
കളമശ്ശേരി  മുൻസിപ്പാലിറ്റി യുടെ ശ്ശകാവിഡ്  കാലശ്ശേ 

പ്രവർേനങ്ങടള കുറിച്ചുള്ള റിശ്ശപ്പാർട്ട് 

 

ഇടപ്പിള്ളി ബ്ലോക്കിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മുൻസിപ്പോലിറ്റി ആണ്  കളമബ്േരി. 42  

വോർഡുകൾ ആണ് മുൻസിപ്പോലിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് .കുടുുംബശ്രീ യുറട 

ശ്രവർത്തനങ്ങറള കൂടുതൽ ഏബ്കോരിപ്പിക്കോൻ  കളമബ്േരി ഈസ്റ്റ് ,റവസ്റ്റ് 

എന്നിങ്ങറന 2 ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു . 

 

കളമബ്േരി റവസ്റ്റ് സിഡ്്സിൽ 21  വോർഡുകൾ ആണ്  ഉള്ളത,് 240  

ശ്രവർത്തനക്ഷമമോയ അയൽക്കൂടങ്ങളുും ഇതിൽ  4318 അുംഗങ്ങളുും ഉണ്ട് . 21  

വോര്ഡുകള്ക്കുും 21 cds ശ്രതിനിധികൾ ഉണ്ട് 120 ആശ്രയ അുംഗങ്ങളുും  . കൂടോറത 

31 ബോലസഭകളുും  അതിൽ .496. കുട്ടികളുും ഉണ്ട് .  

മോനവബ്രഷിക്ക്  ഏറ്റവുും കൂടുതൽ നോരും വിതച്ച ദുരന്തും ആയിരുന്നു 

റകോബ്െോണ എന്ന ബ്കോവിഡ്  19. ഈ കോലഘട്ടത്തിൽ സോമൂഹികശ്രതിബദ്ധത    

ഏറ്റവുും കൂടുതൽ ഉള്ള കുടുുംബശ്രീ എന്ന സുംഘടനോ വളറര ഉർജ 

സവലതബ്യോറട ശ്രവർത്തിച്ചു .കളമബ്േരി സിഡ്്സനറ്െയുും മുൻസിപ്പോലിറ്റി 

യുറടയുും ബ്മൽബ്നോട്ടത്തിൽ 27/3/ 2020  മുതൽ3/ 5/ 2020  വറര കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ  

ശ്രവർത്തിച്ചു. ദിനും ശ്രതി 1000  മുകൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ രോകും റെയ്തു 

 

 



 

 

 

 

 

ഇവിറട നിന്നുും അഗതികൾക്കുും, അഥിതി റതോഴിലോളികൾക്കുും , ആശ്രയ 

അുംഗങ്ങള്ക്കുും  ഭക്ഷണങ്ങൾ യഥോ സമയും  എത്തിക്കോൻ സോധിച്ചു.  

ഇതിനു ബ്വണ്ടിയുള്ള െിലവുകൾ സ്ബ്നോര്റസർഷിപ്പിലൂറടയോണ്  

കറണ്ടത്തിയത്. കൂടോറത സഹോയ ഹസ്തവുമോയി ഒരുരോട് ജനശ്രതിനിധികളുും 

ഇവറര ബ്തടി വന്നു. സോമൂഹിക അകലും രോലിച്ചുറകോണ്ടുും, മോനസിക അടുപ്പും 

കോണിച്ചുും ഭരണസമിതി ഈ ശ്രവർത്തനും നല്ല രീതിയിൽ റകോണ്ട് 

ബ്രോയി.ഒരുരോട് അഥിതി റതോഴിലോളികൾ ഉള്ള ശ്രബ്ദരും ആണ്  കളമബ്േരി , 

ആയതു റകോബ്ണ്ട തറന്ന    കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ആയിരുന്നു റകോബ്െോണ 

കോലബ്ത്ത ഏറ്റവുും മികച്ച ശ്രവർത്തനും. 

