
                                                                                     
മേലൂർ ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് – സിഡിഎസ് 

ആേുഖം 

        തൃശൂർ ജില്ലയിലല് ചാല്ക്കുടി ബ്ലാക്കിൽലെട്ട കാർഷിക 
ബ്േഖല്ക്ക് േുൻതൂക്കേുള്ള പഞ്ചായത്താണ് ബ്േല്ൂർ ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത്. 
ഗ്പധാന ഉപജീവന ോർരം കൃഷിയും പശുവളർത്തല്ുോണ്. 2002 
ല്ാണ് ബ്േല്ൂർ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബഗ്ശീ എന്ന വനിതാ 
കൂട്ടായ്േ രൂപീകരിച്ചത്. ഗ്ശീേതി ഹൈേവതി ശിവൻ 
ഗ്രാേപഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്റായ കാല്ഘട്ടത്താണ് കുടുംബഗ്ശീ 
രൂപീകരിച്ചത്. വാർഡ് തല്ത്തിൽ ലതാട്ടരിലകയുള്ള ഗ്പബ്േശലത്ത 
വനിതകലള വിളിച്ചു കൂട്ടിയാണ് അയൽക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചത് . 
വാർഡ് തല്ത്തില്ുള്ള 5 അംര ഭാരവാൈികലള വിളിച്ചു ബ്ചർത്ത് 
ലകാണ്ട് 5  അംരങ്ങളുള്ള വാർഡ് സേിതി രൂപീകരിച്ചു. 5 അംര 
ഭരണസേിതിലയ വിളിച്ചു ബ്ചർത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ 9 അംര ഭരണ 
സേിതി രൂപീകരിച്ചു . ആേയ ഘട്ടത്തിൽ 40 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് 
ഉണ്ടായിരുന്നത് . നില്വിൽ 17 വാർഡുകളില്ായി 267 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 20 വബ്യാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 36 
ബാല്സഭകളും 70 ലജ എൽ ജി കളും ഉണ്ട്. 

 

               ബ്കാവിഡ്19 േൈാോരി ബ്ല്ാകത്താകോനം ഭീതി 
പരത്തിലകാണ്ടു അതിബ്വരം പടർന്നിരുന്ന സാൈചരയത്തിൽ 
ലകാബ്റാണ ഹവറസിലന ഗ്പതിബ്രാധിക്കാൻ കുടുംബഗ്ശീയും ഒരു 
നിർണായക കരുത്തായി ോറി.2020 ോർച്ചു 3 -)൦ തിയതിയിൽ നടന്ന 
അയൽക്കൂട്ടബ്യാരത്തിൽ കുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾ പലെടുക്കുകയും 
ബ്ബാധവൽക്കരണം നൽകുകയും ലചയ്തു .കൂടാലത ബ്കാവിഡ് 
പകർച്ചവയാധി വയാപനത്തിലനതിരായുള്ള ഗ്പതിബ്രാധ 
ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഫല്ഗ്പേോയി നടെില്ാക്കുന്നതിന് അയൽക്കൂട്ട 
ബ്യാരങ്ങളിൽ വിശേോയി ചർച്ചലചയ്യണലേന്നും ആയത് 
പാല്ിക്കുന്നതിനുള്ള ബ്ബാധവൽക്കരണവും നൽകണലേന്നും 
ആശെയില്ലാലത ജാഗ്രത പാല്ിച്ചു ലകാണ്ട് നാം ഗ്പതിബ്രാധ 
ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ പൊളികളാകണലേന്നും നിർബ്േശം നൽകി . 
ഓബ്രാ അയൽക്കൂട്ട അംരവും ഈ സാേൂൈയ ഉത്തരവാേിതവം 
ഏലെടുത്തു വിജയിെിക്കണലേന്നും അറിയിച്ചു. 

