
 

 

 

തിരുവിലവാമല  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  സിഡിഎസ് 
ക ാവിഡ് -19 പ്രവര്ത്ത്തന റി റികരാര്ത്ട്  

 

മലന റിാടിന്റെ പ്രകൃതിസൗന്ദരയം ഇന്നം ത രാന്റത, തളരാന്റത, ന റിാടുവാഴുന്ന ന്റന റിടുംക ാട. എങ്ങം 

അഴ ിന്റെ  തിരകന റിാടം.  വിതയുന്റട കമാഹിന റിിയാടം. തിരുവിലവാമല ( പി. കുഞ്ഞിരാമന്ന റിായര്ത് )  
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ആമുഖം 

തൃശൂര്ത് ജില്ലയിലല പഴയന്നൂര്ത് കലോക്കില് പോലക്കോട് ജില്ലയുമോയി അതിരിടോണ്
തിരുവിലവോമല ഗ്രോമപഞ്ചോയത് സ്ഥിതിലെയ്യുന്നത്. 37.94 െ. ിമീറ്റര്ത് വിസ്തൃതിയുള്ള
പഞ്ചോയതിലല 17 വോര്ത്ു ളിലോയി മുരതിനോയിരകതോളം ജനങള്
അധിവസിക്കുന്നു.ജനസംഖയയില് ഭൂരിഭോഗവം  ര്ത്ഷ ലതോഴിലോളി ുംം  നിര്ത്മ്മോണ
ലതോഴിലോളി ുംം ലെറു ിടനോമമോത്ര ര്ത്ഷ രുമോണ്. 

തൃശൂര്ത് ജിയ്യയിലോല യുള്ള മറ്റു പഞ്ചോയത്തു ളില് നിന്നും തിരുവിലവോമലലയ
കവര്ത്തിരിച നിര്ത്ത്തുന്നത് ദണ ഇിണ ഇയയുടയയുലട വവിധ ഭോഗങളളില് നിന്നും
പുരോതന ോലം മുതകല ഇവിലട എതികേര്ത്ന്നവരും ്ടടമോയി
അധിവസിക്കുന്നവരുമോയ കുതോംമ്പുള്ളി  എരവലതോടി  ആക്കരറമ്പ്  പടിപറമ്പ്
എന്നീകമഖല ളിലലപ്രകതയ ജനസഞ്ചയമോണ്. 

തിരുവിലവോമല പഞ്ചോയതിലല ന്നും രണ്ടം വോര്ത്ു ളിലോയി വയോപിച  ിടക്കുന്ന
കുതോംമ്പുള്ളി എന്ന ലനയ്ത്ത് ഗ്രോമതില് കദവോങ്ക സമുദോയതില്ലപടവരോണ്
ഏലറയും.അതുകപോലലതലന്നആക്കപറമ്പ്എന്നസ്ഥലത്24മനലെടിയോര്ത്എന്ന
വിഭോഗം ്ടടമോയി തോമസിക്കുന്നു. തമിഴ് ഭോഷയും സംസ്കോരവം ലവചപുലര്ത്ത്തുന്ന
എരവകതോടിയിലലമുതലിയോര്ത്മോര്ത് പടിപറമ്പ്ഭോഗതോയിനോയിുസമുദോയക്കോര്ത്
എന്നിവലരോലക്ക ക രളതിലല ലപോതുവിഭോഗതില്  നിന്നും വയതസ്തമോയി വിവിധ
ആെോരങളുംംവിശവോസങളുംംസംസ്കോരവംലവേ്പുലര്ത്ത്തുന്നു. 

