
                                                           ശ്ര�ീനാരായണപുരം സി ഡി 
എസ് 

                                                                   ആമുഖം

 തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ� മതി�കം ബ്ല ാക്കിലെ� 

ശ്ര�ീനാരായണപുരം ശ്ര"ാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ, 21 

വാർഡുകളി�ായി നാനൂറ്റിഅന്പതിനാ�് 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. മതി�കം ബ്ല ാക്കിൻലെ1 
ഏകബ്ല3�ം മധ്യഭാ"ത്തായി സ്ഥിതിലെ8യ്യുന്ന 
ശ്ര�ീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്്ത ഒരു തീരബ്ല3� 

പഞ്ചായത്താണ്. ശ്ര"ാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്ര�ീ സി ഡി 
എസ് ലെ?  ബ്ലനതൃത്വത്തിൽ ഒബ്ലട്ടലെ1 മാതൃകാപരമായ 

ശ്രപവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി.ഈ മഹാ 
വിപത്തിലെ? സമയത്തും ഒറ്റലെക്കട്ടായി  ശ്രപവർത്തിച്ച 
കുടുംബശ്ര�ീ സി ഡി എസ് ലെ?  ശ്രപവർത്തനങ്ങൾ 

ശ്രപ�ംസനീയം തലെന്നയാണ്.



  
ലെകാബ്ല1ാണ കാ�ലെത്ത സി .ഡി എസ്സിലെ? 
ശ്രപവർത്തനങ്ങൾ                                

 Lock down ആരംഭിച്ച ആ3്യ 3ിവസം തലെന്ന 
പഞ്ചായത്തിലെ� ഒറ്റലെപ്പട്ടു താമസിക്കുന്നവരുലെട 
വിവരങ്ങൾ കുടുംബശ്ര�ീ അം"ങ്ങൾ 

വഴിയും,സി.ഡി.എസ് വഴിയും ബ്ല�ഖരിക്കുകയും,ആ 

കണക്ക് പഞ്ചായത്തിബ്ല�ക്ക് നൽകുകയും ലെ8യ്തു.

 അടുത്ത 3ിവസം തലെന്ന പഞ്ചായത്തിൽ 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ആരംഭിച്ചു.

 മാർച്്ച മാസം  25 -ആം തീയ്യതി മുതൽ ,പഞ്ചായത് 
ശ്രപസിഡ?ിലെ? ആവ�്യശ്രപകാരം കുടുംബശ്ര�ീ സി 

.ഡി എസ്സിലെ? ബ്ലനതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

ആരംഭിച്ചു. ഏകബ്ല3�ം   125  ഓളം ബ്ലപർക്ക് ,ഒരു 
മാസക്കാ�ം കുടുംബശ്ര�ീ യുലെട ബ്ലനതൃത്വത്തിൽ 

ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തി.Community kitchen 



ബ്ല�ക്ക് ഉള്ള പച്ചക്ക1ികൾ,നാളിബ്ലകരം മുത�ായവ 

കുടുംബശ്ര�ീ  JLG ശ്ര"ൂപ്പ് കൾ  sponser  ലെ8യ്തിരുന്നു.

വഴിയരികിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും ,   Lock down     

ആരംഭിച്ചബ്ലപ്പാൾ ,പഞ്ചായത്തിൽ ഒറ്റലെപ്പട്ടു 
ബ്ലപായവർക്കും കുടുംബശ്ര�ീയുലെട ബ്ലനതൃത്വത്തിൽ 

ഭക്ഷണം എത്തിച്ചിരുന്നു.

ME

 ഏശ്രപിൽ 25 മുതൽ ശ്ര�ീനാരായണപുരം 
ശ്ര"ാമപഞ്ചായത്തിൽ സിഡിഎസ് ബ്ലനതൃത്വത്തിൽ 
ജനകീയ ബ്ലഹാട്ടൽ ആരംഭിച്ചു ആ3്യം കുടുംബശ്ര�ീ 
സിഡിഎസ് അം"ങ്ങളുലെട ബ്ലനതൃത്വത്തിൽ 
തുടങ്ങിയ ജനകീയ ബ്ലഹാട്ടൽ പിന്നീട് വൈവസ് 