 



    ബ്കാവിഡ് കാല്ം ഓബ്രാ കുടുംബത്തിനും നഷ്ടങ്ങളാണ് 
ഉണ്ടാക്കിയത്. ഭൂരിഭാരം ബ്പർക്കും ലതാഴിൽ നഷ്ടലെട്ടു.ഈ 
സാൈചരയത്തില്ാണ് ബ്കാവിഡ് ഗ്പതിബ്രാധ ഗ്പവർത്തനങ്ങളുലട 
ഭാരോയി ബ്ല്ാക്ക് ഡൗൺ ഗ്പഘയാപിച്ചതു േൂല്ം ഭക്ഷണത്തിനു 
ബുദ്ധിേുട്ടുന്നഅരതികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി ഓബ്രാ 
പഞ്ചായത്തില്ും കമ്മ്യൂണിെി  കിച്ചൺ ആരംഭിക്കണലേന്ന  
ബൈുോനലെട്ട േുഖയേഗ്രിയുലട നിർബ്േശ ഗ്പകാരം ബ്േല്ൂർ 
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തിൽ കമ്മ്യൂണിെി കിച്ചൺ തുടങ്ങുന്നതിനു ബ്വണ്ടി 
26/ 03 /2020 ൽ കമ്മ്യൂണിെി കിച്ചൺ ആരംഭിക്കുന്നതുോയി 
ബന്ധലെട്ടു ബൈുോനലെട്ട പഞ്ചായത്തു ഗ്പസിഡണ്ടിന്ലറ 
അദ്ധയക്ഷതയിൽ  ലസഗ്കട്ടറി,അസിസ്റ്റന്് ലസഗ്കട്ടറി , ലേഡിക്കൽ 
ഓഫീസർ , സി ഡി എസ് ലചയർബ്പഴ്സൺ , സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മ്ിെി 
ലേമ്പർോർ എന്നിവർ ഉൾലെട്ട ബ്ോണിെറിംഗ്  കമ്മ്ിെിയുലട  ഒരു 
ബ്യാരം കൂടുകയും കമ്മ്യൂണിെി കിച്ചന്ലറ നടത്തിെ് 
കുടുംബഗ്ശീലയ ഏൽെിക്കുകയും ലചയ്തു. സി ഡി എസ് 
ലചയർബ്പഴ്സൺ ഗ്ശീേതി ഇന്ദിര ബ്ോൈനൻ, ലേമ്പർ ലസഗ്കട്ടറി ഗ്ശീ 
അനൂപ് സി  എൻ, വികസന സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മ്ിെി ലചയർോൻ ഗ്ശീ 
എം എസ്  ബിജു , ബ്ക്ഷേകാരയ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മ്ിെി 
ലചയർബ്പഴ്സൺ ഗ്ശീേതി വികബ്ടാറിയ ബ്ഡവിസ് എന്നിവലര േുഖയ 
ചുേതല് ഏല്പിച്ചു.   26/03/2020 ൽ തലന്ന കമ്മ്യൂണിെി കിച്ചൺ 
ബ്കഗ്ന്ദോയ കല്ലുകുത്തി ലസൻ് ബ്ജാൺസ് സ്കൂളിൽ ക്ലീനിങ്ങും േെു 
അനുബന്ധ ഗ്പവർത്തനങ്ങളും ലചയ്തു. 27/03/2020 നു കുടുംബഗ്ശീ 
സി ഡി എസ് ലചയർബ്പഴ്സൺ ഗ്ശീേതി ഇന്ദിര ബ്ോൈനൻ , സി 
ഡിഎസ്  അംരങ്ങളായ ബ്രണുക സുബ്രഷ് , ഗ്ശുതി ബ്ജയാതിഷ് , 
സൈായികളായി ഹഷനി ബാബു , ലചല്ലാ ബാബു എന്നിവർ 
രാവിലല് 5 േണിക്ക് തലന്ന ബ്കഗ്ന്ദത്തിൽ വരികയും ഭക്ഷണം 
തയാറാക്കുന്നത്തിനുള്ള തയ്യാലറടുെു ആരംഭിക്കുകയും ലചയ്തു.9.30 
നു ഭക്ഷണം തയ്യാറാവുകയും 10.30 നു തലന്ന ഭക്ഷണം 2 
ഓബ്ട്ടാറിക്ഷകളില്ായി ലകാടുത്തു വിടുകയുണ്ടായി. ആേയ േിനം 63 
ബ്പർക്ക് 2 ബ്നരലത്ത ഭക്ഷണോണ് ലകാടുത്തയച്ചത് . സി ഡി എസ് 
ഹവസ് ലചയർബ്പഴ്സൺ ഗ്ശീേതി സുജ ബ്ജായ്, സി ഡി എസ് 
അംരങ്ങളായ ബീന വിജയൻ , സൗേയ ബ്ോൈൻോസ് , ഹഷനി 
ബ്ോൈനൻ , എ ഡി എസ് അംരോയ ജാൻസി പൗബ്ല്ാസ് 
എന്നിവർ ഭക്ഷണം ആവശയേുള്ള ഓബ്രാ വീടുകളില്ും 2 ബ്നരലത്ത 
ഭക്ഷണം എത്തിക്കുകയും ലചയ്തു. ോസ്കും ഗ്ലൗസും 
ധരിച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരും കിച്ചണിൽ ഗ്പവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 
.28/03/2020 േുതൽ 112 ബ്പർക്ക് 2  ബ്നരലത്ത ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു . 
രാഗ്തിയിബ്ല്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം ബ്കടു കൂടാലത ഇരിക്കുവാനായി 
പാഗ്തങ്ങളില്ായാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പി ലകാടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് 
239 ബ്പർക്ക് 2  ബ്നരലത്ത ഭക്ഷണം ലകാടുക്കുകയും ലചയ്തു. 



