
ലകാവിഡട് വ്ാ്രനത്തിടറെ ഈ 
രണ്ാും ഘട്ടത്തില് ലകാവിഡിടന
ക്കുറിച്ചുള്ള ലബാധവത്ക്രണും ഏവ
രിലലക്കുടമത്തിക്ാനും സ�ായങ്ങ
ള് ആവ്്മുള്ളവടര കടണ്ത്തി 
ടക്ാണ്ട് അവര്ക്ട് ലവണ് ലസവന
ങ്ങള് തലദ് സ്ഥാ്രനങ്ങളുമായി 
ലെര്ന്നട് ലഭ്മാക്ാനും കുടുംബശ്രീ 
കൂട്ടായ്മ കൂടെയുടണ്ന്ന ആത്മവി്്വാ
സും ്രകരാനടമാടക്യായി ഞങ്ങള് 
‘ടെയിന് ലകാള്‘ എന്ന ്രദ്ധതിക്ട് 
തുെക്മിട്ടിരിക്കുകയാണട്. ലകരെത്തി
ടല 3 ലക്ലത്താെും അയല്ക്കൂട്ടങ്ങ
െിലള്ള ശ്രസിഡന്ും ടസശകട്ടറിയുും 
ആ അയല്ക്കൂട്ടത്തിടല ഓലരാ അും

ലകാവിഡട് ജാശഗതാ നിര്ലദ്ും
45 ലക്ും കുടുംബങ്ങെിലലക്ട് 
എത്തിക്ാന് ടെയിന് ലകാെട്
(Chain call) ശ്രവര്ത്തനും

ഗടത്തയുും ല�ാണ് വിെിച്ചട് അവര്ക്ട് എടന്ങ്ിലും 
സ�ായങ്ങള് ആവ്്മുലണ്ാ എന്നുള്ള വിവരാലന്വ
ഷണും നെത്തുന്നു. ലകാവിഡിടറെ ഭാഗമായി ഓലരാ
രുത്തരുും സകടക്ാലള്ളണ് മുന്കരുതലകടെക്കുറിച്ചട് 
(ഇരട്ട മാസട് കട് ധാരണും, സാമൂ�് അകലും ്രാലി
ക്ല്, ആവ്്ത്തിനട് മാശതും പുറത്തിറങ്ങുക തുെ
ങ്ങിയ കാര്ങ്ങള്) അവടര ലബാധവത്ക്രിക്കുകയുും 
ടെയ്ന്നു. 

ല�ാണ് ടെയ്ലമ്പാള് എടന്ാടക് കാര്ങ്ങള് 
ലൊദിച്ചറിയണും, അവരില് നിന്നട് ലഭിക്കുന്ന ശ്ര
തികരണങ്ങള് അനസരിച്ചട് എടന്ലൊും സ�ായ
ങ്ങള് ടെയ്തട് നല്കണും തുെങ്ങിയ നിര്ലദ്ങ്ങള് 
എലൊ അയല്ക്കൂട്ടങ്ങെിടലയുും ശ്രസിഡറെട്, ടസശക
ട്ടറിമാര് എന്നിവര്ക്ട് എ.ഡി.എസട് (ഏരിയ ടഡവ
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രെത്തിടല ഏഴട് ജിലെകെില് നിന്നട് 
അയല്ക്കൂട്ട ശ്രസിഡന്മാരുും ടസ
ശകട്ടറിമാരുും 2.82 കുടുംബങ്ങെില് 
വിെിച്ചട് വിവരങ്ങള് അലന്വഷിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു. ആടക 3.84 ലക്ും അയ
ല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങള്ക്ട് (സി.ഡി.എസട്, 
എ. ഡി. എസട്, അയല്ക്കൂട്ട ഭാരവാ
�ികള് ഉള്ടപെടെ) ടെയിന് ലകാള് 
ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് വഴി നിര്ലദ്ങ്ങ
ളുും നല്കി.   

ലകാവിഡിടനതിലര ഓലരാരുത്തരുും 
ശ്രതിലരാധും തരീര്ക്ണടമന്ന 
സലന്ദ്ും കൂടതല് ജനങ്ങെിലലടക്
ത്തിക്ാനും അതുവഴി ഈ മ�ാമാ
രിടക്തിലര മികച്ച ശ്രതിലരാധശ്ര
വര്ത്തനും നെത്താനും ഈ 
്രരി്രാെിയിലൂടെ കഴിയുടമന്നട് വി
്്വസിക്കുന്നു. അതില്രരിയായി ഈ 
ശ്രവര്ത്തനത്തിലൂടെ ലകാവിഡട് മൂലും 
ബുദ്ധിമുട്ടനഭവിക്കുന്നവര്ക്ട് ഒരു 
ല�ാണ് ലകാെിലൂടെ ആ്്വാസും 
നല്കാനും ലവണ് ലസവനങ്ങള് 
കുടുംബശ്രീ സുംവിധാനത്തിലൂടെയുും 
തലദ് സ്ഥാ്രന സുംലയാജത്തിലൂ
ടെയുും നല്കാനും കഴിയുടമന്നുും 
ഞങ്ങള് ശ്രതരീക്ിക്കുന്നു. ശ്രവര്ത്ത
നും പൂര്ണ്മായുും നെപെിലാക്കുന്നതട് 
കുടുംബശ്രീയുടെ സാമൂ�്ാധിഷ്ിത 
സുംഘെനാ സുംവിധാനും വഴിയാണട്. 
അതിനാല് തടന്ന സുംഘെനാ സും
വിധാനത്തിടല ഏവരുും ഈ ശ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് മികച്ച രരീതിയില് നെ
പെിലാക്ാന് ശ്മിക്കുടമന്നട് 
ശ്രതരീക്ിക്ടട്ട.

