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ആമുഖം
എറണാകുളം ജി�യുെട കിഴേ�അ��ായി േകാ�യം ജി�േയാട് േചർ�് നിൽ�ു� �പേദശമാണ്

ഇല�ി �ഗാമ പ�ായ�് .മുവാ��പുഴ താലൂ�ിൽ പാ�ാ�ുട േ�ാ�ിൻെറ പരിധിയിൽആണ്

ഇല�ി സിഡിഎസ് .29.48 ച.KM വിസ്തീർ�മു� പ�ായ�ിൽ 13

വാർഡുകളാണു�ത് .16495 ജനസംഖ�യു� പ�ായ�ിൽ 8134 പുരുഷ�ാരും 8361

സ്�തീകള�മാണു�ത് .

114

അയൽ�ൂ��ള�� ഇല�ി CDSൽ 1620അംഗ�ൾ ഉ�് .കൂടാെത 15 വേയാജന

അയൽ�ൂ��ള�ം,14ബാലസഭയും �പവർ�ി�� വരു�ു .87 െജഎൽ ജി കള�ം,21 ME

യൂണി��കള�ം ഇതിനകം രജി�ർ െചയ്തി���് .

 CDS �പവർ�ന�ൾ

 WHATSAPP �ഗൂ�്

CDS ഭാരവാഹികള�ം ADS ഭരണസമിതിയുമട�ു�തുമായ ഒരു WHATSAPP �ഗൂ��ം,എ�ാ ADS

തല�ിലുമായി 13 �ഗൂ��കള�ം,കൂടാെതഅയൽ�ൂ� തല�ിൽ 95 �ഗൂ��കള�മാണ് നിലവിൽ

ഉ�ത.്േലാകം മുഴുവൻ െകാേറാണ പടർ� ഈകാലഘ��ിൽ ഇ�രം �ഗൂ��കളിലൂെട CDS

ൻെറ എ�ാ �പവർ�ന�ള�ം വളെര മികവു� രീതിയിൽ നട�ിലാ�ാൻസാധി�� .

 ക���ണി�ി കി�ൻ

പ�ായ�ിൻെറ േനതൃത��ിൽ കുടുംബ�ശീയുമായി സഹകരി�� ക���ണി�ി കി�ൻ

തുട�ിയിരു�ു .ഏകേദശം 1300 നു മുകളിൽ സൗജന� ഭ�ണം സമൂഹ�ിെല നിരാലംബരായ

ജനവിഭാഗ�ിന് എ�ി�� െകാടു�ാൻ CDS നു സാധി�� .5 കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ 24



ദിവസേ�ാളം ക���ണി�ി കി�ണിൽ �പവർ�ി�� .

 ബാലസഭ

ബാലസഭ കു�ികള�െട േനതൃത��ിൽബാലകൃഷി നട�ിവരു�ു.കൂടാെത ജി�ാ മിഷൻെറ

േനതൃത��ിൽ നട� 'വലിയ േലാകവും െചറിയ കു�ികള�ം 'എ�ക�ിസ് മ�രം കു�ികെള�ാം

അേവശേ�ാെടയാണ് ഏെ�ടു�ത.്

 വായ്പാ പ�തി

മുഖ�മ��ി യുെട സഹായഹസ്തം വായ്പാ പ�തി cdsൽഅർഹതയു�എ�ാവർ�ും

10000/- രൂപ വീതമാണ് െകാടു�ു�ത്.37അേപ�കളിൽ നി�ായി 436 േപരാണ്
വായ്പ�ായി അേപ�ി�ത്.എ�ാഅേപ�കള�ം വിശദമായ പരിേശാധന�് േശഷം ബാ�ിൽ

സമർ�ി�ുകയും െചയ്തു.Union bank,Co operative bank

ഇല�ി,അ��ാൽ,മുേ�ാലപുരം എ�ീ ബാ�ുകളിയ്�ാണ് submit െചയ്തത്

 മ�് പരിപാടികൾ

എറണാകുളം ജി�ാ മിഷെ� പരിപാടികളായCyberഅര�ു ,Jackfruit challenge,എൻെറ

മ�് എൻെറ പ��റി എ�ിവയ്�് ന� പ�ാളി�മാണ് cdsൽ നി�ുമു�ായത.്അതുവെര

ഒഫീഷ�ൽ കാര��ൾ മാ�തം പറ�ു വ� whatsapp �ഗൂ��കെള�ാം സംഗീതമയമായി.ച�

െകാ�് ഇ�തയധികം ൈവവിധ� വിഭവ�ൾസാധ�മാകുെമ�് കുടുംബ�ശീ േച�ിമാർ െതളിയി��.



അഗതി രഹിതം േകരളം പ�തിയിെല 60
വയസിനുമുകളിലു� 86അംഗ�െള cdsഅ�ൗ���ം cds െമംേബഴ് സും 4 �പാവശ�ം

വിളി�ുകയും അവരുെട േ�മംഅേന�ഷി�ുകയും െചയ്തു.ഒ��ു താമസി�ു� പലർ�ും

ത�ൾ�ും ആെര�ിലുെമാെ� വിളി�ാനു�േ�ാ എ�് സേ�ാഷപൂർവം പറ�ുെവ�ു

വിളി�ാൻ നിേയാഗി�െപ�വർ പറ�ു

 ഭാവി �പവർ�ന�ൾ

സാമൂഹികഅകലം പാലി�� െകാ�് മാസ്ക്

ഉപേയാഗി�് െകാ�് ഞായർ ഒഴിെകയു� ദിവസ�ളിൽഅയൽ�ൂ�ം കൂടുവാനാണ് തീരുമാനം

എടു�ിരി�ു�ത.്കഴിയു�തും വീടുകളിൽ കൂടു�ത് ഒഴിവാ�ി േതാ��ളിേലാ മ��ം കൂടി

മാസ�ിെലാരി�ൽ �തിഫ്��ം ,തിരി�ടവുെമ�ാം ബാ�ിൽഅട�ുവാനാണ് തീരുമാനം.ക���ണി�ി

കി�ൻ ഇേ�ാൾ ജനകീയ േഹാ�ൽആയി ,ദിവസവും 25/ രൂപ നിര�ിൽ ഉ�ഊണ് നൽകി

വരു�ു .ഇത് ഭാവിയിേല�് ന� രീതിയിൽ െകാ�് േപാകാനും ൈവകി�േ��ുംഈ നിര�ിൽ

ഊണ് നൽകാനുമു�സാധ�തകൾ cds ൻെറ പരിഗണനയിൽ ഉ�് .
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