
[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

തോമരപ്പ�രി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്

പ്പ�ോവിഡ്   19   പ്രതിപ്പരോധം  

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെട റിപ്പ�ോര്ട്ട്

ടെ ക്രട്ടറിയുടെട നിര്പ്പ#ശ പ്ര�ോരം റിപ്പ�ോര്ട്ടിടെ% �രടു് തയ്യോറോക്കിയതു്: 

ഫിപ്പറോ ് ബോബു (ക്ലോര്ക്ക്)

സൂക്ഷ്മതല വിശദോംശങ്ങള് ലഭ്യമോക്കിയതു്:

പ്പദവദോ ന് ടെ�. (അ ിസ്റ്റ%് ടെ ക്രട്ടറി),

 മീര് വി. (ടെ>ല്ത്ത് ഇന്ടെAക്ടര്),

മു>മ്മൂദ് ടി. പി. (അടെക്കൌണ്ട%്),

പ്പവണുപ്പHോപോലന് ടെ�. (ക്ലോര്ക്ക്),

 പ്രHിത ടെ�. (ടെടക്നിക്കല് അ ിസ്റ്റ%്).

ചിത്രങ്ങള്, മറ്റു വിശദോംശങ്ങള് ലഭ്യമോക്കിയതു്: 

ടെ ക്രട്ടറി അടക്കം ജീവനക്കോര് മിക്കവോറും എല്ലോവരും.

പ്പക്രോഡീ�രണം, എഡിറ്റിങ്:

ജയ്ടെ ന് ടെനടുമ്പോല (ടെ ക്രട്ടറി)
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മുന്നുര
"ങ്ങളറീക$  ഞമ്മളെള  താമ�ക��ി  ളെ(ാ�ം"  എന്ന  കുതി�വട്ടം  പപ്പുവിളെ/  ഡയക$ാഗ്  ക	ള്

ക്കാത്ത  മ$യാളി	ള്  ഉണ്ടാവില്ല.  താമ�ക��ിയില്  നിന്നും  ക	ാഴികക്കാകട്ടക്കു്  പപ്പുവിളെ/  കറാഡ്
കറാളര്  അഞ്ചു  മിനുട്ടു  ളെ	ാണ്ടു്  എത്തിയിരുന്നുളെവങ്കിലും  ബസ്സിനു്  കുറഞ്ഞതു്  ഒരു  മണിക്കൂളെറങ്കിലും
യാത്ര  ളെ(യ്താക$  ഇവിളെL  നിന്നു്  ക	ാഴികക്കാടു്  എത്താനാവൂ.  ഇവിളെL  നിന്നും  ഏ	കPശം
ഇരുപളെത്താമ്പത�  	ിക$ാമീറ്റര്  ദൂ�മുണ്ടു്  ക	ാഴികക്കാLിനു്.  വയനാLന്  മ$നി�	കളാടു്  ഏറ്റവും
അടുത്തു  	ിLക്കുന്ന  ക(�ി  അഥവാ  (ന്ത  ആയിരുന്നു  താഴ് മ$  ക(�ി.  ക	ാട്ടയം  �ാജവംശത്തിളെ/
അധീനതയി$ായിരുന്ന ഈ പ്രകPശത്തിളെ/ കൂLി �ാജാവായിരുന്നു പഴ�ി �ാജാ. താഴ് മ$ ക(�ിയാണു്
പിന്നീടു്  ക$ാപിച്ചു്  താമ�ക��ിയായി  മാറിയതു്.  കപരു  സൂ(ിപ്പിക്കുന്നതു  കപാളെ$  തളെന്ന  താമ�ക��ി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  മ$	കളാടും  വനങ്ങകളാടും  ളെതാട്ടു	ിLക്കുന്ന  പ്രകPശമായിരുന്നു.  മ$യLിവാ�ം
ആയതിനാല്  തളെന്ന  പ്രളയം  തുLങ്ങിയ  പ്രകൃതികdാഭങ്ങള്ക്കും  മറ്റു  മാറാവ്യാധി	ള്ക്കും
വളളെ�യധി	ം സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണു് താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. 2018 ല്
ഒരു  കുടുംബത്തിളെ$  പതിളെനാന്നു്  കപര്  അLക്കം  14  കപര്  മ�ണളെപ്പട്ട  	�ികഞ്ചാ$  ഉരുള്ളെപാട്ടല്
താമ�ക��ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  അതിര്ത്തിയില്  നിന്നും  �ണ്ടു  	ിക$ാമീറ്റര്  മാത്രം  അ	ളെ$യാണു്.
ളെപാതുജനങ്ങളും  �ാഷ്ട്രീയകനതൃത്വവും  പ്രവര്ത്തനനി�ത�ായ  ഉകP്യാഗസ്ഥവൃന്ദവുമLക്കം  എല്ലാവരും
ഇത്ത�ം  പ്രതിസന്ധി	ളെള  മറി	Lക്കുന്നതിനു്  മാനസി	മായി  തയ്യാറായിട്ടുളെണ്ടന്നുള്ളതു്
ആശാവഹമാണു്.  ഏതുത�ം  പ്രതിസന്ധികയയും  മറി	Lക്കാന്  പ്രാപ്ത�ായ  സമൂഹമായി  താമ�ക��ി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇതികനാL	ം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

2020  മാര്ച്ച്  23  നു്  അപ്രതീdിതമായിട്ടായിരുന്നു  ക	ാവിഡ്  19  പ	ര്ച്ച  വ്യാധി  തLയുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുളെL  ഭാഗമായി  സര്ക്കാര്  ക$ാക്ക്ഡൗണ്  പ്രഖ്യാപിച്ചതു്.  ക$ാക്ക്ഡൗണ്  എന്നതു്
ജീവനക്കാര്കക്കാ  ജനപ്രതിനിധി	ള്കക്കാ  ളെപാതുജനങ്ങള്ക്കു  തളെന്നകയാ  പ�ി(ിതമല്ലാത്ത  ഒരു
സംഭവമായിരുന്നു.  ക	ാവിഡ്  ക�ാഗബാധയും  അകതത്തുLര്ന്നു  നLത്തിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുളെL
ഗുണകPാഷ  സമ്മിശ്രമായ  ഫ$ങ്ങള്  മിക്കവാറും  ളെപാതുജനങ്ങള്ളെക്കല്ലാവര്ക്കും
അനുഭവകവP്യമായിരുന്നു  എങ്കിലും,  ഇതു  സംബന്ധിച്ചു  ളെപാതുജനങ്ങള്ക്കു  $ഭിച്ച  കസവനങ്ങളുളെL
പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ചവര് ആളെ�ാളെക്കളെയന്നും,  എങ്ങിളെനളെയാളെക്കയാണു് അവര് പ്രവര്ത്തിളെച്ചന്നും
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു സംവിധാനം എളെന്താളെക്കയാണു് അക്കാ$ത്തു ളെ(യ്തിരുന്നതു് എന്നും മിക്കവര്ക്കും
അറിവുണ്ടായി�ിക്കില്ല.  ഇവിളെL  പറയാന്  കപാകുന്നതു്  ഈ  പ�ികപ്രd്യത്തില്  താമ�ക��ി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നLന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുളെL  സംdിപ്തവിവ�ങ്ങളാണു്.  എല്ലാ  അLിയന്തി�
ഘട്ടങ്ങളിലും ഉള്ള പതിവുകപാളെ$ താകഴത്തട്ടില് ഇതു സംബന്ധിച്ച മിക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുളെLയും നിര്
വ്വഹണ ചുമത$	ള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്ക്കുമായിരുന്നു.

ജനപ്രതിനിധി	ള്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കും ബഹുമാനളെപ്പട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുളെL സകന്ദശം - കയാഗം
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ക$ാക്ക് ളെഡൗണ് 	ാ�ണം ശൂന്യമായ താമ�ക��ി അങ്ങാLി

റോ�ിഡ് ടെറപ്പAോണ് ് ടീമു�ള് അഥവോ ആര്. ആര്. ടി.�ള്.
പ്രതിസന്ധിഘട്ടം കന�ിടുന്നതിനു് കവണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ത$ റാപ്പിഡ് ളെറക�ാണ്സ് Lീമും

(ആര്.  ആര്.  Lി.)  വാര്ഡു ത$ റാപ്പിഡ്  ളെറക�ാണ്സ്  Lീമു	ളും രൂപീ	�ിച്ചു പ്രവര്ത്തനമാ�ംഭിച്ചു.
വാര്ഡു ത$ത്തില് പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നLകത്തണ്ടതു  വാര്ഡു ത$ ആര്.  ആര്.  Lി.	ളും
പഞ്ചാായത്തു ത$ത്തില് ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏക	ാപിപ്പികക്കണ്ടതു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ത$ ആര്.
ആര്.  Lി.യുമാളെണന്നു  നിശ്ചയിച്ചു  ചുമത$ളെപ്പടുത്തി.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡണ്ട്  ഹാജറ
ളെ	ാല്ലരു	ണ്ടി,  ആക�ാഗ്യവും  വിP്യാഭ്യാസവും  സ്റ്റാ/ിങ്  	മ്മറ്റി  ളെ(യര്കപഴ്സണ്  ളെജസ്സി
ശ്രീനിവാസന്,  ളെസക്രട്ടറി ജയ്ളെസന് ളെനടുമ്പാ$,  താലൂക്ക് ആ�ത്രി സൂപ്രണ്ട് കഡാ.  ക	ശവനുണ്ണി
(	ണ്വീനര്),  ആയുര്കവ്വP ളെമഡിക്കല് ഓഫീസര് കഡാ. സുഗിന, കഹാമികയാ ളെമഡിക്കല് ഓഫീസര്
കഡാ.  കമാഹന് കുമാര്,  ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്Lര് സജീവന്,  ഐ.  സി.  ഡി.  എസ്.  സൂപ്പര്വൈവസര്
നിഷ, പാ$ികയറ്റീവ് ളെ	യര് പ്രതിനിധി സതി, വി. ഇ. ഒ.മാ�ായ ഫസ് ന, ഗ്രീഷ്മ, കറഷനിങ് ഇന്ളെ�ക്
Lര് ഗംഗാധ�ന്, കപാ$ീസ് സബ്ബ് ഇന്ളെ�ക്Lര് സനല് എന്നിവ�ാണു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ത$ ആര്.
ആര്. Lി.യില് അംഗങ്ങളായുണ്ടായിരുന്നതു്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ത$ ആര്. ആര്. Lി.യുളെL പ്രഥമകയാഗങ്ങളിളെ$ാന്നു്
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വാര്ഡു ത$ത്തില് അതാതു വാര്ഡ് ളെമമ്പര്മാരുളെL കനതൃത്വത്തി$ാണു് ആര്.  ആര്.  Lി.	ള്
പ്രവര്ത്തിച്ചതു്. വാര്ഡ് ത$ ആര്. ആര്. Lി.	ള്ക്കാവശ്യമായ മാസ്ക്ക്, സാനിവൈറ്റസര്, പി. പി. ഇ. 	ിറ്റ്
എന്നിവ  തുLക്കത്തില്  വിവിധ  സംഘLന	ളില്  നിന്നും  സംഭാവനയായി  $ഭിച്ചു.  ഇത്ത�ത്തില്
പ്രധാനമായും സംഭാവന	ള് നല്കിയവരുളെL പട്ടി	 താളെഴ ളെ	ാടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര് വ്യക്തി�ള്,  ംഘടന�ള്, സ്ഥോപനങ്ങള്
1 ജ$നിധി ളെഫഡകറഷന്
2 വൈമജി ളെമാവൈബല്
3 ളെനക്സ്റ്റ് 	ര്ട്ടന്
4 Pിയ കഗാള്ഡ് ജ്വല്ലറി
5 മ$ങ്ക� സഭ
6 വര്മ്മാന് എ/ര്വൈപ്രസസ്
7 ളെ	. എസ്. Lി. എ.
8 ളെ	. പി. എസ്. Lി. എ.
9 വൈമകക്രാ$ാബ് താമ�ക��ി

അതിഥി ടെതോഴിലോളി�ളുടെട �ണടെക്കടുപ്പും ഭക്ഷ്യ�ിറ്റ് വിതരണവും അവടെര നോട്ടിപ്പലക്കു് 
തിരിച്ചയക്കലും

ആP്യം  $ഭിച്ച  ഡ്യൂട്ടി	ളില്  ഒന്നു്  അതിഥി  ളെതാഴി$ാളി	ളുളെL  	ണളെക്കടുപ്പായിരുന്നു.
പഞ്ചായത്ത്  ളെമമ്പര്മാരുളെLയും  പ്രാകPശി	  �ാഷ്ട്രീയ  പ്രവര്ത്ത	രുകLയും  സഹായകത്താളെL
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ജീവനക്കാര്  അതിഥി  ളെതാഴി$ാളി	ള്  പാര്ക്കുന്ന  സ്ഥ$ങ്ങള്  	ളെണ്ടത്തു	യും,
അവരുളെL  	ണക്കു	ള് കശഖ�ിക്കു	യും ളെ(യ്തു.  ഏ	കPശം  �ണ്ടായി�കത്താളം  വരുന്ന  അതിഥി
ളെതാഴി$ാളി	ള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് പ$ ഭാഗങ്ങളി$ായി  താമസിക്കുന്നതായി  	ളെണ്ടത്തി.  വളളെ�
പ�ിമിതവും ഇടുങ്ങിയതുമായ മുറി	ളി$ാണു് അതിഥി ളെതാഴി$ാളി	ള് താമസിച്ചു വരുന്നതു്.  ഒ�ാള്ക്കു
ക�ാഗബാധ വന്നാല് മറ്റുള്ളവര്ളെക്കല്ലാം അതു ബാധിക്കുളെമന്ന സാഹ(�്യമാളെണന്നു 	ണ്ടു. അവളെ�
ക	ാവിഡ്  ക�ാഗബാധളെയപ്പറ്റി  കബാധവല്ക്ക�ിച്ചു.  വാര്ഡ്  ക്ലാര്ക്കുമാ�ായ  ഫികറാസ്  ബാബു,
സുനിത,  മുഹ്സിന്,  കവണുകഗാപാ$ന്,  എന്നിവക�യും ളെതാഴിലുറപ്പു് വിഭാഗം ജീവനക്കാ�ായ ഫസ് $,
ഫാസില്,  ഫത്വിന്,  വി.  ഇ.  ഒ.മാ�ായ  ഫസ് ന,  ഗ്രീഷ്മ  തുLങ്ങിയവളെ�  അതിഥി  ളെതാഴി$ാളി	ള് ക്കു് 
ഭd്യ	ിറ്റ്  വിത�ണം  ളെ(യ്യുന്നതിനുള്ള  ചുമത$	ള്  ഏല്പിച്ചു.  ഭd്യവസ്തുക്കള്  കശഖ�ിക്കുന്നതിനു്
സീനിയര്  ക്ലാര്ക്കുമാ�ായ  സുക�ന്ദ്രന്,  മകഹഷ്  എന്നിവക�യും  ചുമത$ളെപ്പടുത്തി.  ക$ാക്ക്ഡൗണ്
സാഹ(�്യത്തില് ളെപാതുഗതാഗതം നി$ച്ചതിനാല് ജീവനക്കാര് ഓഫീസിളെ$ത്താന് വളളെ�യധി	ം
ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്നു.  അതിനാല് ജീവനക്കാളെ� ഓഫീസിളെ$ത്തിക്കാന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/
ഔകP്യാഗി	  വാഹനം  ഉപകയാഗളെപ്പടുത്തി.  കൂLാളെത  താലൂക്ക്  ആശുപത്രി  ജീവനക്കാളെ�
ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുന്നതിനു്  ചുമത$യും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏളെറ്റടുത്തു.  �ണ്ടു് സ്കൂള് ബസ്സു	ള്
ഇതിനായി  പ്രകയാജനളെപ്പടുത്തി.  അവയ്ക്കുള്ള ഇന്ധനം,  വൈ¬വറുളെL കവതനം എന്നിവ പഞ്ചായത്ത്
ഫണ്ടില് നിളെന്നടുത്തു.  എങ്കിലും പഞ്ചായത്തിളെ$ മുഴുവന് ജീവനക്കാര്ക്കുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/
വാഹനം പ്രകയാജനളെപ്പടുത്താന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സാഹ(�്യത്തില് വാഹനങ്ങള് സ്വന്തമായുള്ള
ജീവനക്കാരുളെL സഹായത്തില് വാഹനമില്ലാത്ത ജീവനക്കാര് ഓഫീസിളെ$ത്തിയാണു് കജാ$ി	ളില്
ഏര്ളെപ്പട്ടിരുന്നതു്.
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[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

"ഹം തും ഏക് 	മക� കമം ബന്ദ് കഹാ" അതിഥി ളെതാഴി$ാളി	കളാടു് ക$ാക്ക്ഡൗണ് ആളെണന്നും അനാവശ്യമായി
പുറത്തിറങ്ങരുളെതന്നും വിശPീ	�ിക്കുന്ന ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്Lര് സജീവന് എം. ളെ	. , ക്ലാര്ക്ക് ഫികറാസ് ബാബു

അതിഥി ളെതാഴി$ാളി	ളുളെL 	ണളെക്കടുപ്പു് - �ാക�ാത്ത് വികല്ലജ് ഓഫീസര്, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്
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[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ളെ	ട്ടിL ഉLമയുമായി വാL	 ഇളവു് സംബന്ധിച്ചു് സംസാ�ിക്കുന്നതിനായി ളെ	ട്ടിL ഉLമയുളെL വീടു്  സന്ദര്ശിക്കുന്ന വാര്ഡ്
ളെമമ്പര് അബ്ദുള് ഗഫൂര്, ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്Lര് സജീവന് എം. ളെ	., ക്ലാര്ക്ക്  ഫികറാസ് ബാബു, ളെ	Lവൂര് വികല്ലജ്

