
മതിലകം ബ്ലോക്ക ്

കകപ്പമംഗലം   സി ഡി സ്  റിബ്പ്പോർട്ട ്

 

ബ്ലോക്ക ്ഡഡൌൺ കോലബ്േ കുടുംബശ്രീ 

 

പഴയ മലബോറിനഡ്റ ഭോഗമോയ ഡപോന്നോനി തോലൂക്കിൽഡപട്ട ബ്ശ്പബ്േരം 

ആയിരുന്നു കകപ്പമംഗലം ശ്ഗോമം.1962ഡല ശ്ഗോമ പുനഃസഘടനയുഡട ഭോഗമോയി 

ഡകോടുങ്ങല്ലൂർ തോലൂക്കിബ്ലക്കു ഈ ബ്ശ്പബ്േരം ഉൾഡപ്പടുേിയത് . 1360 

കിബ്ലോമീറ്റർ  വിസത്ൃതിയുള്ള ഈ പഞ്ചോയേിൽ 20 വോർഡുകൾ ആണ ്

നിലവിൽ ഉള്ളത.് 

മതിലകം ബ്ലോക്കിൽ ആണ ്കകപ്പമംഗലം പഞ്ചോയേ ്ഉൾഡപട്ടിട്ടുള്ളത.് 

ചോലക്കുടി ആണ ്അസംലി മണ്ഡലം. നിരോലംബരും നിരോശ്രയരുമോയ നിരവധി 

ജീവിതങ്ങൾ മറ്റു എവിഡടയും ബ്പോഡല ഈ പഞ്ചോയേിൽ അധിവസിക്കുന്നു, 

ഇവരുഡട സംരക്ഷണേിനും േോരിശ്േം അകറ്റുന്നതിനും സോമ്പേികമോയി 

മുബ്ന്നോട്ടു ഡകോണ്്ട വരുന്നതിൻഡറ ഭോഗമോയി 1999  ഇൽ കുടുംബശ്രീ സംവിധോനം 

നിലവിൽ വന്നു . കകപ്പമംഗലം സിഡ്സ ്355 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ , 

ബോലസഭോ ,227 JLG ശ്ഗൂപ്പ ്, 71 അഗതി രഹിത ബ്കരളം ഗുണബ്ഭോക്തോക്കൾ. ശ്ഗോമ 

പഞ്ചോയേിനഡ്റ ഹൃേയ ഭോഗേു നില ഡകോള്ളുന്ന കകപ്പമംഗലം സിഡ്സ് 

ബ്േരിയ തലേിൽ വഡര ഡപോൻതിലക൦ ചോർേി നില്കു ന്നു. 

ബ്ലോക്ക ്ഡഡൌൺ നിൽ ഫസ്റ്റ ്തഡന്ന നടപ്പിലോക്കിയത ്ബ്ശ്ബക്ക ്േി ഡചയിൻ. 

പഞ്ചോയത ്ഓഫീസിൽ ,കുടുംബശ്രീ ഓഫീസിൽ ,വോർഡുകളിൽ 

എല്ലോയിടേും ബ്ശ്ബക്ക ്േി ഡചയിൻ നടപ്പിലോകുന്നതിനു സിഡ്സ ്ഡമമ്പർ മോർ 

വഴി വോർഡുകളിഡല എല്ലോ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങഡളയും ബ്ഫോൺ വഴി 

അവബ്ബോധനം നടേി,ബ്ശ്ബക്ക ്േി ഡചയിൻ കോരയക്ഷമംമോയോ രീതിയിൽ  

നടപ്പിലോക്കുകയും ഡചയ്യോൻ സോധിച്ചു . 

