
ആമുഖം 

          തൃശൂർ ജില്ലയിലല് തളിക്കുളം ബ്ളോക്കില്ോണ് വല്പ്പോട് സി ഡി എസ്  
പ്രവർത്തിക്കുന്നത് . 20 എ ഡി എസ് കളില്ോയി  259 അയൽക്കൂട്ടങ്ങള ം 3986 
അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങള ം അടങ്ങിയതോണ് വല്പ്പോട് സി ഡി എ സ് . 30 
വ്യോജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങള ം 2 PWD അയൽക്കൂട്ടങ്ങള ം 28 സംരംഭങ്ങള ം 128  
സംഘ കൃഷി പ്ഗൂപ്പ കള ം 42 ബോല്സഭകള ം വല്പ്പോട് സി ഡി എ സിൽ 
പ്രവർത്തിച്ച വരുന്നു . എല്ലോ ്േഖല്യില്ും േോതൃക രരേോയ 
പ്രവർത്തനങ്ങളോണ് വല്പ്പോട് സി ഡി എസ്  നടത്തിവരുന്നത്  . covid 19 എന്ന 
േഹോേോരി ക്കോല്ത്തും വല്പ്പോട് സി ഡി എസ് േികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
കോഴ്ചവച്ച .  

ക ോവിഡ്   ോലത്ത്  സി ഡി എസിന്റെ  കേതൃതവത്തിൽ  േടന്ന  പ്രവർത്തേങ്ങൾ  

         വല്പ്പോട് സി ഡി എ സിന്ലെ കീഴിൽ എല്ലോ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങലളയും 
സി ഡി എ സ്  ഭോരവോഹികലളയും ഉൾലപ്പടുത്തി വോട്സ്ആപ് പ്ഗൂപ്പ കൾ 
പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കുടുംബപ്ശീ േിഷന്ലെ നിർ്േശ പ്രകോരം എല്ലോ  എ ഡി 
എസ് അംഗങ്ങലളയും ഉൾലപ്പടുത്തി സിഡ്സ് തല്ത്തില്ും എല്ലോ അയൽക്കൂട്ട 
അംഗങ്ങലളയും ഉൾലപ്പടുത്തി എ ഡി ആസ് തല്ത്തില്ും വോട്സോപ്പ് പ്ഗൂപ്പ കള ലട 
പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സജ്ജീവേോക്കി . അതിനോൽ ്ല്ോക്ക് ലഡൌൺ കോല്ത്തു 
ഗവലെന്് നിർ്േശ്ശങ്ങള ം , കുടുംബപ്ശീ പ്രവർത്തനങ്ങള ം വളലര ലരലട്ടന്ന് 
തലന്ന തോലഴ തട്ടിൽ എത്തിക്കോൻ സോധിച്ച . കൂടോലത ്ല്ോക്ക് ലഡൌൺ കോല്ത്ത് 
അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങള ലട കല്ോരരേോയ കഴിവുകൾ വോട്സോപ്പ് പ്ഗൂപ്പ് വഴി 
പ്രകടിപ്പിക്കുവോൻ സോധിച്ച . 

          ്ല്ോക്ക് ലഡൌൺ കോല്ത്തു എടുത്ത് രെയോൻ രറ്റിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 
ഒന്നോണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്ലെ പ്രവർത്തനം .27 - 3 -  2020 നു രഞ്ചോയത്തുേോയി 
സഹകരിച്ച  സി ഡി എസ് ലചയർ്രഴ്സൺന്ലെ ്നതൃതവത്തിൽ 5 ്രര് 
്ചർന്ന്  കമ്മ്യൂണിറ്റി  കിച്ചൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച . അതിഥി 
ലതോഴില്ോളികൾക്കും , ഒറ്റലരട്ട  കഴിയുന്നവർക്കുേോയി ഒരു േിവസം ഏക്േശം 
400 ഭക്ഷണ ലരോതികൾ വീതം നൽകി .ഒട്ട േിക്ക എല്ലോ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങള ം 
, ലജ എൽ ജി പ്ഗൂപ്പ കള ം അരി , രച്ചക്കെി , രല് വയഞ്ജനങ്ങൾ തുടങ്ങി 
അവരോൽ കഴിയുന്ന തരത്തില്ുള്ള സംഭോവനകള ം സഹോയങ്ങള ം നൽകി . 3 /4 

