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എറണാകുളം

Introduction

എറണാകുളം ജി�യുെടഅതിർ�ിയിൽ�ിതിെച��� മ���ർ പ�ായ�് ഒരു കർഷക
േമഖലആണ .്വാഴ�ുളംആണ്പ�ായ�്ആ�ാനം . മ���ർകുടുംബ�ശീയുെട കീഴിൽ

13വർഡിലായി 120അയൽ�ൂ�ം ഉ�്.കൂടാെത 14വേയാജനഅയൽ�ൂ��ള�ം.13
വാർഡുകളിലായി 19ബാലസഭ രൂപീകരി�് മിക� രീതിയിൽ �പവർ�നം നട�ു� .ു

മ���ർകുടുംബ�ശീ സിഡിഎസ് െചയർേപഴ്സൺ �ശീമതിഅനിത െറജി ,ൈവസ്
െചയർേപഴ്സൺ �ശീമതി സരിതസജയകുമാർസിഡിഎസ്അംഗ�ളായ ഉഷശശി,സ��
േമാഹനൻ,ബി�ു േഗാപി,ത�മണി േജാർജ്,സുധബാബു,അയിഷബീവി ,സി�ു
അേശാകൻ,അജിത ദിലീപ് ,ഗീതഅജി,ഷീജഅഷ്റഫ് ,ലി�ി േജാണിഎ�ിവേരാെടാ�ം
അ�ൗ��് സുനിതയും േകാവിഡ് കാല�് വളെര മിക� �പവർ�നംകാഴ്ച വ��.



േകാവിഡ് കാല�് സിഡിസ് വളെര മിക� രീതിയിൽ വിവിധ തര�ിൽസമൂഹ�ിൽഇടെപ��.
പ�ായ�ുമായി സഹകരി��ം അ�ാെതയുംആേരാഗ� �പതിേരാധ �പവർ�ന�ളിലും േകാവിഡ്

മൂലം വരുമാനം നഷ്ടെ��വർ�് േവ�ിയു�സഹായ �പവർ�ന�ളിലും പെ�ടു�ു. േ��്
മിഷൻനിർേദശി�എ�ാ �പവർ�ന�ള�ം എ�ാഅയൽ�ൂ��ളിലുംഎ�ി�ുകയും

നട�ിലാ�ുകയും െചയ്തു.അ�െനസമൂഹ�ിൽഅവേബാധം സൃഷ്ടി�ാൻകഴി�ു .
വാർഡ് തലസ�� േസനആയി സിഡ് സ്,എ  ഡിഎസ്അംഗ�ൾ �പവർ�ി��.ആ�ശയ
അംഗ�ൾ�് ഭ�ണകി�് വിതരണം െചയ്തു.ആദ�ം െകാവിഡ് റിേ�ാർ�് െചയ്തസമയം മുതൽ
മ���ർക�ാറൈ�ൻകഴി�ആള�കൾ ഉ�ായിരു�ു.അവർ�് േവ� മാനസിക
പി�ുണയും സമൂഹ�ിൽ മ���വെരഅതിെ�ആവശ�കതയും ക�ാരൈ�നിൽകഴിയു�വെര
ഒ�െ�ടു�ാെതശാരീരികഅകലംപാലി�ു�തിെനാ�ം മാനസികമായ പി�ുണനൽകണം

എ�ും മന�ിലാ�ി�ാൻസിഡ് സ് , ADS �പതിനിധികൾ നട�ിയഇടെപടലുകൾ
�ാഘനീയമാണ .് മുഖ�മ��ിയുെട സഹായഹസ്തം േലാൺസമയബ�ിതമായി അർഹരായഎ�ാ
എ�ാഅയൽ�ൂ�അംഗ�ൾ�ും ലഭി�ു�തിനുേവ�ി സമയബ�ിതമായി ഇടെപടലുകൾ

നട�ി.

പൂർണ േലാ�്ഡൗൺതുട�ിയേ�ാൾ മുഖ�മ��ിയുെട നിർേദശ �പകാരം ക���ണി�ി കിെ�ൻ

തുട�ാൻകുടുംബ�ശീ സിഡിഎസ്അംഗ�ളാണ് മുൻൈകഎടു�ത്. മാർ�് 27 ന് ക���ണി�ി
കിെ�ൻ �പവർ�നം തുട�ി. �ഫീ ഫുഡ് െകാടു�ു�തിനു പ�ായ�ും കുടുംബ�ശീയും
സഹകരി�് സ്േപാൺസർഷി�് കെ��ി.കൂടാെതഅയൽ�ൂ�അംഗ�ള�ം െജഎൽജി കൃഷി
െച���വരും സമൂഹഅടു�ളയിേല�്സംഭാവനകൾനൽകി.

