
                                ആമുഖം   

 തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ മുല്ലശ്ശശ്ശരി ശ്ശലോക്കിലല് 4 സി ഡി എസ് കളിൽ ഒന്നോണ് എളവള്ളി സി 
ഡി എസ് .16 വോർഡുകളിൽ ആയി 218 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്.പ്രസ്തുത 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ആയി 91 jlg പ്രൂപ്പുകളും 50 ബോല്സഭയും അമ്പശ്ശതോളം സംരംഭക 
പ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ട് .ഒരു വനിതോ കോന്റീനും അതിൽ ഉൾലപ്പടുന്നു .വനിതോ കോന്റീൻ 
ഇശ്ശപ്പോൾ ജനകീയ ശ്ശ ോട്ടൽ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു ശ്ശരോരുന്നു .  രഞ്ചോയത്ത് അധികൃതരും 
ആശ്ശരോരയ പ്രവർത്തകരും ജനപ്രതിനിധികളും സന്നദ്ധശ്ശസവകരും ജനങ്ങളും അടക്കം 
വളലര ഒലത്തോരുമശ്ശയോലട സി ഡി എസ് ലനോപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രോമ പ്രശ്ശേശം 
ആണ് എളവള്ളി രഞ്ചോയത്ത് .  

ലകോശ്ശറോണ ശ്ശല്ോക്ക് ലഡൌൺ കോല്ലത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

പ്രതീക്ഷിക്കോലത വന്നുശ്ശേർന്ന മ ോ വിരത്തിൽ ഒന്ന് രതറിലയങ്കില്ും രഞ്ചോയത്തിലല് 
ജനങ്ങൾക്ക് തണശ്ശല്കോൻ കുടുംബപ്ശീക്ക് 100 ശതമോനം സോധിച്ചു എന്ന് 
രറയോം.ആേയമോയി മുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന നിർശ്ശേശങ്ങൾ തോലെത്തട്ടിൽ എത്തിക്കോൻ എ 
ഡി എസ് തല്ത്തില്ും അയൽക്കൂട്ട തല്ത്തില്ും വോട്സസ് ആപ്പ് പ്രൂപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു 
.ആശ്ശരോരയ വകുപ്പിന്ലറയും ജില്ലോമിഷന്ലറയും നിർശ്ശേശങ്ങൾ കൃതയമോയി 
തോശ്ശെലക്കത്തിക്കോൻ ഇത് വെി കെിഞ്ഞു . 

ആപ്ശയ രുണശ്ശഭോക്തോക്കൾക്ക് ശ്ശവണ്ട കിറ്റുകൾ സി ഡി എസ് മുശ്ശഖന അവരുലട 
വീടുകളിൽ എത്തിക്കോനും അവരുലട സുഖ വിവരങ്ങൾ ശ്ശ ോണിൽ അശ്ശനേഷിക്കോനും സി 
ഡി എസ് മുൻകക എടുത്തിട്ടുണ്ട് .ശ്ശജോല്ിക്ക് ശ്ശരോകോൻ സോധിക്കോലത ഭക്ഷണത്തിനു 
ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വീടുകളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ വെി പ് ീ ആയി ഭക്ഷണം 
എത്തിക്കോൻ കെിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 

  

 

 



ആശ്ശരോരയ വകുപ്പുമോയി ശ്ശേർന്ന് ആയിരശ്ശത്തോളം തൂവോല്കളും മോസ്കുകളും 
സൌജനയമോയി വിതരണം ലേയ്തു .ലതോെില്ുറപ്പു വിഭോരവും ആയി ബന്ധലപ്പട്ട് 
മോസ്കുകൾ വിതരണം ലേയ്തു. ആപ്ശയ രുണ ശ്ശഭോക്തോക്കൾ ,വശ്ശയോജനങ്ങൾ 
എന്നിവർക്ക് സൌജനയം ആയി മോസ്കുകൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു ലകോടുത്തു .കുടുംബപ്ശീ 
jlg പ്രൂപ്പുകൾ സൌജനയം ആയി ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിശ്ശല്ക്ക് രച്ചക്കറികൾ 
ലകോടുത്തിരുന്നത് .mksp യുലട ഭോരം ആയി കമശ്ശപ്കോ പ്രീൻ കയോമ്പയ്രൻ ,േോ േോ മച്ചോ 
കയോമ്പയ്രൻ എന്നിവയില്ും അംരങ്ങൾ ആശ്ശവശരൂർവം രലങ്കടുത്തു .ശ്ശല്ോക്ക് ലഡൌൺ  
ഭോരം ആയി നടത്തിയ കുക്കറിശ്ശഷോയില്ും അംരങ്ങൾ രലങ്കടുത്തിരുന്നു . 

