
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             കുടുുംബശ്രീ  വയനാട്  
 

                                         കകാവിഡ് 19 ശ്രതിക ാധ  ശ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടട  

                                         ത ികയാട്  സി ഡി എസ്  
 

 

 

                                                                                                       തയ്യാറാക്കിയത് : 

                                                                                                         നിഷ ടക എസ്  

                                                                                                        എുംടകഎസ്രി                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                    kalpetta                                                       

 

 

 



                                       .                    .        ഉള്ളടക്കം  

 

 ആമഽഖം  

 തര഻ുയഺട് സ഻ ഡ഻ എസ്  അട഻സ്ഥഺന വ഻വരങ്ങൾ  

 സഺമാഹ഻ക അടഽക്കള 

 നഺീളക്കഺയ഻  

 മഺസ്് ന഻ർമ്മഺണം  

 ഊരഽ തല രവർത്തനം  

 വുയഺജനങ്ങളുീട കാീട  

 ബഺലസഭകള഻ലാീട  

 CMHLS  രദ്ധത഻  

 സ്ുനഹ഻ത  കൗൺസ഻ല഻ംഗ്  

 ഉരസംഹഺരം  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ുലഺകം ഇന്ന് രത഻ുരഺധങ്ങൾ ത഼ർക്കഽന്ന ത഻രക്ക഻ലഺണ് നമ്മൾ ആരഽം 
തീന്ന സവപ്നം കഺണഽക ുരഺലഽം ീെയ്യഺത്ത ഒരഽ കഺലത്ത഻ലാീടയഺണ് ഇന്ന് 
കടന്നഽുരഺകഽന്നത് ീകഺുറഺണ ൂവറസ് മനഽഷൿര഻ൽ ന഻ന്നഽം മനഽഷൿര഻ുലക്ക് 
രകരഽന്നതഺീണന്ന് നവ മഺധൿമങ്ങള഻ൽ കാട഻ മഺതം വഺയ഻ച്ചറ഻ഞ്ഞ കഺലം 
രുേ ആ ൂവറസ് നമ്മഽീട ൂകീയ്യത്തഽം ദാരത്ത് എത്തഽവഺൻ കാടഽതൽ 
ദ഻വസങ്ങൾ ുവണ്ട഻വന്ന഻ലക കഴ഻ഞ്ഞ 3 മഺസക്കഺലമഺയ഻ നമ്മഽീട ജനത 
ഒരഽമ഻ച്ചു ുകഺവ഻ഡ്  19 എന്ന ൂവറസ഻ീനത഻ീര ുരഺരഺടഽകയഺണ് 

കഴ഻ഞ്ഞ രണ്ടഽ രളയകഺലത്തഽ മറ്റു അട഻യന്ത഻രഘട്ടങ്ങള഻ൽ ഉം കഽടഽംബശ഼ 
മഽൻരന്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് രവർത്ത഻ക്കഽന്നതഽ ുരഺീല  ുകഺവ഻ഡ് കഺലത്തഽം 
കഽടഽംബശ഼ യഽീട രവർത്തനങ്ങൾ വളീരയധ഻കം മ഻കവഽറ്റതഺണ് 
സഺധഺരണക്കഺര഻ൽ സഺധഺരണക്കഺരനഺയ ആണ് മ഻ക്ക കഽടഽംബശ഼ 
അംഗങ്ങളും എന്നഺൽ നമ്മഽീട ുകഺവ഻ഡ് ീന  ീെറഽത്തഽന഻ൽക്കഽന്ന അത഻നഽ 
ുവണ്ട഻ ീെുയ്യണ്ട രത഻ുരഺധ മഺർഗ്ഗങ്ങൾ എലകഺം എീന്തഺീക്കയഺീണന്ന് 
എലകഺ അംഗങ്ങൾക്കഽം അറ഻യഺം അവർ ഇന്ന് വളീരയധ഻കം ജഺഗരാകരഺണ് 
അവർ സവന്തം രേ  എന്നത഻ലഽരര഻ കഽടഽംബം സമാഹം എന്ന഻വയഽീട 
രേയ്ക്ക്ക് കാട഻ ുരഺരഺടഽകയഺണ് നമ്മഽീട കഽടഽംബശ഼ മ഻ഷൻ വ഻വ഻ധ 
രത഻ുരഺധ സഹഺയ രവർത്തനങ്ങള഻ലാീട…………………  