േകാവിഡ് കാല�ിനു മുേ�തെ�വാ�്സ്ആ�് �ഗൂ��കൾ പരമാവധി

�പേയാജനെ�ടു�ിയിരു�ു. േലാ�് ഡൗൺതുട�ിയേ�ാൾ പരമാവധി എ�ാ
അയൽ�ൂ��െളയും സിഡിഎസ് തല �ഗൂ�്അെ��ിൽഎഡിഎസ് �ഗൂ�ിൽ െപടു�ി.ഇതുവഴി
കുടുംബ�ശീയുെട �പധാന �പവർ�ന�ൾഎ�ാംഇൗ േലാ�് ഡൗൺകാല�ും എ�ാ

അയൽ�ൂ�അംഗ�ളിലുംഎ�ി��.�പേത�കഅര�്, ജാ�് �ഫൂ�് ചല�് ,സ�� േസനയിൽ
അംഗത�ം ,ബാലസഭസർ�ം പരിപാടിഎ�ിവയിൽ പരമാവധി േപര് പെ�ടു�ു. േ�ബ�് ദ
െചയിൻഎ�ആശയം സിഡിഎസ് നട�ിലാ�ിയത് കൂടാെതഎ�ാവീടുകളിലും െച�ണംഎ�്



അയൽ�ൂ�തിെന േബാധ�െ�ടു�ി.കൃഷി നഷ്ടംസംഭവി� �ഗൂ��കെള വിളി�് അവെര
ആശ�സി�ി�ുകയുംഅതിെ� റിേ�ാർ�് േ�ാ�് േകാർഡിേന�ർ വഴി ജി�മിഷെന

അറിയി�ുകയും െചയ്തു. പ��റി വി�ുകൾകൃഷി വകു��മായി സഹകരി�് വിതരണം
െചയ്തു.,

ഞാനുംഎെ� മു��ിയും േ�പാ�ഗാമിെ� ഭാഗമായി

ബാലസഭകു�ികൾ വീഡിേയാ നിർ�ി�് what's
�ഗൂ��കൾവഴി �പചരി�ി��. ഗവർെമ� ് ഭ��ധാന��ൾ
അട�ു� �ഫീ കി�് നൽകു�ത് കൂടുതൽ
അർഹതെ��വർ�് നൽകി ന� മര�ളായി ചില

അയൽ�ൂ�അംഗ�ൾ.വേയാജന േ�മം തിര�ി
േഫാൺവിളി�ു�തിനുഎ�ാവരും മുേ�ാ�് വ�ു.
സ�� േസന രജി�ർ െച�ണംഎ�് കാര�ം
അറി�േ�ാൾതെ�ഇ�സിഡിഎസ്അംഗ�ള�ം
രജി�ർ െച��കയും പരമാവധിഅയൽ�ൂ�അംഗ�െളസ�� േസനയിൽഅംഗത�ം

എടുേ��തിെൻറആവശ�കത േബാധ�െ�ടു�ിഅംഗ�ളാ�ുകയും െചയ്തു.സൈ�േകാ
പാ�ി�ിൽ 10ഓളം കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ
േവതനമി�െത പെ�ടു�ു.കുടുംബ�ശീയുെട �പധാന
പ�തികൾആയസ�ർ�ം റജിസ്േ�ടഷൻ േബാക്സ്
സ്േനഹിത െജൻഡർ െഹൽ�് െഡസ്ക് സമൂഹ
വ�ാപന �പതിേരാധ ക�ാ�യിൻഎ�ിവ
അയൽ�ൂ��ളിൽഎ�ി�ു�തിനായി വാട്സാ�്

�ഗൂ��കൾവളെരയധികം സഹായി��.



