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തളരാതത   താങ്ങായി ....... ഒരു  അതിജീവനത്തിന്തെ കഥ 

 

 

               ആമുഖം                                    

                                                 സമതലങ്ങള ും കുന്നിന്പുറങ്ങള ും  ചെരുവുകള ും 

വീട്ടൂരിചല സുംരക്ഷിത വനപ്പദേശങ്ങള ും ഉൾചെടുന്ന മദനോഹരമോയ നോടോണ് 

മഴുവന്നൂർ. ഫലഭൂയിഷ്ഠമോയ   ഈ പ്പദേശത്തു ചനലല്, വിവിധയിനും 

പച്ചക്കറികൾ , റബ്ബർ ,ചതങ്ങു, ജോതി, കമുക്, കെ, പപനോെിൾ, ചകോദക്കോ 

തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു . ജനസുംഖ്യയുചട  ഭൂരിഭോഗവുും 

ഉപജീവനത്തിനോയി  കൃഷിചയയോണ് ആപ്ശയിക്കുന്നത്. ഇവിചട വയോവസോയിക 

വളർച്ച തീചര കുറവോചെങ്കിലുും സർക്കോർ തലത്തിൽ പ്പവർത്തിച്ച  വരുന്ന 

ഐരോപുരും റബ്ബർ  പോർക്കുും, കിൻപ്ഫ ചനലലോടുും  ഈ നോടിൻചറ വളർച്ചക്ക് ആക്കും 

കൂട്ട ന്നു . 

                               സ്തപ്തീശോക്തീകരെ പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കും കൂട്ട ന്നതിനുദവണ്ടി 

വനിതോ ഘടക പദ്ധതികളി ൽ ചപടുത്തി സ്തപ്തീ ജനങ്ങൾക്ക്  സവന്തും കോലിൽ 

ആത്മോഭിമോനദത്തോചട നിൽക്കുന്നതിനോവശയമോയ  പല പദ്ധതികള ും പഞ്ചോയത്ത് 
ആവിഷ്കരിച്ച  നടെിലോക്കുന്നുണ്ട്. സ്തപ്തീ ശോക്തീകരെചത്തക്കുറിച്ച  

പറയുദപോൾ മഴുവന്നൂർ കുടുുംബപ്ശീ സി ഡി എസി ചനക്കുറിച്ച ും 

പ്പവർത്തനങ്ങചളക്കുറിച്ച ും മുഖ്യമോയുും വിശേീകരിക്കോചത വയ്യ . 

                                    മഴുവന്നൂരിൽ കുടുുംബപ്ശീ സുംവിധോനും ആരുംഭിക്കുന്നത് 2002 ൽ  

ആണ് . അന്ന്110 സവയും സഹോയ സുംഘങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടോയിരുന്നത്. എന്നോൽ 

ഇന്ന് അത് വളർന്നു പന്തലിച്ച  19 എ ഡി എസ്ത ഉും 284  കുടുുംബപ്ശീ യൂെിറ്റ കള ും 

ആണ് ഉള്ളത്.  ഇന്ന് 3628  അുംഗങ്ങളോണ്   കുടുുംബപ്ശീയിൽ  മഴുവന്നൂർ 

പഞ്ചോയത്തിൽ പ്പവർത്തിച്ച  വരുന്നത് . കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്പളയകോലത്തുും, 

ഇദെോഴുള്ള മഹോമോരി യിലുും മഴുവന്നൂരിൽ കുടുുംബപ്ശീയുചട 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ ആർജവദത്തോചട ചെയ്യ വോനുും പ്പവർത്തകചര 

ഏദകോപിക്കോനുും ചെയർദപഴ്സൺ ആയ പ്ശീമതി ശശികല ഷോജി മുന്നിൽ 



തചന്നയുണ്ട്. സി ഡി എസിന്ചറ എലലോ പ്പവർത്തനങ്ങള ും ഏദകോെിക്കുവോ 

നുും കൃതയതയുും വയക്തതയുും ഊട്ടി ഉറെിക്കുവോനുും പ്ശീമതി പ്ശീജ 

അക്കൗണ്ടന്റോയി ഒെമുണ്ട്. ഇവിചട 38 ബോലസഭകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് 
ബഡ്സസ്ത സ്തകൂളിൽ ഉള്ള സ്തചപഷയൽ ബോലസഭയോണ്. സ്തകൂളിൽ ആചക 

ചമോത്തും 36 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. അവർക്ക് പകചത്തോഴിൽ പരിശീലനവുും, 

മോനസിക ഉലലോസത്തിനു അദപ്ഗോ ചതറോെിയുും ഉണ്ട്.  

