
വടക്കേേര കുടുുംബശ്രീ   സി ഡി സ ്ശ്രവർത്തനറിക്കപോർട്ട ്    

ആമുഖും 

എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വെക്ക ് പെിഞ്ഞാറ് മൂലയിലാണ ് വെക്കക്കക്കര 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ് സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത് വെക്കുഭാരത്ത ് ടകാെുങ്ങല്ലൂർ കായലും 

ടപരിയാർ കകവഴികളും വെക്കക്കക്കര അതിരിെുന്നു പെിഞ്ഞാറും അല്പം 

മാഗ്തമായി ടതക്കു ഭാരത്തും ടകാച്ചി കായൽ ഉണ്ട് കിഴക്കുഭാരത്ത ്ക്കെന്നമംരലം 

പഞ്ചായത്തും ടതക്കുകിഴക്കായി െിറ്റാറ്റുകര പഞ്ചായത്ത ്സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നുണ്ട ്20 

വാർഡുകളാണ ് വെക്കക്കക്കര പഞ്ചായത്തിനുള്ളത് 11.25 െതുരഗ്രമീറ്റർ 

വിസ്തീർണവും 32 1745 അഞ്്ച ജനസംഖ്യയും ഉണ്ട ് 

 

                         ഇരുപതു സി ഡി സ്  അംരങ്ങൾ അെങ്ങുന്ന  രക്തമായ കുെുംബഗ്രീ 

സംവിധാനമാണ ്വെക്കക്കക്കര പഞ്ചായത്തിക്കലത്.ഇരുപതു എ ഡി സ് ലുമായി 492  

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ ്കുെുംബഗ്രീടയ പഞ്ചായത്തിടല നിര സാന്നിധയമാക്കുന്നത്

.492  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലായി 6896  അയൽക്കൂെ്െ അംരങ്ങളാണ ്കുെുംബഗ്രീയുടെ 

ഗ്പവർത്തങ്ങടള കാരയക്ഷമമായി മുക്കന്നാട്ടു ടകാണ്ടുക്കപാകുന്നത് 

.അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെടയാപ്പം കുട്ടികളുടെ സർരാത്മകമായ വളർച്ചക്ക് ക്കവണ്ടി 

നിലടകാള്ളുന്ന കൂട്ടായ്മയായി 19 ബാലസഭകളും ,കൃഷിയുമായി 72 ടജ ൽ ജി കളും 

ഗ്പവർത്തിച്ചുവരുന്ന

 



 

 

40 കമക്കഗ്കാ സംരംഭങ്ങളും സി ഡി സ് ഗ്പവർത്തനത്തിന ്രക്തി പകരുന്നു .  

തീരക്കേര ഗ്പക്കേരമായ വെക്കക്കക്കരയിൽ 166 ക്കകാസ്റ്റൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ ്

വളടര നന്നായി ഗ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നത് .കഴിഞ്ഞ ഗ്പളയത്തിൽ ഒന്നാടക നരിച്ചു 

ക്കപായിരുന്ന പറവൂർ തീരക്കമഖ്ലയിൽ ഏടറ നാര നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ച 

പഞ്ചായത്താണ ് വെക്കക്കക്കര ,എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിന്ടറയും 

കുെുംബഗ്രീയുടെയും ഊർജസവലമായ ഗ്പവർത്തങ്ങൾ ടകാണ്ട ് അതിജീവനം  

വളടര എളുപ്പത്തിൽ സാധയമായി .അതുക്കപാടല എെുത്തുപറക്കയണ്ട ഒന്നാണ ്

പറവൂർ നിവാസി നിപ്പാടയ അതിജീവിച്ചത് ,ഈ അവസരത്തിലും കുെുംബഗ്രീ 

സംവിധാനം എല്ലാ മുന്കരുതക്കലാെും കൂെി പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പവർത്തിച്ചിരുന്നു 

നിപ്പ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായവർക്ക ്ജില്ലാ ഭരണകൂെ നിർക്കേരഗ്പകാരം ആക്കരാരയ 

ക്കമഖ്ലയുടെ സഹായക്കത്താടെ ആവരയ വസ്തു ക്കൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിനും 

