
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ ് 

കകാവിഡ് കാല ഗ്പവർത്തനങ്ങളുടെ റികപാർട്്ട 

 

 

 

 

 

 

 

 



ആമുഖം 

    കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഴയ മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിനറ്െ 

 മലബാർ ജില്ലയിറല ചിെക്കൽ താലൂക്കിൽറപടുന്ന ഭൂവിഭാരമാണ് .1950 റല 

 മഗ്ദാസ് വില്ലല്ലജിൽ പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് ഗ്പകാരം 1954 ൽ കണ്ണപുരം 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത് രൂപീകൃതമായി .തൃല്ലക്കാത് രുഹയിൽ കണവമഹർഷി തപസ്സ ്

 റചയ്തിരുന്നതായി ഐതിഹയമുണ്്ട .അങ്ങറന കണവനറ്െ പുരം കണ്ണപുരം ആയി 

 പരിണമിച്ചതാറണന്നു പെയറെടുന്നു . കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിനറ്െ വിസ്തൃ തി  

14 .39 ച കി മീ ആണ ്. 

               ദാരിഗ്ദയ നിർമ്മാർജനം ലക്ഷ്യമാക്കിറക്കാണ്ടു 2000 ൽ ആണ ്

 പഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബഗ്ശീ അയൽക്കൂട്ടം ആരംഭിച്ചത ്.സ്ഗ്തീ ശാക്തീകരണം ,  

സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം സാമൂഹയ ശാക്തീകരണം എന്നീ മൂന്നു 

 ലക്ഷ്യത്തിൽ ഊന്നിറക്കാണ്ടു സ്ഗ്തീകറെ സമൂഹത്തിനറ്െ മുഖ്യധാരയിൽ 

 എത്തിക്കാനും സമൂഹത്തിൽ ഒരിടം കറണ്ടത്താനും കുടുംബഗ്ശീക്ക് ഒരു 

 പരിധിവറര സാധിച്ചു .മാനസിക ശാരീരിക റവല്ലുവിെികൾ ല്ലനരിടുന്നവർ  , 

 അരതി - ആഗ്ശയ പദ്ധതിയിൽ റപടുന്നവർ എന്നിവറര കറണ്ടത്താനും 

 അവർക്കു അർഹമായ ല്ലസവനങ്ങൾ റചയ്തു റകാടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു. 

 തരിശുനിലങ്ങൾ കറണ്ടത്തി കൃഷില്ലയാരയമാക്കി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് 

 ഉെെുവരുത്താനും ജജവ കൃഷിറയ ല്ലഗ്പാത്സാഹിെിക്കാനും സാധിച്ചു. 

 ഇതുല്ലപാറലയുള്ള ഒട്ടനവധി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ സി ഡി എസ് റചയ്തിട്ടുണ്്ട .  

              കണ്ണൂർ ജില്ലയിറല കലയാല്ലേരി ല്ലലാക്കിൽ ഉൾറെട്ട കണ്ണപുരം 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്  സി ഡി എസിൽ 189 അയൽക്കൂട്ടങ്ങെിലായി 31 സംരംഭങ്ങെും 

 49  റജ എൽ ജി കെും നിലവിലുണ്്ട . കൂടാറത 24 വല്ലയാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങെും 

 ഒരു സറ്പഷയൽ അയൽക്കൂട്ടവും ഉണ്ട ്. ബാലസഭാ ഗ്പവർത്തനങ്ങെും നല്ല 

 രീതിയിൽ നടന്നുവരുന്നു . 



               കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ല്ലകാവിഡ് 19 മായി ബന്ധറെട്ട ്സി ഡി  

എസഉ്ം  അയൽക്കൂട്ടങ്ങെും നിരവധി ഗ്പതില്ലരാധ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി .  

ല്ലകാവി ഡ്19മായി ബന്ധറെട്ട ്ല്ലലാക്ക് ഡൗൺ ഗ്പഖ്യാപിച്ചല്ലതാറട  

പഞ്ചായത്തിനറ്െയും  സി  ഡി എസ ്ന്റെയും ല്ലനതൃതവത്തിൽ കമ്മയൂണിറ്റി  

കിച്ചൻ റചെുകുന്ന്  ല്ലബാർഡ്സ്കൂെിൽ ആരംഭിച്ചു .4 സി ഡി എസ് റമമ്പർമാർ  

ആണ ്കിച്ചൻ ഗ്പവർത്തനം  നടത്തുന്നത് . 28 /3 /2020 നു ആരംഭിച്ച കിച്ചണിൽ  

റചയർല്ലപഴ്സൺ ,റമമ്പർ റസഗ്കട്ടെി ,അക്കൗണ്ടനെ്് എന്നിവർ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക്  

