
ആമുഖം  

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ലകൊടകര ബ്ലൊക്കിൽ വരന്തരപ്പിള്ളി പഞ്ചൊയത്ത്  

കുടുംബശ്ശീ സി. ഡി.എസ്  22 വൊർഡുകളിൽ 156 എ. ഡി. എസ്  കബ്ളൊട്  

കൂടികുടുംബശ്ശീ  ഭരണസമിതി  ശ്പവർത്തിച്ചുവരുന്നു. അതിൽ 398 

അയകൂട്ടങ്ങളിെൊയി 5871 അംഗങ്ങൾ ശ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നു.  

              വരന്തരപ്പിള്ളി       ശ്ഗൊമ പഞ്ചൊയത്ത് ബ്കൊബ് ൊണ വയൊപനം 

അ ിഞ്ഞതുമുതൽ ജൊശ്ഗതബ്യൊലട ശ്പവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 

ഓഫീസിൽ എത്തുന്ന അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങബ്ളൊട്Break The Chain ൻ്്ല  

ഭൊഗമൊയിഹൊൻ്് ് വൊഷ്, സൊനി ലെസൻ, മുഖൊവരണം എന്നിവ 

ഉപബ്യൊഗിബ്ക്കണ്ടതിൻ്്ല ശ്പൊധൊനയം മനസ്സിെൊക്കി ലകൊടുത്തു. 

കൃതയമൊയ സൊമൂഹിക അകെം പൊെിച്ചുലകൊണ്്ടആദ്യ 

ദ്ിവസത്തിൽഓഫീസ് ശ്പവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമൊക്കി. എല്ലൊ 

അയൽക്കൂട്ടആബ്രൊഗയ അംഗവളണ്ടിയർ മൊർക്്ക കൊബ് ൊണ വവ സ് 

വയൊപനത്തിലനതിലരയുള്ള ശ്പതിബ്രൊധ ക്ലൊസുകൾ 

ലഹൽത്ത്ഡിപ്പൊർട്്ടലമൻ്് ിൻ്്ല  ബ്നതൃതവബ്ത്തൊലട നൽകി. ബ്െൊക്്ക 

ഡൗൺശ്പഖയൊപിച്ച്ലതൊട്ടടുത്ത ദ്ിവസങ്ങളിൽ തലന്ന പഞ്ചൊയത്തിൻ്്ല  

ബ്നതൃതവത്തിൽ ആരംഭിച്ച കമ്മ്യൂണിെികിച്ചൺ ൻ്്ല  ബ്നതൃതവം 

ഏലെടുക്കുകയും വളൊം നല്ല രീതിയിൽ 27 ദ്ിവസം 9000ത്തിൽ പരം 

അംഗങ്ങൾക്കുംഅതിഥി ലതൊഴിെൊളികൾക്കും 

നിരൊെംബരൊയആളുകൾക്്ക ഉൾലപ്പലട ഭക്ഷണം നൽകി. 

സി.ഡി.എസ്ലമമ്പർമൊർ ലശ്ടയിനിംഗ് െഭിച്ചവർ സമൂഹ 

അടുക്കളയിബ്െക്്ക സഹൊയം നൽകി.വൊർഡ് ലമമ്പർമൊർ സി.ഡി.എസ് 

ലമമ്പർമൊർ ദ്ലത്തൊരുമിച്ച്സമൂഹത്തുക്കളിൽ നിന്ന ് ലപൊതിബ്ച്ചൊ ുകൾ 

ഭക്ഷണങ്ങൾ അവരുലട ചിെവിൽ വീടുകളിൽഎത്തിച്ചു 

നൽകിലജ.എൽ.ജിസംഘകൃഷി ശ്ഗൂപ്പുകൾ അവരുലട 

കൃഷിയിടങ്ങളിലെ പച്ചക്ക ികൾ സമൂഹ അടുക്കളയിബ്െക്്ക നൽകി . 

