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    ആമുഖം 

                             എറണാകുളം ജില്ലയുടെ തിരക്കിൽ നിന്ും നിന്ും 36 കിലല്ാമീറ്റർ 

മീറ്റർ കിഴക്ക് മാറി സ്ഥിതിടെയ്യുന്, മൂവാറ്റുപുഴ ലലാക്കിടല് തടന് ഏറ്റവും 
വല്ിയ പഞ്ചായത്താണ് പായിപ്പ. 32.18 െതുരപ്ര കിലല്ാമീറ്ററിൽ 42682 ഓളം 
ജനസംഖ്യയുള്ള   പായിപ്പ പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും കൃഷിയും 
കാർഷിക അനുബന്ധ ലമഖ്ല്യുമായി അതിജീവനം നെത്തുന്വരാണ്. കഴിഞ്ഞ 

രണ്ടു പ്പളയവും ഈ ലകാവിഡ് കാല്വും ഇവിെടത്ത ജനങ്ങടള ടതടല്ലാന്ു 
പിെിച്ചു കുല്ുക്കി എങ്കില്ും ഇവർ തിരിച്ചുവരവിന്ടറ പാതയിൽ 

തടന്യാണ്.ആടക ജനസംഖ്യയിൽ 21348 പുരുഷന്മാരു21334 സ്തപ്തീകളും 
അധിവസിക്കുന് പായിപ്പ പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലയിടല് മറ്റു 101 തലേരസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളിടല്തു ലപാടല് രക്തമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടെവല്പ്ടമൻറ് 

ടസാസസറ്റി ടകാണ്ട് സമ്പന്മാണ്. ൊരിറ്റബിൾ ടസാസസറ്റി ആക്െിന്ടറ കീഴിൽ 

പ്പവർത്തിക്കുന് ഈ സി െി എസ്ത ജില്ലയിടല് മറ്റു സിെിഎസ്ത കടള 

കിെപിെിക്കുന് രീതിയിൽ ഉള്ള   പ്പവർത്തനങ്ങളാണ് ഏടറ്റെുത്തു നെത്തി 
വരുന്ത്. 1998 ടമയ് 17 നു കുെുംബപ്രീ ഉദ്ഘാെനം ടെയ്ത ലരഷം 2001 ൽ 

പലത്താളം അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ ഉയർന്ുവന്ു. രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ 

ആദ്യ ടെയർലപഴ്സണായി പ്രീമതി ല്ിസി തിരടഞ്ഞെുക്കടെട്ടു. ഇന്് പായിപ്പ 

സിെിഎസ്ത െുക്കാൻപിെിച്ച കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്പളയവും ഒരു ടകാലറാണ കാല്വും 
തൻടറ പിന്ിൽ അണിനിരക്കുന് മുന്ൂലറാളം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ വരുന്  

ആയിരലത്താളം സ്തപ്തീസമൂഹടത്ത തന്ാൽ ആകുന് വിധം സകടമയ് മറന്് 
സഹായിച്ചു ടകാണ്ടിരിക്കുന്വരാണ് ടെയർലപഴ്സൺ പ്രീമതി സിനി.23 സി െി 
എസ്തന്ടറ ടനെുംതൂണായ സി െി എസ്ത ടമമ്പർ മാരും പ്പവർത്തിച്ചുവരുന്ു. സി 
െി എസ്തന്ടറ   ഹൃദ്യവും ആത്മാവും സിെിഎസ്ത ടന സിെിഎസ്ത ആക്കുന് 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളും തടന്യാണ്.  എന്ാൽ സിെിഎസ്ത 

തല്ത്തിൽ ഇതിൽ ഇവർക്ക് ലവണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായവും അവരുടെ കണക്ക് 
വിവരങ്ങളും കൃതയമായി ലരഖ്ടെെുത്താൻ  സി െി എസ്തന്് പത്ത് 
വർഷക്കാല്ടത്ത അനുഭവസമ്പത്തുള്ള പ്രീമതി ഹസീന അക്കൗണ്ട് ആയി ഉണ്ട്.    

