
 

 

 

 

 



 

  ആമുഖം   

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന തദ്ദേശ സവയം 

ഭരണസ്ഥാപനമാണ് ദ്ദപാത്തൻദ്ദ ാട് പ്രാമപഞ്ചായത്ത.്  18 വാർഡു ളാണ് 

ദ്ദപാത്തൻദ്ദ ാട് പ്രാമ പഞ്ചായത്തിനുള്ളത.് നിലവിൽ 350 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് 

പഞ്ചായത്തിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്നത.്  1സ്പപഷയൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 7 വദ്ദയാജന 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും സിഡിഎസ്സിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്്ട. അരതിരഹിതദ്ദ രളം 

പദ്ധതിയിൽ ഉൾപെട്ട 142  ുടുംബങ്ങളാണ്  പഞ്ചായത്തിലുള്ളത.് ഇവർക്കു 

മാസംദ്ദതാറുമുള്ള ദ്ദപാഷ ാഹാര ിറ്റും ലഭയമാക്കുന്നുണ്്ട.   ൂടാപത പാദ്ദഥയം 

പദ്ധതിയിലൂപട ദിവസവും 123 അംരങ്ങൾക്്ക പാച ം പചയ്ത ആഹാരം ലഭയമാക്കി 

വരുന്നു.  28 ബാലസഭ ൾ, 35 സൂക്ഷ്മ സംരഭ യൂണിറ്റു ൾ, 100 സംഘ ൃഷി പ്രൂെു ൾ 

എന്നിവയും സി ഡി എസ്സിൽ പ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ബഡ്സ ് സ്കൂ ൾ ഏറ്റവും നല്ല 

രീതിയിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 88 യുവതീ യുവാക്കൾക്്ക ദീൻ ദയാൽ ഉപാധയായ 

പ്രാമീണ  ൗശലയ ദ്ദയാജന പദ്ധതിയിലൂപട വവദര്ധയ പരിശീലനവും ലഭയമാക്കാൻ 

സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇന്ന ് നാം ദ്ദനരിടുന്ന മഹാമാരിയായ പ ാദ്ദറാണ വവറസ ് എന്ന 

മാര  വിപത്തിപന ദ്ദനരിടാൻ ദ്ദപാത്തൻദ്ദ ാട് പ്രാമപഞ്ചായത്ത ്  വിവിധ 

ദ്ദമഖല ളിൽ വളപര ആത്മാർത്ഥമായി പ്പവർത്തിച്ച  ു വരുന്നുണ്്ട.  ുടുംബപ്ശീ 

പ്തിതല സംവിധാനം പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ ദ്ദമഖലയിലും വളപര 

ആത്മാർത്ഥതദ്ദയാപട പ്പവർത്തിച്ച  ുവരുന്നുണ്്ട. 

ലലോക്ഡൗൺ കോലയളവിൽ സിഡി എസിന്ററ  ലനതൃതവത്തിൽ 

റെയ്ത  പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

സംഘടനാ സംവിധാനം 

സർക്കാർതല നിർദ്ദദശങ്ങൾ,  ുടുംബപ്ശീ ജില്ലാ മിഷൻ അറിയിെു ൾ യഥാസമയം 

താപഴ തട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ അയൽക്കൂട്ട അരങ്ങപളയും ഉൾപപടുത്തി  

വാട്്ടസ ്  ആെ ്  പ്രൂെ ് രൂപീ രിക്കു യും അറിയിെു ൾ യഥാസമയം 

എത്തിക്കു യും അതുപ്പ ാരം പ്പവർത്തിക്കാനും  പഞ്ചായത്തിന ്   ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട 

.പ ാദ്ദറാണ  വവറസ ്എന്ന മഹാമാരിപയ  തുരത്താൻ അവശയമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഓൺവലൻ ദ്ദബാധവൽക്കരണത്തിലൂപട  അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾക്്ക നല്കാൻ 

 ഴിഞ്ഞ .ു ജില്ലാ മിഷൻ നിർദ്ദദശം അനുസരിച്്ച തുടങ്ങിയ ഉണർവ് എന്ന 

ആശയത്തിലൂപട  ുടുംബപ്ശീ അംരങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നു തങ്ങളുപട  ഴിവു ൾ 

പ്പ ടിെിക്കാൻ  ഥ ൾ,  വിത ൾ തുടങ്ങിയവ  സിഡിഎസ ്  വാട്്ടസ്ആെ ് 

പ്രൂെിലൂപട പഷയർ പചയ്യു യും അത ്ജില്ലാ മിഷൻ ദ്ദമാണിറ്റർ പചയ്യു യും പചയ്തു. 