/2020  വലര കിച്ചൺ പ്രവർത്തിച്ച  .4 /4 /2020 നു വല്പ്പോട് ചന്തപ്പടിയിൽ 
ജനകീയ ്ഹോട്ടൽ  ബഹു. MLA ഗീത ്ഗോരി ഉദ്ഘോടനം ലചയ്തു. 
ലകോെന്റെനിൽ ഉള്ള കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷയ ധോനയ കിറ്റ് വിതരണം ലചയ്തു.                    

          ്പ്ബക്ക് േി ലചയിൻ കോമ്പയിനിന്ലെ ഭോഗേോയി ലരോതുസ്ഥല്ങ്ങളിൽ 
സോനിറ്റിസ്റ്് കള ം റകകഴുകുന്നതിനുള്ള സംവിധോനവും സ്ഥോരിച്ച  .പ്ടഷെി 
,്രോല്ീസ് ്സ്റ്ഷൻ ,അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് സി ഡി എസിന്ലെ 
്നതൃതവത്തിൽ േോസ്കുകൾ നിർമ്മ്ിച്ച് നൽകി . ലഹൽത്ത് ഡിപ്പോർട്ലേൻ്േോയി 
്ചർന്നുലകോണ്ട് അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് ്ബോധവൽക്കരണ ക്ലോസുകൾ നടത്തി. 
വല്പ്പോട് സി ഡി എ സിലല് ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും  2 ്രർ വീതം 



സന്നദ്ധ്സനയിൽ ലരജിസ്്പ്ടഷൻ നടത്തി . വോർഡ് തല്ത്തിൽ അവരുലടതോയ 
രീതിയിൽ ്ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർലപ്പട്ട .  

            60 വയസിനു േുകളിൽ പ്രോയേുള്ളവരുലടയും ആപ്ശയ അംഗങ്ങള ലടയും  
ല്ിസ്റ്് എടുത്ത്  സി ഡി എസിൽ ഒരോൾക്ക് ചോർജ് നൽകി അവലര വിളിച്ച  
അവർക്ക് ്വണ്ട േോനസിക രിന്തുണ നൽകുകയും അവർക്ക് ഏലതങ്കില്ും 
തരത്തില്ുള്ള ആവശയങ്ങൾ ഉലണ്ടങ്കിൽ അത് നിെ്വറ്റ ന്നതിനുള്ള നടരടികൾ 
സവീകരിക്കുകയും ലചയ്തു .വ്യോജന അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് ്വണ്ടി 
അവരുലട േോനസിക ഉല്ലോസം ല്ക്ഷയേിട്ട  ലകോണ്ട് തൃശൂർ ജില്ലോ േിഷൻ നടത്തിയ 
ഇന്നല്കളി്ല്ലക്കോരു യോപ്ത എന്ന കോമ്പയിനിൽ ഒട്ട  േിക്ക വ്യോജന 
അംഗങ്ങലളയും രലങ്കടുപ്പിക്കുവോൻ സോധിച്ച  .ആപ്ശയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
അവരുലട ഭക്ഷയ കിറ്റ് അവരവരുലട വീടുകളി്ല്ക്ക് എത്തിച്ച  നൽകി . 

