
 

 

 

 

 

 

 

 

 

മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ് 

   

 

കകാവിഡ് കാല ഗ്പവർത്തന റികപാർട്ട് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ആമുഖം  

എറണാകുളം ജില്ലയിലല് കണയന്നൂർ താല്ൂക്കിൽ മുളന്തുരുത്തി 
ബ്ലാക്കിലല് മുളന്തുരുത്തി വില്ബ്ളജിൽ മാത്തമായി വയാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 
മുളന്തുരുത്തി ത്രാമപഞ്ചായത്തിൻല റ വിസ്തൃതി 21 .47ച.കി.മീറ്റർ 

ആണ്. ബ്ചാറ്റാനിക്കര, തിരുവാണിയൂർ, എടക്കാട്ടുവയൽ, ആമ്പല്ലൂർ, 

മണീട്, ഉദയംബ്പരൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളുമായി അതിർത്തി 
പങ്കിടുന്ന മുളന്തുരുത്തി ത്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 16 വാർഡുകളാണ് ഉള്ളത്. 
21417 ജനസംഖ്യയുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ 10638 പുരുഷന്മാരും 10779 

സ്ത്തീകളുമാണ് ഉള്ളത്.  

 

മുളന്തുരുത്തി ത്രാമപഞ്ചായത്തിന്ലറ കുടുംബത്രീ ത്പവർത്തനം 
തുടങ്ങുന്നത് 2000-2001 കാല്ഘട്ടത്തില്ാണ്. 2002 ൽ ചാരിറ്റീസ് ലസാസസറ്റി 
ആക്ടട് ത്പകാരം ER / 1007 / 12 നമ്പരായി രജിസ്ബ്ത്ടഷൻ നടത്തി. 
തുടക്കത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലല് BPL ല്ിസ്റ്റിൽലെട്ട സാധരണക്കാരായ 

വീട്ടമ്മമാരാണ് കുടുംബത്രീയിൽ അംരമായിരുന്നത്. പിന്നീട് കുടുംബത്രീ 
ത്പവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവര്കക്കും സവീകാരയമായബ്താലട എല്ലാ 

വിഭാരങ്ങളിൽലെട്ട ആളുകൾ ഇതിൽ ബ്ചരാൻ ഉത്സാഹം 
കാണിച്ചു.തുടക്കത്തിൽ എഴുപബ്താളം അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 
മാത്തമുണ്ടായിരുന്ന CDS ൽ ഇബ്ൊൾ 154 ജനറൽ, SC അയൽക്കൂട്ടങ്ങളില്ായി 
1994 അയൽകൂട്ടഅംരങ്ങൾ ത്പവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാലത NRLP സ്ലപഷയൽ 
ബ്ത്പാജക്ടടിന്ലറ ഭാരമായി രൂപീകരിച്ച 118 വബ്യാജന  

ആൾക്കൂട്ടങ്ങളില്ായി 2300 ഓളം വബ്യാജനങ്ങളും കുടുംബത്രീയുലട 
ഭാരമായിട്ടുണ്ട്. 5 മുതൽ 18 വയസ്സുവലരയുള്ള 482 കുട്ടികൾ 
ഉൾലെടുന്ന 35 ബാല്സഭകൾ കാരയക്ഷമമായി ത്പവർത്തിക്കുന്നു. 
മുളന്തുരുത്തി  കുടുംബത്രീ CDS ൻലറ ത്പവർത്തനങ്ങലള മുന്നിൽ നിന്ന് 
നയിക്കുന്നത് CDS ലചയർബ്പഴ്സൺ ബ്മരി മത്തായിയാണ്. കൂലട എല്ലാ 
ത്പവർത്തനങ്ങലളയും ഏബ്കാപിെിക്കുവാനും, നിയത്ന്തിക്കുവാനും 
അക്കൗണ്ടന്് ബീന ബ്ഡവിഡും, 16 CDS ലമബ്മ്പഴ്സും, ADS ഭാരവാഹികളും 
ഉണ്ട്. ഒെം വബ്യാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുലട ത്പവർത്തനങ്ങളിൽ 
ത്പബ്തയകം ത്രദ്ധ നൽകുന്നതിന് വബ്യാജന അനിബ്മറ്റർ സീന ബിജുവും 
ഉണ്ട്.154 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളില്ായി 1994 അയല്കൂട്ടംരങ്ങളും, 35 



