
ക ോവിഡ്  ോലത്തെ  രുതൽ -  ുടുുംബശീ 

 ണ്ണോടി സി ഡി എസ്സ് 

 ുഴൽമന്ദും കലോക്ക് 

പോലക്കോട് ജിലല 

ക ോവിഡിനെ തിനെയുള്ള പ്രതികെോധത്തിൽ  ുടുുംബപ്രീ പ്രവർത്ത ർ  ോഴ്ച 

നവയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തെങ്ങൾ മി ച്ചതോണ്.  ണ്ണോടി സി ഡി എസ് ഇത്തെും 

പ്രവർത്തെങ്ങളിൽ മുൻരന്തിയിൽ െിൽകുന്നു. 

ക ോക് ഡൗൺ  ോ ഘട്ടത്തിൽ സർകോെിന്നെ എ ലോ പ്രവർത്തതങ്ങളി ുും രൂർണ 

സഹ െണകത്തോനട  ുറ്റമറ്റ െീതിയിൽ െടപ്പി ോകോൻ ഈ സി ഡി എസിെു 
 ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ക ോ വിഡ്  ോ ത്ത് സി ഡി എസ്  െടത്തിയ 

പ്രവർത്തെങ്ങൾ ചുവനട കചർകുന്നു. 

 മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൻ  

ക  ോക്ഡൗൺ  ോ ത്ത് ആെുും രട്ടിണി  ിടകെുത് എന്ന ഉകേരയകത്തോനട 

വിരകുന്നവർക് ഭക്ഷണ നരോതി ൾ െൽ ോൻ സി ഡി എസുും രഞ്ചോയത്തുും 

ഒെുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. 28 മോർച്ച് 2020 െോണ് സമൂഹ അടുകള ആെുംഭിച്ചത്. 
എ ലോ വർഡു ളിൽ െിന്നുും ഭക്ഷണും ആവരയമുള്ളവനെ  ണ്ടത്തി സന്നദ്ധ 

കസെയുനട സഹോയകത്തോനട വീടു ളിൽ എത്തിച്ചു െൽ ി. അതിഥി 
നതോഴി ോളി ൾ, ആപ്രയ,അഗതി ൾ വഴികയോെ യോപ്തകോർ ,  വോെന്റെൻ 

 ഴിയുന്നവർ തുടങ്ങി ഭക്ഷണത്തിന് ആവരയമുള്ളവർനക ലോും ഭക്ഷണ 
നരോതി ൾ  എത്തിച്ചു െൽ ി. ദിവസവുും 90 ക നെ ഭക്ഷണ നരോതി ൾ സമൂഹ 
അടുകള വഴി വിതെണും നചയ്ക്തു. ദിവസവുും 8 മുതൽ 10 ഭക്ഷണ നരോതി ൾ 

20 െൂര ഉച്ചയൂണ് െൽ ിയിെുന്നു. 

അടുകളയുനട െടത്തിപ്പിെോയി രഞ്ചോയത്തിൽ െിന്നുും  ുടുുംബപ്രീയിൽ 

െിന്നുമുള്ള ഫണ്ടിെു രുെകമ വയക്തി ളിൽ െിന്നുും സന്നദ്ധ സുംഘടെ ളിൽ 



െിന്നുും അെിയുും ര ചെക് സോധെങ്ങളുും രച്ചകെി ളുും  സുംഭോവെയോയി 
 ഭിച്ചു. 

 

 ണ്ണോടി സി ഡി എസ്സ് നചയർകരഴ്സൺ പ്രീമതി ഉഷോ ുമോെിയുനട 

കെതൃതവത്തി ുള്ള സവീറ്റ്  ോന്െീൻ ആന്്  ോറ്റെിുംഗ് യൂണിറ്റിന്നെ 

കെതൃതവത്തി ുള്ള സുംഘമോണ്  മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചെു കെതൃതവും 

െൽ ിയത്.06/05/2020 വനെ  മ്മ്ൂണിറ്റി  ിച്ചൻ രഞ്ചോയത്തികെോടെുബന്ധിച്ചുള്ള 

നതോഴിൽ രോ യിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് സവീറ്റ്  ോന്െീൻ ആൻ്  ോറ്റെിുംഗ് 

യൂണിറ്റ് രഞ്ചോയത്തിന്നെ സഹോയ സഹ െണകത്തോനട ജെ ീയ കഹോട്ട ോയി 
െൂരോന്തെനപ്പടുത്തോെുും തീെുമോെിച്ചു. 

മോസ്ക് നിർമ്മ്ോണും / സഞ്ചി നിർമ്മ്ോണും / സത്തെക ോ  ിറ്റ് പോക്കിങ് 

ക ോവിഡ് പ്രതികെോധത്തിൽ അതയന്തോകരക്ഷിതമോയ മുഖവെണും  ുടുുംബരീ 
യൂണിറ്റു ൾ ക ോക് ഡൗണിന്നെ തുടകും മുതക  െിർമ്മ്ിച്ചു തുടങ്ങി. അതിനെ 
തുടർന്ന് റട െിുംഗ് യൂണിറ്റു ളോയ ധെയൂഷസ്സ് , ഉദയും തുടങ്ങിയവയുനട 

കെതൃതവത്തിൽ മുഖവെണും , തുണി സഞ്ചി തുടങ്ങിയവ െിർമ്മ്ിച്ചു. 1,45,695 

തുണിസഞ്ചി ൾ വിവിധ സനെക ോ ഡികപ്പോ ളിൽ െൽ ി. അതുകരോന  70000 
മോസ് ു ൾ വിവിധ ഗവൺനമന്് സ്ഥിരെങ്ങളി ുും വിവിധ ഓഫീസു ളി ുും 

െൽ ി. 



