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എറണാകുളം ജി�യിൽഅ�മാലി േ�ാ�ിൽ�ിതി െച���തുറവൂർസി ഡി എസ് േകാവിഡ് -19
അതിജീവന കാലഘ��ിൽ മാതൃകാപരമായ �പവർ�നം കാഴ്ചെവ��. 174
അയൽ�ൂ��ളിലായി 2342അംഗ�ൾആണ് തുറവൂർ സി ഡി എസിൽ ഉ�ത.് േലാകം മുഴുവൻ
െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധയുെട ഭീതിയിൽ അമർ�േ�ാൾ കുടുംബ�ശീ സം�ാന മിഷെ�
നിർേ�ശ �പകാരംആദ�ംആരംഭി� �പവർ�നം മാസ്കുകള�െട നിർ�ാണമാണ.്സാഹചര��ിെ�
ഗൗരവമുൾെ�ാ�ു തുറവൂർ സി ഡി എസ് െചയർേപഴ് സെ� േമൽേനാ��ിൽ ര�് സൂ�്മ
സംരംഭ യൂണി��കെള ത�ാറാ�ുകയും 1000 �ിനു മുകളിൽ മാസ്കുകൾ ത�ാറാ�ി നാല്
ദിവസ�ിനു�ിൽ ജി�ാമിഷനിൽ എ�ി�ുകയും െചയ്തു. കൂടാെത 3300 മാസ്കുകൾ തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ിന് േവ�ി ത�ാറാ�ി നൽകി. ആ�ശയ, േകാളിങ് െബൽ
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് േവ�ി സൗജന�മായും മാസ്ക് വിതരണം െചയ്തു.

മാർ�് 15 ന് േകരളം േ�ബ�് ദ െചയിൻ എ� പുതിയ കാ�യിനു തുട�ം കുറി��. വ��ി പരവും
സാമൂഹികവുമായ ശുചത�െ��ുറി�� െപാതു അവേബാധം സൃഷ്ടി�ുക എ�തായിരു�ു
ഇതിലൂെട �പധാനമായും ലക് ഷ�ം െവ�ത.് ഇതിെ� ഭാഗമായി പിേ��് തെ� സി ഡി എസ്
ഓഫീസിൽ വരു� എ�ാവർ�ുമായി ൈക കഴുകു�തിനു� സൗകര�വും സാനി�യ്സറും
ഏർ�ാടാ�ി. സാമൂഹിക അകലം പാലിേ�� ആവശ�കതെയ കുറി��ം വിവിധ വാ�്സ് ആ�്
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കൂ�ായ്മകളിലൂെട അയൽ�ൂ� അംഗ�െളയും കുടുംബാംഗ�െളയും േബാധവൽ�രി�ുകയും
െചയ്തു.

േലാ�് ഡൗൺ �പഖ�ാപി�തിനു േശഷം അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�ും അഗതികൾ�ും
ഭ�ണ�ിനു ബു�ിമു�� ഉ�ാവാതിരി�ാൻ േവ�ി ക���ണി�ി കി�ൻ എ� നിർേ�ശം
ഗവൺെമ� ് മുേ�ാ�� വ�േ�ാൾ െതാ�ടു� ദിവസം മുതൽ തെ� സി ഡി എസ്
പ�ായ�ുമായിേ�ർ�ു ക���ണി�ി കി�ൻ ആരംഭി��. ആദ� ദിവസം 10 ഫുഡ് പാർസലുമായി
തുട�ിയ കി�ൻ 29 ദിവസം െകാ�് 6298 ഫുഡ് പാർസലുകൾ വിതരണം െചയ്തു. കൂടാെത
ആ�ശയ കുടുംബ�ൾ�ും അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�ുമായി 200 ൽ പരം ഭ�� കി��കൾ
എ�ി�ുകയും െചയ്തു. െചയർേപഴ് സെ�യുംഅ�ൗ���െ�യും േനതൃത��ിൽസി ഡി എസ്
െമംേബർസ് ആ�ശയ ഉപേഭാ�ാ�ള�െട വിവര�ൾ േഫാൺ വഴി അേന�ഷി�ുകയും അവർ�ു
ആവശ�മു� മരു�ും മ�� അവശ� വസ്തു�ള�ം എ�ി�� നൽകുകയും െചയ്തു. 4 േകാളിങ്
െബൽ ഉപേഭാ�ാ�െള േനരി�് ക�ു വിവര�ൾഅറിയുകയുംഅവർ�ു� ഭ�ണം ദിവസവും
ക���ണി�ി കി�ണിൽ നി�് എ�ി�� നൽകുകയും െചയ്തു. ക���ണി�ി കി�ണിൽ നിരവധി െജ
എൽ ജി �ഗൂ��കൾഅവരുെട പ��റികൾഎ�ി�� നൽകുകയും 3സൂ�്മ സംരഭ യൂണി��കൾ
2 കിേലാ വീതം അ�ാർ ഉ�ാ�ി നൽകുകയും െചയ്തു. �ലം എംപി യും എം എൽ എ യും
അട�മു�വരുെട പൂർണപി�ുണയും സഹായവും സി ഡി എസിനു ലഭി��.
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ആശ വർേ�ഴ് സുമായി േചർ�് വാർഡുകളിൽ േകാവിഡ് �പതിേരാധ മാർഗ�െള�ുറി���
േനാ�ീസ് വിതരണ�ിലും �ീ�ിങ് െപൗഡർ, േ�ാറിൻ , �പതിേരാധ മരു�ുകൾ, മാസ്കുകൾ
തുട�ിയവ പ�ായ�ിെല എ�ാ വീടുകളിലും എ�ി�ു�തിലും കുടുംബ�ശീ സി ഡി എസും എ
ഡിഎസും സ്തുത�ർഹമായ പ�ു വഹി��.

