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ആമുഖം 

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവ താലൂക്കിൽ അങ്കമാാലി ബ്ലാക്കിൽ പച്ചപ്പിന്ററയും 

റതാടുകളുറടയും നടുവിൽ അയ്യമ്പുഴ ,കാലടി,മാലയാറ്റൂർ,തുറവൂർ എന്നി 

പഞ്ചായത്തുകളുമാായി   അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന  പഞ്ചായത്ത് ആണ് മാഞ്ഞപ്പ.2002ൽ 

മാഞ്ഞപ്പ പഞ്ചായത്തിറല കുടുംബപ്രീ സിഡ്്സ് നിലവിൽ വന്നു.ആദ്യ സിഡ്്സ് 

റെയർബ്പഴ്സൺ പ്രീമാതി .ബ്േർലി ബ്ജാസ് ആയിരുന്നു.12 ഭരണസമാിതി 

അംഗങ്ങളായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്.2002 ൽ നിന്നും 2020 വറര യുള്ള സിഡ്്സ്   

പ്പവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തുപറബ്യണ്ടതാണ്.2013 മാുതൽ സിഡ്്സ് പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കു 

െുക്കാൻ പിടിച്ചതും,2015 ൽ സിഡ്്സ് റമാമ്പർ ആവുകയും 2018 ൽ സിഡ്്സ് 

റെയർബ്പഴ്സൺ ആയി സിഡിസിറന  ഊർജ്ജസവലമാായി മാുബ്ന്നാട്ടു റകാണ്ടുബ്പാവുന്നത ്

പ്രീമാതി.സുനിത ജയനും  അക്കൗണ്ട് കാരയങ്ങൾ റെയ്യുന്നത ് പ്രീമാതി. നീതു ോജുവും 

ആണ്.. 13 ADS കളിലായി 155 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും,അതിൽ 1825 കുടുംബപ്രീ 

അംഗങ്ങളുമാുണ്ട് .കൂടാറത 55 JLG കളും ,51 ബാലസഭകളും,34 ME പ്ഗൂപ്കളും സിഡ്്സ് ൽ 

പ്പവർത്തിക്കുന്നു. 

ആളുകറള കാർന്നു തിന്നുന്ന റകാബ്റാണ വവറസ ്ആളുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളിബ്ലക്്ക 

പടരുകയാണ്, നിലനിൽപ്പിനു ബ്വണ്ടിയുള്ള റനബ്ട്ടാട്ടത്തിൽ പരക്കം പായുന്ന 

മാനുേയനാരിക്കു ഒരു വകത്താങ്ങായി കുടുംബപ്രീ എന്നുമാുണ്ട് എന്ന ്

കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ  സമായറത്ത പ്പവർത്തങ്ങൾ. ആ പ്പവർത്തങ്ങളിബ്ലക്്ക ഒരു 

തിരിഞ്ഞുബ്നാട്ടം. 

 ബ്പ്ബക്്ക ദ്ി റെയിൻ  

 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ  

 െിപ്തം വിെിപ്തം  

 വസബർ അരങ്ങു  

 വസബർ ജാലകം  

  എൻറ റ മാുത്തശ്ശി 

 എൻറ റ കുടുംബപ്രീക്്ക  

 വലിയ ബ്ലാകവും റെറിയകുട്ടികളും  

           

           

            ;                 ;               

 ജാക്്പ്രൂട്്ട െലഞ്ചു  

 ബ്രസ്ബുകബ്രാബ്ളാ  അപ്പ്  

 മാുഖ്യമാപ്രിയുറട സഹായഹസ്തം  

 ആപ്രയ ബ്േമാം  

 വാട്്ടസ് ആപ്പ്  പ്ഗൂപ്പ്  

 സർഗം 

              



 

പപ്ബക്ക് ദി ചെയിൻ 

  

