
ആമുഖം 

 പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമെഞ്ചായത്ത് ഒരു പെറിയ െഞ്ചായത്താണ് കിഴക്കു കനനാലി കനാലും െടിഞ്ഞാറു 
തീരനേശവും ആണ് ആപക െതിനഞ്ച് വാർഡ് ആണ് ഉള്ളത് െതിനഞ്ച് വാർഡുകളിലായി  223 

അയൽക്കൂട്ടവും അതിൽ 3724 അംരങ്ങള ം ഉണ്ട് നകരളത്തിൽ ആേയമായി നകാവിഡ്-19 സ്ഥിതികരിച്ച  

മതിലകം െഞ്ചായത്തിന്പറ അതിർത്തി െഞ്ചായത്താണ് പെരിഞ്ഞനം െഞ്ചായത്ത് അതു പകാണ്ടു തപെ 
ആനരാരയ ഗ്െവർത്തകരും െഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ജനഗ്െതിനിധികള ം സെദ്ധ ഗ്െവർത്തകരും 
കുടുംബഗ്ശീ സി ഡി സ് എസും  വളപര നലല രീതിയിൽ ഒപത്താരുമിച്ച   ഗ്െവർത്തിച്ച  . തീരനേശ 
െഞ്ചായത്തായ പെരിഞ്ഞനം െഞ്ചായത്തിൽ കിടത്തി െികിൽസിക്കാൻ സൗകരയമുള്ള ഒരു സി എച്ച് സി 
യും മൂെ് സബ് പസന്ററുകള ം ആയുർനേേം ,ന ാമിനയാ ആസ്െഗ്തികള ം ഗ്െവർത്തിക്കുെുണ്ട്. 

ക ോക ോണക്കോലത്തെ പ്രവർെനങ്ങൾ 

പതാട്ടടുത്തുള്ള െഞ്ചായത്തിൽ പകാനറാണ നൊസറ്റീവ് സ്ഥിതികരിച്ചനപാൾ ജനങ്ങൾക്ക് മമക്ക് 
അനൗൺസ്പമന്് വഴി ജാഗ്രത നിർനേശവും  വയക്തി ശുെിതവത്തിൻപറ ആവശയകതയും നൽകി 
.െഞ്ചായത്തും ആനരാരയ വകുപ ം കൂടി ഇതിപന കുറിചനനാട്ടീസ് തയാറാക്കി കുടുംബഗ്ശീ 
ഗ്െവർത്തകരും ആശ വർക്കർ മാരും കൂടി ഓനരാ വീടുകളിലും നനാട്ടീസ് വിതരണം നടത്തി  

കുടുംബഗ്ശീ ഗ്െവർത്തനങ്ങൾ കാരയക്ഷമമായി നടക്കുവാൻ വാട്സസ് ആപ് ഗ്രൂപ് ഇലലാത്ത എ ഡി 
എസുകളിൽ വാട്സസ് ആപ് ഗ്രൂപ് ഉണ്ടാക്കി അതിനു നശഷം അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ  വാട്സസ് ആപ് 
ഗ്രൂപ് ഉണ്ടാക്കുകയും പെയ്തു . നകാവിഡ് ബന്ധപപട്ട  നമൽത്തട്ടിൽ നിെും വരുെ പമനേജുകൾ വളപര 
നവരത്തിൽ തപെ താപഴ തട്ടിൽ എത്തിക്കുെതിനായി ഈ വാട്സസ് ആപ് ഗ്രൂപവളപര ഗ്െനയാജനകരമായി 

