
                                               

 

ദേശമംഗലം CDS ലല ല ൊദ ൊണക്കൊലലെ പ്രവർെനങ്ങൾ 

തൃശൂർ ജില്ലയുടെ വെക്കു ഭാഗത്തായി തല്പ്പിള്ളി താല്ൂക്കിൽ വെക്കാഞ്ചേരി 

ഞ്ചലാക്കിൽ ആണ്    23.34  ചതുരശ്ശ കിഞ്ചല്ാ മീറ്റർ വിസ്തീർണ മുള്ള  ഞ്ചേശമംഗല്ം 

ശ്ഗാമ പോയത്ത് സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നത്. കിഴക്കും വെക്കും ഭാരത പുഴയുമായി 

അതിർത്തി പങ്കിെുന്ന ഈ പോയത്തിന്ടെ പെിഞ്ഞാെൻ  അതിർത്തി പാല്ക്കാട് 

ജില്ലയിടല്  തിരുമിറ്റഞ്ചക്കാട് പോയത്തുമായാണ്.തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ടപട്ട ശ്പഞ്ചേശ 

മാടണങ്കില്ും ടതാട്ടെുത്തുള്ള  വള്ളുവനാെൻ സംസ്കാരവുമായി ഇഴുകി ഞ്ചചർന്ന 

നെൻ തനിമ യാണ് ഞ്ചേശമംഗല്ത്തിന്ടെ മുഖമുശ്േ.  18237  അംഗങ്ങൾ അെങ്ങുന്നതാണ് 

ഈ പോയത്തിടല് ജനസംഖയ. ഇതിൽ  8816    ഞ്ചപർ പുരുഷൻ മാരും   9421   ഞ്ചപർ 

സ്ശ്തീകളുമാണ്. 15  വാർഡ്കളില്ായി പരന്നു കിെക്കുന്ന  ഈ  

സൗന്ദരയഭൂവിന്ടെ  മധ്യത്തില്ായി  ഞ്ചേശമംഗല്ം ടസന്െെില്ായാണ് ഞ്ചേശമംഗല്ം 

പോയത്ത് സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നത്.  

              ഏഷയയിടല് തടന്ന സ്ശ്തീകളുടെ ഏറ്റവും വല്ിയ കൂട്ടായ്മയായ കുെുംബശ്ശീ 
ശ്പസ്ഥാനത്തിന്ടെ ഞ്ചേശമംഗല്ം പോയത്തിടല് സി ഡി എസ് ഓഫീസ് 

തല്യിെുഞ്ചപ്പാടെ സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നത് ഈ പോയത്ത് ടകട്ടിെത്തില്ാണ്. 

      205 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളില്ായി 2844 അംഗങ്ങൾ ഞ്ചേശമംഗല്ം 

പോയത്തിന്ടെ കുെുംബശ്ശീ കുെുംബത്തില്ുണ്ട്.ഇതിൽ തടന്ന 13  

വഞ്ചയാജന അയൽക്കൂട്ടവും 5 ഭിന്നഞ്ചശഷി അയൽക്കൂട്ടവും ശ്പവർത്തിച്ചു 

വരുന്നുണ്ട്,  38 JLG  യും 40 ബാല്സഭയും 26  സംരംഭങ്ങളും (4 ശ്ഗൂപ്പ്, 

22 വയക്തിഗതം) ഈ CDS നു കീഴിൽ ശ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നു.  



              വളടര നല്ല രീതിയിൽ ശ്പവർത്തിച്ചു വരുന്ന  ഒരു കുെുംബശ്ശീ 
സംവിധ്ാനം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധ്ിക്കും.നിഷ്കളങ്കരായ  ശ്ഗാമീണ 
ജനങ്ങൾ, അവരുടെ കുെുംബശ്ശീടയ സ്ഞ്ചനഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും അതുവഴി 
ഉപജീവന മാർഗം കടണ്ടത്തിയും ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ  കാണാൻ 
കഴിയും. 

    ഞ്ചല്ാകടത്ത മുഴുവൻ വിെപ്പിച്ച ടകാഞ്ചൊണ എന്ന മഹാമാരിക്ക് 
മുന്നില്ും തല്കുനിക്കാടത, ഒടത്താരുമിച്ച്് കകകൾ ഞ്ചകാർത്ത്  
തല്യുയർത്തി തടന്ന നിൽക്കുകയാണ് ഞ്ചേശമംഗല്ം CDS  ടല് കുെുംബശ്ശീ 
കൂട്ടായ്മ. 

