
  പാല�ുഴ  സി ഡി എസ് േകാവിഡ് കാല �പവർ�ന�ൾ  

             ആമുഖം 
എറണാകുളം ജി�യിെല പാ�ാ�ുട േ�ാ�ിെല ന�രീതിയിൽ �പവർ�ന�ൾ 
കാഴ്ചെവ�ു� സി ഡി എസ് ആണ്  പാല�ുഴ .  നാളിതുവെര കുടുംബ�ശീ 
�പവർ�ന�ൾ എ�ാം തെ� വളെര ഊർജ�സ് ലതേയാെട മനസിലാ�ി 
െച�ാനായി�് സി ഡി എസ്  െചയർേപഴ്സൺ  അട�മു� ഭരണസമിതി 
േ�പേത�കം െ�ശ� െകാടു�ി���് . നിലവിൽ  107 അയൽ�ൂ��ൾ , വേയാജന 
അയൽ�ൂ�ം 10, ബാലസഭ 27  എ�ിവ ന�രീതിയിൽ �പവർ�ി��വരു�ു 
, േകാവിഡ് കാലം എ�ാ അയ�ൂ��െളയും ഏറ�ുെറ ബാധി�� എ�് തെ� 
പറയാം .പെ� അതിൽ നി�ും ഒ�ി��� സി ഡി എസ് െ� �പവർ�നമികവ് 
ഇവെര കരകയ�ി എ�് പറയാൻ സാധി�ും 

 �പധാന �പവർ�ന�ൾ 

ക���ണി�ി   കി�ൺ 
 
േകാവിഡ് കാല�ു െചയ്ത �പധാന�പവർ�ന�ൾ ഒ�ായ ക���ണി�ി കി�ൺ 
പ�ായ�ുമായി സഹകരി��  51 ദിവസം  നട�ുകയു�ായി , ഈ 
�പവർ�ന�ളിൽ ന�ുെട  സംരംഭകർ , JLG �ഗൂ��കൾ ,CDS െമംേബർസ് 
എ�ിവരുെട അകമഴി� �പവ�ന�ൾ നട�ി . ഇതുമൂലം  4124 
ഭ�ണെ�ാതികൾ  വിതരണം െചയ്തു വിതരണം െചയ്തു 
 

 
 



 
മാസ്ക് നിർ�ാണം   
 
വളെര അടിയ�ിരമായി മാസ്കുകൾ നിർമി�ു� �ഗൂ��കൾ ഇടെപടലുകൾ 
നട�ണം എ�് ജി�ാമിഷൻ അറിയി�് നൽകിയ അ�ുമുതൽ ഈ 
�പവർ�ന�ൾ ഭംഗിേയാടു കൂടി തുടരു�ു . 4 ME സംരഭകർ ആണ് ഇത ്
ഏെ�ടു�ു െചയ്തത് ഇതുവെര  2060 മാസ്കുകൾ നിർമി�� നൽകാൻ കഴി�ു 
, ഈ സമയ�ു ഒരു അധിക വരുമാനം അവര്ക് ലഭി�ുകയുമു�ായി 

    
 
�ീനിങ് 
  
െഹൽ�് ഡി�ാർട് െമ��മായി േചർ�ു 13 വാർഡുകളിെല , െപാതു ഇട�ളിലും 
എ�ാ വീടുകളിലും പരിസര�ളിലും �ീനിങ് �പവർ�ന�ൾ െച�ാനായി� ്
സാധി�� .പ�ായ�ിെ� �പേത�ക അഭിന�ന�ൾ ഏ��വാ�ുകയു�ായി . 
ഇതുമൂലം ഈ സമയ�ളിെല പകർ�വ�ാധികൾ കുറ�ുവാനായി�് സാധി�� 
 

 