 

 



 

 

 

ഈ ഒരു  കോലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുും കൂടുതൽ ആവരയമോയി വന്ന ഒന്നോണ് മോസ്ക,് 

ഇതിലുും കളമബ്േരി രിന്നിബ്ലക്ക് ബ്രോയില്ല , രല ഏജൻസി കൾക്കുും, 

മുൻസിപ്പോലിറ്റിക്കുും   ബ്വണ്ടി തയ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ ലോഭും ബ്രോലുും ബ്നോക്കോറത 

മോസ്ക് കുകൾ നിർമിച്ചു. 

 

 

 



 

 

 

മഴക്കോല സൂെികരണത്തിന്റെ ഭോഗമോയി ഭൂരിഭോഗും വോർഡുകളിറലയുും 

അയൽക്കൂട്ടത്തിറല അുംഗങ്ങൾ രരിസരങ്ങളുും മറ്റുും വൃത്തിയോക്കി .  

 

 

40  ഓളും  അയല്കൂ ട്്ടടോ ങ്ൾങ്ങൾ സന്നദ്ധ ബ്സനയിലുും റരജിസ്റ്റർറെയ്തു. ഈ 

ശ്രവർത്തനും ഇബ്പ്പോഴുും തുടരുന്നു. 

 



മുഖ്യമശ്ന്തിയുറട  സഹോയ ഹസ്തും ബ്ലോൺ രദ്ദതിയിലൂറട 155  

അയൽക്കൂട്ടഅുംഗങ്ങൾക്ക്  ഒരു ബ്കോടി രയതിറനട്ടു ലക്ഷത്തി അയ്യോയിരും രൂര 

ബ്ലോൺ അനുവദിക്കോനുള്ള എല്ലോ ശ്രവർത്തനങ്ങളുും രൂർത്തീകരിച്ചു.    

 

 

 

റകോബ്െോണ രശ്ചോത്തലത്തിൽ ജില്ലോ മിഷൻ നടത്തിയ സസബർ അരങ്ങിൽ 

ഭൂരിഭോഗും അയല്കൂ ദ്ദ അുംഗങ്ങളുും രറെടുത്തു. ഇതിൽ വബ്യോജന  

അയൽക്കൂട്ടത്തിറല ഒരെത്തിറന എന്റെ കവിത മത്സരത്തിനറ്െ ബ്ലോക്ക് 

തലത്തിൽ ഒന്നോമതോയി. 

മോനസിക രിന്തുണ ആവരയും ഉള്ളവർക്കോയി കുടുുംബശ്രീ സ്ബ്നഹിതോ 

കൗൺസിബ്ലർസ്  രോശ്തി എബ്ന്നോ രകറലബ്ന്നോ ബ്വര്തിരിവില്ലോറത ഇടറരട്ടു.. 

 

ബ്കോവിഡിനറ്െ  കോലബ്ത്ത കുടുുംബശ്രീ ഭോവി ശ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങിറന 

ആവണും എന്ന ബ്െോതയത്തിന്റെ മുമ്പിലുും രതെോറത അവർ രെയുന്നു...... നമ്മ്ൾ 

സയയും രരയോര്്തരോവണും .......  



 

നമ്മ്ുറട നിതയ ആവരയങ്ങൾക്ക്  ബ്വണ്ടി രല വിബ്ദര കമ്പനി കറളയുും 

ആശ്രയിബ്ക്കണ്ടി വരുന്നു .... ഇത്  ഇല്ലോതോക്കി രച്ചക്കെികളുും ധോനയങ്ങളുും എല്ലോും 

നമ്മ്ുറട സുംസ്ഥോനത്തു തറന്ന  ഉല്പോദിപ്പിക്കോൻ എല്ലോ അയൽക്കൂട്ടങ്ങറളയുും 

ശ്രോപ്തരോക്കോണോും . കൂടോറത...  വിബ്ദരത്തിനിന്നുും ബ്ജോലി നഷ്ടറപ്പട്്ട വന്ന 

ആളുകറള റശ്ടയിനിങ് മറ്റുും സഹോയങ്ങളുും നൽകി വിവിധ സുംരുംഭങ്ങൾ  

ആരുംഭിക്കോൻ സഹോയിക്കണും. 

 

 

Block Co-ordinator 

Mithu Mohanan 

9400920199 

Vazhakkulam Block 

 

 

Name Of CDS Chaiperson 

Razia Sidhique 

Kalamassery West 

8891304586 

 

 

 

 