വൊട്സ്  ആപ്പ്  ൂട്ടൊയ്മ ൾ 

ഞ്ചല്ാക് ഡൗൺ ആരംഭിച്ച്് കുെുംബശ്ശീ കൂൊൻ സാധ്ിക്കാത്ത 
സാഹചരയത്തില്ാണ് ഓഞ്ചരാ കുെുംബശ്ശീ യിടല്യും എല്ലാ അംഗങ്ങടളയും 
ഉൾടപ്പെുത്തി വാട്സ് ആപ്പ് ശ്ഗൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കണടമന്ന സംസ്ഥാന 
മിഷന്ടെ നിർഞ്ചേശ ശ്പകാരം വാട്സ് ആപ്പ് ശ്ഗൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്. 
ഇതുവഴി കുെുംബശ്ശീയിൽ ഒരു പുതുമ സൃഷ്െിച്ച സഞ്ചതാഷം ഇവരിൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നു,വഞ്ചയാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിടല് അംഗങ്ങൾക്കായിരുന്നു 
അെച്ചുപൂട്ടല്ിന്ടെ വിഷമതകൾ ഏടെയും. തങ്ങളുടെ കുട്ടുകാടര കാണാൻ 
സാധ്ിക്കുന്നില്ലഞ്ചല്ലാ എന്ന് പെഞ്ഞു വിഷമിച്ച അമ്മമാർക്ക് ഞ്ചവണ്ടി ശ്ഗൂപ്പ് 
വീഡിഞ്ചയാ ഞ്ചകാളുകൾ ഒരുക്കി ടകാെുക്കാനും ADS അംഗങ്ങൾ തയ്യാൊയി 
മുഞ്ചന്നാട്ടു വന്നു.  

വദയൊജനങ്ങൾക്കൊയുള്ള പ്രദയേ  പ്രവർെനങ്ങൾ        

വീെിനുള്ളിടല് അെച്ചുപൂട്ടല്ിന്ടെ വിരസത ഏറ്റവും കൂെുതൽ 
ബാധ്ിക്കുക വഞ്ചയാജനങ്ങടള ആടണന്ന് നമുക്കെിയാമഞ്ചല്ലാ.പുെത്തിെങ്ങാൻ 
കഴിയാടത വീെിനുള്ളിടല് നാല്ു ചുമരുകൾക്കിെയിൽ കുെുങ്ങി കിെന്ന 
ഇവർക്ക് ഒരാശവാസമായാണ് തൃശൂർ കുെുംബശ്ശീ ജില്ലാ മിഷന്ടെ 
ഞ്ചനതൃതവത്തിൽ ആരംഭിച്ച "ഇന്നല്കിഞ്ചല്ക്ക് ഒരു യാശ്ത "എന്ന വഞ്ചയാജന 
കയാമ്പയിൻ. തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉെങ്ങി കിെക്കുന്ന സർഗ്ഗ വാസനകടള 
ടപാെി തട്ടി ഉണർത്താനുള്ള ഒരു അസുല്ഭാവസരമായിരുന്നു അവർക്ക് 
ഇത്. സവതമായി എഴുതാൻ അെിയാത്തവർ ഞ്ചപരക്കുട്ടികളുഞ്ചെഞ്ചയാ മറ്റു 
കുെുംബാംഗങ്ങളുടെഞ്ചയാ  സഹായഞ്ചത്താടെ  തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും 
അത്മകഥകളും,ഞ്ചല്ഖനങ്ങളുടമല്ലാം അക്ഷര താളുകളിഞ്ചല്ക്ക് പകർത്തി.  
ഇത്തരത്തിൽ ല്ഭിച്ച കൃതികൾ എല്ലാം ഞ്ചചർത്ത് പുസ്തകമാക്കാനായി 



ടശ്പസ്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് .ആ പുസ്തകത്താളുകളിൽ  തങ്ങളുടെ ഞ്ചപര് 
അച്ചെിച്ചു വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുെുംബശ്ശീ മുത്തശ്ശിമാർ. 