ഓഫീസര്, സീനിയര് സിവില് കപാ$ീസ് ഓഫീസര് സുജാത 

അതിഥി  ളെതാഴി$ാളി	ള്ക്കു്  ഭd്യ	ിറ്റ്  വിത�ണം  നLത്തുന്നതിനായി  സിവില്  സവൈ±സ്
ഓഫീസില്  നിന്നും  കറഷന്  കശഖ�ിക്കുന്നതിനുള്ള  ഉത്ത�വു്  $ഭിച്ചതിളെ/  അLിസ്ഥാനത്തില്  മറ്റു
ജീവനക്കാരുളെL സഹായത്താല് ചുമത$ളെപ്പട്ടവര്  ഭd്യ	ിറ്റു	ള് കശഖ�ിച്ചു് 	ാ�ാLി സ്കൂളില് കസ്റ്റാര്
ളെ(യ്തു.  എട്ടാം  വാര്ഡ്  ളെമമ്പര്  ശ്രീമതി  മഞ്ജിതയുളെL  കനതൃത്വത്തില്  ഭd്യവസ്തുക്കള്  സന്നദ്ധ
സാമൂഹ്യ  �ാഷ്ട്രീയ  പ്രവര്ത്ത	രുളെL  സഹായത്താല്  പാക്കിങ്  നLത്തി.  വിത�ണ  ചുമത$യുള്ള
ജീവനക്കാര്  വാര്ഡ്  ളെമമ്പര്മാരുളെL  സഹായത്താല്  പ്രകPശളെത്ത  അതിഥി  ളെതാഴി$ാളി	ള്ക്കു്
28/04/2020 നു് ആP്യ തവണ 	ിറ്റ് എത്തിച്ചു.  ളെമയ് മാസത്തില് �ണ്ടാം തവണയും 	ിറ്റ് വിത�ണം
ളെ(യ്യുവാനുള്ള നിര്ക³ശം $ഭിച്ചതിളെ/ അLിസ്ഥാനത്തില് പഞ്ചായത്തിളെ$ ളെമയിന് ഓഫീസിക$യും
ളെതാഴിലുറപ്പു്  വിഭാഗത്തിക$യും  ജീവനക്കാര്  ഇവ  കശഖ�ിക്കു	യും,  വിത�ണം  ളെ(യ്യുന്നതിനുള്ള
	ിറ്റു	ളാക്കി  മാറ്റുന്നതിനു്  പ�പ്പന്ളെപായില്  സ്കൂളില്  കസ്റ്റാക്ക്  ളെ(യ്യു	യുമുണ്ടായി.  പ�ാതി	ളും
ആകdപങ്ങളും  കന�ിടുകമ്പാള്  അറിയിക്കുന്നതിനായി  പഞ്ചായത്ത്  ളെസക്രട്ടറിയുകLയും,  ളെഹല്ത്ത്
ഇന്ളെ�ക്ടറുകLയും  കഫാണ്  നമ്പര്  അതിഥി  ളെതാഴി$ാളി	ള്ക്കു്  നല്	ിയിരുന്നു.  ളെ	ട്ടിL  ഉLമ	ള്
വാL	  ഈLാക്കരുതു്  എന്ന  സര്ക്കാര്  നിര്ക³ശം  ബന്ധളെപ്പട്ടവളെ�ളെയല്ലാം  അറിയിക്കു	യും
ളെ(യ്തിരുന്നു.  എന്നാല്  ളെ	ട്ടിL  ഉLമ	ള്  വാL	  നല്	ാന്  നിര്ബന്ധിക്കുന്നതായി  പ�ാതി
$ഭിച്ചതിളെ/ അLിസ്ഥാനത്തില് വികല്ലജ് ഓഫീസര്, പഞ്ചായത്ത് ളെസക്രട്ടറി, ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്ടര്
തുLങ്ങിയവര്  അLങ്ങിയ  സംഘം  സ്ഥ$ം  സന്ദര്ശിച്ചു്  പ�ാതി  പ�ിഹ�ിക്കാന്  ശ്രമിച്ചു.  ഭാഷാപ്രശ്നം
പ്രശ്നപ�ിഹാ�ത്തിന്  വി$ങ്ങുതLിയായതിനാല്  വിമുക്തഭLന്  കൂLിയായ  ക്ലാര്ക്ക്  ഫികറാസ്
ബാബുവിളെന  തുLര്ന്നുള്ള  Pിവസങ്ങളില്  അതിഥി  ളെതാഴി$ാളി	ളുളെL  പ�ിഭാഷ	നായി  നിയമിച്ചു
പ്രശ്നം  പ�ിഹ�ിച്ചു.  താമ�ക��ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ളെപ്പടുന്ന  �ണ്ടു  വികല്ലജു	ളായ  �ാക�ാത്തു്
വികല്ലജിക/യും,  ളെ	Lവൂര് വികല്ലജിക/യും എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂLാളെത,  	ട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/
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[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

പ�ിധിയില് വരുന്ന �ാക�ാത്ത് വികല്ലജിളെ$ അമ്പായകത്താടു് ഭാഗങ്ങളിലും പ�ിഭാഷ	നായി വികല്ലജ്
ഓഫീസറുളെL  പ്രകത്യ	  അഭ്യര്ത്ഥന  പ്ര	ാ�ം  ഫികറാസ്  ബാബുവിളെന  ചുമത$ളെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
അതിനാല് മറ്റു കജാ$ി	ളില് നിന്നും ഫികറാസ് ബാബുവിളെന മാറ്റി നിര്ത്തു	യും Lിയാന്  വഹിച്ചിരുന്ന
കജാ$ി	ള് ളെ(യ്യാന് മറ്റുള്ള ജീവനക്കാളെ� ചുമത$ളെപ്പടുത്തു	യും ളെ(യ്തു. ഒരു ഹിന്ദി പ�ിഭാഷ	ളെ/
സാന്നിദ്ധ്യം  അതിഥി  ളെതാഴി$ാളി	ള്ക്ക്  ആശ്വാസ	�മായിരുന്നു.  �ണ്ടാം  ഘട്ടത്തില്  അതിഥി
ളെതാഴി$ാളി	ള്ക്കു്  ഭd്യ	ിറ്റ്  വിത�ണം  നLത്താനുള്ള  നിര്ക³ശം  $ഭിച്ചകപ്പാള്  ഭd്യവസ്തുക്കള്
സംഭ�ിച്ചത്  പ�പ്പന്ളെപായി$ിളെ$  �ാക�ാത്ത്  സ്കൂളി$ായിരുന്നു.  പ്രാകPശി	  സാമൂഹ്യ  �ാഷ്ട്രീയ  പ്രവര്
ത്ത	�ായ  ശ്രീ  എം.  Lി.  അയ്യൂബ്  ഖാക/യും  യുവജനസംഘത്തിക/യും  സഹ	�ണത്താല്  അവ
വിത�ണം നLത്തുന്നതിനുള്ള 	ിറ്റു	ളാക്കി മാറ്റി.  ളെതാട്ടടുത്ത Pിവസങ്ങളില് വാര്ഡ് ളെമമ്പര്മാരുളെL
സഹായത്താല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ജീവനക്കാരും  വികല്ലജ്  ഓഫീസറും  ഉള്ളെപ്പട്ട  സംഘം  ഭd്യ
	ിറ്റു	ള് അതിഥി ളെതാഴി$ാളി	ളെള പാര്പ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥ$ങ്ങളില് ളെ	ാണ്ടുകപായി വിത�ണം നLത്തി.
	ിറ്റ്  വിത�ണം,  ക$ബര്  (ാര്ജ്ജ്,  വാഹന  ഗതാഗതം  മുത$ായ  ഇനത്തില്  1,53,562/-  രൂപ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു്  ളെ($വു്  വന്നു.  ഇLയ്ക്കിLയ്ക്കു്  അതിഥി  ളെതാഴി$ാളി	ളുളെL  പ�ാതി	ള്
വന്നുളെ	ാകണ്ടയിരുന്നു.

അതിഥി ളെതാഴി$ാളി	ള്ക്കു് വിത�ണം ളെ(കയ്യണ്ട ഭd്യവസ്തുക്കളുളെL 	ണക്കു തയ്യാറാക്കുന്ന അസിസ്റ്റ/് ളെസക്രട്ടറി
കPവPാസന്, ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്Lര് സജീവന്, ക്ലാര്ക്ക് കവണുകഗാപാ$ന് 

അതിഥി ളെതാഴി$ാളി	ള്ക്കുള്ള ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അ�ി  ഭd്യ	ിറ്റു	ള് വിത�ണത്തിനായി തയ്യാറാക്കുന്ന
സന്നദ്ധപ്രവര്ത്ത	ര്

താള് 7/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

 ,
ഭd്യ	ിറ്റു	ള് വിത�ണത്തിനായി തയ്യാറാക്കുന്ന ക്ലാര്ക്ക് ഫികറാസ് ബാബു, എഫ്. Lി. എസ്. ശ്രീനിവാസന്, വി. ഇ.

ഒ.മാ�ായ ഗ്രീഷ്മ, ഫസ് ന, ളെതാഴിലുറപ്പു് വിഭാഗം ജീവനക്കാ�ന് ഫാസില് 

പ�പ്പന്ളെപായില് സ്കൂളില്  വച്ചു നLന്ന ഭd്യ	ിറ്റ് പാക്കിങ് കജാ$ിയില് ഏര്ളെപ്പട്ട ജീവനക്കാരും  സന്നദ്ധപ്രവര്ത്ത	രും

താള് 8/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ഭd്യ	ിറ്റ് വിത�ണത്തില് ഏര്ളെപ്പട്ട വി. ഇ. ഒ. ഫസ് ന, പഞ്ചായത്ത് ളെമമ്പര് മുഹമ്മPാ$ി മാസ്റ്റര് മുത$ായവര്

താള് 9/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ഭd്യ	ിറ്റ് വിത�ണത്തില് ഏര്ളെപ്പട്ട പ്രസിഡണ്ട് ഹാജറ ളെ	ാല്ലരു	ണ്ടി, വൈവസ് പ്രസിഡണ്ട് നവാസ് ഈര്കപ്പാണ 

ക$ാക്ക് ളെഡൗണ് വ്യവസ്ഥ	ളില് അയവു വന്നകപ്പാള് ളെ�ഷല് ളെ½യിനു	ള് ഓLിത്തുLങ്ങി.
ആ സമയത്തു് ളെതാഴി$ില്ലാളെത ഇവിളെL ളെപട്ടുകപായ അതിഥി ളെതാഴി$ാളി	ളെള അവരുളെL നാട്ടിക$ക്കു്
തി�ിച്ചയക്കാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനം  ആ�ംഭിച്ചു.  വികല്ലജ്  ഓഫീസര്മാരുളെLയും  താലൂക്ക്  ആ�ത്രി
അധികൃതരുളെLയും സഹ	�ണകത്താളെL ഈ പ്രവര്ത്തനവും ഏളെറ്റടുത്തു നLത്തി.

 

അതിഥി ളെതാഴി$ാളി	ളെള അവരുളെL നാട്ടിക$ക്കു് തി�ിച്ചയക്കാനുള്ള പ�ിശ്രമം. താലൂക്ക് ആ�ത്രിയിളെ$  
ജൂനിയര് ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്Lര് പ്രതാപനും പഞ്ചായത്ത് ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്Lര് സജീവനും

പട്ടി�വര്ഗ്ഗ പ്പ�ോളനിയില് ഭക്ഷ്യ�ിറ്റ് വിതരണം
അതിഥി ളെതാഴി$ാളി	ള്ക്കു മാത്രമല്ല, പഞ്ചായത്തിളെ$ പട്ടി	വര്ഗ്ഗ ക	ാളനിയിലും ളെപാതു നിര്

ക³ശമനുസ�ിച്ചു് ഭd്യ	ിറ്റ് വിത�ണം നLത്തി. 

താള് 10/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

പട്ടി	വര്ഗ്ഗ ക	ാളനിയിക$ക്കുള്ള ഭd്യ 	ിറ്റു	ള്

ടെടമ്പപ്പറച്ചര്  ടെടസ്റ്റു�ള്
വീLിനു പുറത്തിറങ്ങുന്ന ജനങ്ങളെള ളെLമ്പകറച്ചര് ളെLസ്റ്റ്  ളെ(യ്യുന്നതിനായി വികല്ലജ്,  കപാ$ീസ്,

പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുളെL സംയുക്ത Lീം ക$ാക്ക് ളെഡൗണിളെ/ ആ�ംഭം മുതല് പ്രവര്ത്തിച്ചു വന്നു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/  വിവിധ  ഭാഗങ്ങളിക$ക്കായി  ളെതാഴിലുറപ്പു്  വിഭാഗം  ജീവനക്കാര്  ഉള്ളെപ്പളെL
എല്ലാ ജീവനക്കാക�യും പ്രസ്തുത കജാ$ിക്കായി നികയാഗികക്കണ്ടതായി വന്നു.

�മ്മ്യൂണിറ്റി �ിച്ചണു�ള്
ഒരു  ഭാഗത്തു്  അതിഥി  ളെതാഴി$ാളി	ള്ക്കുള്ള  ഭd്യ	ിറ്റ്  വിത�ണം  നLക്കുകമ്പാള്  തളെന്ന

മളെറ്റാരു വിഭാഗം ജീവനക്കാര് ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്ടര് സജീവളെ/ കമല്കനാട്ടത്തില്  പഞ്ചായത്ത്
ളെമമ്പര്മാരുകLയും  സാമൂഹ്യ  �ാഷ്ട്രീയ  സന്നദ്ധപ്രവര്ത്ത	രുളെL  സഹായകത്താളെL  	ാ�ാLി  സ്കൂളിലും
ക	ാ�ങ്ങാL്  യു  പി  സ്കൂളിലും  	മ്മ്യൂണിറ്റി  	ിച്ചണു	ള്  ആ�ംഭിച്ചു.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ$  സര്ക്കാര്,
എയിഡഡ്  സ്കൂളു	ളില്  കുട്ടി	ളുളെL  ഉച്ചഭdണപ�ിപാLിക്കായി  കസ്റ്റാക്ക്  ളെ(യ്തിരുന്ന  അ�ി  ക$ാക്ക്
ളെഡൗണ് 	ാ�ണം കുട്ടി	ള് വ�ാത്തതിനാല് നീക്കിയി�ിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അ�ി ളെപാതുവിP്യാഭ്യാസ
ഡയറക്LറുളെL നിര്ക³ശമനുസ�ിച്ചു്  	മ്മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണിളെ$ ആവശ്യത്തിനു് ഏളെറ്റടുത്തു.  കുടുംബശ്രീ
സി.  ഡി.  എസ്  ളെ(യര്കപഴ്സണ്  സഫിയ  	ാ�ാട്ടു്  	മ്മ്യൂണിറ്റി  	ിച്ചണിളെ/  കനതൃത്വം  വഹിച്ചു.
ഇകതാളെLാപ്പം തളെന്ന ളെതരുവിലും ബസ്സ് സ്റ്റാ/ിലും ഉറങ്ങുന്ന  12  കപളെ� 	ളെണ്ടത്തി 	ാ�ാLി സ്കൂളില്
പുന�ധിവസിപ്പിക്കു	യും,  	മ്മ്യൂണിറ്റി  	ിച്ചണില്  നിന്നും  അവര്ക്കു്  ഭdണ  ളെസൗ	�്യം  ഏര്
ളെപ്പടുത്തു	യും ളെ(യ്തു.  ഇവ�ില് ബസ്സ് സ്റ്റാ/ിലുറങ്ങിയിരുന്ന ഒ�ാള്ക്കു് പതിവായി 	ഴിക്കുന്ന മP്യം
ക$ാക്ക്  ളെഡൗണ്  സാഹ(�്യത്തില്  $ഭിക്കാതിരുന്നതിനാല്  വന്ന  വിത്ത്¬ാവല്  സിന്ക¬ാം
താമ�ക��ി താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിളെ/ സഹായകത്താളെL പ�ിഹ�ിച്ചു.

താള് 11/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

	ാ�ാLി സ്കൂളില് നീക്കിയി�ിപ്പുള്ള അ�ി 	മ്മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണിക$ക്കു് ഏളെറ്റടുക്കുന്നു. ളെഹഡ്മാസ്റ്റര് കവണു, അസിസ്റ്റ/്
ളെസക്രട്ടറി കPവPാസന്

	ാ�ാLി സ്കൂളില് 	മ്മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണ് പ്രവര്ത്തനം ആ�ംഭിക്കുന്നു

താള് 12/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് പ്രവര്ത്ത	ര് 	ാ�ാLി 	മ്മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണില് പ്രവര്ത്തനത്തില്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/ 	മ്മ്യുണിറ്റി 	ിച്ചണില് സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തനം നLത്തുന്ന കപാ$ീസ് ഉകP്യാഗസ്ഥര്

താള് 13/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

	മ്മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണില് ഭdണം പായ്ക്ക് ളെ(യ്യുന്ന സന്നദ്ധപ്രവര്ത്ത	ര്

	ാ�ാLി 	മ്മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണിക$ക്കു് ഒരു തവണ സംഭാവനയായി 	ിട്ടിയ അ�ി

താള് 14/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

താമ�ക��ി  താലൂക്ക്  ആശുപത്രിയിളെ$  ക�ാഗി	ളും  കൂട്ടി�ിപ്പു	ാരുമLക്കം  ഇരുന്നൂറില്  പ�ം
ആളു	ള്  പ്രതിPിനം 	മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണിളെ/ ഗുണകഭാക്താക്കളായിരുന്നു. ബഹുമാനളെപ്പട്ട പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡ/്  ഹാജറ  ളെ	ാല്ലരു	ണ്ടിയുകLയും  വൈവസ്  പ്രസിഡ/്  നവാസ്  ഈര്കപ്പാണയുകLയും  മറ്റു
പഞ്ചായത്ത്  ളെമമ്പര്മാരുകLയും  സാമൂഹ്യ  �ാഷ്ട്രീയ  സന്നദ്ധ  പ്രവര്ത്ത	രുകLയും  കനതൃത്വത്തില്
പ്രകPശളെത്ത  	ച്ചവLക്കാ�ില്  നിന്നും  	മ്മ്യൂണിറ്റി  	ിച്ചണിക$ക്കു  കവണ്ടുന്ന  ഭd്യധാന്യങ്ങളും  മറ്റു
ഭd്യവസ്തുക്കളും  സംഭാവനയായി $ഭിക്കുന്നതിനു്  ആവശ്യമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നLത്തി.  നി�വധി
ഭd്യസാമഗ്രി	ള് സംഭാവനയായി $ഭിച്ചു. 