ഇതിചനലലോും കുടുുംബപ്ശീ സി ഡി എസ്ത ദമൽദനോട്ടും വഹിക്കുന്നു എന്ന് 
എടുത്തു പറയോചത വയ്യ. ഇവിചട 260 JLG കള ും 260 ME കള ും ഉണ്ട്. 204 

ആപ്ശയ കുടുുംബങ്ങളോണ് മഴുവന്നൂർ പഞ്ചോയത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇവർക്കുള്ള 

ഭക്ഷെക്കിറ്റ കള ും മരുന്നു ദസവനങ്ങള ും കൗൺസിലിുംഗുും കുടുുംബപ്ശീ 
വഴിയോയി നൽകുന്നു. ഒെും പദ്ധതിയിൽ ഉൾചെടുത്തി 2 വീടുകള ചട 

അറ്റകുറ്റ പെികൾ അയൽക്കൂട്ട അുംഗങ്ങള ചട പ്ശമഫലമോയി സി ഡി എസ്ത 

ഇടചപട്ട  ചെയ്തു നൽകി. സ്തദനഹിത ദകോളിുംഗ് ചബൽ 

ഗുെദഭോക്തോക്കൾക്ക് ഓെദക്കോടി, കിറ്റ് നൽകൽ മുതലോയവയുും 
ചെയ്തു നൽകി. കഴിഞ്ഞ പ്പളയകോലത്ത് മഴുവന്നൂരിൽ 9 വോർഡുകളിൽ 

ചവള്ളും കയറി. ബോലസഭ കുട്ടികള ും കുടുുംബപ്ശീ അുംഗങ്ങള ും ദെർന്ന് 
ശുെീകരെ പ്പവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു. അന്ന് ഭക്ഷെും നൽകുവോനുും 

േുരിതോശവോസ കയോപുകളിൽ എലലോ പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കുും ഇവർ മുന്നിൽ 

തചന്ന ഉണ്ടോയിരുന്നു . പ്പളയത്തിൽ മുഖ്യമപ്ന്തിയുചട േുരിതോശവോസ 

നിധിയിദലക്ക് 270000 രൂപ പിരിച്ച  നൽകുവോനുും ഈ സി.ഡി.എസിന് 

കഴിഞ്ഞു. പ്കിട്ടിക്കൽ ഇൽ ചനസ്സ് ഉള്ള കുടുുംബപ്ശീ കുടുുംബോുംഗത്തിദനോ 

അവരുചട കുടുുംബോുംഗങ്ങൾദക്കോ 5000 രൂപ സ്തദനഹനിധി ഫണ്ടോയി 
നൽകുന്നു. അനോഥോലയങ്ങളിദലക്ക് വസ്തപ്ത വിതരെവുും ഇവർ നൽകുന്നു. 

കകാവിഡ് കാലയളവിതല മഴുവന്നൂർ സിഡി എസിന്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

 
വാട്സാപ്പ് പ്രൂപ്പുകൾ 
ഇവിചട വോട്സോെ് പ്ഗൂെ കൾ വഴി കുടുുംബപ്ശീ പ്പവർത്തനും കുറച്ച് കൂടി 
ചമച്ചചെടുത്തുവോനോയി. CDS അുംഗങ്ങള ചട 5 ഉും ADS അുംഗങ്ങള ചട 19 പ്ഗൂെ ും 

നിലവിൽ ഉണ്ട്.  ദകോവിഡ്സ കോലയളവിൽ പുതുതോയി 125അയൽക്കൂട്ട 
വോട്സ്തആെ് പ്ഗൂെ കള ും രൂപീകരിച്ച .  
 
 
 
 



 
 
 
 
അരതി രഹിത കകരളം 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
വദയോജനങ്ങചള വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ തിരക്കുക, ആപ്ശയ 

കുടുുംബോുംഗങ്ങള ചട ആവശയങ്ങൾ അനവഷിച്ച് ഭക്ഷെും,മരുന്ന് തുടങ്ങിയ 

ദസവനങ്ങൾ എത്തിക്കുക 60 വയസിന് മുകളിൽ പ്പോയമുള്ള 174 

ആള കചള 4 ഘട്ടമോയി വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ ദശഖ്രിക്കുക തുടങ്ങിയ 
കോരയങ്ങൾ സി ഡി എസ്ത മുൻപകചയടുത്തു ചെയ്തു.  
 

 
 



സമൂഹ അടുക്കള 

 
 
 
 
 

സമൂഹ അടുക്കളയിൽ പഞ്ചോയത്തിനു ദവണ്ടി  കുടുുംബപ്ശീ അുംഗങ്ങൾ 

ഭക്ഷെും ഉണ്ടോക്കുവോൻ ദവണ്ട സഹോയങ്ങൾ ചെയ്തു. സമൂഹ 

അടുക്കളയിദലക്ക് ഉള്ള പച്ചക്കറികൾ കുടുുംബപ്ശീ JLG കളിൽ നിന്നോണ് 

നൽകിയത്. മോർച്ച് 27 ന് ആരുംഭിച്ച കിച്ചൺ ചമയ് 3  വചര പ്പവർത്തിച്ച . ആേയ 

േിവസങ്ങളിൽ ശരോശരി 360 ഊണ് നൽകിയിരുന്നു. പിന്നീട് അനയ സുംസ്ഥോന 

ചതോഴിലോളികൾക്കുൾചപചട ശരോശരി 150 ഊണ്  േിനും പ്പതി നൽകിയിരുന്നു. 
സപൈദക്കോയിൽ പോക്കിുംഗിന് ഏകദേശും എലലോ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ 

