
ക ൊറ ൊണ തന്ന പൊഠം ( മുള്ളൻക ൊല്ലി സി ഡി എസ്) 

 വളകെ വയതയസ്തമൊയ അനുഭവ  ൊലം. ക ൊറ ൊണ തന്ന ഈ പൊഠം 
പഠിക്കൊത്ത ആെും ഇന്നീ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടൊവൊൻ ഇടയിലല. ഈ 
ഇത്തിെിക്കുഞ്ഞൻ  ൊലചക് ം തിെിച്ച് വീണ്ടും മനുഷ്യകന ക്പ ൃതിറയൊട് 
ഇണങ്ങി ജീവിക്കൊൻ പഠിപ്പിച്ചു.  

 അതിൽ റലൊ ത്തിന്ക  എങ്ങൊണ്ട് അറ്റത്ത് ഇെിക്കുന്ന ഞൊനും 
ഉൾകപ്പടുന്നു. മൊർച്ച് പ ുതിറയൊകട ഞൊനും റ ൾക്കൊൻ തുടങ്ങി കതൊട്ടൊൽ 
പ െുന്ന ഈ മഹൊമൊെികയ  ു ിച്ച്. ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് തകന്ന 
ഇങ്ങകനയൊണ് വിറദ്ശ െൊജയത്ത് ആണറലലൊ പികന്ന എന്തിനൊ റപടി. പറേ 
ക ൊടുങ്കൊറ്റികന  ൊൾ റവഗത്തിൽ അശവകത്ത  ൊൾ സ്പീഡിൽ ഒെു 
സ്ഥലത്തു നിന്ന് മകറ്റൊെിടറത്തക്ക്. മെണം ജനനം  ലയൊണം ഉത്സവം 
ആറ ൊഷ്ം ഇവകയലലൊം ആള്  ൂടൊകത മൊക്തം. ആറ ൊഷ്ങ്ങളും 
ആെവങ്ങളും ഇലല. മെണത്തിൽ റപൊലും ഏ നൊയി റപൊ ുന്നു. 
റെൊഗബൊധിതകന റപൊലും തിെിഞ്ഞു റനൊക്കൊത്ത അവസ്ഥ. ഒറ്റകപ്പടലിന്ക   
വീർപ്പുമുട്ടൽ റലൊ കമങ്ങും.  

 മുള്ളൻക ൊലലി ക്ഗൊമപഞ്ചൊയത്തിൽ 18 വൊർഡു ളിലൊയി എസ് ടി 
വറയൊജനങ്ങൾ അടക്കം 286 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ക്പവർത്തിച്ചുവെുന്നു. 
പഞ്ചൊയത്ത് ക ട്ടിടത്തിൽ തകന്ന ക്പവർത്തിക്കുന്ന  ുടുംബക്ശീ സിഡിഎസ് 
ഓഫീസ് മൊർച്ച് 23 വകെ തു ന്നു ക്പവർത്തിച്ചു. പികന്ന സമ്പൂർണ്ണ റലൊ  
ഡൗൺ ക്പഖയൊപനം. അറപ്പൊഴും  ൊെയത്തികല ഗൗെവം വെുന്നിലല. 
ഇന്നകലലങ്കിൽ നൊകള എലലൊം ശുഭം ആ ും എന്ന വിശവൊസം. പറേ 
നിലയ്ക്ക്കുന്നിലല ക്പവൊഹം. വയനൊട് ആശവസിച്ചിെുന്ന  ൊലം.പകേ  

വയനൊട്ടിലും പിടികപ്പട്ടു ക ൊറ ൊണ.  

 ജനിപ്പിച്ച മൊതൊപിതൊക്കൾക്ക് റപൊലും വിലയിലലൊത്ത  ൊലം ആയി 
മനുഷ്യെുകട ഇടയിൽ. ഇവികടയും  ൊലചക് ം ഉണ്ടൊയൊലും 
വയതയൊസമിലലൊത്തത് മൃഗങ്ങൾക്കും സസയജൊലങ്ങൾക്കും മൊക്തം. എക്ത പീഡ 
സഹിച്ചൊലും ചുെത്തുന്ന അ ിടും പൂക്കുന്ന ചിലലയുമൊയി ഇവ ഇന്നും 
മനുഷ്യന് വസന്തം തെുന്നു. 

