
സി ഡി എസിന്റെ  ക ോവിഡ് 19  ോലറെ നിയന്ത്രണ   ന്ത്രവർെനങ്ങൾ 

                                                  

                                                        അലയമൺ സി ഡി എസ് 

 

 

     

                         പ്രകൃതി  രമണീയമായ   കകാല്ലം ജില്ലയുകെ മല്യയാര പ്രാമമാണ് 
അല്യമൺ .അല്യമൺ പ്രാമരഞ്ചായത്തിൻന്കെ ആസ്ഥാനം   മീൻ 
കുളത്താണ്.  'ആല്യമൺ ' എന്ന രദം  ശബ്ദയല്ാരം സംഭവിച്ച് 
അല്യമൺ ആയി മാെി എന്നാണ് നിരമനം. വാണിജയ  യമഖല്കളിൽ 
രിൻരന്തിയിൽ നില്കകാള്ളുന്ന ഇവിെുകത്ത ആളുകളുകെ പ്രധാന  

ഉരജീവന മാർഗ്ഗം കൃഷിയാണ്. അരൂർവ്വ സസയജാല്ങ്ങൾ  നിെഞ്ഞ 

കുെുക്കത്തുരാെയും അനുബന്ധ സ്ഥല്ങ്ങളും ഇവിെുകത്ത പ്രശസ്ത മായ 
ഒരു വിയനാദസഞ്ചാര യകപ്രമാണ്. 

 

                                              35.91 ച.കി.മീറ്റൊയി വയാരിച്ചു കിെക്കുന്ന  പ്രാമ 
രഞ്ചായത്തിന്കെ ഒരു പ്രധാന യമഖല്യായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന 

കുെുംബപ്ശീ സിഡിഎസ് 2002 കമയ് 17 ന്  ആണ് രഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തനം 

ആരംഭിച്ചത്. രതികനട്ട് വർഷം രൂർത്തിയാക്കുന്ന സിഡി എസിൽ നില്വിൽ    

14    വാർഡുകളില്ായി 3311  അംരങ്ങൾ അെങ്ങുന്ന 255  കുെുംബപ്ശീ    പ്രൂപ്പ് 
ആണ് രജിസ്റ്റർ    കചയ്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് .  കൂൊകത      263 അംരങ്ങൾ  

ഉള്ള 20 വയയാജന അയൽക്കുട്ടം, 2 ഭിന്നയശഷി അയൽക്കുട്ടം.  ഇവയ്ക്ക് 
രുെയമ  90 %  ബാങ്ക്  ല്ിയങ്കജും  സി ഡി എസ് കകവരിച്ച യനട്ടങ്ങളിൽ 

ഒന്നാണ്. പ്രാമപ്രയദശവും കൃഷി കതാഴില്ാക്കി മാറ്റിയ ആളുകളും കൃഷി 
കചയ്യാൻ രറ്റുന്ന   അനുകൂല് സാഹചരയവും ആയതിനാൽ ആവണം  35 കജ 

എൽ ജി   പ്രൂപ്പാണ് രജിസ്റ്റർ കചയ്തു  നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്.  

കൂൊകത  വനിതാ സoരംഭ കരുകെ യമൽയനാട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച 30  സംരംഭ 

യൂണിറ്റുകളും സിഡിഎസിൻ   നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

 

 



 

 

 

 

 

സി ഡി എസ്സും തകേശ സവയും ഭരണ സ്ഥോരനവ ും മറ്റസ വിവിധ 

ഡിപ്പോർട്ട്റമൻെ ും   സുംകയോജിച്ചസ നടെിയ ന്ത്രവർെനങ്ങൾ  

1.രഞ്ചായത്തികല് എല്ലാ വാർഡുകളില്ും കഹൽത്ത് ഡിപ്പാർട്കമന്െും 
കുെുംബംപ്ശീയും സംയയാജിച്ച് കകാവിഡ് 19 
യബാധവത്കരണക്ലാസ്സുനെത്തി.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.രഞ്ചായത്തും കുെുംബംപ്ശീയും അഗ്നിശമന യസനയും മറ്റ് സന്നദ്ധ യസനാ 
പ്രവർത്തകരു സംയയാജിച്ച് നെത്തിയ അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

 



3.കഹൽത്ത് ഡിപ്പാർട്കമന്െിന്കെയും കുെുംബംപ്ശീയുകെയും സംയയാജനത്താൽ 

കമഡിക്കൽ കിറ്റ് വിതരണം നെത്തി.  