കർഷകപാര�ര�മു�സമൂഹമായതു െകാ�ു തെ� "എെ� മ�്എെ�അടു�ളയ്�്എെ�
പ��റി " പ�തിയിൽ നിരവധി േപര് പെ�ടു�ു. േലാ�് ഡൗൺഅന�രകാല�്
പിടി��നിൽ�ാൻഇേ�ാേഴ കൃഷി തുട�ണംഎ�മുഖ�മ��ിയുെട നിർേദശംഅവർ�് കൂടുതൽ

�പേചാദനം നൽകി.സംഘകൃഷി�്അവസരം ലഭി�ാ�അംഗ�ൾ സ��ം വീ��വള�ിൽകൃഷി

െചയ്തു

േലാ�് ഡൗൺകാല�് ന�ൾഎേ�ാഴും േകൾ�ു�

വാചകമാണ് മാസ്ക് ധരി�ൂസുര�ിതരാകൂ എ�്.എ�ാൽ
മാസ്ക് കി��വാൻബു�ിമു�് ഉ�ായിരു�ു.ആ
സാഹചര��ിൽകുടുംബ�ശീ യൂണി��കേളാട് മാസ്ക് നിർമാണം

ആരംഭി�ുവാൻആവശ�െ���.അ�െനഅയൽകൂ��ള�ം
ത�ൽയൂണി��കള�ം മാസ്ക് നിർമാണംആരംഭി��.ജി�ാ
മിഷനിൽഎ�ി� �ഗൂ��കള�ം സ��ം നിലയിൽ വിൽപന

നട�ിയയൂണി��കള�ം വിലയീടാ�ാെതതയ്ച് വരും
ഉ�ായിരു�ു. മാസ്ക് ഓർഡർഅനുസരി�് െമഡി�ൽ
േഷാ��കൾവഴി വിൽപന നട�ി.



ജനകീയ േഹാ�ൽ

കുടുംബ�ശീ അംഗ�ളായ 5 േപര് േചർ�് പ�ായ�് ക�ാ��ൻആരംഭി�ാൻതീരുമാനി�
സാഹചര��ിൽആണ് േലാക് ഡൗൺആരംഭി�ത്.തുടർ�് ക���ണി�ി കിെ�ൻ �പവർ�നം
ആരംഭി�ുകയും ന�ുെട �ഗൂ�് പ�ായ�് സ്േപാൺസർഷി�് വഴി നട�ുകയും െചയ്തു.പി�ീട്
പ�ായ�് ക���ണി�ി കിെ�ന് �പവർ�നം നിർ�ിയേ�ാൾഅവർജനകീയ േഹാ�ൽ

ആരംഭി�ുകയും െചയ്തു..തനിമ കുടുംബ�ശീ ക�ാ��ൻഎ� േപരിൽ 14-05-2020ഇല  ്  ആണ്
തുട�ിയത്.ദിവസവും 50 ന് മുകളിൽഊണ്നൽകിവരു�ു.ജനകീയ േഹാ�ലിന് RFഅേപ�
ജി�മിഷനിൽ നൽകിയി���്.പ�ായ�് സംരംഭ�ൾ�് 9 ല�ം രൂപ വകയിരു�ിയതിൽ
നി�ും ജനകീയ േഹാ�ലിന് ഫ�് നൽകാം എ�് െമ�ർ െസ�ക�റിഅറിയി�ി���്.
പ�ായ�ിെ�ബിൽഡിംഗിൽആണ്ക�ാ��ൻ �പവർ�ി�ു�ത്.

േകാവിഡാന�ര �പവർ�നം

േകാവിഡ് ഭീഷണി നിലനിൽ�ു�കാലേ�ാളം സമൂഹ�ിൽ മീ�ിംഗുകൾ ഒഴിവാേ��ി

വരും.ആയതിനാൽ നവസമൂഹമാധ�മ�ൾപരമാവധി ഉപേയാഗി�് അയൽ�ൂ�ം
�പവർ�ന�ൾനട�ണം.യുവതലമുറയുെടഅറിവ് ഇതിനായി ഉപേയാഗെ�ടു�ാം.കൃഷി
�ഗൂ��കൾ ,സംരംഭകർഎ�ിവർ�് േകാവിഡ് കാല�് സംഭവി� നഷ്ടം നിക�ു�തിന് േവ�ി
സാ��ികസഹായം റിേവാൾവിംഗ് ഫ�്ആയിഅനുവദി�ാം 6 മാസെമ�ിലും പലിശരഹിത
െമാറേ�ാറിയം നൽേക�താണ .്േകാമഡി കാല�് ബാ�ുകൾ െമാറേ�ാറിയം �പഖ�ാപി�ി���്
എ�ിലുംഈകാലയളവിൽ പലിശയുെട പലിശ വീ�ും അടേ��ി വരു� ഒരു സാഹചര�ം ഉ�്

ഇത് ഒഴിവാ�ാൻ േവ�ി ഇടെപടലുകൾ നട�ണം.

****************************



െചയർേപഴ്സൺ:

റിേ�ാർ�്ഓഫീസർ:സജിത പി എസ്

േഫാൺന�ർ: 9497459659

അനിത െറജി 9526292854