ഈ കച ിയ ഒെു സൂേ്മജീവികയ ക ൊണ്ട് മനുഷ്യകന ഒെു പൊഠം 
പഠിപ്പിക്കൊൻ ആയി. മൊർച്ച് 23 വകെ നലല െീതിയിൽ ഓഫീസിൽ 
റപൊയിെുന്ന ഞങ്ങൾ പിന്നീട് വീട്ടിറലക്ക് ഒതുങ്ങി. ഇതിനികട 
പഞ്ചൊയത്തിലും  ുടുംബക്ശീയും വൊട്സപ്പ് ക്ഗൂപ്പു ൾ െൂപീ െിച്ച് 
ആശയവിനിമയം നടത്തി. പികന്ന അനയ സംസ്ഥൊനത്തു നിന്നും 
പണി ൾക്ക് ക ൊണ്ടുവന്ന ആളു ൾക്ക് ആെൊണ് അവകെ 
ക ൊണ്ടുവന്നത് അവെവർ തകന്ന അനയ സംസ്ഥൊന കതൊഴിലൊളി ളുകട 
സംെേണം ഏകറ്റടുക്കണകമന്ന് തീെുമൊനമുണ്ടൊയി.  ൂടൊകത നമ്മുകട 
നൊട്ടിൽ ഒറ്റകപ്പട്ട വർക്കും നിവൃത്തിയിലലൊത്ത വെുകടയും ലിസ്റ്റ് വൊർഡ് 
കമമ്പർമൊെുകട സഹൊയറത്തൊടു ൂടി തയ്യൊ ൊക്കു യും  ുടുംബക്ശീ 



 മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൻ വഴി ഭേണം അവെുകട ക  ളിൽ എത്തിക്കു  
എന്നത് നമ്മൾ  ണ്ട ഏറ്റവും ശെിയൊയ മൊർഗം ആയിെുന്നു. അത് 
വിശക്കുന്നവന് ഒെു റനെകത്ത ഭേണം. മുള്ളൻക ൊലലി പഞ്ചൊയത്തികല 
െജിസ്റ്റർ കചയ്ക്തു ക്പവർത്തിക്കുന്ന ക െളി  ൊറ്റ ിംഗ് യൂണിറ്റികല 
സന്ധ്യ വിറജഷ്, സിമി സജി, റഷ്ർലി റജൊൺ എന്നിവർ ആ ദ്ൗതയം 
ഏകറ്റടുത്തു. സിഡിഎസ് കചയർറപഴ്സൺ പങ്കൊളിത്തറത്തൊകട യൂണിറ്റ് 
അംഗങ്ങൾ ആത്മൊർത്ഥതറയൊകട ജന ീയ റഹൊട്ടലൊയി 
ക്പവർത്തിച്ചുവെുന്നു. മിക്ക ദ്ിവസങ്ങളിലും സിഡിഎസ് 
കചയർറപഴ്സൺ തകന്ന പഞ്ചൊയത്ത് വണ്ടിയിൽ ഭേണ 
വിതെണത്തിനൊയി റപൊറ ണ്ടതൊയി വന്നിട്ടുണ്ട്. സിഡിഎസ്  ീഴിലുള്ള 
മുഴുവൻ കജ എൽ ജി  ളും പച്ചക്ക ി ൾ, റതങ്ങൊ കവളികച്ചണ്ണ 
വൊഴക്കുല മുതലൊയ സൊധനങ്ങൾ  ിച്ചണിറലക്ക് ക്ഫീയൊയി നൽ ി. 
ഇറപ്പൊഴും  ിച്ചണിറലക്ക് ആവശയമുള്ള സൊധനങ്ങൾ കജ എൽ ജി 
 ളിൽനിന്നും സംഭെിക്കുന്നു. ചില  ുടുംബക്ശീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ അെി 
വൊങ്ങി  ിച്ചണിറലക്ക് നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. ചില വയക്തി ൾ വി  ു ൾ 
സംഭൊവന കചയ്ക്തു. ഇങ്ങകന ഒെു നൊടടക്കം  നമ്മുകട  മ്മയൂണിറ്റി 
 ിച്ചണിറലക്ക് വളകെ നലല സഹ െണം തെുന്നുണ്ട്. 

 

 പഞ്ചൊയത്തികനയും ആറെൊഗയ വ ുപ്പികനയും ഭൊഗത്തുനിന്ന് നലല 
െീതിയിലുള്ള ഇടകപടലു ൾ ലഭിക്കുന്നു. ആദ്യ ട്ടത്തിൽ ജിലലൊ മിഷ്നിൽ 
നിന്നു ലഭിച്ച മൊസ് ു ൾ വിതെണം കചയ്ക്തു.  mask ഇന്ക   ഉപറയൊഗം 
വിശദ്ീ െിച്ചു ക ൊടുക്കു യും കചയ്ക്തു.  