	മ്മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണിക$ക്കു് ഒരു തവണ പച്ചക്കറി സംഭാവന 	ിട്ടിയതു് സംബന്ധിച്ചു വന്ന പത്രവാര്ത്ത

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു്  	മ്മ്യൂണിറ്റി  	ിച്ചണിക$ക്കു്  സാധനങ്ങള്  വാങ്ങിയ  ഇനത്തിലും
ളെതാഴി$ാളി	ള്ക്കു് കൂ$ി ളെ	ാടുത്ത ഇനത്തിലുമായി 2,15,551/- രൂപ ളെ($വു് വന്നു.
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ളെതരുവില്  ഉറങ്ങുന്നവര്ക്കു്  പുന�ധിവാസവും 	ാ�ാLി 	മ്മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണ് മുകഖന ഭdണ വിത�ണവും

ക	ാ�ങ്ങാടു് 	മ്മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണില് കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്ത	ര് ഭdണം തയ്യാറാക്കുന്നു
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ക	ാ�ങ്ങാടു് 	മ്മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണില് സംഭാവനയായി എത്തിയ വാഴക്കു$	ള് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ളെസക്രട്ടറി,
പഞ്ചായത്ത് ളെമമ്പര് മുസ്തഫ തുLങ്ങിയവര്

പ്രധാനമായും  താളെഴപ്പറയുന്ന  വ്യക്തി	ളും  സംഘLന	ളും  സ്ഥാപനങ്ങളും  നിസ്സീമമായ
സഹ	�ണകത്താളെL  	ാ�ാLി  സ്കൂളിളെ$  	മ്മ്യൂണിറ്റി  	ിച്ചണിക$ക്കു്  ഭd്യസാമഗ്രി	ള് 
സംഭാവനയായി നല്കി.

ക്രമ നമ്പര് വ്യക്തി�ള്,  ംഘടന�ള്, സ്ഥോപനങ്ങള്  ംഭോവന
1 ളെജസ്സി ശ്രീനിവാസന് കതങ്ങ
2 ആക്കിണി മുഹമ്മP് പാക്കിങ് 	വര്, കവസ്റ്റ് 	വര്
3 ശിഹാബു³ീന് അകണ്ടാണ പച്ചക്കറി
4 അഭിനന്ദ് Lി. Lി. കുപ്പിളെവള്ളം
5 ഡി. വൈവ. എഫ്. ഐ. ളെസൗത്ത് കമഖ$ാ 	മ്മിറ്റി മാസ്കു	ള്, പച്ചക്കറി
6 �ാകജഷ് ക	ാ�ങ്ങാടു് പ�ിപ്പു്, അച്ചാര്
7 വസന്ത (ന്ദ്രന് പച്ചക്കറി
8 കറാട്ടറി ക്ലബ്ബ് താമ�ക��ി പച്ചക്കറി
9 അല്മാസ് മുനീര് അ�ി
10 	്യു. ആര്. Lി. പ�പ്പന്ളെപായില് 250 കപര്ക്കു് ഉച്ചഭdണം
11 പി. പി. ഹാഫിസ് റഹ് മാന് കതങ്ങ
12 സഫീര് പ�പ്പന്ളെപായില് വാഴക്കു$
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13 വ്യാപാ�ി വ്യവസായി ചുങ്കം യൂണിറ്റ് പച്ചക്കറി
14 വൈബജു വാഴമ്പറ്റ കതങ്ങ
15 മുഹമ്മP് ക	കളാത്തു് കതങ്ങ
16 ഒ. ളെ	. അഞ്ജു കതങ്ങ, പച്ചക്കറി
17 സി. സി. ഹാ�ിസ് കതങ്ങ
18 ളെ	. ഐ. എഫ്. ഇ. യു. എ. കമഖ$ാ 	മ്മിറ്റി പച്ചക്കറി
19 വിശ്വന് 	കണ്ണ്യരുപ്പില് മസാ$ സാധനങ്ങള്
20 എവൈÆസ് അബ്ദുറഹിമാന് കതങ്ങ
21 ളെLൗന്സന് കജാസഫ് മസാ$ സാധനങ്ങള് 
22 ഡി. വൈവ. എഫ്. ഐ. 	കയ്യ$ിക്കല് യൂണിറ്റ് 	മ്മിറ്റി പച്ചക്കറി
23 Lി. പി. ജിവൈഫല് ഈര്കപ്പാണ ളെവളിളെച്ചണ്ണ
24 Lി. ഒ. ഡി. ഡബ്ല്യൂ. എ. കതങ്ങ, ഒരു Pിവസളെത്ത 

ഭdണം
25 ഷ�ീഫ് അമ്പായകത്താടു് പ്രഭാത ഭdണം
26 മഹീന്ദ്രന് ചുങ്കം വാഴക്കു$, കതങ്ങ
27 യൂത്ത്  ക	ാണ്ഗ്രസ്സ്,  ളെ	ാടുവള്ളി  നികയാജ	

മണ്ഡ$ം
പച്ചക്കറി

28 ഗി�ീഷ് കതവള്ളി (ക്ക, ളെവള്ള�ി, കതങ്ങ, 
(ിക്കന്

29 ജസീറി ളെ	. പി. മാസ്ക്
30 വ്യാപാ�ി വ്യവസായി സമിതി, താമ�ക��ി യൂണിറ്റ് അ�ി
31 ഷാജി ( വൈമജി) അ�ി
32 അബ്രഹാം മാസ്റ്റര്, പള്ളിപ്പുറം ഭdണ സാധനങ്ങള് 
33 സ$ീം (പി. ളെ	. എം. ളെവജിറ്റബിള്സ്) പച്ചക്കറി
34 ബാവ ചുങ്കം അ�ി
35 വ്യാപാ�ി വ്യവസായി ഏക	ാപന സമിതി ഭdണ സാധനങ്ങള് 
36 ളെപന്ഷകനഴ്സ് അകസ്സാസികയഷന് അ�ി, പഞ്ചസാ�, 

ളെവളിളെച്ചണ്ണ
37 കസാഷ്യല് ളെവല്ളെഫയര് ളെസാവൈസറ്റി
38 റീജ്യണല് ളെഡഫ് ളെസ/ര് നാളിക	�ം, വാഴക്കു$
39 അര്ബ്ബന് ക	ാ ഓപ് ളെസാവൈസറ്റി താമ�ക��ി അ�ി
40 സാ$ി (ിക്കന്
41 യൂത്ത് $ീഗ് അകണ്ടാണ യൂണിറ്റ് പച്ചക്കറി, ളെവളിളെച്ചണ്ണ, കതങ്ങ
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42 സിറാജ് അ�ി
43 ക	ാ ഓപ് ബാങ്ക് താമ�ക��ി അ�ി, പ�ിപ്പു്, ഉഴുന്നു്, 

ളെവളിളെച്ചണ്ണ, മസാ$	ള് 
44 അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മാസ്റ്റര് കതങ്ങ
45 ളെഫഡറല് ബാങ്ക് താമ�ക��ി ഭdണ സാധനങ്ങള് 
46 എ. ളെ	. എം. പി. Lി. എ. താമ�ക��ി മസാ$ സാധനങ്ങള്
47 കഡാ. കജായി അ�ി
48 ഷാഹുല് ഹമീP് കമാരു്
49 മഹിളാ ക	ാണ്ഗ്രസ്സ് ഭd്യവിഭവങ്ങള്
50 സിറ്റി മാള് ഭdണ സാധനങ്ങള്
51 ബി. ളെജ. പി. പഞ്ചായത്ത് 	മ്മിറ്റി കനന്ത്രക്കു$, വാഴക്കു$, കതങ്ങ,

(ക്ക, മാങ്ങ, ഇഞ്ചി, ക(ന, 
ളെവള്ള�ി, പപ്പായ, മത്തന്, 
	പ്പ

52 ദൃശ്യ (ാLിക്കുഴി വാഴക്കു$, കതങ്ങ
53 �വീന്ദ്രന് നായര് വാഴക്കു$
54 സ�സ്വതി കതങ്ങ, അ�ി, ശര്ക്ക�
55 ലുഖ്മാന് ഹാജി അ�ി
56 ഹനീഫ ളെവങ്കണക്കല് ളെവളിളെച്ചണ്ണ, പ�ിപ്പു്
57 ബിന്ദു ആനന്ദ് മാസ്ക്ക്, കതങ്ങ
58 വികല്ലജ് ഓഫീസര് അബ്ദുള് ഗഫൂര് പായസം
59 സുനില് ളെ	. അ�ി, 	ിഴങ്ങ്, ഉള്ളി
60 ജനാധിപത്യ  മഹിളാ  അകസാസ്സികയഷന്  ളെസൗത്ത്

കമഖ$ാ 	മ്മിറ്റി
പച്ചക്കറി

61 പള്ളിപ്പുറം കുടുംബം അ�ി, മസാ$
62 കപ്രംനാഥ് മംഗ$ക��ി പച്ചക്കറി
63 മാര്ട്ടിന് കതാമസ് റവ, പച്ചക്കറി
64 അര്ഷാP് എLവ$ം ളെവണ്ട
65 ളെവഴുപ്പൂര് അമ്പ$ം അ�ി
66 സ$ീം 	ാട്ടില് പീLി	യില് അ�ി
67 ബിച്ചു പള്ളിപ്പുറം ഉള്ളി
68 ശ്രീനിവാസന് പച്ചക്കറി	ിറ്റ്
69 ലുലു മാള് താമ�ക��ി റവ
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70 വൈഫസല് 	ാ�ാLി റവ
71 $ളിത (സി. ഡി. എസ്.) പച്ചക്കറി
72 സിദ്ധിഖ് പന്നൂര് (ായക്കLി
73 മാ�ിക	ാ $ിമിറ്റഡ് വാഴക്കു$, ക(ന, ളെവള്ള�ി, 

അ�ി, സണ്ഫ്ലവര് ഓയില് 
74 അജിത (അങ്കണവാLി Lീച്ചര്) പ�ിപ്പു്, വന്പയര്, 

മുളകുളെപാLി, മല്ലിളെപ്പാLി, 
ളെ(റിയുള്ളി, പുളി, പഞ്ചസാ�

75 ഗീത (അങ്കണവാLി Lീച്ചര്) പഞ്ചസാ�, (ായളെപ്പാLി, 
അവല്, ളെവളിളെച്ചണ്ണ

76 ളെ	. എസ്. യു. ളെ	ാടുവള്ളി നികയാജ	 മണ്ഡ$ം പച്ചക്കറി
77 $ീന ഐ. എം. സി. എച്ച്, സുധ ഐ. എം. സി. എച്ച്. പച്ചക്കറി, മസാ$ 

സാധനങ്ങള്
78 ഷാജു പാറമ്മല് കതങ്ങ
79 ബാപ്പു പി. Lി. അകണ്ടാണ കതങ്ങ
80 പു$�ി കുടുംബശ്രീ പച്ചക്കറി
81 ഓമനക്കുട്ടന് വൈവകുകന്ന�ളെത്ത (ായ
82 ആമി കുടുക്കിലുമ്മാ�ം കതങ്ങ
83 വികനാP് (പ്പങ്ങാകത്താട്ടത്തില് കതങ്ങ, (ക്ക
84 ളെ	. പി. എസ്. Lി. എ. താമ�ക��ി സബ്ബ് ജില്ല പച്ചക്കറി, പ�ിപ്പു്, റവ
85 എകക്കാ കഷാപ്പ് ക(ന
86 	ാ�ാLി റസിഡന്സ് അകസാസികയഷന് കതങ്ങ, വാഴക്കു$
87 	ണ്ടിയില് മുഹമ്മP് പച്ചക്കറി
88 എസ്. എന്. ഡി. പി. താമ�ക��ി ശാഖ റവ, വാഴക്കു$, ഉള്ളി
89 ളെ	. സി. സത്യപാല് കതങ്ങ
90 എÆ്  സര്വ്വീസ്  ളെമന്  ക	ാഓര്ഡികനഷന്  	മ്മിറ്റി

താമ�ക��ി
പച്ചക്കറി, പ�ിപ്പു്

91 വിജയന് വാLിക്കല് നാളിക	�ം
92 സിന്ധു വൈവകുകന്ന�ളെത്ത (ായ, 

പ$ഹാ�ം
93 നാസര് മാസ്റ്റര് ഉല്ലാസ് ക	ാളനി 2000 രൂപ
94 ഗംഗന് താമ�ക��ി വാഴക്കു$
95 ബി. ളെജ. പി. ളെവഴുപ്പൂര് പച്ചക്കറി, കതങ്ങ, (ക്ക
96 വിഷ്ണുനാഥന് കതങ്ങ
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97 ബികജഷ് ളെവഴുപ്പൂര് വിറകു്
98  കയാഗകdമ സഭ പച്ചക്കറി, മസാ$ 

സാധനങ്ങള്
99 വി. $ിജു അ�ി, പ�ിപ്പു്
100 വൈസനുല് ആബിPീന് തങ്ങള് അ�ി, പ�ിപ്പു്, പച്ചക്കറി
101 അഡ്വ. കജായ് അ�ി
102 വൈഫസല് കറായല് ക½ഡിങ് 	മ്പനി 

പ�പ്പന് ളെപായില്
അ�ി

103 ളെസൗത്ത് ഇന്ത്യന് ബാങ്ക് അ�ി
104 ശ്രീനിവാസന് (എല്. ഐ. സി.) വന്പയര് 
105 സഹീറ പച്ചക്കറി
106 സുശീ$ാമ്മ കതങ്ങ
107 ജാ�ിസ് ഉപ്പു്, പ�ിപ്പു്
108 ബഹു. എം. പി, എം. ളെ	. �ാഘവന് അ�ി
109 ഷ�ീഫ് അമ്പായകത്താടു് വൈവകുകന്ന�ളെത്ത (ായ, 

പ$ഹാ�ം
110 ളെസയ്P് അ	്ബര് 1000 രൂപ
111 കഡാ. ഷിറാസ് പ�ിപ്പു്, പഞ്ചസാ�, 

(ായളെപ്പാLി, റവ, ഉഴുന്നുപ�ിപ്പു്
112 സിയാ$ി താമ�ക��ി കതങ്ങ
113 ക	�ള വൈപ്രവറ്റ് ഫാര്മസിസ്റ്റ് അകസാസികയഷന് പച്ചക്കറി, മസാ$ 

സാധനങ്ങള്
114 അന്സാര് ചുങ്കം അച്ചാര്
115 ജയിംസ് ക½സി (ായ പ$ഹാ�ം
116 ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്ടര്, താലൂക്ക് കഹാ�ിറ്റല് (ായ പ$ഹാ�ം
117 ഗംഗ 	ാറ്ററിങ് പച്ചക്കറി
118 മജീP് അ�ീക്കല് (	ി�ി
119 സി.പി.എം, ളെ	Lവൂര് കനാര്ത്ത് ബ്രാഞ്ച് കതങ്ങ
120 ഗി�ീഷ് ളെ(മ്പ്ര കതങ്ങ
121 തനുകമാള് ഗുഡ്സ് ആ/് സര്വ്വീസ് താമ���ി പച്ചക്കറി
122 സമന്വയ പള്ളിപ്പുറം പച്ചക്കറി, പ$വ്യഞ്ജനങ്ങള് 
123 അച്ചുതന് നായര് ശ്രീ�ാഗം പച്ചക്കറി, പ$വ്യഞ്ജനങ്ങള്
124 $ിപിന് പിയൂസ് മസാ$ സാധനങ്ങള്
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125 വ$ിയ 	ാട്ടില് അബൂബക്കര് ഹാജി ഒരു Pിവസളെത്ത 
ളെ($വിനുളള സാധനങ്ങള്

126 ളെ	.പി.ജസീറ$ി (ായ പ$ഹാ�ം
 
താളെഴപ്പറയുന്ന  വ്യക്തി	ളും  സംഘLന	ളും  പ്രധാനമായും  ക	ാ�ങ്ങാടു്  സ്കൂളിളെ$  	മ്മ്യൂണിറ്റി
	ിച്ചണിക$ക്കു് ഭd്യസാമഗ്രി	ള്  സംഭാവനയായി നല്കി.

ക്രമ നമ്പര് വ്യക്തി�ള്,  ംഘടന�ള്, സ്ഥോപനങ്ങള്  ംഭോവന
1 �ഘു ക	ളമ്മാരു	ണ്ടി പച്ചക്കറി
2 ക$ാറി ഓകണഴ്സ് അകസാസികയഷന് പച്ചക്കറി
3 നാസര് ഇ. ളെ	. (ിക്കന്
4 ഷംസീര് പി. എം. പച്ചക്കറി
5 ഷാനവാസ് പി. ളെ	. ഓയില്, പ�ിപ്പു്
6 മജീP് പി. ളെ	. (ിക്കന്
7 അബ്ദുള് നാസര് അ�ി
8 എം. എം. സ$ീം അ�ി
9 അബ്ദുറഹിമാന് ഹാജി അ�ി
10 അബ്ദുള് ബഷീര് പച്ചക്കറി
11 ഇസ്മായില് പച്ചക്കറി

കമല്പ്പറഞ്ഞവളെ� കൂLാളെത  ഇതില്  ആളെ�ളെയങ്കിലും  അറിയാളെത  വിട്ടുകപായിട്ടുളെണ്ടങ്കില്
അവക�ാടു് dമ ക(ാPിക്കുന്നകതാളെLാപ്പം അവളെ�യും ഈ അവസ�ത്തില് നന്ദിപൂര്വ്വം സ്മ�ിക്കുന്നു.

മൃHങ്ങള്ക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണം
ക$ാക്ക്  ളെഡൗണ്  	ാ$ത്ത്  കഹാട്ടലു	ളും  റസ്റ്റാറന്റു	ളും  പൂര്ണ്ണ  കതാതില്  പ്രവര്

ത്തിക്കാതിരുന്നതിനാല്  അ$ഞ്ഞു  തി�ിയുന്ന  നായ്ക്കള്ക്കും  പൂച്ച	ള്ക്കും  ഭd്യdാമം  കന�ിട്ടിരുന്നു.
അവ  ഭdണം  $ഭിക്കാളെത  അക്രമസ്വഭാവം  	ാണിക്കാനുള്ള  സാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.  	മ്മ്യൂണിറ്റി
	ിച്ചണില് നിന്നും എല്ലാ Pിവസവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരും ആര്. ആര്. Lി. വളണ്ടിയര്മാരും 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/  വിവിധ  ഭാഗങ്ങളി$ായി  വിശന്നു്  അ$ഞ്ഞു  തി�ിഞ്ഞു  നLക്കുന്ന  നായ്ക്കള്ക്കും
പൂച്ച	ള്ക്കും ഭdണവിത�ണം നLത്തിയിരുന്നു.

