
ആല�ാട് �ഗാമപ�ായ�് സി ഡി എസ്

േകാവിഡ്കാല �പവർ�ന�ൾ



ആല�ാട്സി ഡി എസ്

എറണാകുളം ജി�യിൽആല�ാട് േ�ാ�ിൽഅ�് cds ഉകളാണു�ത്അതിൽ ഒ�ാണ്
ആല�ാട്സി ഡി എസ് .ഇവിെട 21ADS ഉ�്.ആെക 536അയ�ൂ��ൾ ഉ�്. 2സ്െപഷ�ൽ
അയൽ�ൂ��ള�ം, 11SCഅയൽ�ൂ��ള�ം.ഇതിൽ7800വനിതകൾ
�പവർ�ി�ു�ു .വേയാജന േ�മ�ിനായി 103വേയാജനഅയ�ൂ��ൾ �പവർ�ി�ു�ു .
96 കൃഷി �ഗൂ��കള�ം, 108സംഭരംഭക �ഗൂ��കള�ം ഉ�്.െചയർേപഴ്സൺ, 5ഉപസമിതി
കൺവീനർമാർ, മ�� cds െമ�ർമാർ,അ�ൗ�� ,് െമ�ർ െസെ�ക�റിഎ�ാവരും അട�ു�
എക്സിക���ീവ് ക�ി�ി ഇവിടുെ� �പവർ�ന�െള വളെര ന�രീതിയിൽ

െകാ�ുേപാകു�ു .ഇവിെട 80% ലിേ�ജ് േലാൺ ഉ�്. അതിൽ 462അയൽ�ൂ��ൾ RKLS
േലാൺഎടു�വരാണ .് 11ഓളംബാ�ുകളിലായാണ്അയൽ�ൂ��ിെ�സാ��ിക
ഇടപാടുകൾ നട�ു�ത്. Cds െ� �പവർ�നംഎ�ാംതെ�ക�ി�ി തീരുമാനംഅനുസരി�ാണ്
എടു�ു�ത്.

േകാവിഡ് കാല �പവർ�ന�ൾ

�തിതലസംഘടനസംവിധാനം ശ�ിെ�ടു�ു�തിനും േമൽ��ിലു�കാര��ൾഅയൽ�ൂ�

തല�ളിൽ െപ��് എ�ി�ു�തിന് CDS, ADS,അയൽ�ൂ� തല whats app �ഗൂ��കൾ
രൂപീകരി��. 21വാർഡിലും �ഗൂ��കൾ ഉ�്. നിലവിലു� cds �ഗൂ�ിൽഎ�ാവാർഡിെലയും ADS
excicutiveെമേ�ഴ്സിെന ഉൾെ�ടു�ി 148 െമംേബർസ് ഉ�്.

Break the chain

Break the chain campaign െ� ഭാഗമായി 2500 േ�ാളം മാസ്കും സാനിൈ�സറും ര�ാം
വാർഡിെല ADS ഭാരവാഹികൾ ഉ�ാ�ി വിതരണം െചയ്തു.വിവിധ യൂണി��കൾകൂടി 9500ഓളം
മാസ്ക് തയ്�� വിവിധ വകു��കൾ�് നൽകി.



െപാതി േചാറ് വിതരണം

ഒ��് താമസി�ു�വർ�ുംഅതിഥി െതാഴിലാളികൾ�ും െപാതി േചാറ് വിതരണം െചയ്തു.
േപാലീസ് departmentവഴിയാണ് െകാടു�ത്ബാലസഭാ കു�ികൾ 300ഓളo െപാതിേ�ാറ് നൽകി.

വേയാജനഅയൽ�ൂ�അംഗ�െള വിളി�ുകയും covidകാല�് എടുേ��മുൻകരുതലുകൾ
എെ�ാെ�െയ�് പറ�ുെകാടു�ുകയും െചയ്തു.ക�ാറൈ�നിൽഇരി�ു� 16ഓളം
വേയാജ�െളക���ണി�ി കൗൺസിലർ മാർ മുേഖന ഒരു മാസ�ാലം ദിവസവും വിളി�ുകയും

അവർ�്ആവശ�മു�കാര��ൾഎ�ി�� െകാടു�ു (മരു�്, േറഷൻ മുതലായവ ).

ആല�ാട് cds െല ര�ാം വാർഡിെല ADS ഭാരവാഹികൾ പ��റികൾ whole saleആയിഎടു�്
എ�ാവീടുകളിലും മാർ��് വില�് െകാടു�ു.

േലാക നഴ് സ് ദിന�ിൽ alangad പ�ായ�ിെല കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർനഴ് സ് മാർ�് മധുരം
നൽകുകയുംആശംസകൾഅറിയി�ുകയും െചയ്തു.

