
ഉദയനാപുരം കുടുംബ�ശീ െകാേറാണ �പവർ�ന�ൾ

േകാവിഡ് 19 പ�ാ�ല�ിൽ േലാകം മുഴുവൻജാ�ഗതയിൽ നിൽ�ുേ�ാഴും

ല��ണ�ിന് േപർ േലാകെമ�ാടും നിരീ�ണ�ിൽ നിൽ�ുേ�ാള�ം ഉദയനാപുരം

പ�ായ�ിെല െകാേറാണ �പവർ�ന�ൾഫലവ�ായ രീതിയിൽഏേകാപി�ി�ാൻ

കുടുംബ�ശീ സംഘടനാസംവിധാന�ിന് കഴി�ി���് .കുടുംബ�ശീ ഇടെപ�� നട�ാ�ിയ

െകാേറാണ �പവർ�ന�ൾതാെഴ പറയു�വആണ്

1 .േബാധവല്കരണം

മാരകമായശ�ാസേകാശ േരാഗമായ െകാേറാണഎ�അസുഖെ�പ�ിയും �പതിേരാധ

മാർഗ�െള പ�ിയും പ�ായ�ിെല ജന�െള േബാധവൽ�രി�ൽആയിരു�ുഅതിെല

ആദ��പവർ�നം .�പസ് തുത �പവർ�ന�ിനായി െഹൽ�്ഡി�ാർട്െമ�� വഴി നൽകിയ

േബാധവൽ�രണ േനാ�ീസ് സി.ഡി.സ് .വഴി എ .ഡി .സ് േല�ും തുടർ�്

അയൽ�ൂ��ൾ�ുംഎ�ി�� .അതിലൂെട പ�ായ�ിെല 17വാർഡ് കളിലും �പസ് തുത

കർ�വ�ം വളെര ഭംഗിയായി നട�ിലാ�ാൻന�ുെട കുടുംബ�ശീ െ�പ�ാന�ിനു സാധി��.

2 .�പതിേരാധ ഗുളികകൾവിതരണം െച�ൽ x

ഉദയനാപുരം പ�ായ�ിെലഓേരാ വാർഡിലും ഓേരാ കുടുംബ�ൾ�ും േഹാമിേയാ �പതിേരാധ

മരു�ുകൾഎ�ി�ാൻ െവറും 2 ദിവസം െകാ�് സാധ�മായതിൽകുടുംബ�ശീ സംഘടന

സംവിധാനം ഉപേയാഗി�ുവാൻസാധി��

3.വിേദശ�ു നിേ�ാഅന� സംസഥാന�ളിൽ നിേ�ാ വ�തുമായ വ��ികള�െട േഡ�

േശഖരണം

വിേദശ�ു നിേ�ാഅന� സംസഥാന�ളിൽ നിേ�ാ വ�തുമായ വ��ികള�െട േഡ�

േശഖരി�ാൻആേരാഗ� വകു��ം പ�ായ�ുംസഹായം േതടിയത്

കുടുംബ�ശീേയാടാണ് .ഉദയനാപുരം പ�ായ�ിൽ 17 വാർഡിലും താെഴ പറയു� േഡ�

കുടുംബ�ശീ േശഖരി��

1 .പുതിയതായി വ�വ��ി യുെട േപരും വിലാസവും

2 . വ��ി ഏതുസംസഥാന�ു / രാജ��ു നി�ാണ് വ�ു േചർ�ത് ?

3 .വ��ി�്ആേരാഗ� �പശ്ന�ൾഎെ��ിലും ഉേ�ാ ?



4 .വ��ി ക�ാറൻൈടനി ലാേണാ കഴിയു�ത്?

5 .മ���വരുമായി ക�ാറൻൈടൻകാലയളവിൽസ�ർ��ിൽവ�ി��േ�ാ?

