
                               വെങ്ങോല ഗ്രോമപഞ്ചോയത് കുടുുംബഗ്രീ CDS 

 

                                  ങ്കോെിഡ് കോല ഗ്പെർത്തന റിങ്പോർട്ട   

 

                                                                 ആമുഖും  

 

             എറണോകുളും ജിലലയിവല െോഴക്കുളും ങ്ലോക്കിവല വെങ്ങോല ഗ്രോമ  
പഞ്ചോയത്തിൽ 23  െോർഡുകളോണ് ഉള്ളത്. പഞ്ചോയത്തിവല കുടുുംബഗ്രീ CDS നു 
കീഴിൽ 379 അയൽക്കൂട്ങളിലോയി 5725 അുംരങൾ ഉണ്ടട. കൂടോവെ ഒരു ST 

അയൽക്കൂട്െുും 16 SC അയൽക്കൂട്െുും 26 െങ്യോജന അയൽക്കൂട്െുും 81 JLG 

സുംഘകൃഷി ഗ്രൂപുകളുും   63   ബോലസഭോ ഗ്രൂപുകളുും CDS  ൽ  രജിസ്റ്റർ വെയ്തത് 
ഗ്പെർത്തിച്ചു െരുന്നു.  

 

               കഴിഞ്ഞ െർഷങളിലുണ്ടോയ മഹോ ഗ്പളയത്തിൽ നിന്നുും കര 
കയറുെോനുള്ള ഗ്രമങൾ നടന്നുവകോണ്ടിരിവക്ക  ങ്കോെിഡ് 19 ‘ എന്ന മഹോ 
മോരി നവെ പിടി കൂടിയങ്ലലോ. എന്നോൽ ങ്കോെിഡ് എന്ന െിപത്തിവനെിവര 
ങ്പോരോടുെോൻ കുടുുംബഗ്രീ ഭരണ സമിെിയുവട ങ്നെൃെവത്തിൽ 
പഞ്ചോയത്തിവല ഭൂരിഭോരും അയൽക്കൂട് അുംരങളുും മുന്നിട്ിറങി എന്നത് 
ഗ്പരുംസനീയമോയ െസ്െുെയോണ്.  

 

ങ്കോെിഡ് കോല ഗ്പധോന ഗ്പെർത്തനങൾ  

 

• െോട്സോപട രൂപീകരണും  

 

               ങ്കോെിഡ് കോലത്തട ങ്ലോകവഡൌൺ ഗ്പഖയോപിച്ചങ്െോവട 
അയൽക്കൂട്ും കൂടുെോൻ സോധിക്കോവെ െന്നു. ജിലലോമിഷനിൽ 
നിന്നുള്ള നിർങ്േരവത്ത െുടർന്നട എലലോ അയൽക്കൂട് 
അുംരങവളയുും െോട്സ് ആപട ഗ്രൂപിൽ കണ്ണികൾ ആക്കുെോൻ 
സോധിച്ചു  

 

 

• കെയൂണിറ്റി കിച്ചൻ  



       

 

 

                   

 ജിലലയിൽ  ഏറ്റെുും കൂടുെൽ പ്ലൈെുഡ് െയെസോയും ഉള്ള പഞ്ചോയത്തട  
ആണ് വെങ്ങോല. അെുവകോണ്ടട െവന്ന അനയ സുംസ്ഥോന വെോഴിലോളികൾ 
(അെിഥി വെോഴിലോളികൾ )ഏറ്റെുും കൂടുെൽ െസിക്കുന്നെുും 
ഈപഞ്ചോയത്തിൽ െവന്നയോണ്.പഞ്ചോയത്തിന്വറ ങ്നെൃെവത്തിൽ 

സൌജനയഭക്ഷണും െയ്യോറോക്കുന്നെിന് നെുവട കുടുുംബഗ്രീ അുംരങളോണ് 
ഗ്പെർത്തിച്ചത്.  



