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ആമുഖം 

1998 ൽ ആരംഭിച്ച   കുടുംബശ്രീ  ശ്രസ്ഥാനത്തിനത്തിൽ  എറണാംകുളം  

ജില്ലയിലെ  അങ്കമാെി   ബ്ലാക്കിൽ   ഏറ്റവും   മികച്ച   രീതിയിൽ   ശ്രവർത്തനം 

കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  ഒരു  സി.ഡി.എസ്സ്   ആണ്  മെയാറ്റൂർ.  2002 ൽ  ആരംഭിച്ചത് 

മുതൽ  സി.ഡി.എസ്സ്  ബ്നതൃതവം   എടുത്തും  സംസ്ഥാന  ജില്ലാ  മിഷനുകൾ  

രറയുന്ന   ശ്രവർത്തനങ്ങളിെും  എല്ലാം   തലന്ന  മെയാറ്റൂർ  സി.ഡി.എസ്സ്  

കകലയാപ്പ്  രതിപ്പിക്കാൻ  ശ്രമിക്കുന്നു . 295  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൊയി  3200 

അംഗങ്ങളും  29  വബ്യാജന  അയൽക്കൂട്ടവും  അതിൽ  352  വബ്യാജന  

അംഗങ്ങളും  17  എസ്.സി  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൊയി  180  എസ്.സി  അംഗങ്ങളും, 

44 ബാെസഭകളിൊയി  480  കുട്ടികളും  64  ലജ.ൽ.ജി  ശ്ഗൂപ്പുകളിൊയി  299 

അംഗങ്ങളും  77  സൂക്ഷ്മസംരംഗങ്ങളിൊയി   92  അംഗങ്ങളും  ഊർജസവെരായി 

ശ്രവർത്തിക്കുന്നു .  

 

പ്രധോന പ്രവർത്തനങ്ങൾ: 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ:-  

                                            ബ്കാവിഡ്  ശ്രതിബ്രാധ  ശ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  സി.ഡി.എസ്സ്  ഉം  

രഞ്ചായത്തും ഒരുമിച്്ച  ഒറ്റലകട്ടായി രഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുലട  

അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണബ്ത്താലട  കമ്മ്യൂണിറ്റി  കിച്ചൻ  ആരംഭിക്കയുകയും  37  

ദിവസം  നല്ല  രീതിയിൽ  ആവരയകതയനുസരിച് 3128  ഭക്ഷണലപ്പാതികൾ  

വിതരണം  ലചയുകയും   അതിൽ   നമ്മ്ുലട  സി.ഡി.എസ്സ്  ലമമ്പർമാരും 

സംരംഭകരും  ലജ.ൽ.ജി  അംഗങ്ങളും  ഏറ്റവും  മികച്ച  ശ്രവർത്തനം  കാഴ്ചവച്ചു. 

രിലന്ന സംസ്ഥാനത്തിന ്രുറത്തുനിന്നും വരുന്ന  ആളുകൾക്കായി  സി.ഡി.എസ്സ് 

ഉം രഞ്ചായത്തും  ബ്ചർന്ന്  രുതിയ  കമ്മ്യൂണിറ്റി  കിച്ചൻ  18 / 05 /2020 ൽ 

ആരംഭിച്ചു.  അതിൽ  ശ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടന്നു  വരുന്നു . 



 

 

 



മോസ്ക്   നിർമ്മോണം:- 

                                              ബ്കാവിഡ്  കാെത്്ത  ഏറ്റവും  അധികം  ആവരയകതയുള്ള   

ഒന്നായിരുന്നു   മാസ്ക.്  മെയാറ്റൂർ  സി.ഡി.എസ്സ് ലന   സംബന്ധിലച്ചടുബ്ത്താളം  

സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളിൽ   നിന്ന്  മാസ്ക്  തയ്ച ്  150000  മാസ്ക്  നമ്മ്ുലട   അംഗങ്ങൾ  രെ 

ബ്മഖെകളിൊയി   നൽകുകയുണ്ടായി . അതിബ്േൽ , ഈ  ശ്രതിസന്ധി  

ഘട്ടത്തിെും  അവർക്  ഒരു  വരുമാനം  കലണ്ടത്താൻ  സാധിച്ചു  എന്നത്  

ശ്രരംസനീയമാണ് .  

