
    ഏങ്ങണ്ടിയൂർ  സി ഡി  എസ്  : ക�ോവിഡ്പ്ര�വർത്തന റിക�ോർട്്ട

                                                                                          തൃശൂർ ജില്ലയിലെ� തളിക്കുളം 

ബ്ളളോക്കി�ോണ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ  സി ഡി എസ്  പ്ര�വർത്തിക്കുന്നത് . 16 എ ഡി എസ് 

കളി�ോയി  199 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 3109 അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളും അടങ്ങിയതോണ്  

ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സി ഡി എ സ്  . എല്ലോ ള(ഖ�യി�ും (ികച്ച   പ്ര�വർത്തനങ്ങൾ 

നടത്തിയിരുന്ന സി ഡി എ സ് ഈ COVID കോ�ത്തും (ോതൃകോ�ര(ോയ 

പ്ര�വർത്തനങ്ങളോണ് നടത്തിയത് .

                         ഏങ്ങണ്ടിയൂർ  സി ഡി എ സിലെ/ കീഴിൽ എല്ലോ അയൽക്കൂട്ട 
അംഗങ്ങലെളയും സി ഡി എ സ്  ഭോരവോഹികലെളയും ഉൾലെ5ടുത്തി വോട്സ്ആ�് 

പ്രഗൂ5ുകൾ പ്ര�വർത്തിച്ചിരുന്നു. കുടുംബപ്രശീ (ിഷലെ/ നിർള8ശ പ്ര�കോരം എല്ലോ  എ ഡി 
എസ് അംഗങ്ങലെളയും ഉൾലെ5ടുത്തി സിഡ് സ് ത�ത്തി�ും എല്ലോ അയൽക്കൂട്ട 
അംഗങ്ങലെളയും ഉൾലെ5ടുത്തി എ ഡി ആസ് ത�ത്തി�ും വോട്സോ5് പ്രഗൂ5ുകളുലെട 

പ്ര�വർത്തനം കൂടുതൽ സജ്ജീവ(ോക്കി . അതിനോൽ ള�ോക്ക് ലെഡൌൺ കോ�ത്തു 

ഗവലെ</ ് നിർള=ശ്ശങ്ങളും , കുടുംബപ്രശീ പ്ര�വർത്തനങ്ങളും വളലെര ലെ�ലെട്ടന്്ന തലെന്ന 

തോലെഴ തട്ടിൽ എത്തിക്കോൻ സോധിച്ചു. കൂടോലെത ള�ോക്ക് ലെഡൌൺ കോ�ത്ത് 
അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളുലെട ക�ോ�ര(ോയ കഴിവുകൾ വോട്സോ5് പ്രഗൂ5് വഴി 

പ്ര�കടി5ിക്കുവോൻ സോധിച്ചു.

 ള�ോക്ക് ലെഡൌൺ കോ�ത്തു എടുത്ത് �റയോൻ �റ്റിയ പ്ര�വർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നോണ് 
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചലെ/ പ്ര�വർത്തനം

ള�ോക്ക് ലെഡൌൺ  ആരംഭിച്ചതു(ുതൽ   �ഞ്ചോയത്തു(ോയി സഹകരിച്ചു സി ഡി എസ് 

ലെHയർള�ഴ്സൺലെ/ ളനതൃത്വത്തിൽ 5 ള�ര് ളHർന്്ന  കമ്മ്യൂണിറ്റി  കിച്ചൻ പ്ര�വർത്തനം

ആരംഭിച്ചു.27/3 /൨൦൨൦ നു ആരംഭിച്ച കിച്ചലെ/ പ്ര�വർത്തനം ൩൦/൪/൨൦൨൦ വലെര വളലെര 



നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്്ന .   അതിഥി ലെതോഴി�ോളികൾക്കും , ഒറ്റലെ�ട്ടു 

കഴിയുന്നവർക്കു(ോയി ഒരു 8ിവസം ഏകള8ശം 300   ഭക്ഷണ ലെ�ോതികൾ വീതം നൽകി

.ഒട്ടു(ിക്ക എല്ലോ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളും , ലെജ എൽ ജി പ്രഗൂ5ുകളും അരി , �ച്ചക്കറി , 
�� വ്യഞ്ജനങ്ങൾ തുടങ്ങി അവരോൽ കഴിയുന്ന തരത്തി�ുള്ള സംഭോവനകളും 

സഹോയങ്ങളും നൽകി .