ബ്കാബ്റാണ വവറസിറന റെറുത്തുനിൽക്കുക എന്ന സംസ്ഥാന 

സർക്കാരിൻറ 'ബ്പ്ബക്്ക ദ്ി റെയിൻ ' എന്ന കയാമ്പയിങ് മാഞ്ഞപ്പ 

രണ്ടു കയ്യും നീട്ടി ആണ് സവാഗതം റെയ്തത്.വാർഡ് റമാമ്പർ 

മാാരുറട സഹകരണബ്ത്താറട കുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങൾ മാാസ്ക്്ക 

തയ്ച്ചു എല്ലാ വാർഡുകളിബ്ലക്കും എത്തിച്ചുറകാടുത്തു.കൂടാറത 

റഡന്റൽ ബ്ഹാസ്പിറ്റൽ,റമാഡിക്കൽ ബ്ോപ്പിബ്ലക്കും നല്ല 

രീതിയിൽ റകാടുക്കാനും സാധിച്ചു. കൂടാറത ഓരീസിൽ 

വരുന്നവർ വകകൾ ബ്സാപ്പ് ഉപബ്യാഗിച്്ച വൃത്തിയാക്കാൻ 

ബ്വണ്ട മാുൻകരുതൽ പഞ്ചായത്തിൻററ സഹകരണബ്ത്താറട 

റെയ്തു.റകാടുംബപ്രീ അംഗങ്ങൾ  ,ആപ്രയ,വബ്യാജനങ്ങൾ 

ഇവരിബ്ലാട്ടു റകാബ്റാണയുറട ഓബ്രാദ്ിവസബ്ത്തയും 

വാർത്തകൾ എത്തിക്കാനും ,അവറര ഈ ബ്രാഗറത്ത കുറിച്്ച 

ബ്ബാധവാന്മാർ ആക്കാനും സാധിച്ചു.  

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ  

ബ്കാവിഡ് കാല്ത്ത് റെയ്ത പ്പധാന പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നായ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിെൺ 

പഞ്ചായത്തുമാായി സഹകരിെു 38 ദ്ിവസം 

നടത്തുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിെണിൽ 

നമ്മ്ുറട സംരംഭകർ, JLG പ്പൂപ്പുകൾ, CDS 

റമാബ്മ്പഴ്്സ് എന്നിവരുലട അകമാഴിഞ്ഞ 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു27/3/ 2020 ൽ 

തുടങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി 

കിച്ചൻ(സാമാൂഹയഅടുക്കള ) ഏപ്പിൽ 3 വറര (38 

ദ്ിവസം )നല്ല രീതിയിൽ റെയ്തു. സിഡ്്സ് റല 

മാരിയറാണി എന്ന ME പ്ഗൂപ്പ് ഗവറെന്റ് HSS 

സ്കൂ ളിൽ എല്ലാദ്ിവസവും രരാരരി ഉച്ചയൂണ് 

8,000             അഥിതി 

റതാഴിലാളികൾക്കും,ഭേണത്തിനു 

ബുദ്ധിമാുട്ടു അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും 

റകാടുത്തു. ജനകീയബ്ഹാട്ടൽ ഈ ME 

പ്ഗൂപ്പ് തറന്ന പ്പവർത്തനം  നടത്തും 

എന്ന് സിഡ്്സ് നും പഞ്ചായത്തിനും  

സമ്മ്ത മാായതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് 

പുതിയ ബിഎൽഡിങ്ങിബ്ലക്കു 

പ്പവർത്തനം മാാറുബ്മ്പാൾ ജനകീയ 



ബ്ഹാട്ടലിനുള്ള സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത്                           

          .  

വാട്ട്സ ്ആപ്പ്പ്രൂപ്പ്   

കുടുംബപ്രീ ജില്ലാമാിേൻ അയക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ,അറിയിപ്പുകൾ  താറഴ തട്ടിൽ  

