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ആമുഖും 

 

 

 എറണാകുളം ജില്ലാമിഷsâ   നേതൃതവത്തിൽ വളരെ േല്ലെീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു 
വെുന്ന ഒെു CDS  ആണ് കെുമാല്ലൂർ. കെുമാല്ലൂർ പ്രാമരഞ്ചായത്തിരല് 20 

വാർഡുകളില്ായി 390 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ആണ് കുടുംബപ്രീ CDS ന് കീഴില്ുള്ളത്. 
ഇതിൽ ഒെു ST അയൽക്കൂട്ടവും 2 SC അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും ഉൾരെടുന്നു. കൂടാരത 31 

വനയാജേ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്.  
 

 കെുമാല്ലൂർ പ്രാമരഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡണ്ട് പ്രീ.G.D ഷിജു, CDS രെയർനരഴ്സൺ 
പ്രീമതി സുഹൈല് ല്ത്തീഫ്, രഞ്ചായത്ത് CDS, ഭെണസമിതി അംരങ്ങളുരട 

സൈകെനത്താരടയും രങ്കാളിത്തനത്താരടയും ആണ് CDS sâ     പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
മുനന്നാട്ട് രകാണ്ടു നരാകുന്നത്. ജില്ലാമിഷsâ  േിർനേരാേുസെണം സംഘടേ, ഹമനപ്കാ 
ഫിോൻസ്, ഹമനപ്കാസംെംഭങ്ങൾ,മാർക്കറ്ിംഗ്, MKSP, സാമൂൈയവികസേം, DDU-

GKY  എന്നിങ്ങരേ എല്ലാ നമഖല്കളില്ും സജീവ ഇടരരടല്ുകൾ േടത്തുന്നതിൽ  CDS 

വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

നകാവിഡ്  കാല്രത്ത വിവിധ പ്രവർത്തേങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി രരങ്കടുക്കാൻ 
കുടുംബപ്രീ CDS ന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നകാവിഡ് കാല് പ്രധാേ പ്രവർത്തേങ്ങൾ 
െുവരട നെർക്കുന്നു. 
 

• കമ്മ്യൂണിറ്ി കിച്ചൺ 

• മാസ്് േിർമ്മ്ാണം 

• സഹൈനകാ രാക്കിംഗ് 

• നകാവിഡ് േിെീക്ഷണ നകപ്രം രുെീകെണം 

• ദുെന്ത േിവാെണ നസേ രങ്കാളിത്തം 

• ഹത വിതെണം, രച്ചക്കറി കൃഷി 
• വനയാജേങ്ങൾക്കും  കുട്ടികൾക്കുമായുള്ള പ്രവർത്തേങ്ങൾ 