                                                    ളപ്രബക്ക് 8ി ലെHയിൻ കോമ്പയിനിലെ/ ഭോഗ(ോയി 
ലെ�ോതുസ്ഥ�ങ്ങളിൽ സോനിറ്റൈറ്റസറും  റ്റൈകകഴുകുന്നതിനുള്ള സംവിധോനവും 

സ്ഥോ�ിച്ചു .അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ , ഓളട്ടോറിക്ഷ ലെതോഴി�ോളികൾ  എന്നിവർക്ക് സി ഡി 

എസിലെ/ ളനതൃത്വത്തിൽ (ോസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി . ലെഹൽത്ത് 
ഡി5ോർടല്െ(ൻറ് (ോയി ളHർന്നുലെകോണ്ട് അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് ളബോധവൽക്കരണ 

ക്ലോസുകൾ നടത്തി . ഓർഡർ പ്ര�കോരം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിവിധ സ്ഥോ�നങ്ങൾക്കും, 

ഡി5ോർടല്െ(/ ്കൾക്കും (ോസ് ക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി . ലെഹൽത്ത് 
ഡി5ോർടല്െ(ൻറ് (ോയി ളHർന്നുലെകോണ്ട് അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് ളബോധവൽക്കരണ 

ക്ലോസുകൾ നടത്തി .

covid 19  ലെ/ സോഹHര്യത്തിൽ  (ുഖ്യ(പ്രXി പ്ര�ഖ്യോ�ിച്ച സഹോയഹസത്ം ള�ോണിന്

161 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കോയി 1977 അംഗങ്ങൾ അള�ക്ഷ സ(ർ5ിച്ചു  .ഇവരുലെട 

11800000 രൂ�യുലെട അള�ക്ഷകൾ എല്ലോം തലെന്ന സി ഡി എസ് (ുഖോXിരം ബോങ്കിൽ 

സ(ർ5ിച്ചു . ഇതിൽ 45 % ള�ോൺ ബോങ്്ക �ോസ്സോക്കി. ബോക്കി �ോസ്സോക്കുന്നതിനുള്ള 
നട�ടികൾ 



ബോങ്കു(ോയി ബന്ധലെ5ട്ട നടത്തിവരുന്നു .

               ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സി ഡി എ സിലെ� ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും 2 ള�ർ വീതം 

സന്നദ്ധളസനയിൽ ലെരജിസ്ളപ്രടഷൻ നടത്തി . വോർഡ് ത�ത്തിൽ അവരുലെടതോയ 

രീതിയിൽ ളബോധവൽക്കരണ പ്ര�വർത്തനങ്ങളിൽ ഏർലെ5ട്ടു. 

                                  60 വയസിനു (ുകളിൽ പ്ര�ോയ(ുള്ളവരുലെടയും ആപ്രശയ 
അംഗങ്ങളുലെടയും  �ിസ്റ്റ് എടുത്ത്  സി ഡി എസിൽ ഒരോൾക്ക് Hോർജ് നൽകി അവലെര 
വിളിച്ചു അവർക്ക് ളവണ്ട (ോനസിക �ിXുണ നൽകുകയും അവർക്ക് ഏലെതങ്കി�ും 
തരത്തി�ുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉലെണ്ടങ്കിൽ അത് നിറളവറ്റുന്നതിനുള്ള നട�ടികൾ 