എത്തിക്കുക എന്നത് റപ്രമാകരമാായ ഉത്തരവാദ്ിത്തം ആയിരുന്നു.അത് 

പ്പാബ്യാഗികമാാക്കാൻ 13 ADS കളിലായി 13 പ്ഗൂപ്കളും ,അതിൽ ഓബ്രാ പ്ഗൂപ്പിൽ ആ ADS റല 

അയൽക്കൂട്ടാ൦ഗങ്ങറള  ഉൾറപ്പടുത്തിയും, സിഡ്്സ് തലത്തിൽ എല്ലാവറരയും 

ഉൾറപ്പടുത്തിയും ,സിഡ്്സ് റമാംബ്ബർസ് ,അക്കൗണ്ടന്റ്,റെയർബ്പഴ്സൺ ,റമാമ്പർ 

റസറപ്കറ്ററി എന്നിവറര ഉൾറപ്പടുത്തിയും വാട്ട്റസപ്പ് പ്ഗൂപ്പ് ഉണ്ട്(15 വാട്്ടറസപ്പ് പ്ഗൂപ്പ്).ഇ 

    ബ്ലാക്ക ബ്കാർഡിബ്നറ്റര്മാാരും പങ്കാളികൾ ആണ്.ഇതു വഴി ഏറ്റവും താറഴ 

തട്ടിബ്ലക്്ക അറിയിപ്പുകൾ അറിയിക്കുവാൻ സിഡ്്സ് നു സാധിച്ചു. 

‘മുഖയമപ്രിയുചെ സഹായഹസ്തം’  

ബ്കാവിഡ് കാല്ത്ത് ബുദ്ധിമാുട്്ട അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്്ക സാമ്പത്തികസഹായം 

നൽകുക എന്ന ഉബ്േരയബ്ത്താറട സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ‘മുഖയമപ്രിയുചെ 

സഹായഹസ്തം’ എന്ന പദ്ധതിയിലൂറട ജില്ലാമാിേനിൽനിന്നും അനുവദ്ിെു തന്ന 

97,00,000 രൂപ സമായബന്ധിതമാായി അർഹതറപ്പട്ട 1226 അംഗറള കറണ്ടത്തി  ബാങ്കിൽ 

റകാടുക്കാൻ സാധിച്ചു. 

ആപ്രയ പേമം  

 

ആപ്രയക്കാറര വിളിച്ചു  അവരുറട ബ്േമാം അബ്നേിക്കൽ ഒരു കടമ്പ തറന്ന 

ആയിരുന്നു,എന്നിരുന്നാലും 4 ഘട്ടങ്ങളിൽ ആയി നടന്ന ഈ പരിപാടിയിലൂറട 128 

ആപ്രയക്കാരുറട ബ്പ്പശ്നങ്ങളും ,അവരുറട ആവരയങ്ങളും അടുത്തറിയാനും 

സഹായിക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സുതയർഹമാാണ്. ഇവരിൽത്തറന്ന  

ഭേണത്തിനും മാരുന്നിനും  ബുദ്ധിമാുട്ടു അനുഭവിക്കുന്നവർക്്ക സാമാൂഹയഅടുക്കള   

വഴി ഭേണവും, PHC വഴി മാരുന്നുംഎത്തിക്കാനും 

കഴിഞ്ഞു. 

കൃഷിവയാേനം  

കൃേിവകുപ്പുമാായി  ബ്െർന്ന് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും, 

JLG പച്ചക്കറിവത്തകൾ വിതരണം നടത്തി. 

ബ്കാവിഡ് കാല്ത്ത് " ൻ         ; ൻ     

     യ    ; ൻ          " എന്ന 

ബ്പ്പാപ്ഗാമാിൽ സിഡ്്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ 



പങ്കാളിത്തം ഇവരുറട കൃേിബ്യാടുള്ള 

താല്പരയത്തിനു ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ്. കൂടാറത 

വാർഡുകളിൽ ADS റമാമ്പർമാാരുറട 

സഹകരണബ്ത്താറട പച്ചക്കറി കിറ്റ്,പലെരക്കു 

എന്നിവ ബുദ്ധിമാുട്ടു അനുഭവിക്കുന്നവർക്്ക 

റകാടുത്തു.   