വള്ളുവനോടന്ഗ്രോമീണതയില്വശയനോയപികുഞ്ഞിരോമന്നോയരുലട വിത ്ക്ക്
വര്ത്ണങള് വോരി വിതറിയത് വിലവമലയും  വിലവോദ്രിനോഥനം നിളയും പിലന്ന
തിരുവിലവോമോലലയന്ന വശയ മകനോഹര  ഗ്രോമവമോണ്. ക ളിലപറ്റ  ല ുംലടയും
കപരുക ട  ലോ ോരന്മോരുലടയും  ളിയരങളോയിരുന്നു തിരുവിലവോമലലയന്ന
ല ോചഗ്രോമം.ആകണ ഇപഹോസയസോഹിതയരംഗലതപ രംലവക്കോനില്ലോതഅതുലയ
പ്രതിഭയോയ വി ല എന്  സോഹിതയ പ്രതിഭ ളോയ മോനസി  പി എ ദിവോ രന് 
മോര്ത്ഷല്  വി ല  ല  രകമഷ് എന്നിവര്ത്ഈ മലനോടിലെ മക്കളോണ്. വോദയ  ലോ
രംഗത്വിപ്ലവോത്മ മോയമോറ്റങള്നടരിലോ ിപഞ്ചവോദയംഎന്നവോദയലപരുമഴയ്ക്ക്
ഇന്നലത രീതിയും െിടയും ല ോണ്ടവന്ന പഞ്ചവോദയകുലപതി ശ്രീ ലവങ്കിേസവോമി 
അകേഹതിലെ ശിഷയന് മേള  ലോവിസ്മയം  ലോമണ്ഡലം അപ്പുകുടി ലപോതുവോ്
എന്നിവര്ത് തിരുവിലവോമല സവകദശി ളോണ്. ഇതു ്ടടോലത നിരവധി നോടന്
 ലോരൂപങളുംലടയും  ലോ ോരന്മോരുലടയുംനോടോണിത്. 
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കലോ  രോജയങളളിലോല  ക ോവിഡ് 19എന്ന മഹോമോരിഅതികവഗം വയോപികുകമ്പോ്
അതിലെ വയോപനതിന് തടയിടുന്നതില് നമ്മുലട ക രളം  കലോ തിന തലന്ന
മോതൃ യോയി ല ോണ്ടിരികു യോണ്. ക രളം നടതില ോണ്ട് വരുന്ന പ്രതികരോധ
പ്രവര്ത്തനങളുംലട മുഖയധോരയില് നിന്ന് ല ോണ്ട് പ്രവര്ത്തിക്കു യോണ് കുടുംബശ്രീ
പ്രവര്ത്ത ര്ത്. പിന്നിട 22 വര്ത്ഷങള് ല ോണ്ട് ജന ീയ ബദലു ളോല്
ദോരിദയനിര്ത്മോര്ത്ജനതിലെയും ്ീശോീീ രണതിലെയും സോമൂഹി ശോീീ ര
ണതിലെയും പുതിയ കലോ  മോതൃ  ് സൃഷ്ടിേ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥോനതിലെ
പരികേേമോണ്നമുക്ക് തിരുവിലവോമലപഞ്ചോയതിലും ദര്ത്ശിക്കോനോവ . 

നിലവില് തിരുവിലവോമല പഞ്ചോയതില് 17 സി ഡി എസു ളിലല 262
അയല്ൂടങളളിലോയി 4049 അംഗങളുംം  17 വകയോജനഅയല്കൂടങളുംം  36 
ബോലസഭ ുംം  2 ഭിന്നകശഷിഅയല്കൂടങളുംം  136 മമകരോസംരംഭങളുംം   38 ലജ
എല്ജി ുംം 1ബഡ്സ്ബിആര്ത്സിയുമോണ്ഉള്ളത്. 

കലോക്ക്ലഡൌണ് ോലലതത്രിതലസംഘടനോസംവിധോനം 

സി.ഡി.എസ്, എ.ഡി.എസ്. തലങളളില് വോട്സ്ആര് ഗ്രൂപ്പു ് രൂപീ രിേത് വഴി
സര്ത്ക്കോരില് നിന്നും  ിട്ടുന്ന അറിയിപ്പു ് യഥോസമയം തോലഴ തടികലക്ക്
എതിക്കുന്നതിന്  ഴിഞ്ഞു. 17 വോര്ത്ു ളിലോയി 17 ഗ്രൂപ്പു ുംംസി.ഡി.സ്. തലതില്
രു ഗ്രൂപ്പും പ്രവര്ത്തിചവരുന്നു. വോര്ത്ഡ്തല വോട്സ് ആര് ഗ്രൂപ്പു ളില് ഒകരോ
അയല്ൂടതിലലയും പ്രസിഡന്റ്, ലസരടറി എന്നിവര്ത് അംഗങളളോണ്. ആല 
ഉള്ള 262അയല്ൂടങളളിലല 200ഇല്അധി ംഅയല്ൂടങള്ഈഗ്രൂപ്പു ളില്
സജീവമോണ്.അത്കപോലലതലന്നഅയല്ൂടതലങളളിലുംവോട്സ്ആര്ഗ്രൂപ്പു ്



