
 
 

 

 

 

 

 

 

കകോവിഡ് കോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

                               ഏരൂർ  

                              
  



ക ൊല്ലം ജില്ലയിൽ പുനലൂർ തൊലൂക്കിൽ അഞ്ചൽ ബ ്ളൊക്കിൽ 
ഉൾകെട്ടതൊണ   മല്യൊരഗ്രൊമമൊയ ഏരൂർ പഞ്ചൊയത്ത  1953 ൽ 
രൂപംക ൊണ്ടു.ഇന്നകത്ത  ുളത്തൂെൂഴ,ഏരൂർ    എന്നീ ഗ്പ്േശങ്ങൾ 
ക ൊല്ലം ജില്ലയിൽ  പുനലൂർ തൊലൂക്കിൽ   അഞ്ചൽ ്ലൊക്കിൽ 
 ഉൾകെട്ട  ഉൾകെട്ടതൊയിരുന്നു ഏരൂർ പഞ്ചൊയത്ത  .ഏരൂർ 
പഞ്ചൊയത്തിന കെ  ിഴക്കും വടക്കുമുള്ള വിശൊലമൊയ 
ഭുഗ്പ്േശകത്ത ഏരുർ പഞ്ചൊയത്തിൽ നിന്നും വ ഞ്ഞു മൊറ്റി 
 ുളത്തൂെുഴ  കതൻമല എന്നീ പുതിയ പഞ്ചൊയത്തു ൾ 
സൃഷ്ടിയ ക്കകെട്ടു .44.79 ച. ി.മി വിസ്തൃ തിയുള്ള ഈ 
പഞ്ചൊയത്തിൻകെ പടിഞ്ഞൊെ  അഞ്ചൽ  രവൊളൂർ 
പഞ്ചൊയത്തു ളും  ിഴക്ക   ുളത്തൂെുഴ പഞ്ചൊയത്തും വടക്ക  
കതൻമല പഞ്ചൊയത്തും പുനലൂർ മുൻസിെൊലിറ്റിയും കതക്ക  
അലയമൺ പഞ്ചൊയത്തും അതിർത്തി പങ്ക  വയ ക്കുന്നു. ൃഷിയ ക്ക  
വളകര്യകെ ഗ്പൊധൊനയം നൽ ുന്ന ഈ പഞ്ചൊയത്തിൽ  19 
വൊർഡു ൾ ആണ  ഉള്ളത . 

                           

                   ഏരൂർ പഞ്ചൊയത്തിൽ  2002 ൽ ആണ   ുടുംബഗ്ശീ 
സിഡി എസ  ഗ്പവർത്തനം ആരംഭിയ ക്കുന്നത  .അന്നു മുതൽ 
മി ച്ച രീതിയിലുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ സിഡിഎസ്സ നടത്തിവരുന്നു . 
സ ഗ്തീ ളുകട സൊമൂഹി വും   സൊമ്പത്തി വുമൊയ 
ശൊക്തീ രണത്തിനൊയി  18 വർഷങ്ങളൊയി പ രം 
വയ ക്കൊനൊവൊത്ത ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  ൊഴ്ച വച്ച  മു്ന്നെുന്നു .19 എ 

ഡിഎസ്സു ളിലൊയി  405  അയൽക്കൂട്ട യൂണിറ്റു ളും  5 വ്യൊജന 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും നല്ലരീതിയിൽ ഗ്പവർത്തിച്ചു 
വരുന്നു. ുട്ടി ളികല ഗ്പതിഭകയ  കണ്ടത്തുന്നതിനും 
്ഗ്പൊത്സൊഹിെിയ ക്കുന്നതിനുമൊയി  19 ബൊലസഭ ൾ വിവിധ 
വൊർഡു ളിലൊയി ഗ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നു.കതൊഴിൽ്മഖലയിൽ 
വനിതൊ ഗ്പൊധിനിതൃം ഉെെുവരുത്തുന്നതിനൊയി  23  സംരംഭ  
യൂണിറ്റു ൾ ഗ്പവർത്തിയ ക്കുന്നു.നിരൊലംബരും നിർധനരുമൊയ  144 
 ുടുംബങ്ങൾക്ക  അരതിരഹിത് രളം പദ്ധതിയുകട സഹൊയം 
ലഭിയ ക്കുന്നുണ്ട .       

