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ക ോവിഡ്  ോലത്ത് sN¼ntemSv knUnFÊn\v IognÂ \S¶ 

{]hÀ¯\§Ä 

 

ദോരിദ്ര്യ നിർമോർജനം ലക്ഷ്യമിട്ടുക ോണ്ട് 1998 ൽ സംസ്ഥോന തകേശ 
സവയംഭരണ വ ുപ്പ് ആവിഷ്ക്കരി സം സംവിമോനമോണ്  ുബുംരീീ. 
sN¼ntemSv ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തികല സോമ്പത്തി മോയി പികനോകം 
നിൽകുന 4193  ുബുംരങ്ങളികല സ്രീ കള ഉൾകപ്പബുത്തി 
അയൽകൂട്ടങ്ങൾ രൂപീ രി സംു. ഒരു  ുബുംരത്തിൽ നിന് ഒരു 
വനിത ഉൾകപ്പബുന 251 അയൽകൂട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തി സംു വരുനു. 

ഇവകയ ഏക ോപിപ്പി സംുക ോണ്ട് 19 ADS ഉം ഒരു CDS ഉം 

പ്രവർത്തികുനു. CDS കെ  ീഴിൽ 25 JLG  ളും 15 

രോലസഭ ളുമുണ്ട്.  ൂബോകത 19 ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങളും 3 വയക്തിഗത 
സംരംഭങ്ങളുമുൾകപ്പകബ 22  സംരംഭങ്ങൾ പ്രവർത്തി സംുവരുനു. 
അഗതിരഹിതം പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പബുത്തി 53  ുബുംരങ്ങൾക് 
കവണ്ട പിന്തുണ നൽ ിവരുനു. 

ക ോക ോണയുമോയി രന്ധകപ്പട്ട് മോർച് 23 മുതൽ കലോക്ഡൗൺ 
പ്രഖ്യോപികു യും ആയതികെ  അബിസ്ഥോനത്തിൽ 
അയൽകൂട്ടങ്ങൾ ഇനികയോരു അ ിയിപ്പുണ്ടോ ുനതുവകര 
അയൽകൂട്ട കയോഗങ്ങൾ കചകരണ്ടതില്ല എന അ ിയിപ്പ് 
നൽ ു യും കചയ്തു .  ൂബോകത ജില്ലോമിഷ്കകെ നിർകേശ പ്ര ോരം 
ക ോവിഡുമോയുള്ളതും മറ്റു പ്രമോനകപ്പട്ട അ ിയിപ്പു ൾ 

തോകഴത്തട്ടിൽ എത്തികുനതിന് കവണ്ടി ADS തലത്തിലും 

അയൽകൂട്ട തലത്തിലും WhatsApp ഗ്രൂപ്പു ൾ 

രൂപീ രികു യുമുണ്ടോയി. ഇതിന് പു കമ MKSP, ME, SD, MF 

തുബങ്ങിയ കമഖ്ല ളിൽ കലോക്ഡൗൺ  ോലത്ത്   ുബുംരീീ 



CDS കെ കനതൃതവത്തിൽ നബത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുവകബ 
കചർകുനു. 

MF & Organisation 

CMHLS പദ്ധതിയുകബ ഭോഗമോയി sN¼ntemSv  ുബുംരീീ CDS ന് 
 ീഴിലുള്ള 177 അയൽകൂട്ടങ്ങളിലുമോയി 1.4510000 ക ോബി രൂപയുകബ 
വോയ്പ ലഭയമോകുനതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുകരോഗമി സംു 
വരുനു. 

]©mb¯nse htbmP\§Ä¡mbn knUnFkv sa¼ÀamÀ, 

hmÀUv sa¼ÀamÀ, C.BÀ.Sn hfnbÀamÀ F¶nhÀ aptJ\ 

Bhiyamb klmb§Ä F¯n¨p sImSp¡p¶p. Ahiy 

tkh\§Ä e`yam¡p¶Xn\mbn ImÄ skâÀ 

]©mb¯nepw hmÀUnepw {]hÀ¯n¨p h¶ncp¶p. 

 മ്മ്യൂണിറ്റി  ി സംൺ  

മോർ സം് 23 കലോ ് ഡൗൺ പ്രഖ്യോപനത്തിനു കശഷ്കം പഞ്ചോയത്തികല 
ജനങ്ങകള സഹോയികുനതിനോയി  മ്മ്യൂണിറ്റി  ി സംൺ 
ചകരകൽ ബൗണിൽ  പ്രവർത്തനമോരംഭി സംു. സിഡിഎസ് 
കചയർകപഴ് സൺകെ കനതൃതവത്തിൽ വോർഡ് കമമ്പർമോരും 
സിഡിഎസ് കമമ്പർമോരും ഇ.ആർ.ബി വളണ്ടിയർമോരും 
പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർകപ്പട്ടു. 