 



ളമലപ്കോ ഫിനോൻസ്  

ദ്ദലാക്്ക പഡൗൺ  മൂലം ഉണ്ടായ സാമ്പത്തി  പ്പതിസന്ധിപയ ദ്ദനരിടാൻ  സംസ്ഥാന 

സർക്കാർ പ്പഖയാപിച്ച പലിശ രഹിത വായ്പ  പദ്ധതി വളപര വിജയ രമായി മുദ്ദന്നാട്ടു 

പ ാണ്്ട ദ്ദപാ ാൻ  സിഡിഎസിന ് ഴിഞ്ഞ .ു നിലവിൽ    27 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്്ക  ഈ 

പദ്ധതിയിലൂപട  സഹായം   നല്കാൻ  ഴിഞ്ഞ .ു 

ളമലപ്കോ എന്ററർളപ്രസസ് & മോർക്കറ്ിിംഗ്   

    ദ്ദ ാവിഡ്  പ്പതിദ്ദരാധത്തിന്പറ ഭാരമായി  രണ്ടായിരത്തിദ്ദലപറ മാസ്കു  ൾ 

നിർമ്മിച്ചു  വിതരണം നടത്തി.  ുടുംബപ്ശീ അംരങ്ങളുപട   ൂട്ടായ പ്പവർത്തനം  

 മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചണിലും ഉണ്ടായിരുന്ന .ു ദ്ദലാക്്ക പഡൗൺ  ാലത്ത  ുമുത്തശ്ശിമാരുപട 

ഓർമ ളിപല രുചി അറിയുവാൻ പ്പാദ്ദദശി മായി ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ 

ഉപദ്ദയാരിച്്ച  തയ്യാറാക്കാൻ  ഴിയുന്ന പാച   ുറിെു ൾ സി.ഡി.എസ്സിൽ എത്തിച്ചു.  

രുചിദ്ദയാർമ എന്നദ്ദപരിൽ പുസ്ത മാക്കൻ അറുപതു വയസ്സ ്  ഴിഞ്ഞ 

അയാൾ ൂട്ടാംരങ്ങൾ ആണ് ഈ മത്സരത്തിൽ പപെടുത്തത.് 

 

വലയോജനങ്ങൾക്കു ഒരു ളകത്തോങ്ങ ്

ദ്ദ ാവിഡ്  ാലത്ത ് അരതി  ുടുംബങ്ങൾക്്ക ആശവാസദ്ദമ ി  ുടുംബപ്ശീ 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിപല ദ്ദപാത്തൻദ്ദ ാട് പ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ ാദ്ദറാണ 

വവറസ ് വയാപനം തടയുന്നതിന്പറ ഭാരമായി പാലിദ്ദയറ്റീവ് ദ്ദരാരി ൾക്കും 

ജീവിതവശലീ ദ്ദരാരമുള്ളവർക്കും ദ്ദതാന്നയ്ക്കൽ  ുടുംബാദ്ദരാരയ ദ്ദ പ്രം വഴി 

വീടു ളിൽ മരുന്ന ്എത്തിക്കുന്നതിനായി CDS പചയർദ്ദപഴ്സൻ തന്പറ പഞ്ചായത്തിപല 

ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ്ദരാരി ളുപട ആശുപപ്തിയിപല ബുക്കു ൾ വർഡ്തലത്തിൽ CDS, ADS 

ഭാരവാഹി ളുപട ദ്ദനതൃതവത്തിൽ  ുടുംബപ്ശീ പ്പവർത്ത ർ ദ്ദശഖരിക്കു യും 

അത ്ആശാ വർക്കർ  ൂടിയായ  ുടുംബപ്ശീ അംരങ്ങൾ,PHC സ്റ്റാഫ് എന്നിവർ ദ്ദചർന്ന ്

അവർക്്ക ആവശയമായ മരുന്നു ൾ വീടു ളിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. 