ലെ8യർബ്ലപഴ്സൺ ലെജൻഡർ ആർ.   പി തുടങ്ങി 
മൂന്നുബ്ലപർ ബ്ല8ർന്ന്    വളലെര നല്ല രീതിയിൽ 

നടത്തിലെക്കാണ്്ട  ബ്ലപാകുന്നുണ്്ട. ജനകീയ 
ബ്ലഹാട്ട�ിൽ നൂ1ി�ധികംഉച്ചഭക്ഷണം  ഇവിലെട        

ലെ8�വാകുന്നുണ്്ട. 20 രൂപയുലെട ഊണിനു പു1ബ്ലമ 
മീൻ ക1ി ഇ1ച്ചി ക1ി ക1ി ഓംലെ�റ്റ് തുടങ്ങി 
സ്ലെപഷ്യൽ ഫുഡ് ഉം ജനകീയ ബ്ലഹാട്ട�ി�ൂലെട 

നൽകിവരുന്നു. ലെപാതുബ്ലവ  നല്ല അഭിശ്രപായമാണ്  

ജനകീയ ബ്ലഹാട്ട�ിലെന കു1ിച്്ച  ഇബ്ലപ്പാൾ ഉള്ളത് . 
ഇടയ്ക്ക്  പു1ബ്ലമനിന്നുള്ള ഉള്ള ഫുഡ് ഓർഡർ 



കൂടി ജനകീയ ബ്ലഹാട്ട�ിന് �ഭിക്കുന്നുണ്്ട.

ശ്ര�ീനാരായണപുരം ജനകീയ ബ്ലഹാട്ടൽ

 ഇബ്ലപ്പാൾ  �ാന്തി പുരത്ത്  ശ്രപവർത്തിക്കുന്ന  

ആയുർബ്ലവ3      ബ്ലഹാസ്പിറ്റ�ിബ്ല�ക്ക്     quarantine 

ൽ  താമസിക്കുന്ന വർക്കുള്ള മൂന്നു ബ്ലനരലെത്ത 
ഭക്ഷണവും ജനകീയ ബ്ലഹാട്ടൽ വഴിയാണ്  

നൽകിവരുന്നത്.

 ജനകീയ ബ്ലഹാട്ട�ിബ്ല�ക്ക്ആവ�്യമായ 

പച്ചക്ക1ികൾ,വാഴയി�,  8ീര  മുത�ായവ JLG 

യൂണിറ്റുകൾ കൾ എത്തിക്കുമായിരുന്നു.

  ME യൂണിറ്റുകൾ ലെതാഴി�ാളികൾക്കുള്ള   Food Kit 

നൽകുന്നതിനായി ക1ി പൗഡ1ുകൾ ജില്ലാ മിഷൻ വഴി 

നൽകിയിരുന്നു.



 ബ്ല1ഷൻ കടകൾ വഴി  ക1ിപൗഡ1ുകൾ കൾ വിതരണം 
ലെ8യ്യുന്നതിന് ക1ിപൗഡർ യൂണിറ്റുകൾ ഏലെ1 

ശ്രപയത്നിച്ചിട്ടുണ്്ട.

കിറ്റുകൾ നി1ക്കുന്നതിനായി കുടുംബശ്ര�ീ അം"ങ്ങൾ 
തലെന്ന സൗജന്യമായി കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി 

പഞ്ചായത്തിബ്ല�ക്്ക നൽകിയിരുന്നു.
 കുടുംബശ്ര�ീ ജില്ലാ മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച  പാ8ക 

മത്സരത്തിൽ സിഡിഎസ്ൽ നിന്നും പങ്കാളിത്തം 
ഉണ്ടായിരുന്നു

ആശ്ര�യ
ഏശ്രപിൽ ലെമയ് ലെമയ് മാസങ്ങളിൽ അഞ്ചാം തീയതി 

തലെന്ന ആശ്ര�യ കിറ്റുകൾ എല്ലാ ഉപബ്ലഭാക്താക്കളുലെടയും  
വീട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ സിഡിഎസ് അം"ങ്ങൾക്്ക 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. ആശ്ര�യ കിറ്റുകൾ നി1യ്ക്കുന്നതിന് 
ആവ�്യമായ തുണിസഞ്ചികൾ കുടുംബശ്ര�ീ അം"ങ്ങൾ 

തലെന്ന പഞ്ചായത്തിബ്ല�ക്്ക എത്തിച്ചു തരികയുണ്ടായി.

