
ക ോവിഡ് - 19  - വവള്ളൂർ സിഡിഎസ് 

റികപോർട്ട് :പ്രീതിക ോൾ.രി  

കലോക്ക ്ക ോർഡികേറ്റർ (എംഐ എസ ്) 

 ടുത്തുരുത്തി കലോക്ക ്

ക ോട്ടയം ജില്ലയിൽ  വൈക്കം തോലൂക്കിലല,  ടുത്തുരുത്തി കലോക്കിലോണ ്

ലൈള്ളൂർ  ുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നത ് .3658 അംഗങ്ങൾ 

ഉൾലെടുന്ന 245  ുടുംബശ്രീ ളും, 16 എഡിഎസ്  ളും കെർന്നതോണ ്

ലൈള്ളൂർ  ുടുംബശ്രീ  സിഡിഎസ്. ക ോൈിഡ് -19 എതിലര നമ്മുലട രോജയം 

ഒറ്റലക്കട്ടോയി കനരിടുന്ന ഈ സോഹെരയത്തിൽ, ലൈള്ളൂർ  ുടുംബശ്രീ 

സിഡിഎസ്ൻ്ല്െ  ലെയർകേഴ്സൺ  ശ്രീമതി. ജഗദമ്മ ഭോസ്കരൻ ,അക്കൗണ്ടൻെ ്

ശ്രീമതി. ജയോ ല .എസ് ,ലമമ്പർ ലസശ് ട്ടെി ശ്രീമതി. ശ്േസന്ന എസ് .ടീ 

എന്നിൈരുലട കനതൃതവത്തിൽ തി ച്ും മോതൃ ോേരമോയ ശ്േൈർത്തങ്ങളോണ ്

സിഡിഎസ്  ോഴ്ചൈച്ത് . 

ക ോൈിഡ് -19ൻ്ല്െ   ഭോഗമോയി മോർച്് 23 ന് ക രളത്തിൽ കലോക്ക്ഡൗൺ 

ആരംഭിച്ു . ഈ  കലോക്ക്ഡൗൺ    ോലത്തും,അൈരയ സർൈീസു ളോയി 

ശ്േൈർത്തിച്   ക രളത്തിലല   എല്ലോ  ുടുംബശ്രീ   സിഡിഎസ്  ലളയും 

കേോലല ലൈള്ളൂർ സിഡിഎസും  ൈളലര മി ച് ശ്േൈർത്തനങ്ങളോണ ്

നടത്തിയത ് .  ൈോർഡുതല ൈിൈര കരഖരണം ,കശ്ബക്ക ്ദി ലെയിൻ  യോമ്പയിൻ 

,മോസ്ക ് നിർമ്മോണം , മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ൺ ,മുഖയ മശ്രിയുലട സഹോയ ഹസ്ത 

ൈോയ്പോ േദ്ധതി ,മഴക്കോല േൂർവ്വ രുെീ രണം ,ക ോട്ടയം ജില്ലോ മിഷൻ്ല്െ  

കനതൃതവത്തിൽ നടത്തിയ ൈിൈിധ മത്സരങ്ങളിലല സിഡിഎസി ൻ്്ലെ 

േങ്കോളിത്തം ഇൈയോണ് ഈ കലഖനത്തിൽ ഉൾലക്കോള്ളിച്ിരിക്കുന്നത് . 

 

1 . വോർഡ ്തല വിവര കേഖരണം 

േഞ്ചോയത്തിൻ്ല്െയും,ആകരോഗയ ൈ ുെിൻ്ല്െയും നിർകദരമനുസരിച്ു 

,ലൈള്ളൂർ സിഡിഎസ ് ലല  എല്ലോ സിഡിഎസ ് ലമമ്പർമോരും തങ്ങളുലട 

ൈോർഡിലല ,ൈികദരത്തു നിന്നും ൈന്നിട്ടുള്ളൈരുലടയും ,ൈികദരത്തു 

തോമസിക്കുന്നൈരുലടയും ലിസ്റ്റ് തയ്യോെോക്കി ൈ ുെ ് തല ഉകദയോഗസ്ഥർക്ക ്

വ മോെി .അനയ സംസ്ഥോന ലതോഴിലോഴി ളുലടയും, അനയ സംസ്ഥോനത്തു  

നിന്ന ് നോട്ടികലക്കു തിരിലച്ത്തിയ മലയോളി ളുലടയും ൈിൈരങ്ങൾ , 

എഡിഎസ ് അംഗങ്ങൾ ,അയൽക്കൂട്ടംഗങ്ങൾ എന്നിൈർ മുകഖന സിഡിഎസ ്

യഥോസമയം േഞ്ചോയത്തിന് നൽ ി . 