ബ്േല്ൂർ ഗ്രാേപഞ്ചായത്തിലല് അതി ി ലതാഴില്ാളികൾക്ക് 
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിെ് വിതരണം നടത്തിയിരുന്നു. കിെുകൾ 
റവനയൂ വകുെിൽ നിന്ന് ല്ഭയോക്കുന്നതിന് േുൻപ് 100 ബ്പർക്ക് 
ഒരാഴ്ചബ്യാളം 2 ബ്നരലത്ത ഭക്ഷണം കമ്മ്യൂണിെി കിച്ചണിൽ 
നിന്നും നൽകിയിരുന്നു. ജില്ലാേിഷൻ ബ്കാ ഓർഡിബ്നെർ ഗ്ശീ ലക വി  
ബ്ജയാതിഷ്കുോറിന്ലറ സൈായബ്ത്താലട അരിയുലട ലപർേിെു 
വളലര ബ്വരത്തിൽ ല്ഭിക്കുകയും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അരി ( 600 kg 
@ 10.90 ps ) സിവിൽ സഹൈസ് ബ്കാര്പബ്റഷനിൽ നിന്നു 
ലകാണ്ടുവരികയും ലചയ്തു. ബ്ൈാർട്ടികൾച്ചറിൽ നിന്ന് 3 ഗ്പാവശയം 
പച്ചക്കറി സൗജനയോയി ല്ഭിച്ചു.  ലജഎൽജികൾ 
പച്ചക്കറികൾ,കിഴങ്ങുകൾ  തുടങ്ങിയവയും  തന്നു സൈായിച്ചു. 7 
-)o ബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്് ഗ്ശീേതി ലക ലക ഷീജു, 
വാർഡ് ലേമ്പർ ഗ്ശീ ഗ്പേീപ് , സി ഡി എസ് ലേമ്പർ ഗ്ശീേതി ഇന്ദിര 
ഗ്പകാശൻ എന്നിവരുലട ബ്നതൃതവത്തിൽ 7 -)0 വാർഡ് 
അടിച്ചില്ിയിലല് കുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾ അരി, പല്വയഞ്ജനം , 
പച്ചക്കറി എന്നിവ തന്നു സൈായിച്ചു.7 -)0 വാർഡിനു പുറലേ 
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 എന്നീ വാർഡുകളിൽ നിന്നും സൈായങ്ങൾ 
ഉണ്ടായി . കമ്മ്യൂണിെി കിച്ചണിലല് ബ്വസ്റ്റുകൾ അന്നന്ന് തലന്ന നല്ല 
രീതിയിൽ ഡിസ്ബ്പാസ് ലചയ്തിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിെി കിച്ചൺ നല്ല 
രീതിയിൽ നടത്തി ലകാണ്ട് ബ്പാകാൻ പഞ്ചായത്തു ഗ്പസിഡന്് ഗ്ശീ 
പി പി ബാബു കമ്മ്യൂണിെി കിച്ചൺ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി 
ലകാണ്ട് ബ്പാകാൻ പഞ്ചായത്തു ഗ്പസിഡന്് ഗ്ശീ പി പി ബാബു 
വളലര  നല്ല രീതിയിൽ സൈകരിച്ചു. കമ്മ്യൂണിെി കിച്ചനിൽ നാല് 
ഗ്പാവശയം സ്ലപഷയൽ വിഭവങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിച്ചു.വിവാൈ 
േിനത്തിലല് ബിരിയാണിയും ബ്േബ്ച്ചരി വീട്ടിൽ നിന്നും ചിക്കനും ഗ്ശീ 
ബിജു ബീഫ് തന്നും സൈായിച്ചു. 