 ക ോവിഡ്19പ്രവര്ത്തനറികരോര്ത്ട് | 4 

 

  

 

ഉണ്ട്. ഈ കലോക്ക്ലഡൌണ്  ോലത്തു മീറ്റിംഗു ് നടതോന് പറ്റോത
സോഹെരയതിലും ഈ വോട്സ് ആര് ഗ്രൂപ്പു ് വഴി കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തനങള്
ഏക ോപിരിക്കോനം കമല്ഘട  തീരുമോനങള് നടരിലോക്കോനം തിരുവിലവോമല
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്കുടുംബശ്രീക്ക്സോധിച. 

 മ്മൂണിറ്റി ിേന് 

മോര്ത്േ് 30 ന തുടങളിയ തിരുവിലവോമല ഗ്രോമപഞ്ചോയത്  മ്മൂണിറ്റി  ിേന്
പ്രവര്ത്തനംലമയ് 5നോണുഅവസോനിേത്.പഞ്ചോയത്പരിധിയില്ലപടജിഎെ്
എസ് എസ് സ്കൂളിലോണ്  മ്മൂണിറ്റി  ിേന് പ്രവര്ത്തിേത്. പഞ്ചോയതിലനോരം
പ്രവര്ത്തിചല ോണ്ട് നിരവധി കപര്ത്ക്ക് ഭണ ഇണം നല് ോന്  കുടുംബശ്രീ
പ്രവര്ത്ത ര്ത്ക്ക്  ഴിഞ്ഞു. ഭണ ഇണം പോെ ം ലെയ്യുന്നത് മുതല് എല്ലോ സുരണ ഇോ
മോനദണ്ഡങളുംം പോലിച ല ോണ്് അവ പോക്ക് ലെ്് ആവശയക്കോര്ത്ക്ക് എതിച
ല ോടുക്കുന്നപ്രവര്ത്തനങള്കുടുംബശ്രീസി.ഡി.എസിലെകനതൃതതിലോണ്ലെയ്തു
കപോന്നത്. യോലതോരു പ്രതിഫകലച്ഛയും ്ടടോലത ഇവര്ത് ലെ് പ്രവര്ത്തനങള്
ഗ്രോമപഞ്ചോയതിന ത് കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് വലിയ ആദോരവോണ് ഉണ്ടോക്കിയത്.
കുടുംബശ്രീ അംഗങള് വഴി 50  ികലോ അരിയും, 225  ികലോ പേക്കറിയും, മറ്റു
പലവയഞ്ജനങളുംം  മ്മൂണിറ്റി  ിേണികലക്കു സംഭോവന ആയി നല്കുന്നതിനം
ഇവര്ത്ക്കോയി. അതിഥി ലതോഴിലോളി ്ക്കും, അഗതി ്ക്കും തുടങളി അര്ത്ഹരോയ
എല്ലോവര്ത്ക്കുമോയി 3983 ഭണ ഇണം വിതരണം ലെയ്യോന് സോധിച. ബഹു കെലക്കര
എംഎല്എ ശ്രീ യു ആര്ത് പ്രദീപ് അവര്ത് ്  ിേന് സന്ദര്ത്ശിക്കു യും 
അഭിനന്ദനങള്അറിയിക്കു യുംലെ്ിരുന്നു. 
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കലോക്ക്ലഡൌണ് ോലലതരിയോത്മ പ്രവര്ത്തനങള് 

