
ആമുഖം 
 

               കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പേരാവൂർ പലാക്കിൽ സ്ഥിതി ലെയ്യുന്ന മാെൂർ 

കുടുംബശ്രീ സിഡി എസ് ജില്ലാ മിഷനു കീഴിൽവളലരയധികം 

ശ്േവർത്തന മികവുമായി മുപന്നാട്ടു പോകുന്ന സി ഡി എസ്സാണ്. മാെൂർ 

ശ്രാമേഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനം നിെവിൽ 

വന്നത ് 2001 ൊയിരുന്നു. അന്നു മുതൽ കുടുംബശ്രീയുലട ശ്േഖയാേിത 

െക്ഷ്യങ്ങളിെൂന്നിയുള്ള രക്തമായ ശ്േവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ 

സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. എല്ലാ ശ്േവർത്തനങ്ങൾക്കും േഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുലട േൂർണ േിന്തുണയും െഭിക്കുന്നു.  

 

               സി ഡി എസ് േരിധിയിൽ ആലക 236 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 

ശ്േവർത്തിച്ചു വരുന്നു.236 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൊയി 3815 അംരങ്ങളാണ ്

ഉള്ളത്. ഇതിൽ 6 എണ്ണം േട്ടികവർഗ്ഗ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ്. സി ഡി എസിൽ  

26 വപയാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും, 3 ഭിന്നപരഷി അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും നല്ല 

നിെയിൽ ശ്േവർത്തിച്ചു വരുന്നു.54 ബാെസഭകളും,92 ലജ എൽജികളും ,16 

സംരഭക യൂണിറ്റുകളും സി ഡി എസ്സിനു കീഴിൽ നല്ല ശ്േവർത്തന 

മികവാണ ്കാഴ്ചലവക്കുന്നത്. അരതി രഹിത പകരളം േദ്ധതിയിൽ ആലക 

55 രുണപഭാക്താക്കളും, സ്പനഹിത പകാളിംര് ലബൽ േദ്ധതിയിൽ 14 
രുണപഭാക്താക്കളുമാണ് ഉള്ളത്. 

 

                ആപരാള മഹാമാരിയായ പകാപ ാണ നമ്മുലട നാടിലന 

ദുരിതത്തിൊഴ്ത്തിയപപാൾ കുടുംബശ്രീയുലട പനതൃതവത്തിൽ ഒട്ടപനകം 

ശ്േവർത്തനങ്ങളും സഹായങ്ങളും നമ്മുലട സമൂഹത്തിന് പവണ്ടി ലെയ്യാൻ 

സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

പകാവിഡ് കാെ ശ്േവർത്തനങ്ങൾ 
 

പൊകലത്തഒന്നാലകമുൾമുനയിൽനിർത്തിലക്കാണ്്ടഅതിപവരംേടരുന്ന

അന്തകവവ സ്ആണ്പകാവിഡ് 19അലല്ലങ്കിൽലകാപ ാണവവ സ് . 

ശ്േപതയകെികിത്സപയാമറ്റ്മരുപന്നാഇല്ലാത്തതിൽസവയംസവയംശ്േതിപരാ

ധംലകാണ്്ടമാശ്തപമനമ്മൾക്കുഈമഹാമാരിയിൽനിന്നുംരക്ഷ്പനടാൻസാ

ധിക്കുകയുള്ളു 

നമ്മുലടപൊകംപകാവിടിന്ല ഭീതിയിൽഓപരാദിനങ്ങൾകഴിയുപപാഴും

പകരളംഎന്നലകാച്ചുസംസ്ഥാനത്തിൽപകാവിഡിലനതിലരകുടുംബശ്രീന

ടത്തിയശ്േവർത്തനങ്ങൾവളലരമികച്ചതാണ് 

 

കുടുുംബശ്രീ ശ്രവർത്തനങ്ങൾ 

 

                       പകാവിഡ് 19 ബാധയ്ലക്കതിലര രക്തമായ മുൻകരുതൽ 

നടേടികൾ എന്ന നിെയിൽ മാർച്്ച മൂന്നാമലത്ത ആഴ്ച മുതൽ അയൽക്കൂട്ട 

പയാരങ്ങപളാ സി.സി എസ് എഡിഎസ് പയാരങ്ങപളാ പെരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല 

