
 

 

 

 

 

 

 

 

പൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക ാവിഡ് 

 ാലത്ത്  ുടുംബഗ്ശീ ഗ്പവര്ത്ത്തനള്  

 

 

 

 

 

 



ആമുഖം 

 

ക രളത്തിന്റെ ദാരിഗ്ദന നിര്ത്മ്മാര്ത്ജനം ല്നമി്  ് സംാാന സര്ത്ക്കാര്ത്  

ആവിഷ്ക്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ്  ുടുംബഗ്ശീ.ന്റ ാല്ലം ജില്ലയില്  ഇത്തിക്കര കലാക്ക ്

പഞ്ചായത്തില്  ഉ്ന്റെ് താണ് പൂതക്കുളം സി ഡി എസ.് പൂതക്കുളം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  2002-ല്   ുടുംബഗ്ശീ ഗ്പവര്ത്ത്തനം ആരംഭിച്ചു.പൂതക്കുളം സി ഡി 

എസിന്റെ  ീഴില്  18 എ ഡി എസു ്  ഗ്പവര്ത്ത്തിച്ചു വരു.ു. ാരന്മമായി ദാരിഗ്ദന 

നിര്ത്മ്മാര്ത്ജന പദ്ധതി ്  നടത്തിയും മാതൃ ാപരമായ  ുടുംബഗ്ശീ 

ഗ്പവര്ത്ത്തനത്തിലൂന്റടയും ജനപങ്കാളിത്തവും സുതാരനതയും നിലനിര്ത്ത്തി 

ഗ്പവര്ത്ത്തിക്കു.ു.2013-14 വര്ത്ഷത്തില്   ുടുംബഗ്ശീയും ദൂരദര്ത്ശനും സംയു്തമമായി 

സംഘടിെിച്ച ഇനി ഞള്  പറയാം കസാഷനല്  റിയാലിറ്റികഷായില്  പന്റങ്കടുത്ത ്

മി ച്ച ആശയം അവതരിെിച്ചതിന് ലഭിച്ച അവാര്ത്ഡ് തു യുന്റട 50% ഉപകയാരിച്ച ്

സവയംപരനാ്ത  സി ഡി എസ് എ. ല്നത്തിന് കവ്ി സി ഡി എസിന് സവ്തമമായി 

ഒരു ക ാര്ത്വീലര്ത്  പിക്കെ് വാന്  വാളു യും അതിലൂന്റട ഒരു വനിത അംരത്തിനും 

സി ഡി എസിനും വരുമാനമാര്ത്ഗം ലഭിക്കു യും ന്റെയതു .ഇത്തിക്കര കലാക്കിന്റല 

ന്റജ.എല്.ജി,എം.ഇ യൂണിറ്റു ന്റള ഉ്ന്റെടുത്തി എല്ലാ മാസവും കബാക്ക് തല െ്തമ ്  

നടത്തിവരു. .ുഅരതിരഹിത ക രളം പദ്ധതിയില്  ഉ്ന്റെ്  രുണകഭാ്തമാക്ക്ക്ക ്

മാസം കതാറും കപാഷ ാഹാര ിറ്റ് വിതരണം നടത്തിവരു.ു.314  ുടുംബഗ്ശീ 

യൂണിറ്റു ളും 18 വകയാജന അയല്ക്കൂ് ളളും 3 ന്റപെഷനല്  അയല്ക്കൂ് ളളും 

ഗ്പവര്ത്ത്തിച്ചുവരു.ു. എ ്.എ ്.സി,  ുടുംബഗ്ശീ  ാെീന്,ാിരവിപണനക ഗ്രം 

തുടളിയവ ഗ്പവര്ത്ത്തിക്കു.ു. ബാലസഭ ഗ്പവര്ത്ത്തനളളും ബി.ആര്ത്.സി 

ഗ്പവര്ത്ത്തനളളും  ാരന്മമായി നടക്കു.ു. 

