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ആമുഖം

എറണാകുളം ജി�യിൽ ആല�ാട േ്�ാ�ിേനാട േ്ചർ�ുകിട�ു� മുനിസി�ാലി�ി ആണ്

ഏലൂർ മുനിസി�ാലി�ി. വ�വസായ�ാപന�ൾ െകാ�ും ഫാകട്റികൾ െകാ�ും

സമൃ�മാണ്ആണ്ഏലൂർ മുനിസി�ാലി�ി.ജി�യിൽ വ�ത�സത്മായ �പവർ�ന�ൾ

കാഴച്വയ�്ു� വളെര കുറ� സ്ിഡിഎസ◌ുകളിൽ ഒ�ാണ ആ്ണ ഏ്ലൂർ മുനിസി�ാലി�ി.
കുടുംബ�ശീയുെട എ�ാ �പവർ�ന�ള�ം വളെര കാര��മമായി�് നട�ാ�ാൻ

േചയർേപഴസ്ൺഅട�മു� ഭരണസമിതി� സ്ാധി�ി���.് നിലവിൽ 31 വാർഡുകളിലായി
375 അയൽ�ൂ��ൾ �പവർ�ി�ു�ു. ഇതുകൂടാെത 19 വേയാജന അയൽ�ൂ��ൾ, 35
ബാലസഭ, 70സൂ�മ്സംരംഭ�ൾ, 20 JLG �പവർ�ി��വരു�ു.ഇവിെട 80% മുകളിൽഎ�ാ
അയൽ�ൂ��ള�ം ലിേ�ജ േ്ലാൺഎടു�ി���.്

മിക� �പവർ�ന�ൾ

1.വാടസ്ആ്� �്ഗൂ� ര്ൂപീകരണം

�തിതല സംഘടനാ സംവിധാനം ശ�ിെ�ടു�ു�തിനും േമൽ��ിൽ നി�ു�

വിവര�ൾ കൃത�മായി താെഴ ത�ിേല� എ്�ി�ു�തിനായി വാടസ്ആ്� �്ഗൂ� ര്ൂപീകരി��.
വാടസ്ആ്� �്ഗൂ�ിൽഎ�ാംഎഡിഎസ ഭ്ാരവാഹികെളയും അയൽ�ൂ��ിൽ വാടസ്� ഉ്�

എ�ാഅംഗ�െളയും േചർ�ു.ഇതിലൂെട വളെര േവഗംആശയവിനിമയ�ിന സ്ാധി��.

2.ക���ണി�ി കി�ൻ

േകാവിഡ ക്ാല� െ്ചയത് �പവർ�ന�ളിൽ �പധാനെ�� ഒ�ാണ ക്���ണി�ി കി�ൻ.
മുൻസി�ാലി�ി മായി സഹകരി�്ക���ണി�ി കി�ൻ 30 ദിവസം നട�ി. ഈ

�പവർ�ന�ിൽ സി ഡി എസ െ്മംേബർസ,്ഹരിത കർ� േസനഅംഗ�ൾ, കുടുംബ�ശീ
അംഗ�ൾ എ�ിവരുെട േസവന�ൾ വിലമതി�ാനാവാ�താണ.് ക���ണി�ി കി�ൻ വഴി
ദിവസവുംനൂറിലധികം ഭ�ണെ�ാതികൾവിതരണം െചയത്ു..



3. ജനകീയ േഹാ�ൽ

തു�മായ നിര�ിൽ ഭ�ണം ലഭ�മാ�ു�തിന സ്ിഡിഎസ േ്നതൃത��ിൽ ജനകീയ

േഹാ�ൽ ആരംഭി��. 20 രൂപ നിര�ിലാണ ജ്നകീയ േഹാ�ലിൽ ഉ�യൂണ ല്ഭി�ു�ത.്
എ�ാദിവസവും ഏകേദശം 100 ഉ�യൂണ ജ്നകീയ േഹാ�ൽവഴി വിതരണംനട�ു�ു.

4. മാസക് ന്ിർ�ാണം

േകാവിഡ �്പതിേരാധ�ിെ� ഭാഗമായി വിവിധ ത�ൽ യൂണി��കൾ പലതര�ിലു�

േകാ�ൺ മാസക്ുകൾ നിർ�ി�� നൽകി. 8-12 രൂപയാണ്മാസ�്ിെ� വില. ഈ
�പവർ�ന�ിലൂെട പലസംരംഭകയൂണി��കൾ�ും ഒരുഅധിക വരുമാനം ലഭി��.



5. മഴ�ാലശുചീകരണ �പവർ�നം

മുൻസി�ാലി�ിയിെല എ�ാ വാർഡുകളിലും ശുചീകരണ �പവർ�ന�ൾ

ആരംഭി��.ഹരിത കർ� േസന അംഗ�ൾ േറാഡുകള�ം മുൻസി�ാലി�ിയുെട

പരിസര�പേദശ�ള�ം വൃ�ിയാ�ി. കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ അവരവരുെട വീടുകള�ം

പരിസര�പേദശ�ള�ം ശുചീകരി��.