കുടുംബശ്രീ ജന�ീയ പ്പ>ോട്ടല്
	മ്മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണു	ളുളെL പ്രവര്ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചകപ്പാള് മുന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും

ഏഴാം വാര്ഡ് ളെമമ്പറുമായ ശ്രീമതി.  സ�സ്വതിയുളെL കനതൃത്വത്തിലുള്ള  പവിത്രം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/  അംഗീ	ാ�കത്താളെL  ജന	ീയ  കഹാട്ടല്  ആ�ംഭിക്കു	യും  സബ്ബ്സിഡി
നി�ക്കില്  ളെപാതുജനങ്ങള്ക്കു് ഭdണം $ഭിക്കുന്നതിനുള്ള ളെസൗ	�്യം ഒരുക്കു	യും ളെ(യ്തു. 
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പവിത്രം കുടുംബശ്രീ നLത്തുന്ന ജന	ീയ കഹാട്ടല്

ജന	ീയ  കഹാട്ടല്  സംവിധാനം  വഴി  ളെഡാമിസില്ലറി  ളെ	യര്  ളെസ/റി(ഡി.  സി.  സി.)ല്
	്വാറവൈ/നില്  	ഴിയുന്ന  അകന്തവാസി	ള്ക്കും,  അഗതി	ള്ക്കും,  ക	ാവിഡ്  കപാസിറ്റീവ്  ആയ
ക�ാഗി	ള്ക്കും  ക�ാഗസമ്പര്ക്കത്തില്  	്വാറവൈ/നില്  നിന്നവര്ക്കുമLക്കം  ആവശ്യളെപ്പട്ടവര്ക്കു്
Pിവസം  മൂന്നു  കന�ം  ഭdണം  ളെസൗജന്യമായി  വിത�ണം  ളെ(യ്തു.  കമല്പ്പറഞ്ഞ  എല്ലാ
ഇനങ്ങളിലുമായി നാളിതുവളെ�  5,99,235/-  രൂപ ഭdണത്തിനു്  ളെ($വു്  വന്നിട്ടുണ്ടു്.  അഗതി	ള്ക്കു്
	മ്മ്യൂണിറ്റി  	ിച്ചണ് മുകഖന ഭdണം വിത�ണം ളെ(യ്യുന്നതിനു്  17,400/-  രൂപയും ളെ($വായിട്ടുണ്ടു്.
ജന	ീയ കഹാട്ടല് ഇകപ്പാഴും പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു.

പ്പ ോഷ്യല് ഡിസ്റ്റന് ിങ് എന്പ്പഫോഴ് ് ടെമ%് ടീമു�ള്
അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നികന്നാ ജില്ല	ളില് നികന്നാ തി�ിച്ചു വരുന്നവര്ക്കു് പനികയാ ക	ാവിഡ്

$dണങ്ങകളാ  	ണ്ടാല്  ഐളെസാക$ഷനില്  പാര്പ്പിക്കുവാന്  നിര്ക³ശിച്ചിരുന്നു.  താമ�ക��ി
ക	ാഴികക്കാടു നിന്നും വയനാടു് നിന്നും വരുന്നവരുളെL സംഗമ സ്ഥ$മായതിനാല് ഈ വിഷയത്തില്
പ്രകത്യ	  ജാഗ്രത  പു$ര്കത്തണ്ടി  വന്നു.  ആയതിനാല്  വ്യക്തി	ള്  സാമൂഹി	  അ	$ം
പാ$ിക്കുന്നുളെണ്ടന്നും  ആക�ാഗ്യവകുപ്പു്  നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന  മാര്ഗ്ഗ  നിര്ക³ശങ്ങള്  പാ$ിക്കുന്നുളെണ്ടന്നും
ഉറപ്പു  വരുത്താന്  ബഹു  ജില്ലാ  	ളക്LറുളെL  നിര്ക³ശപ്ര	ാ�ം  എല്ലാ  വാര്ഡു	ളിലും  വാര് ഡു  ത$
കസാഷ്യല്  ഡിസ്റ്റന്സിങ്  എന്കഫാഴ്സ് ളെമ/്  Lീം  രൂപീ	�ിക്കാന്  ഉത്ത�വായിരുന്നു.  അതിനാല്
അദ്ധ്യാപ	ളെ�യും  ജീവനക്കാളെ�യും  സന്നദ്ധകസനാ  വളണ്ടിയര്മാളെ�യും  ക(ര്ത്തു്  ഓക�ാ  വാര്
ഡിളെ/യും  	ാ�്യdമവും  സുഗമവുമായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  കസാഷ്യല്  ഡിസ്റ്റന്സിങ്  എന്
കഫാഴ്സ് ളെമ/് Lീമു	ളാക്കി ചുമത$ളെപ്പടുത്തി. അവര് വാര്ഡ് ത$ത്തില് വാര്ഡ് ളെമമ്പര്, ആശാ വര്
ക്കര്,  കപ്ര�ക്മാര്,  എസ് സി  എസ് Lി  ളെപ്രാകമാട്ടര്മാര്,  സന്നദ്ധ  പ്രവര്ത്ത	ര്,  ളെപാതുജനങ്ങള്
എന്നിവ�ില്  നിന്നും  വിവ�ങ്ങള്  കശഖ�ിച്ചു്  യഥാസമയം  പഞ്ചായത്തു്  ത$  ആര്  ആര്  Lിയുമായി
ബന്ധളെപ്പട്ടു് വിവ�ങ്ങള് വൈ	മാറു	യും ചുമത$	ള് നിര്വ്വഹിക്കു	യും ളെ(യ്തു. 

ഈ Lീമു	ള് വാര്ഡ്  ത$ത്തില്  എല്ലാ  വ്യാപാ�  സ്ഥാപനങ്ങളിലും  വ്യക്തി	ള്  സാമൂഹി	
അ	$ം  പാ$ിക്കുന്നുളെണ്ടന്നും  ആളു	ള്  കൂട്ടം  നില്ക്കുന്നിളെല്ലന്നും  ഉറപ്പു  വരുത്തി.  എല്ലാ  വ്യാപാ�
സ്ഥാപനങ്ങളിലും വൈ	 	ഴുകുവാനുള്ള സൗ	�്യം അഥവാ ഹാന്ഡ് സാനിവൈറ്റസര് $ഭ്യമാളെണന്നു്
ഉറപ്പു വരുത്തി.  സ്ഥാപനങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരും പുറത്തുനിന്നു്  വരുന്നവരും നിര്ബന്ധമായും
മാസ്ക്  ധ�ിക്കുന്നുകണ്ടാളെയന്നു  പ�ികശാധിച്ചു.  മാസ്ക്  ധ�ിക്കാളെത  ളെപാതുസ്ഥ$ങ്ങളില്  വ്യക്തി	ള്
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വരുന്നിളെല്ലന്നും ആളു	ള് ളെപാതുസ്ഥ$ങ്ങളില് തുപ്പുന്നിളെല്ലന്നും വ്യക്തിശു(ിത്വം പാ$ിക്കുന്നുളെണ്ടന്നും,
വ്യക്തി	ള്  അനാവശ്യമായി  വീLിനു  പുറകത്തക്കിറങ്ങുന്നതും  ളെപാതുസ്ഥ$ങ്ങളില്  അനാവശ്യമായി
കൂട്ടം കൂടു	യും ളെ(യ്യുന്നിളെല്ലന്നും ഉറപ്പാക്കി.
മൃതപ്പദ>  ംസ്കരണം 

ക	ാവിഡ്  ബാധിത�ായി  മ�ണളെപ്പടുന്നവരുളെL  മൃതകPഹങ്ങള്  ക	ാവിഡ്  കപ്രാകട്ടാകക്കാള്
പാ$ിച്ചുളെ	ാണ്ടു്  സംസ്ക�ിക്കുന്നതിനു്  പ�ിശീ$നം  നല്കിയ  സന്നദ്ധ  പ്രവര്ത്ത	രുളെL  ഒരു  പ്രകത്യ	
Lീമിളെനത്തളെന്ന ആക�ാഗ്യ വിP്യാഭ്യാസ സ്റ്റാ/ിങ് 	മ്മറ്റി ളെ(യര്മാളെ/ കനതൃത്വത്തില് സജ്ജമാക്കി
നിര്ത്തി. ക	ാവിഡ് ക�ാഗി	ള് അവര് (ി	ിത്സയില് 	ഴിഞ്ഞ ആശുപത്രി	ളില് മ�ണളെപ്പടുകമ്പാള്
അവരുളെL  മൃതകPഹങ്ങള്  അതാതു  സമയം  ആശുപത്രി	ളില്  നിന്നു്  സംസ്കാ�ത്തിനായി
വിട്ടു	ിട്ടുന്നതിനു  കവണ്ടി  അതാതു  ആ�ത്രി  കമധാവി	ള്ക്കും,  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ$  ശ്മശാനം
സംസ്ക�ണത്തിനായി  തയ്യാറാകുന്നതിനു്  മുമ്പു്  സ്വന്തം  വീട്ടുവളപ്പില്  സംസ്ക�ണത്തിനു
ളെസൗ	�്യമില്ലാത്തവര്ക്കു്  ക	ാഴികക്കാടു്  ക	ാര്പ്പകറഷനിളെ$  ശ്മശാനത്തില്  സംസ്ക�ണം
നLത്തുന്നതിനു്  ക	ാര്പ്പകറഷന്  ളെഹല്ത്ത്  ഓഫീസര്ക്കും  �ാപ	ല്  കഭPമില്ലാളെത  ളെസക്രട്ടറി
	ളെത്തഴുതി അയച്ചു ളെ	ാണ്ടിരുന്നു.
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തുLര്ന്നു്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/  അധീനതയിലുള്ള  ളെപാതുശ്മശാനം  	ാടു്  ളെവട്ടിളെത്തളിച്ചു
വൃത്തിയാക്കു	യും �ാത്രിയിലും സംസ്ക്കാ�ം നLത്തുന്നതിനായി ക	ടുവന്ന വയറിങ് റിപ്പയര് ളെ(യ്യു	യും
പുതിയ  ബള്ബു	ള്  സ്ഥാപിക്കു	യും  ളെ(യ്തു.  നാലു്  ക	ാവിഡ്  ക�ാഗി	ളെള  ക	ാവിഡ്
മാനPണ്ഡങ്ങള് പാ$ിച്ചുളെ	ാണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്മശാനത്തില് പഞ്ചായത്തിളെ$ ളെഹല്ത്ത് ഇന്
ളെ�ക്ടറുളെL കനതൃത്വത്തില് സംസ്ക�ിച്ചു.

പ്പ�ോവിഡ് വോര് റൂമും പ്പ�ോവിഡ് ടെ>ല്�് ഡസ്കും
അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളില്  ക�ാഗി	ള്ക്കു്  സഹായം  നല്കുന്നതിനും  അവര്ക്കു്  മറ്റു

സഹായങ്ങള്  നല്കുന്നതിനുമായി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ഓഫീസില്  ക	ാവിഡ്  വാര്  റൂം  ആ�ംഭിച്ചു്
ളെസൗ	�്യം  ളെ(യ്തു.  �ണ്ടു  ഘട്ടങ്ങളി$ായി  നLന്ന  വാര്  റൂം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു്  ളെഹല്ത്ത്  ഇന്
ളെ�ക്Lര്മാ�ായ സജീവന്, സമീര് എന്നിവക�ാളെLാപ്പം അസിസ്റ്റ/് ളെസക്രട്ടറി കPവPാസന്, ക്ലാര്ക്ക്
ഫികറാസ്  ബാബു  എന്നിവളെ�  നികയാഗിച്ചു.  ക	ാവിഡ്  ബാധിച്ചു്  വീടു	ളില്  	്വാറവൈ/നി$ായ
ക�ാഗി	ള്ക്കു് സാന്ത്വനവും കഫാണ് വഴിയുള്ള വൈവP്യസഹായവും ഇത� സഹായങ്ങളും നല്കുന്നതിനു്
പഞ്ചായത്ത്  പ്രകPശളെത്ത  കസവനസന്നദ്ധ�ായ  കഡാക്ടര്മാരും,  നഴ്സ് മാരും,  റിട്ടകയര്ഡ്
ഉകP്യാഗസ്ഥരും,  ആശ  വര്ക്കര്മാരും,  കുടുംബശ്രീ  പ്രവര്ത്ത	രും,  സന്നദ്ധസംഘLനാ  പ്രവര്
ത്ത	രും,  റസിഡന്സി  അകസാസികയഷന്  പ്രതിനിധി	ളും,  സീനിയര്  വിP്യാര്ത്ഥി	ളുമLങ്ങുന്ന
ളെഹല്പ്പ് ഡസ്ക് സംഘLിപ്പിച്ചു് അവരുളെL കസവനം എത്തിച്ചു ളെ	ാടുത്തു.

മരുന്നു് വിതരണവും പി. പി. ഇ. �ിറ്റ് വിതരണവും
ക$ാക്ക്ഡൗണ്  മൂ$ം  പുറത്തു  കപായി  ളെതാഴിളെ$ടുക്കുവാനുള്ള  സാഹ(�്യം  നി$ച്ചതിനാല്

വരുമാനമില്ലാതായ ആവശ്യക്കാ�ായ ക�ാഗി	ള്ക്കു് സര്ക്കാര് ഉത്ത�വു് പ്ര	ാ�ം (ി	ിത്സയ്ക്കു കവണ്ടി
ആവശ്യമായ  മരുന്നു	ള്  ളെസൗജന്യമായി  വിത�ണം  ളെ(യ്തു.  ഇകതാളെLാപ്പം  ഹ�ിത	ര്മ്മ
കസനാംഗങ്ങള്ക്കും ആര്. ആര്. Lി.  അംഗങ്ങള്ക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/ കനതൃത്വത്തില് പി. പി.  ഇ.
	ിറ്റു	ള് വാങ്ങി വിത�ണം ളെ(യ്തു.  ബി.  പി.  എല്.  $ിസ്റ്റില് ഉള്ളെപ്പട്ട ക�ാഗി	ള്ക്കായി  18,454/-
രൂപയുളെL മരുന്നു	ള് വിത�ണം ളെ(യ്തു. കൂLാളെത വിവിധ ത$ങ്ങളില് ക	ാവിഡ് പ്രതിക�ാധ പ്രവര്
ത്തനങ്ങളില് ഏര്ളെപ്പട്ട വളണ്ടിയര്മാര്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കുമായി ഒന്ന� $dകത്താളം രൂപയുളെL പി.
പി. ഇ. 	ിറ്റു	ള് വിത�ണം നLത്തി.

പള് ് ഓക്സി മീറ്റര്
ക	ാവിഡ്  ബാധിച്ചു്  	്വാറവൈ/നില്  	ഴിയുന്ന  ക�ാഗി	ള്ക്കു്  പള്സ്  ഓÆിമീറ്റര്

$ഭ്യമാക്കുന്നതിനു കവണ്ടി ഒരു പള്സ് ഓÆിമീറ്റര് ($ഞ്ച് നLത്തി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് നിന്നും വാര് 
ഡിനു 3 എണ്ണം വച്ചു് 57 പള്സ് ഓÆി മീറ്റര് $ഭിച്ചു. കശഷം കവണ്ടവയില്  കുറളെച്ചണ്ണം ഉPാ�മതി	ളില്
നിന്നു്  സംഭാവനയായും  $ഭിച്ചു.  ബാക്കി  കവണ്ടി  വന്നവ  വി$യ്ക്കു  വാങ്ങി.  ക	ാവിഡ്  ക�ാഗി	ള്ക്കു്
ആവശ്യത്തിനനുസ�ിച്ചു് അവ വിത�ണം ളെ(യ്തു. 

ടെമോബൈബല് ടെമഡിക്കല് യൂണിറ്റ്
ബഹു.  ജില്ലാ  	ളക്LറുളെL  ഉത്ത�വു  പ്ര	ാ�ം  നഴ്സ്  (ധന്യ  ഹ�ി),  നഴ്സിങ്  അസിസ്റ്റ/്

(നഫീസ  Lി.),  അവര്ക്കു  കപാ	ാനുള്ള  വാഹനം,  അവശ്യ  മരുന്നു	ള്  എന്നീ  ളെസൗ	�്യങ്ങകളാളെL
ആ�ംഭിച്ച ളെമാവൈബല് ളെമഡിക്കല് യൂണിറ്റ്  പഞ്ചായത്തിളെ$ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് 	്വാറവൈ/നില്
	ഴിയുന്ന  ക	ാവിഡ്  ക�ാഗി	ള്ക്കു്  അവശ്യം  കവണ്ടുന്ന  മരുന്നു	ളും  ളെമഡിക്കല്  സഹായവും
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സാന്ത്വന (ി	ിത്സയും എത്തിച്ചു നല്കി.  ളെമാവൈബല് ളെമഡിക്കല് യൂണിറ്റിളെ$ ജീവനക്കാര്ക്കു് ശമ്പളം,
ക�ാഗി	ള്ക്കു് മരുന്നു്, മറ്റു ളെ($വു	ള്ക്കുമായി 3,36,496/- രൂപ ളെ($വഴിച്ചു.

ളെമാവൈബല് ളെമഡിക്കല് യൂണിറ്റിളെ$ ജീവനക്കാര് ഫീല്ഡില് പ്രവര്ത്തനത്തില്

ളെമാവൈബല് ളെമഡിക്കല് യൂണിറ്റിളെ$ ജീവനക്കാര് ഫീല്ഡില് പ്രവര്ത്തനത്തില്

പ്പ�ോവിഡ്  ടെടസ്റ്റ്  �്യോമ്പു�ള്
ക	ാവിഡിളെ/ തുLക്കത്തില് വികPശത്തു നിന്നും വരുന്നവര്ക്കും സമ്പര്ക്കമുള്ളവര്ക്കും ളെLസ്റ്റ്

ളെ(യ്യുന്നതിനായി താലൂക്ക് ആ�ത്രി സൂപ്രണ്ട് കഡാ. ക	ശവനുണ്ണി, കഡാ. അനു�ാധ, ളെഹല്ത്ത് ഇന്
ളെ�ക്Lര്  ളെ	.  സി.  ബഷീര്  എന്നിവരുളെL  കനതൃത്വത്തില്  പ്രകത്യ	  Lീം  രൂപീ	�ിച്ചു്  വിവിധ
ക	ന്ദ്രങ്ങളില് വച്ചു് ളെLസ്റ്റ് 	്യാമ്പു	ള് നLത്തു	യുണ്ടായി. 	ാ�ാLി യു. പി. സ്കൂളിലും, ക	ാ�ങ്ങാടു് എല്.
പി.  സ്കൂളിലും വൈഹ$ാ/്  ഓഡികറ്റാറിയത്തിലും മറ്റുമായാണു് വിവിധ സമയങ്ങളില് ക	ാവിഡ്  ളെLസ്റ്റ്
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[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

	്യാമ്പു	ള്  സംഘLിപ്പിച്ചതു്.  ളെത�ളെഞ്ഞടുപ്പു്  ഡ്യൂട്ടിയ്ക്കു്  നികയാഗിക്കളെപ്പട്ടവര്ക്കും  സാമൂഹ്യ  �ാഷ്ട്രീയ
സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത	ര്ക്കും ഓകട്ടാ വൈ¬വര്മാര്ക്കും ക	ാവിഡ് ളെLസ്റ്റ് നLത്തി.