ലപെട്ടമറെട് ടസാസസറെി- വാര്ഡട് തലത്തിടല കുടും
ബശ്രീ സുംഘെനാ സുംവിധാനും) മുലഖന നല്കുന്നു. 
എ.ഡി.എസുകള്ക്ട് ഈ നിര്ലദ്ങ്ങള് സി.ഡി.
എസട് (കമ്മ്യൂണിറെി ടഡവലപെട്ടമറെട് ടസാസസറെി- 
്രഞ്ായത്തട് തലത്തിടല കുടുംബശ്രീ സുംഘെനാ 
സുംവിധാനും).വഴിയാണട് നല്കുന്നതട്. അങ്ങടന 
മുകെില് നിന്നുും നിര്ലദ്ങ്ങള് അയല്ക്കൂട്ടങ്ങെി
ലലക്ട് എത്തിക്കുകയുും അയല്ക്കൂട്ടങ്ങെില് നിന്നട് 
എലൊ കുടുംബങ്ങെിലലക്കുും സലന്ദ്ങ്ങള് എത്തി
ക്കുകയുമാണട് ഈ ടെയിന് ലകാള് ്രരി്രാെി മുലഖന 
ടെയ്ന്നതട്. 

ഈ ്രരി്രാെിയുടെ കൃത്മായ ലമല്ലനാട്ടും നെത്താ
നും ല�ാണ് ടെയ്ലമ്പാള് ്രറലയണ് കാര്ങ്ങെില് 
്രരി്രീലനും നല്കാനും മറെട് ഏലകാ്രനങ്ങള്ക്കുമാ
യി കുടുംബശ്രീയിലള്ള റിലസാഴ്ട് ല്രഴ്ണ്മാടര ഓലരാ 
സി.ഡി.എസിലും ചുമതലടപെടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 
റിലസാഴ്ട് ല്രഴ്ണ്മാരാണട് ടെയിന് ലകാള് ്രദ്ധതി
യുടെ ഏലകാ്രനും ശ്രാലദ്ികതലത്തില് നിര്വ്വ�ി
ക്കുന്നതട്. സി.ഡി.എസിടറെ ലമല്ലനാട്ടത്തില് കു
ടുംബശ്രീ സുംഘെനാ സുംവിധാനത്തിടറെ പൂര്ണ് 
്ക്ിയുമു്രലയാഗിച്ചട് ലകരെത്തിടല ്രരമാവധി 
കുടുംബങ്ങെിലലക്ട് ലകാവിഡട് ജാശഗതാ സലന്ദ്
ടമത്തിക്ാനും സ�ായങ്ങള് ആവ്്മുള്ളവര്ക്ട് 
ലവണ് സുംലയാജനത്തിലൂടെ ലസവനങ്ങടെത്തിച്ചട് 
നല്കാനടമാടക് ഈ ശ്രവര്ത്തനും മുലഖന കഴി
യുടമന്നട് ഞങ്ങള് ശ്രതരീക്ിക്കുന്നു. 

ഒരാഴ്ച മുമ്പാണട് ഈ ്രരി്രാെിയുടെ ആസൂശതണും 
ആരുംഭിച്ചതട്. റിലസാഴ്ട് ല്രഴ്ണ്മാരുടെ ടതരടഞ്ഞ
ടപ്പുും ശ്രാഥമിക ്രരി്രീലനവും നല്കിക്ഴിഞ്ഞു. 
ജിലെകള്ക്ട് ഇതട് സുംബന്ിച്ച ലബാധവത്ക്രണ
വും ല�ാണ് ടെയ്ലമ്പാള് ്രറലയണ് കാര്ങ്ങടെ
ക്കുറിച്ചുള്ള നിര്ലദ്വും നല്കി. ഇന്നടല മുതല് 
അയല്ക്കൂട്ടതലത്തില് നിന്നുും വരീടകെിലലക്ട് 
ല�ാണ് വഴി സലന്ദ്ങ്ങള് സകമാറിവരുന്നു. ലക