േപക്ഷ് പകാവിഡ് 19 ശ്േതിപരാധ ശ്േവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധലപട്ട 

വിവരങ്ങൾ അയൽക്കൂട്ട കുടുംബാംരങ്ങളിെും ലോതുജനങ്ങലളയും 

അ ിയിക്കുന്നതിന് പവണ്ടി മുഴുവൻ എഡിഎസിെും 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിെും വാട്സ് ആേ ് ശ്രൂപ് കൾ രൂേീകരിച്ചു.ഏലറ്റടുപക്കണ്ട 

ശ്േതിപരാധ ശ്േവർത്തനങ്ങലള കു ിച്ചും അവരയ സാധനങ്ങൾ വീടുകളിൽ 

എത്തിച്്ച നൽകുന്നതിനും 3 തെങ്ങളിപെയും വാട്സ് ആേ് ശ്രൂപ ്

ശ്േവർത്തനസജ്ജമായിരുന്നു 

              

             സന്നദ്ധ പസനയിൽ 100 ഓളം കുടുംബശ്രി ശ്േവർത്തകർ 

അംരങ്ങളായിട്ടുണ്്ട 



           

           അയൽക്കൂട്ടത്തിന്ല  പനതൃതവത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്്ട അനുഭവിക്കുന്ന 

വീട് കളിൽ േച്ചക്ക ി കിറ്റ ്കളും, അച്ചാ ുകളും എത്തിച്്ച നൽകിയിട്ടുണ്്ട 

                     

                ഒന്നാം വാർഡിലെ സ്പനഹിത പകാളിംര് ലബൽ 

രുണപഭാക്താവായ കാർത്തയായനിക്്ക രാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം 

േു ത്തി ങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതായിരുന്നു, അവർക്്ക രണ്്ട മാസലത്ത 

മുഴുവൻ പ ഷൻ സാധനങ്ങളും, മരുന്നും മറ്റ് ആവരയ പസവനങ്ങളും എ ഡി 

എസ് ലമപർ മുഖാന്തിരം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. 60 വയസ് കഴിഞ്ഞ 

വപയാജനങ്ങൾക്്ക ആവരയമായ എല്ലാ പസവനങ്ങളും ലേൻഷൻ, മരുന്ന് മറ്റ് 

അവരയ പസവനങ്ങൾ എന്നിവ എത്തിച്ചു നൽകാൻ കുടുംബശ്രീ 

പനതൃതവത്തിനായി. 

രാജയത്ത്സപൂർണ്ണപൊക്കപഡാൺശ്േഖയാേിച്ചപതാലടകടകപപാളങ്ങളുലടശ്േവർത്ത

ങ്ങൾേൂർണ്ണമായുംകടുത്തനിയശ്ന്തണംഏർലപടുത്തിയസാഹെരയത്തിൽേകൽ

സമയങ്ങളിൽതു ന്നുശ്േവർത്തിക്കുന്നകടകളിൽജനങ്ങൾതടിച്ചുകൂടുന്നസാഹ

െരയങ്ങൾഒഴിവാക്കാൻകുടുംബശ്രീയുലടപഹാംശ്രീപഹാംലഡെിവ ിസംവിധാന

ത്തിെൂലടസാധിച്ചു . 

 

 
                      



കാർഷിക ശ്ോധാനയമുള്ള േഞ്ചായത്താണ് മാെൂർ അതു ലകാണ്ടുതലന്ന 

എല്ലാ വാർഡുകളിലെ കുടുംബശ്രീ ലജ എൽ ജികളും അവരുലട 

കാർഷികവൃത്തികളിൽ വയാേൃതരായിരുന്നു. 

 

 

മുഖയമശ്ന്തിയുലട സഹായഹസ്തം വായ്പാ േദ്ധതി ബഹുമാനലപട്ട 

േഞ്ചായത്ത ്ശ്േസിഡൻ്് ് പതാെശ്പ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ വച്്ച 

മയൂരി അയൽക്കൂട്ടത്തിന് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ലെയ്തു. 