CMHLS LOAN
454 കുടുംബശ്ര�ീ യൂണിറ്റുകൾ ഉള്ള പഞ്ചായത്തിൽ, 428 

കുടുംബശ്ര�ീ യൂണിറ്റുകളി�ായി 5603 അം"ങ്ങൾ ബ്ല�ാൺ 

ആവ�്യലെപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. ബ്ല�ാണിന് ആവ�്യമായ ബ്ലപപ്പർ 

വർക്കുകൾ കൾ എല്ലാം തലെന്ന കംപ്ലീറ്റ് ലെ8യ്തു , 

വിവിധങ്ങളായ 15 ബാങ്കുകളിൽ അബ്ലപക്ഷകൾ 

സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ബ്ല�ാൺ തുക 

നൽകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്ട.



BALASABHA
ബാ�സഭ കുട്ടികൾ  ഈ അവധിക്കാ�ത്്ത 

വിവിധങ്ങളായ കൃഷികളിൽ ഏർലെപ്പട്ടിരുന്നു. കുടുംബശ്ര�ീ 
ജില്ലാ മിഷൻ നടത്തിയ 8ിശ്രത ര8ന മത്സരങ്ങളി�ും 

കരകൗ�� വസ്തുക്കളുലെട നിർമ്മാണത്തി�ും,Bottle art 

�ും ബാ�സഭ കുട്ടികളുലെട സജീവ  സാന്നിധ്യം 



ഉണ്ടായിരുന്നു.

     GENDER

 കുടുംബശ്ര�ീയുലെട യുലെട സന്നദ്ധം ബ്ലപാർട്ടൽ വഴി 

ഏകബ്ല3�ം 900 ബ്ലപർ രജിസ്ബ്ലശ്രടഷൻ  നടത്തിയിട്ടുണ്്ട .

കുടുംബശ്ര�ീ Gender Online Portal ൻലെ1   ഭാ"മായി 

പഞ്ചായത്തിലെ� ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിബ്ല�ക്കും u –

tube 8ാനൽ വഴി സബ്ല\�ങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട.  ORGANISATION
 കുടുംബശ്ര�ീ ജില്ലാമിഷൻലെ1 നിർബ്ല]�ശ്രപകാരം എല്ലാ 

അയൽക്കൂട്ട അം"ങ്ങലെളയും ഉൾലെപ്പടുത്തിലെക്കാണ്്ട 
വാട്സപ്്പ ശ്ര"ൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ബ്ലമൽത്തട്ടിൽ നിന്നും



വരുന്ന  ശ്രപധാനലെപ്പട്ട നിർബ്ല3�ങ്ങലെളല്ലാം തലെന്ന 
അയ�്ക്കൂട്ട ശ്ര"ൂപ്പുകളിബ്ല�ക്്ക ക്്ക വൈകമാ1ുകയും 

ലെ8യ്തിട്ടുണ്്ട.

ഈ വാട്സാപ്്പ ശ്ര"ൂപ്പുകളിൽ ലെ8യർബ്ലപഴ്സൺ സിഡിഎസ്, 

എഡിഎസ് അം"ങ്ങൾ, ബ്ല ാക്്ക ബ്ലകാർഡിബ്ലനറ്റർ മാർ 
കുടുംബശ്ര�ീയുലെട ലെമമ്പർ ലെസശ്രകട്ട1ി ലെജൻഡർ ആർ പി 
മാർ തുടങ്ങി കുടുംബശ്ര�ീയുലെട എല്ലാത�ത്തി�ുള്ള  

സ്റ്റാഫുകലെളയും ഉൾലെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട.

JLG

 ജനകീയ ബ്ലഹാട്ട�ിബ്ല�ക്്കആവ�്യമായ 

പച്ചക്ക1ികൾ,വാഴയി�,  8ീര  മുത�ായവ JLG 

യൂണിറ്റുകൾ കൾ എത്തിക്കുമായിരുന്നു. പി ഡി എഫിൽ 

രജിസ്റ്റർ ലെ8യ്തു ശ്രപവർത്തിക്കുന്ന  JLG  ശ്ര"ൂപ്പുകൾ 
നി�വിൽ നല്ലരീതിയിൽ വൈജവകൃഷി നടത്തി 

ബ്ലപാകുന്നവരാണ് ആണ്, വിഷ് രഹിതമായ പച്ചക്ക1ികൾ 
കൾ കുടുംബശ്ര�ീ ജില്ലാ മിഷൻ വഴി പച്ചക്ക1ി 

വണ്ടിയിബ്ല�ക്്ക  എത്തിച്ചുലെകാടുക്കാൻ സാധിച്ചു .