     

                      അങ്ങ് സെനയിൽ ലകാവിെ പിെിമുറുക്കി തുെങ്ങിയലൊൾ മുതൽ 

ഇങ്ങു ടതലക്ക ഇന്ത്യയിടല് ഒരു ടകാച്ചു പ്ഗാമപ്പലദ്രം ആയ പായിപ്പ 

പഞ്ചായത്തും കുെുംബപ്രീ സിെി എസ്ും  അതിടനതിടര പ്പവർത്തിക്കാൻ 

ഇറങ്ങുകയായി. ഈ കാല്യളവില്ും സമലപ്കാ സംരംഭ വയാപന ഏലകാപന 

ലമഖ്ല്യില്ും, പ്പലദ്രടത്ത സംഘ കൃഷിയുടെ കാരയത്തില്ും, അഗതികളുടെ 



ത്തിന്ടറ കാരയങ്ങളില്ും, കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ അനയസംസ്ഥാന ടതാഴില്ാളികൾ, 

ആലരാഗയം, രുെിതവം, ജാപ്ഗതാസമിതികൾ, ബാല്സഭാ കുട്ടികൾ,  സബ്സിെികൾ 

,സ്തകിൽ ടപ്െയിനിങ്,, വജന ലേമം, പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മ്ാർജനത്തിനായി തുണി സഞ്ചി 
നിർമ്മ്ാണം,മാസ്തക്, മറ്റു സുരോ കിറ്റുകൾ, സ്തപ്തീ സുരേ,അയൽക്കൂട്ട 
അംഗങ്ങൾക്കുള്ള  ഉള്ള മുഖ്യമപ്ന്ത്ിയുടെ ലല്ാൺ, ജില്ലാ മിഷൻ ഓൺസല്ൻ മത്സര 

പരിപാെികൾ, തുെങ്ങിയ ലമഖ്ല്കളില്ും  പഞ്ചായത്തിന് ഒെം നിന്് 
പ്പവർത്തിക്കാൻ  പായിപ്പ സിെിഎസ്ത കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര 

മാസക്കാല്ടത്ത പായിപ്പ സിെിഎസ്ി ന്ടറ പ്പവർത്തനങ്ങൾ താടഴ കുറിക്കടട്ട... 
ഇടതാന്ും വരികളിൽ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയിടല്ലങ്കില്ും...!!!!        

മാസ്ക് എന്ന ആയുധം  

 ലകാവിഡ്ഇങ്ങു ലകരളത്തിൽ എത്തി തുെങ്ങിയലൊൾ മുതൽ പായിപ്പ 

സിെിഎസ്ത വാർഡ് 4ൽ പ്പവർത്തിക്കുന്  യകുെുംബപ്രീൂണിറ്റിലല് അംഗങ്ങൾ 

തങ്ങളുടെ   ഉള്ള വരുമാനം നില്ക്കുമലല്ലാ എന് അങ്കല്ാെില്ായിരുന്ു. എന്ാൽ 

കഠിനാധവാനത്തിന്ടറയും പ്രദ്ധയുടെയും സൂേ്മതലയാടെയും ഫല്മായി മടറ്റല്ലാ 

വയാപാര   രംഗങ്ങളും കൂെുകുത്തിടയങ്കില്ും നമ്മ്ുടെ തയ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ 

ഉയിർടത്തഴുലനൽെിന്ടറ പാതയില്ാണ്. ജില്ലയില്ും പുറത്തുമായി ഏതാണ്ട്  5000 

ലത്താളം മാസ്തകുകളും മറ്റു സുരോ വസ്തപ്തങ്ങളും തയ്ച്ചു ടകാെുക്കുവാൻ 

യൂണിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്് അവർക്കു അഭിമാനമാണ് ടകാലറാണടയ 

ടെറുക്കാൻ തങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ മാസ്തകുകൾ ഉപകരിക്കുമലല്ലാ 

എലന്ാർത്ത്.. 



 

 

 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ   

എറണാകുളം ജില്ലയിടല് ഏറ്റവുമധികം അഗതികളും അനയ സംസ്ഥാന 

ടതാഴില്ാളികളും ഉള്ള പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒനനാണ് പായിപ്പ.  

ലകാവിഡ്  പശ്ചാതതല്ത്തിൽ ഇവിെുടത്ത ആളുകളുടെ പട്ടിണി നരിെിക്കുക 

എന്ത് പ്രമകരമായ ഒരു ദ്ൗതയമായിരുന്ു. എന്ാൽ പഞ്ചായത്തിന്ടറയും 

കുെുംബപ്രീ ജില്ലാ മിഷന്ടറയും  സംയുക്ത ഇെടപെല്ിന് ടറ ഫല്മായി  ഓളം 

ലപർക്ക് സൗജനയമായി ഭേണ വിതരണം സാധയമായി.  തുെങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി 
കിച്ചൻ  വര പ്പവർത്തിക്കുകയും ഈ നാെിന്ടറമാതൃകാ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ 
ഒന്ായി മാറുകയും ടെയ്തു. 