ബാല്സഭകളില്ായി 525 കുട്ടികളും ഉണ്ട്. നില്വിൽ 59 ME യൂണിറ്റുകളും, 

47 JLG യൂണിറ്റുകളും മുളന്തുരുത്തി CDS ന് ഉണ്ട്. 

 

CDS ൻററ കനതൃതവത്തിൽ നടത്തിയ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ  

മുളന്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തും, കുടുംബത്രീയും സംയുക്തമായാണ് 
കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൻ ത്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് .മുളന്തുരുത്തി CDS  

ന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ലചയ്തിട്ടുള്ള സുല്ഭ കാറ്ററിങ് യൂണിറ്റാണ് ഈ 
കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൻ ത്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. 5 
ബ്പരടങ്ങുന്ന യൂണിറ്റിന് പഞ്ചായത്തിന്ലറയും കുടുംബത്രീയുലടയും 
നാട്ടിലല് സന്നദ്ധസംഘടനകളുലടയും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുലടയും സഹായ 
സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇബ്താലടാെം കുടുംബത്രീ അംരങ്ങളുലട 
JLG ,ME ഉല്പന്നങ്ങളും ഈ കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചണിന്ലറ കല്വറയ്ക്കു 
രുചികൂട്ടായി. 29/03/2020 ന് ആരംഭിച്ച കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൻ 03/05/2020 
വലരയും 9060 ഭക്ഷണലൊതികൾ വിതരണം ലചയ്തു. ഒറ്റയ്ക്ക് 
താമസിക്കുന്നവർക്കും, സവന്തമായി ഭക്ഷണം പാകംലചയ്യാൻ 
സാധിക്കാത്തവർക്കും, അനയസംസ്ഥാന ലതാഴില്ാളികൾക്കും, ലതരുവിൽ  
അന്തിയുറങ്ങുന്നവർക്കുമാണ് ഭക്ഷണലൊതികൾ വിതരണം 

ലചയ്തത്.സൗജനയമായും, 20 രൂപാ നിരക്കില്ുമാണ് ഭക്ഷണം നൽകിയത്. 



 

 

 



Whatsapp ഗ്രൂപ്  

ബ്കാവിഡ്  19 എന്ന ഈ മഹാമാരിക്ക് മുമ്പിൽ ബ്ല്ാകജനത ഒന്നടങ്കം 
പകച്ചുനിൽക്കുബ്മ്പാൾ വളലര നയപരമായ ഇടലപടല്ുകളാണ് 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിലനാെം കുടുംബത്രീമിഷനും കാഴ്ചലവയ്ക്കുന്നത്. 
ഇതിൽ എടുത്തു പറബ്യണ്ട ഒന്നാണ് whatsapp ത്രൂെുകൾ. സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിന്ലറ ബ്സവനങ്ങൾ, ബ്നട്ടങ്ങൾ,അറിയിെുകൾ തുടങ്ങിയ 
കാരയങ്ങൾ ഓബ്രാ കുടുംബത്രീ അംരത്തിനും കുടുംബത്തിനും 
എളുെത്തിൽ ല്ഭിക്കുന്നതിന് ഈ whatsapp ത്രൂെുകൾ സഹായിച്ചു. CDS  

തല്ത്തില്ും , ADS തല്ത്തില്ും whatsapp ത്രൂെുകൾ ഉണ്ടാക്കി, 
ഇതില്ൂലടയുള്ള  ആരയവിനിമയം  വളലര ത്പബ്യാജനകരമാം വിധം 
ഉപബ്യാരിക്കുവാൻ മുളന്തുരുത്തി CDS ന് സാധിച്ചു. CDS 

ലചയർബ്പഴ്സൺ, അക്കൗണ്ടന്്, പഞ്ചായത്ത് അംരങ്ങൾ, CDS ലമംബ്ബർസ് 
എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന CDS തല് ത്രൂെും, CDS ലമമ്പർ, ADS ഭാരവാഹികൾ, 

വാർഡ് ലമമ്പർ, വാർഡിലല് മുഴുവൻ അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾ 

എന്നിവരടങ്ങുന്ന 16 ADS തല് ത്രൂെും ആണ് മുളന്തുരുത്തി 
പഞ്ചായത്തില്ുള്ളത്. 