ഇ�െന ഉ�വിവര�ൾഅയൽ�ൂ��ളിൽ നി�് എ .ഡി .സ് േല�ും തുടർ�്

സി.ഡി.സ് .വഴിആേരാഗ� വകു�ിേല�ുംഎ�ി�ാൻസാധി�� .ഈഒരു �പവർ�നംആേരാഗ�

വകു�ിനുംഅത് േപാെല പ�ായ�ിനും ഒരുപാട് �പേയാജനം െചയ്തു . മാ�തവുമ� ഉദയനാപുരം

കുടുംബ�ശീ സംഘടനാസംവിധാനം ഏെ�ടു�ു നട�ിലാ�ിയ അഭിമാനപൂർവമായ ഒരു

�പവർ�നമായി ഇത് മാറി.ഇേ�ാഴുംഈ േഡ� േശഖരണം നട�ുെകാ�ിരി�ു�ു .ഭാവിയിലും

ഈ �പവർ��ൾതുടർ�ു െകാ�ിരി�ും .

4.പ��റി കി�് വിതരണം

സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�കുടുംബ�ൾ�് െകാേറാണകാല�ിൽസൗജന�

പ��റി കി�് വിതരണം െച�ാൻ നാ�ിെലസ��സംഘടനകള�ം ചില വ��ികള�ം മുേ�ാ��

വ�ിരു�ു.തദവസര�ിൽ പ�ായ�ിെലസാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� 250

കുടുംബ�ള�െട ലി�് അയൽ�ൂ��ിെ�സഹായേ�ാെട ADS േശഖരി�ുകയും േമൽ�റ�

ലി�് CDS നു ൈക മാറുകയും െചയ്തു .ഈലി�് പി�ീട് സഹായഹസ്തവുമായി വ�സ��

സംഘടനകൾ�ും ൈക മാറി.ഇ�െന �പസ് തുതകുടുംബ�ൾ�്സഹായം നൽകു�തിൽ ഒരു

ഭാഗംആകാൻ ഉദയനാപുരം കുടുംബ�ശീ�് കഴി�ു .

5.മാസ്ക് വിതരണം െച�ൽ

ഉദയനാപുരം പ�ായ�ിെലഓേരാ വാർഡിലും മാസ്ക് വിതരണം െച�ാൻഅതാതു വാർഡിെല

CDS െമ�ർമാരും ADS െമ�ർമാരും മുൻൈകഎടു�ു .അ�െനപ�ായ�ു വഴി നൽകിയ

സൗജന� മാസ്ക് വിതരണം 17വാർഡിലും ഭംഗിയായി നട�ാൻ ഉദയനാപുരം കുടുംബ�ശീ�്

കഴി�ു .

പടർ�ു പിടി�� െകാ�ിരി�ു� െകാേറാണഎ�മഹാമാരിെ�തിെര ഉ�കുടുംബ�ശീ

�പവർ�ന�ൾഇവിെടഅവസാനി�ു�ി� .േലാ�് േഡാൺകാല�ിൽ 144 DFK

കുടുംബ�ളിൽ ഉ�വേയാജന�െള േഫാൺവഴി ബ�െ�ടുകയും േവ�സഹായ�ൾ

നൽകുകയും െചയ്തിരു�ു. 4 േപർ�് േറഷൻവാ�ി െകാടു�ുകയും 3േപർ�് െമഡിസിൻ

എ�ി�� െകാടു�ുകയും ഒെ� െചയ്തു.പ�ായ�ിേനാടും ആേരാഗ� വകു�ിേനാടും

ഒെ�ാരുമി�� ഭാവി �പവർ�ന�ൾകുടുംബ�ശീ ഇതിേനാടകം �ാൻ െചയ്തു കഴി�ു. home

quarantineസൗകര�ം ഇ�ാ�വർ�് അത് ഒരു�ിെ�ാടു�ാൻ ഉ� സഹായം െച�ൽആണ്

കുടുംബ�ശീ�് മുൻപിലു� മെ�ാരു �പവർ�നം.ഇത് നട�ിലാ�ാൻ ഉ� �പവർ�ന�ിൽ



ആണ് ഉദയനാപുരം കുടുംബ�ശീ ഇേ�ാൾ......

SUBMITTED BY

HARITHA BABU V. R

BC-DDU GKY and SD

Vaikom block