കമ്മ്യൂണിെി കിച്ചന്ലറ അവസാന േിനത്തിൽ പായസം നൽകുവാനും 
സാധിച്ചു. 



 
വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണം 

 

ഗ്പധാനലെട്ട വിവരങ്ങൾകൃതയ സേയത്തു  കുടുംബഗ്ശീ 
അംരങ്ങളിബ്ല്ക്കും കുടുംബങ്ങളിബ്ല്ക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് സി ഡി 
എസ് തല്ത്തിൽ േുതൽ അയൽക്കൂട്ട തല്ത്തിൽ  വലര വാട്സ്ആപ് 
ഗ്രൂെുകൾ രൂപീകരിച്ചു. 

അരതിരഹിത മകരളം  

അരതിരൈിത ബ്കരളത്തിൽ ഉൾലെട്ട രുണബ്ഭാക്താക്കൾക്ക് ഏഗ്പിൽ 
ോസലത്ത ബ്പാഷകാൈാര കിെ് അവരവരുലട ഭവനങ്ങളിൽ 
എത്തിച്ചു ലകാടുത്തു. ലേയ് ോസലത്ത ബ്പാഷകാൈാര  കിെും 
വിതരണം ലചയ്തു..  60 വയസു കഴിഞ്ഞ വബ്യാജനങ്ങലള ബ്ഫാണിൽ 
വിളിച്ചു  ബ്ക്ഷേം അബ്നവഷിച്ചും  അവർക്കു ോനസിക പിരുണ 
നൽകിയും സി ഡി എസ് അംരങ്ങളായ  ഗ്ശുതി ബ്ജയാതിഷ്, ല്ത 
സബ്രാഷ് എന്നിവരുലട സൈായബ്ത്താലട   കൃതയ സേയത്തു 
റിബ്ൊർട്ട് നൽകി.10 വയസിനു താലഴയുള്ളവർക്കും  60 വയസിനു  
േുകളില്ുള്ളവർക്കും ോസ്കുകൾ നൽകി വരുന്നു. 

ബാലസഭ 

ബാല്സഭ കുട്ടികൾക്ക് ബ്കാവിഡ് കാല്ം ഫല്ഗ്പേോയി 
വിനിബ്യാരിക്കാൻ വീട്ടില്ുള്ള വിവിധ വസ്തുക്കൾ ലകാണ്ട് 
കളിൊട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള േത്സരം നടത്തിയിരുന്നു . അതിൽ 
കുട്ടികൾ പലെടുക്കുകയും 17-)൦ വാർഡിലല് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ 



കളിൊട്ടങ്ങൾ േത്സരത്തിൽ ലതരലഞ്ഞടുക്കുകയും  ലചയ്തു . ഇതിനു 
പുറലേ വാർഡ് 4,5,14,16 എന്നീ വാർഡുകളിലല് കുട്ടികളാണ് 
േത്സരത്തിൽ പലെടുത്തിരുന്നത്. 

