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ഡക്ൊവി   സെയതെ ക്ുടുുംബശ്ശീ ശ്പവർെനങ്ങൾ 

െുട്ടും സി. ി.എസ  

 

   

    



 

ക ോവിഡ്  എന്ന  പ ർച്ച വയോധിയിൽ  ക രളം  ഒട്ടോക   കപോരോടുകപോൾ  

അതിൽ  ുടുംബശ്ശീ വഹിച്ച പങ്ക ് ഏകറ ശ്പോധോനയമർഹിക്കുന്നതോണ്. 

കതോടുപുഴ കലോക്കിൽ മുട്ടം സി.ഡി. എസും  ക ോവിഡ് ശ്പതികരോധ 

ശ്പവർത്തനങ്ങളിൽ വളകര സജീവമോയി ശ്പവർത്തിച്ചുവരുന്നു. മുട്ടം 

സി.ഡി.എസിൽ  13 എ.ഡി.എസു ളിലോയി 93 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും അതിൽ 1136 

അംഗങ്ങളുമോണുള്ളത.്  അതിൽ  25%  അംഗങ്ങളും  ക ോവിഡ്  ശ്പതികരോധ 

ശ്പവർത്തനങ്ങളിൽ  സജീവമോയിരുന്നു.   

                           

ക്െയൂണിറ്റി ക്ിച്ചൺ (സൊെൂഹിക് അടുക്കള) 

സമൂഹത്തികല ഭക്ഷണം ലഭയമോ ോത്തതും സവന്തമോയി പോച ം കചയ്ത  ്

 ഴിക്കോൻ  സോഹചരയമില്ലോത്തതുമോയ  ആളു കള മുന്നിൽ  ണ്ട് നിലവിൽ 

വന്ന സോമൂഹി  അടുക്കള സി.ഡി .എസിൻ്്കറ കനതൃതവത്തിൽ  മോർച്്ച 28 

മുതൽ മുട്ടം ഗവ.വി.എച്.എസ്.എസിൽ ആരംഭിച്ചു. സി.ഡി.എസ്. 

കചയർകപഴ ്സൺ  ഉൾപ്പകട  8 അംഗങ്ങൾ  ദിവകസന  സോമൂഹി  അടുക്കളയ്ക്ക ്

കനതൃതവം നൽ ി. ആശ്ശയ, സ്കനഹിതോക ോളിംഗ്കബൽ പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾകപ്പട്ടവർക്ക് അവരുകട ഭവനങ്ങളിൽ ഭക്ഷണകപ്പോതി ൾ എത്തിച്ചു നൽ ി. 

 ൂടോകത  ട ളുകട വരോന്ത ളിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നവർക്കും അനയസംസ്ഥോന 

കതോഴിലോളി ൾക്കും സോമൂഹി  അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം എത്തിച്്ച 

നൽ ി. മുട്ടം ടൗണികല ബോങ്ക ് ജീവനക്കോരും സോമൂഹി  അടുക്കളയുകട 

ഗുണകഭോക്തോക്കളോയിരുന്നു. 



 

 

 

സോമൂഹി  അടുക്കളയിൽ സജീവമോയി ശ്പവർത്തിക്കുന്നകതോകടോപ്പം തകന്ന 

ക ോടതി എ.ഡി.എസ,് ഉദയ അയൽക്കൂട്ട അംഗമോയ ശ്ശീമതി.സോലി കതോമസ,് 

മുട്ടം ററഫിൾ ക്ലബ്ബിൽ   വോറൻ്്കറക്നിൽ തോമസിക്കുന്ന ആളു ൾക്ക ്

ഭക്ഷണം ക ോടുത്തു വരുന്നു.നിലവിൽ  വോറന്ററനിൽ  ഴിയുന്ന 14  

ആളു ൾക്കോണ ് ശ്പഭോത ഭക്ഷണം തുടങ്ങി രോശ്തിയികല ഭക്ഷണം വകര ശ്ശീമതി. 

സോലി കതോമസ് നൽ ി വരുന്നത്. 

