
കട�ാവൂർസി ഡി എസ്

ആമുഖം

ചിറയിൻകീഴ് താലൂ�ിൽ ഉൾെ�� ഒരു തീരേദശ പ�ായ�് ആണ് കട�ാവൂർ. കട�ാവൂർ സി
ഡി എസിൽ 18വാർഡുകളിലായി 289അയൽ�ൂ��ളിലായി 4071അംഗ�ളാണു�ത്.

ഈ േലാകെ� തെ� മുൾമുനയിൽ നിർ�ിയ ഒരു മഹാ വ�ാധിയാണ് െകാേറാണ..
വളെര േവഗം ഓടിെ�ാ�ിരു� ഈ േലാക�ിെ� േ�ബ�് ചവി�ിയ ഒരു �ണി�െ�ടാ�

അതിഥി.. േലാകം മുഴുവൻ അതിേവഗം പടർ�ുെകാ�ിരി�ു� ഈ മഹാവ�ാധിെയ എ�്

തുട��നീ�ാൻ കഴിയും എ�് പറയാൻ സാധ�മ�ാ� ഒരു സാഹചര�മാണ് ഇേ�ാൾ. േകാവിഡ്
എ� മഹാവ�ാധി�ുമു�ിൽ പക��നിൽ�ാെത അതിെന �പതിേരാധി�ാൻ ന�ുെട രാജ�ം

ഒ�െ��ായി തീരുമാനം എടു�ു.. ഒ�ം രാജ��ുതെ� ആദ�െ� േകാവിഡ് േകസ് 
റിേ�ാർ��െചയ്ത ന�ുെട േകരളവും.. അതിേനാെടാ�ം കട�ാവൂർ സി ഡി എസും..
�പതിേരാധ�പവർ�ന�ള�െട തുട�ം എ� നിലയിൽ മാർ�് 22 ന് രാജ��് ജനത കർഫ��

�പഖ�ാപി��. അതിനുേശഷം രാജ�ം സ�ൂർണ േലാ�്ഡൗണിേല�് േപായി. ഈ േലാ�്ഡൗൺ

ജനജീവിതെ� സാരമായി ബാധി��. കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�െട കുടുംബ�ൾ ദാരി�ദ�ിേല�്
നീ�ാൻ തുട�ി. ന�ുെട നാടിെ�ഈഅവ�മറികട�ാൻ േകരള ഗവെ�െമ� ് െകാ�ുവ�

പലപ�തികള�ം കുടുംബ�ശീ വഴി നട�ിലാ�ാൻകട�ാവൂർസി ഡി എസ് തീരുമാനി��



എം.എഫ്&ഓർഗൈനേസഷൻ

െകാേറാണ േബാധവൽ�രണ �പവർ�ന�ള�ം ഗവെ���െ� മ�� അറിയി��കള�ം
താെഴത�ിലു�അയൽകൂ�അംഗ�ൾവെരഎ�ു�തിന് േവ�ി വാർഡ് തല�ിൽഅയൽകൂ�

അംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ി വാട് സ്ആ�് �ഗൂ��കൾആരംഭി��. ഇതിെ� ഫലമായി എ�ാവിവര�ള�ം
വളെര െപ��് അയൽകൂ� അംഗ�ളിൽ എതിേചർ�ു. കട�ാവൂരിെല �പതിേരാധ

�പവർ�ന�െളഫലവ�ാ�ാൻഈ �ഗൂ�് ഒരുപാട് സഹായകരമായി.

േകരളസർ�ാരിെ� �പതിേരാധ �പവർ�ന�ളിെല ആദ�ഘ�മായിരു�ു േ�ബ�് ദി

െചയിൻ. പ�ായ�ിെല എ�ാ ജന�െളയും ൈക കഴുകു�തിെ�യും മാസ് ക്
ധരി�ു�തിെ�യും �പാധാന�ം മന�ിലാ�ി�ാൻ കുടുംബ�ശീ വളെര വലിയ ഒരു

േബാധവൽ�രണം നട�ി.

േകാവിഡ് മൂലം സാ��ിക �പതിസ�ിയിലായ അയൽ�ൂ�ാംഗ�ൾ�് സർ�ാർ

നിർേദശ�പകാരം CMHLS േലാൺ 16 അയൽകൂ��ളിെല 183 േപർ�് 1825000 രൂപ അനുവദി��
നൽകാൻസാധി��.

