
                   ശ്രീമൂലനഗരം        

ശ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ്  

 

      കകാവിഡ്കാല ശ്പവർത്തനങ്ങൾ  

               ആമുഖം  
  

എറണാകുളം  ജിലലയിലല പാറക്കടവ്  കലാക്കിൽ  വളലര  മികച്ച രീതിയിൽ 

ശ്പകടനം  കാഴ്ച്ച്ച ലവക്കുന്ന  സി ഡി എസ് കളിൽ ഒന്നാണ്  ശ്രീമൂലനഗരം  സി ഡി 
എസ്. ആലക 288 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ,16 എഡിഎസ്,  ബാലസഭ 31, വകയാജന  

അയൽക്കൂട്ടം 17, സംഘകൃഷി ശ്ഗൂപ്പുകൾ 36, മമകശ്കാ സംരംഭങ്ങൾ 41.ഇശ്തയും 

ആണ് സിഡി എസ് ൽ രജിസ്റ്റർ ലെയ്യലപ്പട്ടത്.അടിസ്ഥാന  സൗകരയങ്ങൾ കപാലും 
ലഭയമലലാത്ത വളലര കരാെനീയമായ ഓഫീസ് സംവിധാനം ഉപകയാഗിച്ച് 
കുടുംബശ്രീ ശ്പവർത്തനങ്ങൾ  വളലര  ഊർജവസവലതകയാലട ലെയർകപഴ്ച്സൺ 
അടക്കമുള്ള ഭരണ സമിതി മുകന്നാട്ട് ലകാണ്ടുകപാകുന്നുണ്ട്.  



 

  ശ്പധാന ശ്പവർത്തനങ്ങൾ  

                                  മാസ്് നിർമ്മാണം  
 

കകാവിഡ് കരാഗവയാപനത്തിന്ലറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാസ്് നിർമ്മിക്കുന്ന  

ശ്ഗൂപ്പുകൾ  വളലര  അടിയന്തിരമായി ഇടലപടൽ നടത്തണലമന്ന  ജിലലാമിഷന്ലറ  

അറിയിപ്പിലന തുടർന്ന്  സിഡിഎസ് ന്ലറ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ലെയ്യലപ്പട്ട ശ്പതയാര 
ME ശ്ഗൂപ്പ്   700 മാസ്്  ജിലലാമിഷനികലക്കും 2500 തുണി സഞ്ചികൾ 
സമൈകക്കാക്കും  തയ്ച്ച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി. മറ്റ് ME  ശ്ഗൂപ്പുകളുലടയും 
സഹായത്താൽ നിർമ്മിച്ച മാസ്കുകൾ മഹിള അകസാസികയഷന്ലറയും 
ജനശ്പതിനിധികളുലടയും  സഹായത്താൽ സിഡിഎസ്  ലമകേഴ്ച്സ്  വാർഡ് 
തലത്തിൽ വിതരണം ലെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ സമയത്ത് ഒരു അധികവരുമാനം 
ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ശ്ഗൂപ്പുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. 

 

 



 

                മുഖയമശ്ന്തി യുലട  സഹായ ഹസ്തം  
 

കകാവിഡ് കാലത്ത്  നമ്മുലട സമൂഹത്തിൽ  സാേത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ലകാണ്ട് 
വളലരകയലറ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന പാവലപ്പട്ട കുടുംബങ്ങലള 

സഹായിക്കുന്നതിനായി കകരള സർക്കാർ  ലകാണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയായ സി എം എച്ച് 
എൽ എസ് ലൂലട ജിലലാ മിഷൻ നൽകിയ 24640000/- തുക 249 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലൂലട 

വിതരണം ലെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. വാർഡ് തലത്തിൽ നടത്തിയ  ശ്പകതയക  

ശ്പവർത്തനത്തിലൂലട  തികച്ചും  അർഹരായ പാവലപ്പട്ട ആളുകലള  കലണ്ടത്താനും 

അവർക്ക്  20000/- രൂപ  തലന്ന വായ്ച്പയായി  നൽകാനും  കഴിഞ്ഞു  എന്നത് 

സിഡിഎസ് ന്  അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാരയം തലന്നയാണ്. 