 



 
 

ആര ോഗ്യ വകുപ്പുമോയുള്ള ശ്രവർത്തനങ്ങൾ 
 

ലശ്ബയ്കദ് ലെയ്ൻ കയാപയിൻ സി.ഡി.എസ് ഓഫീസിൽ േഞ്ചായത്ത ്

ശ്േസിഡണ്്ട ഉദ്ഘാടനം ലെയ്തു.വയക്തിരുെിതവവുമായി ബന്ധലപട്്ട 

ആപരാരയ വകുപ് നിർപേരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ 

സംവിധാനം ഉേപയാരലപടുത്തി ലോതു ജനങ്ങളിൽ പബാധവൽക്കരണം 

നടത്തി 

പഹാമിപയാ , 

ആയുപവദഡിസ്്ലേൻസ ിമുഖാന്തരംമരുന്നുകൾസാനിവറ്റസർഎന്നിവെഭയമാ

ക്കി . 

.മരുന്നുകൾ ആവരയമുള്ളലര എ.ഡി എസ് ശ്രൂപ് കൾ വഴി വിവരം 

ലകാടുക്കുകയും േി.എച്ച.്സി യിൽ നിന്നും ജീവിത വരെീ പരാരങ്ങൾക്്ക 

സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്്ക മുഴുവൻ വാർഡിെും കുടുംബശ്രീ 

ശ്േവർത്തകർ മരുന്ന് എത്തിച്്ച നൽകിയിട്ടുണ്്ട. സന്നദ്ധ വളണ്ടിയർക്്ക 

െിസ്റ്റ ് അയച്്ച ലകാടുത്ത് മരുന്ന് ആവരയമുള്ളവർക്കും എത്തിച്്ച 

ലകാടുത്തിട്ടുണ്്ട 

           

പരോതുവിത ണവുമോയി ബന്ധപപ്പട്ട ശ്രവർത്തനങ്ങൾ 

 



 

ഒന്നാം ഘട്ട പൊക് ഡൗൺശ്േഖയാേിച്ചപപാൾ ഏശ്േിൽ മാസലത്ത 

പ ഷൻസാധനങ്ങൾ േഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിെും എത്തിച്്ച 

നൽകുന്നതിൽ കുടുംബശ്രീ ശ്േവർത്തകർ നല്ല രീതിയിൽ 

ശ്േവർത്തിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഏറ്റവും മാതൃകേരമായ ഒരു ശ്േവർത്തനം ആയിരുന്നു 

ഇത.് 

. 

 

            സവൈപകായുലട ആവരയർത്ഥം 975 തുണി സഞ്ചി തയ്യൽ 

യൂണിറ്റ്കൾ തയ്യ്ച്ചു അതിൽ 650 തുണി സഞ്ചികൾ വിതരണം ലെയ്യാൻ 

സാധിച്ചു 

മോസ്ക ്നിർമ്മോണും 

 

          ലകാപ ാണ ശ്േതിപരാധത്തിന്ല  ഭാരമായ് മാസ്ക് കളുലട ആവരയകത 

ദിനംശ്േതി വർേിക്കുന്ന സാഹെരയത്തിൽ േഞ്ചായത്തിലെ 

മുഴുവൻ അംരങ്ങൾക്കും പവണ്ട മാസ്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കുടുംബശ്രിലയ 

ഏൽപിച്ചു.ആദയം ലതാഴിെു പ് ലതാഴിൊളികൾക്്ക പവണ്ട മാസ്ക് 

                  

നിർമ്മിച്്ച നൽകി.തയ്യൽ യൂണിറ്റ്കളും കുടുംബശ്രീ ശ്േവർത്തകരും ആണ് 

മാസ്ക ്നിർമ്മിച്്ച നൽകിയത് 



 
 

േഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളിപെക്കുമുള്ള മാസ്ക് വിതരണം 

നടത്തിയത് കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ്. അതിനായി ഏകപദരം 10,000 

പത്താളം മാസ്കു കൾ വിതരണം ലെയ്യാൻ സാധിച്ചു. 

 

 



 
 

എസ് എസ് എൽ സി ,ൈസ് ടു വിദയാർത്ഥികൾക്കുള്ള മാസ്ക് വിതരണം 

മുഴുവൻ വാർഡുകളിെും കുടുംബശ്രീ ശ്േവർത്തകർ മുപഖന എത്തിച്ചു 

നൽകി. 