 

 

 

 

 

 

 

ബാലസഭ  യ  

പരസ്പരം കാണാനും,അടുത്തറിയാനും 

പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വീടുകളിൽ ഒറ്റക്കായി 

ബ്പാവുന്ന നമ്മ്ുറട ബാലസഭറയ ഒന്ന് 

ഉണർത്താനും ഏതിനും കുടുംബപ്രീ 

കൂറടയുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു 

നമ്മ്ുറട പ്പവർത്തനങ്ങൾ. കുട്ടികളുറട 

സര്ഗാത്മപരമാായ കഴിവുകൾ കാണിക്കാൻ 

നമ്മ്ുറട വാട്ട്റസപ്പ് പ്ഗൂപ്പ് വഴി അവസരം 

ഒരുക്കി ,അതിലൂറടയുള്ള അവരുറട 

സൃേ്ട്ടികൾ ഏവറരയും അത്ഭുതറപ്പടുത്തുന്നതായിരുന്നു.  

  

കൂടാറത ബാലസഭയുറട ബ്പാരായ്മകളും,താൽപ്പരയങ്ങളും മാനസിലാക്കാൻ ഒരു 

സർബ്േയും നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ സിഡ്്സിൽ നിന്നും നല്ല  പങ്കാളിതം ആണ് 

ഉണ്ടായത.്”  ൻ          ”എന്ന പരിപാടിയിൽ കുട്ടികൾ തങ്ങളുറട 

മാുത്തച്ഛന്റടയും മാുത്തശ്ശിയുറടയും കൂറട ഇടപഴുകുന്നതും ,അവറര ഇബ്പ്പാഴറത്ത 

അവസ്ഥ ബ്ബാധവാന്മാർ ആക്കുകയും റെയ്യുന്നതു ബ്ോർട്ടരിലിം മാാതൃകയിൽ  



കുട്ടികൾ അയച്ചത് വളറര മാികച്ചതായിരുന്നു. പഠനത്തിലും, കവിസിൽ ഞങ്ങൾ 

മാുൻപിൽ ആറണന്ന് "വലിയ പലാകവും ചെറിയ കുട്ടികളും" എന്ന െലഞ്ചു 

പരിപാടിയിലൂറട കാണിച്ചു തന്നു. കുട്ടികകൾക്കു പരിസ്ഥിതിയുമാായി ബന്ധം 

കാണിക്കുന്ന ന്നതിന് ബ്വണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു “സർരം” .ഇതിൽ സിഡ്്സ് 

ൽ  നിന്നും വന്ന കവിതയും ,ബ്രാബ്ട്ടാസും ആയും കുട്ടികളുറട കഴിവുകൾ 

മാികച്ചനിലവാരം പുലർത്തി. ബാലസഭാ കുട്ടികളുറടമാാനസിക ഉല്ലാസത്തിനായിട്്ട 

അവറര റകാണ്ട് കൃേി റെയ്യിപ്പിക്കുകയും റെയ്തു. 
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ജില്ലാമിഷനുമായി പെർന്നുള്ള പ്േവർത്തനങ്ങൾ  

ബ്കാവിഡ് കാലത്ത് ജില്ലാമാിേൻ സി.ഡി.എസ് തലത്തിൽ ധാരാളം പരിപാടികൾ                  

നടത്തുകയുണ്ടായി. ജില്ലാമാിേന്ററ ബ്നതൃതവത്തിൽ; നല്ല ോട്ടുകാരി,         



 എന്ചറ കവിത, ജാക്്കപ്രൂട്ട് െലഞ്്ച, സസബർ ജാലകം, ഒരു വീഡിപയാ 

എന്ചറ കുെുംബപ്രീ   തുടങ്ങി ജില്ലാമാിേന്ററ ബ്നതൃതവത്തിൽ നടത്തിയ 

പരിപാടികളിറലല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി.  

