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ആമുഖും 

 

                      ത്ത ോക്ലി   ശ്രോമ രഞ്ചോയെ് 1964 ഇൽ കമനശ്രും ,  ഒളവിലും  എന്നീ വില്ലജ ്

സുംകയോജിപ്പിച്ചുത്ത ോണ്്ട  11 .98  . ി .മി      വിസ്്തൃതിയിലുള്ള  ഈ   ശ്രകേരും   5 

വോർഡു കളോട1979ഇൽ രൂരീ ൃതമോയി  .ഈ രഞ്ചോയെിനത്്തെ അതിർെി ൾ 

ത്തതക്ക് മയ്യഴിരുഴയുും വടക്ക ് രന്നയന്നൂർ ,ത്തരരിങ്ങളും ശ്രോമരഞ്ചോയെു, 

രടിഞ്ഞോെു നയൂമോഹി ,കരോണ്ടികച്ചരി ,രള്ളൂർ , ിഴക്ക്  രിയോട് ,ത്തരരിങ്ങളും 

ശ്രോമരഞ്ചോയെുമോണ്.  

കേരീയ ശ്രസ്ഥോനെിനുും സോമൂഹി  രോഷ്്ശ്ടീയ സോഹിതയ  ശ്രസ്ഥോനെിനുും 

മോതൃ ോരരമോയ ശ്രവർെനും ത്ത ോക്ലി നിവോസി ൾ നോടിനുമുന്നിൽ  ോഴ്ച 

ത്തവച്ചിട്ടുണ്്ട അതിൽ ശ്രമുഖർ ഊരോകച്ചരി രുരുനോഥന്മോരോണ് എന്ന ്

സ്മരണീയമോണ് .ഏഷ്യയിത്തല തത്തന്ന ഏറ്റവുും വലിയ  ൂരൽ വയവസോയവുും 

ത്ത ോ ്ളിയിൽ തത്തന്നയോണ് .വളത്തര വയതയസ്തമോയ സോമൂഹി  

രോഷ്്ശ്ടീയസോമ്പെി    ുറ്റുരോടിൽ ജീവിക്കുന്ന  ത്ത ോ ്ളിരഞ്ചോയെിത്തല 

സ്ശ്തീ ളുത്തട ഉന്നമനെിനു കവണ്ടി 2002 ഇൽ  ുടുുംബശ്രീ രൂരീ ൃതമോയി 

. ുടുുംബശ്രീ  വന്നകതോടു ൂടി സ്ശ്തീ ൾ സമൂഹെിത്തല വിവിധ സോമൂഹി  

ശ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടത്തരട്ട് സോമൂഹി  മോറ്റും വരുെി .അസുംഘടിതമോയ 

സ്ശ്തീസമൂഹത്തെ സുംഘടിതമോക്കിയത്  ുടുുംബശ്രീ വഴിയോണ് .അതുവഴി 

അവരുത്തട ജീവിതരീതിയുും ത്തമച്ചത്തപ്പട്ടു . ൂടോത്തത ത്തതോഴിലുെപ്പുരദ്ധതി  വഴി 

സോമ്പെി മോയി സവയും രരയോപ്തതയിൽ എെോൻ സ്ശ്തീസമൂഹെിനു 

 ഴിഞ്ഞു .ഇത ് രണ്ടുും വിജയ രമോയി നടെോൻ ഒരു രരിധിവത്തര 

ത്ത ോക്ലിരഞ്ചോയെിന്   ഴിഞ്ഞു  .ത്ത ോക്ലി രഞ്ചോയെിൽ   നല്ലരീതിയിൽ   

നടക്കുന്ന അപ്പോരൽ  രോർക്ക്   നയൂശ്ടിമിക്സ്   എന്നിവ     ുടുുംബശ്രീയുത്തട  

മമകശ് ോ  മൈനോൻസിങ്  സുംരുംഭങ്ങളോണ്    .അപ്പോരൽ രോർക്കിലൂത്തട   

20 ുടുുംബശ്രീ അുംരങ്ങൾ ് സ്ഥിരമോയി കജോലി നല്കോൻ  ഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് 

അഭിമോന രമോണ് .17 വോർഡു ളിലോയി  180 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ  ശ്രവർെിച്ചു 

വരുന്നുണ്്ട . 



                                  ജില്ലോമിഷ്ന്ത്തെ    നിർകേരങ്ങൾ   എല്ലോശ്രവർെനങ്ങളുും   

ത്ത യ്തുവരുന്ന   ത്ത ോക്ലി സിഡിഎസ്   ഈ   ക ോവിഡ്  ോലെുും   ുടുുംബശ്രീ   

ശ്രവർെനും   നല്ലരീതിയിൽ ത്ത യ്തു  വരുന്നു .കലോക്ക്   ത്തഡൌൺ ആയതുമുതൽ   

 ുടുുംബശ്രീ ശ്തിതലസുംവിധോനങ്ങത്തള   രക്തിത്തപ്പടുെുന്നതിനോയി  17 

വോർഡു ളിലുും  എ ഡിസ ്   വോട്ടസ്ആ്പ്പ് ശ്രൂപ്പു ൾ    ഉണ്ടോക്കി ,രരമോവധി   

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കുും   ശ്രൂപ്പു ൾ ഉണ്ടോക്കി ജില്ലോമിഷ്നത്്തെ നിർകേരങ്ങൾ 

അതോതുസമയും  തത്തന്ന തോത്തഴ   തട്ടിൽ  എെിച്ചുത്ത ോടുക്കുന്നുണ്്ട   . 