ക	ാവിഡ് ളെLസ്റ്റ് 	്യാമ്പു	ളില് നിന്നു്

ക	ാവിഡ് ളെLസ്റ്റ് 	്യാമ്പു	ളില് നിന്നു്

ടെ�ോപ്പറോണ ടെ�യര് ടെ %ര്
പ്രവാസി	ള്  വളളെ�യധി	മുള്ള  പ്രകPശമാണു്  താമ�ക��ി  ഉള്ളെപ്പട്ട  മ$ബാര്  കമഖ$ .

മഹാമാ�ികയാടുള്ള ഭയം 	ാ�ണം പ്രവാസി	ളെള സ്വന്തം വീട്ടില് കപാലും 	യറാന് സമ്മതിക്കാത്ത
സാഹ(�്യമാണു്  പ്രവാസി	ള്  നാട്ടിളെ$ത്തിയകപ്പാള്  	ാണാനിLയായതു്.  സര്ക്കാര്  ഈ
വിഷയത്തില്  ഇLളെപടു	യും  പ്രവാസി	ള്ക്കു്  	്വാറവൈ/ന്  ളെസൗ	�്യം  ഏര്ളെപ്പടുത്താന്  അതാത്
പ്രാകPശി	 സര്ക്കാറു	ള്ക്കു് നിര്ക³ശം നല്കു	യും ളെ(യ്തു. 	മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

തുLരുന്നതിനിLയില് തളെന്ന താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/ ളെ	ാകറാണ ളെ	യര് ളെസ/റു	ളായി
പ്രധാനളെപ്പട്ട �ണ്ടു് കഹാട്ടലു	ളായ വയനാടു് റീജന്സി കഹാട്ടലും,  ഹസ്തിനപു�ി കഹാട്ടലും വികPശത്തു
നിന്നു മLങ്ങുന്ന പ്രവാസി	ള്ക്കു കവണ്ടിയും,  കൂLാളെത അല്കഫാണ്സാ വൈഹസ്കൂള്,  മര്ക്കസ് ഗാര്
ഡന്  എന്നിവ  മറ്റു  സംസ്ഥാനങ്ങളില്  നിന്നു  മLങ്ങുന്നവര്ക്കു  കവണ്ടിയും  ബഹു.  ജില്ലാ  	ളക്ടറുളെL
ഉത്ത�വു് പ്ര	ാ�ം ഏളെറ്റടുത്തു.

മര്ക്കസ് ഗാര്ഡനിളെ$ റൂമു	ള് ളെ	ാകറാണ ളെ	യര് ളെസ/റിനു കവണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നു. എഫ്. Lി. എസ്. മാ�ായ അനി$,
ശ്രീനിവാസന് എന്നിവര്

അല്കഫാണ്സ സ്കൂളിളെ$ മുറി	ള് ളെ	ാകറാണ ളെ	യര് ളെസ/റിനു കവണ്ടി വളണ്ടിയര്മാര് തയ്യാറാക്കുന്നു 
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[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

കഹാട്ടല് വയനാടു് റീജന്സിയിളെ$ ളെ	ാകറാണ ളെ	യര് ളെസ/റില് എത്തികച്ചര്ന്ന പ്രവാസി	ളുളെL ആP്യ
ബാച്ചു	ളിളെ$ാന്നു്

ഹസ്തിനപു�ി കഹാട്ട$ിളെ$ ളെ	ാകറാണ ളെ	യര് ളെസ/ര് വൈ		ാ�്യം ളെ(യ്യുന്നതിനായി ക്ലാര്ക്ക്
ഫികറാസ് ബാബുവികനയും വയനാL് റീജന്സി കഹാട്ട$ിളെ$ ളെ	ാകറാണ ളെ	യര് ളെസ/ര് വൈ		ാ�്യം
ളെ(യ്യുന്നതിനായി  ക്ലാര്ക്ക്  കവണുകഗാപാ$കനയും  അല്കഫാണ്സാ  സ്കൂളിളെ/  ളെ	ാകറാണ  ളെ	യര്
ളെസ/ര്  	ാ�്യങ്ങള്ക്കായി  സീനിയര്  ക്ലാര്ക്ക്  സുക�ന്ദ്രകനയും,  മര്ക്കസ്  ഗാര്ഡളെ/  ളെ	ാകറാണ
ളെ	യര് ളെസ/ര് വൈ		ാ�്യം ളെ(യ്യുന്നതിനായി സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് സുനില് കുമാറികനയും  മാകനജര്
മാ�ായി  ചുമത$ളെപ്പടുത്തി.  കഹാട്ടലു	ള് സി.  സി.  സി.  	ളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചുമത$	ള് അസി.
ളെസക്രട്ടറി കPവPാസന്, ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്ടര് സജീവന്, ക്ലാര്ക്ക് മുഹ്സിന് എന്നവര് ഏളെറ്റടുത്തു.
20/05/2020 നു് വികPശത്തു നിന്നുള്ള ആP്യ സംഘം റഷ്യയില് നിന്നും എത്തുളെമന്നു് അറിയിപ്പു് $ഭിച്ചു.
അകന്നPിവസം  പു$ര്ളെച്ച  തളെന്ന  റഷ്യയില്  നിന്നുള്ള  ആP്യ  യാത്രാസംഘം  വിമാനത്താവളത്തില്
എത്തിയിരുന്നു.  യാത്രാസംഘളെത്ത  താമ�ക��ിയിളെ$ത്തിക്കാനുള്ള  ബസിളെ/  വൈ¬വര്  മുന്കൂട്ടി
ബന്ധളെപ്പട്ടിരുന്നതിനാല്  തളെന്ന  മാകനജര്  ഫികറാസ്  ബാബു  സംഘളെത്ത  വൈ¬വറുമായി
ബന്ധിപ്പിക്കു	യും,  വൈ¬വര്  യാത്രാ  സംഘളെത്ത  �ാവിളെ$  പത്ത�  മണി  ആവുകമ്പാകഴക്കും
ഹസ്തിനപു�ി കഹാട്ട$ില് എത്തിക്കു	യും ളെ(യ്തു.  കഹാട്ട$ില് പ്രവാസി	ളുളെL സഹായത്തിനായുള്ള
വള/ിയര്മാളെ� പ്രാകPശി	മായി $ഭ്യമായിരുന്നില്ല.  അതിനാല് ജില്ലാ ക	ാവിഡ് 	ണ്ക½ാള് റൂമില്
�ജിസ്റ്റര് ളെ(യ്തിരുന്ന വളണ്ടിയര്മാ�ായ ജൗഹര്,  ഷഹീര് എന്നിവര് തക$Pിവസം �ാവിളെ$ തളെന്ന
കഹാട്ട$ില് എത്തികച്ചര്ന്നു. യാത്രാസംഘത്തിനു കവണ്ട അവശ്യ കസവനങ്ങള് ഇവര് മുകഖന നLത്തി.
അകന്ന  Pിവസം  തളെന്ന  എത്തുളെമന്നു്  അറിയിപ്പു്  $ഭിച്ചിരുന്ന  ളെസൗPിയില്  നിന്നുള്ള  യാത്രാസംഘം
വിമാനത്താവളത്തില്  എത്തിയതു്  �ാത്രിയായിരുന്നു.  കഹാട്ട$ിളെ$  സി.  സി.  സി.യുളെL  മാകനജര്
ചുമത$യുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാര്ക്ക് കവണുകഗാപാ$ന്,  വയനാL്  റീജന്സി കഹാട്ടല് സ്ഥിതി ളെ(യ്തിരുന്ന
വാര്ഡിളെ/  ളെമമ്പര്  ശ്രീമതി  മഞ്ജിത,  ക്ലാര്ക്ക്  മുഹ്സിന്,  ളെതാഴിലുറപ്പു്  വിഭാഗം  ജീവനക്കാ�ന്
ഫാസില്,  ആര്.  ആര്.  Lി.  വളണ്ടിയര്  മജീP്  എന്നിവര്  �ാത്രിയിലും  എത്തിളെക്കാണ്ടിരുന്ന  വാഹന
സംഘത്തിനു്  നിര്ക³ശം  നല്	ി  കഹാട്ട$ില്  	ാത്തിരുന്നു.  കഹാട്ട$ില്  സി.  സി.  സി.  വളണ്ടിയര്
മാ�ായ മുഹമ്മP് അസ് $ം,  മുഹമ്മP്  ഷഹബാസ് എന്നവര് തക$Pിവസം തളെന്ന ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.
അര്ദ്ധ�ാത്രി  പന്ത്രണ്ട�  മണികയാളെL  വാഹനം  താമ�ക��ിയിളെ$ത്തി.  താമ�ക��ിയില്
എത്തുകമ്പാകഴക്കും  ളെമയ്  മാസത്തിളെ$  ചൂLില്  യാത്രക്കാര്  dീണിത�ായിരുന്നു.  എല്ലാവരുകLയും
വൈ	യ്യിളെ$  ളെവള്ളം  തീര്ന്നു  കപായിരുന്നു.  മുഹ്സിന്,  ഫാസില്  എന്നീ  ജീവനക്കാര്  കുപ്പിളെവള്ളം 
$ഭിക്കുകമാ  എന്നു്  അകന്വഷിക്കുന്നതിനായി  അവരുളെL  വാഹനങ്ങളില്  അങ്ങാLി  $d്യമാക്കി
യാത്രയായി.  എന്നാല് എവിളെLയും 	L തുറന്നിരുന്നില്ല.  �ാക�ാത്തു് വികല്ലജ് ഓഫീസിനു സമീപത്തുള്ള
സംസം  കൂള്ബാര്  എന്ന  	L അLച്ചിരുന്നു.  	LയുLമയായ  അബ്ദുള് മജീP്  എന്നവരുളെL  കഫാണ്
നമ്പര് ളെതാഴിലുറപ്പു്  വിഭാഗം ജീവനക്കാ�നായ ഫാസി$ിളെ/ വൈ	വശമുണ്ടായിരുന്നു.  	LയുLമളെയ
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[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

കഫാണ്  വിളിച്ചു്  	ാ�്യം  പറഞ്ഞകപ്പാള്  ളെപളെട്ടന്നു  തളെന്ന  സ്ഥ$ളെത്തത്തി  	L  തുറക്കു	യും  ഒരു
ളെ	യ്സ്  ളെവള്ളം  നല്കു	യും  ളെ(യ്തു.  കുട്ടി	ളും  സംഘത്തിലുളെണ്ടന്നറിഞ്ഞ  	Lക്കാ�ന്
ആവശ്യത്തിനു് പഴവും ബിസ്ക്കറ്റു	ളും നല്	ി.  പണം നല്	ാന് ക്ലാര്ക്ക് മുഹ്സിന് തയ്യാറാളെയങ്കിലും
അതു്  കàഹപൂര്വ്വം  	 LയുLമ  നി�സിച്ചതും  ക$ാക്ക്ഡൗണ്  	ാ$ത്തു്  അളെല്ലങ്കില്
പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിളെ$  മ$യാളി	ളുളെL  പ���  സഹ	�ണത്തിക/യും  സാകഹാP�്യത്തിക/യും
ഉPാഹ�ണമായിരുന്നു. മുഹ്സിനും ഫാസിലും ളെവള്ളത്തിളെ/ ളെ	യ്സു	ളുമായി കഹാട്ട$ിളെ$ത്തി അതു
യാത്രക്കാര്ക്കു  വിത�ണം  ളെ(യ്തു.  ഇവര്ക്കു്  ആവശ്യമായ  ഭdണം  എത്തിക്കുന്നതിനു  റാപ്പിഡ്
ളെറക�ാണ്സ്  Lീമിളെന  (ആര്.  ആര്.  Lി.)  ചുമത$ളെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  തുLര്ന്നുള്ള  Pിവസങ്ങളില്
	മ്യൂണിറ്റി 	ിച്ചണില് നിന്നും ആര്.  ആര്.  Lി.  ളെമമ്പര്മാര് പഞ്ചായത്തിളെ/ വാഹനത്തില് ഇവര്ക്കു
ഭdണം  എത്തിച്ചു  നല്	ി.  മറ്റു  കജാ$ിത്തി�ക്കു	ള്ക്കിLയിലും  എല്ലാ  Pിവസവും  ഭdണം
കൃത്യസമയത്തു  തളെന്ന  എത്തിച്ചു  നല്കുന്നതില്  വൈ¬വര്  ഇസ്ഹാഖിളെ/  കസവനം  എടുത്തു
പറകയണ്ടതാണു്.  പിന്നീടു വന്നിരുന്ന പ്രവാസി	ള് �ാത്രി വന്നിറങ്ങു	യും എയര്കപാര്ട്ടില് എത്തിയ
ഉLളെന തളെന്ന ളെവബ്ബ്വൈസറ്റില് അപ്  ക$ാഡ്  ളെ(യ്തിട്ടുള്ള ളെ	ാകറാണ ളെ	യര്  ളെസ/ര് മാകന ജര്
മാളെ� കഫാണില് ബന്ധളെപ്പടുന്ന മുറയ്ക്കു് �ാത്രി ഉറക്കളെമാഴിഞ്ഞും പ്രവാസി	ളെള സി.  സി.  സി.	ളില് 
എത്തിക്കാന്  മാകനജര് മാ�ായ  ഫികറാസ്  ബാബുവും  കവണുകഗാപാലും  ഉത്സാഹിക്കു	യും  പികറ്റ
Pിവസങ്ങളില് കജാ$ിയ്ക്കു് ഹാജ�ായി ഉത്ത�വാPിത്തങ്ങളില് ഏര്ളെപ്പടു	യും ളെ(യ്തു ളെ	ാണ്ടിരുന്നു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ഓഫീസിളെ$  ജീവനക്കാളെ�ല്ലാവരും  തളെന്ന  പ്രതിസന്ധി  ഘട്ടത്തില്  ഈ
�ീതിയി$ാണു്  സമയക്രമം  കനാക്കാളെത  24x7  വിവിധ  ചുമത$	ളില്  ഏര്ളെപ്പട്ടുളെ	ാണ്ടിരുന്നതു്. 
05/09/2020 നു്  ളെ	ാകറാണ  ളെ	യര്  ളെസ/റു	ളിളെ$  അവസാനളെത്ത  പ്രവാസിയും  വീട്ടിക$യ്ക്ക്
മLങ്ങിയ  കശഷം  ളെ	ാകറാണ  ളെ	യര്  ളെസ/റു	ളുളെL  പ്രവര്ത്തനം  അവസാനിപ്പിച്ചു.  സി.  സി.
സി.	ളിളെ$ വളണ്ടിയര്മാരുളെL കസവനം നന്ദിപൂര്വ്വം സ്മ�ിക്കുന്നു.  മുന് ഭ�ണസമിതി അംഗങ്ങള്ക്കു
നല്	ിയ യാത്രയയപ്പിളെനാപ്പം സി.  സി.  സി.  വളണ്ടിയര്മാര്ക്കു കൂLി  ളെമളെമക/ാ നല്	ി അവളെ�
ആP�ിക്കു	യും ളെ(യ്തു. 

സി. സി. സി.	ളിളെ$ വളണ്ടിയര്മാക�ാളെLാപ്പം പ്രസിഡണ്ട്, വൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്, ളെസക്രട്ടറി, ജീവനക്കാര്
ഏ	കPശം  മൂന്നു  $dകത്താളം  രൂപ  ളെ	ാകറാണ  ളെ	യര്  ളെസ/റു	ളുളെL  നLത്തിപ്പിനു  കവണ്ടി
ളെ($വഴിച്ചു.