വിഷുവിന ് ആശ്ശയഎസ്. ടിഗുണബ്ഭൊക്തൊക്കൾക്കവിഷു വകനീട്ടം 

പദ്ധതിയിെൂലട ആവശയൊനുസരണം പച്ചക്ക ി നമ്മ്ുലട 

സംഘകൃഷിക്കൊർ െഭയമൊക്കി . ആശ്ശയകുടുംബൊംഗങ്ങൾക്കവീട്ടിൽ 

ബ്പൊയി ബ്പൊഷകൊഹൊര കിെ്സി.ഡി.എസ് അംഗങ്ങൾ നൽകി.ആശ്ശയ 

കുടുംബലത്ത ലകൊബ് ൊണ വവ സ് വയൊപനംഎങ്ങലന തടയൊലമന്ന് 

ബ്ബൊധവൽക്കരണ ക്ലൊസുകൾ നടത്തി. ലകൊബ് ൊണലയ സംബന്ധിച്ച ്

പശ്തസബ്മ്മ്ളം നടത്തിയതിൻ്്ല  തത്സമയ  ിബ്പ്പൊർട്ടവൊട്്ടസൊപ്്പമുബ്ഖന 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ  



ശ്പചരിപ്പിച്ചു.വിബ്ദ്ശത്ത് നിന്ന ് വന്നവർഇതര സംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ നിന്ന ്

വന്നവർ എന്നിവരുലട ബ്പരും അശ്ഡസ്സും അവലര ശക്തമൊയ 

കയൊ ത്ല ൽ ശ്പബ്വശന ആവശയലതലയകു ിച്ചും അയൽക്കൂട്ട 

അംഗങ്ങളിൽ ശ്പൊധൊനയം ബ്ബൊധിപ്പിച്ച ് ലകൊടുത്തു. അതിൻ്്ല  

ശ്പൊധൊനയം മനസ്സിെൊക്കി ലകൊണ്്ട അവർ വിബ്ദ്ശത്ത ് നിന്ന് വന്നൊബ്െൊ 

ഇതര സംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ നിന്ന ് വന്നൊബ്െൊ കൃതയമൊയി അ ിയിപ്്പ 

നൽകൊൻ തുടങ്ങി. ലകൊബ് ൊണ വവ സ് ശ്പതിബ്രൊധ മൊർഗങ്ങൾ എല്ലൊ 

അയൽക്കുട്ട അംഗങ്ങളിെും കൃതയമൊയി എത്തിച്ചു.ജനകീയ അടുക്കള 

ബ്െൊക്്ക ഡൗൺ സമയത്ത് തലന്ന തുടങ്ങി.ജകീയ അടുക്കളയിബ്െക്്ക 

ബ്വണ്ട പച്ചക്ക ികൾ നമ്മ്ുലട സംഘകൃഷിക്കൊരിൽ നിന്നും ബ്ശഖരിച്ച ്

തുടങ്ങി. അങ്ങലന' ബ്െൊക്്ക സൺ സമയത്ത് നമ്മ്ുലട 

സംഘകൃഷിക്കൊർക്്ക അവർ കൃഷി ലചയ്ത  പച്ചക്ക ികൾക്്ക വിപണന 

സ്ഥെം കലണ്ടത്തി. ലകൊബ് ൊണ കൊെത്ത് വൊർഡിലെ വബ്യൊജന 

അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ എത്തി അവർക്്ക അവരുലട സമയം വിരസത 

ബ്തൊന്നൊലത ഉപബ്യൊഗിക്കൊനുള്ള പരിപൊടികൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചു 

ബൊെസഭ കുട്ടികൾക്കൊയി ജില്ലൊ മിഷൻ തരുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ആലര 

പലെടുപ്പിച്ച അവരിൽ ഉ ങ്ങി കിടക്കുന്ന കഥൊ കവിത വൊസനകൾ ഒരു 

പരിധി വലര ഉയർത്തൊൻ കഴിഞ്ഞു.' ആ ശ്ശയ കുടുംബൊഗങ്ങൾക്്ക മരുന്ന ്

െഭയമൊക്കി. സി.ഡി.എസ് ലമമ്പർമൊർ ഭക്ഷണം, മരുന്ന ് എന്നിവ 

കൃതയമൊയി കിട്ടുന്നുബ്ണ്ടൊ എന്ന ് ഉ പ്്പ വരുത്തി. അയൽക്കൂട്ട 

അംഗങ്ങളിലെ ശ്കിയൊത്മക വൊസനകൾ ബ്പൊഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിെുള്ള 