സ്വീകരിക്കുകയും ലെHയത്ു .വളയോജന അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് ളവണ്ടി അവരുലെട 
(ോനസിക ഉല്ലോസം �ക്ഷ്യ(ിട്ടു ലെകോണ്ട് തൃശൂർ ജില്ലോ (ിഷൻ നടത്തിയ 
ഇന്ന�കളിള�ലെക്കോരു യോപ്രത എന്ന കോമ്പയിനിൽ ഒട്ടു (ിക്ക വളയോജന അംഗങ്ങലെളയും

�ലെങ്കടു5ിക്കുവോൻ സോധിച്ചു .ആപ്രശയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുലെട ഭക്ഷ്യ കിറ്്റ 

അവരവരുലെട വീടുകളിള�ക്ക് എത്തിച്ചു നൽകി . ആപ്രശയ ഗുണളഭോക്തോക്കളുലെട 
ലെ(ഡിക്കൽ ക്യോമ്പിലെ/ ഭോഗ(ോയി ഗുണളഭോക്തോക്കലെള വോഹന സൌകര്യം 

ഏർലെ5ടുത്തിലെക്കോണ്ട് എത്തിക്കോൻ സോധിച്ചു .

                         ബോ�സഭോ കുട്ടികളുലെട ക�ോപ്ര�വർത്തനങ്ങൾ ളപ്ര�ോത്സോഹി5ിക്കുന്നതിലെ/ 
ഭോഗ(ോയി അവരുലെട ക�ോസൃഷ്ട്ടികൾ ഉൾലെക്കോള്ളിച്ചു ലെകോണ്ട് വോർഡ് ത�ത്തിൽ 

റ്റൈക�ുസത്കങ്ങൾ തയ്യോറോക്കി. കൂടോലെത ബോ�സഭയുലെട ളനതൃത്വത്തിൽ ഔഷധ 

കൃഷി ളതോട്ടങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു. ജില്ലോ (ിഷൻ ഏർലെ5ടുത്തിയ ഓൺറ്റൈ�ൻ 



(ത്സോരോ(ോയ ഒരു ള�ോക്ക് ലെഡൌൺ കോ�ത്തു എന്ന �രി�ോടിയിൽ (ിക്ക ബോ�സഭോ 

അംഗങ്ങളും �ലെങ്കടുത്തു.

അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്കോയി നടത്തിയ �ോHക 

(ത്സരത്തിൽ വളലെര സജ്ജീവ(ോയി �ലെങ്കടുത്തു . കുടുംബപ്രശീ ജില്ലോ (ിഷൻ നടത്തിയ 
(ോസ് ആണ് (ോസ്ക് എന്ന (ൽ സരത്തിലെ/ ഭോഗ(ോകുവോൻ അയൽക്കൂട്ട 

അംഗങ്ങൾക്ക് സോധിച്ചു. സംഘകൃഷി പ്രഗൂ5ുകൾ �ോളലെകോണ്ടുള്ള grow bag , (ുട്ട 

ളതോടിൽ വിത്ത് (ുള5ിക്കൽ ,റ്റൈ(ളപ്രകോ പ്രഗീൻ തുടങ്ങിയ കൃഷി രീതികൾ അവരുലെട 

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ �രീക്ഷിച്ചു വിജയി5ിച്ചു . തീരള8ശ സി ഡി എസ് ആയതിനോൽ ആ 

ള(ഖ�യിലെ� അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇ�പ്രശീ �ദ്ധതിയുലെട ഭോഗ(ോയി Hീര കൃഷി നടത്തി.

  Covid 19 തുടരുന്ന സോഹHര്യത്തിൽ (ോന8ണ്ഡങ്ങൾ �ോ�ിച്ചു ലെകോണ്ട് സംഘടനോ 
പ്ര�വർത്തനങ്ങൾ (ുളന്നോട്ട് ലെകോണ്ടുള�ോകുന്നതിനുള്ള നട�ടികൾ  

സ്വീകരിക്കുന്നതോയിരിക്കും .
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