 

 

2 . കപ്േക്ക് ദി വെയിൻ  യോമ്പയിൻ 

ഗൈൺലമൻെ് നിർകദരം അനുസരിച്ു കശ്ബക്ക് ദി ലെയിൻ  യോമ്പയിൻ 

സിഡിഎസ് തലത്തിലും, എഡിഎസ ് തലത്തിലും ,അയൽക്കൂട്ട തലത്തിലും 

സംഘടിെിച്ിരുന്നു . യോമ്പയിനിൻ്ല്െ ഭോഗമോയി ഹോൻഡ് ൈോഷ ് / 

സോനിവറ്റസർ എന്നിൈ ഉേകയോഗിക്കുന്ന രീതിലയ  ുെിച്ും ,മോസ്കിൻ്്ലെ 

ശ്േോധോനയലത്ത ക്കുെിച്ും ജനങ്ങലള കബോധൈത് രിച്ു .ബക്കറ്റ ് ,ലൈള്ളം 

,കസോെ ്എന്നിൈ 16 ൈോർഡു ളിലലയും േല ഇടങ്ങളിൽ ആയി ൈോർഡുതല 

 യോമ്പയിൻ സംഘടിെിച്ു . 

 

 

 



 

 

3 .  ോസ്ക ്േിർമ്മോണം 

ലൈള്ളൂർ  ുടുംബശ്രീ സിഡിഎസൽ്  രജിസ്റ്റർ ലെയ്ത് ശ്േൈർത്തിച്ു ൈരുന്ന 3 

തയ്യൽ സംരംഭ  യൂണിറ്റു ളിലൂലട േതിനയ്യോയിരകത്തോളം മോസ്കു  ൾ തയ്ച്ു 

നൽ ി . ുടുംബശ്രീ ആകരോഗയ കൈോളണ്ടിയെും ,ആകരോഗയ ശ്േൈർത്ത രും 

കെർന്ന ്ഓകരോ ൈീടു ളിലും എത്തിച്ു നല്കിയിരുന്നു . 

 

 

 

 

 



 

 

4 .  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ചൺ 

ല ോകെോണ വൈെസ് ൈയോേനത്തിലനതിലരയുള്ള ക രളത്തിൻലെ ശ്േതികരോധ 

ശ്േൈർത്തങ്ങളിലല ഒരു നിർണോയ  ഘട മോയിരുന്നു  മ്മയൂണിറ്റി 

 ിച്ണു ൾ .ലൈള്ളൂർ  ുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് ഇൽ രജിസ്റ്റർ ലെയ്തു, 

സിഡിഎസ്കനോട ് കെർന്ന് ശ്േൈർത്തിച്ു ൈരുന്ന േുഴകയോരം  ോറ്റെിങ ്യൂണിറ്റ ്  

മോർച് ് 27 മുതൽ ലമയ് 13 ൈലര  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ൺ ആയി കസൈനം 

അനുഷ്ഠ ിച്ു .44 ദിൈസങ്ങളിലോയി നൂകെോളം ആളു ൾക്കോയി സൗജനയ 

ഭക്ഷണം തയ്യോെോക്കി  ൈീടു ളിൽ എത്തിച്ു നൽ ി .േഞ്ചോയത്തിൻ്്ലെയും 

,സ്്കേോൺസർഷിേ് മുകഖനയും , ുടുംബശ്രീ ലജഎൽ ജി യൂണിറ്റു ൾ ൈഴിയും 

ലഭിച് സഹോയങ്ങൾ   മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ൻ്ല്െ ശ്േൈർത്തങ്ങൾക്ക ്  ൂടുതൽ 