 തര഻ുയഺട് സ഻ ഡ഻ എസ് 

   വയനഺട് ജ഻ലകയ഻ീല കൽപ്പറ്റ ുലഺക്ക഻ീല 9 രഞ്ചഺയത്തഽകള഻ൽ ഒന്നഺണ് 
ബഺണഺസഽരസഺഗർ ഇുനഺട് ുെർന്ന് ക഻ടക്കഽന്ന തര഻ുയഺട് രഞ്ചഺയത്ത് 13 
വഺർഡഽകള഻ലഺയ഻ 155 അയൽക്കാട്ടങ്ങൾ രവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ രളയ 
കഺലത്ത് നടത്ത഻യ രവർത്തനങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം ീതലകു ര഻ുന്നഺക്കം ുരഺവഺീത 
തീന്ന ുഗഺവ഻ട് 19 എത഻ീരയഽം കർമ്മന഻രഺണ്.  മഺർച്ച് 22ന് ജനതഺ കർഫ്ൿാ 
നഽം ുശഷം ഇരഽരത്ത഻നഺലഺം ത഼യത഻ മഽതൽ തഽടങ്ങ഻യ ുലഺക ഡൗൺ ഈ 
കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ ന഻രവധ഻ രവർത്തനങ്ങളഺണ് തര഻ുയഺട് സ഻ഡ഻എസ് 
ുനതിതവത്ത഻ൽ നടത്ത഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നത് 

 ഏറ്റവഽം കാടഽതൽ സഽരേ ആവശൿമഽള്ള വുയഺജനങ്ങൾ മഽതൽ 
കഽരഽന്നഽബഺലൿത്ത഻ൽ വീര കഽടഽംബശ഼യഽീട കരങ്ങൾ  എത്ത഻ുച്ചരഽന്നഽ......... 

 

 

 

 

 

 



 സഺമാഹ഻ക അടഽക്കള 

 തര഻ുയഺട് രഞ്ചഺയത്ത഻ന്ീറ സഹഺയുത്തഺീട സഺമാഹ഻ക അടഽക്കള 
രവർത്തനം ആരംഭ഻ച്ചുപ്പഺൾ കഽടഽംബശ഼ അംഗങ്ങളുീട രച്ചക്കറ഻കൾ 
നൽക഻ സഹഺയ഻ച്ചു ഏറ്റവഽം കാടഽതൽ സഺമാഹ഻ക അടഽക്കളയഽീട 
രുയഺജനം ലഭ഻ച്ചത് അത഻ഥ഻ ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ അനൿ സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ൽ 
ന഻ന്നഽം ത഻ര഻ച്ചു വന്നവർ ആശയ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്കഺയ഻ എന്ന഻വർക്കഺണ് 
അവധ഻ ദ഻വസങ്ങൾ ുരഺലഽം ഇലകഺീത. കഺറ്ററ഻ംഗ് യാണ഻റ്റുകള഻ീല 
അംഗങ്ങളഺയ സത഻ ശ഼ധരൻ സഽുലഺെന രരുമശവരൻ എന്ന഻വരഺണ് 
ഇവ഻ീട ുസവനം ീെയ്യുന്നത്. 

 

 

 



 

 

 നഺീളക്കഺയ഻ 

 

 

   എലകഺവരഽം ുകഺവ഻ഡ് 19 കഺരണമഽണ്ടഺയ ുലഺക്ക് ഡൗന഻ൽ  
കഴ഻യഽുപഺഴഽം കഽടഽംബശ഼ ീജ എൽ ജ഻ ഗാപ്പുകൾ കരഽതല഻ന് കഺർഷ഼ക  
രവർത്തനങ്ങള഻ൽ ഏർീപ്പട്ടു ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ ുെപ് ുെന ഇഞ്ച഻ 
തഽടങ്ങ഻യ കഺർഷ഻ക വ഻ളകൾ ഉൽപ്പഺദ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന രവർത്തനങ്ങൾ ീജ 
എൽജ഻ മഽുഖന നടന്നഽവരഽന്നഽ. കാടഺീത ആ സമയത്ത് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന 
രച്ചക്കറ഻കൾ സഺമാഹ഻ക അടഽക്കളയ഻ൽ എത്ത഻ക്കഽകയഽം ീെയ്ക്തഽ 

 

 മഺസ്് ന഻ർമ്മഺണം 

  തര഻ുയഺട് രഞ്ചഺയത്ത഻ൽ രവർത്ത഻ച്ചുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന അപ്പഺരൽ 
രഺർക്ക഻ൽ ഈ സമയത്ത് എലകഺവർക്കഽം വളീരയധ഻കം അതൿഺവശൿം 