 ക ൊറ ൊണ യുകട വയൊപനം  ൊെണം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുകട റയൊഗങ്ങൾ 
നിർത്തികവക്കൊനും സമ്പൊദ്യ പിെിവ് നിർത്തിവയ്ക്ക്കൊനും 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് നിർറേശം നൽ ി. ബൊങ്ക് റലൊണു ൾ കജ എൽ ജി 
റലൊണു ൾ  ുടിശ്ശി  വെുകമന്ന് റപടിയും ബൊങ്കു ൾ ക്ഗൂപ്പു കള 
നിെന്തെം വിളിച്ച് അടച്ചികലലങ്കിൽ പലിശ വളകെ ആ ുകമന്നും 
അ ിയിച്ചതികനത്തുടർന്ന് ജിലലൊ മിഷ്ൻ റ ൊർഡിനറ്റർ  ബഹുമൊനകപ്പട്ട 
സൊജിത മൊഡത്തിന് വീഡിറയൊ ആശവൊസമൊവു യും എലലൊ അയൽക്കൂട്ട 
അംഗങ്ങകളയും ബൊങ്ക്  ൊെുമൊയി സംസൊെിച്ചു തീെുമൊനിച്ച  ൊെയങ്ങൾ 
അ ിയിക്കു യും കചയ്ക്തു. സർക്കൊെിന്ക  സഹൊയഹസ്ത റലൊൺ 
 ുടുംബക്ശീ  ൾക്ക് ലഭിക്കുകമന്ന് ആയറതൊകട റഫൊണിന് ക സ്റ്റ് 
ഇലലൊതൊയി. കജ എൽ ജി റലൊണിന്ക  പലിശകയ  ു ിച്ച് ആശങ്കകപ്പട്ട 
ക്ഗൂപ്പികല നൊലുറപകെയും വിളിച്ച് സംശയനിവൊെണം നടത്തി. 

 



 മൊർച്ച് വകെയുള്ള റപൊഷ് ൊഹൊെങ്ങൾ ആക്ശയ 
ഗുണറഭൊക്തൊക്കൾക്കൊയി നൽ ുവൊൻ സൊധിച്ചു. ഓഫീസിൽ വന്ന് 
റപൊഷ് ൊഹൊെം ക പ്പറ്റൊൻ സൊധിക്കൊതിെുന്ന വയക്തി ൾക്ക് 
പഞ്ചൊയത്തിന്ക  വണ്ടിയിൽ അവെവെുകട വീടു ളിൽ എത്തിച്ചു 
ക ൊടുക്കൊൻ സൊധിച്ചു.  

 നയൂസ് റപപ്പ ിൽ വന്ന ഒെു വൊർത്തയുകട അടിസ്ഥൊനത്തിൽ ആക്ശയ 
ലിസ്റ്റിൽ ഉൾകപ്പടൊകത റപൊയ വയക്തിയുകട വീട്ടിൽ പഞ്ചൊയത്ത് 
ക്പസിഡണ്ടികന  ൂകട െണ്ട് ക്പൊവശയം സന്ദർശനം നടത്തി ക്പസ്തുത 
വയക്തി ലിസ്റ്റിൽ കപടൊത്തതും വിശദ്ീ െണം പഞ്ചൊയത്ത് കസക് ട്ട ി 
റെഖൊമൂലം ക മൊ ു യും കചയ്ക്തു.  

 ബഹുമൊനകപ്പട്ട ജിലലൊ  ളക്ടർ അദ്ീല അബ്ദുള്ള ഒപ്പം ജിലലൊ മിഷ്ൻ 
റ ൊർഡിറനറ്റർ സൊജിത മൊഡവും പഞ്ചൊയത്ത് ക്പതിനിധി ളുമൊയി 
നടത്തിയ വീഡിറയൊ റ ൊൺഫ ൻസിൽ പകങ്കടുക്കു യും അത് 
അനുസെിച്ച് തൊകഴ തട്ടിറലക്ക്  ൊെയങ്ങൾ അ ിയിക്കു യും 
ക്പവർത്തിക്കു യും കചയ്ക്തു.  

 ക്പധൊനകപ്പട്ട വൊർത്ത ൾ വൊട്സൊപ്പ് വഴി തൊകഴ തട്ടിറലക്ക് 

നൽ ികക്കൊണ്ടിെുന്നു. 

വറയൊജനങ്ങകള വീട്ടിൽ തകന്ന 
ഇെുത്തൊനുള്ള നിർറേശങ്ങൾ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് നൽ ി ആവശയമുള്ള 
മെുന്നു ൾ മറ്റു സൊധനങ്ങൾ ആറെൊഗയക്പവർത്ത െും ആയി 
ബന്ധ്കപ്പടുത്തി ലഭയമൊക്കു യും കചയ്ക്തു.  