കുെുംബഗ്രീ മണ്ണിൽ നിന്നു ഗ്പവർത്തിച്ചു 

ഈ ക്കകാവിഡ ്കാലത്തും വെക്കക്കക്കര പഞ്ചായത്തും കുെുംബഗ്രീയും വാർത്ത 

മാധയമങ്ങളിൽ ഗ്രക്കേയമായത്, കൃഷിയിൽ സവയം പരയാപ്തതമാവാൻ ഗ്രമിച്ചു 

ടകാണ്ടാണ.് .ഉപ്പുരസമുള്ള തീരാക്കേര മണ്ണിലും നൂറുക്കമനി വിളവുമായി 

വെക്കക്കക്കര പഞ്ചായത്തു മുന്നിട്ട ്നിന്ന ് .പുല്ലുക്കപാലും മുളക്കില്ല  എന്ന പഴമക്കാർ 

വിധിടയഴുതിയ മണ്ണിലാണ ്കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ പച്ചപ്പ ്ഫലവത്തായത്. 

മുനമ്പം അഴിമുഖ്ക്കത്താെ് ക്കെർന്ന ് ഉപ്പുടവള്ളത്താൽ െുറ്റടപ്പട്ട വെക്കക്കക്കര 

പഞ്ചായത്ത ് പച്ചക്കറി ഉല്പാേനത്തിൽ സവയം പരയാപ്തത കകവരിക്കാനായി 

ഇറങ്ങി പുറടപ്പട്ടക്കപ്പാൾ കൃഷിവകുപ്പും കുെുംബഗ്രീയും കകക്കകാർത്തു .ആേയ 

പരീക്ഷണം കുെുംബഗ്രീ സി ഡി സ്  ടെയർക്കപഴ്സൺ സിന്ധു മക്കനാജിന്ടറ വീട്ടിൽ  

കൃഷി തുെങ്ങി 



 

  

.കൂൊടത കുെുംബഗ്രീ അംരങ്ങളുടെ സഹായക്കത്താടെ വിത്തും ,കതകളും 

സൗജനയമായി വീട്ടിടലത്തിച്ചു നൽകി 30000  ഓളം  ക്കഗ്രാ  ബാരുകൾ 480  ഓളം 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിക്കലക്കു എത്തിച്ചു .ക്കകാവിഡ ് അതിജീവനത്തിന്ടറ നല്ല 

മാതൃകയായി വെക്കക്കക്കര കുെുംബഗ്രീ സി ഡി സ് . 

കൂൊടത കുെുംബഗ്രീ കർമ്മക്കസന അംരങ്ങളുടെ സഹായക്കത്താടെ മാസ്ക ്

നിർമാണവും ,സാനികറ്റസർ വിതരണവും നെത്തി . 

 

 

ക്കകാവിഡ ്ക്കലാൺ സ്ക്കിമിൽ 44805000 /- രൂപ 452  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെ 4711  

ങ്ങളിക്കലക്കു എത്തിച്ചു ,ഗ്പവർത്തങ്ങടള ഊർജിതമാക്കി . 



പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്ചു  27 /3 /൨൦൨൦ ൽ കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

ആരംഭിക്കുകയും ,ഭക്ഷണ ടപാതികൾ വിതരണം നെത്തുകയും 

ടെയ്തുവാർഡുകളിൽ കുെുംബഗ്രീ ക്കവാളന്റീയർസ്  വഴി ഭക്ഷണ ടപാതി 

എത്തിച്ചുനൽകുകയും ടെയ്തു .ഇക്കപ്പാൾ വെക്കക്കക്കര കുെുംബഗ്രീയുടെ കീഴിൽ 

രണ്ടു ജനകീയ ക്കഹാട്ടലുക വളടര നല്ല രീതിയിൽ ഗ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നു 

.േിനക്കതാറും  160 ഓളം ഭക്ഷണടപ്പാതികൾ ജനകീയ ക്കഹാട്ടലിൽ നിന്ന ്വിതരണം 

നെത്തുന്നു . 