 

• ജനകീയ ങ്ഹോട്ൽ  

 

 



 



               

             സോമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട അനുഭെിക്കുന്ന സോധോരണക്കോരോയ 
ജനങൾക്കട 25രൂപ നിരക്കിൽ ഉച്ച ഭക്ഷണും ലഭയമോക്കുന്നെിനോയി 
5 കുടുുംബഗ്രീ അുംരങൾ ങ്െർന്നട രൂപീകരിച്ച ജനകീയ ങ്ഹോട്ൽ 
ഈ ങ്കോെിഡ് കോലത്തട െലിയ ഒരു അനുഗ്രഹും 
ആയിരുന്നു.ങ്കോെിഡ് 19 മഹോമോരി ജനങൾക്കട േുരിെമോയങ്പോൾ  

ജനകീയ ങ്ഹോട്ൽ െഴി  ഭക്ഷണും 20 രൂപ നിരക്കിൽ നൽകുക 
യുണ്ടോയി.  



 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• മോസ്ക & ഹോൻഡ്െോഷ് നിർമോണും  

 

 

 

  ങ്കോെിഡ് 19 ങ്രോര െയോപനും െടയുന്നെിനോയി ജനങൾക്കട 
ആെരയമോയ മോസ്കുകളുും ഹോൻഡ് െോഷുും കുടുുംബഗ്രീ 
അയൽക്കൂട് അുംരങൾ നിർമിച്ചു  മിെമോയ നിരക്കിൽ 
ആെരയക്കോർക്കട ലഭയമോക്കി.  



 



  

       

                     

 



 

• സൗജന്യ ഭക്ഷണ െിെരണും  

 

       സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റക്കട െോമസിക്കുന്ന ങ്രോരികൾക്കുും 
െങ്യോജനങൾക്കുും ആഗ്രയ അുംരങൾക്കുും അയൽക്കൂട് 
അുംരങൾ ഭക്ഷണും െയ്യോറോക്കി െീടുകളിൽ എത്തിച്ചു 
വകോടുത്തു.  

 

 



 എന്വറ മണ്ണട, എന്വറ അടുക്കളക്കട, എന്വറപച്ചക്കറി  

 

 



          

 

ങ്ലോകവഡൌൺ കോലത്തട കുടുുംബഗ്രീ അുംരങൾക്കട കിട്ിയിരുന്ന 
അധികസമയും കൃഷിയിങ്ലക്കട െയോപിപിക്കുന്നെിനോയി ജിലലോമിഷൻ 
ആെിഷ്കരിച്ച പദ്ധെിയോണ് ഇത്. ഇെിൽ മിക്ക അയൽക്കൂട് അുംരങളുും 
പങ്കോളികളോയി. ഓങ്രോരുത്തർക്കുും അെരുവട െീട്ിങ്ലക്കോെരയമോയ പച്ചക്കറി 
കൃഷിക്കട െുടക്കും കുറിക്കുെോൻ സോധിച്ചു.  

• മുഖയമഗ്രി യുവട സഹോയ ഹസ്െും െോയ്തപോ പദ്ധെി  

 

ഈ പദ്ധെി െഴി ങ്കോെിഡ് മൂലും സോമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട 
അനുഭെിക്കുന്ന 247 അയൽക്കൂട്ങളിങ്ലക്കോയി 19985000 രൂപ 
യുവട ങ്ലോൺ ലഭയമോക്കുെോൻ സോധിച്ചു  

 

 

 

• ജോക്കട ഗ്രൂട്ട െലഞ്ചട  

 

           ങ്പോഷക സമ്പുഷ്ടെുും സുലഭമോയി കിട്ുന്നെുമോയ െക്കയുവട 
െിെിധ െിഭെങൾ ഉണ്ടോക്കുന്ന മത്സരത്തിലുും അയൽക്കൂട് 
അുംരങൾ െോരിങ്യോവട പവങ്കടുത്തു  

 

• പ്ലസബർ അരങട – എന്വറ പോട്ുകോരി മത്സരും  

 

                          ആരോലുും ഗ്രദ്ധിക്കവപടോവെ ഓങ്രോരുത്തരുവടയുും ഉള്ളിൽ 
വപോടിപിടിച്ചു കിടന്ന സർഗ്ഗ െോസനകൾ ഉണർത്തുെോൻ ഈ 
പദ്ധെിയിലൂവട സോധിച്ചു. എലലോ അയൽക്കൂട്ങളുും ഈ 
പരിപോടിയിൽ പവങ്കടുക്കുകയുും CDS െലത്തിൽ ഒരു െിജയിവയ 
കവണ്ടത്തുകയുും വെയ്തെു.  