ഈ ടകാഞ്ചൊണ കാല്ത്ത്പുെത്തിെങ്ങണടമങ്കിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധം 
ആയതിനാൽ 60 വയസിനു മുകളില്ുള്ള വഞ്ചയാജനങ്ങൾക്കും ആശ്ശയ 
അംഗങ്ങൾക്കും പോയത്തിന്ടെ സഹകരണഞ്ചത്താെുകൂെി  സൗജനയ മാസ്ക് 
വിതരണം നെത്തി മാതൃക ആവുകയായിരുന്നു.ഞ്ചേശമംഗല്ം കുെുംബശ്ശീയും. 
കൂൊടത വഞ്ചയാജന അംഗങ്ങടള എല്ലാം തടന്ന ജില്ലാമിഷൻ ശ്പവർത്തകർ 
ഞ്ചനരിട്ട് ഞ്ചഫാണിൽ വിളിക്കുകയും ,അവർ ഒറ്റക്കല്ല ,ഒരു വിളിപ്പാെകടല് 
തുണയായി കുെുംബശ്ശീയും ഉണ്ട് കൂട്ടിന് എന്ന വിശവാസം അവരിൽ 
വളർത്തിടയെുക്കാൻ സാധ്ിക്കുകയും ടചയ്തിട്ടുണ്ട് . 

 ുട്ടി ൾക്കൊയുള്ള പ്രവർെനങ്ങൾ 

വഞ്ചയാജനങ്ങളുടെ വിരസത മാറ്റാൻ  മാശ്തമല്ല കുട്ടികളിടല് വിരസത 

അകറ്റാനും കുെുംബശ്ശീ കൂടെ തടന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു.  ബാല്സഭാ കുട്ടികൾക്കായുള്ള 

"അമ്മടക്കാരു അെുക്കളഞ്ചത്താട്ടം"എന്ന ശ്പവർത്തനം വഴി പല് കൃഷിടയ 

ഞ്ചശ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കജവ പച്ചക്കെികൾ അവരുടെ വീെുകളിൽ 

ഉല്പാേിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ശ്പവർത്തനം വഴി സാധ്ിച്ചു. 

ഇത് ഞ്ചപാടല് തടന്ന അവധ്ിക്കാല് കയാമ്പയിൻ ആയ  "ഈ ടകാഞ്ചൊണ 

കാല്ത്ത് " എന്ന ശ്പവർത്തനം വഴി കുട്ടികളിടല്  സർഗ്ഗവാസനകടള  

ടതാട്ടുണർത്താനും അതുവഴി അവരുടെ സാഹിതയ രചനകൾ ഞ്ചചർത്ത് പുസ്തകം 

ആക്കാനും സാധ്ിച്ചു. കൂൊടത ടമാകബൽ ഞ്ചഫാഞ്ചട്ടാശ്ഗാഫി മത്സരവും 

ബാല്സഭാകുട്ടികൾക്കായി  ഈ ഞ്ചല്ാക് ഡൗൺ കാല്ത്ത്് നെത്തുകയുണ്ടായി 
കരകൗശല് വസ്തു നിർമാണത്തില്ും ഞ്ചേശമംഗല്ടത്ത ബാല്സഭാ കുട്ടികൾ 

മുൻപതിയിൽ തടന്ന ഉണ്ട്. 

ആദ ൊഗേ വ ുപ്പുമൊയി ക  ദ ൊർെ് 

ഈ ടകാഞ്ചൊണക്കാല്ത് ഞ്ചല്ാകം മുഴുവൻ ബഹുമാനഞ്ചത്താടെയും 

ആേരഞ്ചവാടെയും കാണുകയും സ്ഞ്ചനഹിക്കുകയും ടചയ്യുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് 

ആഞ്ചരാഗയ വകുപ്പ്. ഈ മഹാമാരി ശ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഞ്ചേശമംഗല്ടത്ത ആഞ്ചരാഗയ 

വകുപ്പുമായി കകഞ്ചകാർത്ത്  ശ്പവർത്തിക്കുകയാണ് ഞ്ചേശമംഗല്ം കുെുംബശ്ശീയും. 