ഇതിൽ “എന്ചറ കവിത” എന്ന പരിപാടിയിൽ ബ്ലാക്്ക തലത്തിൽ ഒന്നാം 

സമ്മ്ാനം നമ്മ്ുറട മാഞ്ഞപ്പ റെയർബ്പഴ്സൺ നു കരസ്ഥമാാക്കാൻ പറ്റി . സസബർ 

ജാലകം എന്ന ബ്പരിൽ അയൽക്കൂട്ടഅംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ബ്നരിൽ കാണാറത 

പ്പബ്തയക അയൽക്കൂട്ടബ്യാഗങ്ങൾ ബ്െർന്നു. പ്പതികൂല കാലാവസ്ഥയും 

സ്മാർട്ബ്രാൺ ഇല്ലാത്തതുറകാണ്ടും എല്ലാവറരയും ഉൾറപ്പടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല , 

എന്നിരുന്നാലും അടുത്ത വസബർ ജാലകത്തിൽ എല്ലാവറരയും 

ഉള്റകാള്ളിക്കുറമാന്നും സിഡ്്സ് ഒറ്ററകട്ടായി പറയുന്നു. 

 

ചോതുപ്േവർത്തങ്ങൾ                  

ബ്കാവിഡ് കാലറത്ത പ്പധാന പ്പവർത്തനമാായി മാുന്നിൽ കണ്ട് സന്നദ്ധ പസന 

യിൽ 50 രതമാാനം അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങറളയും രജിസ്റ്റർ റെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ 

സാധിച്ചു.വബ്യാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ , ബ്കാളിങ് റബൽ ഉപബ്ഭാക്താക്കൾ 

തുടങ്ങിയവറര സന്ദർരിച്ചു, ആവരയങ്ങൾ ബ്ൊദ്ിച്ചു മാനസിലാക്കി മാുൻബ്പാട്ടുള്ള 

ജീവിതത്തിബ്ലക്്ക വകപിടിച്ചുയർത്താൻ ഈ ബ്കാവിഡ് കാലത്ത് സി.ഡി.എസ്നു  

സാധിച്ചു.            ,                                        

                                                         

                                     . ഒറ്ററപട്ടു ജീവിക്കുന്നവരുറട 

ബുദ്ധിമാുട്ടുകൾക്്ക ഒരു പരിധി വറര റഹൽത്ത്  ഡിപ്പാർട്റമാന്റും നമ്മ്ുറട 

ജൻഡർ റഹൽപ് റഡസ് ക്കുമാായി ബ്െർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്പവർത്തിക്കാൻ 

സാധിച്ചു. ഒപ്പം അവർക്കു ബ്വണ്ടമാാനസിക പിരുണയും നൽകി വരുന്നു. 

ബുദ്ധിമാുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്്ക മാരുന്നായും സ്ബ്നഹവുമാായി 

ആരാവർക്കർമാാരും നമ്മ്ുറട കുടുംബപ്രീ ബ്െച്ചിമാാരും കൂറടയുണ്ടായിരുന്നു. 

കുടുംബപ്രീ യുറട പ്പവർത്തനങ്ങറള എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാനായി 

ബ്രസ്ബുക്കിൽ 50% ബ്പരും ബ്രാബ്ളാ  റെയ്തുറകാണ്ടും,ബാക്കി ഉള്ളവരിബ്ലക്കു 

എത്തിക്കുവാനും സിഡ്്സിനു കഴിയുന്നു. കൂടാറത ഈ മാഹാമാാരിയുറട സമായത്തും 

സർക്കാറിന്ററ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനായി തങ്ങറളറക്കാണ്ട് ആവുന്ന 

റെറിയ ധനസഹായത്തിലും ഭാഗമാാകുവാൻ സിഡ്്സ് നു കഴിഞ്ഞു. സവൈബ്കാ 

ആവരയറപ്പട്ട  തുണിസഞ്ചികൾ  ജില്ലാമാിേൻവഴി റകാടുക്കാനും, ഭേയധാനയ കിറ്റ് 

പാക്കിങ്ങിലും  കുടുംബപ്രീ തൻററ സാന്നിധയം അറിയിച്ചു.  

 



   യ                    ,   യ              

         . 

         യ                                    

          . 

സംസ്ഥാനമാിേനിൽ നിന്നും, ജില്ലാമാിേനിൽ നിന്നും വരുന്ന  അറിയിപ്പുകൾ 

മാഞ്ഞപ്പ സിഡ്്സ് നല്ല രീതിയിൽ റെയ്്ത്്വരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറബ്യണ്ടവ 

തറന്ന ആണ്.......... 
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