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   ആമുഖം 
                                                      
തിരുവനന്തപുരംജില്ലയിലല് ലനടുമങ്ങാട് ബ്ലാക്കിലല് ആനാട്പഞ്ചായത്തിൽ 

19വാർഡുകളില്ായി 316   കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്.                     

ആനാട് ശ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസിൽ സ്തശ്തീ കൂട്ടായ്മയുലട 
ഒരു പുതിയ മാനം ഇന്ന് ബ്ല്ാകത്തിനു മുന്നിൽ കാഴ്ച വയ്ക്കുവാൻ 

കുടുംബശ്രീക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 ഓബ്രാ അയൽക്കൂട്ടത്തിന്ലെയുംആവരയങ്ങൾ വില്യിരുത്തി അത് ഭരണ 
ബ്നതൃതവത്തിബ്ല്ക്ക് എത്തിച്ചു സ്തശ്തീയുലടയും കുടുംബലത്തയും 
സമൂഹലത്തയും ജീവിതനില്വാരം മാറ്റിലയടുക്കുന്നതിന് അയൽക്കൂട്ടത്തിന് 

ഭാരവാഹികളുലട പങ്ക് വളലര വല്ുതാണ് കുടുംബശ്രീ 22 
വർഷംപിന്നിടുബ്പാൾസാപത്തികസാമൂഹികസ്തശ്തീരക്തികരണം കകവരിച്ച 
ബ്നട്ടങ്ങൾ വില്യിരുത്തി കുടുംബശ്രീ ശ്പസ്ഥാനലത്ത പുതിയ തല്ത്തിബ്ല്ക്ക് 
എത്തിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധ നൽകുന്നത്ഉചിതമായിരിക്കും ദാരിശ്ദയത്തിന് 
തീശ്വത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് സ്തശ്തീകളാണ് സ്തശ്തീ 
കൂട്ടായ്മയില്ൂലട ദാരിശ്ദയംല്ഘൂകരണം ല്ക്ഷ്യമിട്ടു 

ലകാണ്ടാണ്കുടുംബശ്രീശ്പവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 

ബ്ല്ാകം കണ്ടതിൽ ലവച്ച് ഏറ്റവും വല്ിയ മഹാമാരി ആയ ബ്കാവിഡ്19 
ബ്നരിടുന്ന കാല്ഘട്ടത്തില്ൂലടയാണ്നാം കടന്നു 
ലപായ്ലക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്ഈസാഹചരയത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ഏലറ്റടുത്തു 
നടപ്പില്ാക്കുക ശ്പവർത്തനങ്ങൾ വളലര വല്ുതാണ് ബ്ശ്ബക്ക് ദലചയിൻ 



സാമൂഹയ അകല്ംപാല്ിക്കുന്നതിന്ലെ ആവരയകത എന്നിവ ജനങ്ങളിൽ 
എത്തിക്കുന്നതിന് ബ്ബാധവൽക്കരണപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും 
ബ്പാസ്റ്റെുകൾ ഒട്ടിക്കുകയും കക കഴുകുന്ന രീതി പരിചയലപ്പടുത്തുകയും  

ലചയ്തു. ശ്പതിബ്രാധശ്പവർത്തനങ്ങളില്ുലടജനങ്ങലള ബ്ബാധവാന്മാരാക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു.  

പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

                          ബ്ല്ാക്ഡൗൺ കാല്ത്ത്, 
ലതാഴിൽ ഇല്ലാത്തവർക്കും സാപത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് 
അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ഒരാരവാസമായി മുഖ്യമശ്ന്തിയുലട സഹായഹസ്തതം 

വായ്പ പദ്ധതി. ഇതിന്ലെ ഭാരമായി 174അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലല് 
2352അംരങ്ങൾക്കായി 1,72,35,000 രൂപ ബ്ല്ാൺ ആയി ല്ഭിക്കുകയും 
ലചയ്തു. 