 െൊസ്ക  നിർെൊണും 

ഫോഷൻ കടയ് കലഴ് സ് എന്ന സംരംഭവും;  ശ്പതീക്ഷ,നന്ദു,അമല,അനശവര,തുടങ്ങി 

4  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും    ൂടി കചർന്ന്  10885 മോസ്കു  ൾ തയ് ക്കു യും തുടർന്ന് 

മുട്ടം  ശ്ഗോമപഞ്ചോയത്്ത അധി ൃതർക്ക് റ മോറു യും കചയ്തു. 

ക്െയൂണിറ്റി ക്ിച്ചൺ - െുട്ടും സി. ി.എസ  



 

 

 

 

വൊട്സ ആപ  ശ്രൂപ്പ  രൂപീക്രണും 

ക ോവിഡ്-19  പശ്ചോത്തലത്തിൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ  ഒന്നും  കനരിട്്ട   ൂടോൻ  

സോഹചരയം  ഇല്ലോതിരുന്നതിനോൽ എ.ഡി.എസു ളിലും  

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലുമോയി  43  വോട്സ്ആപ്  ശ്ഗൂപ്പു ൾ രൂപീ രിക്കു യും  

അതുവഴി   ുടുംബശ്ശീയുകട  നിർകേശങ്ങളും അറിയിപ്പു ളും  

അയൽക്കൂട്ടഅുംരങ്ങൾ  യ ച്ചുനൽക്ിയ െൊസ്കു ക്ൾ, തെയർഡപഴ്സൺ 

ശ്ശീെ ി.ഏലിയൊമ്മ ഡ ൊൺസൻതറ ഡന ൃ വെിൽ പഞ്ചൊയെ  

അധിക്ൃ ർക്ക  കക്െൊറുന്നു 



അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ  എത്തിക്കു യും  കചയ് തു.  ൂടോകത ക ോവിഡ്   ോലകത്ത 

വോട്സ്ആപ ്  അരങ്ങിൽ സി.ഡി.എസികല അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളിൽ 

നിരവധികപർ പകങ്കടുക്കു യും മി ച്ച ശ്പ ടനം  ോഴ്ച കവക്കു യും കചയ്തു  .  

 

െുഖ്യ െശ്രി സഹൊയ ഹസ്തും വൊയ്പ  പദ്ധ ി 

മുട്ടം സി.ഡി.എസിൽ ക ോവിഡ് പ ർച്ച വയോധിയുമോയി ബന്ധകപ്പട്്ട അനുവദിച്ച 

ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹോൻഡ് കഹല്പിങ് കലോണിൻ്്കറ ഗുണകഭോക്തോക്കൾ ആയി 

തിരകെടുക്കകപ്പട്ടത് 49 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും അതികല 373 അംഗങ്ങളുമോണ്.  

നിലവിൽ 6  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളികല 59 അംഗങ്ങൾക്ക് 3,40,000 രൂപ കലോൺ പോസ് 

ആയി ലഭിച്ചു. 

 

 

 

 

 

1-്ൊ്ും വൊർ ിതല ഹിെ അയൽക്കൂട്ടെിതല  8 അുംരങ്ങൾ CMHLS ഡലൊൺ  5000 വീ ും 

40000 രൂപ െുട്ടും KGB ബൊങ്ക   െൊഡന റിൽ നിന്നുും സവീക്രിക്കുന്നു 



 ൂടോകത സി.ഡി.എസും ആകരോഗയ വ ുപ്പുമോയി കചർന്ന് ശ്പവർത്തിച്്ച  

കചയർകപഴ ്സൺ, ആശോ വർക്കർമോരോയ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുകട 

കനതൃതവത്തിൽ ആയുർകവദ ശ്പതികരോധ മരുന്നു ൾ സി .ഡി.എസ് പരിധിയിൽ 

വരുന്ന ഓകരോ  ുടുംബങ്ങളിലും എത്തിച്ചു. 

 

 

 

ശ്ശീമതി.ഏലിയോമ്മ കജോൺസൺ (മുട്ടം സി .ഡി.എസ് കചയർകപഴ്സൺ ) 

Mob: 9447864480 

 ുമോരി.ബിജിലി ഫിലിപ് സൺ (കലോക്ക് ക ോ-ഓർഡികനറ്റർ,MIS) 

Mob: 6238103291 

  





 