 ുടുുംബശ്രീ സുംരുംഭമോയ   വോവതട്ടു ട    മ്മ്യൂണിറ്റി    ിച്ചൺ ആയി മോറ്റി 

ഒരുരോട് ആളു ൾക്കു  ഭക്ഷണും  ത്ത ോടുക്കോൻ സോധിച്ചു  

. ുടുുംബശ്രീ ത്ത യർകരഴ്സൺ    അടക്കും രലരുത്തടയുും   സുംഭോവന ൾ  

 മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചന്  ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട   . 

 

കലോക്ക് ത്തഡൌൺ സമയെ് നടെിയ ര ന മത്സരങ്ങളിൽ നല്ലരങ്കോളിെും 

ഉണ്ടോയിരുന്നു .അനുഭവക്കുെിപ്പ് മത്സരെിൽ  ുടുുംബശ്രീ അുംരമോയ രതി 

രവീശ്രൻ രോനൂർ കലോക്കിൽ ഒന്നോും സ്ഥോനും കനടി .       

മോസ്ക ്  നിർമോണെിലുും തുണിസഞ്ചി നിർമോണെിലുും  ുടുുംബശ്രീയുത്തട 

വലിത്തയോരു രങ്കോളിെും ഉണ്ടോയിരുന്നു .അതിലൂത്തട  ുടുുംബശ്രീ അുംരങ്ങൾ ് 

ത്ത െിത്തയോരു വരുമോനും കനടിത്തക്കോടുക്കോൻ  ഴിഞ്ഞു . 



 

  ുടുുംബശ്രീ ജില്ലോമിഷ്ൻ നടപ്പിലോക്കിയ മമകശ് ോ ശ്രീൻ രരിരോടിയിൽ നല്ല 

രങ്കോളിെും ഉണ്ടോയിരുന്നു  

വരനും  ുടുുംബശ്രീ അുംരമോയ സിന്ധുരോനൂർ കലോക്കിൽ മൂന്നോും സ്ഥോനും  

കനടി . 

 

 

  

മുഖയമശ്രിയുത്തട  സഹോയഹസ്തും വോയ്പ പ്ഫദ്ധതിയിലൂത്തട 144 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക ്

സഹോയും ലഭയമോക്കോനുള്ള ശ്രവർെനും ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്ട 50 % വോയ്പയുും 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട 



 

കഹോട് സ്കരോട ് ആയി ശ്രഖയോരിച്ചതുത്ത ോണ്്ട കഹോും ത്തഡലിവെി 

സുംവിധോനെിലൂത്തട ആവരയസോധനങ്ങൾ ,മരുന്ന ് ,കെഷ്ൻ സോധനങ്ങൾ 

എന്നിവ എെിക്കുന്നതിലുും ,സപ്പമ്ലക ോ  ിറ്റ് രോക്കിങ ്

ത്ത യ്യുന്നതിലുും ുടുുംബശ്രീയുത്തട  രങ്കോളിെും ഉണ്ടോയിരുന്നു 

 

 
 

രഞ്ചോയെിനത്്തെ  ോൾ ത്തസനെ്െു ളിലുും    ുടുുംബശ്രീയുത്തട  സോന്നിധയും 

ഉണ്ടോയിരുന്നു . 



സുഭിക്ഷക രളും   രദ്ധതിയുത്തട ഭോരമോയി jlg  ളുുംഅയൽക്കൂട്ടങ്ങളുും തരിരു 

ഭൂമിയിൽ ത്തനൽ ൃഷ്ിയുും മറ്റു വിള ളുും  ൃഷ്ി ത്ത യ്യോൻ ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്ട

 

sslc ,പ്ലസ് ടു വിേയോർത്ഥി ൾക്കുള്ള മോസ്ക് വിതരണെിലുും അയൽക്കൂട്ട 

അുംരങ്ങൾ രത്തങ്കടുെു . 

 

   

 

 

                

ഇനി  വരുും നോളു ളിൽ  ൂടുതൽ  രുകെോത്തട എല്ലോശ്രവർെനങ്ങളുും 

ഏത്തറ്റടുെുനടെോൻ   ഴിയുത്തമന്ന വിരവോസകെോത്തട  
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കലോക്ക് ക ോഓർഡികനറ്റർ (MIS )                       സിഡിസ് ത്ത യർകരഴ്സൺ 
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