ക���ണി�ി കി�ൻ

പ�ായ�ിെ�കീഴിൽ 3ക���ണി�ി കി�ണുകൾ ഉ�ായിരു�ു. പ�ായ�ും കുടുംബ�ശീയും
ഒരുമി�ായിരു�ു നട�ിയത്. മൂ�് കി�നിലും കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർആയിരു�ു ഭ�ണം
പാകം െചയ്തു െകാടു�ിരു�ത്. ഒരു ദിവസം 180ഓളം food െകാടു�ിരു�ു. 3ക���ണി�ി
കി�നും ജനകീയ േഹാ�ലാ�ി മാ��കയും െചയ്തു.



േകാവിഡ് കാല��നിതകൾ�് വീ�ിലിരു�ു െകാ�് തെ� െച�ാവു�ചിലഓൺൈലൻ

പരിപാടികൾഎറണാകുളം ജി�ാമിഷൻനട�ി. ന�പാ��കാരി,േഫാേ�ാ �ഗാഫി,ജാ�് �ഫൂ�്
challengeതുട�ിയ പരിപാടികളിൽകുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾപെ�ടു�ു.

Lockdownകാലെ�മെ�ാരു �പധാന പരിപാടിയായിരു�ു JLG �ഗൂ��കള�െട കൃഷി.എ�ാ
�ഗൂ��കള�ം ന� രീതിയിൽഈ lockdownകാല�് കൃഷി െചയ്തു.

കൂടാെത പ�ായ�ുംആേരാഗ�വകു��ം കുടുംബ�ശീയും ക�ാറൈ�നിൽഇരി�ു�
ആൾ�ാർ�്ആവശ��ിനു� മരു�ുകള�ം മ��ംഎ�ി�� നൽകുകയും വീ�ിേല�് േവ� മ��

അവശ� സാധന�ൾഎ�ി�� െകാടു�ുകയും െചയ്തു.

17/05/2020ഞായർഎറണാകുളം ജി�ാമിഷൻനട�ിയൈസബർഅയൽ�ൂ��ിൽആല�ാട്
cdsഇൽനി�ും 2725അംഗ�ൾപെ�ടു�ു.ആല�ാട് പ�ായ�ു നാലാം�ാനത് എ�ി.



നായ് വ��കരണ െമാൈബൽയൂണി�്

െതരുവ് നായ്�െള വ��കരണംനട�ു� െമാൈബൽെവ�ിനറിആശുപ�തി നീറിേ�ാട്

സഹകരണബാ�് ഹാളിൽ വ�� മ��ി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. പ�ായ�് 
�പസിഡ�  ്, CDS െചയർേപഴ്സൺ, ADMC മാർഎ�ിവർ പെ�ടു�ു.

േകാവിഡിന് േശഷംഅയൽ�ൂ�ം

േകാവിഡിന് േശഷമു�അയൽ�ൂ�ംകൂടു�ത് വാട്സ്ആ�് വഴി മുഖാ�രം കൂടുകയും

മാസ�ിൽ ഒരു തവണ �തിഫ്� ,് േലാൺതുകഎ�ിവ വാ�ു�തിനായി സാമൂഹികഅകലം
പാലി�� െകാ�് കൂടുകയും ച�ാം.ബാ�് ഇടപാടുകൾ�് േവ�ി ബാ�് മി�ത േപാലു�
സഹായ�ൾ േക���ൾവഴി നട�ാം.

ആല�ാട് cdsഇൽ മുഖ�മ��ിയുെട സഹായഹസ്തം േലാൺ 355അയ�ൂ��ിൽനി�് 3605
അംഗ�ൾഅേപ�നൽകിയി���്.

േകാവിഡ് എ� മഹാമാരി േലാകമാെക പടർ�ു പിടി�സമയ�ും ന�ുെട േകരള�ിൽ

കുടുംബ�ശീ എ� മഹാ�പ�ാനം നട�ിയഇടെപടലുകൾവളെര വലുതാണ .് മെ�ാരാൾ�ും
അനുകരി�ാൻ പ�ാ�മാതൃകകളാണ്കുടുംബ�ശീ കാഴ്ചവ�ത്. 22വർഷം പി�ി� കുടുംബ�ശീ
അതിെ�ൈകെയാ�് പതി�ി�ാ�േമഖലകൾഇ�. ദാരി�ദ� നിർമാർജനം ല��മി�് തുട�ിയ
കുടുംബ�ശീ ഇ�്ആയിര�ണ�ിന് സ്�തീകള�െട ദാരി�ദ�ം ഇ�ാതാ�ിയി���്. പുരുഷേനാെടാ�ം
തെ�എ�ാ േമഖലകളിലും ഇ�് സ്�തീ എ�ിയി��െ��ിൽഅത് കുടുംബ�ശീ എ�

മഹാ�പ�ാനം ഒ�് െകാ�് മാ�തമാണ .്22വർഷം പൂർ�ിയാ�ിയകുടുംബ�ശീ ഇ�്
േലാകെമ�ാടും മാതൃകയാ�ാൻ ഉതകു� �പ�ാനമായി മാറി�ഴി� .ു

റിേ�ാർ�  ്ത�ാറാ�ിയത് :

റസീനൈഷജു (BC MIS &ORG)

Ph :7034705248

Chairperson:

രമാേദവി �പസ�കുമാർ Ph:9605431567