ടകാഞ്ചൊണയുടെ ആേയവാരങ്ങളിൽ തടന്ന  JHI  യുടെ ഞ്ചനതൃതവത്തിൽ എല്ലാ 

വാർഡ്കളിടല്യും കുെുംബശ്ശീ  അംഗങ്ങൾക്ക് ഞ്ചബാധ്വൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ 

നെത്തുകയുണ്ടായി. അതിനു ഞ്ചശഷം ടകാഞ്ചൊണടയ പറ്റിയുള്ള ഞ്ചനാട്ടീസുകൾ 

വീെുകൾ ഞ്ചതാെും കയെി ഇെങ്ങി വിതരണം ടചയ്യുന്നതിനും കുെുംബശ്ശീ 



അംഗങ്ങൾ തയ്യാൊയി രംഗത്തുവന്നു. വീെുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ 

ഇരിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ  ഞ്ചശഖരിച്ചു നൽകാനും കുെുംബശ്ശീ അംഗങ്ങൾ 

മുൻ നിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു  

    കുെുംബശ്ശീ യൂണിറ്റുകൾ വഴി തയ്ച്ചമാസ്കുകൾ സമീപടത്ത 
ആശുപശ്തികളിഞ്ചല്ക്കും കെകളിഞ്ചല്ക്കും, കുെുംബശ്ശീ ജില്ലാ മിഷനിഞ്ചല്ക്കും 
ഇവർ വിതരണം ടചയ്തു. 

 ലരൊയുവിയ ണ  ംഗെും  ുടുംബപ്ശീ സൊന്നിധ്േം  . 

    ഈ മഹാമാരിക്കാല്ത്ത് സാധ്ാരണ ക്കാർക്ക് ആശവാസമാവുകയായിരുന്നു 
സർക്കാർ സൗജനയമായി നൽകിയ ഭക്ഷയക്കിറ്റും സൗജനയ ഞ്ചെഷനും. ഈ 

ഞ്ചസവനങ്ങൾ ഞ്ചെഷൻ കെകളിൽ എത്തി വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഒരു 
കകത്താങ്ങായി  ഞ്ചേശമംഗല്ടത്ത കുെുംബശ്ശീ ശ്പവർത്തകർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
ഞ്ചെഷൻ കെകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി ഈ ഞ്ചചച്ചിമാരുടെ 

ഞ്ചനതൃതവത്തിൽ അശരണരുടെയും ,അസുഖബാധ്ിതരുടെയും  വീെുകളിൽ 

എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. സകൈഞ്ചകായുമായി   സഹകരിച്  നെത്തുന്ന   കിറ്റ്  
പാക്കിങ്ങില്ും  കുെുംബശ്ശീ ശ്പവർത്തകരുടെ നിര സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

മ ുന്ന് എെിക്കൊനും  ുടുംബപ്ശീ .... 

മാനസിക ഞ്ചരാഗത്തിന് സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിച്ചുഞ്ചപാന്നിരുന്ന ഞ്ചേശമംഗല്ം 

പോയത്തിടല് സ്ഥിര താമസക്കാരനായ ഒരു വയക്തിക്ക് ഞ്ചല്ാക് ഡൗൺ മൂല്ം 

മരുന്ന് ല്ഭിക്കാതിരുന്ന ഒരവസ്ഥ  ഉണ്ടായഞ്ചപ്പാൾ   അത് ബന്ധടപ്പട്ടവരുടെ 

ശ്ശദ്ധയിൽടപ്പെുത്താനും  ആ വയക്തിക്ക് മരുന്ന് എത്തിച്ചു ടകാെുക്കാനും 

കുെുംബശ്ശീ ടചയർഞ്ചപഴ്സൺ ആയ ശ്ശീമതി സുമതി മുൻപതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
തൃശൂർ ൌണിൽ മാശ്തം ല്ഭിക്കുന്ന ഈ മരുന്ന് അവരുടെ കകകളിഞ്ചല്ക്ക് 
ടചയർഞ്ചപഴ്സൺ വച്ച് നൽകിയഞ്ചപ്പാൾ കുെുംബശ്ശീഞ്ചയാെുള്ള 

പെഞ്ഞെിയിക്കാനാവാത്ത നന്ദി ആ കുെുംബാംഗങ്ങളുടെ മുഖത്തും 

വാക്കുകളില്ും നിെഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. 