 
 
 



 
 
 

ഏരൂർ സിഡിഎസ്സിൻറെ കനതൃതവത്തിൽ നടന്ന         

കകോവിഡ് കോലറത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ   
  

            ുടുംബഗ്ശീ ഇന്ന  ഒരൊൾക്കൂട്ട്മൊ കവെും  ൂട്ടൊയ്മ്യൊ 

അല്ല.് രളത്തികല ഓ്രൊ സ ഗ്തീയു്ടയും ചങ്കൂറ്റമൊണ  .സവന്തം 

 ൊലിൽ നിൽക്കൊനും അഭിമൊനിയ ക്കൊനും  ുടുംബഗ്ശീ എന്ന 

ഗ്പസ്ഥൊനം നകെ പഠിെിച്ചു .അയൽക്കൂട്ടൊയ്മയിലൂകട പൊരസ്പരയം 

സൂക്ഷിയ ക്കൊനും സൊമൂഹി മൊയി ഇടകപടൊനും സൊമ്പത്തി  

സുരക്ഷകയൊരുക്കൊനുകമൊകക്ക ് രളത്തികല പൊവകെട്ട വനിത കള 

പഠിെിച്ച  ുടുംബഗ്ശീ,ക ൊ്െൊണ എന്ന മഹൊമൊരികയ ്നരിടുന്നതിൽ 

 ൊണിച്ച ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ മൊതൃ  തകന്നയൊണ . 

ക ോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

BREAK THE CHAIN   യൊമ്പയിനുമൊയി ബന്ധകെട്ട   ുടുംബഗ്ശീ സിഡിഎസ്സ  

ആ്രൊരയവ ുെുമൊയി സം്യൊജിച്ച  എല്ലൊ വൊർഡു ളിലും 

്ബൊധവൽക്കരണ ഗ്പചൊരണങ്ങൾ നടത്തി. എഡിഎസ്സിൻെ 

്നതൃതവത്തിൽ സൊനിറ്ററ്റസർ,മൊസ ക്ക ,ലീച്ചിംര  കപൌഡർ ഇവ എല്ലൊ 

വൊർഡു ളിലും കസൌജനയമൊയി നൽ ി.ഏരൂർ ്ഹൊമി്യൊ 

്ഹൊസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള ഗ്പതി്രൊധ മരുന്ന   ുടുംബഗ്ശീയുകട 

്നതൃതവത്തിൽ എല്ലൊ വീടു ളിലും എത്തിച്ചു. 

 



 

 



 

 



കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

     വിളക്കുപൊെ,ഏരൂർ എന്നിവടങ്ങളിലൊയി രണ്ട   െയൂണിറ്റ   ിച്ചൻ 

മൊർച്ച  28 ന  ഗ്പവത്തനം ആരംഭിച്ചു.ആഗ്ശയ  ുടുംബൊംരങ്ങൾ, 

അതിഥി കതൊഴ ലൊളി ൾ,ആ്രൊ്രയ ഗ്പശ്നം ഉള്ളവർ,തുടങ്ങി 

രഞ്ചൊയത്തിൻെ എല്ലൊ്മഖലയി്ലയ ക്കും ഈ  ൂട്ടൊയ്മയിലൂകട 

സഹൊയം എത്തിയ ക്കൊൻ  ഴിഞ്ഞു.േിനം ഗ്പതി 500 ൽ അധി ം 

കപൊതി ൾ ആണ  ഇവികടനിന്ന  ്വൊളൻെിയർമൊർ എത്തിച്ചു 

ക ൊണ്ടിരുന്നത .  െയൂണിറ്റി  ിച്ചനി്ലയ ക്ക  ആവശയമൊയ 

പച്ചക്കെി ൾ നിരവധി സംഘ ൃഷി യൂണിറ്റു ൾ തി ച്ചും 

കസൌജനയമൊയി നൽ ി. തുടർച്ചയൊയി 51 േിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഈ 

ജന ീയ  ൂട്ടൊയ്മയിൽ കചയർ്പഴ്സൻകെ ്നതൃതവത്തിൽ  ുടുംബഗ്ശീ 

അംരങ്ങളുകട ഗ്പവർത്തനം എടുത്തു പെ്യണ്ടതൊണ . 