 

•   സർരും -നമുക്കു െുറ്റുും, െലിയ ങ്ലോകെുും വെറിയ കുട്ികളുും  

 

                       ബോലസഭോ കുട്ികൾക്കോയി ങ്ലോക്കട വഡൌൺ കോലത്തട 
ജിലലോമിഷൻ ആെിഷ്കരിച്ച ഈ പദ്ധെികളിൽ ബോലസഭോ കുട്ികൾ 
ഉത്സോഹങ്ത്തോവട പവങ്കടുത്തു.  

 



• പ്ലസബർ ജോലകും  

 

                  ജിലലോമിഷൻ രൂപീകരിച്ച പ്ലസബർ ജോലകും എന്ന ങ്പരിലുള്ള 
ഗ്പങ്െയക ഓൺപ്ലലൻ അയൽക്കൂട് ങ്യോരത്തിലുും ഭൂരിഭോരും 
അയൽക്കൂട് അുംരങളുും പവങ്കടുത്തു.  

 

• െിെിധ െകുപുകളുമോയുള്ള സുംങ്യോജനും  

 

              കുടുുംബഗ്രീ അുംരങളോയിട്ുള്ള ആരോ െർക്കർമോർ, 

അുംരനെോടി ടീച്ചർമോർ, വെോഴിലുറപട പദ്ധെി ജീെനക്കോർ 
െുടങിയെർ െോർഡുകളിവല ങ്കോെിഡ് നിയഗ്രണ 
ഗ്പെർത്തനങളിൽ പങ്കോളികളോയി. ങ്റഷൻ കടകളിൽ നിന്നുും 
സോധനങൾ െോങി ഓങ്രോരുത്തരുവടയുും െീടുകളിൽ എത്തിച്ചു 
നൽകി. സോമ്പത്തികമോയി പിങ്ന്നോക്കും നിൽക്കുന്ന ങ്രോരികൾക്കട 
സ്ങ്പോൺസർ ഷിപിലൂവട മരുന്നട െോങി നൽകി. ആഗ്രയ 
അുംരങളുവടയുും കോളിങ് വബൽ അുംരങളുവടയുും െീടുകൾ 
സന്ദർരിച്ചു ങ്െണ്ട കോരയങൾ CDS അുംരങൾ വെയ്തെു 
വകോടുത്തു.  
       

• ഭോെി ഗ്പെർത്തനങൾ  

 

                 ങ്കോെിഡ് ഭീെി മൂലും സോമൂഹിക അകലും 
പോലിങ്ക്കണ്ടെിനോൽ ജിലലോമിഷൻ ആെിഷ്കരിച്ച പ്ലസബർ 
ജോലകും െഴി അയൽക്കൂട്ും കൂടുെോൻ എലലോെവരയുും 
ങ്ഗ്പരിപിക്കുും. വെറുകിട സുംരുംഭങളിങ്ലക്കുും കൃഷിയിങ്ലക്കുും 
കൂടുെൽ ങ്പവര െയോപിപിക്കുെോനുള്ള ഗ്രമങൾ നടത്തുും. 

അടുത്തട െരുന്ന മഴയുും ഗ്പളയത്തിന് സോധയെയുും ഉള്ളെിനോൽ 
അെിനു ങ്െണ്ട മുൻകരുെൽ എടുങ്ക്കണ്ടെിന്വറ ആെരയകെ 
അുംരങളിങ്ലവക്കത്തിക്കുും. മഴക്കോല ങ്രോര നിയഗ്രണത്തിന് 
ങ്െണ്ട നടപടികൾ പ്ലകവക്കോള്ളുും. രുെീകരണ ഗ്പെർത്തനങൾ 
ഊര്ജിെമോക്കുും.  

 

 

 

സി. ഡി. എസിന്വറ ങ്പര് :  വെങ്ങോല  

 

   

  സി. ഡി. എസ്. വെയർ ങ്പഴ്സണിന്വറ ങ്പര്  :      അലലി വരജു  



ങ്രോൺ നമ്പർ   :  9495274643 

 

ങ്ലോക്കട  ങ്കോ ഓർഡിങ്നറ്ററിന്വറ ങ്പര്    :  പ്ലമമൂനത്. വക. എും. 

(MKSP BC ) 

ങ്രോൺ നമ്പർ :  9846765305 


