
ക ോവിഡ് -19 
പ്രതിക ോധപ്രവർത്തനത്തിന്  
 ുടുബപ്രീയുും  
                                 ഉഴവൂർ കലോക്ക   
                                 മോഞ്ഞൂർ cds   

  മോഞ്ഞൂർ  ുടുബപ്രീ സി ഡി എസ് ൽ 205 അയൽക്ൂട്ട 

ങ്ങളിൽ ആയി 3158 അുംഗങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. ദു ിതോരവോസ 
പ്രവർത്തഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വചളച  സജീവും ആയി 

പ്രവർത്തിക്ുന്ന അുംഗങ്ങൾ ആണ്. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനും 
ചെയുവോൻ ഓൺലൈൻ കരോർട്ടിൽ 342 അുംഗങ്ങൾ  ജിസ്റ്റർ 

ചെയിതിട്ടുണ്ടക.  

 

മുഖ്യമപ്രിയുചട സഹോയഹസ്തും  

 

അയൽക്ൂട്ട അുംഗങ്ങൾക്ക രൈിര  ഹിത വോയിപ്പ ആയിട്ടക മുഖ്യമപ്രിയുചട 
സഹോയഹസ്തും വോയിപ്പ രദ്ധതി അനുസ ിച്ചു 132അയൽക്ൂട്ടങ്ങൾക് അർഹത 
മോനദണ്ഡും അനുസ ിച്ചു രട്ടി  തയോറോക്ി 2374അുംഗങ്ങൾക്ക 8600000  ൂര 
അനുവദിച്ചു നൽ ി.  
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സമൂഹ അടുക്ള  

 

സമൂഹ അടുക്ള മോർച്ചക  27നു ആ ുംഭിച്ചു. തുടർന്നക 31ദിവസും തുടർന്നു. 
തുടക്ത്തിൽ 28  ുടുബങ്ങൾക് ആണ് എത്തിച്ചു ച ോടുത്തു. തുടർന്നു അഗതി ൾ, 

അഥിതി ചതോഴിൈോളി ൾ,  ിടപ്പക ക ോഗി ൾ, ഒറ്റക്ക തോമസിക്ുന്നവർ, 

നി ീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവർ എന്നിവക്  സഹോയും എത്തിക്ോൻ  ഴിഞ്ഞു. ഒ ു 
ദിവസും  ണ്ടക കന വുും ആയിട്ടക 1458 ചരോതി കെോർ വച  എത്തിച്ചു ച ോടുക്ോൻ 
സോധിച്ചിട്ടുണ്ടക. അങ്ങചന തുടച്ചയോയി 31ദിവസും ച ോടുത്തു. തുടർന്നു കൈോക്ക 
ചഡൌൺ ഇളവു  ൾ വന്നകതോട്  ൂടി ഏറ്റവുും അർഹത ഉള്ളവച  മോപ്തും 
നിൈനിർത്തി ഭക്ഷണും ജോന ിയ കഹോട്ടൽൽ നിന്നുും എത്തിച്ചു ച ോടുക്ുന്നു. ഈ 
ദിവസങ്ങളിൽ ആണ് വിഷു, ഈസ്റ്റർ ദിനങ്ങൾ. ആയതിനോൽ ആ ദിനങ്ങളുചട 
പ്രോദോനയചത്ത ഓർക്ുും വിധത്തിൽ ര മ്പ ോഗത  ീതിയിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണും എത്തിച്ചു 
ച ോടുക്ോൻ  ഴിഞ്ഞു. തി ച്ചുും പ്ഗീൻ കപ്രോകട്ടോക ോൾ രോൈിക്ോൻ സോധിച്ചു. 
അതിനോയി  ുടുബപ്രീ അുംഗങ്ങൾ അവ ുചട വീടു ളിൽ നിന്നക വോഴയിൈ 
സമോഹ ിക്ു യുും. ഗൃഹോതു ുതവും ഉണർന്നു വിധത്തിൽ നോടൻ  ീതിയിൽ 
ഭക്ഷണും രോ ും ചെയു  യുും ചെയ്തു.  
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തി ിച്ചു ര സ്ര ും സഹ  ണും കതോട്  ൂടി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനും ചെയ്യോൻ 
തയോറോയി 25 ുടുബപ്രീ അുംഗങ്ങൾ ആണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ രങ്കളി ൾ 
ആയത്. അകതോചടോപ്പും തചന്ന കഹോും ചഡൈിവറി നടത്തോൻ 20 ുടുബപ്രീ 
 ുടുബോുംഗങ്ങൾളുചട യുും സജീവ സോനിധയും ഉണ്ടോയി ുന്നു.  ോവിചൈ 7മുതൽ  ോപ്തി 
8വച   എൈലോവ ുും  ര്മനി ത്തോയി ുന്നു. ക ോവിഡ് -19 ആയി ബന്ധചരട്ടു 
സർക്ോ ിന്ചറ എൈലോും നിർകദരങ്ങളുും രോൈിച്ചു ച ോണ്ടക ആണ് അവർ 
പ്രവർത്തിച്ചത്.  ൂടോചത ആക ോഗയ പ്രവർത്ത  ുടയുും രഞ്ചോയത്തിന്ചറയുും 
ജനലമപ്തി കരോൈീസിന്ചറയുും എൈലോും വിധ സഹോയങ്ങളുും നിർകേരങ്ങൾ ളുും 
ൈഭിക്ുന്നുണ്ടോയി ുന്നു. രഞ്ചോയത്തക  ഭ ണ സമിതി യുകടയുും മറ്റക അുംഗങ്ങളുചടയുും 
നിസീമമോയ സഹ  ണും സമൂഹ അടുക്ളയുചട വിജയ  മോയ നടത്തിപ്പിന് ഏചറ 
സഹോയിച്ചു. നി വധി സുമനസ്സു ളുചട സഹോയവുും ൈഭിക്ുും. രഞ്ചോയത്തക  
പ്രസിഡന്് മറ്റക ചമുംകബർമോ ുചടയുും സഹ  ണകത്തോചട ആണ് സമൂഹ അടുക്ള 
വിജയ  മോയ  ീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്ോൻ സോധിച്ചത്.  

