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ആമുഖും  

 

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പേരാവൂർ പലാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സി ഡി സ് ആണ് 
പകളകം. 13 എ ഡി എസ്സുകളും 174 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും പകളകം സി ഡി 
സിൽ പ്േവർത്തിക്കുന്നു. 163 ജനറൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 11 എസ് ടി 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുമാണുള്ളത് ഇവ കൂടാപ്പെ 11 വപയാജന 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 1 ഭിന്നപേഷി അയൽക്കൂട്ടാവും പ്േവർത്തിക്കുന്നു. 
കുട്ടികളുപ്പട പമഖല്യിൽ 24 ബാല്സഭകൾ പ്േവർത്തിക്കുന്നു കര്ഷുയ്ക 
വൃത്തിക്ക് പ്ോധാനയം പ്പകാടുക്കുന്ന മല്പയാര പമഖല്യിൽ 132  പ്പജ എൽ 
ജി കൽ രജിസ്റ്റർ പ്പെയ്െു കൃഷി പ്പെയ്െു വരുന്നു. സവയം പ്പൊഴിൽ 
പമഖല്യിൽ 16 വയക്തിഗെ സംരംഭങ്ങളും 11 പ്ഗൂെ് സംരംഭങ്ങളും 
പ്േവർത്തിക്കുന്നു. 

 പകാവിഡ് പരാഗവയാേനപ്പത്ത പ്പെറുക്കുവാനായി പല്ാക്ക് പ്പഡൌൺ 
പ്േഖയാേിക്കപ്പെട്ടെിപ്പന െുടർന്ന് സാധാരണ ജനജീവിെം 
പ്േെിസന്ധിയില്ായ സമയത്തു നാടിനും നാട്ടുകാർക്കുമായി സി ഡി 
എസ്സിന്പ്പറ പനെൃെവത്തിൽ നിരവധി പ്േവർത്തനങ്ങളാണ് ഏപ്പെടുത്തു 
നടത്തിയത് .ഈ പ്േെിസന്ധിക്കിടയില്ും കുടുംബപ്േീ സംവിധാനത്തിന് 
സമൂഹത്തിനായി എപ്പതാപ്പക്ക പ്പെയ്യാൻ കഴിയും എന്നെിന്പ്പറ 
ഉദാഹരണങ്ങളായിരുന്നു ഓപരാ പ്േവർത്തികളും. 

 

സുംഘടന സുംവിധോനും 

പല്ാക്ക് പ്പഡൌൺ നില്വിൽ വന്നത് മുെൽ അയൽക്കൂട്ട 
പയാഗങ്ങൾ,കുടുമ്ബപ്േീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെു പ്പോെു േരിോടികൾ 
ഇവപ്പയാന്നും നടത്താൻ േൊത്ത സാഹെരയം നില്വിൽ വന്നപൊൾ 
കുടുംബപ്േീ സംഘടന സംവിധാനം നിശ്ചല്മാകാത്ത രീെിയിൽ കുടുംബപ്േീ 
വാട്സാെ് പ്ഗൂെുകൾ ഫല്പ്േദമായി ഉേപയാഗിച്ച് ആേയവിനിമയം 
നടത്തുകയുണ്ടായി. പകളകം സി ഡി സ് പ്പല് മുഴുവൻ എ ഡി സ് 
കൾക്കും എ ഡി സ് െല് വാട്സ്ആെ് പ്ഗൂെുകളും 



അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കായി എൻ എച് ജി പ്ഗൂെുകളും സജീവമായി 
പ്േവർത്തിക്കുന്നു 

 

സമൂഹ അടുക്കള   

പല്ാക്ക് ഡൌൺ േശ്ചാത്തല്ത്തിൽ 
പകളകം പ്ഗാമ േഞ്ചായത്തിൽ 
സമൂഹ അടുക്കള ആരംഭിക്കുവാൻ 
െീരുമാനിച്ചപൊൾ ആ 
ഉത്തരവാദിെവം ഏപ്പെടുക്കുകയും 
ഇന്ന് വപ്പര പ്േസ്െുെ ദൌെയം 
ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു 
പ്പകാണ്ടിരിക്കുന്നെും 
കുടുംബപ്േീയാണ് 5 കുടുംബപ്േീ 
അംഗങ്ങളാണ് മാർച്ച് 30  നു ആരംഭിച്ച സമൂഹ അടുക്കളയിൽ 
യാപ്പൊരു ല്ാപഭച്ഛയും കൂടാപ്പെ പ്േവർത്തിച്ചു വരുന്നത്  