ല്ലനതൃതവം റകാടുക്കുന്നു . എല്ലാ ദിവസവും കിച്ചണിൽ ല്ലപാകുന്നു  

പഞ്ചായത്തിൽ  താമസിക്കുന്ന  അനയ സംസ്ഥാന റതാഴിലാെികൾ ,  

കടവരാന്തകെിലും മറ്റു  വഴില്ലയാരങ്ങെിലും താമസിക്കുന്നവർക്കും രണ്്ട  

ല്ലനരറത്ത ഭക്ഷ്ണം സന്നദ്ധ  സംഘടനാ ഗ്പവർത്തകരുറട സഹായത്താൽ  

അവരുറട താമസ സ്ഥലത്തു  എത്തിച്ചു നൽകി . കിച്ചൻ ആരംഭിച്ച സമയത ്125  

ഓെം ആെുകൾക്ക് ഭക്ഷ്ണം നൽകി .അടുക്കെയില്ലലക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ  

അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും  സന്നദ്ധഗ്പവർത്തകരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു .  

 

 സ്ല്ലപാണസ്ർഷിെിലൂറട ജപസയും ലഭിച്ചു .അരി ,പച്ചക്കെി , 

 പലവയഞ്ജനങ്ങെും ,ഇലക്കെികൾ  ,ല്ലതങ്ങാ ,,റവെിറച്ചണ്ണ ഉൾറെറടയുള്ള 

 സാധനങ്ങൾ സംഭാവനയായി അയൽക്കൂട്ടങ്ങെിൽ നിന്നും വാർഡിൽ നിന്നും 

 സന്നദ്ധ സംഘടനകെിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു . 



 

 

ഒൻപതാം വാർഡ് എ ഡി എസ ് ൽ നിന്നും എത്തിച്ച പച്ചക്കെികൾ സിനിമ 

 താരം സല്ലന്താഷ ്കീഴാറ്റൂർ എ ഡി എസ് റസഗ്കട്ടെി ഷാനിബയിൽ നിന്നും 

 ഏറ്റുവാങ്ങി . സി ഡി എസ് റല അയൽക്കൂട്ടങ്ങെും  റജ എൽ ജി കെും കൂടി 800 kg 

 പച്ചക്കെികൊണ് എത്തിച്ചത് . സർക്കാർ ഉത്തരവിനറ്െ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  

കിച്ചണില്ലലക്കുള്ള അരി പഞ്ചായത്തിന ്കീഴിലുള്ള സ്കൂ െിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു.  

അരതിരഹിത ല്ലകരെം പദ്ധതി രുണല്ലഭാക്താക്കൾക്ക് മാർച്ച ്,ഏഗ്പിൽ , റമയ്   

മാസറത്ത ഭക്ഷ്യ ധനയ കിറ്റ ്പഞ്ചായത്ത് വണ്ടിയിൽ സമയബന്ധിതമായി  

അവരുറട വീടുകെിൽ  എത്തിച്ചുനൽകി .അവശതയുള്ള അംരങ്ങൾക്ക ്മരുന്ന്  

എത്തിച്ചു നല്കാൻ കുടുംബഗ്ശീ അംരങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു . സർക്കാർ അനുവദിച്ച   

ഭക്ഷ്യ കിറ്റ ്ല്ലെഷൻ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരുറട   

വീടുകെിൽ എത്തിച്ചു . 

           ഗ്പതില്ലരാധ ഗ്പവർത്തനങ്ങെുറട ഭാരമായി എട്ടാം വാർഡിറല പൂറമാട്ട്  

ബാലസഭാ അംരം ആദിത്. എം വി ,ഒൻപതാം വാർഡിറല മന്ദാരം ബാലസഭാ  

അംരം ഗ്ശീലക്ഷ്മി എന്നിവർ അവർക്കു കിട്ടിയ വിഷുജക്കനീട്ടം  

മുഖ്യമഗ്ന്തിയുറട ദുരിതാശവാസ നിധിയില്ലലക്ക ്സംഭാവന റചയ്തു . 



 

 

 

            മൂന്നാം വാർഡിറല പൗർണമി കുടുംബഗ്ശീ അംരം സുനിതയും 

 സാവിഗ്തിയും അവരുറട വിഷുജക്കനീട്ടവും മുഖ്യമഗ്ന്തിയുറട ദുരിതാശവാസ 

 നിധിയില്ലലക്ക്  നൽകി .സി ഡി എസ് RP  വഴി  അരതി കുടുംബങ്ങറെയും 

 സ്ല്ലനഹിതാ കാെിങ് റബൽ അംരങ്ങറെയും നിരീക്ഷ്ണത്തിൽ കഴിയുന്ന  

വല്ലയാജനങ്ങറെയും  ല്ല ാൺ വഴി ബന്ധറെട്ട ്അവരുറട ആവശയങ്ങൾ  

നിെല്ലവറ്റി. 