 

 



മുഖയമപ്തിയുചെ  സഹോയഹസ്തം  :- 

 

ബ്കാവിഡ്  കാെത്്ത  ദുരിതം  അനുഭവിക്കുന്നവലര  സഹായിക്കുക  എന്ന  

െക്ഷയബ്ത്താലട  സംസ്ഥാന  സർക്കാർ  നടപ്പിൊക്കിയ  രദ്ധതിലയ  

"മുഖയമപ്തിയുചെ  സഹോയഹസ്തം"  ഇവിലടയും  ശ്ധുതഗതിയിൊണ്  നടത്തി  

വരുന്നത്. ഇതുവലര  130  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ  1342  അംഗങ്ങലള  

അർഹതമാനദണ്ഡാടിസ്ഥാനത്തിൽ  അബ്രക്ഷ  സവീകരിച്ചു . എല്ലാ  

അബ്രക്ഷയും  ബാങ്കുകളിൽ   നൽകാൻ   സാധിച്ചു .  മെയാറ്റൂർ  സി.ഡി.എസ്സ്  

10720000   രൂരയാണ്   അബ്രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

 

 ൃഷി വയോരനം :- 

                                               രഞ്ചായത്തുവഴി  കതകളും  ബ്ലാക്ക് രഞ്ചായത്്ത വഴി  

വിത്തുകളും  നൽകിയ  സാഹചരയത്തിൽ  ലജ.ൽ.ജി.  ശ്ഗൂപ്പുകൾക്കും  

കുടുംബശ്രീ  അംഗങ്ങൾക്കും  ഈ  ബ്കാവിഡ്  കാെത്്ത  നല്ല  രീതിയിൽ  കൃഷി  

വയാരിപ്പിക്കാൻ  സാധിച്ചു .  അതുബ്രാലെ  തലന്ന  ജില്ലാമിഷന്ലറ  ഭാഗമായി   

നടപ്പിൊക്കിയ  "എന്ലറ  മണ്ണ്  എന്ലറ  അടുക്കള  എന്ന  രരിരാടിയിെും   

ഭാഗഭാഗിതയം   വഹിക്കാൻ   സാധിച്ചു .   

 

ജില്ലോ മിഷനുമോയി കെർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

                                                                 ബ്കാവിഡ്  കാെത്്ത എറണാകുളം ജില്ലാമിഷൻറ  

ബ്നതൃതവത്തിൽ  നിരവധി രരിരാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി . 

ശ്രധാനമായും രരസ്്രരം കാണുവാനും ബന്ധലപ്പടുവാബ്നാ രറ്റാത്ത 

സാഹചരയത്തിൽ ആണ ്വാട്്ടസ്  ആപ്പ് ശ്ഗൂപ്പുകളുലട ആവരയകത ഏറി വന്നത് . 

അതിൽ ശ്രകാരം  സി ഡി എസ്സിൽ 4 ശ്ഗൂപ്പുകളും  17  എ ഡി എസ്സുകളിൊയി 34 

ശ്ഗൂപ്പുകളും  രൂരീകരിച്ചു . മാശ്തമല്ല, ബ്കാവിഡ് 19 ൻലറ  ഭാഗമായി 2 സ്ലരഷയൽ 

ശ്ഗൂപ്പുകളുo രൂരീകരിച്ചു . എല്ലാ  അംഗങ്ങളുലടയും ലരാതുശ്രവർത്തകലരയും 

സന്നദ്ധ ബ്സന അംഗങ്ങബ്ളയും  ഉൾലക്കാള്ളിക്കാൻ  സി . ഡി . എസ്സ് ബ്ശ്രബ്തകം 

ലശ്രദ്ധിച്ചു . അങ്ങലന  സി ഡി എസ്സിൻലറ   ശ്രവർത്തനം   സുഗമമാക്കാൻ  

സാധിച്ചു  .   

                                                      സന്നദ്ധ ബ്സനയിൽ െിങ്ക ്വഴിയും ജില്ലാ മിഷൻ  വഴിയും 

40 രതമാനബ്ത്താളം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ലചയ്തു.                                                                                                



                                                                   അതുബ്രാലെ തലന്ന ജില്ലാ മിഷൻ ഒരുരാട ് 

തരത്തിൽ നിരവധി രരിരാടികൾ  അയൽകൂട്ടാoഗ്ഗങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ചു . 

അതിൽ എൻലറ കവിത, എൻലറ രാട്്ട,  വെിയ ബ്ൊകവും ലചറിയ കുട്ടികളും,  

എൻലറ കുടുംബശ്രീ - ഒരു വീഡിബ്യാ,  ഒരു ബ്െഖനം, ഞാനും എൻലറ 

മുത്തശ്ശിയും, സർഗ്ഗം,  ജാക്്ശ്രൂട്്ട ചെജ്ജ്,  എൻലറ മണ്ണ ്എൻലറ അടുക്കള തുടങ്ങി 

എല്ലാ രരിരാടികളിെും രങ്കാളികളാവാൻ ലശ്രദ്ധിച്ചു .   .  കസബർ ജാെകം 

എന്ന അയൽക്കൂട്ട രരിരാടിയിൽ 383 അയൽക്കൂട്ട  അംഗങ്ങൾ  രലങ്കടുത്തു  .   