 സിഡിഎസ് എക്സി യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾക്ക് വിവെങ്ങൾ വൊട്സ്ആപ്പ് 
ക്ഗൂപ്പ് വഴി നൽ ികക്കൊണ്ടിെിക്കും അതനുസെിച്ച് അംഗങ്ങൾ എലലൊം 
തകന്ന വളകെ നലല െീതിയിൽ തൊകഴത്തട്ടിൽ ക്പവർത്തിക്കു യും കചയ്ക്തു 
വെുന്നു 

 മറ്റ് അസുഖങ്ങകള റപൊകലറയൊ മൊ ൊവയൊധിയൊയി റപൊകലറയൊ അലലൊത്ത 
ഒെു അവസ്ഥകയ കച ുത്തു റതൊൽപ്പിക്കൊൻ നമ്മൾ ഓറെൊെുത്തെും 
മുഖംമ ച്ച് ശുചിതവം പൊലിച്ച് ക  ൾ റ ൊർത്തു പിടിക്കൊകത ക  ൾ 
 ഴു ി  ഴു ി  ുടുംബറത്തൊകടൊപ്പം െണ്ടുമൊസം പിന്നിടു യൊണ്. അച്ഛനും 
മക്കളും വലയച്ചനും വലയമ്മയും ഉള്ള വീട്ടിൽ പെസ്പെം  ൊണൊനും 
മിണ്ടൊനും റനെമിലലൊകത ആയിെുന്നു ഇതുവകെ. അതികനൊകക്ക ഒെു 
വിെൊമമൊയി 

 ക്പൊയമൊയവകെ വീട്ടിൽ നിർത്തൊം വിറദ്ശത്ത് റപൊയവർ മടങ്ങി വീട്ടിൽ 
എത്തിയിട്ടുണ്ട്. െണ്ട് പച്ചക്ക ി കത നടൊൻ ഉള്ള നിർറേശങ്ങൾ 
നൽ ു യും അതനുസെിച്ച് എലലൊവെുകട വീടു ളിലും പച്ചക്ക ി ൾ 
പച്ചക്ക ി ൾ നടു യും കചയ്ക്തുവെുന്നു 

 ബൊലസഭൊ  ുട്ടി ൾക്കൊയി  ലൊപെമൊയ അവെുകട  ഴിവു കള 
വി സിപ്പിക്കുവൊനും പഠന നിലവൊെം കമച്ചകപ്പടുത്തുവൊൻ  ലൊപെമൊയ 
സൃഷ്ടി കള വൊട്സൊപ്പ് വഴി റശഖെിക്കു യും  വിസ് റ ൊമ്പറ്റീഷ്ൻ 
നടത്തു യും പച്ചക്ക ി റതൊട്ടം പൂറന്തൊട്ടം എന്നിവകയ 
റക്പൊത്സൊഹിപ്പിക്കു യും കചയ്ക്തു. 

 മുഖയ CMHLS മുഖയമക്ന്തിയുകട സഹൊയഹസ്തം റലൊൺ 243 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുകട അറപേ വിവിധ ബൊങ്കു ളിൽ സമർപ്പിച്ച റലൊൺ 
നൽ ൊൻ സൊധിച്ചു. കതൊഴിലു പ്പു റമഖല സൊമൂഹി  അ ലം പൊലിച്ച് 
മൊസ്ക് ധെിച്ച് സുെേിതതവം ഉ പ്പൊക്കി ഉണർന്നു ക്പവർത്തിക്കുന്നു. 
കതൊഴിലു പ്പു റമഖലയിറലക്കുള്ള മൊസ്ക്  ുടുംബക്ശീ യൂണിറ്റു ൾ 
നൽ ിവെുന്നു പു റമ മൊർക്ക് റവണ്ടവർക്ക് 10 െൂപ നിെക്കിൽ മൊസ്ക് 
സിഡിഎസ് ഓഫീസിലും ലഭയമൊ ുന്ന വിധം സംവിധൊനം കചയ്ക്തിട്ടുണ്ട്. 

 മറ്റ് പെിമിതി കള മ ി ടക്കൊൻ ബൊങ്കുമൊയി റചർന്ന് റലൊണു ൾ കജ 
എൽ ജി ലിറങ്കജ് റലൊണു ൾ നൽ ിവെുന്നു. ആറെൊഗയ ക്പവർത്ത െും 
ആശൊവർക്കർ മൊെും എഡിഎസ് മൊെും ഒകത്തൊെുമിച്ച് സഹ െിച്ച നലല 
ക്പവർത്തനങ്ങൾ  ൊഴ്ച വയ്ക്ക്കുന്നു. കമയ്ക് 4 മുതൽ എലലൊ ദ്ിവസവും 
ഓഫീസികലത്തി ആവശയ  ൊെയങ്ങൾ കചയ്ക്തു വെുന്നു.  

 ഈകയൊെു വിപത്തികനതികെ കപൊെുതിയ എലലൊവർക്കുമൊയി നന്ദി 
അർപ്പിച്ചു ക ൊണ്ട് എലലൊം ശുഭമൊയി പെയവസൊനിക്കൊനൊയി  
ക്പൊർത്ഥിച്ചുക ൊണ്ട്..... . 

 

                                               