േു ിയൊശവൊസ നിധ്ിയിദലക്കും യങ്ങളൊലൊവും വിധ്ം 

മുഖയമശ്തിയുടെ CMsHLS  വായ്പ പദ്ധതി ശ്പകാരം 12630000  രൂപയാണ് 

ഞ്ചേശമംഗല്ം CDS  നു ല്ഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ഈ  മഹാമാരിക്കാല്ത്ത് തങ്ങൾക്കായി 
ഇശ്തയും കരുതഞ്ചല്ാടെ ശ്പവർത്തിച്ച ഞ്ചകരളം സർക്കാരിഞ്ചനാെുള്ള നന്ദി 
വിളിഞ്ചച്ചാതുകയാണ് ഞ്ചേശമംഗല്ം കുെുംബശ്ശീ കുെുംബവും. എല്ലാ കുെുംബശ്ശീ 
അംഗങ്ങളും അവരുടെ ഒരാഴ്ചടത്ത ല്ഘു സമ്പാേയ തുക മുഖയമശ്തിയുടെ 



േുരിതാശവാസ നിധ്ിയിഞ്ചല്ക്ക് കകമാൊൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്ടെ 

ശ്പവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി CDS നു കീഴിൽ നെന്നു വരുന്നു. 

 മ്മ്േൂണിറ്റി  ിച്ചൻ 

മാർച്ച് 28 മുതൽ ടമയ്11   വടരയുള്ള  45  േിവസങ്ങളിൽ  ഞ്ചേശമംഗല്ം 

പോയത്തിടല് കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൻ കുെുംബശ്ശീ ശ്പവർത്തകരുടെ ഞ്ചനതൃതവത്തിൽ 

വളടര ഭംഗിയായി നെത്തുകയുണ്ടായി.എല്ലാേിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണവും 

അത്താഴവും ഉണ്ടാക്കി നൽകി  ഈ ഞ്ചചച്ചിമാർ നാെിന്ടെ വിശപ്പകറ്റി. ഈ  

േിവസങ്ങളില്ായി 5052  ഭക്ഷണ ടപ്പാതികൾഇവർ ഉണ്ടാക്കി നൽകി.കമ്മയൂണിറ്റി 
കിച്ചണിഞ്ചല്ക്കായി പച്ചക്കെികളും മറ്റ് പല്ചരക്ക് സാധ്നങ്ങളും എത്തിച്ചു 
നല്കാന്നതിനും അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ  മുൻ നിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.JLG  കൾ 

അവരുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കെികളും സമൂഹ അെുക്കളക്കായി നൽകി.. 

 

 ൃഷിഭവനുമൊയി സഹ  ിച്ഛ് 

ഞ്ചല്ാക് ഡൗൺ സമയത്ത് േിവസങ്ങഞ്ചളാളം വീെുകളിൽ ടവെുടത യിരിക്കുന്ന 

കുെുംബാംഗങ്ങടള ഞ്ചപാല്ും  കാർഷിക വൃത്തിയിഞ്ചല്ക്ക് തിരിക്കാൻ 

ഞ്ചേശമംഗല്ടത്ത കുെുംബശ്ശീ ശ്പവർത്തകർക്ക് സാധ്ിച്ചു.കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും 

സൗജനയമായി  കുെുംബശ്ശീ  അംഗങ്ങൾക്ക് ല്ഭിച്ച  വിത്തുകൾ   അവരവരുടെ  

വീെുകളിൽ കൃഷിടചയ്യാനുള്ള നിർഞ്ചേശങ്ങൾ നൽകി. 

കൃഷി ടചയ്യാൻ സ്ഥല്പരിമിതി ഉള്ളവർക്കായി  " മുട്ടഞ്ചത്താെിടല്  കൃഷി രീതി 
"പരീക്ഷിക്കാൻ പെഞ്ഞു. ഇതു ശ്പകാരം ധ്ാരാളം കുെുംബശ്ശീ ശ്പവർത്തകടരയും 

കുെുംബാംഗങ്ങടളയും ഈ ഞ്ചല്ാക് ഡൗൺ  സമയത്ത്  കാർഷിക വൃത്തിയിഞ്ചല്ക്ക്  
നയിക്കാൻ സാധ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂൊടത കുെുംബശ്ശീ ജില്ലാ മിഷന്ടെ ഞ്ചനതൃതവത്തിൽ 