എം.ഈ & മാർ��ിംഗ്

അട�ിടൽ മൂലം ആള�കൾ പ�ിണിയിലാണ് എ�ു മനസിലാ�ിയ സർ�ാർ ക���ണി�ി

കി�ൻ എ� പ�തി നട�ിലാ�ി. ഭ�ണം പാകം െച�ാൻ കഴിയാ�വർ�് സൗജന�ഭ�ണം.
കട�ാവൂർ പ�ായ�് ഈ ദൗത�ം കുടുംബ�ശീെയ ഏ�ി��. ദിവസവും ഏകേദശം 300ഓളം
േപർ�് 45 ഓളം ദിവസം ഉ�ഭ�ണം നൽകാൻ യാെതാരു �പതിഫലവും �പതീ�ി�ാെത

കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ �പവർ�ി��. ഭ�ണം ഉ�ാ�ാൻ മാ�തമ� അതിനു േവ�ിയു�

പലവ��ന�ള�ം പ��റികള�ം സമഹരി�ാനും സംഭാവന നൽകാനും ഭ�ണെപാതികൾ

ആള�കൾ�്എ�ി�ാനും കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ മു�ിൽ തെ� ഉ�ായിരു�ു.കട�ാവൂരിെല
289 അയൽകൂ��ള�ം ക���ണി�ി കി�നിേല�് സംഭാവന നൽകി. എ�ാവരുെടയും കൂ�ായ
പരി�ശമം മൂലം കട�ാവൂർ ക���ണി�ി കി�ൻ വളെര വലിയ വിജയമായി മാറി. ഇേ�ാൾ
ക���ണി�ി കി�നുപകരം ജനകീയ േഹാ�ൽ ആണ് �പവർ�ി�ു�ത്. ആവശ�ാനുസരണം 20
രൂപയ്�് ഉ�ഭ�ണം നൽകിവരു�ു. സൗജന�മായി ഭ�ണം ആവശ�െ�ടു�വർ�് ഇേ�ാഴും

ഭ�ണം നൽകിവരു�ു.



േസാഷ�ൽ െഡവലപ് െമ� ്

ഈ അട�ിടൽ കാല�് ഏ�വും കൂടുതൽ �പയാസം അനുഭവി�ത് വൃ�ജന�ൾ

ആണ്. ഓേരാ അയൽകൂ��െളയും അവരുെട ചു��വ��ു� വേയാജന�ള�െട സംര�ണം

ഏെ�ടു�ാൻ സി ഡി എസ് നിർേദശം നൽകി. ഓേരാ അയൽകൂ��ള�ം വേയാജന�ൾ�്
കൃത�മായി ഭ�ണം എ�ു�ുേ�ാ എ�ും ഒ�െപടലിൽ ബു�ിമു���ി� എ�ും ഉറ��വരു�ി.
മാർ�് അവസാനേ�ാെട തെ� അഗതിരഹിത േകരള�ിെ� ഭാഗമായിയു� ഭ�ണ�ി�്

വിതരണം നട�ി.അതിനാൽഅഗതികൾ�് ഭ�ണ�ിന്ബു�ിമു�് ഉ�ായി�.

േവനലവധി ആേഘാഷമാ�ാനിരു� കു�ികൾ�് തിരി�ടിയായി ഈ

േകാേറാണ�ാലം.കു�ികള�െട മാനസിക ഉ�ാസ�ിനുേവ�ി ബാലസഭ കു�ികെള ഉൾെ�ടു�ി
െകാേറാണ േബാധവൽ�ാരണവുമായി ബ�െ�� ഒരു ചി�തരചന മ�രം നട�ി. ഇത്
കു�ികൾ�ു�ായ മാനസികസ�ർ�ം കുറയ്�ാൻവളെരയധികംസഹായി�ി���്.

എം.െക.എസ്.പി

അട�ിടലിൽ മറുനാ�ിൽനി�ും ചര�ുവ�ികൾ എ�ു�ത് നില�േ�ാൾ പ��റികൾ�്

�ാമം അനുഭവെ��ിരു�ു. കൃഷിയിൽ സ�യം പര�ാപ്തത ൈകവരി�ു�തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�ാൻ കട�ാവൂർ സി ഡി എസ് തീരുമാനി��. എ�ാ അയൽകൂ� അംഗ�േളാടും
വീടുകളിൽ അടു�ളേ�ാ�ം നിർമി�ാൻ നിർേദശം നൽകി. എ�ാേപർ�ും കുറ�് വി�ുകൾ
വിതരണം െചയ്തു.



നിരീ�ണ�ിൽ കഴിയു� വ��ികൾ�് സാമൂഹിക അകലം പാലി��െകാ�് അവർ�്

സാധ�മായ സഹായ�ൾ നൽകാനും കട�ാവൂർ സി ഡി എസ് ന് കഴി�ു. തുടർ�ും ന�ുെട
സർ�ാരിെനാ�ം എ�ാവിധ �പതിേരാധ�പവർ�നകൾ�ും ഒരുമി�് േചർ�് േപാരാടാൻ

കട�ാവൂർസി ഡി എസ്സ�മാണ്.



ത�ാറാ�ിയത്

ഹർഷവി

േ�ാ�് േകാർഡിേന�ർ

എം.ഈ & മാർ��ിങ്
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