വൈമബ്ലശ്രകാ ശ്ര"ീൻ, പാള ലെകാണ്ടുള്ള ബ്ലശ്ര"ാ ബാ"് നിർമ്മാണം, 

8 8 മ 8ാ ക്യാമ്പയിനിൽ  JLG അം"ങ്ങലെള ബ്ലപാലെ�തലെന്ന 
അയൽക്കൂട്ട അം"ങ്ങലെളയും പലെങ്കടുപ്പിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ 

കൃഷി നടത്താൻ സാധിച്ചു.

 തീര ശ്ര�ീയുലെട ഭാ"മായി  എല്ലാ തീരബ്ല3� വാർഡുകളിലെ� 
വീടുകളി�ും അവർക്കാവ�്യമായ അഞ്ചു തരം 8ീരകൾ 

കൃഷി ലെ8യ്തിട്ടുണ്്ട .



വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ചുള്ള 
സിഡിഎസ് ശ്രപവർത്തനങ്ങൾ

 കൃഷിവകുപ്പിൻലെ1 സഹായബ്ലത്താലെട പച്ചക്ക1ി 
വൈതകളും വിത്തുകളും കൃഷിഭവൻ വഴി 

വിതരണം ലെ8യ്തു. പഞ്ചായത്തിലെ� ഒട്ടുമിക്ക 



വീടുകളി�ും ലെ81ിയബ്ലതാതിലെ�ങ്കി�ും കൃഷി 

നടത്താൻ ഇതി�ൂലെട സാധിച്ചു. 

 ജനവൈമശ്രതി ബ്ലപാ�ീസിൻലെ1 എൻലെ1 

ആവ�്യശ്രപകാരം പഞ്ചായത്തിലെ� 60 വയസ്സിനു 
മുകളിൽ ശ്രപായമുള്ള  ഒറ്റലെപ്പട്ടു കഴിയുന്നവരുലെട 
വിവരങ്ങൾ സിഡിഎസ് ലെമബ്ലമ്പഴസ്് വഴി 

�ഭ്യമാക്കി ലെകാടുത്തു.

 Health Department ൻലെ1 
ആവ�്യശ്രപകാരംവാർഡുകളിൽ 
ഒറ്റലെപ്പട്ടുതാമസിച്ചിരുന്ന ആളുകളുലെട 
വിവരങ്ങൾ ആ�ാവർക്കർ മാർക്്ക 

സമയാസമയങ്ങളിൽ വൈകമാ1ിയിരുന്നു.

അവർക്്ക ബ്ലവണ്ട ലെമഡിക്കൽ ലെ8ക്കപ്പുകൾ  

സമയാസമയങ്ങളിൽ  നടത്തി ബ്ലപാന്നിരുന്നു.

മാതൃകാ ശ്രപവർത്തനങ്ങൾ

 ഇരുപതാം വാർഡിലെ� രണ്്ട അമ്മമാർ അവർക്്ക കിട്ടിയ 
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ലെപൻഷൻ  കമ്മ്യൂണിറ്റി 

കിച്ചണിബ്ല�ക്്ക സംഭാവന നൽകി. 



ബ്ലകാവിഡ് എന്ന് എന്ന മഹാമാരി ലെക്കതിലെര  
ബ്ലപാരാടാൻ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലനാലെടാപ്പം നിന്ന് 
ശ്രപവർത്തിക്കുകയാണ് സിഡിഎസ് 

ലെ8യർബ്ലപഴ്സൺ �ിനി അജയൻ, ഒപ്പം 
ഒറ്റലെക്കട്ടായി കുടുംബശ്ര�ീ 

ശ്രപവർത്തകരും…………..

  Lini Ajayan ,CDS chairperson ,PH:9048501035

Aswathy T B,Livelihood BC         PH:8086374224
 

   



                                 

                                    

                    


