
ആര�നാട് സി ഡി എസ്
െകാേറാണ കാലെ�

�പവർ�ന�ൾ



ആമുഖം
                             തിരുവ�പുരം ജി�യിെല െവ�നാട് േ�ാ�ിൽ
ഉൾെ�ടു�താണ്  ആര�നാട് �ഗാമപ�ായ�്. നൂ�ാ�ുകൾ�്
മു�് ഈ �പേദശം �പഗല്ഭരായ �പഭുകുടുംബ�ള�െട
ആ�ാനമായിരു�ു. േകാ�യ്�കം, കാവൽപുരമു�് തുട�ീയ
�ലേപരുകൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. എ.ഡി. ഒ�ാം ശതകം
മുതൽ പ�ാം ശതകം വെര ആര�രാജാവിെ� ഭരണ�ിൻ
കീഴിലായിരു�ു ഈ �പേദശം എ�ു കരുതെ�ടു�ു.ഭൂ�പകൃതി
അനുസരി�് പ�ായ�ിെന മല��േദശ�ൾ, ഉയർ� കു�ിൻ
�പേദശ�ൾ, ചരിവുകൾ, താഴ്വാര�ൾ എ�ി�െന
തിരി�ിരി�ു�ു. പ�ായ�ിെല മ�ിന�െള �പധാനമായും
വന�പേദശമ�്, ലാ�േറ�് മ�്, എ�ൽ മ�് എ�ി�െന
തിരി�ിരി�ു�ു.
കുടുംബ�ശീ �പ�ാന�ിെ� തുട�കാലം മുതൽേ� ആര�നാട്
cds �സ് �പവർ�നം വത�സ്തമായിരു�ു .
േകാവിഡ് 19 എ� മഹാമാരി േലാകം കീഴട�ു� ഈ
സാഹചര��ിൽ േകാവിഡിെന �പതിേരാധി�ാൻ മുൻപിൽ തെ�
ആര�നാട്  cds ഉം ഉ�്. ജി�ാമിഷ� �പവർ�ന�േളാെടാ�ം
മ��വകു��കള�െട സഹകരണേ�ാെട cds െ� തനതായ
�പവർ�ന�ൾ െചയ്തുെകാ�ും േകാവിഡിെന ഇവർ
�പതിേരാധി�ു�ു.



MF
  

ആര�നാട് �ഗാമപ�ായ�ിെല കുടുംബ�ശീ സി ഡി സ്
യിൽ 343 കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ�ാണ് മുഖ�മ��ിയുെട
സഹായഹസ്തം വായ്പയായീ ലഭി�ത് .
31300000രൂപയാണ് സിഡ് സ് നു അനുവദി�� കി�ിയത്.
നിലവിൽ 71 കുടുംബ�ശീ കൾ�ായീ 8340000 രൂപ 835
അംഗ�ൾ�ായീ നൽകിയി���് .313 കുടുംബ�ശീയുെട
അേപ� ബാ�ിൽ സമർ�ി�ി���് .



ME & Marketing
 

 
 