താള് 30/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022
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ഇതര  ംസ്ഥോനങ്ങളില് നിന്നും എത്തുന്നവടെര വിവിധ പ്പ�ോവിഡ് ടെ�യര് ടെ %റു�ളില്
എത്തിക്കുന്നതിനു് ടെമച്ചടെ�ട്ട ജില്ലോതല ക്രമീ�രണത്തിനോയി ബഹു. �ളക്ടര്ക്കു് ശിപോര്ശ

2020  ളെമയ് മാസത്തില് ക	ാഴികക്കാടു് ജില്ലയില് ഇത� സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും എത്തുന്ന
ആളു	ളെള  വിവിധ  ക	ാവിഡ്  ളെ	യര്  ളെസ/റു	ളില്  എത്തിക്കുന്നതിനു്  ക്രമീ	�ണം  ഏര്
ളെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  എന്നാല്  ക	ാഴികക്കാടു്  ജില്ലയില്  അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്  നിന്നും  നി�വധി
ആളു	ളാണു്  കറാഡ്  മാര്ഗ്ഗകമാ,  ളെറയില്  മാര്ഗ്ഗകമാ  ആയി  Pിവകസന  എത്തിളെക്കാണ്ടിരുന്നതു്.
ഇത്ത�ത്തില് ആളു	ള് ജില്ലയില് എത്തിയതിനു കശഷമാണു അവ�വരുളെL പഞ്ചായത്തു	ളിക$ക്കു്
പ്രസ്തുത  വിവ�ം  $ഭിച്ചിരുന്നതു്.  അതിനാല്  യഥാസമയം  അവളെ�  അതാതു്  പഞ്ചായത്തു	ളിക$ക്കു്
എത്തിക്കുന്നതിനു്  ജില്ലയിളെ$  എല്ലാ  തക³ശസ്വയംഭ�ണ  സ്ഥാപന  ളെസക്രട്ടറിമാര്ക്കും  പ്രാകയാഗി	
പ്രയാസങ്ങള് അനുഭവളെപ്പട്ടിരുന്നു.  അവര് എത്തുന്ന വിവ�ം കന�കത്ത തളെന്ന അറിയാത്തതിനാല്
മുന്കൂട്ടിയുള്ള  തയ്യാളെറടുപ്പിനു്  സാധിച്ചിരുന്നില്ല.  അസമയത്തും  മറ്റും  എത്തുന്ന  ആളു	ളെള
സു�dിതമായി പഞ്ചായത്ത് ത$ ക	ാവിഡ് ളെ	യര് ളെസ/റു	ളിക$യ്ക്കു്  മാറ്റുന്നതിനു്   യഥാസമയം
ആംബു$ന്സ് $ഭിക്കാത്ത സാഹ(�്യം പ$ സമയത്തും കന�ികLണ്ടി വന്നു.  ആളു	ളുളെL ഈ വ�വു്
കുറച്ചധി	ം 	ാ$കത്തക്കു് തുLര്കന്നക്കാളെമന്നു 	ണക്കാക്കിയിരുന്നതിനാല് ജില്ലാത$ത്തില്ത്തളെന്ന
ഇതിളെനാരു  ളെമച്ചളെപ്പട്ട  സ്ഥി�ം  സംവിധാനം  കവണ്ടതായിട്ടുളെണ്ടന്നു  	ണ്ടു.  ആയതിനാല്  ഈ
അളെസൗ	�്യത്തിനു് ഒരു കപാംവഴിളെയന്ന നി$യിലും,  ഈ പ്രശ്നം പ�ിഹ�ിക്കാന് സാധികച്ചക്കുളെമന്നു
പ്രതീdിച്ചു  ളെ	ാണ്ടും  താമ�ക��ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ളെസക്രട്ടറി  ജയ്ളെസന്  ളെനടുമ്പാ$,  	ായണ്ണ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ളെസക്രട്ടറി ശ്രീ.  മകനാജ് കുമാര് ളെ	.  Lി.യുമായി ക(ര്ന്നു് ഒരു ളെമച്ചളെപ്പട്ട ജില്ലാത$
ക്രമീ	�ണത്തിനുള്ള ±ാനും ഭൂപLവും  തയ്യാറാക്കി ബഹു.  ജില്ലാ 	ളക്Lര്ക്കു് ശിപാര്ശ ളെ(യ്യു	യും
ആയതു് ബഹുമാനളെപ്പട്ട ജില്ലാ 	ളക്Lര് അംഗീ	�ിച്ചു് ജില്ലാ ത$ത്തില് നLപ്പാക്കു	യും ളെ(യ്തതു് എല്ലാ
തക³ശസ്വയംഭ�ണസ്ഥാപന  ളെസക്രട്ടറിമാര്ക്കും  ആശ്വാസമാവു	യും,  ളെമാത്തത്തില്  ഈ
ത$ത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തനം ളെമച്ചളെപ്പടു	യും ളെ(യ്തു.

പ്പ�ോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ബൈലന് ട്രീറ്റ്ടെമ%് ടെ %ര് ( ി. എഫ്. എല്. ടി.  ി.)
ക	ാവിഡ്  ക�ാഗബാധ  വ്യാപ	മായി  പLര്ന്ന  സാഹ(�്യത്തില്  ആശുപത്രി	ളിളെ$

ളെസൗ	�്യങ്ങള്  മതിയാ	ാളെത  വന്നാല്  ക�ാഗി	ളെള  പ്രകവശിപ്പിച്ചു  (ി	ിത്സിക്കുന്നതിനു്
സാമ്പത്തി	dമതയും  ളെസൗ	�്യമുള്ള  സ്ഥാപനങ്ങളുമുള്ള  തക³ശ  സ്വയംഭ�ണ  സ്ഥാപനങ്ങള്
ളെസൗ	�്യം  ഒരുക്കണളെമന്ന  നിര്ക³ശം  $ഭിച്ചു.  ക	ാവിഡ്  ഫസ്റ്റ്  വൈ$ന്  ½ീറ്റ്ളെമ/്  ളെസ/ര്  എന്ന
കപ�ില്  നാമ	�ണം  ളെ(യ്യളെപ്പട്ട  ഈ  സ്ഥാപനം  തുLങ്ങാന്  പറ്റുന്ന  ത�ത്തില്  ഓക�ാ  ളെസ/ര്
	ണ്ടുപിLിക്കു	യായിരുന്നു  അടുത്ത  കജാ$ി.  താമ�ക��ി  താലൂക്ക്  ആ�ത്രി  സൂപ്രണ്ട്  കഡാ.
ക	ശവനുണ്ണിയുളെL  കനതൃത്വത്തില്  അകണ്ടാണ  മഹല്ലു്  	മ്മറ്റിയുളെL  ഉLമസ്ഥതയിലുള്ള  	ണ്ളെവന്
ഷന്  ളെസ/ര്  സന്ദര്ശിച്ചു്  പ്രവര്ത്തനകയാഗ്യമാളെണന്നു്  ഉറപ്പു  വരുത്തി.  ഈ  	ണ്ളെവന്ഷന്
ളെസ/റിളെന  സി.  എഫ്.  എല്.  Lി.  സി.  ആക്കി  മാറ്റുന്നതിനു്  അസിസ്റ്റ/്  ളെസക്രട്ടറി  കPവPാസന്,
സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് സുക�ന്ദ്രന്, ക്ലാര്ക്ക് മുഹ്സിന് എന്നിവക�ാളെLാപ്പം എഫ്. Lി. എസ്സുമാ�ായ അനി$,
ജമീ$, ശ്രീനിവാസന്, ബാ$ന് എന്നിവരും കൂLാളെത മറ്റു ജീവനക്കാ�ായ അനിത, 	മറു³ീന്, മകഹഷ്,
ഫികറാസ് ബാബു, ജിഷാP$ി, സുനിത എന്നിവരും ക(ര്ന്നകതാളെL താലൂക്ക് ആ�ത്രിയില് നിന്നും, മPര്
കമ�ി ആ�ത്രിയില് നിന്നും, (ാവറ കഹാ�ിറ്റ$ില്  നിന്നും, താമ�ക��ി വി. വി. കഹാ�ിറ്റ$ില് നിന്നും
	ട്ടിലു	ളും  ളെബഡും  കശഖ�ിക്കു	യും  തുLര്ന്നു്  അവികLക്കു  വരുന്ന  ക�ാഗി	ള്ക്കു്  ആവശ്യമായ
പ്രാഥമി	 ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള സാധന സാമഗ്രി	ള് വാങ്ങു	യും സി.  എഫ്.  എല്.  Lി.  സി.  പ്രവര്
ത്തന സജ്ജമാളെണന്നു് ബഹു. ജില്ലാ 	ളക്ടളെറ അറിയിക്കു	യും ളെ(യ്തു.

താള് 31/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022
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അകണ്ടാണ മഹല്ലു് 	ണ്ളെവന്ഷന് ളെസ/റില് സി. എഫ്. എല്. Lി. സി. ഒരുക്കുന്നതുമായി ബന്ധളെപ്പട്ട (ര്ച്ചയില് അസി.
ളെസക്രട്ടറി കPവPാസന്, താലൂക്ക് ആ�ത്രി സൂപ്രണ്ട് കഡാ. ക	ശവനുണ്ണി, ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്Lര്മാ�ായ സജീവന്,

ളെ	. സി. ബഷീര്, സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് സുക�ന്ദ്രന് 

എന്നാല് ക	ാവിഡ് ക�ാഗബാധ കുറഞ്ഞു് നിയന്ത്രണ വികധയമായതിളെ/ അLിസ്ഥാനത്തില്
സി.  എഫ്.  എല്.  Lി.  സി.  പ്രവര്ത്തികക്കണ്ടി  വന്നില്ല.  ആയതിനാല്  അധി	ം  താമസിയാളെത
സാധനസാമഗ്രി	ള്  ഓഫീസിക$ക്കു്  മLക്കിളെക്കാണ്ടു  വ�ി	യും  ളെ	ട്ടിLം  ഉLമസ്ഥനു്  ബഹു.  ജില്ലാ
	ളക്ടറുളെL നിര്ക³ശ പ്ര	ാ�ം വിട്ടു നല്കു	യും ളെ(യ്തു.

സി. എഫ്. എല്. Lി. സി. ഒരുങ്ങുന്നു
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അകണ്ടാണ മഹല്ലു് 	ണ്ളെവന്ഷന് ളെസ/റില് ഒരുക്കിയ സി. എഫ്. എല്. Lി. സി.

ക	ാവിഡിളെ/  �ണ്ടാം  ത�ംഗത്തില്  ഉLന്  സി.  എഫ്.  എല്.  Lി.  സി.  ആ�ംഭിക്കണളെമന്നു്
വീണ്ടും ബഹു. ജില്ലാ 	ളക്ടറുളെL ഉത്ത�വു് $ഭിച്ചതിളെ/ അLിസ്ഥാനത്തില് ക	ാ�ങ്ങാടു് അല്കഫാണ്
സ  ഹയര്  ളെസക്കണ്ടറി  സ്കൂളിളെ$  	ി/ര്ഗാര്ട്ടന്  ളെസക്ഷനില്  വീണ്ടും  ഇതിനു  കവണ്ട
ളെസൗ	�്യളെമാരുകക്കണ്ടി  വന്നു.  ഈ  സ്ഥാപനത്തിനായി  ഉLന്  ളെസൗ	�്യളെമാരുക്കണളെമന്നു്
അസിസ്റ്റ/്  	ളക്Lര്  ഓഫീസില്  കന�ിട്ടു  വന്നു്  ആവശ്യളെപ്പടു	യും  ളെ(യ്തു.  100  ഓളം  കപളെ�
	ിLത്തി  (ി	ിത്സിക്കാന്  കവണ്ട  ളെസൗ	�്യമാണു്  ഒരുകക്കണ്ടിയിരുന്നതു്.  കന�കത്ത  	ട്ടിലു	ളും
	ിLക്ക	ളും  എടുത്തിരുന്ന  ആ�ത്രി	ള്  പ്രവര്ത്തിച്ചു  തുLങ്ങിയിരുന്നതിനാല്  ഈ  പ്രാവശ്യം
	ട്ടിലു	ളും 	ിLക്ക	ളും മറ്റും വാങ്ങിക്കു	യാണു് ളെ(യ്തതു്. 

ക	ാ�ങ്ങാടു് അല്കഫാണ്സ ഹയര് ളെസക്കണ്ടറി സ്കൂളിളെ$ ളെ	. ജി.  ളെസക്ഷനില് ഒരുക്കിയ സി. എഫ്. എല്. Lി. സി.
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നിര്ക³ശപ്ര	ാ�ം  അസി.  ളെസക്രട്ടറി  കPവPാസളെ/  കനതൃത്വത്തില്  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമാക്കിളെയങ്കിലും  ക	ാവിഡ്  ക�ാഗബാധ  വീണ്ടും  കുറഞ്ഞു്  നിയന്ത്രണ  വികധയമായതിളെ/
അLിസ്ഥാനത്തില്  സി.  എഫ്.  എല്.  Lി.  സി.യിളെ$  സാധന  സാമഗ്രി	ള്  ഓഫീസിക$ക്കു്
തി�ിളെ	ളെയത്തിക്കു	യും സ്ഥാപനം അതിളെ/ ഉLമസ്ഥര്ക്കു് വിട്ടു നല്കു	യും ളെ(യ്തു.

�ണ്ടു്  സ്ഥ$ങ്ങളില് �ണ്ടു്  ഘട്ടങ്ങളി$ായി  സജ്ജീ	�ിച്ച ക	ാവിഡ്  ഫസ്റ്റ് വൈ$ന് ½ീറ്റ്ളെമ/്
ളെസ/റു	ള്ക്കായി ആളെ	 നാലു് $dത്തി ഇരുപത്തി �ണ്ടായി�ം രൂപകയാളം ളെ($വു് വന്നു.

ക	ാ�ങ്ങാടു് അല്കഫാണ്സ ഹയര് ളെസക്കണ്ടറി സ്കൂളിളെ$ ളെ	. ജി.  ളെസക്ഷനില് ഒരുക്കിയ സി. എഫ്. എല്. Lി. സി.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടിളെനാപ്പം ളെസക്രട്ടറി, �ാക�ാത്ത് വികല്ലജ് ഓഫീസര്

ക	ാ�ങ്ങാടു് അല്കഫാണ്സ ഹയര് ളെസക്കണ്ടറി സ്കൂളിളെ$ സി. എഫ്. എല്. Lി. സി. നിര്ത്ത$ാക്കി സാധന സാമഗ്രി	ള്
തി�ിച്ചു ളെ	ാണ്ടു വരുന്നു. അസിസ്റ്റ/് ളെസക്രട്ടറി കPവPാസന്, ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്Lര് സമീര്, എഫ്. Lി. എസ്.

ശ്രീനിവാസന് തുLങ്ങിയവര്

താള് 34/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

അണുനശീ�രണം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ഓഫീസില്  ഒന്നി$ധി	ം  തവണ  ഫയര്കഫാഴ്സിളെ/  കനതൃത്വത്തില്

അണുനശീ	�ണം നLത്തി. അതിനു കശഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ത$ത്തില്ത്തളെന്ന വാര്ഡു ത$ ആര്.
ആര്.  Lി.	ളെള ശാക്തീ	�ിച്ചു്  ഇതിനു സംവിധാനളെമാരുക്കു	യും ക�ാഗബാധിത�ായവര് താമസിച്ച
വീടു	ള്,  ക�ാഗി	ള്  കൂടുതല്  സമ്പര്ക്കം  പു$ര്ത്തിയ  ളെപാതു  സ്ഥ$ങ്ങള്,  സ്ഥാപനങ്ങള്,  ബസ്സ്
സ്റ്റാ/്,  ആശുപത്രി	ള്,  എന്നിവിLങ്ങളില്  ഇവരുളെL  സഹായകത്താളെL  ളെഹല്ത്ത്  ഇന്ളെ�ക്Lര്
മാ�ായ സജീവളെ/യും സമീറിളെ/യും കനതൃത്വത്തില് പ$തവണ അണുനശീ	�ണം നLത്തിക്കു	യും
ളെ(യ്തു. ക	ാവിഡ് പ്രതിക�ാധ �ംഗത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വളണ്ടിയര്മാര്ക്കുള്ള ഐഡ/ിറ്റി 	ാര്ഡ്,
മറ്റു ളെ($വു	ള് എന്നിവയിക$ക്കായി 8,350/- രൂപ ളെ($വഴിച്ചു.

   
  

ആര്. ആര്. Lി. വളണ്ടിയര്മാരും  ഫയര്കഫാഴ്സും അണുനശീ	�ണ പ്രവര്ത്തനത്തില്

�ടെണ്ടയിന്ടെമ%് പ്പ ോണു�ളും ക്രിട്ടിക്കല്  �ടെണ്ടയിന്ടെമ%് പ്പ ോണു�ളും  ക്രിട്ടിക്കല് 
പഞ്ചോയത്തും

ഇതിനിLയില്  (ി$  വാര്ഡു	ള്  	ളെണ്ടയിന്ളെമ/്  കസാണു	ളായും  (ി$  വാര്ഡു	ള്
ക്രിട്ടിക്കല്  	ളെണ്ടയിന്ളെമ/്  കസാണു	ളായും  ഒ�വസ�ത്തില്  താമ�ക��ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രകPശം ളെമാത്തമായിത്തളെന്നയും ക്രിട്ടിക്കല് പഞ്ചായത്തായും 	ളക് Lര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്ര	ാ�ം
പ്രഖ്യാപിച്ച വിവ�ം ളെപാതുജനങ്ങളെള അറിയിക്കുന്നതിനായി യഥാസമയങ്ങളില് വൈമക്ക് അളെനൗണ്
സ് ളെമ/്  നLത്തി.  വാര്ഡു	ളിളെ$  	L	ളുകLയും  മറ്റും  പ്രവര്ത്തനം  സമയപ�ിധി  വച്ചും  മറ്റും
നിയന്ത്രിച്ചു.  സംസ്ഥാനളെത്ത വിവിധ സര്ക്കാര് ഓഫീസു	ളില് കജാ$ി ളെ(യ്തിരുന്ന ജീവനക്കാര്ക്കും
മറ്റുള്ളവര്ക്കും  ക്രിട്ടിക്കല്  	ളെണ്ടയിന്ളെമ/്  കസാണ്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ളെഹല്ത്ത്  ഇന്ളെ�ക്LറുളെL
ചുമത$യില്  വിത�ണം  ളെ(യ്തു.  വിവിധ  ഘട്ടങ്ങളില്  ളെഹല്ത്ത്  ഇന്ളെ�ക്Lര്മാ�ായി  കജാ$ി
ളെ(യ്തിരുന്ന  സജീവന്,  സമീര്  എന്നിവരുളെL  കനതൃത്വത്തില്  വാര്ഡു	ളില്  	ളെണ്ടയിന്ളെമ/്
കസാണു	ളായി  പ്രഖ്യാപിച്ചത്  സംബന്ധിച്ച  കപാസ്റ്ററു	ള്  പതിക്കു	യും  ആര്.  ആര്.  Lി.  	ളെള
ഉപകയാഗിച്ചു്  കറാ ഡു	ളില്  സഞ്ചാ�വി$ക്കു്  ഏര്ളെപ്പടുത്തു	യും  ളെ(യ്തു.  തുLര്ന്നു്  �ണ്ടാം
ക$ാക്ക്ഡൗണില് ജില്ലാ 	ളക്Lര് ഉത്ത�വാക്കി ചുമത$ളെപ്പടുത്തിത്തന്ന അധ്യാപ	ളെ� ഉപകയാഗിച്ച്
വാര്ഡു	ളിളെ$  ആര്.  ആര്.  Lി.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഊര്ജിതമാക്കി.  കസാണു	ളില്  പതിക്കാനുള്ള
കപാസ്റ്റര് പ്രി/് ളെ(യ്യിക്കുന്നതിനായി 5,622/- രൂപ ളെ($വഴിച്ചു.
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ആര്. ആര്. Lി. വളണ്ടിയര്മാര് കറാഡ് കബ്ലാക്ക് ളെ(യ്യു	യും  	ളെണ്ടയിന്ളെമ/് കസാണ് കപാസ്റ്റര് പതിക്കു	യും ളെ(യ്യുന്നു.

