
പാറ�ട� പ�ായ
്: േകാവി�-കാല CDS �പവർ
ന റിേ�ാർ�് 

എറണാകുളം ജിലയിൽ �പകൃതി വിഭവ�ളാൽ സമൃ�മായ പാറ�ട� 
പ�ായ�ി�െറ സി.ഡി.#. ഇൽ 18 എ.ഡി.# ഉം, 254 അയൽ�ൂ.�ള/ം, അതിൽ 
4020 അംഗ�ള/ം, 12 വേയാജന അയൽ�ൂ.�ള/ം, അതിൽ 140 അംഗ�ള/ം 
ഉൾെ5ടു6ു. മാനവ വിഭവ സ7�ിലും മിക8/ നിൽ�ു6, സി.ഡി.# 
ൽ active ആയ 38 ME Unit ഉം, 84 JLG ഉം ഉH്.  COVID -19 എ6 മഹാമാരിെയ 
േനരിടു6തിനു, പാറ�ട� സി.ഡി.# പ�ായ�ി�െറയും, 
കൃഷിഭവ�െറയും പ�തികള/മായി േചർ6ു �പവർ�ി8/ േപാരു6ു. 

COVID-19  അനുബ$ി%& സി�(  �പവർ
ന)ൾ  

1 . സംഘടനാ �പവർ�ന�ൾ  

എ) സാമൂഹിക അകലം പാലിേ�H സമയ�ും, �തിതല സംഘടനാ 
സംവിധാനം ശZി െപടു�ാനും, േമൽ�.ിലു[ കാര\�ൾ, എലാവരിലും 
എ�ി�ാൻ ആയി.് CDS, എ ഡി #, NHG വാaസാ5് രൂപീകരണം നട6ു. 

CDS �ഗൂപിൽ 59 അംഗ�ള/ം, 18 ADS �ഗൂ5ിൽ 376 അംഗ�ള/ം ഉH്. 70 
അയൽ�ൂ.�ിനും സfgമായി ആശയ വിനിമയ�ി� �ഗൂ5് ഉHാ�ി. 

 ബി) എയർേപാർ.് ജീവന�ാരും,  വിേദശ�ു േജാലി െചj/6 ധാരാളം ജന�ൾ 
ഈ പ�ായ�ിൽ നി6് ഉ[തിനാൽ ,ഓേരാ കുടുംബ�ി�െറയും  സുരmിതതfം 
ഉറ5/ വരു�ുവാനും , േരാഗം പടരു6n തടയുവാനും , 
അയൽ�ൂ.�ി� ,േരാഗെ� കുറി8/ം, അതിൽ ഹാൻoവാp ,മാ#q, Sanitizer, 
വ\Zി ശുചിതfെ� കുറി8/[ �പാധാന\േ� കുറി8/ം  മാർ8് ൽ തെ6  Sessions 
നൽകുകയും െചvതു. 

ഓേരാ അയൽ കൂ. പരിധിയിൽലും quarantine നിയമം ലംഖി8വെര കുറി8് 
പ�ായ�ിലും, PHC യിലും അറിയി�ുകയും അതിലൂെട സാമൂഹിക സുരmിതതfം 
ഉറ5ി�ുകയും െചvതു. 

 2 . Community  Kitchen  

Tejus  എ6 ME Unit ആ}, ക~\ൂണി�ി കി8ൻ �പവർ�ന�ി� മുേ6ാ./ വ6n. 
3 അംഗ�ള/ം ,അവരുെട കുടുംബാ ഗ�ള/ം േചർ6ു മാർ8് 24 മുതൽ െമv 
3  വെര , എലാ ദിവസവും ഉ8v�് 100 ൽ പരം ആവശ\�ാർ�ും  ,രാ�തിയിൽ 
90 ൽ പരം ആവശ\�ാർ�ും ഭmണം നൽകി.ഇതിേല�് ആവശ\മായ 
പ8�റിയും പലവ\�ജന�ള/ം,െപാതിേ8ാ� ന�കാൻ ഉ[ 
വാഴയിലയും  കുടുംബ�ശീ JLG ഉം ,കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള/ം പല ദിവസ�ളിലും 
എ�ി8/ നൽകി. 

 

 



a) Kinginikoottam JLG Ward 6 
െവH  10  kg 
ത�ാളി   5kg 
േകാവൽ  2kg 
പയർ 10kg 
െവ[രി  15kg 
 

b) Haritha JLG ward 7 
              പയർ    10kg 

കു7ളം 10k  
െവH 5kg  
കുട5ൻ 12 kg 

  
 

Community Kitchen �പവർ��ൾ തുട�ു6തിനു മു7് തെ6 ward 6 െല 4 
അയൽ�ൂ.�ിൽ നി6ായി, 10 േപർ േചർ6ു, 15 അന\സം#ഥാന 
െതാഴിലാളികൾ� രHു േനരം ഭmണം നൽകുകയും െചvതു. 
 

