
ക ോവിഡ്  ോലത്തെ  ുടുുംബശ്രീ, 

മാത്തൂർ സി.ഡി .എസ്  

കുഴൽമന്ദം കലോക്ക് 

പോലക്കോട് ജില്ല 

 

ക ൊറ ൊണ വൈ സ് ബൊധ നമ്മുകെ സംസ്ഥൊനത്ത്  ിറപൊർട്്ട കെയ്ത നൊൾ  

മുതൽ റ ൊ ത്തിന് മൊതൃ യൊയ റ രളത്തിന്ക  പ്രതിറരൊധ - 

അതിജീൈന റമൊഡ ിന്  രുത്ത് ര രൊൻ  ുെുംബസ്്പ്തീ പ്രസ്ഥൊനം മുൻ 

നിരയിൽ തകെ ഉണ്്ട. ക ോവിഡിനെതിനെയുള്ള പ്രതികെോധ 

ശ്പവര്ത്െനങ്ങളില് എല്ലോും മുൻ നിരയിൽ തത്തെ ഉണ്ട് മൊത്തൂർ 

സി.ഡി.എസ്. 

റ ൊ ്്റഡൊൺ  ോലഘട്ടത്തില് സര്ക്കോെിെ്നെ എല്ലോ ഉദ്യമങ്ങളിലുും 

രൂര്ക്ണ സഹ െണകത്തോനെ  ുറ്റമറ്റ െീതിയില് നെപൊക്കൊൻ  ഈ 

സി.ഡി.എസ്സിെ്  ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. രതിനൊ ു വോര്ക്ഡു ളിലോയി 

ഇരുെൂറ്റിയഞ്്ച   അയല് ൂട്ടങ്ങളോണ് െിലവില് പ്രവര്ക്ത്തിച്ചു വെുന്നത്. 

ഈ ക ോവിഡ്  ോലത്ത് സി.ഡി.എസ് െെത്തിയ പ്രവര്ക്ത്തെങ്ങള് ചുവനെ 

വിശദ്ീ െികുന്നു. 

ബ്രേക്ക ്ദ ചെയിന് സബ്ന്ദശം  

റ ൊൈിഡ് 19 എെ മഹൊമൊരിയിൽ നിെ് ഏൈറരയും രക്ഷിക്കൊനുള്ള 

പ്രൈർത്തനങ്ങളിൽ ൈയൊരൃതമൊയിരിക്കു യൊണ് റ പ്ര- സംസ്ഥൊന 

സർക്കൊരു ൾ  . ഈ പ്രൈർത്തനങ്ങൾകക്കൊപം വ റ ൊർത്തു  

മുറെ ു യൊണ്  ുെുംബപ്രീയും. വ  ൾ റസൊറപൊ സൊനിവറ്റസറ ൊ 

ഉരറയൊഗിച്്ച  ഴു ി ൈൃത്തിയൊക്കി വൈ സ് ൈയൊരനം തെയു  എെ 

സറരരം ഏൈരിറ ക്കും എത്തിക്കുെതിനൊയി  റപ്ബക്്ക ദ കെയിൻ 

 യൊമ്പയിന്ക  സറരരം തൊറഴത്തട്ടിറ ക്ക് എത്തിക്കു യൊണ് 

റബൊധൈത് രണ പ്രൈർത്തനങ്ങളുകെ ഭൊഗമൊയി  ുെുംബപ്രീ ആദയം 

കെയ്തത.് 

 

മുഖ്യമശ്രിയുത്തട സഹോയഹസ്തും വോയ്പ  പദ്ധതി:  

 സി.ഡി.എസ്സില് ഉള്ള 205 അയല് ൂട്ടങ്ങളില് െിന്നുും അര്ക്ഹതോ 

മോെദ്ണ്ഡങ്ങള് പ്ര ോെും തിെനഞ്ഞെുത്ത 126 അകരക്ഷ ള് സി.ഡി.എസ്സ് 

 ൂെിയോകലോചിച്ചു  ൃതയമോയി ബോങ്കില് സമര്ക്പിച്ചു. 13350000  െൂരയുനെ 

അകരക്ഷ ളോണ് ബോങ്കില് സമര്ക്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ 1579 

ഗുണക ോക്തോ ളുണ്്ട. ഇതിൽ മുഴുൈൻ അറരക്ഷ ർക്കും 1579 

റരർക്കൊയി 13350000 രൂര റ ൊൺ നല്കൊൻ സൊധിച്ചു. 