 

 

 

 



മോസ്ക്ക് നിർമ്മ്ോണവ ും വിതരണവ ും 

   നയൊയ വിലയിൽ വിവിധതരത്തിലുള്ള മൊസ ക്കു ൾ  ുടുംബഗ്ശീയുകട 

്നതൃതവത്തിൽ നിർെിച്ചു നൽ ി. ഏരൂർ പഞ്ചൊയത്തികല എല്ലൊ 

 ുടുംബങ്ങളിലും  ുടുംബഗ്ശീ യൂണിറ്റു ൾ തയ്യൊെൊക്കിയ മൊസ ക്കു ൾ 

കസൌജനയമൊയി നൽ ി. 

 

 

 

 

 

 



മ ഖ്യമപ്രിയ റടസഹോയഹസ്തും വോയ്പോരദ്ധതി 

            മുഖയമഗ്ന്തിയുകട സഹൊയഹസ്തം വൊയ്പൊപദ്ധതിയി്ലയ ക്ക  295 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ആണ  സി ഡി എസ്സിൽ അ്പക്ഷ സമർെിച്ചിട്ടുള്ളത . 6 

ഗ്രൂെിന  നിലവിൽ ്ലൊൺ അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട .ബൊക്കി ഗ്രൂെിന  ്ലൊൺ 

 ിട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടി ൾ നടന്നു വരുന്നു. 

   

 

 

 



അഗതിരഹിത കകരളും-വകയോജനസർകേ 

     അരതി രഹിത് രളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾകെട്ട എല്ലൊ അംരങ്ങൾക്കും 
 െയൂണിറ്റി  ിച്ചനിൽ  നിന്ന  എല്ലൊേിവസവും ആഹൊരം എത്തിച്ചു 
നൽ ി. മരുന്ന  ആവശയമുള്ളവർക്ക  ആശൊവർക്കർമൊർ മു്ഖന മരുന്ന  
എത്തിച്ചു നൽ ി. ൂടൊകത അരതിരഹിത് രളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾകെട്ട 
60 വയസ്സിനു മു ളിൽ ഗ്പൊയമൊയവരുകട ഒരു സർ്േ 
നടത്തു യുണ്ടൊയി.നൊലു ഘട്ടങ്ങളിലൊയി ആർ പി മൊർ മു്ഖനയും 
്നരിട്ടും അവരുമൊയി ബന്ധകെട്ട  ്രൊരവിവരങ്ങളും ഗ്പശ്നങ്ങളും 
മനസ്സിലൊക്കു യുണ്ടൊയി. അതിനൊൽ അവർക്ക  മൊനസി  പിന്തുണയും 
സൊന്തവനവും നൽ ൊൻ  ഴിഞ്ഞു. 

 ോലസഭോ പ്രവർത്തനും 

                ജില്ലൊമിഷൻകെ നിർ്േശഗ്പ ൊരം ബൊലസഭൊ ുട്ടി ൾക്കൊയി RHYTHM 

OF NATURE  എന്ന പരിപൊടി സംഘടിെിയ ക്കു യുണ്ടൊയി. ുട്ടി ളിൽ  ഉള്ള 

 ഴിവു കള മനസ്സിലൊക്കുവൊനും അവർക്ക  മൊനസി  ഉല്ലൊസം 

നൽ ുവൊനും ഇതിലൂകട  ഴിഞ്ഞു. 