മാസ്് വിതരണം  

ബ്കാവിഡ് 19 പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തല്ത്തിൽ മുൻകരുതൽ 
എബ്ന്നാണം ഏറ്റവും ത്പധാനമായി ജനങ്ങൾക്കു ആവരയമായി വന്ന 

ഒന്നാണ് മാസ്കുകൾ. മുളന്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തു നിവാസികൾക്ക് 
സൗജനയമായി മാസ്കുകൾ പഞ്ചായത്ത് നൽകുക ഉണ്ടായി. 
പഞ്ചായത്തിലല് ഓബ്രാ വീടുകളില്ും രണ്ട് മാസ്ക്ട വീതമാണ് നൽകിയത്. 
ഇതിനുബ്വണ്ടി പഞ്ചായത്ത് സമീപിച്ചത് സവന്തം കുടുംബത്രീ സടല്റിങ് 
യൂണിറ്റുകലള ആണ്.18000 ബ്ത്താളം മാസ്കുകൾ ആണ് പഞ്ചായത്ത് 
കുടുംബത്രീ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് ബ്ല്ാക്ക് ഡൗൺ 
മൂല്ം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം കുടുംബങ്ങൾക്ട സകത്താങ്ങായി . 

 

 

 



വായ്പാ പദ്ധതി  

മുഖ്യമത്ന്തിയുലട സഹായഹസ്തം വായ്ൊ പദ്ധതി മുളന്തുരുത്തി 
പഞ്ചായത്തിലല് സാധരണക്കാരായ ജനങ്ങളുലട സദനംദിന 
ജീവിതത്തിന് വളലരബ്യലറ ത്പതീക്ഷ നൽകുന്നു. 125 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലല് 1326 അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങളാണ് ഈ 
വായ്ൊപദ്ധതിയിൽ രുണബ്ഭാക്താക്കളായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നാട്ടിലല് 
ദിവസക്കൂല്ിക്കാരായ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുടുംബത്രീ കുടുംബങ്ങൾക്കും 
ഈ വായ്ൊ പദ്ധതി പുതുജീവൻ നൽകുന്നു. 

 

ജിലലാമിഷൻ തനത് ഗ്പവർത്തനങ്ങളിറല  ഇടറപടലുകൾ  

1. സസബർ അരങ്  

ബ്കാവിഡ്-19 മൂല്ം ബ്കത്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ത്പഖ്യാപിച്ച  ബ്ല്ാക്ക് 
ഡൗൺ എല്ലാ ജനവിഭാരലത്തയും സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അത്പതീക്ഷിതമായ ഈ അടച്ചു പൂട്ടല്ിനു നിറബ്മകാൻ കുടുംബത്രീ  
എറണാകുളം ജില്ലാമിഷൻ മുബ്ന്നാട്ടുലവച്ച ആരയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 
സസബർ അരങ്.വളലര ആബ്വരബ്ത്താലടയാണ് കുടുംബത്രീ അംരങ്ങൾ 
കവിതാമത്സരബ്ത്തയും,പാട്ടുമത്സരബ്ത്തയും സവീകരിച്ചത്.കവിത 

മത്സരത്തിൽ ഹരിത കുടുംബത്രീയിലല് അഞ്ചു ജബ്യഷും, പാട്ടുമത്സരത്തിൽ 
ഹരിത കുടുംബത്രീയിലല്തലന്ന ആരാ ഡാനിയും CDS  തല് വിജയികളായി. 

2. ജാക്ക് ഗ്രൂട്ട് ചലഞ്ച്  

ജില്ലാ മിഷൻ സംഘടിെിച്ച ജാക്ക് ത്രൂട്ട് ചല്ഞ്ച് എന്ന 
പാചകമത്സരത്തിൽ ചക്ക ലകാണ്ടുള്ള വയതയസ്ത വിഭവങ്ങളാൽ 
കുടുംബത്രീ വീടുകളുലട തീബ്ന്മരയിൽ നിറഞ്ഞു.  