തുണി സഞ്ചി നിർമ്മ്ോണം 

kss¹tIm N¡c¡Â, Nme, shÅ¨mÂ 

kvtämdpIfnte¡mbn 4 IpSpw_{io {Kq¸vkwcw`§fpsS 

t\XrXz¯nÂ 8815 XpWn k©nIÄ \nÀan¨p 

\ÂIpIbpmbn. 

 



MKSP 

Microgeens  ോമ്പയിൻ്്ക  ഭോഗമോയി 17 അംഗങ്ങകള 

പകെബുപ്പി സംു ക ോണ്ട്  സംഘബിപ്പികോൻ സി ഡി എസിന് സോമി സംു 

അഗതി രഹിത ക രളം 

AKXnclnX tIcfw ]²Xnbnse KpWt`màm¡Ä¡mbpÅ 

Inäv apS§msX IrXykab¯v Xs¶ F¯n¡pIbpw. BÀ.]n 

sb \nban¨psImv IrXyamb CSthfIfnÂ 

KpWt`màm¡sf t^m¬ hgn _Ôs¸«psImv 

acp¶pIfpw ,`£W km[\§fpw F¯n¨p sImSp¡pIbpw 

sNbvXp. CXnÂ Bip]{Xn tkh\w Bhiyambn h¶ 

KpWt`màmhn\v hfnbÀamÀ hgn hml\w GÀ¸mSm¡n 

\ÂIpIbpw sNbvXp. 

രോലസഭ 

PnÃmXe¯nÂ  _mek`m Ip«nIÄ¡mbn \S¶ IhnX, 

ImÀ«q¬ cN\maÕc§Ä knUnFkv Xe¯nÂ Hm¬sse³ 
Bbn kwLSn¸n¡pIbpw PnÃmXe aÕc§fnte¡v 

XncsªSp¡pIbpw sNbvXp. 

 sN¼ntemSv ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് പരിമിയിൽ ക ോക ോണ ക സ് 
 ികപ്പോർട്ട് കചയ്യകപ്പബു യും ആയതികെ  അബിസ്ഥോനത്തിൽ  
പ്രകദശം ക ഡ് കസോണോയി പ്രഖ്യോപികകപ്പട്ടു. തുബർന് 

പഞ്ചോയത്തും  ുബുംരീീയും സംകയോജി സം് call center കസവനം 
ആരംഭി സംു. ഇതുവഴി കപോതുജനങ്ങൾകോവശയമോയ മരുനും 

ഭക്ഷ്ണ സോമനങ്ങളും വീബു ളിൽ എത്തി സംു നൽ ി . ADS ൻ്്ക  
കനതൃതവത്തിൽ ക ഷ്കൻ സോമനങ്ങളും  ിറ്റും വീബു ളിൽ എത്തി സംു 
നൽ ി.  ൂബോകത അതിഥി കതോഴിലോളി ൾകും  വോ ൻ്്റ നിൽ 
 ഴിയുന  ുബുംരങ്ങൾകും ആവശയമോയ ഭക്ഷ്ണ സോമനങ്ങളും 
മറ്റും വീബു ളിൽ എത്തി സംു നൽ ി. സുഭിക്ഷ് ക രളം പദ്ധതിയുകബ 



ഭോഗമോയി  ൃഷ്കിഭവനുമോയി സംകയോജി സം് എല്ലോ വീബു ളിലും 
പ സംക ി  ൃഷ്കി കചയ്യോൻ ആരംഭി സംു. 40 Hmfw k¶² 

hfnbÀamÀ k¶²tk\ cPnkvt{Sj³ sNbvXp. 

 

 

 ]co£sbgpXp¶ Ip«nIÄ¡mbn amkvIv hnXcWw FÃm 

hmÀUnepw \S¯n. 

 

 

 

 sN¼ntemSv {Kma]©mb¯v A©mw hmÀUv {ioe£van 

IpSp¼{io AhcpsS IpSpw_{io AwK§fpsS kao] 

{]tZis¯ BPL IpSpw_¯nse apXnÀ¶ A½amÀ¡pw . 

InS¸v tcmKnIÄ¡pw. IpSpw_{iobnse BPL 
AwK§Ä¡pw . \nco£W¯nÂ Ignbp¶hÀ¡pw 

\ÂIp¶ `£y Inäv hnXcWw sNbvXp. 



 

 

 

 

 

 

 sN¼ntemSv kn Un FÊnse Ggmw hmÀUnÂ  DZb 

IpSpw_{iobpsS IognÂ {]hÀ¯n¡p¶ ]q¯p¼n 

_mek`m AwK§Ä AhcpsS k¼mZy¯nsâ Hcp 

hnlnXw apJy a{´nbpsS ZpcnXmizmk \n[nbnte¡pÅ 

kw`mh\bmbn ]©mb¯v {]knUâv {ioaXn. Sn. hn 

e£van¡v ssIamdn. 
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