
                                                

 

                                                                                                                                                                                                        

അന്നമനട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്്ത                                                                                                      

അന്നമനട സി. ഡി . എസ ്   

 ആമുഖം 

 തൃശൂർജില്ലയിലെ മമമ മമമമമമമമമമ മമമമമ മമമമമമ 5മമമമമമമമമമമമമമമമമമ 

അന്നമനട. അന്നമനട മമമ മമമമമമമമമമമമമമമമമമമ മമമമമമമമമമ മമമമമമ 

മമമമമമമമമ .  തൃശൂർ ജില്ലയുലട ലതൊട്ടടുത്ത ജില്ലയൊയ എറണൊകുളം ജില്ലയിലെ 

പൊറക്കടവ് ബ്ലൊക്ക്്പബ്േശം  അന്നമനട പഞ്ചയത്തിനടുത്തൊണ ്സ്ഥിതി 

ലെയ്യുന്നത്. പഞ്ചൊയത്തിബ്നൊട് ബ്െർന്ന് െൊെക്കുടി പുഴ ഒഴുകുന്നു .സമ്പേ് 

സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു കൊർഷിക ്രൊമം .വൊേയകുെപതികളുലട നൊലടന്നും 

വിബ്ശഷിപ്പിക്കൊം .അന്നം തരുന്ന നട ആയതുലകൊണ്ട ്അന്നമനട എന്ന്  ബ്പര ് 

വന്നത് 18 വൊർഡുകളൊണ ്ഈ പഞ്ചൊയത്തിൽ ഉള്ളത്     

പഞ്ചൊയത്തിൽകുടുംബ്ശീയുലടമമമമമമമമമമമ മമമമ മമമമമമമമമമമമ.മമമമമമമമ 

covid-19മമമമമമമമമ മമമമമമമ മമമമമമമ മമമമമമമമമമ മമമമമ മമമമമമമമ മമമമ മമമമമമമമ 

മമമമമമമമമമമമമമമമമ .2020 ൽ മമമമമമമമമമമമ 22 മമമമമമമമമമമ  258 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുമൊയിമുബ്ന്നൊട്്ടബ്പൊകുന്നു ഈ കൊെയളവിൽ 

സ്്തീശൊക്തീകരണം  ,സൊമ്പത്തികശൊക്തീകരണം                                                                      

സൊമൂഹ്യശൊക്തീകരണംഎന്നിവയിൽഎല്ലൊംമികച്ചബ്നട്ടംകകവരിക്കൊൻ 

മമമമമമമ സിഡിഎസിനുസൊധിച്ചു. അതിനു ഉത്തമ 



ഉേൊഹ്രണമൊണ്്പളയകൊെത്തും     ,ഈ ബ്െൊക്ക് ലഡൌൺ കൊെത്തും 

്പകടമൊയത്. 

ലകൊബ്റൊണ കൊെഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി നല്ല ്പവർത്തനങ്ങൾ കൊഴ്ചലവച്ചത്. 

            2018 ആരസ്ത് മൊസത്തിലെ ്പളയത്തിന് ബ്ശഷം അതിബ്െലറ പകച്ചു 

നിന്ന േിനങ്ങളൊണ് 2020 മൊർച്ചു മൊസത്തിലെ േിവസങ്ങൾ 

.പകച്ചുബ്പൊലയങ്കിെും ലവറുലതയിരിക്കൊൻ കുടുംബ്ശീക്കൊവില്ലബ്ല്ലൊ .........        

