
ലകാവിഡട് ലബാധവത്ക്രണത്തി
ടറെ ഭാഗമായി ടെയിന് ലകാള് വഴി 
എലൊ അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങടെയുും 
അതാതട് അയല്ക്കൂട്ടത്തിടറെ ശ്രസി
ഡന്ും ടസശകട്ടറിയുും ല�ാണ് ടെയ്തട് 
വിവരാലന്വഷണും നെത്തുന്നതിടന
ക്കുറിച്ചുും ലവണ് സ�ായങ്ങള് 
എത്തിക്ാന് മുന്സകടയട 
ക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുും Making an 
Impact 475 ല് എഴുതിയിരുന്നുവ
ലലൊ. ഇന്നട് വടര 21,20,702 കുടും
ബശ്രീ കുടുംബങ്ങടെ ല�ാണ് ടെയ്തു 
കഴിഞ്ഞു. അവര്ക്ട് ലവണ് ഉ്രലദ
്വും ശ്രലൊദനവും സ�ായങ്ങളുും 
കരുതലലാടെയിരിക്ണടമന്ന സലന്ദ

കരുതലും സാന്്വനവലമകി 
ടെയിന് ലകാള് 

്വടമാടക് നല്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 
നിന്നട് ലഭിച്ച ശ്രതികരണങ്ങള് ഇന്നട് നിങ്ങള്ക്ായി 
്രങ്കുവയ്കടട്ട. ഈ ശ്രവര്ത്തനും കുടുംബശ്രീ അുംഗ
ങ്ങള് എശത മികച്ച രരീതിയില് ഏടറെടത്തുടവന്നുള്ള
തിടറെ ഉദാ�രണമാണട് ഇവ. 

1. എറണാകുെും ജിലെയിടല തിരുവാണിയൂര് ശഗാമ
്രഞ്ായത്തട് വാര്ഡട് 2 എ.ഡി.എസട്, ടെയിന് 
ലകാള് ്രദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങ
ടെ വിെിച്ചു. ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ലനരിടന്നവര്ക്ട് 80 ഭക്് 
കിറ്റുകള് തയാറാക്ി വിതരണും ടെയ്തു. 
2. നമ്മുടെ ല�ാണ് ശ്രതരീക്ിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി 
അുംഗങ്ങളുണ്ട്, ലകാവിഡട് ബാധിച്ചിട്ടിടലെങ്ിലും 
ആലരാഗ് ശ്ര്ട് നങ്ങളുള്ളവര്ക്ട് സ�ായങ്ങള് 
എത്തിക്കുന്നു. നല്കുന്ന സലന്ദ്ങ്ങള് എലൊ അും
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കരുതലും സാന്്വനവലമകി 
ടെയിന് ലകാള് 
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കുടുംബത്തിടല മറെട് നാലട് അുംഗങ്ങ
ളുും ലകാവിഡട് ല്രാസിറെരീവായിരുന്നു. 
അതിനാല് ലകാവിഡട് വന്നട് ക്രീ
ണിതയായ സി.ഡി.എസട് അുംഗും 
തടന്ന വരീട്ടുകാര്ക്ട് ഭക്ണും തയാ
റാക്ി നല്കി വരികയായിരുന്നു. 
ഇതറിഞ്ഞലതാടെ അടത്തുള്ള 
ജനകരീയ ല�ാട്ടലില് നിന്നട് ഇവര്ക്ട് 
ഭക്ണും എത്തിച്ചട് നല്കാനള്ള 
സഡൗകര്ും വാര്ഡട് ടമമ്പറുമായി 
ലെര്ന്നട് ടെയ്തട് നല്കി- സി.
ഡി.എസട് അുംഗും, ലകാഴിലക്ാെട്. 
  45 ലക്ും കുടുംബശ്രീ അുംഗങ്ങടെ
യുും ല�ാണ് ടെയ്തട്, ലകാവിഡിടന 
ശ്രതിലരാധിക്ാന് ടെലയ്ണ് കാര്
ങ്ങടെക്കുറിച്ചട് ലബാധവത്ക്രിക്ാ
നും അവര്ക്ട് ലവണ് സ�ായങ്ങള് 
വിവിധ സുംലയാജനങ്ങെിലൂടെ 
നല്കാനും ലക്്മിട്ടാണട് ടെയിന് 
ലകാള് ്രദ്ധതി ആരുംഭിച്ചതട്. 
അലനകും ല്രരിലലക്ട് സ�ായടമ
ത്തിക്കുന്ന രരീതിയില് ഈ ്രദ്ധതി 
വഴി മികച്ച ഇെട്രെലകള് നെത്താ
ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്ും െില 
ഉദാ�രണങ്ങള് മാശതമാണട് മുകെില് 
നല്കിയതട്. മികച്ച രരീതിയില് ലകാ
വിഡിടനതിലര ശ്രതിലരാധും ടകട്ടി
യുയര്ത്താന് ഈ ്രദ്ധതി വഴി കുടും
ബശ്രീ െരീമിനട് കഴിയടട്ടടയന്നട് 
ശ്രതരീക്ിക്കുന്നു.