 

 

 

 

സമൂഹ അടുക്കള: 

 കലോക്ഡൗൺ െോളു ളില് ആെുും രട്ടിണി  ിെകെുനതന്ന സര്ക്കോര്ക് 

പ്രഖ്യോരെും ഉള്ന ോണ്്ട വിശകുന്നവര്ക്ക്  ക്ഷണ നരോതി ള് 

തയ്യോെോകി െല്കോന് സി.ഡി. എസ്സുും രഞ്ചോയത്തുും ഒെുമിച്്ച പ്രവര്ക്ത്തിച്ചു. 

28 മോര്ക്ച്്ച 2020െോണ് സമൂഹ അെുകള പ്രവര്ക്ത്തെും ആെും ിച്ചത്. എല്ലോ 

വോര്ക്ഡു ളില് െിന്നുും അര്ക്ഹത ഉള്ളവനെ  നണ്ടത്തി സന്നദ്ധ 

കസെയുനെ സഹോയകത്തോനെ  ക്ഷണ നരോതി ള് വീട്ടില് എത്തിച്്ച െല്കി. 

ആപ്ശയ ഗുണക ോക്തോ ള് , അഗതി ള് ,  വെന്റൈന്  ഴിയുന്നവര്ക് 

തുെങ്ങി  ക്ഷണത്തിെ് ആവശയമുള്ളവര്ക്നകല്ലോും  ക്ഷണ നരോതി ള് 

വിതെണും നചയ്തു. ദിൈസൈും 150 റരർക്കൊണ് മൂെ് റനരത്ത് ഭക്ഷണം 

സമൂഹ അെുകളയില് െിന്നുും എത്തിച്ചു നൽ ിയത്. അെുകളയുനെ 

െെത്തിപിെോയി രഞ്ചോയത്തില് െിന്നുും  ുെുുംബപ്ശീയില് െിന്നുമുള്ള 

സഹോയത്തിെ് രുെനമ വയക്തി ളില് െിന്നുും സ്ഥോരെങ്ങളില് െിന്നുും 

രച്ചകെിയുും, അെിയുും രലവയഞ്ജെങ്ങളുും സും ോവെയോയി ല ിച്ചു.  

 



 

  

സി.ഡി.എസ്സ് നചയര്ക്കരഴ്സൺ പ്ശീമതി. ഷ ീനയുകെ കെതൃതവത്തിലുള്ള 

ജവൊ   സംഘമൊണ് അെുകളയുനെ വിജ െമോയ െെത്തിപിെ് രിന്നില് 

പ്രവര്ക്ത്തിച്ചത്.നമയ് മോസും നൊ ൊം തിയ്യതി വനെ അെുകള പ്രവര്ക്ത്തിച്ചു. 

 

മുഖ്ോവരണ(Mask)/തുണിസഞ്ചിനിര്ത്മോണും/  ിറ്്റ പോക്കിങ്  

ക ോവിഡ് പ്രതികെോധത്തില് അതയന്തോകരക്ഷിതമോയ മുഖ്ോവെണും 

സുംസ്ഥോെും ഒട്ടോന  വിതെണും നചയ്യുവോെോയി വലിയകതോതില് 

െിര്ക്മികോന്  ുെുുംബപ്ശീ സുംസ്ഥോെ മിഷന് 

െിര്ക്കദ്ശികു യുണ്ടോയി.അതിനെ തുെര്ക്ന്നു മൊത്തൂരിൽ 10 റരരെങ്ങുെ 

ഗൊർഡൻ വെ  ിങ്  യൂണിറ്റുും സജീവമോയി രനങ്കെുത്തു. 

ആറരൊഗയൈ ുപ് ഉൾകപകെ  ൈിൈിധ ഗൈകെന്  ്സ്ഥൊരനങ്ങൾക്കും മറ്റു 

റഷൊപു ൾക്കും മൊസ്ക്്ക നിർമിച്ചു നൽ ി  . 

   ൂെോനത വിവിധ സഹോയ  ിറ്റു ള് വിതെണും നചയ്യുവോെുള്ള 

തുണി സഞ്ചി ളും യൂണിറ്റ് തകെ  െിര്ക്മിച്ചു െല്കി വെുന്നു.  