ലകൊബ്റൊണലക്കതിലരയുള്ള ്പവർത്തനങ്ങളിൽ കുടുംബ്ശീ മുൻപന്തിയിൽ 

തലന്ന ഉണ്ടൊയിരുന്നു സൊനികൈസർ ഉണ്ടൊക്കി ലപൊതുവൊയ സ്ഥെങ്ങളിൽ 

വക്കുകയും അങ്ങലന ബ്്ബക്ക് േി ലെയിൻ പരിപൊടിയിൽ പങ്കൊളിയൊവുകയൊണ ്

ആേയം ലെയ്തത്.      ആബ്രൊരയ ്പവർത്തകർക്കും ബ്പൊെീസിനും മൊസ്ക ്തയ്ച്ചു 

ലകൊടുക്കുന്ന ്പവർത്തനമൊണ് രണ്ടൊമതൊയി ലെയ്തത് .സന്നദ്ധ്പവർത്തകർ 

മൊസ്ക് തയ് ക്കുന്നതിനൊവശയമൊയ തുണിയും മൈു സൊധനങ്ങളും ലകൊണ്ട ്വന്നു 

തരുബ്മ്പൊൾ ഓബ്രൊ വൊർഡിെുമുള്ള തയ്യൽക്കൊരൊയ കുടുംബ്ശീ വനിതകലള 

വിവരം അറിയിെ് തുണി   യഥൊ സ്ഥെത്്ത    എത്തിക്കുകയും തയ്ച്ച 

മൊസ് ക്കുകൾ   ആവശയക്കൊരിൽ എത്തിച്ചുലകൊടുക്കുകയും ലെയ്തു .ലപൊതു 

സ്ഥെങ്ങൾ വൃത്തിയൊക്കുന്ന ്പവൃത്തിയൊയിരുന്നു പിന്നീട ് ലെയ്തത ്

.ബസ് ബ്റൊപ്പുകൾ ബ്പൊെുള്ള ലപൊതുഇടങ്ങൾ ശുെിയൊക്കുകയുണ്ടൊയി            

മമകഗ്രാ ഫിനാൻസ ്മായി ബന്ധപപട്ടു നടത്തിയ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

ലകൊബ്റൊണക്കൊെലത്ത സി .ഡി .എസിന്ലറ ഭരിച്ച ഒരു 

ഉത്തരവൊേിതവമൊയിരുന്നു  സി .ഡി.എ സിനു കിട്ടിയ ഫണ്ട ്അര്ഹ്തലപ്പട്ടവലര 

കലണ്ടത്തിലക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മുഖ്യ മ്ന്തിയുലട സഹ്ൊയഹ്സ്തം           

പദ്ധതി യുമൊയി ബന്ധലപ്പട്്ട 247 അയൽക്കൂട്ടങ്ങലള ബ്െൊണിനൊയി  കലണ്ടത്തി 

ബ്െൊൺ ബ്ഫൊമുകൾ പൂരിപ്പിെ്  സി.ഡി .എസിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും സി.ഡി 

.എസിൽ എത്തിയ ബ്ഫൊമുകൾ വിവിധ ബൊങ്കുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമൊയി 

ഒരു കൂട്ടൊയ ്പവർത്തനം നടത്തുകയുണ്ടൊയി എല്ലൊ ബ്ഫൊമുകളും ബൊങ്കുകളിൽ 

എത്തി അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു ബ്െൊൺ കിട്ടിത്തുടങ്ങി.      സബ്േശങ്ങൾ 

കകമൊറുന്നതിന ്   വൊട് സ ്ആപ്പ ്്രൂപ്പുകൾ എ. ഡി.എസ ് 

,അയൽകൂട്ടത്തെത്തിൽ കൂട്ടൊയ്മകൾ ഉണ്ടൊക്കി ആശയവിനിമയം 

നടത്തിവരുന്നു      

 മമകഗ്രാ സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ടു നടത്തിയ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

ഈ ബ്െൊക്ക ്ലഡൌൺ കൊെത്തൊണ ്വീട്ടിൽ   ഇരുന്ന ്  കടെറിങ് യൂണിൈ് വഴിയും 

കുടുംബ്ശീ അംരങ്ങൾ വഴിയും 4000 മൊസ്ക്, 35 ബ്ബൊട്ടിൽ sanitizer എന്നിവ  

കുടുംബ്ശീ ്പവർത്തനത്തങ്ങൾ ആണ ്                                



 

  

 