ല ോകറോണ  ോലലത വിരസത അ റ്റോനോയി പലവിധ പ്രവര്ത്തനങളളില്
കുടുംബശ്രീഅംഗങള്ഏര്ത്രട്ടു.അടുക്കളകതോടം, മോസ്ക് നിര്ത്മോണം  കലോക്ക്ലഡൌണ്
 ോലലത കുറിലരഴുതല്  വീഡികയോ നിര്ത്മിക്കല്, കബോടില് ലപയിെിംഗ് എന്നിവ
തിരുവിലവോമല കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്ത ര്ത് ലെയ്തു. കുടുംബശ്രീ ജില്ലോ മിഷലെ
ആഹവോനപ്ര ോരം നടതിയ വിവിധ പ്രവര്ത്തനങള് കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്ത ര്ത്
നടതി.സമപ്ലക ോവഴിലപോതുജനങള്ക്ക്നല്കുന്നപലവയഞ്ജന ിറ്റു ്പോക്ക്
ലെയ്യുന്നതില് കുടുംബശ്രീ അംഗങളുംലട പങ്കോളിതം ഉണ്ടോയിരുന്നു. മി േ
അടുക്കളകതോടംനിര്ത്മിക്കുന്നവര്ത്ക്ക്സിഡിഎസ് ‘അടുക്കളശ്രീ’എന്നകപരില്രു
സമ്മോനം പ്രഖയോപിേിട്ടുണ്ട്. 20 ലജഎല് ജി  ് മമകരോ ഗ്രീന് പേക്കറി കൃഷി
നടതി. ആശ്രയ ഗുണകഭോീോ ്ക്ക് 250 മോസ്ക് അടിച നല് ി. വോര്ത്ഡ് 12
എരവലതോടി തുളസി കുടുംബശ്രീ അവശയ സോധന  ിറ്റ് നിര്ത്ധനരോയ നിരവധി
കപര്ത്ക്ക്വിതരണംലെയ്തു. കേക്ക്ദലെയിന് യോമ്പയിന്സിഡിഎസിലലവിവിധ
ഇടങളളില്നടതി ഇകരോഴുംതുടര്ത്ന്ന്കപോരുന്നു.നിരവധികപര്ത്സന്നദ്ധംകപോര്ത്ടലില്
രജിസ്റ്റര്ത്ലെയ്തു. 

 

വകയോജനങള്ക്കുകവണ്ടിയുള്ളപ്രവര്ത്തനം 

ആശ്രയ കുടുംബതിലല 60 വയസിന മു ളില് പ്രോയം ഉള്ളവലര 2 ദിവസം
്ടടുകമ്പോ് കഫോണ് വഴി ബലെരടു യും അവര്ത്ക്കു കവണ്ട എല്ലോവിധ മോനസി 
പിന്തുണ ുംംനല് ോന്ഇവര്ത്ക്ക്ആയി. ഭണ ഇണംആവശയം ഉള്ളവര്ത്ക്ക്  മ്മൂണിറ്റി
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 ിേന് വഴി ഭണ ഇണം നല് ി  അവരുലട വീടു ളില് 2 തവണ ആശ്രയ  ിറ്റ്
വീടു ളില് എതിച നല് ി. 5 വോര്ത്ു ളിലല 60 വയസ്സിന മു ളിലുള്ള
വകയോജനങള്ക്ക് മോസ്ക് നല് ി. ജില്ലോ മിഷലെ കനതൃതതിലുള്ള
‘ഇന്നല ളിലലലക്കോരുയോത്ര’എന്നോ യോമമ്പയിന്നടതി. 

കുടി ്ക്ക്കവണ്ടിയുള്ളപ്രവര്ത്തനം 

ബോലസഭോ കുടി ്ക്ക് കവണ്ടി ജില്ല മിഷലെ കനതൃതവതില് നടതിയ ‘ഈ
 വോറന്മെന് ോലത്’എന്നമത്സരതില് വിതരെന, െിത്രരെന ,  ഥരെന
എന്നി മത്സരങളളില് ബോലസഭോ അംഗങള് പലങ്കടുതിരുന്നു. ഈ
പ്രവര്ത്തനങളളില് എല്ലോം തിരുവിലവോമല പഞ്ചോയതിലല ബോലസഭോ ്ടട്ടു ോര്ത്
സജീവമോയി തലന്ന പലങ്കടുത്തു. ്ടടോലത 10 വോര്ത്ു ളിലല 20 ബോലസഭ ്
ബോലകൃഷിയും, ലെയ്തുകപോരുന്നു. 