 എ ലോ കെഷൻ  ോർഡ് ഉടമ ൾകുും െൽ ുവോെുള്ള സൗജെയ  ിറ്റ് വികിങ് 

 ുടുുംബപ്രീ അുംഗങ്ങൾ മുകഖെയോണ് െടന്നത്. ഏപ്രിൽ 9 മുതൽ കമയ്ക്16 വനെ 

ദിവസവുും 10  ുടുുംബപ്രീ അുംഗങ്ങൾ വീതും രോകിങ്ങിൽ ഏർനപ്പട്ടു. 

 

 

മുഖ്യമന്ത്രിയുത്തട സഹോയ ഹസ്കതും പദ്ധതി 

രതിെഞ്ച് വോർഡു ളി ോയി 260 അയൽകൂട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വെുന്നു. ഈ 

260 അയൽകൂ ങ്ങളിൽ െിന്നുും അർഹതോ മോെദണ്ഡങ്ങൾ അെുസെിച്ച് 
തിെനഞ്ഞടുത്ത 119 അയൽകൂട്ടങ്ങളിന  1471  ുടുുംബപ്രീ വെിത ൾ ക ോണിന് 

െി വിൽ അകരക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. 45 അയൽകൂട്ടങ്ങളിന  501 അുംഗങ്ങൾക് 3985000 

െൂര രോസോയി.  

അടുക്കളകെോട്ടും 



ക ോക്നഡൗൺ കവളയിൽ രച്ചകെി ൾ മറ്റ് സുംസ്ഥോെങ്ങനള ആപ്രയികോനത 

സവന്തമോയി വീടു ളിൽ തനന്ന ഉൽരോതിപ്പികോൻ മുഖയമപ്ന്തി ആഹവോെും 

നചയ്ക്തിെുന്നു . അതിനെ തുടർന്നു  ൃഷിഭവെിൽ െിന്നു രച്ചകെി വിത്തു ൾ 

 ുടുുംബപ്രീ വെിത ൾക് വിതെണും നചയ്ക്തു.  ുട്ടി നളയുും 

അടുകളകത്തോട്ടും ഒെുകുന്നതിൽ രങ്ക് ോളി ളോകി. 

 

വകയോജന സുരക്ഷ 

60 വയസ്സിന് മു ളി ുള്ള വകയോജെങ്ങനള കഫോൺ മുകഖെ വിളിച്ച് ക ോവിഡ്  

പ്രതികെോധനത്ത സുംബന്ധിച്ചു  ുടുുംബപ്രീ സ്കെഹിത പ്രവർത്ത ർ 

ന ൗൺസി ിങ് െല് ി. ആവരയമുള്ളവർ ു രിഎച്ച് സിയിൽ െിന്നുും  

ആവരയമോയ മെുന്നു ൾ െമ്മ്ുനട  ുടുുംബപ്രീ അങ്ഗുംങ്ങൾ വഴിയുും സന്നദ്ധ കസെ 

പ്രവർത്ത ർ മുകഖെയുും വീടു ളിൽ എത്തിച്ച് െല് ി . െണ്ട് ആർ രി മോനെ 

ഉരകയോഗിച്ച് ക ഫോൺ വിളിച്ച് കസവെും  ഭയമോകി. 

ആശ്രയ കിറ്റ് വിതരണം 

മാസം തോറ ം നൽകി വരാറ ള്ള ആശ്രയ കിറ്റ് വിതരണം ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത ം 

ത ടർന്ന . 144 ആശ്രയ അംഗങ്ങൾക്ക് അവര ടെ വീട കളിൽ കിറ്റ് എത്തിച്ച  നൽകി. 

കോവിഡ് വാർഡ് തല സമിതി 

റ ൊി ൈിി ഡ്19 പ്രത റൊ  ധ ൈപ്രർത്തനത്ത ന്ക റമൽ റൊന ട്ടം ൈിൊി ർഡ് 

ത ത്ത ൽ ൈിഹ ൊക ൻ ൈറണ്ട ൊ  ണ്ൈിൊി ർഡ് ൊ  പ്ഗത മ്മ റ്റ  

 ൂ ീ   ച്ചത്. ആക 16 ൈിൊി ർഡു ൾആൊമ ത്തൂർ  ൊച  ത്ത ൽ 

ഉള്ളത്. ഓറൊ   ൈിൊി ർഡ്ി  ള  ൊി    ഓറൊ   ിുൊിിുിംബപ്രീ അംഗകത്ത 



ത  ൊകൊിിുത്തു ൈിൊി ർഡ്ത ത്ത ൽ ൈഅ ുൊക ൈപ്രർത്തനങ്ങൾ  

 ൊി   റക്ഷമൊമ    ക ൊി ണ്ടുറൊ   ിുൈിൊി നും ി ത ൊമ    റൊമ ണ റ്റ ി ങ് 

ൊകയ്ി തും ൈി ുൊിിു . 

ക ട ംബ ശ്രീ പ്രവർത്തകർ ഈ കൊറോണ കാലയളവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിന്ന് 

കോവിഡിനെ നേരിട ന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക വഹിച്ച  

തയ്യാറാക്കിയത് : ഐശ്വര്യ ടി.കെ(എം.ഇ& മാർക്കറ്റിംഗ് ) 

ബ്ലോക്ക്: ക ഴൽമന്ദം 

 

 

 