ക ോവിഡ് -19 പ്രതിക ോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ  

   ുടുബപ്രീ സും ഭ യുണിറ്റക ളിൽ നിന്നുും മോസ്ക് നിർമ്മിച്ചക നൽ ോൻ സോധിച്ചു. 3 

സും ഭ യൂണിറ്റക  ളിൽ നിന്നക 30അുംഗങ്ങൾ കെർന്നക 4 ദിവസും ച ോണ്ടക 13500 മോസ്ക് 
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നിർമിച്ചു നൽ ോൻ സോധിച്ചു. അത് രഞ്ചോയത്തക  ര ിധിയിൽ ഉള്ള എൈലോും 
വീടു ളിൈുും ആയി എത്തിച്ചു ച ോടുക്ോനുും 

 

 

 

 സോധിച്ചു.  ൂടോചത 5975 മോസ്ക് ഓർഡർ അനുസ ിച്ചു നിർമിച്ചു നൽ ു യുും 
ചെയ്തു വ ുന്നു.  
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 ുടുബപ്രീ ജിൈലോ മിഷൻ നിൽ നിന്നുും ര ിരീൈനും ൈഭിച്ചതിചന തുട്ന്നു 5അുംഗങ്ങൾ 
അടങ്ങുന്ന സും ഭ യൂണിറ്റക 250 ഓളും സോനിറ്റീചസർ നിർമ്മിച്ചക എൈലോും 
അയൽക്ൂട്ടങ്ങൾക്ുും നൽ ു  ഉണ്ടോയി.  

 

തുണി സഞ്ചി ൾ നിർമ്മിച്ചക സലൈക ോയിക്ക നൽ ുന്നത്തിനു സോ ഭ യൂണിറ്റക 
 ൾക്ക സോധിച്ചു..36509 തുണി സഞ്ചി ൾ ആണ് ഇത് വച  നൽ ിയിട്ടുള്ളത്  
 ൂടോചത രി രി  ിറ്റക ഓർഡർ അനുസ ിച്ചു എൻ ച യർ  മ്പനിക് കവണ്ടി 
നിർമിച്ചു നൽ ുന്നുണ്ടക.  
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ചടൈി  ൌൺസിൈിുംഗ്  

സ്കനഹിതോ  ോളിങ് ചബൽ അുംഗങ്ങൾ ആയ 72 കരച യു ക ോണിൽ വിളിച്ചു കവണ്ട 
മോർഗനിർകദരങ്ങൾ നൽ ു  ഉണ്ടോയി. തുടർന്നു വോർഡ് തൈത്തിൽ ഇതു മോയി 
ബന്ധചരട്ടു അനുഭവിക്ുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടക ൾ ചപ്രദ്ധയിൽ ചരടുത്തോനുും അതിന് കവണ്ട 
മോർഗ്ഗനിർകേരങ്ങൾ നൽ ുന്നതിന് cds നു സോധിച്ചു. അവ ുചട നികതയോരകയോഗ 
സോധനങ്ങളുും മ ുന്നക  ളുും അടങ്ങുന്ന  ിറ്റക ൾ വീടു ളിൽ എത്തിക്ോൻ സോധിച്ചു.  

അഗതി  ുടുബങ്ങളുചട ആവരയും മുൻനിർത്തി ച ോണ്ടക ഭക്ഷണചപ്പോതി എത്തിച്ചു 
ച ോടുക്ു യുും മറ്റക ആവരയസോധന ളുും മ ുന്നക  ളുും എത്തിച്ചു ച ോടുക്ോൻ 
മുൻല  എടുക്ു യുും ചെയ്തു.  