ആയ഻ര഻ക്കഽന്ന മഺസ്് ന഻ർമ്മഺണം നടന്നഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ ഇത഻ലാീട 
അപ്പഺരൽ രഺർക്ക഻ീല അംഗങ്ങൾക്ക് വരഽമഺനം ഉണ്ടഺക്കഽവഺനഽം 
സഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 

 

 ഊരഽ തല രവർത്തനം 

  വയനഺട് ജ഻ലകയ഻ൽ ുകഺമഡ 19 റ഻ുപ്പഺർട്ട് ീെയ്ക്തുപ്പഺൾ ഏറ്റവഽം 
കാടഽതൽ ആശങ്ക ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നത് ുകഺളന഻കള഻ൽ ത഻ങ്ങ഻പ്പഺർക്കഽന്ന 
ആദ഻വഺസ഻ സമാഹീത്ത കഽറ഻ച്ചഺയ഻രഽന്നഽ. ഇഞ്ച഻ കിഷ഻ക്കഺയ഻ കഽട് 
ുരഺലഽള്ള സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം വന്നവീര ുഹഺം തഺമസ഻പ്പ഻ക്കഺൻ 
എളുപ്പമഺയ഻രഽന്ന഻ലക. സന്നദ്ധ രവർത്തകരഽീട സഹഺയുത്തഺീട അവീര 
ുഹഺം കവഺറന്ൂറൻ  രാർത്ത഼കര഻ക്കഽവഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. ുകഺളന഻കള഻ൽ 
കഴ഻യഽന്നവരഽീട ുേമം അുനവഷ഻ക്കഽവഺനഽം അവർക്കഽ ുവണ്ട മരഽന്ന് 
,ഭേണം എന്ന഻വ എത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഽ അഗത഻ ആശയ 
ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾക്കഺയ഻ ഭേണ ക഻റ്റ് നൽകഽന്നത഻നഽം സ഻ഡ഻എസ്സ് 
അംഗങ്ങൾ വളീര നലക ര഼ത഻യ഻ൽ ഇടീരടൽ നടത്തഽകയഽണ്ടഺയ഻. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 വുയഺജനങ്ങളുീട കാീട 

 

 

  സമാഹത്ത഻ൽ എന്നഽം ഒറ്റീപ്പടൽ കാടഽതൽ അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന ഒരഽ വ഻ഭഺഗം 
ആളുകളഺണ് വുയഺജനങ്ങളും ഭ഻ന്നുശഷ഻ക്കഺരഽം സമയത്തഽം ഏറ്റവഽം 
കാടഽതൽ ശദ്ധയഽം കരഽതലഽം രര഻െരണവഽം ആവശൿവഽം ഇവർക്ക് 
തീന്നയഺണ്. അഗത഻ ആശയ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളഺയ142 വുയഺജനങ്ങീള നഺല് 
തവണകള഻ലഺയ഻വ഻ള഻ക്കഽകയഽം അവരഽീട വ഻ുശഷങ്ങൾ ുെഺദ഻ച്ചറ഻യഽകയഽം 
ീെയ്ക്തഽ. അവർ   ഒറ്റക്കലക, ുകരളത്ത഻ീല  ഏറ്റവഽം  വല഻യ  കാട്ടഺയ്ക്മ ആയ  

കഽടഽംബശ഼ അവുരഺീടഺപ്പം  ഉണ്ട് എീന്നഺരഽ  ുതഺന്നൽ അവര഻ൽ  

വരഽത്ത഻ക്കഺൻ  സഺധ഻ച്ചു..അവര഻ൽ  മരഽന്ന്  ആവശൿമഺയവർക്ക്  എത്ത഻ച്ചു 
ീകഺടഽക്കഺനഽള്ള  സൗകരൿം ഒരഽക്കഽകയഽം  ീെയ്ക്തഽ..  

 

 

 

 

 



 

 ബഺലസഭകള഻ലാീട..  

  ുലഺക്ക് ീഡൗൺ  കഺരണം  വ഼ടഽകള഻ൽ  തീന്ന  കഴ഻ുയണ്ട഻ വന്നത഻ൽ  

ഏറ്റവഽം  കാടഽതൽ  രയഺസം  അനഽഭവ഻ച്ചതഽ കഽട്ട഻കൾ  തീന്നയഺണ്. 

അവർക്കഺയ഻ കഽടഽംബശ഼  ജ഻ലകഺ മ഻ഷൻ  വഺട്സഺപ്പ്  ഗാപ്പ് കൾ ഉണ്ടഺക്ക഻ 
അത഻ലാീട  ദ഻വസവഽം ഓുരഺ  രവർത്തനങ്ങൾ  നൽക഻  അവരഽീട  

ദ഻നങ്ങൾ  ര഻യീപ്പട്ടതഺക്ക഻.  