 

 

 

 



 



 



 മ്മ്യൂണി  ിച്ചൺ / ജന ീയ  ക ോട്ടൽ 

കകാവിഡ്   19   കാരണം  രുെത്തിെങ്ങാൻ ആകാകതയും ഒരു യനരകത്ത 
ഭക്ഷണം യരാല്ും കിട്ടാകത  ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി  

കുെുംബംപ്ശീയും  തയേശ സവയം ഭരണ  സ്ഥാരനവും യചർന്ന് 
സൗജനയമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനം ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി  

കിച്ചൻ. രഞ്ചായത്തിന്കെ രരിധിയിൽ വരുന്ന കകട്ടിെത്തില്ാണ് 
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. രഞ്ചായത്ത്  രരിധിയിൽ 
വരുന്നതും  ആപ്ശയ  രുണയഭാക്താക്കൾക്കും  നിർന്ധനരായ വയകതികൾ/  

കുെുംബങ്ങൾക്കും ആണ്  ഇതിന്കെ   യസവനം കിട്ടിയിരുന്നത്. ദിവസവും 

100 ഭക്ഷണ യരാതികൾ   ആണ് അല്യമൺ കമ്മ്യുണിറ്റി കിച്ചനിൽ നിന്നും 

നൽകിയിരുന്നത്.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                           മോസ്്  നിർമ്മ്ോണും 

അല്യമൺ സി ഡി എസിൽ രജിസ്റ്റർ കചയ്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുെുംബപ്ശീ 
സംരംഭങ്ങൾ യചർന്ന് ഈ യകാവിഡ് എന്ന മഹാമാരികയ  

കചെുത്തുനിൽക്കുന്നതിനു യവണ്ടി യുള്ള  മാസ്് നിർമ്മ്ാണം  

ആരംഭിക്കുകയും ജില്ലയുകെ രല് ഭാരത്തായിട്ടുള്ള ആവശയക്കാർക്കായി 

നൽകുകയും കചയ്തിരുന്നു കുെകത രഞ്ചായത്തികല് എല്ലാ 

വാർഡുകളിയല്ക്കും സൗജനയമായി മാസ്് വിതരണം  നെത്തുകയും 

കചയ്തിരു ന്നു. 



 

                          മ ഖ്യമന്ത്രിയ റട  

സ ോയ സ്ത വോയ്രോ രദ്ധതി 

                                              യകാവിഡ്  19 കവെസ് ബാധ മൂല്ം സമ്പൂർണ്ണ യല്ാക്ക് 
ഡൗൺ പ്രഖയാരിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തിൽ വരുമാനം നഷ്ടകപ്പട്ട  

കുെുംബപ്ശീ  അംരങ്ങൾക്കും / കുെുംബപ്ശീ  കുെുംബാംരങ്ങൾക്കും 

വരുമാനം   ഉെപ്പാക്കുക എന്ന ല്ക്ഷയയത്താകെ അരംഭിച്ച പ്രവർത്തമാണ്. 
ഇതിന്കെ  ഭാരമായി അല്യമൺ സിഡിഎസിൽ അഫില്ിയയറ്റ്  കചയ്തു 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന 295 കുെുംബപ്ശീയ്ക്കും 2 165 കു െുംബപ്ശീ അംരങ്ങൾകകും    

ഈ  വായ്രാ രദ്ധതിയുകെ യസവനത്തിനായി മുയന്നാട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.  കുൊകത 



ഈ രദ്ധതിയുകെ നല്ല നെത്തിപ്പിനായി സിഡിഎസു മാപ്തമല്ലാകത തയേശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാരനവും സിഡിഎസ് രരിധിയിൽ വരുന്ന ബാങ്കിന്കെയും 
ആത്മാർത്ഥമായ യസവനം ഇതില്ുണ്ട്. 

 

ഭക്ഷണ  ിറ്റ് വിതരണും 

ആപ്ശയ കുെുംബങ്ങൾക്ക്   അല്ലാകത  രഞ്ചായത്ത്  രരിധിയിൽ  വരുന്ന 

തീർത്തും നിർന്ധനരായ കുെുംബങ്ങൾക്ക് യവണ്ടി രഞ്ചായത്തും കുെുംബ 

പ്ശീയും രഞ്ചായത്തിൻന്കെ ഘെക സ്ഥാരനങ്ങളുകെയും സംയയാജനത്താൽ 

ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം  നെത്തുകയും കചയ്തിരുന്നു.  

 



 

 

ഭിന്നകശഷി      ട്ടി ൾക്കോയ ള്ള ഭക്ഷണ  ിറ്റ് വിതരണും 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

യകായൊണ കാല്കത്ത അതിജീവിയ്ക്കാൻ എല്ലാ നിയപ്ന്തണങ്ങളും 

രാല്ിച്ചുകകാണ്ട് രരിമിതികൾക്കിെയില്ും അല്യമൺ സിഡിഎസ്  
ഒറ്റകകട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുകയും  മികച്ച പ്രവർത്തനം കഴിച്ച 

വയ്ക്കുകയും കചയ്തു. തുെർന്നും  ഇങ്ങകനയുള്ള നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനം 
എകറ്റെുത്ത്  വിജയിക്കാൻ കഴിയകട്ട..................... 

 

 



 

തയ്യോെോക്കിയത് 

 

വസന്ത ഭരതൻ                                                     സുചിപ്ത . എസ്  എസ് 

സി ഡി എസ് കചയർയരർസണൽ                 യലാക്ക് യകാ ർഡിയനറ്റർ (സംഘെന) 

അല്യമൺ                                                                                 അഞ്ചൽ 

             Ph.9947225097                                                                               Ph.8113000394 

 