• പ്തിതല് സംഘടേ സംവിധാേം രക്തിരെടുത്തൽ 

• CMHLS നല്ാൺ വിതെണം 

• ജില്ലാമിഷൻ േിർനേരപ്രകാെമുള്ള മറ്ു പ്രവർത്തേങ്ങൾ 



1.കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 
 

കെുമാല്ലൂർ പ്രാമരഞ്ചായത്തിsâ   സൈകെണനത്താടുകൂടി കുടുംബപ്രീ സിഡിഎസ് 

5 അംരങ്ങളും 4 സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകെും നെർന്ന്  രഞ്ചായത്തിേകത്തുള്ള  
കുടുംബപ്രീ കാന്റീേില്ാണ് കമ്മ്യൂണിറ്ി കിച്ചൻ  ആെംഭിച്ചത്. മാർച്ച്  27 ന് 
ആെംഭിച്ച കിച്ചൻ ഏപ്രിൽ 24വരെ മുടങ്ങാരത 28 ദിവസം സൗജേയമായി 
ഉച്ചഭക്ഷണവും അതയാവരയക്കാർക്ക് ൊപ്തി ഭക്ഷണവും േൽകി. അതിഥി 
രതാഴില്ാളികളും കിടെു നൊരികളും ഒറ്രെട്ട് കഴിയുന്നവെും 
ആപ്രയ(DFK)അംരങ്ങളും കമ്മ്യൂണിറ്ി കിച്ചന്രറ രുണനഭാക്താക്കളായി. കമ്മ്യൂണിറ്ി 
കിച്ചന്രറ പ്രവർത്തേങ്ങൾക്കു നവണ്ട അെിയും രല്വയഞ്ജേങ്ങളും രച്ചക്കറിയും 
തനേര സവയംഭെണ സ്ഥാരേത്തിന്രറ  സ്നരാൺസർഷിെില്ുരട  ആണ് 
കരണ്ടത്തിയത്. 8 JLG കൾ 8 ദിവസനത്തക്ക് നവണ്ട രച്ചക്കറികൾ ല്ഭയമാക്കി. 
ഒെുദിവസം രൊരെി 150 നരർക്ക് എന്ന േില്യിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം േൽകി. വാർഡ് 
5 രല് 2 കുടുംബപ്രീ യൂണിറ്ുകൾ രച്ചക്കറികളും രല്െെക്ക് സാധേങ്ങളും 
കിച്ചണിനല്ക്ക്സംഭാവേ േൽകി. വളരെ േല്ല െീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്ി കിച്ചൻ േടത്തി 
വിജയിെിക്കുവാൻ കുടുംബപ്രീ CDS ന്സാധിച്ചു. 

 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വിവരങ്ങൾ 

ഗുണഭ ോക്തോക്കൾ    എണ്ണം സഭപോൺസർഷിപ്പ് 
നൽകിയവർ 

അതിഥി തതൊഴിലൊളികൾ  67 ബൊങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ,യുസി 
കകൊകളജ് 

കിടപ്പുക ൊഗികൾ 5 എംഎൽഎ ഫണ്ട് 
 

ഒറ്റതപ്പട്ട കഴിയുന്നവർ 11 ക ുമൊലൂർ സർവീസ് 

സഹക ണ ബൊങ്ക് 
 

ആശ്രയ അംഗങ്ങൾ 9 സിമിലിയ കഹൊമികയൊ 

ഡിസ്തെൻസറി 
 

വികലൊംഗർ 2 SNDP തട്ടൊെടി. 

മറ്റു വിഭൊഗക്കൊർ  50 JLG കൾ, കുടുംബശ്രീ 
യൂണിറ്റുകൾ 

 

     
❖ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന് 
വേണ്ട ഭക്ഷണും കുടുുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി 
പാക്കിങ് നടത്തുന്നു 

❖ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ - 
കരുമാല്ലൂർ ശ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 
േീഡിവയാ ശ്പവേൻ്്ററഷൻ 

 