 

 

 

 

 

 



കകോവിഡ് കോലത്്ത സി ഡി എസിന്റെ കൃത്ത്ത്തി്  ന്റെയ്ത പ്രവര്ത്ത്തൃള്  

ക ാവിഡ്  ാലത്ത് ഗ്പതികരാധ ഗ്പവര്ത്ത്തനള്ക്കായി ആശയവിനിമയം 

നടത്തു.തിന് സി ഡി എസ്, എ ഡി എസ്, യൂണിറ്റ് ന്റസഗ് ് റിമാര്ത്  എ.ിവന്റര 

ഉ്ന്റെടുത്തി വാ് സ് ് അെ ് ഗ്രൂെ ് രൂപീ രിച്ച .ു അയല്ക്കൂ് അംരള്ക്ക ്

കബാധവത്ക്കരണം നല് ു.തിനും പ ര്ത്ച്ച വനാധിന്റയ്ക്കതിന്റര ന്റപാതുസമൂഹം 

സവീ രികക്ക് മുന് രുതലു ന്റള  ുറിച്ചും അറിയിക്കുവാന്  ഗ്രൂെ് ഉപ ാരന്റെ് ു. 

ക ാവിഡ് വനാപനം തടയു.തിനുള്ള സാമൂഹി  ഉത്തരവാദിതവം വന്തമിശുെിതവം 

പാലിച്ചു ന്റ ാ്് ഓകരാ അയല്ക്കൂ്  അംരത്തിനും ഉ്ാ ണന്റമ. സകരശം ഗ്രൂെ ്

മുഖാ്തമിരം നല് ി.വകയാജനളന്റളയും  ു് ി ന്റളയും ക ാവിഡ് മുഖാ്തമിരം 

 ൂടുതല്  ഗ്പയാസള്  കനരികട്ി വരും എ.തുന്റ ാ്് അവര്ത്ക്ക്  ൂടുതല്  ഗ്ശദ്ധ 

നല് ു.തിന്റെ ആവശന ത ഗ്രൂെ് അംരള്ക്ക് നല് ി. പനി, െുമ, ജലകദാഷം 

എ.ീ കരാരല്ണം ഉള്ളവന്റര കരാരനിര്ത്ണയം നടത്തു.തിന ് കഗ്പരിെിക്കു യും 

വലിയ കയാരള്  സാമൂഹി   ൂ് ായമ ്  എ.ിവ പാടില്ല എ. നിര്ത്കേശം നല് ി.  

 

ക ാവിഡുമായി ബന്ധന്റെ്  ് കബാധവത്ക്കരണവും സഹായവും നടത്തു.തിന ്

നിര്ത്ഭയ,എ ഡി എസ്,സി ഡി എസ്, ആശാഗ്പവര്ത്ത്ത ര്ത്, ുടുംബഗ്ശീ അംരള്  

എ.ിവന്റര സ.ദ്ധകസനയില്  രജിസ്റ്റര്ത്  ന്റെയ്യിച്ചു.ഗ്പതികരാധ ഗ്പവര്ത്ത്തനളളില്  

 ുടുംബഗ്ശീ അംരളളുന്റട പങ്കാളിത്തം ഉറൊക്കി.വാര്ത്ഡ് ന്റമപര്ര്ത്മാന്റര ഉ്ന്റെടുത്തി 

വാര്ത്ഡ് തല  മ്മിറ്റി രൂപീ രിച്ചു. 

  

  



ബഡ്സ ് സക്്കൂളിന്റല  ു് ി ്ക്ക ് ഓകരാ ദിവസവും ഓകരാ െലഞ്ചു  ് നല് ി 

വീഡികയാ ഗ്രൂെു ളില്  ന്റഷയര്ത്  ന്റെയ്യു യും ന്റെയതു . ബാലസഭ  ു് ി ളുന്റട 

സര്ത്ഗകശഷി വി സിെിക്കു.തിനും മറ്റും സി ഡി എസ ് തല വാ് ്സ ് അെ് ഗ്രൂെ ്

രൂപീ രിച്ചു.ഓകരാ ദിവസവും ഓകരാ ഗ്പവര്ത്ത്തനള്  നല് ു യു്ായി. 