രമ്മ്യൂണിറ്റി രിച്ചൻ 

28-2020 കകകകകകകകകകകകക കകകകകക  കകകകകകക 

കകകകകകകകകക കകകകകകകകകക കകകകകകക കകകകകക 

കകകകകകക  കകകകകകകകകക  കകക കക .കക.ക 



കകകകകകകകകകകക  കക .കക കകകകകകകകകക 

കകകകകകകകകകകകകകകകകക.  .കകകകകകക കകകകക 

കകകകകകകകകക കകകകകകകകകക കകകക കകകകക 

കകകകകകകകകക  കകകകകകക കകകകകകക 

കകകകകകകകകകകകകകകകകക .കകകക 

,കകകകകക,കകക,കകകകക, കകകകകകകകകകക 

കകകകകകകക കകകകകകകകകകകകകകകകകകകക കകക 

കകകകകകകകകകകകകകകക കകകകകകകകകകക കകകകക 

കകകകകകകകക കകകകകകകക 

കകകകകകകകകകകകകകകകകകകക കകകകകകകകക 

കകകകകകകകക കകകകകക കകകക കകകകകകകകകകക 

കകകകകകകകകക കകകകകകക കകക  ജനരീയഭക്ഷണശാല 

കകകകക കകകക കകക, കകകകകകക കകകക കകകകക കകകകകകകകകക 

കകകകകകക  11/4/2020 കകകകകകകകകകക കകകകകകകകകക 

കകകകകകകകകക കകകകകകക കകകകകക കകകകകകക  കകകകക 

കകകകകകകകകക  .                                                                                                                                                                                                               

കലാക്്ക പഡൌൺ രാലത്്ത   രുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾക്കായി ജില്ലാമിഷൻ 

നടത്തിയ പാചര മത്സരത്തിലും രുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾ 

പപെടുത്തിരുന്നു നമ്മ്ുപട സക ാദരിമാരുപട പാചര മനപുണയം 

എല്ലാവരികലക്കും അറിയപെടുരയും പചയ്തു സ്ഗ്രീരളുപട 

ഇഷ്ടകമഖലയായ പാചരം നല്ലരീരിയിൽ ഗ്പകയാജനപെടുത്തുവാൻ  ഇര് 

മൂലം സാധിച്ചു                                                                                                                                                           

MKSP ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

സി .ഡി .എസി.ൽ രജിസ്റ്റർ പചയ്തു ഗ്പവര്ക്കുത്തിക്കുന്ന പജ .എ ൽ .ജി 

ഗ്രൂെുരൾ മജവ രൃഷിയുപട ഗ്പാധാനയം മനസ്സിലാക്കി രൃഷി 

പചയ്യുന്നവരാണ ് . എം. പര. എ സ ്.പി  പദ്ധരിയുപട ഭാരമായി നടന്ന 

വിവിധ രയാമ്പയിൻ വർക്കുരളിൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും പജ എ ൽ .ജി  

ഗ്രൂെുരളും  പപെടുത്തു .മമകഗ്രാ ഗ്രീൻ ,പാള കഗ്രാബാര്  നിർമ്മ്ാണം 

,മുട്ടപത്താണ്ടിൽ വിത്്ത മുളെിക്കൽ ,ചാ ചാ മ ചാ രയാമ്പയിൻ ,എല്ലാ 

വീട്ടിലും അടുക്കളകത്താട്ടം എന്ന ലക്ഷയകത്താപട  രുടങ്ങിയ 

പഞ്ചായത്തിന്പറ പദ്ധരിയിലും എല്ലാ അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങപളയും പജ 

.എ ൽ .ജി ഗ്രൂെുരപളയും പപെടുെിക്കാൻ രഴിഞ്ഞു .ഇരികലക്്ക 

രൃഷിഭവൻ വഴി വിത്തുരൾ വിരരണം നടത്തുരയുംപചയ്തു. 



ലകൊബ്റൊണക്കൊലത്തു  പജ .എ ൽ.ജി ഗ്രൂെുരൾക്്ക പുറപമ അയൽക്കൂട്ട 

അംരങ്ങപളയും രൃഷിയികലക്ക  ു  പരാണ്ടുവരാൻ  രഴിഞ്ഞു. 

കമ്മ്യൂണിൈികിച്ചണിബ്െക്കുആവശയമൊയപച്ചക്കറികൾ JLG 

കളിൽനിന്നുംെഭയമൊയി 

കമബ്്കൊ്രീൻ വഴി 258 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു വിത്്ത വിതരണം ലെയ്തു.  

െൊെൊമെൊകയൊമ്പയിൻഭൊരമൊയിഎല്ലൊവൊർഡിെുംെക്കക്കുരു 

,മൊങ്ങൊണ്ടിവിത്തുകൾപൊകുകയുംഅയൽക്കൂട്ടങ്ങങ്ങൾഅതിലനനല്ലനിെയിൽ

ബ്്പൊത്സൊഹ്ിപ്പിക്കുകയുംലെയ്തു 

  



 

                                                                                                                             
അരരിരൾക്്കരൂട്ടായി.... 