2.മാസ്ക് നിർമ്മ്ാണും 

 നകാവിഡ്  പ്രതിനൊധ പ്രവർത്തേത്തിsâ ഭാരമായി കെുമാല്ൂർ കുടുംബപ്രീ CDS 

രല്  47- ഓളം കുടുംബപ്രീ യൂണിറ്ുകൾ മാസ്് േിർമാണം തുടെുന്നു. തുടക്കത്തിൽ 
മൂന്ന് യൂണിറ്ുകൾ േിർമ്മ്ിച്ച മൂവായിെത്തില്ധികം മാസ്ക്കുകൾ ജില്ലാമിഷന് 
ഹകമാറി. രഞ്ചായത്തിനല്ക്ക് ആയി ഒെു ല്ക്ഷം  മാസ്ക്കുകൾ സൗജേയമായി 
േിർമ്മ്ിക്കാേുള്ള യത്േം കുടുംബപ്രീ അംരങ്ങൾ സസനന്താഷം ഏരറ്ടുത്തു. 
സ്കൂളുകളിനല്ക്കും മറ്ും വിതെണത്തിോയി തുണിയും േൂല്ും എല്ലാം 
രഞ്ചായത്ത് ല്ഭയമാക്കിയതിൽ 18000 മാസ്ക്കുകൾ രൂർത്തിയായി. 
ബാക്കിയുള്ളവയുരട േിർമ്മ്ാണം സജീവമായി തുടർന്നുരകാണ്ടിെിക്കുന്നു. ഇത് 
കുടുംബപ്രീ അംരങ്ങളുരട നസവേ മനോഭാവത്തിന്രറ  ഉദാത്ത മാതൃകയാണ്. ഇതു 
കൂടാരത വാർഡുകളിൽ തരന്ന സൗജേയമായി മാസ്് തയ്ച്ച്ചുവിതെണം േടത്തുന്ന 
യൂണിറ്ുകളുണ്ട്. ESAF, മുത്തൂറ്് നരാല്ുള്ള െില് സ്ഥാരേങ്ങൾ രമറ്ീെിയൽസ് 
മാസ്് േിർമ്മ്ാണത്തിന് േൽകുകയും അവെുരട ഓർഡർ പ്രകാെം യൂണിറ്ുകൾ 
മാസ്കുകൾ തയ്ച്ച്ചു രകാടുക്കുകയും രെയ്യുന്നു. ഈ നകാവിഡ്  കാല്ത്ത് 
രെറിരയാെു വെുമാേമാർഗ്ഗമായി മാസ്് േിർമാണരത്ത മാറ്ാേും െില് 
യൂണിറ്ുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
  

 മാസ്ക് നിർമ്മ്ാണും കണക്ക് േിേരങ്ങൾ 

  

കുടുുംബശ്രീ 
യൂണിറ്റുകളുറട എണ്ണും  

തയ്ച്ച്ച/േവീകരിച്ച 
ഓർഡറുകൾ 

ഏറ്റുോങ്ങുന്ന സ്ഥാപനും 

3 unit 3000 ജില്ലാ മിഷൻ 

47 unit 1 ല്ക്ഷം(ഓർഡർ) 
 

കെുമാല്ലൂർ രഞ്ചായത്ത്   

1 unit 725 ESAF,മുത്തൂറ്,മാഞാല്ി 
റസിഡൻസ് 
അനസാസിനയഷൻ   

 

❖ കരുമാല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിവല്ക്ക് ആേരയമായ മാസ്കകുകൾ കുടുുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങൾ േൗജനയമായി തയ്ച്ച്ച് റകാടുക്കുന്നു... ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 
അമ്പതിനായിരും മാസ്കകുകളാണ് കുടുുംബശ്രീ നൽകുന്നത്.... ഇതിന് 
ആേരയമായ ോധന ോമശ്ഗികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്കവപാൺേർഷിപ് 
കറണ്ടത്തി റകാടുക്കുന്നു.... 

 



3.േപ്ലൈവകാ പാക്കിങ്  

സൗജേയ  നറഷൻ കിറ്് വിതെണത്തിോയുള്ള സഹൈനകായുരട രാക്കിങ് 
നജാല്ികളിൽ സജീവരങ്കാളിത്തം കുടുംബപ്രീ അംരങ്ങൾ ഉറൊക്കി. ഒെു ദിവസം 
രത്ത് നരര് എന്ന േില്യിൽ കുടുംബപ്രീ അംരങ്ങൾ സഹൈനകായിൽ രാക്കിംഗ് 
തുടെുന്നു. സഹൈനക്കായിനല്ക്കായി 1400 തുണിസഞ്ചികൾ വാർഡ് മൂന്നിരല് ഒെു 
കുടുംബപ്രീ യൂണിറ്് തയ്ച്ച്ച് േൽകി.  രാക്കിങ്ങിോയി   സവയം സന്നദ്ധൊയി 
ആണ് കുടുംബപ്രീ അംരങ്ങൾ എത്തിയത്. 