ഗങ്ങെിലലക്കുും എത്തുന്നു. അതിനള്ള ശ്രതികരണ
ങ്ങളുും ലഭിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞതട് ്രത്തട് മിനിടറെങ്ിലും 
ഓലരാരുത്തലരാടും സുംസാരിക്കുകയുും അവസ്ഥകള് 
അലന്വഷിക്കുകയുും ടെയ്തുവരികയാണട്. ഇങ്ങടന
ടയാരു ല�ാണ് ലകാള് ടെല്ലുന്നതട് തടന്ന അവര്ക്ട് 
ഏടറ ആ്്വാസലമകുന്നു- റിലസാഴട് സട് ല്രഴട് സണ്, 
തൃശ്ശൂര്. 
3. ലലാകഡഡൗണ് ആരുംഭിച്ചതട് മുതല് ഞങ്ങള് 
അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങള്ക്ട് ്രരസ്രും കാണാലനാ വി
വരങ്ങള് ആരായാലനാ കഴിഞ്ഞിരുന്നിലെ. ടെയിന് 
ലകാള് ്രദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണട് ഞാന് എടറെ 
അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങടെടയലൊവടരയുും ല�ാണ് ടെയ്തട് 
വിവരങ്ങള് ആരായണടമന്നട് തരീരുമാനിച്ചതട്. 
അങ്ങടന ല�ാണ് ടെയ്ന്നതിനിടെയാണട് അുംഗ
ങ്ങെിടലാരാളുടെ ദുരവസ്ഥയറിയുന്നതട്. ഭക്ണും 
്രാകും ടെയ്ാനള്ള സാധനങ്ങള് ്രലതുും അവരുടെ 
വരീട്ടിലണ്ായിരുന്നിലെ. ഇക്ാര്ും അറിഞ്ഞ ഉെന് 
തടന്ന മറെട് അുംഗങ്ങലൊെട് കൂെി ആലലാെിച്ചട് അവരുടെ 
വരീട്ടിലലക്ട് 900 രൂ്രയുടെ ്രലെരക്ട് സാധനങ്ങള് 
വാങ്ങി നല്കി. കൂൊടത ആലരാഗ് ശ്ര്ട് നങ്ങൊല് 
ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാള്ക്ട് ്രണും സുംഘെിപെിച്ചട് 
നല്കാനും തരീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  - ഒരു സി.ഡി.എസട് 
അുംഗും, ്രാലക്ാെട്. 
4. അഞ്ുംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തിടല ഏവര്ക്കുും 
ലകാവിഡട് ആടണന്നട് വിെിച്ചലപൊള് അറിഞ്ഞു. 
അവര്ക്ട് ഭക്ണത്തിനും മറ്റുമായി ആ വരീട്ടുകാര്ക്ട് 
ലവണ്ി ഭക്്ക്ിറെട് എത്തിച്ചട് നല്കാന് കഴിഞ്ഞു- 
സി.ഡി.എസട് അുംഗും, കണ്ണൂര്. 
5. സി.ഡി.എസട് ടമമ്പര്മാരില് ഒരാള് തടന്ന 
ലകാവിഡട് ല്രാസിറെരീവാടണന്നട് അറിഞ്ഞു. മകള് 
ശ്രസവും കഴിഞ്ഞട് കിെക്കുകയുും കൂെിയായിരുന്നു. 