 

 

ക ാവിഡുമായി ബന്ധന്റെ്  ്  മ്മനൂണിറ്റി  ിച്ചന്  പഞ്ചായത്തുമായി കെര്ത്.് സി ഡി 

എസിന് നടത്തുവാന്   ഴിഞ്ഞു.പൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖനത്തില്  

27/03/2020 മുതല്  സാമൂഹി  അടുക്കള ഗ്പവര്ത്ത്തന സജമായി.അരതി ളും 

നിരാലംബരുമായ 170 ഓളം കപര്ത്ക്ക് ന്റസ ജനനമായി മൂ.് കനരം ഭ്ണം വിതരണം 

ന്റെയതു . ഭ്ണ വിതരണത്തിനായി 9 കവാളെികയസി സിന്റന 

െുമതലന്റെടുത്തി. മ്മനൂണിറ്റി  ിച്ചന്റെ  ാരന്മമായ ഗ്പവര്ത്ത്തനത്തിന ്

കമാണിറ്ററിംര്  മ്മിറ്റി രൂപീ രിച്ചു.തുടര്ത്.് ജന ീയ കഹാ് ല്  സി ഡി എസില്  

ഗ്പവര്ത്ത്തനം ആരംഭിച്ചു.ന്റപാതുജനള്ക്ക് നനായവിലയില്  ഉച്ചഭ്ണം 

ലഭനമാക്കു.തിന ് ഗ്പാധാനനം ന്റ ാടുത്തുന്റ ാ്് നടെിലാക്കിയ 

പദ്ധതിയാണ്.തകേശസവയംഭരണ ാാപനവും  ുടുംബഗ്ശീയും സിവില്സപ്ലൈസസും 

ഉ്ന്റെടു.  ൂ് ായ ഗ്പവര്ത്ത്തനത്തിലൂന്റടയാണ് നട.ുവരു.ത്.20 രൂപയ്ക്കാണ ്

ഉച്ചഭ്ണം ജന ീയ കഹാ് ലില്  നി.ും ലഭനമാക്കു.ത്. 



  

 

ക ാവിഡ് 19-മായി ബന്ധന്റെ് ് സര്ത്ക്കാര്ത്  ഏര്ത്ന്റെടുത്തിയ കലാന്റക്കഡ ണ്  മൂലം ഉ്ായ 

ന്റതാഴില്  നഷ്ടവും സാപര്ത്തി  നഷ്ടവും  ണക്കിന്റലടുത്ത ് സാധാരണക്കാര്ത്ക്ക ്

അടിയ്തമിര വായെ നല് ു.തിനുകവ്ി മുഖനമഗ്്തമിയുന്റട സഹായഹപത ം എ. വായെ 

പദ്ധതി ഗ്പ ാരം മുന്രണന മാനദ്ം അനുസരിച്ച ് 268 ഗ്രൂെു ളിന്റല 3425 

അംരള്ക്ക് 2040045 രൂപ കലാണ്  നല് ുവാന്   ഴിഞ്ഞു.   

 

 



സി ഡി എസ് സംരംഭ  ഗ്രൂെു ്  വഴി മാപ്ു ം,സാനിപ്ലൈറ്റസറും നിര്ത്മ്മിച്ച് നല് ി.   

 

അരതിരഹിത ക രളം പദ്ധതിയിന്റല 60 വയസ്സിന് കമലുള്ള വകയാജനള്ക്ക് മരു. ്

സ.ദ്ധഗ്പവര്ത്ത്ത ര്ത്  മുകഖന വാളി നല് ി.  

 

 

ക ാവിഡ് 19-മായി ബന്ധന്റെ് ് സി ഡി എസ് ന്റജ.എല്.ജി ഗ്രൂെു ളില ് നി.് കനരി്  ്

 ാര്ത്ഷി  വിള ്  കശഖരിച്ച് ാിരവിപണനക ഗ്രം ഗ്പവര്ത്ത്തിെിക്കു.ു.  