നെക്കുന്ന " ച ച മ ച ” കയാമ്പയിൻ ശ്പകാരം ഇഞ്ചപ്പാൾ സുല്ഭമായി ല്ഭിക്കുന്ന 
ചക്കക്കുരുവും മാങ്ങയണ്ടിയുടമല്ലാം മുളപ്പിച്ഛ് നാടളക്കായി കരുതി 
വക്കാനും കുെുംബശ്ശീ ശ്പവർത്തകർ മുന്നിട്ടിെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 

ഭൊവി പ്രവർെനങ്ങൾ 

നടല്ലാരു നാടള യുടെ ടപാൻകിരണങ്ങൾ ശ്പതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നാം 

ഓഞ്ചരാരുത്തരും. അതിനു ഇനിയും കെമ്പകൾ ഒരുപാെുണ്ട് താനും. 

 



നമ്മുടെ  നന്മ ക്കായി സർക്കാർ പെയുന്ന സാമൂഹിക അകല്ം പാല്ിച്ചു ടകാണ്ട് 
നമുക്ക് നമ്മുടെ കുെുംബശ്ശീ സംവിധ്ാനം  മുഞ്ചന്നാട്ട് ടകാണ്ട് ഞ്ചപാവാം. 

 വയസിനു മുകളില്ുള്ളവടര പുെഞ്ചത്തക്കിെക്കാടത അവരുടെ അയൽക്കൂട്ട 

ഞ്ചയാഗങ്ങൾ ക്കായി മക്കടളഞ്ചയാ മരുമക്കടളഞ്ചയാ പടങ്കെുപ്പിക്കാം. 

കജവകൃഷി രീതികടള ഞ്ചശ്പാത്സാഹിപ്പിക്കാം.ഇതിനായി  വീെുകളിടല് കൃഷി രീതി  
ഞ്ചശ്പാത്സാഹിപ്പിക്കാം. 

ഇത്തരത്തില്ുള്ള  ഈ ശ്പതിസന്ധി കാല്ഘട്ടത്തില്ും,അെച്ചുപൂട്ടല്ിന്ടെ 

ആല്സയത്തില്ും ഭീതിയില്ും ഞ്ചേശമംഗല്ം നിവാസികളുടെ കൂടെ 

സഹയാശ്തികയായും, വഴികാട്ടിയായും ഈ  മഹാമാരിടക്കതിടര  ഞ്ചപാരാൊൻ  

കുെുംബശ്ശീ  ശ്പസ്ഥാനവും  കൂടെ തടന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞ്ചല്ാക് ടഡൗൺ ആയാല്ും 

ഉള്ളിടല് നന്മകൾ ചങ്ങല് ടപാട്ടിച്ചു പുെത്തു വരും എന്ന് ഈ ശ്പവർത്തികൾ 

നമുക്ക് ടതളിയിച്ചു തരുന്നു. 

 

 ിദപ്പൊർട്ട് യയ്യൊ ൊക്കിയത് 

അമ്പിളി വിദനൊദ്  
ഓർഗകനദസഷൻ ദലൊക്ക് ദ ൊ -ഓർഡിദനറ്റർ  
വടക്കൊദേ ി ദലൊക്ക്  
8547629692 

സുമയി. ല . ല   
ലചയർ ദരഴ്സൺ 

ദേശമംഗലം സി ഡി എ് 
9747803785 

 



(അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽനിന്നും പച്ചക്കെികൾ കമയൂണിറ്റി കിച്ചണിഞ്ചല്ക്ക് കകമാെുന്നു) 

( അമ്മടക്കാരു അെുക്കളഞ്ചത്താട്ടം) 



  (കമയൂണിറ്റി കിച്ചൺ) 

(ഞ്ചനാട്ടീസ് വിതരണം) 

 



(വഞ്ചയാജന വീഡിഞ്ചയാ ഞ്ചകാൾ) 



 

 

 

(വഞ്ചയാജന കാമ്പയിനിനായി കഥടയഴുതുന്നു) 

 

(മുട്ടഞ്ചത്താെിടല് കൃഷി) 



 

(മാസ്ക് നിർമാണം) 

 

 

 

 

 

 