ശ്തിതല സഘടന സംവിധോനം കോരയക്ഷമമോയി ശ്പവർേിപ്പിക്കുന്നതിന ്ബ്വണ്ടി 

22 ADS  വോട്ട്സഅ്പ്്പ ശ്ഗൂപ്പുകളും, സിഡ്സ ് ഡമമ്പര്മോര്ക ്മോശ്തം ആയി 1 

വോട്ടസ്്അപ്പ ്ശ്ഗൂപ്പും ,328 കുടുംബശ്രീ ശ്ഗൂപ്പുകൾക്ക ്ബ്വണ്ടി ഓബ്രോ ശ്ഗൂപ്പിനും 

ഓബ്രോ വോട്ടസ്്അപ്പ ്ഉം ഡചയര്ബ്പബ്സോൺ അക്കൌഡണ്ടന്റ ്ബ്ലോക്ക ്ബ്കോഡിബ്നറ്റർ 

സിഡ്സ ്സബ ്കമ്മിറ്റി ഡമമ്പർ മോർക്ക ്ബ്വണ്ടി ഒരു ശ്ഗൂപ്പും ഉണ്്ട ഇതു ഡകോണ്്ട 

വോർേകൾ ഡപഡട്ടന്നു തഡന്ന തോഡഴ തട്ടിൽ എേുന്നു . 

 



 

 

ബ്ലോക്ക ്ഡഡൌൺ കോലേു വിരസത അകറ്റുനതിനു൦  കുട്ടികളുഡട കലോപരമോയോ 

സർഗോത്മക ബ്രഷി വളർേുന്നതിബ്നോഡടോപ്പം നമ്മുഡട വീട്ടു പരിസരേു ഉള്ള 

വലിച്ചു എറിയുന്ന പ്ലോസ്റ്റിക് ബ്ബോട്ടിലുകൾ എങ്ങഡന്ന വളഡര ആകര്ഷകമോയ 

തരേിൽ എങഡന ഉപബ്യോഗശ്പേം ആക്കുന്നതിനു ബ്വണ്ടി ബ്ബോട്ടിൽ ആരട്്ട ് 

എന്ന ചലഞ്ച സഘടിപ്പിച്ചു. 

 

0  

 

ബോലസഭോ കുട്ടികൾക്ക ്ബ്ബോട്ടിൽ ഉപബ്യോഗിച്ച ്പലതരം ഡചടികൾ 

നട്ടുവളർേുന്ന ആക്ടിവിറ്റി കൂടി നൽകിയിരുന്നു .അത് കൃതയം അഴി തഡന്ന 

അവർ നടേി . ബോലകൃഷി കുട്ടികൾ മികച്ച രീതിയിൽ തഡന്ന 

നടേുകയുണ്ടോയി ഈ ബ്ലോക്ക ്ഡഡൌൺ കോലം കുട്ടികൾക്കു ശ്പകൃതിഡയ ഡതോട്ട ്

ഉണർേുന്നതിനും കലോപരമോയ കഴിവുകൾ ശ്പകടം ആകുന്നതിനും സോധിച്ചു . 



 

അഗതിരഹിതം ബ്കരളേിനഡ്റ  ഭോഗമോയി  10 വയസിനു തോഡഴയും 60 വയസിനു 

മുകളിൽ ഉള്ള  എല്ലോ ഗുണബ്ഭോക്തോക്കൾക്കും മോസ്ക ്വിതരണം 

നടേി.അഗതിരഹിതം ഗുണബ്ഭോക്തോക്കൾക് ഉള്ള ഭക്ഷയധനയ കിറ്റ ്

പഞ്ചോയേിനഡ്റ സഹോയബ്േോഡട അവരുഡട വീടുകളിൽ എേിച്ചു 

ഡകോടുേു. കുടുംബശ്രീയുഡട  RP വഴി അഗതിരഹിതം ബ്കരളേിനഡ്റ 60 

വയസിനു  മുകളിൽ ഉള്ള 

 

ഡഹൽേ ്ഡിപ്പോർടഡ്മൻറ ്മോയി സഹകരിച്ചു 60 വയസിനു മുകളിൽ ഉള്ള 

വബ്യോജനങ്ങളുഡട വീടുകളിൽ അവരക്് ആവിരയം ഉള്ള മരുന്നുകൾ എേിച്ചു 

ഡകോടുേു . ആബ്രോഗയ ശ്പവർേകരും മോയി സഹകരിച്ചു ബ്കോറിനക്റനിന്ന ്

ഇരിക്കുന്ന വയക്തികളുഡട വിവരങ്ങൾ ബ്രഖരിക്കുന്നതിനു ബ്വണ്ടി കോളിങ ്

ഡഡസ്ക ്ആരംഭിച്ചു . 