 



വിവിധ വകുപ്പുകളുമോയ്ി സഹകരിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്ത്തൃം 

എല്ലാ വീടു ളിലും ജാഗ്രതാ നിര്ത്കേശം നല് ു.തിന്റെ ഭാരമായി കനാ് ീസ ്

വിതരണം ന്റെയതു .അടിയ്തമിര സ്റ്റിയറിംര്  മ്മിറ്റി ്  വിളിച്ചുകെര്ത്ക്കു യും 

ക ാവിഡ് ഗ്പതികരാധ ഗ്പവര്ത്ത്തനള്  വിലയിരുത്തു യും ന്റെയതു  

കഗ്ബക്ക് ദി ന്റെയ്ന്   നാപര്യിന്റെ ഭാരമായി പഞ്ചായത്തിലും ഘട ാാപനളളിലും 

വാഷ് ന്റബയസിനു ്  ന്റസറ്റ് ന്റെയ്യു യും പ്ലൈ  ്   ഴു ി വൃത്തിയാക്കു.തിനുള്ള 

സജീ രണള്  ന്റെയ്യു യും ന്റെയതു .മറ്്റ സഹ രണ/സവ ാരന ാാപനളളില്  

വരു. ജനള്ക്ക് പ്ലൈ   ഴു ു.തിനുള്ള സജീ രണള്  ന്റെയത ി് ുന്റ്.് ഉറെ് 

വരുത്തി. 

ഇന് ്ന്   ണ്കഗ്ടാ്  കഗ്പാക് ാകക്കാ്  സംബന്ധിച്ച കപാസ്റ്ററു ്  വിതരണം 

ന്റെയതു .വാര്ത്ഡ് തലത്തില്  അന്റന ണ്ന്റപമെു ്  നടത്തി.കലാക്ക് ന്റഡ ണ്  

ഗ്പഖനാപിച്ചതിന്റെ ഭാരമായി മാര്ത്ക്കറ്റു ്  അടച്ചിടു യും വിവാഹ െടളു ്ക്ക് 50 

കപന്റര  ൂടുതല്  പന്റങ്കടുെിക്കരുന്റത.്  ാണിച്ച് ആഡികറ്റാറിയള്ക്ക്  ത്ത് 

നല് ു യും ന്റെയതു . 

 ലകയ്ക്കാട ്സി.എച്ച.്സിയില്  വിദൂര ാലളളില്  നി. ്വരു. ഉകദനാരാര്ത്ക്ക ്

താമസ ന്റസ  രനം ഏര്ത്ൊട് ന്റെയതു . 

 വാറപ്ലൈെനിലുള്ള  ുടുംബളളുന്റട വിവരള്   മ്മിറ്റി ്   ൂടി അവകലാ നം 

ന്റെയതു . ുടിന്റവള്ളം ലഭിക്കാത്ത  വാറപ്ലൈെന്   ുടുംബള്ക്ക്  ുടിന്റവള്ളം എത്തിച്ച ്

നല് ി.  

 



പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിന്റല പ് ി ജാതി ക ാളനി ളിന്റല 1200 ഓളം  ുടുംബള്  

സരര്ത്ശിച്ചു.ക ാളനി ്  ക ഗ്രീ രിച്ച് കബാധവല്ക്കരണ ാാസ്സു ്  സംഘടിെിച്ചു. 

ക ാവിഡ് ഗ്പതികരാധ ഗ്പവര്ത്ത്തനവുമായി ബന്ധന്റെ് ് ന്റ ാല്ലം കപാലീസ ്

കസ്റ്റഷനികലക്ക ് 800 മാസക്്കും ,പരവൂര്ത്  കപാലീസ് കസ്റ്റഷനികലക്ക് 40 മാസക്്കും 20 

സാനിപ്ലൈറ്റസറും,ന്റല സും നല് ി. ലകയ്ക്കാട് സി.എച്ച്.സി യികലക്ക് ലീച്ചിംര ്

ന്റപ ഡര്ത്,ഹാന്ഡ് വാഷ്,മാസക്്ക് എ.ിവ വാളു.തിനായി 20000/-രൂപയും നല് ി. 

112 ഓളം അതിഥി ന്റതാഴിലാളി ന്റള കനരില്   ്് കബാധവല്ക്കരണം നടത്തു യും 

ക ാണ്ഗ്ടാക്ടര്മര്ത്മാര്ത്  ഭ്ണം നല് ു.ുന്റ്.് ഉറെ് വരുത്തു യും ന്റെയതു . 