 

 

മുഖയമന്ത്രിയുലടസഹോയഹസ്തംകലോണ് 

തിരുവിലവോമല ഗ്രോമപഞ്ചോയതില് അല  204 അയല്ൂടങളളിലല 2810
അംഗങള്ക്കോയി 2 ക ോടി 5 ലണ ഇതി അന്പതിനോയിരം രൂപയോണ്
അനവദിെിട്ടുള്ളത്.അതില് നിലവില്ഈ കലോക്ക്ലഡൌണ് ോലത്തുസര്ത്ക്കോര്ത് 188
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അയല്കൂടങളളിലല 2617അംഗങള്ക്കോയി 2 ക ോടി 1 ലണ ഇംരൂപ കുടുംബശ്രീ മുകഖന
നല് ി.ബോക്കിഅയല്കൂടങളുംലടബോങ്ക്നടപടി ്നടന്നുവരുന്നു. 

 

 

വിവിധവകുപ്പു ുംമോയിസഹ രിചള്ളപ്രവര്ത്തനം  

തലരിള്ളിതോലൂക്കിലല എന്ആര്ത് ല  എന്ആര്ത്ഐവിഭോഗതിലുള്ളവരുലട 2
ഇന്സ്റ്റിസ്ട്യുഷഷനല് വോറന്മെന്ക ന്ദ്രങള്പ്രവര്ത്തികുന്നത്തിരുവിലവോമലയിലല
പോമ്പോടിയിലോണ്. അവിടുലത അകയയുടവോസി ്ക്കും ല യര്ത്കടക്കര്ത്മോര്ത്ക്കും കവണ്ട
ഭണ ഇണംനല് ിവരുന്നത്കുടുംബശ്രീയുലടനിള ോറ്റരിംഗ്എന്നമമകരോസംരംഭ
ഗ്രൂരോണ് ്ടടോലതഇവര്ത്ക്ക്കവണ്ടഏതോവശയങള്ക്കുംരുവിളിരോട ലലമോത്രമോണ്
കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്ത ര്ത്. ഗ്രോമ പഞ്ചോയത് ഭരണ സമിതിയുലടയും  ആകരോഗയ
വിഭോഗതിലെയും  ീഴില് നടതിയ കബോധവല്ക്കരണ  പ്രതികരോധ
പ്രവര്ത്തനങളളില് കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്ത ര്ത് മുന്നില് തലന്ന ഉണ്ടോയിരുന്നു.
സമപ്ലക ോ വഴി ലപോതുജനങള്ക്ക് നല്കുന്ന പലവയഞ്ജന  ിറ്റു ് പോക്ക്
ലെയ്യുന്നതില്കുടുംബശ്രീഅംഗങളുംലടപങ്കോളിതംഉണ്ടോയിരുന്നു. 

ഭോവിപ്രവര്ത്തനങള്  

ജൂണ് മോസകതോടു്ടടി ജന ീയ കഹോടല് ആരംഭിക്കു യും, അതിലൂലട മിതമോയ
വിലയില്നല്ലഭണ ഇണംജനങളളികലക്ക്എതിക്കു യുംലെയ്യു . 
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സുഭിണ ഇക രളംപദ്ധതിയില്10-20ഏക്കര്ത്തരിശുഭൂമികൃഷിലെയ്യുന്നതിനം പേക്കറി
കൃഷിനടത്തുന്നതിനം മത്സയംവളര്ത്ത്തുന്നതിനം  ന്നു ോലിവളര്ത്ത്തുന്നതിനംവിവിധ
വകുപ്പു ുംമോയിബെലപട്കുടുംബശ്രീസിഡിഎസ്പ്രവര്ത്തനങള്നടത്തും. 

്ടടുതല് സംരംഭ  യൂണിറ്റു ് ആരംഭിക്കു യും അവര്ത്ക്കു ആവശയമോയ
സഹോയങള്ലെയ്തുല ോടുക്കു യുംവഴിഅവലര ഇകരോ്കനരിടുന്നസോമ്പതി 
പ്രതിസെിയില്നിന്നുംമുീരോക്കു  

സി.ഡി.എസ്.ലെയര്ത്കപഴ്സണ്:കശോശോമ്മകതോമസ് കഫോണ്നമ്പര്ത്:9846407916 

റികരോര്ത്ട്തയ്യോറോക്കിയത്:ബിനീഷ് കജോബ് മലവ്ലിഹുഡ് കലോക്ക് ക ോര്ത്ഡികനറ്റര്ത്
പഴയന്നൂര്ത്കലോക്ക്കഫോണ്നമ്പര്ത്:8089555302 

 

 

        

 

 