കുടുംബ ശ്രീ സിഡ്സ ്ന്ഡറ ME യൂണിറ്റ ്വഴി വോർഡുകളിബ്ലക് ബ്വണ്ട മോസ്കു കൾ 

നിർമിക്കുകയും സിഡ്സ ്ഡമമ്പർ മോർ വഴി എല്ലോ വോർഡിലും വിതരണം 

നടേുകയും മോസ്ക ്ധരിച്ചോൽ ഉള്ള ഗുണഗണങ്ങഡള പറ്റി ബ്ബോധവോന്മോർ 

ആകുകയും ഡചയ്തു. എല്ലോ വോർഡുകളും സിഡ്സ ്ഡമമ്പർ മോരുഡടയും സിഡിസ ്



 

 

 

പഞ്ചോയേ ്ഡമമ്പർ മോരുഡടയും സഹോയബ്േോഡട ബ്കോവിഡ് 19 കുറിച്ചുള്ള 

ബ്നോട്ടീസ ്വിതരണം നടേോൻ സോധിച്ചു. CDS  ,ADS ഡമമ്പർ മോർ വഴി ശ്പവോസികൾ 

എശ്ത  ബ്പര ്നോട്ടിൽ എേുന്നു എന്നതിനഡ്റ കണക്കുകൾ എടുേു. ബ്ലോക്ക ്

ഡഡൌൺ കോലയളവിൽ അയൽക്കൂട്ട അഗങ്ങളുഡട വീടുകളിൽ തീര ശ്രീ യുഡട 

ബ്ശ്പോജക്ടിന്ഡറ ഭോഗമോയി ഇലശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലോക്കി . 

 



 

 

 

ഏശ്പിൽ 3 ആരംഭിച്ച കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചൻ നിരവധി ബ്പർക്ക ്അന്നം ഊട്ടുന്നതിനു 

സഹോയകരമോയി . അഗതിരഹിത ബ്കരളം ഗുണബ്ഭോക്തോക്കൾക്കു ഞോയർ 

ഒഴിഡക ഉള്ള േിവസങ്ങളിൽ സൌജനയം ആയി   ഭക്ഷണം എേിച്ചു നൽകി . 

 

ജനകീയ ബ്ഹോട്ടൽ ബ്ലക് JLG  ടീം നഡ്റ അകം അഴിഞ്ഞ സഹകരണം എടുേു 

പറബ്യണ്ടത ്തഡന്ന ആണ.് 
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നഡ്റ ഭോഗമോയി  അധിക ഭക്ഷയഷമ൦ വരുന്നതിനു മുബ്ന്നോടി ആയി അതിജീവനം 

പദ്ധതി നടപ്പിലോക്കി , വോർഡ് ഡമമ്പർ മോർ  സിഡ്സ ്ഡമമ്പർ മോർ പഞ്ചോയേ ്

അധികൃതർ  കൃഷിവകുപ്പ ്, ഡവറ്റിനറി  തുടങ്ങിയ  ഡിപ്പോർടഡ്മന്റ ്ഒന്ന് ബ്ചർന്ന ്

കര്ഷകര്ക് വിേ ്ഡകോടുക്കുകയും എല്ലോ  വീടുകളിൽ വിേുകൾ എേിച്ചു 

നൽകി .കൃഷി ഡചയ്യോൻ  തോല്പരയം ഉള്ളവരുഡട ബ്ഫോം കളക്ട ഡചയ്തു , പോട്ടേിനു 

കൃഷി ഡചയ്യോൻ  ആശ്ഗഹം ഉള്ളവർക്കു അതിനു ബ്വണ്ട സഹോയം നല്കുന്നതിന ്

ബ്വണ്ടി അവരുഡട ഡീഡറ്റയിൽസ ്കളക്ട ഡചയ്തു . 