3. Micro Finance 
  
210 CMHLS ആ5്ളിേ�ഷൻ# CDS ൽ വ6തിൽ 190 ആ5്ളിേ�ഷൻ# ബാ�് 
ൽ െകാടു�ു. 2293 അംഗ�ൾ �്ആയി   26000000 ഫH് അേലാ.്െമ�� 
കി.ിയി./H് . 
  
INTERNAL േലാൺ  
  
40 NHG ൽ 1000000  രൂപ ആgരിക വാv5യായി അംഗ�ൾ�ു April -May 
മാസ�ളിലായി നൽകി. 
പല NHG #, ത�ള/െട ലാഭവിഹിതം പ�ിെ.ടു�n സാ7�ിക ബു�ിമു.് 
കുറ8/. ഇതിനുപുറെമ 10 NHGs �ു േടാ.ൽ 1670000 രൂപ ലി�� വാv5vq 
ബാ�ിേലv�് ആ5്ളിേ�ഷൻ നൽകുകയും െചvതു. 
  
ഈ ഘ�
ിൽ 24 NHG ( ൈല� ലിK്� ആയി. 
 
4. CDS intiatives. 
 

a) െചറുതും വലുതുമായ അയൽ�ൂ. തjൽ യൂണി�്, മാ#�ുകൾ 
നിർ~ി�ുകയും, പരിസര �പേദശ�ു[ വീടുകളിൽ നൽകുകയും െചvതു. 
വാർo 8 െല അ7ാടി കി8/ എ6 ൈടലറി� യൂണി�്, 1000 മാ#q 
നിർമി�ുകയും, അതിൽ 500 മാ#q വീതം  െതാഴിലുറ5/ പ�തിയിൽ 
വർ�് െചj/6വർ�ും പ�ായ�ിനും നൽകി. വാർo 11 ഇവാനിയ 
എ6 യൂണി�ി� 2000 മാ#q� ഉ[ ഓർഡർ ലഭി�ുകയും, 
സൈ�േകാv�ു തുണി സ�ി നിർമി8/ െകാടു�ുകയും െചvതു. 



  
b) 24/4/2020 മുതൽ 22/5/2020 വെര 80 കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ 

കി�് പാ�ി�ിനായി, സൈ�േകായിൽ സ6� േസവനം നട�ി.  
 

 
 
 

c)  കൃഷി ഭവനുമായി േചർ6ു 70 പ8�റി വി�ുകള/െട പാ��് 
ആവശ\െ5. അയൽ�ൂ.�ൾq നൽകുകയും, 200 വീടുകളിൽ 
അടു�ളേ�ാ.ം ആരംഭി�ുകയും െചvതു. 

  
d)  5 #േനഹിതാ കാളി� െബൽ ഗുണേഭാതാ�ൾ�ു CDS, കി�് നൽകി 

 
 

e) േലാ�േഡാൺ മാനസിക പിരിമുറ�ം കുറv�ാൻ, 
അയൽ�ൂ.അംഗ�ൾകൾ, െവർ.ി�ൽഗാർഡനി� ആരംഭി�ുകയും, 
അതിൽ പാറ�ട� കൃഷി ഭവൻ �െറ വർ�് ൈമ�തി അയൽ�ൂ. 
അംഗമായ ഷീബvq ലഭി�ുകയും െചvതു. 



 
 

Watsapp �ഗൂ5ിലൂെട craft work, പാ./ മ��ൾ, ജാq�ഫൂ.് െഫ�്, കഥ-കവിത 
മ�ര�ൾ�ും, നല participation കാ�ചവv�ാൻ സാധി8/. 
  
  
ഉറ8 ലm\േ�ാെടയും, സാ7�ിക -മാനസിക പിgുണേയാടും കൂടി CDS, 
അയൽ�ൂ.�ൾ�് ഒ5ം, ഈ covid കാലഘ.�ിെന അതിജീവി�ാൻ 
നിലെകാHു. 
  
റിേ5ാർ.് തjാറാ�ിയn  
  
ഗായ�തി കൃpണൻ  
9497415245  
േ�ാ�് േകാർഡിേന�ർ  
MIS  
 
ബി�ു രവീ��ൻ  
9744172658  
പാറ�ട� CDS Chairperson 
 
 
 