നഗ്ബക്ക് േി പെയിൻ കയാമ്പയിനുമായി ബന്ധപപട്ട  സാനിമറ്റസർ ,നസാപ് ,പവള്ളം ഉെനയാരിച്ച  
മകകഴുകുെതിനുള്ള വിവിധ വശങ്ങൾ എലലാ അയൽക്കൂടങ്ങപളയും നബാധവത്കരണം നടത്തി .എ ഡി 
എസ്  തലത്തിലും െിലയിടങ്ങളിൽ അയൽക്കൂട്ട തലത്തിലും നസാപ് പവള്ളം സാനിമറ്റസർ എെിവ 
സ്ഥാെിച്ച  അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ  വക്തിരതമായും ഗ്രൂപായും നെർെ് സാനിമറ്റസർ ,മാസ്് എെിവ 
നിർമിച്ച  ബാങ്ക് ,െഞ്ചായത്തു സി എച സി ,ക്ലബ്ബ കൾ ,പതാഴിലുറപ  പതാഴിലാളി ,വനയാജന 
അംരങ്ങൾ ,അരതിര ിത രുണന ാക്താക്കൾ  , സ്നന ിതാ നകാളിങ് പബൽ അംരങ്ങൾ എെിവർക്ക് 
നൽകി 

ഇതിനു െുറപമ സെദ്ധ നസനയിൽ പരജിസ്നഗ്ടഷൻ പെയുനത്തിനുള്ള ഗ്െവർത്തനവും ആരം ിച്ച  
.ഇതിനലക്കായി വിജിലന്് ഗ്രൂപ് അംരങ്ങൾ ജൻഡർ രാഡ് അംരങ്ങൾ എെിവപര പരജിസ്നഗ്ടഷൻ 
നടത്തി സവയ മനസാപല കുറച്ച  സ്ഗ്തീകൾ മാഗ്തം മുനൊട്ട  വനൊളൂ CDS,ADS  അംരങ്ങള പട 
ഇടപെടലിലൂപട പരജിസ്നഗ്ടഷന്പറ എണ്ണം വർധിപിക്കാൻ സാധിച്ച  ഓനരാ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിെും 
കുറഞ്ഞത് രണ്ടു നെപര എങ്കിലും പരജിസ്റ്റർ നടത്തുകയും പെയ്തു. 

 



 

റാെിഡ് പറസ്നൊൺട്സ,കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ  ,നമാണിറ്ററിങ് എെിവയുപട ഗ്െവർത്തനങ്ങൾക്കായി 
െഞ്ചായത്ത് കമ്മ്ിറ്റികൾ രൂെികരിച്ച  ഈ കമ്മ്ിറ്റികളിൽ കുടുംബഗ്ശീ സി ഡി എസ്  അംരങ്ങപള കൂടി 
ഉൾപപടുത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ സി ഡി എസ്  പെയർനെഴ്സൺ ,പമമ്പർ പസഗ്കട്ടറി എെിവരുപട 
നനതൃത്തത്തിൽ പെരിഞ്ഞനം GUP സ്കൂൾ ൽ വളപര  ംരി യായി  നടത്താൻ സാധിച്ച  െഞ്ചായത്തിപല 
അതിഥി പതാഴിലാളികൾ ,വളപര േുർബലരായ ആള കൾ ,ആഗ്ശയ അംരങ്ങൾ ,നകാളിങ് പബൽ അംരങ്ങൾ 
എെിവർക്ക് സൗജനയമായി  ക്ഷണം വീട്ടിപലത്തിച്ച  പകാടുക്കുകയും പെയ്തു  ഇതിനായി െഞ്ചായത്തും 
സെദ്ധ നസന വളണ്ടിയർമാരും ജനഗ്െതിനിധികള ം കുടുംബഗ്ശീയുമായി നലല സ കരണവും ഉണ്ടായി  

കമയൂണിറ്റി കിച്ചൺ അവസാനിപിച്ചനതാടു കൂടി സു ിക്ഷ ന ാട്ടൽ ഗ്െവർത്തനം  ആരം ിച്ച  
.െഞ്ചായത്തിന്പറ സ കരണനത്താപട കുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങള പട നനതൃതവത്തിലാണ് നടക്കുെത് 
.സർക്കാരിന്പറ വിശപ ര ിത നകരളം െദ്ധതി വാൻ വിജയമായി തീർക്കാൻ ഇതിലിലൂപട 
സാധിക്കുപമെ് തീർച്ചപപടുത്തുെു . 