• ലകൊബ്റൊണക്കൊെംഅരതികൾക്കൊയി 

......അരതിരഹ്ിതബ്കരളംപദ്ധതിയിെൂലട 

...സംസ്ഥൊനമിഷന്ലറനിർബ്േശ്പകൊരംഅരതികലളബ്നരിട്ടവിളിച്ചുഅവരു

ലടവിവരബ്ശഖ്രണം4ഘട്ടങ്ങളിെൂലടഡൊൈഎൻ്ടിനടത്തുകയും, 

ആവശയമൊയവർക്കുമരുന്ന് ,കമ്മ്യൂണിൈികിച്ചണിൽനിന്ന്ഭക്ഷണം, 

അവശയ സൊധനങ്ങൾ 

എന്നിവഎത്തിച്ചുലകൊടുത്തു.അതിനൊയി്പവർത്തിച്ചCDS ലമമ്പർമൊർ ,RP 

മമമ ലെയർബ്പഴ്സൺ ,അക്കൌണ്ടന്റ് 

,ബ്ലൊക്ക്ബ്കൊഓർഡിബ്നൈർഎന്നിവർ്പബ്തയകംഅഭിനേനംഅർഹ്ിക്കുന്നു

. 

• അവർക്ക ്

യഥൊസമയംബ്പൊഷകൊഹ്ൊരകിറ്റവിതരണവും,പഞ്ചൊയത്്ത്പസിഡണ്ട്, 

വൊർഡ്ലമമ്പർമൊർ , 

CDSലമമ്പർമൊർമുബ്ഖ്നഅവരുലടകകകളിൽഎത്തിക്കൊൻസൊധയമൊയി 

..അവരതിൽസബ്ന്തൊഷം്പകടിപ്പിക്കുകയുംലെയ്തു ... 

• അരതികുടുംബങ്ങൾക്ക്മൊസ്കവിതരണംനടത്തുകയുംലെയ്തു. 

 

ബാലസഭാഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  

ബാലസഭാ രുട്ടിരൾക്കായി വാട്സ് ആെ് രൂട്ടായ്മ  ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട ്

രുട്ടിക്കൂട്ടം വാട്സ് ആെ ്രൂട്ടായ്മയിൽ .രലാസാ ിരയകമഖലയിപല 

ഗ്പമുഖർ ദിവസവും ഈ ഗ്രൂെിൽ അഥിരിരളാപയത്തുന്നു രുട്ടിരളുപട  

രഴിവുരപള കഗ്പാത്സാ ിെിക്കയുന്നരിനുകവണ്ടി പലരരത്തിലുള്ള 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളും രുട്ടിക്കൂട്ടം ഗ്രൂെിൽ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട ്

.ദിവസവും അവർക്കു  കവണ്ടുന്ന നിർകദശങ്ങൾ പരാടുത്തുപരാണ്ട ്

രുട്ടിക്കൂട്ടം ഗ്രൂെിന്പറ ഗ്പവർത്തനവുമായി മുകന്നാട്ടുകപാരുന്നു. 

ബൊെസഭൊകുട്ടികൾക്കൊയിജില്ലൊമിഷൻറല്നബ്നതൃതവത്തിൽ"ഈബ്െൊക്ക്ലഡൌ

ൺകൊെത്്ത"വിവിധമത്സരങ്ങൾനടത്തി. 

എല്ലൊവൊർഡിൽനിന്നുംകുട്ടികൾപലങ്കടുത്തു .മമമ 

ബ്ലൊക്കിന്മൊ്തമൊയി"കുട്ടികളിപ്പൊട്ടം ഇനി വീട്ടിൽ തലന്ന 

"എന്നബ്പരിൽ്പകൃതിേത്തമൊയവസ്തു ക്കൾലകൊണ്ട്കളിപ്പൊട്ടങ്ങൾഉണ്ടൊക്കുന്നമ

ത്സരംനടത്തുകയുണ്ടൊയി                                                                                      

                  മമമമ മമമമമമമ  

                      മമ .മമ .മമമ .മമമമമമമമമമ  



                       കകകകകകക  മമ.മമ .മമമ 

                കകക കക.കക 

                   Block co ordinator, MKSP 

 