 ുടുബപ്രീ ജിൈലോമിഷൻ നിർകദരും പ്ര ോ ും അഗതി  ുടുബങ്ങളിചൈ അുംഗങ്ങൾക്ക 
മോനസി  രിരുണ നൽ ോൻ cds തൈത്തിൽ 3 കരച  നികയോഗിച്ചു അവർക്ക 
ആവരയുംആയ എൈലോും സഹോയങ്ങളുും നൽ ോൻ സോധിച്ചു.  

ക ോവിഡ് മോയി ബന്ധചരട്ടു നി ീക്ഷണത്തിൽ  ഴിയുന്ന 16 അുംഗങ്ങചളയുും 
വിളിച്ചു മോനസി  രിരുണ നൽ ോനുും, മറ്റക അതയോവരയും സഹോയങ്ങൾ എത്തിച്ചു 
ച ോടുക്ോനുും GRC പ്രവർത്തനും ച ോണ്ടക സോധിച്ചു  ൂടോചത വകയോജനങ്ങൾക് 
കവണ്ട മോനസി  രിരുണ നൽ ുന്നതിനുും സോധിച്ചു. .  

 

 

 ോർഷി  കമഖ്ൈ  

 ോർഷി  കമഖ്ൈയിചൈ സുംഘ ൃഷി പ്ഗൂപ്പക  ൾക്ക കവണ്ട മോർഗനിർകേരങ്ങൾ 
നൽ ുന്നതിനുും മോനസി  രിരുണ nalkuന്നതിനു സോധിച്ചു.   
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           സമൂഹ  അടുക്ളയിൽ ആവരയും കവണ്ട രച്ചക്റി ൾ എത്തിച്ചു നൽ ോൻ 
സുംഘ ൃഷി പ്ഗൂപ്പക ൾ സന്നധ ോയി..  ുടുബപ്രീ അുംഗങ്ങൾക്ോയി ഓൺലൈൻ 
അടുക്കത്തോട്ടും മത്സ വുും, രോെ  മത്സ വുും സുംഘടിപ്പിച്ചു. സമൂഹ 
അടുക്ളയിൽ ആവരയും കവണ്ട വോഴയിൈ കര യ ിച്ചു നൽ ുന്നതിനുും 
സുംഘ ൃഷി പ്ഗൂപ്പക  ൾ മുൻല  എടുത്തു. അടുക്കത്തോട്ടും ഓൺ ലൈൻ 
മത്സ ത്തിൽ നി വധി കരര് രചങ്കടുത്തു. കൈോക്ക ചഡൌൺ  ോൈഘട്ടത്തിൽ നി വധി 
കരർക്ക െക്, മോങ്ങോ വിഭവങ്ങളുചട രോെ മത്സ ും കപ്രകയോെന  മോയി.  
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ജന ിയകഹോട്ടൽ  

ജന ീയ കഹോട്ടൽ ബഹുമോനചരട്ട MLA യുചട സോന്നിധയത്തിൽ ചമയ് 7ന് പ്രവർത്തനും 
ആ ുംഭിച്ചു. ക ോട്ടയും ജിൈലയിചൈ  വോറന്ലറൻ ക പ്രും ആയ തുവോനിസ റിപ്ടീറ്റക 
ചസന്്ൽ  ഴിയുന്ന 54 കരർക്ുും എൈലോ ദിവസവുും ഭക്ഷണും എത്തിച്ചു ച ോടു ുന്നു 
 ൂടോചത രോർസൽ ആയിട്ടക ആവരയക്ോർക്ു കമടിക്ോനുും ഉള്ള സൌ  യും ഉണ്ടക. 
തുടർന്നു വളച  സജീവ മോയ  ീതിയിൽ മുകന്നോട്ടു ച ോണ്ടക കരോ ോനുും 
ഉകേരിക്ുന്നുണ്ടക.  
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വോർഡ്തൈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

 

 ുടുബപ്രീ അുംഗങ്ങളുചട ചനപ്തവതത്തിൽ എൈലോും വോർഡിൈുും സൂെി  ണ 
പ്രവർത്തനും നടത്തോൻ സോധിച്ചു.  ൂടോചത 45 ുടുബങ്ങൾക്ു ആവരയും ആയ 
രച്ചക്റി  ിറ്റക വിത ണും ചെയിതു. ആക ോഗയ പ്രവർത്ത  ുചടയുും 
കരോൈീസിന്ചറയുും സോഹകത്തോചട വോർഡ് തൈത്തിൽ ക ോവിഡ് -19 പ്രീതിക ോധ 
പ്രവർത്തനത്തിനോയി ജോപ്ഗത സമിതി  ൂരി  ിച്ചു.  

                                                                       ബിനിത ചസബോസ്റ്റയൻ  

                                                                          Mksp Bc,  
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