 

വിളിപ്പുറത്തെ കുടുുംബശ്രീ  

പല്ാക്ക് ഡൌൺ സമയത്തു മരുന്നുകൾ 
ആവേയമുള്ള വയക്തികൾക്ക് സി ഡി 
എസ്സിന്പ്പറ പനെൃെവത്തിൽ മരുന്നുകൾ 
വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി മരുന്നുകൾ 
ആവേയമുള്ളവർ സി ഡി എസ്സിൽ 
അറിയിക്കുകയും സി ഡി സ് േഞ്ചായത്ത്, 
പ്പമഡിക്കൽ പഷാെുകൾ എന്നിവയുപ്പട 
സഹകരണപത്താപ്പട മരുന്നുകൾ വീടുകൾ 
എത്തിച്ചു നല്കുകയുമാണുണ്ടായത് 

 

അഗതികകളോത്തടോപ്പും 

കുടുംബപ്േീ വഴി നടെില്ാക്കുന്ന അഗെിരഹിെ പകരളം േദ്ധെിയിൽ 91 
ഗുണപഭാക്താക്കളാണുള്ളത്. യാപ്െ പ്പെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്േപെയക 
സാഹെരയം കണക്കിപ്പല്ടുത്തു ഏപ്േിൽ പ്പമയ് മാസങ്ങളിൽ 
ഗുണപഭാക്താക്കൾക്കുള്ള ഭക്ഷ്യ ധാനയ, േച്ചക്കറി കിെുകൾ സി ഡി സ് 
പ്പമമ്പർമാരുപ്പട പനെൃെവത്തിൽ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി. 



 

ഇലലോയ്മയിൽ നിന്ുും കരുതൽ  

 

പകളകം സി ഡി എസ്സിപ്പല് ഇല്ലിമുക്ക് എ ഡി 
എസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ല്ക്ഷ്യ കുടുംബപ്േീ 
െങ്ങൾക്കനുവദിക്കപ്പെട്ട മുഖയ മപ്തിയുപ്പട 
സഹായഹസ്െം പല്ാൺ െുകയിൽ നിന്നും 
െങ്ങളുപ്പട അയൽവാസികളും െീപ്പര 
നിർധനരുമായ രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യ 
ധാനയങ്ങളും േച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുന്ന കിെ് 
വാങ്ങി നൽകി എല്ലാവര്ക്കും മാെൃകയായി. 
െങ്ങളുപ്പട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയില്ും 
െങ്ങപളക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കു പ്പെറിപ്പയാരു 
കകൊങ്ങാവാൻ അയൽക്കൂട്ട 
അംഗങ്ങപ്പളല്ലാവരും ഒെപ്പകട്ടായി െീരുമാനിച്ചു 
പ്േവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 

 

അതിഥിത്തതോഴിലോളികകളോത്തടോപ്പും  

 

പകളകം പ്ഗാമ േഞ്ചായത്തിപ്പല് വിവിധ പ്േപദേങ്ങളിൽ 
ൊമസിക്കുന്ന അെിഥി പ്പൊഴില്ാളികൾക്ക് സാമൂഹയ 
അകല്ത്തിന്പ്പറയും മാസ്് േീല്മാപക്കണ്ടെിന്പ്പറയും 
പ്ോധാനയം മനസ്സില്ാക്കി പ്പകാടുത്ത് സി ഡി എസ്സിന്പ്പറ 
പനെൃെവത്തിൽ മാസ്കുകൾ സൌജനയമായി വിെരണം 
പ്പെയ്െു  

 

കരുതകലോത്തട  

സി ഡി എസ്സിന്പ്പറ പനെൃെവത്തിൽ എ ഡി സ് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വഴി 
െീർത്തും നിർധനരും സഹായം ആവേയമുള്ളവരുമായ ആളുകപ്പള 
കപ്പണ്ടത്തി േഞ്ചായത്തിന്പ്പറ പ്േദ്ധയിൽ പ്പേടുത്തുകയും സുമനസ്സുകളുപ്പട 
സഹായപത്താപ്പട ആവേയമായ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുകയും 
പ്പെയ്െു. ആരാല്ും പ്േദ്ധിക്കപ്പേടാപ്പെ പോകുമായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് 
എപ്പതങ്കില്ും പ്പെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെിൽ സി ഡി സ് കൃൊർത്ഥരാണ്.  