വൊട്്ടസ്ആപ്്പ മത്സരങ്ങൾ നടത്തി. പച്ചക്ക ി സവയം പരയൊപ്തത 

വകവരിക്കുന്നതിന ബ്വണ്ടിപഞ്ചൊയത്ത് കൃഷിഭവൻമുബ്ഖന പയർ, 

ലവണ്ടകൂടൊലത അവരവരുലട അടുക്കളയിബ്െക്്ക ആവശയമൊയ 

പച്ചക്ക ികൾ ഉൽപ്പൊദ്ിപ്പിക്കൊൻ തുടങ്ങി ലകൊബ് ൊണലയ തുടർന്ന ്ഉണ്ടൊയ 

വരുമൊന നഷ്ട്ടങ്ങൾ തടയുന്നതിനൊയിമുഖയമശ്ന്തിയുലട സഹൊയഹസ്തം 

വൊയ്പൊ പദ്ധതിയിബ്െക്്ക അയൽക്കുട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന ് അബ്പക്ഷ 

വൊങ്ങിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന ് അർഹരൊയ 366അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 

അക്ഷബ്െൊണിനൊയി വിവിധബൊെുകളിബ്െക്്ക അബ്പക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എല്ലൊ 

ബൊെുകളും ബ്െൊൺ നൽകി തുടങ്ങി.ജി.എൽ.എസ്.പി.യുലട 

ഭൊഗമൊയിട്ടുള്ളസന്നദ്ധ ബ്സനയിൽ ഒട്ടുമിക്ക അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും 

രണ്ടു ബ്പലര വീതം രജിസ്റ്റർ ലചയ്തിട്ടുണ്്ട.ജി.എൽ.എസ്.പിയുലട 

ഓൺവെൻ പരിശീെന ക്ലൊസിബ്െക്്ക ഉള്ള െിെ് ഡൗൺബ്െൊഡ ്

ലചയ്യുകയുംതൊലഴ തട്ടിബ്െക്ക എത്തിക്കുകയും ലചയ്തു.ബ്കൊവിസ് - 19 

ൻ്്ല  ഭൊഗമൊയുള്ള ബ് ഷൻ കട വഴി വിതരണം  



ലചയ്ത  സൗജനയ കിെിബ്െക്്ക ഒ ബ്വർമീൽ സംരംഭകരിൽ നിന്നും 

മുളകുലപൊടി, മല്ലിലപ്പൊടി ,മഞ്ഞൾലപ്പൊടി എന്നിവ വൊങ്ങി നൽകി 

തുടർന്ന് സൊധനങ്ങൾ പൊക്്ക ലചയ്യുന്നതിനുള്ളതുണി സഞ്ചികൾ പെ 

തയ്യൽ യൂണിെുകൾ തയച്്ച് നൽകിയിട്ടുണ്്ട.13- ആംവൊർഡിലെ 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 200 രൂപ വീതം ബ്ഞ്ചരിച്ച് തുണി എടുത്ത ് തയ്യൽ 

യൂണിെുകൾ സൗജനയമൊയി മൊസ്ക ് ധരിച്ച ് എല്ലൊ വീടുകളിബ്െക്കും 

കുടുംബശ്ശീ വഴി വിതരണം ലചയ്തു.മൂന്നൊം ബ്െൊക്്കഡൗണിന് ബ്ശഷം എല്ലൊ 

മൊനദ്ണ്ഡങ്ങളും പൊെിച്ച്ലകൊണ്്ട അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ വമബ്ശ്കൊ ശ്ഗീൻ 

കയൊലമ്പയിനുംപൊള ലകൊണ്്ട ബ്ശ്ഗൊബൊഗും ഉണ്ടൊക്കി. 

സുഭിഷ ബ്കരളത്തിൻ്്ല  ഭൊഗമൊയി തരിശുഭൂമി കലണ്ടത്തി വൊർഡ ്

തെത്തിൽസംഘകൃഷി ശ്ഗൂപ്പുകൊലര ലകൊണ്്ട വജവവവവിധയ പൊർക്്ക 

ലശ്പൊജക്ട് ആരംഭിച്ചു. 

ബ്കൊ വിഡ്- 19 എന്ന മഹൊമൊരിലയ പിടിച്ചുലകട്ടൊൻ സർക്കൊരും 

കുടുംബശ്ശീ ജില്ലൊ മിഷനും നിർബ്ദ്ധശിക്കുന്ന എല്ലൊ 

ശ്പവർത്തനങ്ങൾക്കും വരന്തരപ്പിള്ള സി.ഡി.എസിലെ എല്ലൊ 

ശ്പവർത്തകരും മുൻപന്തിയിൽ തലന്ന ഉണ്ടൊകും. 
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