 

 

  

എല്ലോ കെഷന്  ോെ്ഡ് ഉെമ ള്കുും െല് ുവോെുള്ള നസൗജെയ  ിറ്റ്, 

സപ്ലയ്ക ോ വഴി തയ്യോെോകുന്നതിെോയി 7  ുെുംബപ്രീ അംഗങ്ങൾ 

ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ കമയ് 9 ൈകര രോകിങ് പ്രവര്ക്ത്തെങ്ങളില് സജീവമോയി 

രകെെുത്തു. 

 

 

 

 

 



അടുക്കളകെോട്ടും: 

റ ൊ ്്റഡൊൺ കവളയില് രച്ചകെി ള് മറ്റ് സുംസ്ഥോെങ്ങനള 

ആപ്ശയികോനത സവന്തമോയി വീെു ളില് തനന്ന ഉല്രോതിപികോന് 

മുഖ്യമപ്ന്തി ആഹവോെും നചയ്തിെുന്നു . അതിനെ തുെര്ക്ന്നു  ൃഷി വെില് 

െിന്നു രച്ചകെി വിത്തു ള്  ുെുുംബപ്ശീ വെിത ള്ക്  

 

 

വകയോജന സുരക്ഷ: 

.അഗതി രഹിത റ രളം രദ്ധതിയുകെ ഭൊഗമൊയി 60 ൈയസ്സ് രിെിട്ട 

ൈറയൊജനങ്ങകള 3 ദിൈസകത്ത ഇെറൈള ളിൽ അൈകര ൈിളിച്ചു റക്ഷമം 

അറനഷിക്കു  എെ  ക്ഷയറതൊെു  ൂെി തുെങ്ങിയതൊണ് ആപ്രയ 

 ുെുംബൊഗങ്ങളുകെ സർറേ മൊത്തൂർ പ്ഗൊമരഞ്ചയത്തിൽ 60 ൈയസ് 

രിെിട്ടൈർ 153  റരരൊയിരുെു .3 ദിൈസകത്ത ഇെറൈള ളിൽ 4 തൈണ 

അൈകര ൈിളിച്ചു അൈരുകെ   റക്ഷമം ഉ പു ൈരുത്തിയത് 3  ിറസൊഴ്സ് 

റരഴ്സൺമൊർ ആയിരുെു .റ ൊൺ ൈിളിച്ചു അറനഷിച്ചറപൊൾ അൈരുകെ 

ആറരൊഗയനി ൈൊരം മനസി ൊക്കി ആൈരയമൊയ മരുെു ൾ ആര 

മുറേന  അൈരുകെ ൈീട്ടിൽ എത്തിക്കൊൻ  സൊധിച്ചു .  

 

ആരശയ ഭക്ഷ്യ കിറ്്റ വിതരണം 

ക ോവിഡിെ്നെ രശ്ചോത്തലത്തില് രഞ്ചോയത്തില് വന്നു  ക്ഷണ  ിറ്റ് 

വോങ്ങികോന്  ഴിയോത്ത ഈ സോഹചെയത്തില് ആപ്ശയ 

ഗുണക ോക്തോള്കു അവര്ക്കു കവണ്ട  ക്ഷണ  ിറ്റ് വീട്ടില് എത്തിച്ചു 

െല് ി.  

 

 

 



 

 

വാർഡ ്തല ജാരരത കമ്മിറ്റി  

റ ൊൈിഡ് 19 പ്രതിറരൊധ പ്രൈർത്തനത്തിന്ക  റമൽ റനൊട്ടം ൈൊർഡ് 

ത ത്തിൽ ൈഹിക്കൊൻ റൈണ്ടിയൊണ് ൈൊർഡ്   ജൊപ്ഗത  മ്മിറ്റി 

രൂരീ രിച്ചത് . ആക   16 ൈൊർഡു ൾ ആണ് മൊത്തൂർ  രഞ്ചൊയത്തിൽ 

ഉള്ളത് . ഓറരൊ ൈൊർഡ്് ളി ൊയി ഓറരൊ  ുെുംബപ്രീ അംഗകത്ത 

തിരകെെുത്തു  ൈൊർഡ് ത ത്തിൽ അൈരുകെ പ്രൈർത്തനങ്ങൾ  

 ൊരയറക്ഷമമൊയി  ക ൊണ്ടുറരൊ ുൈൊനും  ൃതയമൊയി റമൊണിറ്റ ിങ ്

കെയ്്തും ൈരുെു . 

 

 

      

തയ്യോെോകിയത്: ഷംന. എസ് 

കുഴൽമന്ദം ബ്ലാക്്ക ബ്കാർഡിബ്നറ്റർ   

       