ചരോതു പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

ബ്കാവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്തു തലന്ന എല്ലാ രീതിയിെും അകമഴിഞ്്ഞ 

ശ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവർക്്ക സാധിച്ചു. എല്ലാ വീടുകളിബ്െക്കും 

ബ്ബാധവത്ക്കരിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള ബ്നാട്ടീസും ബ്ലാറിനും ലീച്ചിങ ്രൗഡറും 

കുടുംബശ്രീ ശ്രവർത്തകർ വഴി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു ലകാടുത്തു. 

                                                             60 വയസിനു മുകളിൽ ഉള്ളവരുലടയും 

ഗർഭിണികളുലടയും കുട്ടികളുലടയും 

ബ്രാഗബാധിതരായിട്ടുള്ളവരുലടയും കണക്കു സർബ്േ വഴി സി ഡി എസ്സ്് 

ലമമ്പർമാർ രഞ്ചായത്തിന ്െഭയമാക്കി. 

                                             രഞ്ചായത്തിൽ മരുന്ന് ബ്വണ്ടവരുലട െിസ്റ്റ് 

ഇതിൻ  ശ്രകാരം തയ്യാറാകുകയും ആര വർക്കർമാരുലടയും ആബ്രാഗയ 

വകുപ്പിന്ലറയും സഹായബ്ത്താലട അവർക്കു മരുന്ന ്െഭയമാകുകയും 

ലചയ്തു. 

രുചീകരണ ശ്രവർത്തനത്തിെും മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. സ്കൂ ൾ 

രുചിയാകുകയും ലചയ്തു. 

 

                                                     സ്ബ്രാൺസർഷിപ്പിെൂലട തുക സമാഹരിച്ചു 

സ്ബ്നഹിതാ ബ്കാളിങ് ലബൽ ഗുണബ്ഭാക്താക്കൾക്്ക രച്ചക്കറി കിറ്റും 

മരുന്നും വിതരണം ലചയ്തു. രഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിശ്ദ 

കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തിനു മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി സ്്ബ്രാൺസലറ 

കലണ്ടത്തി ലകാടുത്തു. 

                                               ബ്ഹാം കവാറന്കറൻ ഉള്ള വയക്തികൾക്്ക 

അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ  വഴി രെവയഞ്ജന കിറ്റും കുടിലവള്ളവും 

എത്തിച്ചു ലകാടുക്കുവാൻ ഇവർ മുൻകക എടുത്തു. 

 



 
                                                           
              
 

                                                           സകൈബ്കാ വഴി രാക്കിങ ്വന്നബ്പ്പാൾ 8 

അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ, 8 ബ്രർ 30 ദിവസം രാക്കിങ്ങിനായി സഹായം 

നൽകി. 
 

                                                            ഇബ്പ്പാൾ ബ്കാവിഡ ്കാെത്ത് രെ 

രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായ ഈ സാഹചരയത്തിൽ 

സി ഡി എസ്സിന്ലറ രിബ്ന്നാക്ക വികസന ബ്ൊണിന്ലറ ൊഭം 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും 150000 രൂര എടുത്തു ഓബ്രാ 



അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ദരിശ്ദരായ ഒരു കുടുംബത്തിലന 

എങ്കിെും ഉൾലപ്പടുത്തി ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു കിറ്്റ എന്ന നിെയിൽ 300 

കിറ്്റ ലകാടുക്കാലമന്നും ഓബ്രാ സി ഡി എസ്സ്് ലമമ്പർമാർക്കു 3000 രൂര 

വീതം നൽകാലമന്നും കമ്മ്ിറ്റി കൂടി തീരുമാനിക്കുകയും 

സകൈബ്കായിൽ കിറ്്റ ഓർഡർ ലചയ്യുകയും അടുത്ത് തലന്ന 

നടപ്പിൊക്കുകയും ലചയ്തു. 

 

                                                                 തുടങ്ങിയവ എല്ലാം ലചയ്തു എല്ലാ 

ലരാതുബ്മഖെകളുമായി എല്ലാ രീതിയിെും സഹകരിച്ചു മെയാറ്റൂർ സി 

ഡി എസ്സ്് മുബ്ന്നാട്ടു ശ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 
 

 

                                             

 

                                                   ----------------------------------------------------------------- 