jlg ക്കോരുലട രച്ചക്കറികൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ശ്ശവണ്ടി വീട്ടുമുറ്റലത്തോരു 
രച്ചക്കറിവണ്ടി എന്ന രദ്ധതിയിശ്ശല്ക്ക് എളവള്ളി സി ഡി എസ് ഇൽനിന്നും രച്ചക്കറികൾ 
നൽകി.supplyco നൽകിയ കിറ്റുകൾ രോക്ക് ലേയ്യുന്നതിൽ കുടുംബപ്ശീ സി ഡി എസ് 
അംരങ്ങളും ബോല്സഭോ അംരങ്ങളും രലങ്കടുത്തിരുന്നു . 

 

ബോല്സഭോ അംരങ്ങൾ ആയ  കുട്ടികൾ അമ്മ്മോശ്ശരോലടോപ്പം ബോല് കൃഷിയിശ്ശല്ക്ക് ഇറങ്ങി 
.കുട്ടികൾക്ക് മോനസിക  ഉല്ലോസശ്ശത്തോലടോപ്പം  കൃഷിയിൽ രുതിയ അറിവുകൾ ല്ഭിക്കോൻ 
ഇത് മൂല്ം സോധിച്ചു.കൂടോലത അവർക്കു നൽകിയ ഈ ലകോശ്ശറോണ കോല്ത്തു എന്ന 
കോമ്പയിനിൽ കുട്ടികൾ ആശ്ശവശ രൂർവം  രലങ്കടുക്കുകയും വീട്ടിൽ ഇരുന്നുലകോണ്ട്   തലന്ന 
കുട്ടികളുലട  കല്ോരരമോയ  കെിവുകൾ   രുറത്തു ലകോണ്ടുവരോനും അത് 
പ്രേർശിപ്പിക്കോനും കെിഞ്ഞുകൂടോലത ശ്ശബോട്ടിൽ ആർട്സ ലേയ്തും കുട്ടികൾ അവരുലട 
കെിവുകൾ ലതളിയിച്ചു . 

സന്നദ്ധ ശ്ശസവനനത്തില്ും സി ഡി എസ് ലമമ്പർമോർ രജിസ്റ്റർ ലേയ്യുകയും മറ്റു 
വകുപ്പുകളുമോയി സ കരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും ലേയ്തു .മുഖയ മപ്രിയുലട സ ോയ 
 സ്തം എന്ന വോയ്ര രദ്ധതിയില്ൂലട അയ്യോയിരം മുതൽ ഇരുരതിനോയിരം രൂര വലര 
കുടുംബപ്ശീ അംരങ്ങൾക്ക് നല്കോൻ സോധിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

 



 

 

ജില്ലോ മിഷനിൽ നിന്നും കിട്ടിയ നിർശ്ശേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക കൂടോലത സി ഡി എസ്സ് 
സേരം നില്യില്ും ലകോശ്ശറോണ പ്രതിശ്ശരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമോയി മുശ്ശന്നോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് 
.ശ്ശകോവിഡ് 19 എന്ന മ ോമോരിലയ രിടിച്ചു ലകട്ടോൻ സർക്കോരും കുടുംബപ്ശീ ജില്ലോമിഷനും 
നിർശ്ശേശിക്കുന്ന എല്ലോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സി ഡി എസ് ഭരണ സമിതിയും കുടുംബപ്ശീ 
അംരങ്ങളും മുന്നിൽ തലന്ന എന്നും ഉണ്ടോകും . 

റിശ്ശപ്പോർട്ട് തയ്യോറോക്കിയത്   

സിനി രോജ് രി  

ശ്ശലോക്ക് ശ്ശകോർഡിശ്ശനറ്റർ  

9947542835 

രോഖി  

സി ഡി എസ് ലേയർശ്ശരഴ്സൺ  ph no:9061062465 



ശ്ശ ോൺ നമ്പർ -9061162465  

 

mksp ശ്ശലോക്ക് ശ്ശകോർഡിശ്ശനറ്റർ 

മുല്ലശ്ശശ്ശരി ശ്ശലോക്ക്  

ശ്ശ ോൺ നമ്പർ 9947542835 