പ്പ�ോവിഡ് പ്പരോHി�ള്ക്കു് HതോHത ടെ ൌ�ര്യം, ആംബുലന് ്  ര്വ്വീ ്
ക	ാവിഡ്  ക�ാഗി	ള്ക്കു്  ളെLസ്റ്റ്  ളെ(യ്യുന്നതിനും,  (ി	ിത്സയ്ക്കായി  ളെമഡിക്കല്

ക	ാകളജിക$തLക്കമുള്ള ക	ാവിഡ്  ആ�ത്രി	ളിലും എഫ്.  എല്.  Lി.  സി.യിലും ഡി.  സി.  സി.യിലും
കപാകുന്നതിനും,  ളെപാതുജനങ്ങള്ക്കു് വാÆികനഷന് 	്യാമ്പു	ളില് എത്തികച്ചരുന്നതിനും,  ആംബു$ന്
സു	ളും പ്രകത്യ	 വാഹനങ്ങളും തയ്യാറാക്കി നിര്ത്തി. പ്രധാനമായും സി. എച്ച്. ളെസ/ര് താമ�ക��ി,
നന്മ ക	ാ�ങ്ങാടു്, നന്മ കുടുക്കിലുമ്മാ�ം, ഓLക്കുന്നു് ളെLൗണ് മുസ്ലിം $ീഗ് ക	ാവിഡ് കസന, 15-ാാം വാര്
ഡ് ക	ാവിഡ് പ്രതിക�ാധ കസന,  ഇന്ദി� പ്രിയPര്ശിനി താമ�ക��ി,  മണ്ഡ$ം യൂത്ത് ക	ാണ്ഗ്രസ്സ്,
ക	ാണ്½ാക്ടര്  ഷാനവാസ്,  ഷബീറ$ി  പുതിയാറമ്പത്തു്  തച്ചംളെപായില്  എന്നിവരുളെL  ആംബു$ന്
സു	ളും  വാഹനങ്ങളുമാണു്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/  ആവശ്യപ്ര	ാ�ം  ഈ  കമഖ$യില്  കസവനം
നLത്തിയതു്.  
ആAത്രി ജീവനക്കോര്ക്കു് HതോHത ടെ ൌ�ര്യം, മറ്റു ടെ ൌ�ര്യങ്ങള് ഏര്ടെ�ടുത്തിയതു്

ക$ാക്ക്ളെഡൗണ്  മൂ$ം  ളെപാതുഗതാഗത  ളെസൗ	�്യമില്ലാതായകപ്പാള്  താലൂക്ക്  ആ�ത്രിയിളെ$
ജീവനക്കാര്ക്കു് യാത്ര ളെ(യ്യാനുള്ള വാഹന ളെസൗ	�്യം ളെ(യ്ത വ	യില് 2,14,743/- രൂപയും ഓഫീസ്
ആവശ്യത്തിനു് ക	ാവിഡ് പ്രതിക�ാധ സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിനായി ഏ	കPശം പതിനായി�ം
രൂപയും ളെ($വഴിച്ചു.  താലൂക്ക്  ആ�ത്രിയ്ക്കു്  19,274/-  രൂപയുളെL ക	ാവിഡ്  പ്രതിക�ാധ സാമഗ്രി	ള്
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വാങ്ങി നല്കു	യും ഓഫീസില് വാങ്ങിയ ക	ാവിഡ് പ്രതിക�ാധ സാമഗ്രി	ള് നല്കു	യും ളെ(യ്തു.
കൂLാളെത $ഭ്യമായ വാഹനം (�ണ്ടു് സ്കൂള് ബസ്സു	ള്) ആംബു$ന്സായി മാറ്റുന്നതിനു് 6,900/- രൂപയും
ളെ($വഴിച്ചു.
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് തല പ്പ�ോവിഡ് �ണ്പ്പട്രോള് റൂം

ക	ാവിഡ് മഹാമാ�ി വ്യാപനത്തില് നാടു്  വിറങ്ങ$ിച്ചു നിന്നകപ്പാള് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിളെ/
സമസ്ത  കമഖ$യിലുള്ളവളെ�യും  ഏക	ാപിപ്പിച്ചു  ളെ	ാണ്ടു്  ക�ാഗവ്യാപനം  തLഞ്ഞു  നിര്ത്താന്  ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിനു് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ത$ ക	ാവിഡ് 	ണ്ക½ാള് റൂം ആ�ംഭിക്കണളെമന്നു്
നിര്ക³ശം  $ഭിച്ച  മുറയ്ക്കു്  പ്രസ്തുത  	ണ്ക½ാള്  റൂമിക$ക്കു്  ബഹു.  ജില്ലാ  	ളക്Lര്  അദ്ധ്യാപ	ളെ�
നിയമിച്ചയച്ചു  തന്നു.  പ്രസ്തുത  അദ്ധ്യാപ	ര്ക്കു്  ചുമത$  നല്	ിളെക്കാണ്ടു്  അവളെ�  പഞ്ചായത്തു
ത$ത്തിലും വാര്ഡ് ത$ത്തിലും നികയാഗിച്ചു്  24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 	ണ്ക½ാള് റൂമിനു രൂപം
നല്	ി. അബ്ദുല് ബാ�ി പി. (ക	ാര്ഡികനറ്റര്), നവാസ് ഈര്കപ്പാണ, അബ്ദുല് സ$ാം പി., പ്രവീണ്
ളെ	.  നമ്പൂതി�ി,  ളെ	.  Lി.  അബ്ദുറഹിമാന് എന്നിവരുളെL കനതൃത്വത്തില് ഒരു സംഘം അദ്ധ്യാപ	ര്
വാര്ഡു	ളിളെ$  ആര്.  ആര്.  Lി.മാരുളെL  പ്രവര്ത്തനം  ഏക	ാപിപ്പിച്ചു്  പ്രാഥമി	  സമ്പര്ക്കപ്പട്ടി	
തയ്യാറാക്കി  ആക�ാഗ്യവകുപ്പിളെനയും  ജില്ലാ  ഭ�ണകൂLളെത്തയും  സഹായിച്ചു.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡണ്ട്,  ആക�ാഗ്യവും  വിP്യാഭ്യാസവും  സ്റ്റാന്ഡിങ്  	മ്മിറ്റി  ളെ(യര്മാന്  എന്നിവരുളെL
കനതൃത്വത്തില്  	ണ്ക½ാള്  റൂം  ചുമത$യുള്ള  അദ്ധ്യാപ	ര്  മുഴുവന്  വാര്ഡു	ളും  സന്ദര്ശിച്ചു
വാര്ഡു	ളില്  ആര്.  ആര്.  Lി.മാരുളെL  കനതൃത്വത്തില്  നLക്കുന്ന  പ്രതിക�ാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ഏക	ാപിപ്പിച്ചു.  ക	ാവിഡ്  കപാസിറ്റീവ്  ആയവളെ�  കഫാണില്  ബന്ധളെപ്പട്ടു്  അവര്ക്കു്  മരുന്നും
ഭdണവും  $ഭ്യമാക്കുന്നതിനു്  വാര്ഡ്  ളെമമ്പര്മാരുമായി  ക(ര്ന്നു  പ്രവര്ത്തിച്ചു.  പ്രാഥമി	
സമ്പര്ക്കപ്പട്ടി	  തയ്യാറാക്കി  അതില്ളെപ്പട്ടവരുളെL  	്വാറവൈ/ന്  ഉറപ്പുവരുത്തി.  പഞ്ചായത്ത്
ഭ�ണസമിതി വിവിധ വാര്ഡു	ളില് സംഘLിപ്പിച്ച ക	ാവിഡ് ളെLസ്റ്റ് 	്യാമ്പു	ള്, ളെമഗാ വാÆികനഷന്
വൈ¬വ്  എന്നീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്  പൂര്ണ്ണമായും  സഹ	�ിച്ചു  പ്രവര്ത്തിച്ചു.  ക	ാവിഡ്
സ്ഥിതിവിവ�ക്കണക്കു	ള് ക	ാവിഡ് ജാഗ്രത കപാര്ട്ട$ില് അപ്കഡറ്റ് ളെ(യ്യുന്നതിനും മറ്റു് അനുബന്ധ
ചുമത$	ള്  ളെ(യ്യാനും  ഈ  അദ്ധ്യാപ	ര്  വഹിച്ച  പങ്കു്  നിസ്തു$മാണു്.  ക	ാവിഡ്  	ണ്ക½ാള്  റൂം
സജ്ജീ	�ണത്തിനു് 7,150/- രൂപ ളെ($വഴിച്ചു.

പ്പ�ോവിഡ് �ോലടെത്ത ടെതരടെ{ടുപ്പു് പ്പജോലി 
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2020 ല്  നവംബകറാടു  കൂLി  നLകക്കണ്ടിയിരുന്ന  ത്രിത$  പഞ്ചായത്ത്  ളെത�ളെഞ്ഞ ടുപ്പു്
സംബന്ധമായ കജാ$ി	ള്ക്കു് പതിവു കപാളെ$ റികട്ടണിങ്  ഓഫീസറുളെL Lീമിളെ/ കൂളെL പഞ്ചായത്ത്
വകുപ്പിളെ$  ജീവനക്കാളെ�ത്തളെന്ന  ചുമത$ളെപ്പടുത്തിയതിനാല്  ഭയാന	മായ  ക	ാവിഡ്
സാഹ(�്യത്തിലും പുതിയ കവാട്ടര്മാളെ� ക(ര്ക്കുന്നതിനും കവാകട്ടഴ്സ് $ിസ്റ്റില് നിന്നും അനര്ഹ�ായ
കവാട്ടര്മാളെ�  തള്ളുന്നതിനും  ആവശ്യമായ  അകന്വഷണങ്ങള്ക്കു്  ജീവനക്കാര്ക്കു്  ചുമത$  നല്
ക	ണ്ടതായി  വന്നുളെവങ്കിലും,  വാര്ഡ്  ക്ലാര്ക്കുമാര്  വിജയ	�മായിത്തളെന്ന  ചുമത$ളെപ്പടുത്തിയ
കജാ$ി	ള്  പൂര്ത്തിയാക്കി.  ക$ാക്ക്ഡൗണ്  സാഹ(�്യത്തിലും  അവധി  Pിവസങ്ങളില്കപ്പാലും
ജീവനക്കാര്ക്കു് �ാപ	ല് കഭPമകന്യ ളെത�ളെഞ്ഞടുപ്പു കജാ$ി നിര്വ്വഹികക്കണ്ടതായി വന്നു.  ക	ാവിഡ്
ക�ാഗി	ള്ക്കുള്ള  ളെ�ഷ്യല്  കപാസ്റ്റല്  ബാ$റ്റ്  ഡാറ്റാ  	ളdന്  കജാ$ി	ള്ക്കായി  കബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്തില് നിന്നുള്ള നിര്ക³ശപ്ര	ാ�ം ളെLക്നിക്കല് അസിസ്റ്റ/് പ്രഗിതളെയ നികയാഗിച്ചു.  ഇ. വി.
എം. ളെസറ്റിങ്സ് കജാ$ി	ള്ക്കായി നിര്ക³ശം $ഭിച്ച തീയ്യതിയുളെL തക$Pിവസം ളെതാഴിലുറപ്പു് വിഭാഗം
ജീവനക്കാ�നായ ഫാസില് ക	ാവിഡ് പിLിളെപട്ടു് 	്വാറവൈ/നില് കപാക	ണ്ടതായി വന്നു. ക	ാവിഡ്
ളെLസ്റ്റ്  നLത്താന്  സമയ  പ�ിമിതി  	ാ�ണം  പികറ്റPിവസം  ജീവനക്കാളെ�ല്ലാം  തളെന്ന  ഭീതിPമായ
സാഹ(�്യത്തില് ഇ.  വി.  എം. (ഇ$ക്ക½ാണിക് കവാട്ടിങ് ളെമഷീന്)  ളെസറ്റ് ളെ(യ്യാന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന
ളെ	ാടുവള്ളി  ളെ	.  എം.  ഒ.  സ്കൂളില്  �ാവിളെ$ത്തളെന്ന  ഹാജ�ാവു	യും  ളെ(യ്തു.  വാഹന  ഗതാഗതം
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്  സ്വ	ാ�്യ  വാഹനങ്ങളി$ാണു്  പ$രും  ളെ	ാടുവള്ളിയില്  എത്തികച്ചര്ന്നതു്.
കശഷം  നLന്ന  ഇ.  വി.  എം.  ളെമഷീന്  വിത�ണം,  ളെത�ളെഞ്ഞടുപ്പിനു്  കശഷം  നLന്ന  	ളdന്
എന്നിവളെയല്ലാം  തളെന്ന  റികട്ടണിങ്  ഓഫീസറുളെL  Lീമിളെ/  കൂളെL  താമ�ക��ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ$
ജീവനക്കാര് ഭംഗിയായി നിര്വ്വഹിച്ചു.  ക	ാവിഡ് സാഹ(�്യത്തില്കപ്പാലും സ്വ	ാ�്യ വാഹനങ്ങളില്
എത്തികച്ചര്ന്നു്  ആത്മാര്ത്ഥമായി  കജാ$ി  ളെ(യ്ത  ജീവനക്കാര്ക്കു്  അര്ഹമായ  ആനുകൂ$്യങ്ങള്
$ഭിച്ചിളെല്ലന്ന  ജീവനക്കാരുളെL  പ�ാതിയല്ലാളെത  മറ്റു  പ�ാതി	ളെളാന്നുമില്ലാളെത  ത്രിത$  പഞ്ചായത്ത്
ളെത�ളെഞ്ഞടുപ്പു് ഭംഗിയായി അവസാനിപ്പിക്കാന് സാധിച്ചു.

 
 

താള് 38/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ഇ വി എം ളെസറ്റിങ്, കപാസ്റ്റല്  ബാ$റ്റ് തയ്യാറാക്കല് മുതല് ഹ�ിത കപ്രാകട്ടാകക്കാള് പാ$ിച്ചുളെ	ാണ്ടു്
നLത്തിയ കപാളിങ് നLത്തിപ്പു് വളെ�

ഓഫീസിളെ$ ഇ$ക്ഷന് ക്ലാര്ക്ക് മുഹ്സിന് ഡ്യൂട്ടിയില്

താള് 39/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ളെത�ളെഞ്ഞടുക്കളെപ്പട്ട പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുളെL സത്യപ്രതിജ്ഞാ (Lങ്ങു്

ളെത�ളെഞ്ഞടുപ്പിനു  കശഷം  പുതുതായി  ചുമത$കയറ്റ  പ്രസിഡണ്ട്  ളെജ.  Lി.  അബ്ദുറഹിമാന്
മാസ്റ്ററുളെLയും,  വൈവസ് പ്രസിഡണ്ട് ഖPീജ സത്താറിളെ/യും ആക�ാഗ്യ വിP്യാഭ്യാസ സ്റ്റാ/ിങ് 	മ്മറ്റി
ളെ(യര്മാന്  എ.  അ�വിന്ദളെ/യും  വി	സന  സ്റ്റാ/ിങ്  	മ്മറ്റി  ളെ(യര്മാന്  അയ്യൂബ്ഖാളെ/യും
കdമ	ാ�്യ സ്റ്റാ/ിങ് 	മ്മറ്റി ളെ(യര്കപഴ്സണ് മഞ്ജിതയുളെLയും കനതൃത്വത്തില് പുതിയ ഭ�ണസമിതി
ക	ാവിഡ്  പ്രതിക�ാധ  വിഷയത്തില്  ഊര്ജ്ജിതമായി  ഇLളെപട്ടു.  ഏളെറ  താമസിയാളെതത്തളെന്ന
നിയമസഭാ ളെത�ളെഞ്ഞടുപ്പും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ളെസക്രട്ടറിക്കു് ഉള്ളെപ്പളെL ജില്ലക്കാ�ായ മുഴുവന് ജീവനക്കാര്
ക്കും  നിയമസഭാ  ളെത�ളെഞ്ഞടുപ്പു്  ഡ്യൂട്ടി  $ഭിച്ച  അപൂര്വ്വം  ഓഫീസു	ളിളെ$ാന്നായിരുന്നു  താമ�ക��ി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ഓഫീസ്.  06/04/2021 നു്  നLന്ന  നിയമസഭാ  ളെത�ളെഞ്ഞടുപ്പില്  പുതിയതായി
നിയമിതനായ ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്ടര് സമീര് വി.യുളെL കനതൃത്വത്തില് ക	ാവിഡ്  കപ്രാകട്ടാകക്കാളും
ഹ�ിത  കപ്രാകട്ടാകക്കാളും  ഉറപ്പു  വരുത്തി.  കപാളിങ്  കസ്റ്റഷനു	ളില്  നിന്നും  മാ$ിന്യം  നീക്കം
ളെ(യ്യുന്നതിനു് ഹ�ിത	ര്മ്മകസനാംഗങ്ങളെള നികയാഗിക്കു	യും ആയതിനു് ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്Lര്
സമീര് വി. കനതൃത്വം നല്കു	യും ളെ(യ്തു.