 

 

 

 



 

 

തുണി സഞ്ചി നിർമ്മ്ാണം   

പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമാർജനത്തിന് കാരയത്തിൽ ലകരളം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃക 

കാട്ടുന്തിന്ടറ പാതയില്ായിരുന്ു.ടകാലറാണയുടെ വയാപനം ഇതിടന തെയുലമാ 

എന് ആരങ്കയില്ായിരുന്ു പഞ്ചായത്തും സിഡ്സ്ത ഉം . എന്ാൽ സി െി 
എസ്ിന്ടറ കാരയേമമായ പ്പവർത്തനം ടകാണ്ട്  നമ്മ്ുടെ യൂണിറ്റ് തുണി സഞ്ചി 
നിർമാണം മുലന്ാട്ടു ടകാണ്ടുലപാവുകയും അതിനു വിപണിക്കുള്ള സൗകരയം 

ല്ഭയമാക്കുകയും ടെയ്തു.  

 

അഗതിരഹിതലകരളം   

  അഗതികൾ അധിവസിക്കുന് പായിപ്പയിൽ പുതിയ ടപ്പാജക്റ്റ് നില്വിൽ വന്ു 
ഉെടന തടന് ഭേയ ധാനയ കിറ്റു വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും കൃതയമായി 
മാസാരംഭത്തിൽ തടന് വിതരണം നെത്തിവരികയുമായിരുന്ു. ലകാവിഡ് ന്ടറ 

പശ്ചാത്തല്ത്തില്ും ഇക്കാരയം മുെങ്ങാടത പ്രദ്ധിച്ചതിൽ സിഡ്സ്ത ന്ടറ പങ്കു 
എെുത്തു പറയാടത വയ്യ.  

ഇത്തരക്കാടര സിഡ്സ്ത യിൽ എത്തിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിെിക്കാടത കഴിവതും 

ആളുകൾക്ക് കിറ്റുകൾ വീട്ടിൽ തടന് എത്തിച്ചു നൽകാൻ പഞ്ചായത്തിന്ടറ 

സഹായലത്താടെ കിറ്റുകൾ വീെുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
60 വയസ്ിനു മുകളില്ുള്ള അഗതികളുടെ കാരയത്തിൽ സിഡ്സ്ത പ്പലതയക പ്രദ്ധ 

ടെല്ുത്തി. ലഫാണിൽ വിളിച്ചു കിട്ടാത്തവടര ലനരിട്ട് ലപായി അവരുടെ സുഖ് 

വിവരങ്ങൾ അലന്വഷിക്കാൻ സിഡ്സ്ത അംഗങ്ങൾ പ്പലതയക ഇെടപെല്ുകൾ 

നെത്തി. ലകാവിഡ് കാല്ത്തു ഒരുപടേ പ്പതിസന്ധിയില്ാകുമായിരുന് ഒരു 
കുെുംബത്തിന് ഒെം പദ്ധതി വളടര പ്പലയാജനകരമായി.     

 



 

 

 

ബാലസഭാ കുട്ടികൾക്കായുള്ള മത്സരങ്ങൾ 

  

കുട്ടികൾക്കും ഈ ടകാലറാണ കാല്ം ഒരു ലവനല്വധി കാല്ത്തിന്ടറ വല്ിയ 

നഷ്ടങ്ങളാണ് സമ്മ്ാനിച്ചത്.എന്ാൽ ജില്ലാ മിഷന്ടറ ലനതൃതവത്തിൽ ബാല്സഭാ 

കുട്ടികൾകായി നെത്തിയ പല് െല്ഞ്ചുകളും കുട്ടികളുടെ പാഠയ പാലഠയതര 

വിഷയങ്ങളിടല് കഴിവുകൾ അളക്കാൻ ഉതകുന് തരത്തില്ായിരുന്ു.. പായിപ്പ 

സിഡ്സ്ത ന്ടറ കുട്ടികൾ കവിസ്ത മത്സരങ്ങളിൽ 3 റൗണ്ടുകൾ വടര എത്തിയിരുന്ു 
എന്ത് സി െി എസ്ിന് അഭിമാനിക്കാവുന് കാരയമായിരുന്ു.. 
ലകാവിെിടന ആസ്തപദ്മാക്കി നിർമിച്ച ലഷാർട് ഫില്ിമും നല്ല നില്വാരം 
പുല്ർത്തി..  