                   

 

 

 



 

മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

      ൃഷികയ ്ഗ്പൊത്സൊഹിെിയ ക്കുന്നതിയി  ൃഷി ഭവനുമൊയി ്യൊജിച്ച  

എല്ലൊ  ുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾക്കും പച്ചക്കെി വിത്തു ൾ വിതരണം 

കചയ്യു യുണ്ടൊയി. പുതിയ സംഘ ൃഷി ഗ്രൂെു ൾ രൂപീ രിച്ച   ൂടുതൽ 

 ൃഷി വയൊപിെിയ ക്കു യുണ്ടൊയി.നിലവികല സംഘ ൃഷി ഗ്രൂെു ൾ 

ധൊരൊളം പച്ചക്കെി ൾ  െയൂണിറ്റി  ിച്ചന  ്വണ്ടി നൽ ു യുണ്ടൊയി. 

 

 

                      ഏരൂർ പഞ്ചൊയത്തികല സൊമ്പത്തി മൊയി പി്ന്നൊക്കം 

നിൽക്കുന്ന  ുടുംബങ്ങൾക്ക  കചയർ്പഴ്സൻ ഗ്ശീമതി സുജലതയുകട 

്നതൃതവത്തിൽ ഭക്ഷയധൊനയ ിറ്റു ൾ വിതരണം കചയ്പു. 

 

 

 

 



 

കചയർ്പഴ്സൻകെ ്നതൃതവത്തിൽ  ുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾ സമൊഹരിച്ച തു  

 െയൂണിറ്റി  ിച്ചൻകെ ഗ്പവർത്തനത്തിനൊയി വൊർഡു കമമ്പർക്ക  

റ്റ മൊെുന്നു. 

 

് ൊവിഡ  എന്ന മഹൊമൊരികയ്പൊകല  ിഴക്കൻ മല്യൊരഗ്പ്േശങ്ങൾ 

്നരിടുന്ന ഗ്പധൊന കവല്ലുവിളിയൊണ  ഡങ്കിെനി ്പൊകലയുള്ള  

രുരുതര്രൊരങ്ങൾ. ൊലവർഷ്ത്തൊട  അനുബന്ധിച്ച  ഉണ്ടൊ ുന്ന ഇത്തരം 

ഗ്പശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധി വകര തടയൊൻ  ുടുംബഗ്ശീയുകട ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക  

 ഴിയുന്നുണ്ട . 



ട  

്ബൊധവൽക്കരണം മുതൽ വയതയസ്തങ്ങളൊയ ഗ്പതി്രൊധ ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ 

വകര ഭൊരമൊയി ് രള സമൂഹകത്ത ഈ ഗ്പതിസന്ധഇ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന   ര 

 യറ്റൊനുള്ള ഗ്ശമങ്ങളൊണ   ുടുംബഗ്ശീ നടത്തി വരുന്നത .ക ൊ്െൊണ 

റ്റവെസികനതികരയുള്ള ്പൊരൊട്ടത്തിനൊയി സംസ്ഥൊന തലത്തിൽ 

റ്റ ക ൊണ്ട തീരുമൊനങ്ങകള സമൂഹത്തിൻകെ തൊകഴ തട്ടി്ലയ ക്ക  

എത്തിയ ക്കുവൊനും നടെിലൊക്കുവൊനും  ുടുംബഗ്ശീയ ക്ക  വളകര 

്വരത്തിൽ  ഴിഞ്ഞു. 

            സർക്കൊർ നിർ്േശിയ ക്കുന്ന എല്ലൊ സുരക്ഷൊ മൊനേണ്ഡങ്ങളും 

പൊലിച്ചുക ൊണ്ട  തുടർന്നും എല്ലൊ വിധ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്കും 

മുന്നിൽതകന്നയുണ്ടൊ ും  എന്നും  ുടുംബഗ്ശീ . 

SUJALATHA  (CHAIRPERSON)                                        SIJI  K S 

 DEEPTHI     (ACCOUNTANT)                                        BLOCK COORDINATOR (MKSP) 

                                                                                           ANCHAL 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

  