 

അനുഭവ കുറിപ്പ് 

ദ്ദപാത്തൻദ്ദ ാട് പ്രാമപഞ്ചായത്തിപല  ാട്ടായിദ്ദക്കാണം വാർഡിപല വശലജ 

അരതി ആപ്ശയ  ുടുംബാംരമാണ് .അവർ മദയപാനിയായ മ ദ്ദനാപടാെമാണ് 

താമസിക്കുന്നത.് മ ൾ വളപര അ പലയാണ് താമസിക്കുന്ന ത.് 

ദ്ദലാക്ഡൗണായതിനാൽ പപാതുരതാരത സൗ രയം ഇല്ലാത്തതുപ ാണ്്ട അവർക്്ക 

ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖത്തിന ് ഴിക്കുന്ന മരുന്ന ്ഇല്ലാത്ത വിവരം അവരുപട 



മ ൾ വിളിച്ചു പറയു യും  അദ്ദൊൾ തപന്ന ആ വിവരം അവിപടയുള്ള 

സന്നദ്ധപ്പവർത്ത പന അറിയിക്കു യും നീതി പമഡിക്കൽ ദ്ദസ്റ്റാർ വഴി അവർക്്ക 

മരുന്ന ് എത്തിക്കുവാൻ  ഴിഞ്ഞ .ു അവർക്്ക ആവശയമായ എല്ലാ സൗ രയങ്ങളും 

ലഭയമാക്കുന്നതിന ് അവിപടയുള്ള  ുടുംബപ്ശീ പ്പവർത്ത പര 

ചുമതൽപെടുത്തു യുംപചയ്ത .ു    

  അയിരൂൊറ വാർഡിൽ അരതി രഹിത ുടുംബാംരമായ ഭാസുരാംരിഅമ്മ 

ഒറ്റക്കാണ് താമസിക്കുന്നത.്ആ അമ്മക്്ക ദ്ദറഷൻസാധനങ്ങളും പച്ചക്കറിയും മറ്റ് 

അവശയ സാധനങ്ങളും   CDS അംരവും  ുടുംബപ്ശീ പ്പവർത്ത രും ദ്ദചർന്ന ്അവരുപട 

വീട്ടിൽ എത്തിച്്ച നല്കി 

.  

 

ബോലസഭോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  
 

ദ്ദലാക്്ക ഡൗണിലായ ഈ അവധിക്കാലം  ുട്ടി ളുപട  

പ് ിയാത്മ ാവിഷ്കാരങ്ങളിലൂപട വ  നിറപയ സമ്മാനങ്ങൾ ദ്ദനടാനുള്ളഅവസരം 

നൽ ി   തിരുവനന്തപുരം  ുടുംബപ്ശീ ജില്ല മിഷൻ. വീട്ടിലിരുന്നു തപന്ന 

 ുട്ടി ൾക്്ക  മത്സരങ്ങളിൽ പപെടുക്കാം. മത്സരത്തിൽ പപെടുക്കാൻ താല്പരയം 

ഉള്ളവർ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്്ച  ADS , CDS ബാലസഭ   പ്രൂെു ളിദ്ദലക്്ക തങ്ങളുപട 

എൻപ്ടി ൾ അയച്ച  ുനൽ ി . ഇതിനായി  ദ്ദപാപത്തൻദ്ദ ാട് പഞ്ചായത്തിപല വിവിധ 

തലങ്ങളിലുള്ള ബാലസഭ RP മാരുപട ദ്ദസവനം ലഭയമാക്കി. 

 

 



ബഡ്സ/്ബി.ആർ.സി. 
 

ബഡ്സ ് / ബി.ആർ.സി  ുട്ടി ളുപട  ലാപരമായ  ഴിവു ൽ   

പരിദ്ദപാഷിെിക്കുന്നതിന ്  വിവിധ പ്പവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ മിഷന്പറ നിർദ്ദദശ 

പ്പ ാരം നൽ ു യും ബഡ്സിപല  ുട്ടി ളുപട വിവിധ ദ്ദമഖല ളിപല  ഴിവു ൾ 

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും അവരുപട സർരദ്ദശഷി മറ്റുള്ളവർക്്ക 

പരിചയപെടുന്നതിനുമുള്ള ദ്ദപാപത്തൻദ്ദ ാട് പഞ്ചായത്ത ്അവസരപമാരുക്കി. 