         

 

 കറഷൻ വിതരണും  

 

പല്ാക്ക് ഡൌണിൽ സർക്കാർ പ്േഖയാേിച്ച സൌജനയ പറഷൻ കുടുംബപ്േീ 
വഴി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി. അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുപ്പട പനെൃെവത്തിൽ 
വീടുകളിൽ നിന്നും പറഷൻ കാർഡുകൾ പേഖരിക്കുകയും എ ഡി 
എസ്സിന്പ്പറ സഹായപത്താപ്പട പറഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യ ധാനയം 
വാങ്ങി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുകയുമാണ് പ്പെയ്െത് . 

 

സപ്ലൈകകോ കിറ്റ് വിതരണും  

അയൽക്കൂട്ട ഭാരവാഹികളുപ്പടയും എ ഡി എസ്സിന്പ്പറയും പനെൃെവത്തിൽ 
പറഷൻ കടകൾ വഴി വിെരണം പ്പെയ്യുന്ന േല്വയഞ്ജന കിെുകൾ 
സമയബന്ധിെമായി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി.  

തുണി സഞ്ചി നിർമോണും 

പറഷൻ കാർഡുടമകൾക്ക് സർക്കാർ സൌജനയമായി നൽകുന്ന േല്വയഞ്ജന 
കിെ് ോക്ക് പ്പെയ്യുന്ന ആവേയത്തിപല്ക്കായി സകെ്ല്പകാ ഔട്ട് 
പ്പല്െിപല്ക്കു പവണ്ട െുണി സഞ്ചികൾ കടല്റിംഗ് യൂണിെുകളുപ്പട 
പനെൃെവത്തിൽ നിർമിച്ചു നൽകി. 



മോസ്് നിർമോണും 

 

പകാവിഡിപ്പന പ്േെിപരാധിക്കുക 
എന്ന ല്്ഷയം മുൻനിർത്തി മാസ്് 
ഉേപയാഗം േീല്മാക്കുന്നെിപല്ക്കായി 
േഞ്ചായത്തിപല്ക്കാവേയമായ 
മാസ്കുകൾ നിർമിച്ചു നൽകുന്നത് 
കുടുംബപ്േീ അംഗങ്ങളാണ് 
പ്പൊഴില്ുറെു പജാല്ിയിൽ 
ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും എല്ലാ 
വീടുകളിപല്ക്കും 
സ്ഥാേനങ്ങളിപല്ക്കും ആവേയമായ 
മാസ്കുകൾ നിർമിച്ചു നല്കാൻ മുഴുവൻ കടല്റിംഗ് യൂണിെുകളും 
സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. േെിനായിരപത്താളം മാസ്കുകൾ നില്വിൽ 
നിർമിച്ചു വിെരണം പ്പെയ്െു. പ്പെറിയ രീെിയില്ുള്ള ഒരു വരുമാനം 
പനടുന്നെിപനാപ്പടാെം സാമൂഹിക പ്േെിബദ്ധെ നിറപവെുന്നെിനുള്ള ഒരു 
അവസരമായും കുടുംബപ്േീ ഇെിപ്പന പനാക്കിക്കാണുന്നു 

സുഭിക്ഷ നോത്തളക്കോയി... 