  
കൃഷി വ�പനം 
 
കൃഷിവകു��മായി േചർ�് 80 അയൽ�ൂ��ൾ�ും ,65 JLG �ഗൂ��കൾ�ും 
പ��റിൈതയ്കൾ വിതരണം നട�ി , െകാേറാണ സമയ�ു 
കൃഷിവ�പി�ി�ുക എ� ല��ം ഇതുമൂലം ൈകവരി�ാൻ സാധി�� . കൂടാെത 
ജി�ാമിഷെ� �പേത�ക മ�രം എെ� മ�് എെ� അടു�ള എ� േ�പാ�ഗാമിൽ 
ഇവിെട നി�ും ആള�കള�െട പ�ാളി�ം ഉ�ായിരു�ു 
 
മുഖ�മ��ിയുെട സഹായഹസ്തം 
 
േകാവിഡ് കാല�ു ബു�ിമു�് അനുഭവി�ു� ആള�കൾ�ു 
സാ��ികസഹായം നല്കുക ഈ �പവർ�ന�ൾ ഇവിെടയും ന�രീതിയിൽ 
�പവർ�നം കാഴ്ചെവ�ാൻ സാധി�� ജി�ാമിഷനിൽ നി�ും അനുവദി��ത� 
5400000 ല�ം  രൂപ സമയബ�ിതമായി അർഹതെപ�വെര കെ��ി 
അേപ�കൾ ബാ�ിൽ െകാടു�ു തീർ�ാനായി�് സാധി�� 
  
   സൈ�േകാ വഴിയു� കി�്പാ�ിങ് 
ഭഷ� ധാന�കി�് പാ�ി�ിനായി�് സി ഡി എസ്  െചയർേപഴ്സൺ  അട�ം എ�ാം 
െമേ�ഴ്സും ഒ�ി��നി�ുെകാ�് ന� �പവർ�ന�ൾ കാഴ്ചെവ�ാൻ സാധി�� 
െപാതു�പവർ�ന�ൾ 
വേയാജന ആൾ�ൂ��ൾ സ�ർശി�� അവർ�ുേവ� സഹായ�ൾ 
െച�ാനായി�് സി ഡി എസ് നു സാധി�� .അവരുെട ആവശ��ൾ 
േചാദി��മനസിലാ�ി മുന്േപാ��� ജീവിത�ിേല�് ൈകപിടി��യർ�ാൻ ഈ 
േകാവിഡ് കാല�ു സാധി�� . േകാളിങ് െബൽ ഉപാേഫാ�ാ�െള സ�ർശി�� 
അവർ�് േവ� കാര��ൾ െചയ്തുെകാടു�ു , േഫാണിലൂെടയും , സി ഡി എസ ്
െമ�ർമാരുെട േനരി��� സ�ർശന�ിലൂെടയും അവെര അറിയാൻ െ�ശമി�� . 
ബാലസഭാ കു�ികള�െട മാനസിക ശാരീരിക ഉ�ാസ�ിനായി�് അവെര െകാ�് 
കൃഷിെച�ി�ി�ുകയും െചയ്തു . പാല�ുഴ സി ഡി എസ്  െ� പരിധിയിൽ 
ക�ാറൈ�നിൽ കഴിയു� 28 ആള�കള�െട മനസികമായി��� ബു�ിമു�കൾക ്
ഒരു പരിധിവെര െഹൽ�് ഡി�ാർട് െമ��മായി േചർ�് ന�ുെട ജൻഡർ 
െഹൽപ് െഡസ് കുമായി േചർ�് ന� രീതിയിൽ �പവർ�ി�ാൻ സാധി�� 
.മാനസികപി�ുണയും നൽകിവരു�ു . നാളിതുവെരയായി�് േകാവിഡ് കാലെ� 
�പവർ�ന�ൾ ആണ് ഇെതാെ�. 
 
സി ഡി എസ്  െചയർേപഴ്സൺ   : ബീന സ�ി   
േഫാൺ ന�ർ                            : 99473 27664 
MKSP BC                            : സുേനാജ്.M.K 
ഇട��ി & പ��രു�ി േ�ാ� ്
േഫാൺ ന�ർ                          :7034077660 
 

 