അതിജീവനം മീറ്റിംഗ് 

 

ബ്ലോക്ക ്  ഡഡൌൺ  മൂലം വബ്യോജനങ്ങൾക്കു ഉണ്ടോയ ഏകോന്തതയും വിരസതയും 

അകറ്റോനും അവരിൽ ഉള്ള കല വോസനകഡള ഉണർേുന്നതിനു ബ്വണ്ടി ജില്ലോ 

മിഷൻ നഡ്റ ബ്നതൃതവേിൽ ഇന്നഡലകളുഡട ഒരു യോശ്ത എന്ന കയോമ്പയിൻ നിൽ 

കകപമംഗലേു നിന്നും 16 കഥയും 8 കവിതയും ലഭിച്ചു. 

 

 

 



ബ്കോവിഡ19  ബ്ലോൺ മോയി ബദ്ധഡപ്പട്ട ് പഞ്ചോയേ ്തലേിൽ സ്ഡപഷയൽ 

മീറ്റിംഗ ്നടേുകയും എബ്പ്പോൾ 111  ബ്പർക് ബ്ലോൺ  അഡമൌനറ്്റ ്ലഭയമക്കി 

ഡകോടുക്കോൻ സോധിച്ചു. 

 

 

 

വിഷ രഹിത മോയോ പച്ചക്കറി ഇനി വീട്ടു മുറ്റബ്േക്കു എന്ന പച്ചക്കറി വണ്ടി 

യിബ്ലക്ക ് ഡജൽജി യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികൾ ഡകോടുക്കോൻ സോധിച്ചു . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

സോമൂഹിക അകലം പോലിച്ചു കുടുംബശ്രീ  ബ്യോഗങ്ങൾ കൂടുക .ഓബ്രോ 

അയൽക്കൂട്ട ബ്യോഗങ്ങൾ കൂടുന്ന സ്ടലങ്ങളിൽ സോനികറ്റസർ നിർബധം 

ആകുക . എല്ലോ അയൽക്കൂട്ട അഗങ്ങളും നിർബദ്ധം ആയും മോസ്ക ്ധരിക്കുക . 

മോസ്ക ്ധരിക്കോേ അഗങ്ങളിൽ നിന്നും കഫൻ ഈടോക്കുക .ഭക്ഷയ സുരക്ഷോ 

ഉറപ്പോക്കുന്നതിന ്ബ്വണ്ടി ഓബ്രോ അയൽക്കൂട്ട അംഗേിനഡ്റ വീട്ടിലും അഞ്ചു 

തരം പച്ചക്കറികൾ നിർബദ്ധം ആയും ഡവച്ച ്പിടിപ്പിക്കുക . സോമ്പേിക ഭശ്േത 

ഉറപ്പോക്കുന്നതിന ്ബ്വണ്ടി ഓബ്രോ അയൽക്കൂട്ടേിലും ഒരു എം ഇ  യൂണിറ്റ ്

തുടഗുക. 

 

ജില്ലോ മിഷനിൽ നിന്നും നൽകുന്ന ഡശ്ടയിനിങ ്എല്ലോം തഡന്ന വോർഡ്  തലേിൽ 

ഡശ്ടയിനിങ ്ക്ലോസുകൾ അബ്റഞ്ച ്ഡചയ്തു ഡകോടുക്കുക. അഗതി രഹിത ബ്കരളം 

പദ്ധതി ഗുണബ്ഭോക്തോക്കൾക്കു ഇനി കുറച്ചു മോസങ്ങളിലോയി ഭക്ഷയ കിറ്റ ്

വീടുകളിൽ എേിച്ചു നൽകുന്ന സംവിധോനം ഒരുക്കും . സിഡിസ ്ഫണ്്ട 

ഡിസ്ശ്ടിബൂഷൻ എല്ലോം തഡന്ന വോർഡ് തലേിൽ സഘടിപ്പിക്കുക . 

DDU-GKY - ബ്ലോക്ക ് ബ്കോ ഓർഡിബ്നറ്റർ വിനീഷ സി വി      9745548681 

ഡചയർബ്പഴ്സൺ  മിനി അരയങ്ങോട്ടിൽ     852953487 

ബ്ലോക്ക ് മതിലകം 

 

 