 



നറഷൻ കടകൾ വഴി സർക്കാർ നല്കുെ  ക്ഷയ ധാനയകിറ്റ്   നിരക്കുെതിനു ആവശയമായ കവറുകൾ  
അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങള ം ബാലസ ാ കുട്ടികള ം നിർമിച്ച  നൽകി അനതാപടാപം ധാനയങ്ങൾ ൊക്കിങ് 
പെയ്യ െതിനായി കുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങള ം നലല സ കരണവും ഉണ്ടായിരുെു  

 

അതിഥി പതാഴിലാളികൾക്ക് നല്കുെതിനലക്കായി  ക്ഷയ ധാനയകിറ്റിനലക്കു ആവശയമായ പൊടിവ്രങ്ങ് 
സംരം ക ഗ്രൂപ കൾ നിെും ജിലലാ മിഷനിനലക്കു പകാടുക്കുനത്തിൽ െങ്കു വ ിച്ച  

അതുനൊപല ഈ  നലാക്കഡൗൺ കാലത്ത് കുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾക്കായി ജിലലാമിഷൻ നടത്തിയ ൊെക 
മത്സരത്തിൽ കുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾ െപങ്കടുത്തിരുെു ഇതിലൂപട നമ്മ്ുപട സന ാേരി മാരുപട ൊെക 
മനെുണയം എലലാവ്ക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുകയും സ്ഗ്തീകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ട്ടപെട്ട നമഖലയായ 
ൊെകം വളപര നലല രീതിയിൽ ഉെനയാരപപടുത്തുെതിന് ഗ്െേ്ശിപിക്കുെതിനും സാധിച്ച  

 

CDS ൽ രജിസ്റ്റർ പെയ്തു ഗ്െവർത്തിക്കുെ പജ എൽ ജി ഗ്രൂപ കൾ  നിലവിൽ നലലരീതിയിൽ 
മജവകൃഷി നടത്തി നൊരുെവരാണ് പജ എൽ ജി ഗ്രൂപ കൾ  കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിനലക്കു  െച്ചക്കറി 
എത്തിച്ച  സ കരിക്കുകയും പെയ്തിരുെു കുടുംബഗ്ശീ ജിലലാമിഷൻ നടപിലാക്കുെ െച്ചക്കറി 
വണ്ടിയിനലക്ക് (വിഷര ിതമായ െച്ചക്കറി ഇനി വീടുമുറ്റത്ത്) പജ എൽ ജി ഗ്രൂപ കളിൽ നിെും 
െച്ചക്കറി പകാടുക്കാനും സാധിച്ച  MKSP  യുപട  ാരമായി നടെ വിവിധ കയാമ്പയിൻ വർക്കുകളിൽ 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങള ം പജ എൽ ജി ഗ്രൂപ കള ം െപങ്കടുത്തു മമനഗ്കാഗ്രീൻ ,ൊള നഗ്രാ ബാഗ് നിർമ്മ്ാണം, 



മുട്ടപതാണ്ടിൽ വിത്ത് മുളപിക്കൽ ,ൊ ൊ മാ ൊ കയാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയവയിലും  എലലാ വീട്ടിലും 
അടുക്കളനത്താട്ടം എെ ലക്ഷയനത്താപട തുടങ്ങിയ െഞ്ചായത്തിന്പറ െദ്ധതിയിലും  എലലാ അയൽക്കൂട്ട 
അംരങ്ങപളയും െപങ്കടുപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതിനലക്ക് കൃഷി വൻ വഴി വിത്ത് മതകൾ എെിവ 
വിതരണം നടത്തുകയും പെയ്തു ഈ പകാനറാണ കാലത്തു പജ എൽ ജി ഗ്രൂപ കൾക്ക് െുറപമ 
അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങപളകൂടി കൃഷിയിനലക്കു പകാണ്ടുവരാൻ  സാധിച്ച . 