 

 

 



 

                 ല്ലകാവിഡ് വയാപനം നടക്കുന്ന സമയത്തുകർണാടകം അതിർത്തി 

 അടച്ചതിനാൽ സവന്തം നാട്ടില്ലലക്ക് ല്ലപാകാൻ സാധിക്കാത്ത കർണാടകയിറല 

 ബൽരാം സവല്ലദശികൾ രാജു ,ല്ലരണുക ദമ്പതികൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്  

രക്ഷ്കനായി .പൂർണ രർഭിണിയായ ല്ലരണുകറയ പെേിനിക്കടവ് അമ്മയും 

 കുഞ്ഞും ആശുപഗ്തിയിൽ ഗ്പല്ലവശിെിച്ചു . ഇവർക്ക് ല്ലവണ്ടുന്ന എല്ലാ 

 സഹായവും പഞ്ചായത്തും ആല്ലരാരയ വകുെും കുടുംബഗ്ശീയും ല്ലചർന്ന് റചയ്തു 

 റകാടുത്തു .റമാട്ടമ്മൽ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഇവരുറട സമീപറത്ത 

 അയൽക്കൂട്ടങ്ങെിറല( മാതൃക ,ഭാരയഗ്ശീ ) അംരങ്ങൾ കുഞ്ഞിനറ്െയും 

 അമ്മയുറടയും പരിചരണം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി .സി ഡി എസ ്നറ്െ 

 ല്ലനതൃതവത്തിൽപച്ചക്കെി കിറ്റ ്റചയർല്ലപഴ്സൺ നൽകി .സി ഡി എസ് റമമ്പർമാർ 

 ആയ വസന്ത ല്ലമാഹനൻ, ശാലിനി, സംരീത ,അക്കൗണ്ടന്െ് സീമ എന്നിവർ 

 പറെടുത്തു .  

                           റകാല്ലൊണ കാലറത്ത ഈ ഗ്പവർത്തനങ്ങറെല്ലാം ഏല്ലകാപിെിച്ചത്  

കുടുംബഗ്ശീയുറട  എ ഡി എസ് ,അയൽക്കൂട്ട വാട്സആ്പ്  ഗ്രൂെുകെിലൂറട ആണ.് 

  തുടർന്നുള്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങെും ഈ സാഹചരയത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം 

 പാലിച്ചുറകാണ്്ട് വാട്സ്ആപ ്ഗ്രൂെുകെിലൂറട നടത്തുവാനാണ ്ഉല്ലേശിക്കുന്നത് . 



 

 

          ല്ലകാവിഡിന്റെ ഭാരമായി ഓർഡർ ഗ്പകാരം 600 ലിറ്റർ ഹാൻഡ് വാഷും 272 .5 

 ലിറ്റർ സാനിജറ്റസെും സി ഡി എസിറല  ' മാച്ച ആൾട്ടർല്ലനറ്റ ്ല്ലഗ്പാഡക്ട്സ്  ' എന്ന 

 സംരംഭത്തിലൂറട  ജില്ലയിറല വിവിധ തല്ലേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 

 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇതുവറര വിതരണം റചയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട .  

 

കൂടാറത മാസ്ക് ,തുണിസഞ്ചി എന്നിവയും നിർമിച്ചു നൽകി . കണ്ണൂർ ജില്ലാ  

മിഷനറ്െ ല്ലനതൃതവത്തിൽ കൃഷിറയ ല്ലഗ്പാത്സാഹിെിക്കാനായി നടത്തിയ 



 'എല്ലാരും നടണ് ' ജമല്ലഗ്കാ  ഗ്രീൻ അഗ്രി ചലഞ്ചിൽ നല്ല പൊെിത്തം ഉണ്ടായി . 

 

 

 

 

ല്ലഹാംഗ്ശീ ല്ലഹാം റഡലിറവെി  പദ്ധതിയിലൂറട  ആവശയക്കാർക്ക്  മരുന്നും  

സാധനങ്ങെും എത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞു .  മുഖ്യമഗ്ന്തിയുറട സഹായഹസ്തം വായ്പ  

പദ്ധതി 172 അയൽക്കൂട്ടങ്ങെിറല 1403 അംരങ്ങൾക്ക് വിതരണം റചയ്തു . 



 

എസ ്എസ് എൽ സി ,പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ് എഴുതുന്ന പഞ്ചായത്തിറല  635  

വിദയാർത്ഥികൾക്ക ്കുടുംബഗ്ശീ ഗ്പവർത്തകരാണ ് മാസ്ക് വിതരണം നടത്തിയത ്.  

 

ഈ റകാല്ലൊണ കാലത്ത് ഇഗ്തയും ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ റചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ 

കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ് അഭിമാനിക്കുന്നു . 

 

ഗ്ശീജ .റക (Ph:9544654974)                                                 ബവിഷ. റക (Ph:9745659224) 

സി ഡി എസ ്റചയർല്ലപഴ്സൺ                                                ല്ലലാക്ക ്ല്ലകാ-ഓർഡില്ലനറ്റർ MIS 

  ഒെ ്:                                                                                     കലയാല്ലേരി ല്ലലാക്ക ്

 



 

 