േലാ�് ഡൗൺ കാല�ു അംഗ�ള�െട മാനസിക ഉ�ാസ�ിനും സ�ർ��ൾ
കുറയ്കു�തിനുമായി എറണാകുളം ജി�ാ മിഷൻ മുേ�ാ�� വ� വിവിധ ചല�ുകൾ തുറവൂർ സി
ഡി എസ് ആേവശപൂർവം ഏെ�ടു�ുകയും ന� �പാതിനിധ�ം അംഗ�ള�െട ഭാഗ�ു നി�്
ഉ�ാവുകയും െചയ്തു. 'വലിയ േലാകവും െചറിയ കു�ികള�ം' ചല�ിൽ 35 കു�ികൾ പെ�ടു�ു.
ൈസബർ അര�ു പരിപാടിയിലും ആേവശപൂർ�മായ �പതികരണം ആണു�ായത.് ജി�ാ മിഷൻ
സംഘടി�ി� േവെറാരു പരിപാടിയായ ജാ�് �ഫൂ�് ചല�ിലും 5അംഗ�ൾപെ�ടു�ു.
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കുടുംബ�ശീ ഇരുപ�ിര�ാം വാർഷികേ�ാടനുബ�ി�� നട�ിയ ൈസബർ ജാലകം
അയൽ�ൂ�സംഗമ�ിൽ 342 േപർ പെ�ടു�ു.

പഴയ കാലേ� വീടുകളിൽ അടു�ള േതാ�ം എെ�ാരു പതിവു�ായിരു�ു. ഒരു കുടുംബ�ിന്
അത�ാവശ�മായ ആഹാരാവശ��ൾ നിറേവ�ാൻ കഴിയു� തര�ിൽ വീ��മാെര
�പാപ്തമാ�ിയിരു�ത് അടു�ള േതാ�ം ആയിരു�ു. ഇടയിൽ എേ�ാേഴാ നഷ്ടെ��� േപായ ഈ
ശീല�ിേല�ു� മട�മായിരു�ു േലാ�് ഡൗൺ കാല�ു മി� വീടുകളിലും. തുറവൂർ സി ഡി
എസിെല അ�തിൽ പരം ബാലസഭ കു�ികൾ അ�മാേരാെടാ�ു വിവിധ പ��റി കൃഷികളിൽ
ഏർെ�ടുകയും വിഷരഹിത പ��റികൾ ഉൽ�ാദി�ി�ാൻ സാധി�തിെ� സേ�ാഷം വാ�്സ്
ആ�് കൂ�ായ്മകളിൽ പ�ു െവയ്�ുകയും െചയ്തു.

CMHLS േലാൺ സ് കീമിൽ തുറവൂർ സി ഡി എസിൽ നി�ും 1034 അംഗ�ൾ അേപ�ി�ുകയും
അവർ�ു 10140000 രൂപ കി��കയും െചയ്തു.

േറഷൻ കട വഴിയു� സൗജന� ഭ�� കി�് വിതരണ�ിന് ആവശ�മായ തുണി സ�ികള�െട
നിർ�ാണം കുടുംബ�ശീ�് ലഭി�േ�ാൾ തുറവൂർ സി ഡി എസിൽ നി�് 4 സൂ�്മ സംരംഭ�ൾ
തുണി സ�ി നിർ�ാണ�ിൽ ഏർെ�ടുകയും 3000 തുണി സ�ികൾ ത�ാറാ�ി ജി�ാമിഷന്
ൈക മാറുകയും െചയ്തു.
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അ�പതീ�ിതമായി വ�ു േചർ� വിഷമ ഘ�ം തരണം െച�ാൻ തുറവൂർ സി ഡി എസ്
ഭാരവാഹികള�ംഅംഗ�ള�ം ഒ�ി�� േചർ�് േപാരാടി െകാ�ിരി�ുകയാണ്.


