്തു പുതു തലമുറയ്ക്ക ്

പെുലവക്കുന്നതിനുമോയി ജില്ലോ മിഷനല്റ ബ്നതൃതവത്തിൽ ഇന്നലലകളിലൂലട 

ഒരു യോന്ത്ത എന്ന വബ്യോജന കയോമ്പയിൻ നടത്തുകയുണ്ടോയി . 66 കവിതയും 2 

കഥയും വിവിധ വബ്യോജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു 

                                                   .  

 

റികപോർട്ട ് തയ്യോറോക്കിയത ്

 

സരിത .ലക.എസ ്

ഓർഗകനബ്സഷൻ ബ്ലോക്ക ്ബ്കോർഡിബ്നറ്റർ  

മതിലകം ബ്ലോക്ക ്

ബ് ോൺ:9746464690 

 

 

നന്ദി 

 

                                        

വിനീത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ   

ലെയർബ്പഴ്സൺ  

എറിയോട ്സി. ഡി. എസ ്.  

ബ് ോൺ:9539766341 

 

 


