
തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ് 

 

ക ാവിഡ്  ാല ഗ്പവർത്തന റികപാർട്ട് 

 

▪ ആമുഖം 

എറണാ ുളം ജിലലയിൽ  ുന്നത്തുനാട് താലൂക്കിലല വടവുക ാട് 

കലാക്കിലാണ് തിരുവാണിയൂർ സിഡിഎസ്  സ്ഥിതിലെയ്യുന്നത്.21.91 

െതുരഗ്ര ികലാമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഈ പഞ്ചായത്തിൽ 25329 കതാളം 

വരുന്ന ജനസംഖയയും.3035 പട്ടി ജാതി ുടുംബങ്ങളും 

ഉൾലപടുന്നു. ാർഷീ  കമഖലയായ തിരുവാണിയൂർ സിഡിഎസ്സിലല 

ജനങ്ങൾ ഗ്പധാനമായും  ൃഷിലയയും ,മൃര സംരക്ഷണ കമഖലയും 

ആഗ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. 

തിരുവാണിയൂർ സിഡിഎസ്സിൽ 16 എഡി എസ്സു ളുലട  ീഴിലായി204  

ജനറൽ അയൽ ൂട്ടങ്ങളും ,25 വകയാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും,25 ബാലസഭ 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും,10 എസ്സി അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും,173 ആഗ്രയ 

 ുടുംബങ്ങളും,40 സ്കനഹിതക ാളിംഗ് ലബൽ ഉപകഭാക്താക്കളും,94 

മമകഗ് ാസംരംഭങ്ങളും,137 സംഘ ൃഷി ഗ്രൂപു ളും അടങ്ങുന്നു. 
   

                  സിഡിഎസ്സിന്ലറ കനതൃതവത്തിൽനടത്തിയഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 
 

▪  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൻ 

▪  

 

                പഞ്ചായത്തുമായി സഹ രിച്ചു 30 ദിവസം  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൻ 

നടത്തു യുണ്ടായി.സിഡിഎസ് ലെയർകപഴ്സൻ ഗ്രീമതി  
അജിതനാരായണന്ലറ കനതൃതവത്തിൽ എലലാ സിഡിഎസ് അംരങ്ങളും 

.ലജഎൽജി അംരങ്ങളും  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചനികലക്ക് 
സഹായഹസ്തവുമായി  എത്തികച്ചർന്നു.ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ 



എടുത്തുപറകയണ്ട ഒന്നുതലന്നയാണ്.കലാക്ടൗണ്  ാലഘട്ടത്തിൽ 

എലലാവരും വീട്ടിൽ തലന്ന  ഴിഞ്ഞു  ൂടിയകപാൾ ലമയ്യും മനസ്സും മറന്ന് 
സിഡിഎസ്അംരങ്ങൾ  മ്മ്യൂണിറ്റി ിച്ചന്ലറഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ 

പങ്കാളി ളായി. മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചനിൽ നിന്നും2432 ഭക്ഷണലപാതി ൾ 

വിതരണം ലെയ്യു യുണ്ടായി. മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചനികലക്ക്30 ദിവസം 

ആവരയമായ വാഴയിലയും നയൂസ്കപപറും സംഘ ൃഷി ഗ്രൂപു ൾ 

തി ച്ചും സൗജനയമായിട്ടാണ് നൽ ിയത്. ൂടാലത 50  ികലാ 

അരിയും.300 ികലാ പച്ചക്കറി ളും സൗജനയമായി നൽ ുവാൻ  

സംഘ ൃഷി ഗ്രൂപു ൾക്ക് സാധിച്ചു. 