 

കോർഷിക ലമഖല  
 

ദ്ദപാത്തൻദ്ദ ാട് പഞ്ചായത്തിന്പറ  ദ്ദനതൃതവത്തിൽ ദ്ദപാത്തൻദ്ദ ാട് രവപെന്റ് 

സ്കൂ ളിൽ നടന്ന  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചണിൽ  ുടുംബപ്ശീ  പജ എൽ ജി പ്രൂെു ൾ  

സൗജനയമായും അല്ലാപതയും വിതരണം നടത്തി. ദ്ദലാക്്ക പഡൗൺ  ാലത്ത ്പച്ചക്കറി 

 ൃഷി ദ്ദപ്പാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാമിഷൻ അടുക്കള ദ്ദതാട്ടവും വമദ്ദപ് ാ 

പ്രീൻ  ൃഷി എന്നീ  ടാസ്കു  ൾ നൽ ി .5 പ്രൂെു ൾ   ഇതിൽ പപെടുത്ത .ു  ൂടാപത 

ഇതുമായി ബന്ധപെട്ടു പാച  മത്സരം നടത്തു യും 6 അംരങ്ങൾ പപെടുക്കു യും 

പചയ്തു.  

 

വിവിധ വകുപ്പുകളുമോയി സഹകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനിം 
 

ആലരോഗയിം 
 

ദ്ദ ാവിഡ് പ്പതിദ്ദരാധത്തിന്പറ ഭാരമായി  പ്പാഥമി ാദ്ദരാരയ ദ്ദ പ്രവുമായി ദ്ദചർന്ന ്

പ്പതിദ്ദരാധ മരുന്നു ൾ എല്ലാ വാർഡിലും വിതരണം നടത്തി.  

എല്ലാ വാർഡിലും എ.ഡി.എസ ്  ഭാരവാഹി ളും ആശ വർക്കറുമായി ദ്ദചർന്ന ്

വീടു ൾ ദ്ദതാറും ദ്ദബാധവത് രണം നടത്തി.  

 

റരോതുവിതരണിം 
 

പപാതുവിതരണ ദ്ദമഖലയിലും  ുടുംബപ്ശീ അംരങ്ങൾ തങ്ങളുപട ദ്ദസവനം 

 ാഴ്ചവച്ച .ു സവൈദ്ദ ായിൽ  ിറ്റു ൾ നിറക്കാനായി  അയൽ ൂട്ട അംരങ്ങൾ 

പൂർണമായി സഹ രിച്ച .ു  

 



നിർലേശങ്ങൾ  
 
 മാസ്ക ് നിർബന്ധമായി ഉപദ്ദയാരിച്ചും, സാമൂഹി  അ ലം പാലിച്ചും 

 ുടുംബപ്ശീ പ്പവർത്തനങ്ങൾ തുടരു . 

 നവ മാധയമങ്ങളിലൂപട  ഈ മഹാമാരിപയ എങ്ങപന തടയാം എന്നു വീഡിദ്ദയാ 

ദ്ദഡാ യൂപമന്റഷനിലൂപടയും   ാർട്ടൂൺ  ചിപ്തങ്ങളിലൂദ്ദടയും 

പ്പചരിെിക്കണം.  

 ദ്ദലാക്്ക പഡൗൺ  ാലം പ് ിയാത്മ മായി  വിനിദ്ദയാരിക്കാൻ   ുട്ടി ൾക്കും  

മുതിർന്നവർക്കും ദ്ദവണ്ട നിർദ്ദദശങ്ങൾ നൽ ാം . 

 ഓൺവലൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ  ുടുംബപ്ശീയുപട ഇടപപടലു ൾ  ൂട്ടിപക്കാണ്്ട 

സൂക്്ഷമ സംരംഭങ്ങളുപട പ്പവർത്തനം തവരിതപെടുത്തു . 

      ുടുംബപ്ശീ എന്നത ് അതി ബൃഹത്തായ ഒരു ശൃംഖലയാണ്. ഈ  ദ്ദ ാവിഡ് 

 ാലത്തും ദ്ദലാക്്ക ഡൗണിലും  ുടുംബപ്ശീ പ്പവർത്ത ർ നിർഭയം പ്പവർത്തിച്ച .ു 

മാസ്കു  ൾ നിർമ്മിച്്ച പ്പതിദ്ദരാധം തീർത്തും ആവശയമുള്ളവർക്്ക  ഭക്ഷണവും 

മരുന്നും എത്തിച്ചും വദ്ദയാജനങ്ങൾക്ക  ുസാന്തവനം നൽ ിയും  ുട്ടി പള  വിജ്ഞാന 

വിദ്ദനാദ പ്പവത്തനങ്ങളിദ്ദലർപെടുത്തിയും അരതി ുടുംബങ്ങൾക്ക  ു

ആവശയസഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചും ദ്ദ ാവിഡ്  ാലത്തു  ുടുംബപ്ശീയുപട 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ തുടരു യാണ്. 
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