❖ കെുമാല്ലൂർ NSS ൈാളിൽ േടന്ന 
SUPPLYCO യുരട സൗജേയ നറഷൻ കിറ്് 
രാക്കിങ്ങിൽ രരങ്കടുക്കുന്ന കുടുംബപ്രീ 
പ്രവർത്തകർ  

 

 

 

 4. വകാേിഡ്  നിരീക്ഷണവകശ്രും- രുചീകരണും 

 കെുമാല്ലൂർ രഞ്ചായത്തിരല് വാർഡ് മൂന്നിരല് SNGIST എൻജിേീയറിങ് നകാനളജിരല് 
നൈാസ്റ്റൽ നകാവിഡ് േീെീക്ഷണനകപ്രം ആയി രതെരെടുത്തു. വിനദരത്തു േിന്നു 
വെുന്ന 150 നരർക്ക് നവണ്ടി േിെീക്ഷണനകപ്രം ഒെുക്കാേും രുെീകെിക്കാേും 
കുടുംബപ്രീ പ്രവർത്തകർ സജീവമായി രരങ്കടുത്തു. 

.  



കരുമാല്ലൂരിറല് വകാേിഡ് നിരീക്ഷണ വകശ്രും രുചീകരിക്കുന്ന കുടുുംബശ്രീ 
ശ്പേർത്തകർ 

 

 

 

 

 

5. ദ്ുരന്ത നിോരണ  വേന -പങ്കാളിത്തും 

 അടിയന്തിെ സാൈെെയരത്ത നേെിടാോയി രഞ്ചായത്തിsâ  നേതൃതവത്തിൽ 
കുടുംബപ്രീ അംരങ്ങരള ഉൾരെടുത്തി ദുെന്ത േിവാെണ നസേ െൂരീകെിച്ചു. 
വാർഡ് തല്ത്തിൽ കുട്ടികൾ ,വനയാജേങ്ങൾ, രർഭിണികൾ,  ഒഴിെുകിടക്കുന്ന 
വീടുകൾ, വില്ലകൾ, സ്കൂളുകൾ, രള്ളികൾ, രുഴകൾ, നതാടുകൾ എന്നിവയുരട കണക്ക് 
വിവെങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി. രഞ്ചായത്ത് തല്ത്തിൽ ദുെന്തേിവാെണത്തിോയി 
പ്രനതയക രപ്ടയിേിങ് േൽകി. വിവിധ ഡിൊർട്രമന്റുകരള  ഉൾരെടുത്തി 
പ്രനതയകമീറ്ിങ്ങും  െർച്ചയും േടത്തി. 
  

 

 



6. പ്ലത േിതരണും, പച്ചക്കറികൃഷി 

 രഞ്ചായത്തിരല് കൃഷിഭവsâ  നേതൃതവത്തിൽ തെിരുഭൂമി കൃഷിസ്ഥല്ങ്ങളായി 
മാറ്ുന്നതുമായി  ബന്ധരെട്ട്  രഞ്ചായത്തിsâ രപ്രാജ്ടായ 
വേിതകൾക്കുള്ള  രച്ചക്കറി  ഹത വിതെണം കുടുംബപ്രീ വഴിയാണ് 
േടെില്ാക്കുന്നത്. കുടുംബപ്രീ CDS രല് JLG അംരങ്ങളും തൽരെൊയ  കുടുംബപ്രീ 
അംരങ്ങളുമാണ് ഹത വിതെണം േടത്തുന്നത്.  നകാവിഡ് കാല്ത്ത് േില്വില്ുള്ള 
JLG കൾ തരന്ന കൃഷിഭൂമി വികസിെിച്ചും തെിരു സ്ഥല്ം കൃഷിനയാരയമാക്കിയും  
“എsâ മണ്ണ് എsâ രച്ചക്കറി" എന്ന ജില്ലാമിഷsâരദ്ധതികൾ JLG കൾ 
സജീവമായി ഏരറ്ടുത്തു േടൊക്കി. കെുമാല്ലൂർ CDS ന് കീഴിൽ രമാഹബൽ - 
ആെ് രൂർത്തീകെിച്ച 197 JLG കളാണുള്ളത്. 
 