6.സൈ�േകാ പാ�ിംഗ്

സൈ�േകായിെല ഭ��ധാന� കി� പ്ാ�ി�ിന മ്ുൻസി�ാലി�ിയിെല ഒരുപാട ക്ുടുംബ�ശീ

�പവർ�കർ പെ�ടു�ു. േസവന മേനാഭാവേ�ാെട കൂടിയു� ഈ �പവർ�നം വളെര

അധികം �പശംസഅർഹി�ു� ഒ�ാണ.്



7. േകാവിഡ േ്ലാൺ

േകാവിഡ ക്ാല�്സാ��ികമായി ദുരിതമനുഭവി�ു�വർ� ഒ്രു ൈക�ാ�്

ആയിരു�ു കുടുംബ�ശീ വഴി നട�ിലാ�ിയ പലിശ രഹിത വായപ്.ഇതുവഴി 197
അയൽ�ൂ��ൾ� ഒ്രു േകാടി 24 ല�ം 50000 രൂപ അനുവദി�ു�തിനു� അേപ�

ബാ�ുകളിൽസമർ�ി��. ര� അ്യൽ�ൂ��ൾ�അ് 2,20,000 രൂപ േദനബാ� പ്ാസാ�ി.

8.വേയാജനേ�മം

ഈ �പതിസ�ിയിലും വേയാജന അയൽ�ൂ��ൾ സ�ർശി�്അവർ� േ്വ�

സഹായ�ൾ നട�ിെ�ാടു�ാൻ ഭരണസമിതി�്സാധി�◌ു. മരു�ുകൾ കി�ാെത

കഷട്െ��ിരു� വേയാജന�ൾ� േ്വ� ഇടെപടലുകൾ നട�ി കൃത�സമയ� മ്രു�ുകൾ

എ�ി��െകാടു�ാൻ സാധി��.േകാളിംഗ െ്ബൽ ഗുണേഭാ�ാ�ൾ� ഭ്�ണവും മരു�ും

കൃത�സമയ�് എ�ി��െകാടു�ാൻ സാധി��.േകാവിഡക്ാല�് ഏകാ�ത

അനുഭവി�ു� ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�െള ക�ത�മായ ഇടേവളകളിൽ േഫാണിലൂെട

ബ�െ�ടുവാൻസാധി��.



9.ബാലസഭ

േകാവിഡക്ാല� ബ്ാലസഭ കു�ികെളയും വേയാജന�െളയും ഉൾെ�ടു�ി 'എെ�
മു��ി'എ� േപരിൽ ഒരു േഷാർ� ഫ്ിലിം മ�രം സംഘടി�ി�ുകയു�ായി. ഇതിൽ ഏലൂർ
മുനിസി�ാലി�ിയിൽ നി� സ്ജീവമായി കു�ികൾ വീഡിേയാകൾ ത�ാറാ�ി. ബാലസഭയുെട
െഗയിം ചല�ർ േ�പാ�ഗാമായ 'വലിയ േലാകവും െചറിയ കു�ികള�ം' എ� േപരിൽ ഒരു

വാടസ്ആ്�്കൂ�ായമ് രൂപീകരി�ുകയും െഗയിമുകൾ നട�ിയും മ�്ആകട്ിവി�ി

കളിലൂെടയും ബാലസഭ കു�ികെള സജീവമായി നിർ�ാൻ സാധി��. പരി�ിതി

ദിനാചരണവുമായി ബ�െ�� "സർ�ം നമു�ു ചു��ം"എ� മ�ര�ിേല�്പരി�ിതി

സംര�ണവുമായി ബ�െ�� ചി�ത�ൾ, കഥകൾ, വിവരണ�ൾ എ�ിവയിലും ബാലസഭ
കു�ികള�െട �പവർ�നംഎടു�ുപറേയ�താണ.്



10.കൃഷി വ�ാപനം

മുൻസി�ാലി�ിയിെല ഭൂരിഭാഗം ആള�കള�ം േജാലി�ാർ ആയതിനാൽ കൃഷി

െച���വരുെട എ�ം വളെര കുറവായിരു�ു എ�ാൽ ഈ േലാ�ഡ്ൗൺ കാല�്

ഭൂരിഭാഗം ആള�കള�ം കൃഷി െച�ാൻ തീരുമാനി��. ഇതിനാവശ�മായ സഹായ�ൾ

സഡിഎ��ം കൃഷിവകു��ം േചർ� െ്ചയത്ുെകാടു�ു.



ഉപസംഹാരം

ഈ �പതിേരാധ കാലെ� കന� ജാ�ഗതയിലും കുടുംബ�ശീ� ത്േ�തായ ഇടം

കെ��ാനും സാധൃതകൾ മന�ിലാ�ി �പവർ�ി�ാനും സാധി�ി���.് ഒ�നവധി
േമഖലകള�മായി സഹകരി� �്പവർ�ി�ാനും കുട◌ുംബ�ശീ� ക്ഴി�ി���.് തുടർ�ും
കൂടുതൽആ�വിശ�ാസേ�ാെടയും അഭിമാനേ�ാെടയും �പവർ�ി�ാൻ കഴിയെ� എ�്

ആശംസി�ു�ു.