 
 

കമയൂണിറ്റി കിച്ചൻ 
 

പകാ വിഡ് 19 വയാേനത്തിന്ല  േശ്ചാത്തെത്തിൽ ബഹു: മുഖയമശ്ന്തി 

ശ്േഖയാേിച്ച ആരവാസ നടേടികളുലട ഭാരമായി േഞ്ചായത്ത് മായി 



സഹകരിച്്ച മാർച്്ച 29 ന ്കമ്മൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിച്ചു.തുടക്കത്തിൽ 

100ൽ കൂടുതൽ അതിഥി ലതാഴിൊളികൾക്്ക ഭക്ഷ്ണം ലകാടുത്തിരുന്നു. 

ആരംഭിക്കുപപാൾ ലെ ിയ വിഷമങ്ങൾ പനരിലട്ടങ്കിെും േെ 

സംഘടനകളും വയക്തികളും േെ വയഞ്ജനങ്ങളും േണവും 

സംഭാവനയായി കിട്ടി. 43 ദിവസം ഒരു േരാതിയും ഇല്ലാലത കമ്മയൂണിറ്റി 

കിച്ചൺ ശ്േവർത്തിച്ചു.പകരള െിക്കൻ യൂണിറ്റ് 2500 രൂേ കിച്ചണിപെക്്ക 

സംഭാവന ലെയ്യ്തു. അതിഥി ലതാഴിൊളികൾ നാട്ടിപെക്്ക പോകാൻ 

തുടങ്ങിയപതാലട ലമയ് 10ന ്കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൺ അവസാനിപിച്ചു. 

ലതാട്ടടുത്ത ദിവസം തലന്ന ജനകീയ പഹാട്ടൽ ആരംഭിക്കുകയും ലെയ്തു. 

ഭക്ഷ്ണം ോർസൊയിട്ടാണ് നൽകുന്നത് .േഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി 

ശ്േപതയകിച്്ച ശ്േസിഡന് ് നല്ല ഒരു േിന്തുണയായിരുന്നു കമ്മയൂണിറ്റി 

കിച്ചണും ജനകീയപഹാട്ടെിനും നൽകിയത്. 

 

 

 



പകാവിഡ് കാെത്ത് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ്്ല  പനതൃതവത്തിൽ 

ഓൺവെനായി വിവിധ മത്സരങ്ങൾ ബാെസഭ , കുടുംബശ്രീ വനിതകൾ, 

വപയാജനങ്ങൾ എന്നിവർക്കായി സംഘടിപിച്ചു.അതിൽ നല്ല േങ്കാളിത്തം 

കാഴ്ചലവക്കാനും നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനും സാധിച്ചു. അരതി രഹിത 

പകരളം േദ്ധതിയുമായി ബന്ധലപട്്ട നടത്തിയ 60 വയസിനുപമൽ 

ശ്ോയമുള്ളവരുലട നിരീക്ഷ്ണ സർപവ്വ നല്ല രീതിയിൽ േൂർത്തിയാക്കാനും 

അവർക്കുള്ള പസവനങ്ങൾ എത്തിക്കാനും സാധിച്ചു. ഒറ്റലപട്്ട 

താമസിക്കുന്ന േെർക്കും അത് നല്ല ആരവാസമായിരുന്നു. 

 

 

രകോവിഡ് കോലത്ത ്കുടുുംബശ്രീ ഭോവി 

ശ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നിർരേരങ്ങൾ 
 

േഞ്ചായത്തിലെ തിരിരുഭൂമികൾ കുടുബശ്രീ ലജ എൽജി ക ൾ മുപഖന 

കൃഷി പയാരയമാക്കുകയും, കൂടുതൽ കുടുംബശ്രീ ശ്േവർത്തകലര 

കൃഷിയിപെക്്ക ഉൾപടുത്താനുള്ള ശ്േവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് 

 

അയൽക്കൂട്ട പയാരങ്ങളും, എഡിഎസ്, സി ഡി എസ് പയാരങ്ങലളല്ലാം 

തലന്ന കൂടുതൊയി ഓൺവെനായി നടത്താൻ ശ്രമിക്കും. 

 

ലതാഴിൽ നഷ്ടലപട്ടവർക്്ക സംരഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള സഹായം നൽകും. 

 

ലതാഴിൽ വനേുണയ വികസനവുമായി ബന്ധലപട്ട േദ്ധതികളിൽ 

കൂടുതൽ പേലര ഉൾലക്കാള്ളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. 

 
 

 

 