 

 

 

 



                                            കൃഷി വയാപനം  
 

കൃഷി വകുപ്പുമായി കെർന്ന്  അയൽക്കൂട്ട  അംഗങ്ങൾക്കും  സംഘകൃഷി 
ശ്ഗൂപ്പുകൾക്കും  ജീവനി പദ്ധതിയുലട  ഭാഗമായി  പച്ചക്കറി മതകൾ വിതരണം 
നടത്തിയത് വഴി  ഓകരാ കുടുംബത്തിലും ഓകരാ അടുക്കളകത്താട്ടം  

നിർമ്മിക്കുന്നകതാലടാപ്പം വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം നടത്തുകയും 
ലകാകറാണ കാലത്ത് കൃഷി വയാപിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും മകവരിക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞത്   ഒരു കനട്ടമാണ്. ജിലലാ മിഷൻ നടത്തിയ “ എന്ലറ മണ്ണ്  എന്ലറ 

അടുക്കളക്ക് എന്ലറ  പച്ചക്കറി “  എന്ന  മത്സരത്തിൽ  ഇവിലട നിന്നും  

നലലരീതിയിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  



     സമൈകക്കാ വഴിയുള്ള കിറ്റ് പാക്കിംഗ്  
 

സമൈകക്കാ  വഴിയുള്ള  ഭക്ഷ്യ ധാനയ കിറ്റ്  പാക്കിങ്ങിനായിട്ട്  സിഡിഎസ്  

അംഗങ്ങൾ ഉൾലപ്പലടയുള്ള   കുടുംബശ്രീ  അംഗങ്ങൾ   ഒന്നിച്ചു നിന്നുലകാണ്ട്   

നലല രീതിയിൽ  ശ്പവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക്  കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  

 

 

          ലപാതുശ്പവർത്തനങ്ങൾ 
ഓകരാ  അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങകളാടും അവരുലട ഇകപ്പാഴലത്ത അവസ്ഥ 
കൊദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളവലര അവരുലട മുൻകപാട്ടുള്ള 
ജീവിതത്തികലക്ക് മകപിടിച്ചുയർത്താനും കഴിഞ്ഞു. കാളിങ് ലബൽ 
ഗുണകഭാക്താക്കലള  കഫാൺകാളുകൾ വഴിയും സിഡിഎസ്  ലമേർമാരുലട 
കനരിട്ടുള്ള ഇടലപടൽ വഴിയും അവരുലട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയാനും ശ്രമിച്ചു. 

ബാലസഭാ കുട്ടികലള കൃഷി ലെയ്യിപ്പിച്ചതിലൂലട സവന്തമായി  കൃഷി 
ലെകയ്യണ്ടതിന്ലറയും   വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയുലട  ഉല്പാദനത്തിന്ലറയും  

ആവരയകത എലന്തന്ന്  അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി ലകാടുക്കുന്നകതാലടാപ്പം 
അവർലക്കാരു മാനസ്സീക രാരീരിക ഉലലാസത്തിനും വഴിലയാരുക്കി.  ലഹൽത്ത്  
ഡിപ്പാർട്ലമന്റിന്ലറ ഒപ്പം കെർന്ന്  വാർഡ് തലത്തിൽ  നലല രീതിയിൽ 
ശ്പവർത്തനം കാഴ്ച്െ ലവക്കാനും സിഡിഎസ് ഭരണസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞു.  

സിഡിഎസ്  ലെയർകപഴ്ച്സൺ :  റീജ രാജു  ph: 9495129169 

എംലകഎസ്പി കലാക്ക് കകാർഡികനറ്റർ :ജിനി കഗാപി.  Ph:  8301036322 
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