നിന്നുും ആള കൾ പചങ്കടുത്തു. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

കകാവിഡിതന തെെുക്കാൻ മാസ്ക് 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

മോസ്തക് - 15 അയൽക്കൂട്ട അുംഗങ്ങൾ മോസ്തക് തയ്യോറോക്കുന്ന 

പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർചപട്ടിട്ട ണ്ട്. മഴുവന്നൂരുും , സമീപ ദേശങ്ങളിചല 

ആശുപപ്തികളിദലക്കുും മോസ്തക് നൽകുന്നു. 
 
 



ഓൺലലൻ രരിരാടികൾ 
 

ബോലസഭ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കോലയളവിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങള ും 

അവരുചട കഴിവുകൾ പ്പേർശിെിക്കോനോയി ഓൺപലൻ പരിപോടികള ും 

സുംഘടിപിച്ച . സോമൂഹിക അകലും പോലിച്ച  ചകോണ്ടുള്ള ദഷോട്ട് ഫിലിും 

മത്സരവുും നടത്തി.കുടുുംബപ്ശീ അുംഗങ്ങൾക്ക് മോനസിക പിരിമുറക്കങ്ങൾ 

ഒഴിവോക്കോൻ പല വിധ പരിപോടികൾ നടത്തി. ബഡ്സസ്ത സ്തകൂൾ 

കുട്ടികൾക്കോയി കലോ മത്സരങ്ങൾ സുംഘടിെിച്ച . JLG ക്കോയി ഒരു െലഞ്ച് 
സുംഘടിെിച്ച . 

 

ആകരാരയ ജാപ്രതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
 

ഓദരോ വീടുകളിലുും ദബോധവത്ക്കരെവുും, ദഹോമിദയോ മരുന്നു 
വിതരെവുും അയൽക്കൂട്ട അുംഗങ്ങൾ ഇടചെട്ട  പഞ്ചോയത്തിനു ദവണ്ടി 
ചെയ്തു. 
 

കകാവിഡ് കലാൺ 
  
1346000 രൂപക്ക് ദകോവിസ്ത ദലോെിന് ആൈിദക്കഷനുകൾ ലഭിച്ച . ദലോൺ 

തുകകൾ  അുംഗങ്ങൾക്ക് ചകോടുത്തുവരുന്നു. 
 

 
 
ലസബർ ജാലകം വഴി കുടുംബപ്രീ അംരങ്ങൾ  

 

ദകോവിഡ്സ കോലയളവിൽ ഒരുമിച്ച  ദെർന്ന് അയൽക്കൂട്ട ദയോഗങ്ങൾ 

കൂടുവോൻ കഴിയോത്ത സോഹെരയത്തിൽ ജിലലോമിഷന്ചറ ദനതൃതവത്തിലുള്ള 

പസബർ ജോലകും പരിപോടികളിൽ പരമോവധി അയൽക്കൂട്ട അുംഗങ്ങചള 

പചങ്കടുെിക്കുവോൻ സി ഡി എസ്സിന് കഴിഞ്ഞു. 
        സി ഡി എസ്സിന്തെ മാതൃകാരരമായ പ്പവർത്തനങ്ങളോയി 
എടുത്തുപറയോവുന്ന ഒന്നോണ് കയോൻസർ ദരോഗിയോയ അമ്മിെി എന്ന 

സ്തപ്തീക്ക് ദലോക്ക് ഡൗെിൽ കുടുുംബപ്ശീയുചട ഇടചപടൽ ചകോണ്ട് മരുന്നുകൾ 

എത്തിച്ച  ചകോടുക്കുവോൻ കഴിഞ്ഞത്.  

 
തുടർ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
 
മഴുവന്നൂർ പഞ്ചോയത്തിലുള്ള CET ദകോദളജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷൻ 

കവോറന്ചറൻ  ആക്കി എടുത്തിട്ട ണ്ട്. ഭോവിയിൽ അവിചട ആവശയമോയ 



എലലോ കോരയങ്ങൾക്കുും കുടുുംബപ്ശീ പക തോങ്ങോയി ഉണ്ടോകുും എന്നത് 

പ്പദതയകും പറദയണ്ടതിലല.   
 
 

 

 

തയ്യോറോക്കിയത്, 

ആശ വർരീസ് 

9747637982 

കലോക്ക് ക ോഓർഡികനറ്റർ 

 ുടുംബപ്ശീ ,ഏറണോ ുളം 

 

മഴുവന്നൂർ സി ഡി എസ് ചെയർകരഴ്സൺ 

ശശി ല 

9656880195 

 