 

 

പെരിഞ്ഞനം CDS ൽ 15 വാർഡിലും ബാലസ കൾ നഗ്െവ്തിച്ച വരുെുണ്ട് ബാല കൃഷിയും നിലവിലുണ്ട് 
.ഈ പകാനറാണ കാലത്തു അമ്മ്മാനരാപടാപം കുട്ടികള ം കൃഷിയിനലക്കു  മുെിട്ടിറങ്ങി.ബാലസ ാ  
കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ" ഈ നലാക്കനഡാൺ കാലത്തു " എെ കയാമ്പയിൽ വളപര അധികം നഗ്െനയാജന  
ഗ്െേമായിരുെു .വീട്ടിൽ ഇരുെുപകാണ്ട് തപെ കുട്ടികള പട സർരാത്മകമായ കഴിവുകൾ െുറത്തു പകാണ്ട് 
വരാനും അത് ഗ്െേർശിപിക്കാനും അതിലൂപട കഴിഞ്ഞു എെത് വളപര  ഏപറ  ഗ്ൊധാനയം 
അർ ിക്കുെു .അതുനൊപല നബാട്ടിൽ ആ്ട്ട് ൊഴ് വസ്തു പകാണ്ടുള്ള െുനരുെനയാരം എെിവയിൽ 
നലല കയാമ്പയിൻ ആയി മാറി . 

അരതി ര ിത  നകരളം രുണന ാക്താക്കളായി സി ഡി എസിൽ എമ്പനത്തഴ് നെരാണുള്ളത് .അവർ് 
എലലാ മാസവും നൽകിവരുെ നൊഷകാ ാര കിറ്റ് ,ഈ നലാക്കഡൗണിൽ എലലാവ്ക്കും സി ഡി എസ് 
അംരങ്ങൾ മുനരന  വീട്ടിൽ എത്തിച്ച  പകാടുത്തു .എലലാവ്ക്കും മാസ്് , ാൻഡ്വാഷ് എെിവയും 
നൽകി .ഇവരിൽ മരുെ് അവശമുള്ളവ്് സി ആർ സി യുമായി ബന്ധപപട്ട പകാണ്ടു അവിപടനിെു 
ല ിക്കാത്ത മരുെ് സെദ്ധ നസന വളണ്ടിയർമാർ  സി ഡി എസ് അംരങ്ങൾ വഴി  വീട്ടിൽ എത്തിച്ച  
പകാടുത്തു . ജിലലാ മിഷൻ നിെുള്ള നിർനേശ നഗ്െകാരം ഈ രുണനൊക്താക്കപള ന ാണിൽ വിളിച്ച  
സുഖാനനഷണം നടത്തുെതിനായി രണ്ടു ആർ െി മാപര തിരപഞ്ഞടുത്തു അവർ ആ കയാമ്പയിൻ വളപര 
 ംരിയായി നിർവ ിക്കുകയും പെയ്തു . അതുനൊപല തപെ വനയാജന  അംരങ്ങപളയും ന ാണിൽ 
വിളിച്ച  വിവരങ്ങൾ അനനഷിച്ച  .കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലർമാർ വഴി കൗണ്സില് നവണ്ടവർക്ക് 
കൗണ്സില് നൽകി .വനയാജനങ്ങൾക്കായി നകാനറാണകാലത്തു നടത്തിയ െഴയ കല അനു വ കുറിപ് 
തയ്യാറാക്കൽ കഥ ,കവിതാരെന  എെിവ അവരുപട മനസിന് വളപര അധികം സനതാഷം നൽകുെ 
ഗ്െവർത്തികളായിരുെു 



 

ഈ നലാക്കനഡാൺ കാലത്തു വളപര അധികം കഷ്ട്ടപപടുെ കുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾക്ക് 
5000,10000,15000,20000 എെിങ്ങപന ആയി 212 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലായി 15090000/-രൂെ സർവീസ് സ കരണ 
ബാങ്ക് മുനഖന വായ്പാ പകാടുത്തു .. 

നകാവിഡ് െപത്താമ്പതു എെ മ ാമാരിപയ െിടിച്ച  പകട്ടാൻ  സർക്കാരും കുടുംബഗ്ശീ ജിലലാ മിഷനും 
നിർനേശിക്കുെ എലലാ ഗ്െവർത്തനങ്ങൾക്കും പെരിഞ്ഞനം സി ഡി എസിപല  കുടുംബഗ്ശീ ഗ്െവർത്തകർ 
എലലാവരും മുൻെതിയിൽ തപെ ഉണ്ടാകും . 
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