
വാടാന��ി പ�ായ�്

േകാവിഡ് േലാ�്ഡൗൺകാലെ� CDS �പവർ�ന റിേ�ാർ�് .

തളി�ുളം േ�ാ�ിെ� പരിധിയിൽ െപടു�വാടാന��ി പ�ായ�ിൽ 18വാർഡുകളാണ്
ഉ�ത.്18വാർഡുകളിലുമായി 232അയൽ�ൂ��ള�ം ഉ�്.ഇതുവെരയു�കുടുംബ�ശീയുെട
എ�ാ �പവർ�ന�ൾ�ും പ�ായ�ിെ� ഭാഗ�് നി�ുംഅയൽ�ൂ��ള�െട ഭാഗ�് നി�ും

ന� രീതിയിലു�സഹകരണമായിരു�ു.

കമ��ണി�ി കി�ൻ

േലാ�്ഡൗൺആരംഭി� മാർ�് 24ന് െതാ�ടു� ദിവസം തെ�കമ��ണി�ി കി�ൻ

ആരംഭി�ുവാൻ CDS ന് സാധി��.പ�ായ�ിെ� േനതൃത��ിൽവാടാന��ി കമല െനഹ്റു
സ്�ൂളിലാണ് കമ��ണി�ി കി�ൻആരംഭി�ത്. March 26 ന് പ�ായ�് �പസിഡ� ് ബഹു.ഷിജി�്
വട�ുംേ�രിആണ് കമ��ണി�ി കി�ൻ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തത.്കമ��ണി�ി കി�നിൽ �പഭാത
ഭ�ണം, ഉ�ഭ�ണം,അ�ാഴംഎ�ി�െനവിതരണം െചയ്തിരു�ു.



എ�ാഅയൽ�ൂ��ള�ം ത�ാലാവു�വിധം കി�നിേല�്സാധന�ൾത�് സഹായി��.
അരി, പ��റി ,ഉപകരണ�ൾതുട�ിഎ�ാസാധനസാമ�ഗഹികള�ംഅയൽ�ൂ�ം ത�്
സഹായി��. 600ൽകുറയാെത ഉ� ഭ�ണം വിതരണം െച�ാൻ CDS ന് സാധി�ി���്.

കി�നിേല�് CDS െല ജീവ �ഗൂ��കള�ം മ�് മാർ��ിംഗ് യൂണി��കള�ം മുളക െപാടി, മ�ൾെപാടി

അ�ിെനഅടു�ളയിേല�് േവ�സാധന�ൾസൗജന�മായി നൽകി.

അഗതി രഹിത േകരളം

CDS െലഅഗതി രഹിത േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെ�� മുഴുവൻകുടുംബ�െളയും CDS Accountant
െ�യും SocialDevolpment RPയുെടയും സഹായേ�ാെട േഫാണിൽവിളി�് ബ�െ�ടുകയും
അവർ�്ഏെത�ിലും തര�ിലു�അസൗകര��ൾ േനരി�ി��േ�ാ, ഭ�ണം, മരു�്
ലഭി�ാ�ിരി�ി��േ�ാഎ�്അേന�ഷി��.ആയതിെ�ഫലമായി 3 േപർ�് കമ��ണി�ി കി�ൻ
വഴി ഭ�ണം െകാടു�ുവാനും ഒരാൾ�് മരു�് വാ�ി െകാടു�ാനും കഴി�ു.

ബാലസഭ

ബാലസഭകു�ികൾ�ായി ജി�ാ തല�ിൽഏ�പിൽ 8-12വെര നട�ിയ മൽസര�ിൽ
വാടാന��ി CDS െലബാലസഭകു�ികൾവാശിേയാെട പെ�ടു�ുകയും ചിലർ
സ�ാനർഹരാവുകയും െചയ്തു.ചി�തെചന,കർ��ൺ,കഥഎ�ി�െനനീള��ു മൽസരഇന�ൾ.
ധാരാളം participants ഉ�ായിരു�തിനാൽതിരെ�ടു�് വളെര വിഷമകരമായിരു�ു.

ബാലസഭകു�ികൾ�ായി CDSതല�ിലും േ�ാ�് തല�ിലും േ�ാ�് േകാർഡിേന�റുെട
േനതൃത��ിൽMay 6- May 15വെര മൽസര�ൾനട�ു.ഔഷധ േതാ� നിർ�ാണം,ബാലസഭ
ൈകപുസ്തകനിർ�ാണം ,പുസ്തകപരിചയംഎ�ിവയായിരു�ു മൽസരഇന�ൾ.
വാശിേയറിയ മൽസര�ളായിരു�ു.എ�ാ വാർഡിൽ നി�ും ബാലസഭകു�ികള�െട
കലാസൃഷ്ടികള�മായി ഒരുൈകപുസ്തകം'വാർഡ് തല�ിൽതിരെ�ടു� 5സൃഷ്ടികൾ CDS
തല�ിൽ േ�കാഡീകരി�് CDSതല�ിൽ ഒരു പുസ്തകo നിർ�ി�ുകയും േലാ�്ഡൗണിനു



േശഷംവിശിഷ്ട വ��ികെളെ�ാ�്�പകാശനം െച�ി�ാനാണ് തീരുമാനം.