 
 

 

 

 

 

▪ മാസ്ക് നിർമ്മ്ാണം 

               തിരുവാണിയൂർ സിഡിഎസ്സിലല മമകഗ് ാസംരംഭയൂണിറ്റു ളും svep      

 യൂണിറ്റു ളും  ൂടികച്ചർന്ന്1057 മാസ് ു ൾ നിർമിക്കു യുണ്ടായി 



 
 

 

▪ ക്ളീനിംഗ് 

         തിരുവാണിയൂർ  സിഡിഎസ്സിലല 16 വർഡു ളിലലയും 

ലപാതുഇടങ്ങളും(പഞ്ചായത്ത്, PHC,കഹാമികയാ ആരുപഗ്തി,ആയുർകവദ 

ആരുപഗ്തിപഗ്തി,ബകറാപ്,മകവലികറാർ,  മ്മ്യൂണിറ്റി 
 ിച്ചൻ, മ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ , മൃരാരുപഗ്തി)എന്നിവിടങ്ങളിൽ 

ഫയർകഫാഴ്സ് പഞ്ചായത്ത്, സിഡിഎസുമായി കെർന്നു 
സഹ രിച്ചുക്ളീനിംഗ് നടത്തു യുണ്ടായി.ക്ലീൻ തിരുവാണിയൂരിന്ലറ 

ഭാരമായി എലലാവർഡു ളിലലയും ഫുഡ്,സാനിറ്ററി ഐറ്റംസ് ഒഴിച്ചു 
ബാക്കി എലലാവിധ മാലിനയങ്ങളും ഗ്രീൻക രളക്കു 
മ മാറു യുണ്ടായി.അതിനായി എഡിഎസ് ഗ്പവർത്ത രും 

,ഹരിത ർമകസന അംരങ്ങളും ഒകരകപാലല ഗ്പവർത്തിക്കു യുണ്ടായി 



 

●ഭക്ഷണക്കിറ്റ് വിതരണം 

           ക ാളിങ്ലബൽ ഉപകഭാക്താക്കൾക്കും,ആഗ്രയ  ുടുംബാംരങ്ങൾക്കും 

സൗജനയ ഭക്ഷണ ിറ്റും, പച്ചക്കറി ിറ്റും സിഡിഎസ് അംരങ്ങൾ വഴി 
വിതരണം ലെയ്യു യുണ്ടായി.അയൽ ൂട്ടങ്ങളിലല മഫൻ തു ,അംരങ്ങളിൽ 

നിന്നും കരഖരിച്ചതു  ഇവലയലലാം ഇതിനുകവണ്ടി ഉപകയാരിച്ചു 



 

 



 

 

●ഫയർകഫാഴ്സിന്ലറ സഹായങ്ങൾ 

സിഡിഎസ്സിന്ലറ  ീഴിലുള്ള25  ിടപുകരാരി ൾക്കും 5 ആഗ്രയ 

 ുടുംബാംരങ്ങൾക്കും നികതയന ആവരയമായമരുന്നു ൾ ഫയരകഫാഴ്സിന്ലറ 

സഹായകത്താലട വിതരണം ലെയ്യു യുണ്ടായി 

 

●മറ്റുവ ുപു ളു മായികച്ചർന്നുള്ള  സിഡിഎസ്സിന്ലറ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 

   എലലാ അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾക്കും  ൃഷിഭവൻ മുകഖന 

പച്ചക്കറിവിത്തു ളും പച്ചക്കറിമത്ത ളും സൗജനയമായി ലഭിച്ചു .ഇവ 

അതാതു സിഡിഎസ് അംരങ്ങൾ വഴി 
അയൽ ൂട്ടങ്ങൾക്ക്്എത്തിച്ചുല ാടുത്തു 

  



●രകവർണലമന്് കഹാമികയാ ആരുപഗ്തിയില്നിന്നുമുള്ള    

          ഗ്പതികരാധരുളി  ളും.ക ാവിഡിന് എതിലരയുള്ള മുൻ രുതൽ 

എടുക്കുന്നതിനുകവണ്ടിയുള്ള കനാട്ടീസു ൾമുതലായവ സിഡിഎസ് അംരങ്ങൾ 

വഴി അയൽ ൂട്ടങ്ങൾക്കു എത്തിച്ചു ല ാടുക്കു യുണ്ടായി. 