 

വരും നാളുകളിപ്പല് ഭക്ഷ്യ 
ദൌർല്ഭയം മുന്നിൽ കണ്ടു 
പ്പകാണ്ട് , പ്ഗാമേഞ്ചായത് 
കൃഷിഭവൻ എന്നിവയുമായി 
സഹകരിച്ചു സി ഡി 
എസ്സിപ്പല് മുഴുവൻ 
കുടുംബപ്േീ അംഗങ്ങളുപ്പട വീടുകളില്ും േച്ചക്കറി വിത്തുകൾ എത്തിച്ചു 
നൽകുകയും അവ നാട്ടു േരിോല്ിക്കുന്നെിനായുള്ള നിർപദേങ്ങൾ 
നൽകുകയും പ്പെയ്െു.  

മുഖയമശ്രിയുത്തട സഹോയഹസ്തും കലോൺ രദ്ധതി  

 

പകാവിഡിന്പ്പറ ഭാഗമായി പ്േപെയക സാമ്പത്തിക സാഹെരയം 
കണക്കിപ്പല്ടുത്തു പകരള സർക്കാർ കുടുംബപ്േീ വഴി നടെില്ാക്കുന്ന 
മുഖയമപ്തിയുപ്പട സഹായഹസ്െം േദ്ധെിയിൽ പകളകം സി ഡി എസ്സിപ്പല് 
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കുടുംബപ്േീ അംഗങ്ങൾ 
വായ്േക്ക് 
അപേക്ഷ്ിക്കുകയും അർഹെ 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ േരിപോധിച്ചു 
മുഴുവൻ അപേക്ഷ്കളും 
ബാങ്കുകളിൽ 
സമർെിക്കുകയും പ്പെയ്െു 
ബാങ്കുകളുപ്പട േരിപോധനക്ക് 
പേഷം 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കുള്ള 
വായ്േ വിെരണം 
ആരംഭിച്ചു പ്പൊഴിപ്പല്ടുക്കാൻ 
സാധിക്കാപ്പെ ദുരിെത്തില്ായ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് 
വല്ിപ്പയാരു കകത്താങ്ങായി മാറി എന്നെിൽ യാപ്പൊരു സംേയവുമില്ല 

മഴക്കോല രൂർവ രുചീകരണും  

 

മഴക്കാല്ം 
വരവായി..വൃത്തിഹീനമായ 
േരിസരങ്ങൾ പരാഗങ്ങൾ വിളിച്ചു 
വരുത്തും ഇത് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് സി 
ഡി എസ്സിന്പ്പറ പനെൃെവത്തിൽ 
മുഴുവൻ വാർഡുകളില്ും അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ െങ്ങളുപ്പട വീടും 
േരിസരവും പ്പോെുസ്ഥല്ങ്ങളും വൃത്തിയാക്കി. ആപരാഗയമുള്ള 
കുടുംബവും സമൂഹവുമാണ് ഏെവും വല്ിയ സമ്പത്തു എന്ന 
െിരിച്ചറിവാണ് ഈ ഒരു ഉദയമത്തിന് േിന്നിൽ  

വകയോജനങ്ങൾക്കോയുള്ള കരുതൽ 

അഗെിരഹിെപകരളം േദ്ധെിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ 
വപയാജനങ്ങൾക്കു പകാവിഡ് കാല്ത്തു  മാനസീക േിതുണ ഉറെു 
വരുത്തുന്നെിനും ആവേയമായ ആപരാഗയ നിർപദേങ്ങൾ 
നല്കുന്നെിനുമായി ആർ േി യുപ്പട പസവനം ഉറൊക്കി.  

  



 

മത്സരങ്ങളിത്തല രങ്കോളിെും  

 

 

പകാവിഡ് കാല്ത്തു ജില്ലാമിഷന്പ്പറ 

പനെൃെവത്തിൽ കുടുംബപ്േീ 

അംഗങ്ങൾ,വപയാജനങ്ങൾ, ബാല്സഭാ 

കുട്ടികൾ ഇവർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ 

വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ സി ഡി എസ്സിൽ 

നിന്ന് നല്ല േങ്കാളിത്തം ഉറെു വരുത്തി. കൃഷിയിൽ കൂടുെൽ ൊല്േരയം 

ഉണർത്തുന്നെിനായി നടത്തിയ എല്ലാരും നടണ് - അപ്ഗി പ്ഗീൻ െല്ഞ്ചിനും 

ആപവേകരമായ േങ്കാളിത്തമാണ് ആളുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്. 

             

            

  