3. പച്ചക്കറി ചലഞ്ച്  

ഈ അടച്ചുപൂട്ടല്ിൽ സമയം പാഴാക്കാലത അടുക്കളബ്ത്താട്ടങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കി അത് വീഡിബ്യാ ആക്കി മറ്റുള്ളവർക്കും ത്പബ്ചാദനം 
നൽകുവാനും ഭക്ഷയവസ്തുക്കളുലട ല്ഭയത ഉറെുവരുത്തുവാനും 



മിഷൻ മുബ്ന്നാട്ടുലവച്ച  രക്തമായ ആരയമാണ് പച്ചക്കറി ചല്ഞ്ച്, 
ഇതില് മുളന്തുരുത്തി CDS ൻലറ പൂർണ്ണപിന്തുണയും ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

 



4. സസബർ ജാലകം  

ഏലറ കാല്ലത്ത അടച്ചുപൂട്ടല്ിൽ കുടുംബത്രീ സംഘടനസംവിധാനത്തിൻലറ 

ലകട്ടുറെിലന രക്തിലെടുത്തുന്നതിനായി അയൽക്കൂട്ടബ്യാരങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിനുബ്വണ്ടി സാബ്ങ്കതികവിദയയുലട സഹായത്താൽ 
നടത്തിയ ബ്ത്പബ്തയക അയൽക്കൂട്ട ബ്യാരമായിരുന്നു സസബർ ജാല്കം. CDS 

എല്ലാ തര പിന്തുണയും ഈ ത്പവർത്തനത്തിനും നൽകി. 

  

മറ്റ് ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  

1. പഞ്ചായത്തിലല് എല്ലാ അരതി കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭക്ഷയകിറ്റ്  
വിതരണം ലചയ്തു. 

 

2 .കൃഷി ഭവൻലറയും കാർഷിക കർമ്മ ബ്സനയുലടയും ബ്നതൃതവത്തിൽ 
14500 പച്ചക്കറി സതകള് ഓബ്രാ കുടുംബങ്ങളിബ്ല്ക്കും എത്തിച്ചു. 



3 . പഞ്ചായത്തിലല് 287 അരതി കുടുംബങ്ങളിലല് അംരങ്ങലള 5 RP മാലര 
ലവച്ച്  നിതയം വിളിച്ചു അവരുലട ആവരയങ്ങളും വിഷമങ്ങളും 
ബ്ചാദിച്ചറിഞ്ഞു ബ്വണ്ട നടപടികൾക്കു വഴി ഒരുക്കി. 

4. ആഹാരം ബ്വണ്ടവർക്ക് ആഹാരവും ,മരുന്ന് മറ്റു അവരയ 
സാധനങ്ങൾ ബ്വണ്ടവർക്ക് അതിനു ബ്വണ്ട സഹായങ്ങളും നൽകി. 

ഭാവി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  

1. കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൻ ത്പവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിലച്ചങ്കില്ും ജനകീയ 
ബ്ഹാട്ടൽ തുടങ്ങുന്നതിന്ലറ അവസാന പണിെുരയില്ാണ് 
മുളന്തുരുത്തി CDS. 

2. CMHLS വായ്ൊ പദ്ധതി ത്പകാരം അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു ബ്ല്ാൺ നൽകി 
തുടങ്ങി. 

3.കൃതയമായ ബ്ത്പാബ്ട്ടാബ്കാൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും അലല്ലങ്കിൽ വിവര 
സാബ്ങ്കതികവിദയയുലട സഹായബ്ത്താലടയും അയൽക്കൂട്ട ബ്യാരങ്ങൾ 
കൂടുന്നതിനും നിർബ്ദരങ്ങൾ താലഴ തട്ടിബ്ല്ക്ക് നൽകി. 

ബ്ല്ാകലത്ത തലന്ന ത്പതിസന്ധിയിൽ ആക്കിയ ഈ മഹാ വിപത്തിലനതിലര 

നാം ഒറ്റലകട്ടായി നിന്ന് ബ്പാരാടും. ആരങ്കകൾ മാറ്റി മുൻകരുതല്ുകലള സക 

പിടിച്ചു നാം മുബ്ന്നാട്ട്.നമ്മൾ അതിജീവിക്കും ... 

 

തയ്യാറാക്കിയത്  

 

അരവിനി സുത്ബഹ്മണയൻ                                    ബ്മരി മത്തായി 

ബ്ലാക്ക് ബ്കാ-ഓർഡിബ്നറ്റർ                                  CDS ലചയർബ്പഴ്സൺ 

(ഓർരസനബ്സഷൻ)                                                        മുളന്തുരുത്തി ത്രാമപഞ്ചായത് 

മുളന്തുരുത്തി ബ്ലാക്ക്                                                PH:8606086692 

Ph:7561829296 