150 ഓളം ആധാര്ത്   ാര്ത്ഡും കറഷന് ാര്ത്ഡും ഇല്ലാത്ത തമിഴ് ന്റതാഴിലാളി ്ക്ക് 200 

 ികലാ അരി വിതരണം ന്റെയതു . 

ബഹു.എം.എല്.എ യുന്റട കനതൃതവത്തില്  30/30/2020 ന് ആകരാരന ഗ്പവര്ത്ത്ത ന്റര 

ഉ്ന്റെടുത്തി ഗ്പതികരാധ ഗ്പവര്ത്ത്തനള്  വിലയിരുത്തി.  

 

പൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റല മരു.ു  ് ആവശനമുള്ളവര്ത്ക്ക ് പഞ്ചായത്തിന്റെ 

വാഹനത്തില്  തിരുവന്തമപുരം ന്റമഡിക്കല്  ക ാകളജ്,        ആര്ത്  സി സി എ.ീ 

ാാപനളളില്  നി.ും മരു.് വാളി നല് ി. 



ന്റഭ മ ദിനത്തില്  ക ാവിഡ് 19  ൃഷി വനാപനത്തിന്റെ ഭാരമായി പൂതക്കുളം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ വീടു ളിലും പച്ചക്കറിപ്ലൈത ്  വിതരണം ന്റെയതു . 

പൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റല  ാര്ത്ഷി  ഉപനെ.ള്ക്കായി  ുടുംബഗ്ശീ 

ന്റനതൃതവത്തില്  വിപണനക ഗ്രം ആരംഭിച്ചു.  

 

പൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നടെിലാക്കി വരു. ന്റസ ജനന ആംബുലന്സ ്

സര്ത്വീസ ് ക ാവിഡ് 19  ാലത്ത്  നാന്സര്ത്  കരാരി ്ക്കും വൃക്ക കരാരി ്ക്കും 

വളന്റരകയന്ററ ഗ്പകയാജനന്റെ് ു 

 



ഗ്പവാസി ക്മക ഗ്രത്തിന്റെ ഗ്പവര്ത്ത്തനള്  കമാണിറ്റര്ത്  ന്റെയ്യു.തിനും 

ആവശനത്തിനുള്ള സജീ രണള്  ന്റെയ്യു.തിനും പഞ്ചായത്തത ല സമിതി ളും 

വാര്ത്ഡ് തല സമിതി ളും രൂപീ രിച്ചു. 

പ്രകതേക ഇടന്റരടലുക്  

സുഭി് ക രളം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധന്റെ് ് ുടുംബഗ്ശീ അംരള്  പുതിയ 

ന്റജ.എല്.ജി യൂണിറ്റു ്  രൂപീ രിക്കു യും തരിശുരഹിത ഭൂമി  ന്റ്ത്തി  ൃഷി 

ന്റെയ്യുവാന്  തീരുമാനിച്ചി് ു്്.തയ്യല്  യൂണിറ്റു ്  പുതുതായി രൂപീ രിച്ച് മാസക്്ക ്

നിര്ത്മ്മാണം,തുണി സഞ്ചി നിര്ത്മ്മാണം നടത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചു.എല്ലാ 

 ുടുംബഗ്ശീ  ുടുംബാംരളളും മാസ്ക്ക ് ധരിക്കു യും വന്തമിശുെിതവം 

സാമൂഹി അ ലം പാലിക്കു യും ന്റെയ്യു . പരിസരശുെീ രണ 

ഗ്പവര്ത്ത്തനളളില്  പങ്കാളി ളാ ു . 

 

 

രീത എസ ്  

സി ഡി എസ്  ന്റെയര്ത്കപസി സണ്  

    പൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്

9747045328 

 

 

  

രാജലക്ഷ്മി  എം .എസ്  

കലാക്കക ാര്ത്ഡികനറ്റര്ത് (ഓര്ത്ര് ) 

ഇത്തിക്കര കലാക്ക്  

7356553968 

                             

 

 

 

 

 



 

 

 