 

 

 

 

 

 

 

 

●സമൈക ാ വഴിയുള്ള ഭക്ഷയ  ിറ്റ് പാക്കിങ്ങിനായി ഓകരാസിഡിഎസ്  

            അംരങ്ങളും സൗജനയമായി കസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. 



 

 

▪ എന്ലറ മണ്ണ് എന്ലറ അടുക്കളക്ക് എന്ലറ പച്ചക്കറി    



കലാക് ടൗൻ  ാലത്ത്  ുടുംബഗ്രീ അംരങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുലട വീട്ടികലക്ക് 
ആവരയമായ വിഷരഹിത പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്കു തുടക്കം  ുറിക്കുവാനും  ൂടുതൽ 

ആളു ലള മജവ ൃഷിയികലക്കു ല ാണ്ടവരുന്നതിനുകവണ്ടിയും  

 ുടുംബഗ്രീജിലലാമിഷൻ ആവിഷ് രിച്ച പദ്ധതിയാണിത് 

  

 

ജാക്ഗ്ഫൂട്ട്  െലൻജ്  

  

വളലരയധി ം  കപാഷ സമ്പുഷ്ടവും ധാരാളം നാരു ൾ അടങ്ങിയതും ആയ 

സീസണൽഗ്ഫൂട്ട് ആയ െക്കല ാണ്ടുള്ള  വിവിധ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന 

മത്സരമാണ് ജാക്ഗ്ഫൂട്ട് െലൻജ്  ഈ മത്സരത്തിൽ അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങൾ വളലര 

ഊർജ്ജ സവലത കയാലട  പലങ്കടുത്തു 



 

▪ മസബർ അരങ്ങ്  - എൻ്്ലറ  പാട്ടു ാരി  മത്സരം  

 

അവസരങ്ങൾ  ിട്ടാത്തതുമൂലo ഒതുങ്ങി  ഴിന്നിരുന്ന എലലാ അയൽക്കൂട്ട 

അംരങ്ങൾക്കും ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് മസബർ അരങ്ങു ജിലലാ മിഷൻ 

 ാഴ്െലവച്ചത് ഈ മത്സരത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക അംരങ്ങൾക്കും പലങ്കടുക്കുവാൻ 

സാധിച്ചു 

▪ സർരം- നമുക്കു   െുറ്റും  വലിയ  കലാ വും  ലെറിയ   ുട്ടി ളും  

ബാലസഭാ  ുട്ടി ളുലട സർരാത്മ ത വളർത്തുന്നതിന്   കവണ്ടി കലാക്ക് ലഡൗൺ 

 ാലത്ത് ജിലലാ മിഷൻ ആവിഷ്ക്കരിച്ച കഗ്പാഗ്രാമാണ് ഇത് .  ഇതിൽ 

ബാലസഭയിലല  ല ാച്ചു  ൂട്ടുക്കാർ വളലര അധി ം ഉത്സാഹകത്താലട പലങ്കടുത്തു 

▪ മസബർ ജാല ം  

ഓൺമലൻ വഴി അംരങ്ങൾ അയൽക്കൂട്ടം  ൂടുന്നതിന്   കവണ്ടി ജിലലാ മിഷൻ 

രൂപീ രിച്ച പദ്ധതീയാണ് മസബർ ജാല ം ഈ ഗ്പകതയ  ഓൺമലൻ 

അയൽക്കൂട്ട കയാരങ്ങളിലും അംരങ്ങൾ പലങ്കടുക്കു യുണ്ടായി    

▪ വാട്ട്സ് ആപ് ഗ്രൂപു ളുലട രൂപീ രണം  : 

കലാക് ഡൗൺ ഗ്പഖയാപിക്കുന്നതിലനപറ്റിയുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചകപാൾ തലന്ന 

എറണാ ുളം ജിലലാ മിഷൻ സവീ രിച്ച സുഗ്പധാന നടപടി ളിലലാന്നാണ് 

വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപു ളുലട രൂപി രണത്തിനുള്ള നിർകേരം.ആളു ൾ തമ്മ്ിൽ 