           ബോല്സഭോ കുട്ടികള ലട കല്ോപ്രവർത്തനങ്ങൾ ്പ്രോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിന്ലെ 
ഭോഗേോയി അവരുലട കല്ോസൃഷ്ട്ടികൾ ഉൾലക്കോള്ളിച്ച  ലകോണ്ട് വോർഡ് 
തല്ത്തിൽ റകരുസ്തകങ്ങൾ തയ്യോെോക്കി. കൂടോലത ബോല്സഭയുലട 
്നതൃതവത്തിൽ ഔഷധ കൃഷി ്തോട്ടങ്ങള ം നിർമ്മ്ിച്ച . ജില്ലോ േിഷൻ 
ഏർലപ്പടുത്തിയ ഓൺറല്ൻ േത്സോരോേോയ ഒരു ്ല്ോക്ക് ലഡൌൺ കോല്ത്തു എന്ന 
രരിരോടിയിൽ േിക്ക ബോല്സഭോ അംഗങ്ങള ം രലങ്കടുത്തു. 

          covid 19  പ്രതയോഘോതലത്ത തുടർന്ന് േുഖയേപ്ന്തി പ്രഖയോരിച്ച സഹോയഹസ്തം 
്ല്ോണിന് 217 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കോയി 2945 അംഗങ്ങൾക്കോണ് അർഹതയുള്ളത് 
.ഇവരുലട 19810000 രൂരയുലട അ്രക്ഷകൾ എല്ലോം തലന്ന സി ഡി എസ് 
േുഖോന്തിരം ബോങ്കിൽ സേർപ്പിച്ച  . ഇതിൽ 50 % ്ല്ോൺ ബോങ്ക് രോസ്സോക്കി. 
ബോക്കി രോസ്സോക്കുന്നതിനുള്ള നടരടികൾ ബോങ്കുേോയി ബന്ധലപ്പട്ട നടത്തിവരുന്നു. 

          അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്കോയി നടത്തിയ രോചക േത്സരത്തിൽ വളലര 
സജ്ജീവേോയി രലങ്കടുത്തു . സംഘകൃഷി പ്ഗൂപ്പ കൾ രോളലകോണ്ടുള്ള grow bag , േുട്ട 
്തോടിൽ വിത്ത് േുളപ്പിക്കൽ ,റേ്പ്കോ പ്ഗീൻ തുടങ്ങിയ കൃഷി രീതികൾ 
അവരുലട കൃഷിയിടങ്ങളിൽ രരീക്ഷിച്ച  വിജയിപ്പിച്ച  . തീര്േശ സി ഡി എസ് 
ആയതിനോൽ ആ ്േഖല്യിലല് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇല്പ്ശീ രദ്ധതിയുലട ഭോഗേോയി 
ചീര കൃഷി നടത്തി. 

           Covid 19 തുടരുന്ന സോഹചരയത്തിൽ േോനേണ്ഡങ്ങൾ രോല്ിച്ച  ലകോണ്ട് 
സംഘടനോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ േു്ന്നോട്ട് ലകോണ്ടു്രോകുന്നതിനുള്ള നടരടികൾ  
സവീകരിക്കുന്നതോയിരിക്കും. എല്ലാ അയൽകൂട്ട ബാല്സഭാ അംഗങ്ങളെയ ം 

ഉൾളെട ത്തി കാർഷിക മൃഗ സംരക്ഷണമമഖല്യിൽ സവയം െരയാപ്തത മേടാൻ ഉള്ള 

േടെടികൾ സവീകരിക് ം. 

 

 

 

 



 

 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

 

     

  

 

മ ഖയമന്ത്രി സഹായഹസ്തം മല്ാൺ വിതരണം 

 

 

 

 



 

ളകാറന്ററേിൽ ഉള്ളവർക്് കിറ്റ് വിതരണം 

                        

 

 

മല്ാക്മ ാൺ കാല്ളത്ത അയൽക്ൂട്ട ന്ത്െവർത്തേങ്ങൾ 

  

     

 

            റിമപാർട്ട് തയ്യാറാക്ിയത്  

 

മല്ലിക മേവൻ                                                                        േിമ്മ്ി എം എൻ  

CDS ളെയർമെഴ്സൺ                                                     എം ഐ എസ് മലാക്് മകാർ ിമേറ്റർ  

വല്പാട്                                                                                   തെിക് െം മലാക്് 



 

 