വാർഡ്തലൈക��സ്തകം CDS െമ�ർമാർ െചയർേപഴ്സണുൈകമാറു�ു.

ഔഷധേതാ� നിർ�ാണം

60വയ�ിന് മുകളിൽ ക�ാറ��നിൽ ഉ�ആള�കെള േഫാണിൽബ�െ��്അവരുെട േ�മo
അേന�ഷി�ു�ു elderly focussed േ�പാ�ഗാമിൽ വാടാന��ിയിൽ നി�ും ഒരു വ��ി മാ�തമാണ്
ഉ�ായിരു�ത്ആെള ദിവസവും ന�ുെട RPവിളി�ുകയും കാര��ൾതിര�ുകയും
െചയ്തിരു�ു.

ME & Marketing

േലാ�്ഡൗൺകാല�് വീ��മാർ�് വിരസതഅക�ാനായി പാചക മൽസര o
സംഘടി�ി��.നാടൻ വിഭവ�ള�െട വ�ത�സ്ത കൾപരീ�ി�ു� ഒരു ഉ�ഗൻ മൽസരമായിരു�ു.
പഴയകാല�ിെ� മറ� രുചി പുതിയ ജനേറഷനു പരിചയെ�ടു�ി െകാടു�ഈമൽസരെ�

ആേവശേ�ാെടയാണ് വീ��മാർ വരേവ�ത്.വാടാന��ി CDടെല ഒ��മി�അ�മാരുംഈ
മൽസര�ിൽപെ�ടു�ു.

വാടാന��ി CDടെല തു�ൽയൂണീ��കൾകമ��ണി�ി കി�നിേല�്ആവശ�മായ മാസ്�കൾ
സൗജന�മായി വിതരണം െചയ്തു.



ഓർഗൈനേസഷനുമായി ബ�െ��് നട�ിയവർ�്

CDS െല വേയാജനഅയൽ�ൂ��ളിെലഅംഗ�ൾ�ായി േലാ�്ഡൗൺകാലെ�വിരസത

അക�ാനായി "ഇ�ലകളിേല�് ഒരു യാ�ത"എ�േപരിൽ ഒരു പരിപാടി സംഘടി�ി��.
വേയാജന�ൾഅവർഎഴുതിയ കുറി��കള�ം േലഖന�ള�ം നമു�്അയ�് തരികയും ന�ൾ

അത് �ഗൂ�ിൽ ചർ� െച��കയും െചയ്തു.

ൈമേ�കാ ഫിനാൻസ് മായി ബ�െപ�� നട�ിയ �പവർ�ന�ൾ

േകാേറാണകാലെ�ന�ുെട ഗവൺെമ��െ�വായ്പസഹായഹസ്തം വാടാന��ി CDS െല 25
യൂണി�ിെല 286അംഗ�ൾ�ായി 25 45,000 െകാടു�ാൻസാധി��.

േകരളസർ�ാർ ജന�ളിേല�് േനരി�് പണംഎ�ി�ു�തിെ� ഭാഗമായി നാ�ികഫർ� റൂറൽ

ബാ�് നൽകു� CM HLSവായ്പ വാടാന��ി പ�ായ�്കുടുംബ�ശികൾ�് നൽകു� 1 േകാടി
61 ല��ിെ�വായ്പയുെട ഉൽഘാടനംബാ�് �പസിഡ� ്ഐ.െക.വിഷ്ണുദാസ് ഉൽഘാടനം
െച���ു

MKSP

ചാ ചാ മ ചാ ക�ാ�യിൻ ഭാഗമായി എ�ാ വാർഡിലും ച��ുരു ,മാ�ാ�ി വി�ുകൾപാകുകയും
അയൽ�ൂ���ൾഅതിെന ന� നിലയിൽ േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും െചയ്തു. കൂടാെതഎ�ാ JL
Gയൂണീ��കള�ം കി�നിേല�്ആവശ�മായ പ��റികൾസൗജന�മായി നൽകി.

റിേ�ാർ�് എഴുതി ജി�ാ മിഷനിേല�്സമർ�ി�ു�ത്



ഐറിൻ േമരി 23/05/2020

േ�ാ�് േകാർഡിേന�ർ

DDUGKY - SD

തളി�ുളം