                                                                     

 

േനിതകൾക്കുള്ള പച്ചക്കറി പ്ലതകൾ േിതരണത്തിനായി കുടുുംബശ്രീ ശ്പേർത്തകർ 
കൃഷിഭേനിൽ നിന്നുും ഏറ്റു ോങ്ങുന്നു 

 

7. േവയാജനങ്ങൾക്കുും കുട്ടികൾക്കുമായുള്ള ശ്പേർത്തനങ്ങൾ 

 കെുമാല്ലൂർ കുടുംബപ്രീ  CDS ന് കീഴിൽ 31 വനയാജേ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് 
ഉള്ളത്. ഇതിൽ െില് വാർഡുകളിൽ എല്ലാ മാസത്തില്ും ഒെു ദിവസം 
വനയാജേങ്ങൾക്കായി രമഡിക്കൽ രെക്കെ് േടത്തി വെുന്നു. ജില്ലാമിഷsâ  
േിർനേരപ്രകാെം ആപ്രയ രദ്ധതിയിൽ ഉൾരെട്ട 60 വയസ്സിന് മുകളില്ുള്ള 
വനയാജേങ്ങരള നല്ാ്ഡൗൺ  സമയത്ത് 4 ഘട്ടമായി CDS-RP മാർ മുനഖേ 
നഫാണില്ൂരട ബന്ധരെടുകയും അവർക്ക് നവണ്ട ഭക്ഷണവും മെുന്നും 
ല്ഭയമാക്കുന്നതിേുള്ള സൗകെയങ്ങൾ രെയ്ച്തുരകാടുക്കുകയും രെയ്ച്തു. കമ്മ്യൂണിറ്ി  
കിച്ചൻ വഴി 9 ആപ്രയ(DFK)യില്ുള്ള വനയാജേങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും  PHC യില്ൂരടയും 
ആരാവർക്കർമാർ വഴിയും മെുന്നുകളും ല്ഭയമാക്കി. ബാല്സഭ കുട്ടികളും 
വനയാജേങ്ങളും ഉൾരെടുത്തി “എsâ മുത്തശ്ശി” എന്ന short ഫില്ിമുകളും CDSsâ 
േിർനദരാേുസെണം തയ്യാറാക്കി. നകാവിഡ് കാല്ത്ത് ജില്ലാമിഷൻ ബാല്സഭ രരയിം 
െല്ഞ്ച് നപ്രാപ്രാമായ "വല്ിയ നല്ാകവും രെറിയ കുട്ടികളും" എന്ന 
വാട്സെ്  കൂട്ടായ്ച്മയിൽ ബാല്സഭ കുട്ടികരള നെർക്കുകയും രരയിമുകളില്ും 
വാട്സ്ആെ് പ്രൂെിരല് മറ്ു ആ്ടിവിറ്ികളില്ും  സജീവമായി േിർത്താേും 
സാധിക്കുന്നു. 
 



DFK യില്ുള്ള േവയാജനക്കു CDS റമമ്പർ PHC ഇൽ നിന്നുും മരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകുന്നു 

 

 

8.ശ്തിതല് േുംഘടന േുംേിധാനും രക്തിറെടുത്തൽ.  
 
 കെുമാല്ലൂർ CDS ന്രറ  േില്വില്ുള്ള വാട്സ്ആെ് പ്രൂെിൽ തരന്ന ADS executive 

അംരങ്ങരള നെർക്കുകയും എല്ലാ ADS തല്ത്തില്ും അയൽക്കൂട്ട തല്ത്തില്ും 
വാട്സാെ് പ്രൂെുകൾ െൂരീകെിക്കുകയും രെയ്ച്തു. സംഘടോരെമായ എല്ലാ 
പ്രധാേ വിവെങ്ങളും താരഴ തട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ ഇതില്ൂരട എളുെമായി. 
ജില്ലാമിഷന്രറ േിർനേരപ്രകാെമുള്ള ഹസബർ അെങ്ങ്, െിപ്തം -വിെിപ്തം 
നഫാനട്ടാപ്രാഫി മത്സെം എന്നിവയിരല്ല്ലാം CDS ന്രറ  സജീവ രങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. 
'ഹസബർ ജാല്കം' എന്ന ഹസബർ അയൽക്കൂട്ട നയാരത്തില്ും CDS രങ്കാളിത്തം 
ഉറൊക്കി. സാമൂൈയ അകല്ം രാല്ിച്ചും മാസ്ക്കുകൾ ധെിച്ചും അയൽക്കൂട്ട 
നയാരം നെെുകയും െർച്ചയുരട വിവെങ്ങൾ നഫാണില്ൂരട നെഖരെടുത്തുകയും 
രെയ്ച്തു. 
 