ഇതിനു പുറലേ വാർഡ് 11 ലല് അരുണിേ കുടുംബഗ്ശീയിലല് അംരം 
സിന്ധുവും േക്കളും ബ്പെർ ലകാണ്ട് കരകൗശല് വസ്തുക്കൾ 
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 12 -)൦ വാർഡിലല് ജനനി കുടുംബഗ്ശീയിലല് അംരം 
രാരിണി എഴുതി ആല്പിച്ച കവിത ഗ്ശബ്ദ്ധയോയിരുന്നു. 

ോസ്് നിർോണം 

       5-)൦വാർഡിലല് അനിതയുലട ബ്നതൃതവത്തില്ുള്ള ബ്തജസ് 
തുണി സഞ്ചി യൂണിെും 16-)൦ വാർഡ് സി ഡി എസ് ലേമ്പർ ല്ത 
സബ്രാഷിന്ലറ ബ്നതൃതവത്തില്ുള്ള തണൽ ആകടിവിെി ഗ്രൂെും,17-)൦ 
വാർഡിലല് ല്ിസി പൗബ്ല്ാസും ജാൻസി ബാബുവും 4 -)൦ വാർഡിലല് 
ആവണി തയ്യൽ യൂണിെ് നടത്തുന്ന സുബിത സുധീഗ്ന്ദനും 
പഞ്ചായത്തിബ്ല്ക്കും ലതാഴില്ുറെിബ്ല്ക്കും  വിവിധ 
സ്ഥാപനങ്ങളിബ്ല്ക്കും ോസ്ക നിർേിച്ചു തരുന്നു. 

 
ശുചീകരണം 



ഏഗ്പിൽ ോസത്തിൽ വീടുകളും, ബ്റാഡുകളും ലപാതു ഇടങ്ങളും 
വൃത്തിയാക്കുകയും കുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾ രൃൈ സന്ദർശനം നടത്തി 
ബ്കാവിഡ് ബ്ബാധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ലചയ്തു. 

 
 

സഹായ ഹസ്തം വായ്പ 

ബ്കാവിഡ് 19 എന്ന േൈാോരിലയ ലചറുക്കാൻ സർക്കാർ 
ഏർലെടുത്തിയ ബ്ല്ാക്ക് ഡൗൺ േൂല്ം ഉണ്ടാകുന്ന ലതാഴിൽ നഷ്ടവും 
അതിന്ലറ തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും 
കണക്കിലല്ടുത്തു സാധാരണക്കാർക്ക് അടിയരിര വായ്പ സൈായം 
ല്ഭയോക്കാൻ സർക്കാരും ബാെും കുടുംബഗ്ശീയും ബ്ചർന്ന വായ്പ 
പദ്ധതിയാണ് േുഖയേഗ്രിയുലട സൈായ ൈസ്തം വായ്പ . ഇത് 
ഗ്പകാരം ബ്േല്ൂർ സി ഡി എസിൽ 228  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ 2865 
അംരങ്ങളാണ് അർൈരായിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്കുള്ള വായ്പകൾ  
വിവിധ ബാെുകൾ നൽകിവരുന്നു. 

 

                 റിബ്ൊർട്ട്  തയ്യാറാക്കിയത് 

ഇന്ദിര ബ്ോൈനൻ                        അനഘ എ ആർ              
സിഡിഎസ് ലചയർബ്പഴ്സൺ               എം ഐ എസ് ബി സി 



ബ്േല്ൂർ                               ചാല്ക്കുടി ബ്ലാക്ക് 
8590285047                             7510835278       