 



 

 

 

സസബർ ജാലകം 

കഴിഞ്ഞ രണ്ടര മാസം അയൽക്കൂട്ടം കൂൊൻ കഴിയാതിരുന് പായിപ്പയിടല് 

ലെച്ചിമാർക്ക് സസബർ അയൽക്കൂട്ടം ഒരു പുത്തൻ 

അനുഭവമായിരുന്ു..പായിപ്പയിൽ ആടകടമാത്തം   1156  അയൽക്കൂട്ട 
അംഗങ്ങൾ ഈ ലയാഗം ലെരല്ിന്ടറ ഭാഗമായി..അെുത്ത സസബർ 

ജാല്കത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്വരാണ് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും   

 



ലകാവിഡ് ലല്ാൺ  

മുഖ്യമപ്ന്ത്ി ലകാവിഡ് സഹായ പദ്ധതി പ്പഖ്യാപിച്ചതുമുതൽ സി െി എസ്ിടല് 

രണ്ടു ലഫാണുകളും നിർത്താടത രബ്ദ്ിച്ചു 
ടകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ു..18ബാങ്കുകളില്ായി കിെക്കുന് പായിപ്പയിടല് 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങങ്ങളുടെ അൽകൗണ്ടുകൾ സകകാരയം ടെയ്യുകടയന്ത് സി െി 
എസ്ിനും അക്കൗണ്ടന്റിനും വളടര പ്രമകരമായിരുന്ു. ഏന്ാൽ തങ്ങൾ മൂല്ം 
അർഹതടെട്ടവന്ടറ  സകകളിൽ ലല്ാൺ തുക എത്തുന്ത് സവകരുടതന് 

വാരിയിലന്മൽ പ്പവർത്തിച്ചതിന്ടറ ഫല്മായി ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളുടെ 
സകകളിലല്ക്കും ലല്ാൺ തുകകൾ എത്തികഴിഞ്ഞു....  ലപർക്കായി  തുകയാണ് 

പായിപ്പയിൽ ടകാെുത്തുവരുന്ത്. 

DDUGKY ട്രാക്കിംഗ് 

ഇക്ഴകഞ്ഞ സാമ്പത്തകക വര്ഷിം ddugky യകൽ പഠകച്ചകറങ്ങകയ കുട്ടകകൾക്് ഈ 

കകാററാണ ഒരുപകെ അവരുകര ഭാവകകയ തകെയായകരകക്ാിം 
റചാദ്യചകഹ്നത്തകൽ ആക്കയത്….അത്തരക്ാകര തകരകച്ചറകയുെതകനായക cds 

യകകെ 2019 ഏട്പകൽ മുതൽ മാർച് വകര പാരകച്ചകറങ്ങകയതുിം 
പാരകച്ചുകകാണ്ടകരകക്ുെതുമായ ddugky കുട്ടകകകെ ട്രാക്് കചയ്യുകയുിം 
വകവരങ്ങൾ ഗൂഗകൾ ഷീറ്റകൽ എന്റർ കചയ്യുകയുിം കചയ്തു. 

 

     ഈ ടകാലറാണ കാല്വും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്പളയവും ഒരു വല്ിയ 

പാഠമാണ്...ഒറ്റക്കുനിന്ാൽ ഒന്ും ലനൊൻ കഴിയിടല്ലന്,അലനവന്യം സഹായിച്ചു 
മാപ്തലമ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇനി നില്നിൽെുള്ളൂ എന് എന് വല്ിയ 

പാഠം....ഇനി പായിപ്പ സി െി എസ്ിന് മുന്ിൽ വല്ിയ വാതായനമാണ് തുറന്ു 
കിെക്കുന്ത്...ലസവനത്തിന്ടറ... കരുണയുടെ ആ വല്ിയ വാതായനം.... 
അറിവുള്ളവർ പറയുന്തുലപാടല് ഇനി ടകാലറാണടയ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി 
പുതിടയാരു ലല്ാകം ടകട്ടിെെുക്കുവാൻ ഒരുപടേ കഴിടഞ്ഞന്ു വരില്ല...ഇനി 
ടകാലറാണടക്കാെം സഞ്ചരിലക്കണ്ടി വരും....സുരേിതമായി.....പായിപ്പ സി െി 
എസ്ും സി െി എസ്ിന്ടറ എല്ല്ല്ാ തുെിെുകളും അതിനു ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു....  

                                                                                 തുെരും.......  

 

 

 



തയ്യാറാക്കയത് 

രഞ്ജു രവക 

റലാക്് റകാഓർഡകറനറ്റർ 

9947530905 

 

 

പായകട്പ cds കചയർറപഴ്സൺ 

ട്രീമതക സകനക സുറരഷ് 

9961996736 

 

 