താള് 40/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ഹ�ിത	ര്മ്മകസനാംഗങ്ങള്ക്കു് ളെപാതുളെത�ളെഞ്ഞടുപ്പു നLത്തിപ്പില് അനുവര്ത്തികക്കണ്ട ക	ാവിഡ് പ്രതിക�ാധ
മാനPണ്ഡങ്ങളും ഹ�ിത കപ്രാകട്ടാകക്കാളും സംബന്ധിച്ച മാര്ഗ്ഗനിര്ക³ശം നല്കുന്നു  

ശുചിത്വ >ര്ത്തോല്
01/03/2021  നു്  ക	ാവിഡ്  കപ്രാകട്ടാകക്കാള്  പാ$ിച്ചു്  ശു(ിത്വ  ഹര്ത്താല്  പ്രഖ്യാപിക്കു	യും

താമ�ക��ി ചുങ്കം മുതല് 	ാ�ാLി സ്കൂള് വളെ�യുള്ള പ്രകPശങ്ങള് ശു(ീ	�ണം നLത്തു	യും ളെ(യ്തു.
വിവിധ ഘട്ടങ്ങളി$ായി ശു(ിത്വവുമായി ബന്ധളെപ്പട്ട് 18,760/- രൂപ ളെ($വഴിച്ചു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/ കനതൃത്വത്തില് നLന്ന ശു(ിത്വ ഹര്ത്താല് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വോക്സിപ്പനഷന്  �്യോമ്പു�ള്
02/06/2021  മുതല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/  കനതൃ ത്വത്തില്  വാÆികനഷന്  	്യാമ്പു	ള്

ആ�ംഭിച്ചു. ക	ാ�ങ്ങാടു് എല്. പി. സ്കൂളിലും ഓര്ക്കിഡ് ഓഡികറ്റാറിയത്തിലും തുLര്ന്നു് പ�പ്പന്ളെപായില്
വൈഹ$ാന്ഡ് ഓഡികറ്റാറിയത്തിലുമായി വിവിധ Pിവസങ്ങളില് ളെഹല്ത്ത് ഇന്ളെ�ക്Lര് സമീറിളെ/
കനതൃത്വത്തിലും  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ജീവനക്കാരുളെLയും  താലൂക്ക്  ആശുപത്രി  ജീവനക്കാരുകLയും
സഹ	�ണത്തിലുമായി  വാÆികനഷന്  18  	്യാമ്പു	ള്  നLത്തി.  ളെLക്നിക്കല്  അസിസ്റ്റ/്  പ്രഗിത,
ളെതാഴിലുറപ്പു  വിഭാഗം  ജീവനക്കാ�ായ  ഫസ് $  ബാനു,  അമൃത,  സിന്ധു,  ഫാസില്,   താലൂക്ക്

താള് 41/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ആ�ത്രിയിളെ$ ജീവനക്കാര് എന്നിവ�ാണു് വാÆികനഷന് 	്യാമ്പു	ള്ക്കു കവണ്ട അവശ്യ കജാ$ി	ള്
ളെ(യ്തതു്.  07/02/2022 വളെ�  7121  കപര്ക്കു്  ക	ാവാÆിനും  53184  കപര്ക്കു്  ക	ാവിഷീല്ഡും
വാÆികനഷന്  $ഭിച്ചു.  ഏ	കPശം  95 ശതമാനം  ജനങ്ങള്ക്കും  ഇതികനാL	ം  വാÆിന്  നല്	ി
	ഴിഞ്ഞു.  പട്ടി	  വര്ഗ്ഗ  വിഭാഗത്തില്ളെപ്പട്ടവര്ക്കു്  പ്രകത്യ	  വാÆികനഷന്  	്യാമ്പ്  നLത്തി.
വാÆികനഷന് ഇനത്തില് ഇതുവളെ� $ഭിച്ച ബില്ലു	ള് പ്ര	ാ�ം 1,70,819/- രൂപ ളെ($വഴിച്ചു.

വൈഹ$ാ/് ഓഡികറ്റാറിയത്തില് നLന്ന വാÆികനഷന് 	്യാമ്പില് നിന്നു്

താള് 42/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

വൈഹ$ാ/് ഓഡികറ്റാറിയത്തില് നLന്ന വാÆികനഷന് 	്യാമ്പില് നിന്നു്

ക	ാ�ങ്ങാടു് എല്. പി. സ്കൂളില് വച്ചു നLന്ന വാÆികനഷന് 	്യാമ്പില് നിന്നു്

താള് 43/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ക	ാ�ങ്ങാടു് എല്. പി. സ്കൂളില് വച്ചു നLന്ന വാÆികനഷന് 	്യാമ്പില് നിന്നു്

ക	ാ�ങ്ങാടു് എല്. പി. സ്കൂളില് വച്ചു നLന്ന വാÆികനഷന് 	്യാമ്പില് നിന്നു്

താള് 44/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ക	ാ�ങ്ങാടു് എല്. പി. സ്കൂളില് വച്ചു നLന്ന വാÆികനഷന് 	്യാമ്പില് നിന്നു്

ക	ാ�ങ്ങാടു് എല്. പി. സ്കൂളില് വച്ചു നLന്ന വാÆികനഷന് 	്യാമ്പ് - ളെമാവൈബല് ളെമഡിക്കല് യൂണിറ്റ്

താള് 45/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ഐ. ഇ.  ി. പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ളെപാതുജനങ്ങളെള കബാധവല്ക്ക�ിക്കാനും നിയന്ത്രണങ്ങള് പാ$ിക്കാന് കപ്ര�ിപ്പിക്കുന്നതിനും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ$  ത$ങ്ങളിലുള്ള  ഐ.  ഇ.  സി.  (ഇന്കഫാര്കമഷന്  എഡ്യുകക്കഷന്
	മ്മ്യൂണികക്കഷന്)  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നLത്തി.  താമ�ക��ി  ബസ്സ്  കബയിളെ$  ഡിജിറ്റല്  ഡിസ്ക±
കബാര്ഡില്  ഇന്കഫാര്കമഷന്  &  പബ്ലിക്  റിക$ഷന്സ്  വകുപ്പിളെ/  ക	ാവിഡ്  ജാഗ്രതാ
വീഡികയാ	ള് ളെപാതുജനങ്ങള്ക്കായി പ്രPര്ശിപ്പിച്ചു.

താമ�ക��ി ബസ്സ് കബയിളെ$ ഡിജിറ്റല്  ഡിസ്ക± കബാര്ഡില് പ്രPര്ശിപ്പിച്ച ഇന്കഫാര്കമഷന് & പബ്ലിക് റിക$ഷന്സ്
വകുപ്പിളെ/ ക	ാവിഡ് ജാഗ്രതാ വീഡികയാ	ളിളെ$ാന്നു്

വാര്ഡ്  ആര്.  ആര്.  Lി.,  ആശ  വര്ക്കര്മാര്,  ളെഹല്ത്ത്  ഇന്ളെ�ക്Lര്മാര്  പഞ്ചായത്ത്
ളെമമ്പര്മാര്  എന്നിവര്  ഈ  കമഖ$യില്  ഇLളെപLലു	ള്  നLത്തി.  ജില്ലാ  	ളക്Lര്  മുഖാന്തി�ം
തയ്യാറാക്കിത്തന്ന  കപാസ്റ്ററു	ള്  അച്ചLിച്ചു്  	L	ളിലും  മറ്റും  പതിച്ചു്  പ്ര(�ിപ്പിച്ചു.  ക	ാവിഡ്
	ാ$യളവില്  ഓക�ാ  Pിവസകത്തയും  സ്ഥിതിവിവ�ക്കണക്കു	ളും  	്യാമ്പ്  വിവ�ങ്ങളും  എല്ലാം
കപാസ്റ്ററാക്കി  "വൈസന്  കഷാ,  താമ�ക��ി"  എന്ന  സ്ഥാപനത്തിളെ/  സഹായകത്താളെL  വാട്ട്സാപ്പ്
മുഖാന്തി�ം  പ്ര(�ണം  നLത്തി.  കൂLാളെത  അനൗണ്സ് ളെമ/്  ഇനത്തില്  1,43,300/-  രൂപയും
ളെ($വഴിച്ചു. 

വാട്ട്സാപ്പിലൂളെLയുള്ള പ്ര(�ണത്തിനു കവണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ കപാസ്റ്ററു	ളിളെ$ാന്നു്

താള് 46/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

വാട്ട്സാപ്പിലൂളെLയുള്ള പ്ര(�ണത്തിനു കവണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ മീമു	ളില് (ി$തു്

തയ്യാറാക്കിയ കപാസ്റ്ററു	ള് വാര്ഡു	ളിക$ക്കു്

ടെഡോമി ില്ലറി ടെ�യര് ടെ %ര് അഥവോ ഡി.  ി.  ി.
ജില്ലാ  	ളക്LറുളെL  ഉത്ത�വു്  പ്ര	ാ�ം  താമ�ക��ി  കുടുക്കിലുമ്മാ�ത്തുള്ള  ഓര്ക്കിഡ്

ഓഡികറ്റാറിയം,  ക�ാഗ$dണമില്ലാളെത ക	ാവിഡ് കപാസിറ്റീവ് ആയ ക�ാഗി	ള്ക്കു് 	്വാറവൈ/നില്

താള് 47/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ഇ�ിക്കാന് കവണ്ടി ഡി.  സി.  സി.യായി  മാറ്റി.  Lി.  വി.,  ഫ്രിഡ്ജ്,  വാഷിങ്  ളെമഷീനLക്കം ളെ	ാകറാണ
ളെ	യര്  ളെസ/റിനു  കവണ്ടി  വാങ്ങിയിരുന്ന  സാധനങ്ങളും,  സി.  എഫ്.  എല്.  Lി.  സി.ക്കു്  കവണ്ടി
വാങ്ങിയിരുന്ന സാധനങ്ങളും അസി.ളെസക്രട്ടറി കPവPാസളെ/ കനതൃത്വത്തില് ജീവനക്കാര് ഡി.  സി.
സി.യില് എത്തിച്ചു. അകന്തവാസി	ള്ക്കു് കുടുംബശ്രീ ജന	ീയ കഹാട്ട$ില് നിന്നും ഭdണത്തിനും മറ്റു
ളെസൗ	�്യങ്ങള്ക്കും  ഏര്പ്പാLാക്കി.  മുഴുവന്  സമയ  വളണ്ടിയറുളെL  കസവനം  $ഭ്യമാക്കി.  72  ഓളം
കപളെ� ഡി.  സി.  സി.യില് പ$ സമയത്തായി അകന്തവാസി	ളായി പ്രകവശിപ്പിക്കു	യുണ്ടായി.  �ണ്ടു
ഘട്ടങ്ങളി$ായി സജ്ജീ	�ിച്ച ഡി. സി. സി	ള്ക്കായി 2,02,073/- രൂപ ളെ($വഴിച്ചു.

ഡി. സി. സി.യിക$ക്കുള്ള സാധനങ്ങള് വി.വി.കഹാ�ിറ്റ$ില്  നിന്നും ക$ാഡ് ളെ(യ്യുന്നു

ഓര്ക്കിഡ് ഓഡികറ്റാറിയത്തില് സജ്ജീ	�ിച്ച ഡി. സി. സി.

ടെ ക്ടറല് മജി ്പ്പട്രട്ടുമോര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രകPശത്തു്  ക	ാവിഡ്  കപ്രാകട്ടാകക്കാള്  	ര്ശനമായി  നLപ്പാക്കുന്നതിനു്

ജില്ലാ  	ളക്Lര്  ളെസക്Lറല്  മജിസ്ക½ട്ടുമാളെ�  നിയമിച്ചിരുന്നു.  ആP്യ  തവണ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രകPശളെത്ത  മൂന്നു ഭാഗങ്ങളാക്കി തി�ിച്ചു്  മൂന്നു ഗസറ്റഡ് ഉകP്യാഗസ്ഥളെ�യാണു് നികയാഗിച്ചിരുന്നതു്.
പിന്നീടു്  പഞ്ചായത്തിളെന  �ണ്ടു  ഭാഗങ്ങളായി  തി�ിച്ചു്  ഓക�ാ  ഭാഗകത്തക്കും  ഓക�ാ  ഗസറ്റഡ്
ഉകP്യാഗസ്ഥളെ�യും  ചുമത$ളെപ്പടുത്തി.  അന്തിമഘട്ടത്തില്  പഞ്ചായളെത്താന്നാളെ	  ഒരു  ളെസക്Lറല്
മജിസ്ക½ട്ടിനായി  ചുമത$.  കപാ$ീസ്  സഹായവും  ഔകP്യാഗി	  വാഹനവും  അവര്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.
അവര്  ഫീല്ഡില്  വാഹനത്തില്  സഞ്ച�ിച്ചു്  ക	ാവിഡ്  നിയന്ത്രണങ്ങള്  ളെതറ്റിക്കുന്നവളെ�
	ളെണ്ടത്തി  പിഴയLക്കമുള്ള  ശിdാനLപLി	ള്  എടുക്കു	യും  ക	ാവിഡ്  നിയന്ത്രണങ്ങള്  	ര്
ശനമായി  നLപ്പാക്കു	യും ളെ(യ്തു.  ഒന്നാം  ഘട്ടത്തില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  അസിസ്റ്റ/്  എഞ്ചിനീയര്
അഖി$ ഉണ്ണികൃഷ്ണനായിരുന്നു ളെസക്ടറല് മജിസ്ക½ട്ടുമാ�ിളെ$ാ�ാള്.

താള് 48/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

കുടിടെവള്ള വിതരണം
ഇതിനിLയില്  വ�ള്ച്ചയും  കുLിളെവള്ളdാമവും  കന�ിട്ടകപ്പാള്  ജ$വിത�ണത്തിനായുള്ള

മുറവിളി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/  പ$  ഭാഗത്തു  നിന്നും  ഉയര്ന്നു  വന്നു.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിളെ/
കനതൃത്വത്തില് വാര്ഡു	ളില് കുLിളെവള്ളം Lാങ്കറു	ളില് വിത�ണം ളെ(യ്തു.  താമ�ക��ി  താലൂക്ക്
ആ�ത്രിയില് ജ$dാമം രൂdമായ സമയത്തു് അവിളെLയും ജ$വിത�ണം നLത്തി.

ജി പി എസ് ഘLിപ്പിക്കാനായി നിര്ത്തിയിട്ടി�ിക്കുന്ന കുLിളെവള്ള Lാങ്കര് ക$ാറി	ള്

താമ�ക��ി താലൂക്ക് ആ�ത്രിയില് ജ$വിത�ണം നLത്തുന്നു.

താള് 49/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

Lി. വി.യില് കുLിളെവള്ള വിത�ണം സംബന്ധിച്ചു വന്ന കðാള് ന്യൂസ്

വാര്ഡു	ളിളെ$ കുLിളെവള്ള വിത�ണം

താള് 50/51  ക	ാവിഡ് 19 പ്രതിക�ാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്"  താമ�ക��ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   08-02-2022



[റിപ്പ�ോര്ട്ട്]

ഉപ ം>ോരം
നാളിതുവളെ� പഞ്ചായത്തിളെ$ ക	ാവിഡ് സ്ഥിതിവിവ�ം ഇങ്ങളെനയാണു്:- ളെമാത്തം ക	ാവിഡ്

ക	സു	ള് - 6987 കപര്. ഇകപ്പാഴളെത്ത ആക്ടീവ് ക	സു	ള് - 267 കപര്. വീടു	ളില് 	്വാറവൈ/നില്
	ഴിയുന്നവര്  -  259 കപര്.  നി$വില്  ആ�ത്രി	ളില്  അഡ്മിറ്റായവര്  -  8  കപര്.  ക	ാവിഡ്
ബാധിച്ചുള്ള മ�ണങ്ങള് - 53 കപര്. നLത്തിയ വാÆികനഷന് 	്യാമ്പു	ള് - 18 എണ്ണം. ക	ാവിഷീല്ഡ്
വാÆിന് സ്വീ	�ിച്ചവര് - 53184. ക	ാവാÆിന് സ്വീ	�ിച്ചവര് - 7121 . നLത്തിയ ആര്. Lി. പി. സി. ആര്
ളെLസ്റ്റു	ള്  -  14712.  ആ/ിജന്  ളെLസ്റ്റു	ള്  -  15298.  ട്രൂനാറ്റ്  ളെLസ്റ്റു	ള്  -  876.  ക	ാവിഡ്
പ്രതിസന്ധിയും  വാÆികനഷന്  	്യാമ്പു	ളും  അവസാനിക്കാത്ത  സാഹ(�്യത്തിലും  ഇതുവളെ�യായി
29,70,676/-  രൂപകയാളം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ക	ാവിഡ്  പ്രതിക�ാധളെമന്ന  ഇനത്തില്  ളെ($വഴിച്ചു
	ഴിഞ്ഞു.  മറ്റു മിക്ക സര്ക്കാര് വകുപ്പു	ളിളെ$യും  ജീവനക്കാര് ക$ാക്ക്  ളെഡൗണ് സമയത്തു വീട്ടില്
സ്വസ്ഥതകയാളെL  ഇരുന്ന  സമയത്തു്  പഞ്ചായത്ത്  ജീവനക്കാരും  ജനപ്രതിനിധി	ളും  ഫീല്ഡില്
വിശ്രമമില്ലാത്ത  പ്രവര്ത്തനത്തി$ായിരുന്നു.  ഇകപ്പാഴും  ഈ  പ്രവര്ത്തനം  അവസാനിച്ചിട്ടുമില്ല.
തങ്ങളിക$ല്പിക്കളെപ്പട്ട  സ്ഥി�ം  ചുമത$	ള്ക്കു്  ഒരു  മുLക്കവും  വരുത്താളെതയാണു്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ജീവനക്കാര്  ഈ  അധി	  ചുമത$യും  പ�ിമിതി	ള്ക്കിLയിലും  ഏളെറ്റടുത്തു  നLത്തിയതു്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു്  വൈ	മാറിക്കിട്ടിയളെതന്നു  പറയളെപ്പടുന്ന  ഒരു  പ്രകത്യ	  വകുപ്പിളെ$  ജീവനക്കാര്
തങ്ങളെള  സര്ക്കാര്  ഏല്പിച്ചതും  നിസ്സാ�മായി  ളെ(യ്യാവുന്നതുമായ  സര്കവ്വ  കജാ$ി  കപാലും
ളെതാടുന്യായങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ളെ(യ്യാന് കൂട്ടാക്കാളെതയും സഹ	�ണകമാ Pീനാനു	മ്പകയാ ഇല്ലാളെത
മാറി നില്ക്കു	യും,  അവരുളെL മാതൃവകുപ്പു് തളെന്ന നിയമത്തിനും (ട്ടങ്ങള്ക്കും വിരുദ്ധമായി അതിനു
കുL പിLിച്ചു ളെ	ാടുക്കു	യും ളെ(യ്ത സമീപ	ാ$ യാഥാര്ത്ഥ്യത്തില് വൈവവിദ്ധ്യമാര്ന്ന ഈ പ്രവര്ത്തനം
പ�ാതി	ളില്ലാളെത ഏളെറ്റടുത്തു വിജയ	�മായി നLത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുളെL പ്രവര്
ത്തനdമതയ്ക്കു് കവറിട്ട തിളക്കമുണ്ടു്.  വൈവവിദ്ധ്യപൂര്ണ്ണവും ദുഷ്ക�വുമായ ഈ പ്രവര്ത്തനം ഏളെറ്റടുത്തു
നLത്തിയതിനു്  പറയത്തക്ക  അംഗീ	ാ�ളെമാന്നും  അവര്ക്കു  $ഭിച്ചിട്ടുമില്ല.  എങ്കിലും  ഏതു  ത�ം
പ്രതിസന്ധിളെയയും  തുLര്ന്നും  മറി	Lക്കാന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ജീവനക്കാരും  ജനപ്രതിനിധി	ളും
സPാ തയ്യാറാണു്.

മഹാ	വി ഉള്ളൂ�ിളെ/ 'സുഖം സുഖം' എന്ന 	വിതയിളെ$ പ്രസക്തഭാഗം - ക	ാ�ങ്ങാടു് എല്. പി. സ്കൂളിളെ$ കബാര്ഡ്

~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~
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