 

എറണാകുളം കുെുംബഗ്രീ ജില്ലാമിഷൻ ക്കലാക്കക്കഡാൺ സമയത്തു നെത്തിവരുന്ന 

എല്ലാ ഗ്രക്കേയമായ പദ്ധതികളിലും ,പരിപാെികളിലും മുഖ്യമായ ഗ്പാധിനിതയം 

കാഴ്ചടവക്കാൻ വെക്കക്കക്കര കുെുംബഗ്രീക്ക ് കഴിയുന്നുണ്ട ്. 

ഉോഹരണത്തിന-് ടജ ൽ ജി  യുമായി ബന്ധടപ്പട്ട  എന്ററ മണ്്ണ,എന്ററ 

അടുേളേ.്എന്ററ രച്ചേറി   എന്ന പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന ് ഗ്രൂപ്പുകൾ  നല്ല 

രീതിയിലുള്ള ഗ്പകെനം കാഴ്ച വച്ചിരുന്നു . 

കുെുംബഗ്രീയുടെ സസബർ അരങ്ങ ്പരിപാെിയിൽ സി ഡി സ്  തലത്തിൽ 

ഇരുപടത്തട്ടു ക്കപര് പടെെുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന ് ടതടരടഞ്ഞെുത്ത 

ആളുകടള ബ്ക്കളാക്തല മത്സരത്തിൽ പടെെുപ്പിക്കുകയും ടെയ്തു 



ജില്ലാ മിഷന്ടറ ജോേ ്ശ്രൂട്ട ്ചലഞ്ചിൽ മൂന്ന ്അംരങ്ങൾ പടെെുക്കുകയുണ്ടായി 

. 

 

75 സന്നദ്ധ ഗ്പവർത്തകരാണ ്സി ഡി സ് ൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് .അതിൽ 22 ക്കപര് വളടര 

നല്ലരീതിയിലുള്ള ഗ്പവർത്തന മികവ് പുലർത്തി.കുെുംബഗ്രീ ജില്ലാമിഷന്ടറ 

ബാലസഭാ സ്ടപഷയൽ ക്കഗ്പാഗ്രാമുകൾ ആയ സർരം ,വലിയക്കലാകവും 

ടെറിയകുട്ടികളും തുെങ്ങിയ പരിപാെികളിൽ ബാലസഭാ കുട്ടികളുടെ 

ഗ്പാധിനിതയം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു.  

കുെുംബഗ്രീ വഴി നെപ്പിലാക്കിവരുന്ന  DDUGKY  കനപുണയ പരിരീലനത്തിൽ 

പടെെുത്ത എല്ലാ കുട്ടികടളയും ഈ ക്കലാക്ക ്ടഡൗൺ സമയത്തു ജില്ല മിഷന്ടറ 

ഗ്പക്കതയക നിർക്കേര  ഗ്പകാരം ക്കലാക്ക ് ക്കകാഓർഡിക്കനറ്റർ ക്കനരിട്ട ് വിളിച്ചു 

വിവരങ്ങൾ അക്കനവഷിക്കുകയുണ്ടായി  നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം ക്കഗ്ഫാസ്റ്റീസ് 

ൽ DDUGKY  ടഗ്െയിനിങ ്പൂർത്തീകരിച്ച ഗ്രുതിൻ ആന്റണി  ,ടെകന്നയിൽ pacesetter 

ൽ ഓൺ േി ക്കജാബ് ടഗ്െയിനിങ ് ൽ ആയിരുന്നു .ഇക്കപ്പാൾ നാട്ടിൽ 

തിരിടച്ചത്തുകയും ക്കഹാസ്പിറ്റൽ കവാറനക്റടന ൽ ഗ്പക്കവരിക്കുകയും ടെയ്തു. 

കുെുംബഗ്രീയുടെ ഈ ഗ്ൊക്കിംര് വഴി കുട്ടിടയ ക്കഫാണിൽ വിളിച്ചു കാരയങ്ങൾ 

അക്കനവഷിച്ചു .മാനസിക പിന്തുണ നല്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് എെുത്തു പറക്കയണ്ട 

ഒന്നാണ ് 

 