ഊർജ്ജകമ ി . ലൈള്ളൂർ  ുടുംബശ്രീ സിഡിഎസൽ്  രജിസ്റ്റർ ലെയ്ത  ്

ശ്േൈർത്തിക്കുന്ന 6 ലജഎൽജി  ൾ കെർന്ന ് 200  ികലോകയോളം േച്ക്കെി ൾ 

സൗജനയമോയി നല്കി .േശ്രണ്ടോം ൈോർഡ് എഡിഎസ് ,5000 /- രൂേയുലട 

ധനസഹോയൈും  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ണു നൽ ി .അഗതി രഹിത ക രളം 

േദ്ധതിയിലല ഗുണകഭോക്തോക്കൾക്കും ,അനയ സംസ്ഥോന ലതോഴിലോഴി ൾക്കും 

,മോര  കരോഗങ്ങൾക്ക് െി ിത്സ കതടുന്നൈർക്കും ,ഹിന്ദുസ്ഥോൻ നയൂസ്്ശ്േിൻ്ല്െ 

ലതോഴിലോഴി ൾക്കും  മ്മയൂണിറ്റി  ിച്ൺ ൈഴി സൗജനയ ഭക്ഷണം ലഭയമോക്കി. 

   



 

 

5  CMHLS  വോയ്പോ രദ്ധതി 

ക ോൈിഡ്  ോലത്തു ദുരിതം അനുഭൈിക്കുന്നൈർക്കോയി , മുഖയമശ്രിയുലട 

സഹോയഹസ്തം ജനങ്ങളികലക്ക ്എത്തിക്കോനോയിൈോയ്പോ േദ്ധതി ആരംഭിച്ിരുന്നു 

. അതികനോട ്അനുബന്ധിച്ു ലൈള്ളൂർ സിഡിഎസ് നു അനുൈദിച് തു യിൽ 

നിന്ന് അർഹതോ മോനദണ്ഡ ശ്േ ോരം ൈോയ്പക്ക് ആൈരയലെട്ട 182 ശ്ഗൂെു ളിലല 

1810 അംഗങ്ങൾക്കോയി 5000 ,10000 ,15000 20000 എന്നീ സ്ലോബു ളിൽ 

നൽ ുൈോൻ തീരുമോനിച്ു. അതിൻ ശ്േ ോരമുള്ള നടേടി ൾ േൂർത്തിയോക്കി 

സിഡിഎസ ് ,ൈിൈിധ ബോങ്കു ളിലോയി അകേക്ഷ സമർെിച്ിട്ടുണ്്ട .ലൈള്ളൂർ 

കഹോട്ട്സ്കേോട്ട ്ഏരിയ േദൈി ൈിമൂ തമോയകതോലട ബോങ്കു ളുലട ശ്േൈർത്തനം 

േുനരോരംഭിച്ിട്ടുണ്്ട .ആയതിനോൽ ലമയ് 31 നു മുൻേോയി തലന്ന CMHLS  

ൈോയ്പോ ലൈള്ളൂർ സിഡിഎസ് നു ആൈരയക്കോരികലക്കു എത്തിക്കോൻ സോധിക്കും  

കമൽ സൂെിെിച് ശ്േൈർത്തനങ്ങലള  ൂടോലത ,ഗൈലെന്െും ,േഞ്ചോയത്തും ,മറ്റു 

ൈ ുെു ളും സംകയോജിച്ു ഈ ല ോകെോണോ  ോലത്തു നടത്തിയ എല്ലോ 

ശ്േൈർത്തനങ്ങളിലും ലൈള്ളൂർ സിഡിഎസ് മോതൃ ോേരമോയ ശ്േൈർത്തങ്ങളോണ ്

നടത്തിയത ് .മഴക്കോല േൂർൈ രുെീ രണം ൈളലര നന്നോയി എല്ലോ ൈോർഡിലും 

നടത്തി  ഴിഞ്ഞു . ൂടോലത ക ോട്ടയം ജില്ലോ മിഷൻലെ കനതൃതവത്തിൽ നടന്ന 

കലോക്ക് ഡൗൺ മത്സരങ്ങളിൽ (ൈകയോജന- െിശ്ത ലോ ,േോെ  മത്സരം 

,വജൈോഗണം ,ബോലസഭോ  ുട്ടി ൾക്കോയി സംഘടിെിച് മത്സരങ്ങൾ 



എന്നിൈയിൽ  എല്ലോം ലൈള്ളൂർ സിഡിഎസ് മി ൈോർന്ന ശ്േ ടനങ്ങൾ  ോഴ്ച 

ൈച്ു . 

 



 



 

 



 