 

 

 

 



 



CMHLS രദ്ധത഻  

 

  ുലഺക്ക് ീഡൗൺ കഺരണം  കാല഻ രണ഻ക്ക്  ുരഺകഺൻ  കഴ഻യഺീതയഽം, 

കിഷ഻ യ഻ൽ  ന഻ന്നഽം വ഻ളീവടഽക്കഺൻ  കഴ഻യഺത്തത഻നഺലഽം സഺപത്ത഻ക  

ബഽദ്ധ഻മഽട്ട്  അനഽഭവ഻ച്ച  കഽടഽംബശ഼  വന഻തകൾക്ക്  CMHLS രദ്ധത഻  വളീര  

ഉരകഺരമഺയ഻രഽന്നഽ. 120 അയൽക്കാട്ടങ്ങൾക്ക് CMHLS  ുലഺൺ  നൽകഽകയഽണ്ടഺയ഻.  

ുയഺഗയ഻ലഽം കഽടഽംബശ഼  

കഽടഽംബശ഼  ജ഻ലകഺമ഻ഷന്ീറ  ുനതിതവത്ത഻ൽ ഓൺൂലൻ  ുയഺഗരര഻ശ഼ലനം  

നൽകഽക യഽണ്ടഺയ഻  വഺട്സഺപ്പ്  ഗാപ്പ്  മഽുഖന ഏറ്റവഽം അട഻ത്തട്ട഻ുലക്ക് 
ഈ ക്ലഺസഽകൾ എത്ത഻ക്കഺൻ  സഺധ഻ച്ചു.  

സ്ുനഹ഻ത ീകൗൺസ഻ല഻ംഗ്  

ുലഺക്ക് ീഡൗൺ കഺരണം  വ഼ടഽകള഻ൽ  തീന്ന  കഴ഻യഽന്നവീര  വ഻ള഻ച്ചു 
ീമന്റൽ  സുപ്പഺർട്ട് സ്ുനഹ഻തഺ  ീകൗൺസ഻ലർ  മഽുഖന  നൽകഽകയഽണ്ടഺയ഻. 
അത഻ൽ  കഺൻസർ  ബഺധ഻ച്ച  ലേ്മ഻ ുെച്ച഻ മരഽന്ന് ത഼ർന്നഽ ുരഺകഽീമന്ന് 



കരഽത഻ കഴ഻ക്കഺീത  വച്ചത്  വളീര  ുവദനയഽളവക്കഽന്നതഺയ഻രഽന്നഽ. ര഻ന്ന഼ട് 
അവർക്ക്  മരഽന്ന് എത്ത഻ച്ചു ീകഺടഽക്കഺൻ ുവണ്ട നടരട഻കൾ  സവ഼കര഻ച്ചു. 

ുബക്ക്  ദ഻ ീെയ഻ൻ കൿഺപയ഻ൻ  

 ുലഺകം മഽഴഽവൻ  ുലഺക്ക് ീഡൗൺ രഖൿഺര഻ക്കഽകയഽം എലകഺവരഽം 
വ഼ടഽകള഻ൽ  തീന്ന  കഴ഻ുയണ്ട഻ വര഻കയഽം ീെയ്ക്ത സഺഹെരൿത്ത഻ൽ ADS, CDS 

അംഗങ്ങൾ  കൿഺപയ഻ന്  മഺയ഻  ബന്ധീപ്പട്ട്  സഺമാഹൿ അകലം  രഺല഻ച്ചു 
ീകഺണ്ട്  ജനങ്ങൾക്ക഻ടയ഻ൽ ുബഺധവൽക്കരണം  നടത്ത഻.  

ഉരസംഹഺരം  

  ീകഺുറഺണ കഺലത്ത് വല഻യ രത഻ുരഺധ രവർത്തനങ്ങൾ  ആണ് 
കഽടഽംബശ഼ തലത്ത഻ൽ  നടത്ത഻ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഉജവലമഺയ ഒരഽ  ജനക഼യ 
രത഻ുരഺധത്ത഻ന്ീറ ഈ  മഺതിക രവർത്തനത്ത഻ന്  ുനതിതവം ീകഺടഽത്തഽ 
ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന മഽഴഽവൻ  കഽടഽംബശ഼  രവർത്തകർക്കഽം  അഭ഻വഺദൿങ്ങൾ  

അർപ്പ഻ക്കഽന്നഽ . 

  

 

 

 

 

 