വാട്സാപ്പ്ശ്രൂപ്പ് കളുലട രൂപീകരണത്തില്ൂലട സർക്കാർ നൽകിയ 
ആധികാരികമായ സബ്േരങ്ങൾ താബ്ഴക്കിടയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും 

സംഘടനാ സംവിധാനം രക്തിലപടുത്തുന്നതിനും കഴിഞ്ഞു. 25 വാട്സാപ്പ് 
ശ്രൂപ്പ്  കളില്ായി 1500 അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങലള ശ്രൂപ്പിൽ ഉൾലപടുത്താൻ 
കഴിഞ്ഞു.  

ബ്കാവിഡ് 19എന്ന കവെസ്ത ബാധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് 
വബ്യാജനങ്ങലള ആയതിനാൽ അരതി രഹിത ബ്കരളം പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾലപ്പട്ടിട്ടുള്ള 60വയസ്സിനു മുകളിൽ ശ്പായം ഉള്ളവർക്കായി 
സർബ്േനടത്തുകയുണ്ടായി. െിബ്സാഴ്സ്തബ്പഴ്സന്ലെസഹായബ്ത്താലട എല്ലാ 
വബ്യാജനങ്ങലളയും ബ് ാണില്ൂലട ബന്ധലപ്പടുകയും അവർ സുരക്ഷ്ിതർ 
ആലണന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുകയും ലചയ്തു. കൂടാലത അവർക്ക് ബ്വണ്ട 
ഭക്ഷ്ണവും മരുന്നും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ, PHC, ആരവർക്കർ, സി ഡി 
എസ്ത അംരങ്ങൾ എന്നിവരുലട സഹായബ്ത്താലട എത്തിച്ചു 

ലകാടുക്കുകയും ലചയ്തു. മുഴുവൻ ആശ്രയ രുണബ്ഭാക്താക്കൾക്ക്ഉള്ള 



കിറ്റുകളും ശ്തിബ്വണി വഴി ല്ഭയമാക്കാൻ ഈ ബ്ല്ാക്ബ്ഡാൺ സമയത്തും 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്ഹാമിബ്യാ മരുന്ന്, ശ്പതിബ്രാധമരുന്ന് തുടങ്ങിയവ 

എല്ലാവർക്കുംവീടുകളിൽ എത്തിച്ചു ലകാടുത്തു.  

 
                             ആനാട് 
സി.ഡി.എസിന്ലെ ബ്നതൃതവത്തിൽ ജനകീയ ബ്ഹാട്ടൽ ആരംഭിക്കുകയും വളലര നല്ല 

രീതിയിൽ ശ്പവർത്തിച്ചു വരികയും ലചയ്യുന്നു. 20 രൂപ നിരക്കിൽ ഊണും 
25രൂപ നിരക്കിൽ പാർസൽ ലസർവിസും നടത്തി വരുന്നു.  കൂടാലത ചിക്കൻ 
ബിരിയാണി55രൂപ നിരക്കില്ും പാഴ്സൽ 60രൂപ നിരക്കില്ും നൽകി വരുന്നു. 
ഒരു ദിവസം 250മുതൽ 450എണ്ണം വലര ഊണ്   വിൽപ്പന  നടക്കുന്നുണ്ട്. 
ജനകീയ ബ്ഹാട്ടല്ിബ്ല്ക്ക് ആവരയമായ അരി, പച്ചക്കെി, ബ്തങ്ങ, മുതല്ായവ 
കുടുംബശ്രീ അംരങ്ങളും ഭരണസമിതി അംരങ്ങളും സ്തബ്പാൺസർഷിപ്പ് ആയും 
നൽകിവരുന്നുണ്ട്. 