കുെുംബഗ്രീ മിഷന്ടറ നിർക്കേര ഗ്പകാരം ക്കകാവിഡ ് മായി ബന്ധടപട്ട് അരതി 

കുെുംബങ്ങളിടല അറുപത് വയസ്സിന ് മുകളിൽആളുകളുടെ വിവരക്കനവഷണം 

നെത്തിയതിൽ വെക്കക്കക്കര കുെുംബഗ്രീ 157 വക്കയാജനങ്ങടള ക്കഫാണിൽ 

വിളിക്കുകയും അവർക്കു ഭക്ഷണത്തിക്കനാ മരുന്നിക്കനാ അതുമല്ലെിൽ 

ആക്കരാരയകരമായ ബുന്ധിമുട്ടുകക്കളാ ഉക്കണ്ടാ എന്ന ് അക്കന്നവഷിക്കുകയും 



ആവരയമായ നെപെികൾ കകടക്കാള്ളുകയും ടെയ്തു ,ഭക്ഷണത്തിനു ബുന്ധിമുട്ട 

അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക ് കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴി ഭക്ഷണം എത്തിക്കുകയും 

,മരുന്ന ് ലഭയമല്ലാതിരുന്നവർക്ക ് ആരാ വർക്കർ വഴിയും സന്നേഗ്പവർത്തകർ 

വഴിയും മരുന്ന ് ലഭയമാക്കി. വിവരക്കനവഷണം നെത്തിയതിൽ ഏറ്റവും 

സക്കന്താഷകരമായ കാരയം അരതി കുെുംബങ്ങളിടല ഒറ്റടപ്പട്ട വക്കയാജനങ്ങൾക്ക ്

മാനസിക പിന്തുണ നല്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ ് .  

കുെുംബഗ്രീ ജില്ലാമിഷന്ടറ ഗ്പതയക  അയൽക്കൂട്ടാക്കയാരം -കസബർ  ജാലകം 

എനന് നൂതന ആരയത്തിലൂടെ നെത്തിയ അയൽകൂട്ടക്കയാരം 1349 അയൽക്കൂട്ട 

അംരങ്ങൾ പടെെുത്തു . 

ടകാക്കറാണ ഗ്പതിക്കരാധ ഗ്പവർത്തങ്ങളിൽ വെക്കക്കക്കര പഞ്ചായത്തിന്ടറ സ്ഗ്െീറ്്റ 

ആര്ട്ട് ക്കഗ്പാഗ്രാം ആയ അതിജീവര ,അതിജീവനത്തിന്ടറ വരയരങ് എന്ന 

ഗ്പക്കതയക ആരയമായി  മാറിയ ,ക്കകാവിഡ ് ഗ്പതിക്കരാധ ഗ്പവർത്തങ്ങളുടെ 

വിവരങ്ങൾ െുവർ െിഗ്തങ്ങൾ ആക്കിയക്കപ്പാൾ  കുെുംബഹ്രീ അംരങ്ങളും 

ബാലസഭാ കൂട്ടുകാരും അതിന്ടറ ഭാരമായി മാറി  

 

ഈ ഗ്പതിസന്ധിയിലും  വെക്കക്കക്കര കുെുംബഗ്രീ അംരങ്ങൾ അവരാൽ കഴിയുന്ന   

രീതിയിൽ നാെിടനാപ്പം നിന്നുടകാണ്ട ്അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾ സവരൂപിച്ച 135000 

/-രൂപയുടെ ടെക്ക ്മഗ്ന്തി സ് സുനിൽകുമാറിനു , മുഖ്യമഗ്ന്തിയുടെ േുരിതാരവാസ 

ഫണ്ടിക്കലക്ക ് സി ഡി സ് ടെയർക്കപഴ്സൺ ഗ്രീമതി സിന്ധു മക്കനാജ ്

കകമാറുകയുണ്ടായി  



 

 

ഗ്പളയവും,നിപ്പായും ഇക്കപ്പാൾ ക്കകാവിഡ ് എന്ന മഹാമാരിയിലും 

അതിജീവനത്തിന്ടറ ഒരു വലിയ ഉോഹരണം തടന്നയാണ ് വെക്കക്കക്കര 

കുെുംബഹ്രീ സംവിധാനം .ഉപ്പുരസമുള്ള തീരഗ്പക്കേര മണ്ണിലും കൃഷിയിൽ 

സവയം പരയാപ്തത കകവരിക്കുവാടനാരുങ്ങുകയാണ ്വെക്കക്കക്കര കുെുംബഗ്രീ   
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