സമ്പർക്കം പുലർത്താലത എങ്ങലന ഗ്പവർത്തനങ്ങലള ഏ ീ രിക്കാം എന്ന 

െിന്തയിൽ നിന്നുമാണ് വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപു ൾ വഴി ഇത് സാധയമാക്കാം എന്ന 



നിരമനത്തികലക്ക് എത്തിയത്. ആയതിൻ ഗ്പ ാരം തിരുവാണിയൂർ  ുടുംബഗ്രീ 
CDS, ADS ൾക്കും CDS  ൾക്കും എലലാം ഗ്രൂപു ൾ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നീടകങ്ങാട്ടുള്ള 

വിവിധങ്ങളായ ഗ്പവർത്തനങ്ങളുലട സജീവ െർച്ചാ ക ഗ്രങ്ങളായി ഈ ഗ്രൂപു ൾ 

മാറി. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുലട സഹായ സ്തമായി മാറാൻ  

വിവിധയിടങ്ങളിൽ  ുടുംബഗ്രീ ഗ്പവർത്ത ലര എത്തിക്കാനുള്ള ഏക ാപന 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് ഇതിലൂലടയാണ്. മാഗ്തമലല ആകരാരയ 

സംരക്ഷണത്തിൻ്്ലറ ഗ്പാധാനയവും ഗ്പതികരാധ നടപടി ലളക്കുറിച്ചുമുള്ള 

അവകബാധം സാധാരണക്കാരികലലക്കത്തിക്കാൻ ജിലലാ മിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ 

വിവിധങ്ങളായ കപാററു ളും ലമകസജു ളും ലഷയർ ലെയ്യാനുമുള്ള 

കവദിയായും ഇവ വർത്തിച്ചു. 

 

●മുഖയമഗ്രിയുലട സഹായഹസ്തം 

 

   ക ാവിഡ്  ാലയളവിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളു ൾക്കായി 
സാമ്പത്തി സഹായം നല് ു എന്നഗ്പവർത്തനംതിരുവാണിയൂർ 

സിഡിഎസ്സിലും നലലകപാലല  ാഴ്െലവച്ചു114 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 9705000രൂപ 

കലാണിനു കവണ്ടി അകപക്ഷലവച്ചു പാസ്സായി. 

 

●തുടർഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

    മാസത്തിലല എലലാ ആഴ്െയിലുംസാധാരണകപാലല തലന്ന അയൽക്കൂട്ടം 

 ൃതയമായ അ ലം പാലിച്ചുല ാണ്ട് ൂടുവാൻ ആണ്സിഡിഎസ് 

തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

●പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും എലലാഅയൽക്കൂട്ടഅംരങ്ങൾക്കും സൗജനയമായി മാസ്ക് 

      ,സാനിറ്റിലസർ തുടങ്ങിയവ നല് ുവാൻതീരുമാനിച്ചു 

●ക ാവിഡ് ാലയാളവിലലഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് െുക്കാൻ  

         പിടിച്ച സിഡിഎസ് ലെയർകപഴ്സൻ ഗ്രീമതി 
അജിതനാരായണനും.എലലാഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്കും  ൂലടനിന്ന സിഡിഎസ് 

അംരങ്ങകളയും എഗ്തഗ്പരംസിച്ചാലുംമതിയാ ിലല. ുടുംബഗ്രീഅംരങ്ങളുലട 

ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃ ാഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  ുടുംബഗ്രീഗ്പസ്ഥാനത്തിന്ലറ 

യരസ്സിലന വാകനാളം ഉയർത്തില ാണ്ടുവരി യാണ്ലെയ്യുന്നത്.ഇത്തരത്തിലുള്ള 

 ൂട്ടായ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾഇനിയുംനമ്മ്ുലട  ുടുംബഗ്രീ  ൂട്ടു ാർക്കു  ഴിയലട്ട. 
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