 



 

  

 

 

 

 

 

സി.ഡി.എസിലല് തയ്യൽ ആനാട് 

യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും 2000 ബ്ത്താളം മാസ്തക്കുകൾ നിർമ്മ്ിക്കുകയും 
ജില്ലാമിഷനില്ും തബ്േരസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ും നൽകുകയും  

ലചയ്തു.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ബ്ല്ാക്ഡൗൺ സമയത്ത് മുത്തശ്ശിമാരുലട ഓർമ്മ്കളിലല് രുചി 
അെിയുവാൻ ഒരവസരമായിരുന്നു രുചിബ്യാർമ്മ്. ശ്പാബ്ദരികമായി 
ല്ഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉപബ്യാരിച്ച് പാരപരയരുചിക്കൂട്ടിൽ 
തയ്യാൊക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ തരം പാചക കുെിപ്പുകളും 
അവയുലട ചിശ്തവും ജില്ലാമിഷനിൽ അയച്ചു. 60 വയസ്സിനു മുകളിൽ 

ശ്പായം ഉള്ളവർക്കു ബ്വണ്ടിയാണു രുചിബ്യാർമ്മ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ലജ എൽ ജി യുലട ഭാരമായി ബ്ല്ാക്ഡൗൺ കാല്ത്ത് ഭൂരിഭാരം 

അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങളും അടുക്കളബ്താട്ടം ആരംഭിക്കുകയും വീടുകളിബ്ല്ക്ക് 

ആവരയമായ പച്ചക്കെി, ചീര മുതല്ായവ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ലചയ്തു. 

ലനടുമങ്ങാട് ബ്ലാക്ക്  ഓ ീസിൽ നിന്നും 10000 പച്ചക്കെി കതകൾ 

കുടുംബശ്രീ അംരങ്ങൾക്കു ല്ഭയമാക്കി.  



                                                                                                  

 

                                                               

ബ്ല്ാക്ഡൗണിൽ ആയ അവധിക്കാല്ം ബാല്സഭാകുട്ടികൾക്കു 

ശ്കിയാത്മാകാവിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സഹായകമായി. ചിശ്തരചന, 

ടിക്ബ്ടാക്, ഒെിരാമി തുടങ്ങിയ ശ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർലപ്പട്ട് അവയുലട 

ചിശ്തങ്ങളും വീഡിബ്യാകളും അയച്ചു ലകാടുക്കുകയും ലചയ്തു.  

 



 

ബഡ്സ്ത/ബി ആർ സി കുട്ടികളുലട കല്ാപരമായ കഴിവുകലള 

പരിബ്പാഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയില്ുള്ള 

ശ്പവർത്തങ്ങൾനടക്കുകയുണ്ടായി. കുട്ടികളിൽ അന്തർല്ീനമായി 

കിടക്കുന്നകഴിവുകലള പരിബ്പാഷിപ്പിക്കുകയും ഈ ബ്ല്ാക്ക്ഡൗൺ 

കാല്ത്തും കുട്ടികലള കർമ്മ്നിരതൊക്കുന്നതിനുംഇത്തരം 

ശ്പവർത്തനങ്ങളില്ൂലട കഴിഞ്ഞു. ഓബ്രാ ദിവസവും നാടൻ പാട്ടുകൾ, 

ചല്ച്ചിശ്ത രാനം, ചിശ്തരചന, ബ്പപ്പർ ബാഗ്, ബ്പപ്പർ ബ്പന 

നിർമ്മ്ാണം, ടിക്ബ്ടാക്, ഒരു കത നടാം തുടങ്ങി വയതയസ്തതങ്ങളായ 

ശ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർലപ്പടുകയുംഅതിന്ലെ ബ് ാബ്ട്ടായും 

വീഡിബ്യായും എടുക്കുകയും ലചയ്തു. 

 

 



ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

• ആനാട്പ ഞ്ചായത്തിബ്ല്ക്ക് ആവരയമായ മാസ്തക്ക്സാനികറ്റസർ 

എന്നിവ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് കളിൽ തലന്ന നിർമ്മ്ിക്കും.  

• ആബ്രാരയവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചു 60വയസ്സിനു മുകളിൽ 

ഉള്ളവർക്കായി ലമഡിക്കൽ കയാപ് നടത്തും.  

• തങ്ങളുലടചുറ്റുപാടുമുള്ള വൃദ്ധബ്രയും കുട്ടികലളയും 

ശ്പബ്തയകമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ അടുത്ത അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് 

നിർബ്ദരങ്ങൾ നൽകും.  

 

 