േലാ�േഡാൺ കാല�ു me & Marketing നെ�ാരു ചുവടുെവ�ാണ്
വരു�ുവാൻ ന�ുെട സി ഡി സ് നു സാധി�� . S A chemicals sun products
എ� യൂണി�് ഹാൻഡ് വാഷ് , sanitizer , എ�ിവ നിർമി�� വിപണനം
നട�ി . ഈ യൂണി�ിെ� �പവർ�നം ജി�ാതല�ിൽ എ�ി��
മാതൃക ആകുവാൻ സാധി�� . അതുേപാെല വ�ത�സ്തമാെയാരു
�പവർ�നമായിരു�ു േഹാംേഷാപ് ലൂെട പ��റി ഉ�െപടു�
അവശ� വസ്തു�ൾ വാർഡ് തല�ിൽ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�െട
സഹായേ�ാടു കൂടി 350 വീടുകളിൽ എ�ി�ാൻ സാധി��.
കുടുംബ�ശീ വനിതകൾ�ായീ േലാ�േഡാൺ കാല�ു പഴമയുെട
രുചി പു�ൻ തലമുറയിേല�ു എ�ി�ുവാൻ രുചിേയാർമ  എ�
മ�ര�ിലൂെട സാധി�� അതിനായീ whatsapp �ഗൂ�്
രൂപീകരി�ുകയും അതിൽ എ ഡി സ് തല�ിൽ പാചക
കുറി��കൾ ലഭി�ുകയും െചയ്തു . കുടുംബ�ശീ യൂണി�ായീ
�പവർ�ി�� വ�ിരു� വനിത േഹാ�ലിെന ജനകീയ േഹാ�ൽ ആയീ
മാ��കയും 2 ഏ�പിൽ 2020 മുതൽ ശരാശരി 200 ഊണ് െവ�� നൽകി
വരു�ു . 6 ത�ൽ യൂണി��കളിൽ നി�ായി മാസ്കുകൾ നിർ�ി��
സി ഡി സ് വഴി വിപണനം നട�ി .



MKSP
covid 19 വ�ാപകമായീ പടരു� സാഹചര��ിൽ പ��റിയിൽ
സ�യംപര�ാപ്തത വരു�ുവാൻ മുഖ�മ��ിയുെട
നിർേദശ�ിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ കുടുംബ�ശീ യിലും 2 െജ എൽ
ജി കൽ രൂപീകരി�ുവാൻ അറിയി�് നൽകി .
ൈമേ�കാ�ഗീൻ പാചക മ�രവും മായീ ബ�െപ�� വിവിധ എ
ഡി എസ് കളിൽനി�ും വ� എൻ�ടി കളിൽ നി�ും കാണാകുഴി
വാർഡിെല സി ഡി സ് അംഗമായ �ശീമതി സൗമ� പയർ മുള�ി��
െചയ്ത മ�ര�ിൽ cds തല�ിൽ ഒ�ാം �ാനം ലഭി��
േ�ാ�് തല�ിൽ മ�ര�ിന് േവ�ി എൻ�ടി ലഭി�ുകയും
െചയ്തു



SD
 

 
covid -19 മഹാമാരി പടരു� ഈ സാഹചര��ിൽ 60
വയസിൽ കൂടുതൽ ഉ� അഗതി രഹിത േകരള�ിൽ
ഉൾെപ� ഗുണേഭാഗ്താകള�െട സുഖവിവര�ൾ
അേന�ഷി�ുകയും ആവശ�ം ആയ േസവന�ൾ െചയ്തു.
ഇവർ�് ആവശ�മായ ഭ��സാധന�ൾ , മരു�ുകൾ ,
മ�� അവശ� വസ്തു�ൾ എ�ിവ എ ഡി സ് അംഗ�ള�ം
ആശാവർ�ർ മാരുെടയും സമയബ�ിത മായ
ഇടപടിലിലൂെട എ�ി�ാൻ കഴി�ു . അഗതി രഹിത
േകരളം ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�ു. പാേഥയം  പ�തിയിൽ
ഉ�െപ� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് ക���ണി�ി കി�ൻ
മുേകന വീടുകളിൽ ഉ�ഭ�ണം എ�ി�ാൻ സാധി��.
വേയാജന അയൽ�ൂ��ിെ� ഉം സ്േനഹിതാ കാളിങ്
െബൽ ഗുണേഭാ�ാ�ള�െടയും �പേ��ക �ശ�
ഉ�ാകണം എ�് അതാതു �പേദശെ� കുടുംബ�ശീ
അംഗ�ൾ�് അറിയി�് നൽകി .



ത�ാറാ�ിയത്

നിദിയ പി മുഹ�ദ്
േ�ാ�് േകാഓർഡിേന�ർ

എം ഇ & മാർ��ിംഗ്
െവ�നാട് േ�ാ�്
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ആര�നാട് സി ഡി സ്
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