 

 
ശ്പവതയക പ്ലേബർ അയൽകൂട്ട മീറ്റിുംഗ് 

 



9.CMHLS വല്ാൺ 

 
നകാവിഡ് കാല്ത്ത് ഹകത്താങ്ങായി  ജില്ലാമിഷന്രറ CMHLS നല്ാണിേു നവണ്ടി 166 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ േിന്ന് അനരക്ഷകൾ സവീകെിക്കുകയും166 എണ്ണം ബാങ്കിനല്ക്ക് 
േൽകുകയും രെയ്ച്തു. ഇതിൽ വാർഡ് മൂന്നിൽ ഉള്ള മാൊല്ി സർവീസ് 
സൈകെണ ബാങ്ക്16/05/2020 ന്  11 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് CMHLS നല്ാൺ അേുവദിച്ചു 
രകാണ്ട് വിതെണ ഉദ്ഘാടേം േടത്തി. 
  

  
കരുമാല്ലൂർ CDS  റല് ോർഡ് 3 റല് മാഞ്ഞാല്ി േഹകരണ ബാങ്ക് അൽനൂർ NHG ക്ക് 
CMHLS വല്ാൺ നൽകി ഉൽഘാടനും നിർേഹിക്കുന്നു .  

വകാേിഡ് കാല്  തുടർ ശ്പേർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നിർവേരങ്ങൾ 

• ഹസബർ അയൽക്കൂട്ട നയാരങ്ങൾ തുടർന്ന് നരാകുന്നതിനോട് CDS ന് അേു 
കൂല് അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. 

• പ്തിഫ്റ്്കളക്ഷൻ e-രരയ്ച്രമന്റ്ല്ൂരട േടത്തുന്നത് നപ്രാത്സാൈിെിക്കണരമന്നും 
േിർനദരമുണ്ട്. ഇത്തെം കളക്ഷൻ െീതികരളക്കുറിച്ച് താരഴ തട്ടുവരെ അവ 
നബാധം േൽനകണ്ടതുണ്ട്. 

• ബാല്സഭ കുട്ടികരള വാർഡ് തല്ത്തിൽ ഏനകാരിെിക്കുന്നതിോയി 
വാട്സ്ആെ് കൂട്ടായ്ച്മകൾ ഉണ്ടാനക്കണ്ടതും  പ്രൂെുകരള കൃതയമായി 
നമാണിറ്ർ രെനയ്യണ്ടതുണ്ട്. 

• വനയാജേങ്ങൾക്കും കിടെുനൊരികൾക്കും ആവരയം നവണ്ട മെുന്നുകളുരട 
വിവെങ്ങൾ കൃതയമായി അറിയുന്നതിോയി അതത്  CDS ഭാെ 
വാൈികരളയും ആരാവർക്കർമാരെയും ഉൾരെടുത്തി CDS തല്ത്തിൽ ഒെു 
വാട്സെ്  കൂട്ടായ്ച്മ െൂരീകെിച്ചാൽ ഉരകാെപ്രദമാകും എന്ന 
േിർനേരവുമുണ്ട്.  
 

                        കുടുംബപ്രീയുരട പ്തിതല് സംഘടോ സംവിധാേം സജീവമായി േില് 
േിർത്താേും രക്തിരെടുത്താേും ഉതകുന്ന പ്രവർത്തേങ്ങളുരട ഭാരമാകാോണ് 
അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങരളല്ലാം  പ്രമിക്കുന്നത്. അതിേുനവണ്ട എല്ലാവിധ 
നപ്രാത്സാൈേവും മാർഗ്ഗേിർനേരങ്ങളും  CDS ന്രറ  ഭാരത്തുേിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
തുടർന്ന് ഉണ്ടാവുകയും രെയ്യും. 
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