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ജീവിതത്ില് സ്പതീ സന്തുഷ്യാകണാ? സ്പതീയ്ക് 
പപതികരിക്ാ് ആപഗഹമികല്? എവിതടതയാതക്യാണ് 
അവളുതട സ്വപ്നങ്ങള്ക്് തടസ്ം കനരിടുന്നത്? 
എതന്താതക്യാണ് അതിതറെ കാരണങ്ങള്? ഇത്രം 
വി്യങ്ങളാണ് ഓജണലൈ് റിസരച്് കപപാപഗാമിേ്കൂതട 
ചരച് തചയ്ുന്നത്.

കോക്്ഡൗണ നിയമങ്ങള് പാേിച്ു തകാണ്് 
കുടുംബപേീ സംഘടനാ സംവിധാന േൃംഖേ വഴി 
പപാകദേികതേങ്ങളികേക്് പഠനം വ്യാപിപ്ിക്ുക,  
വിേകേനം തചയ്ുക എന്നതാണ് ഈ റിസരച്് 
കപപാപഗാം പിന്തുടരുന്ന രീതി. സപ്തീയുതട വികസനത്ിന് 
വിേങ്ങുതടിയാവുന്ന പപേ് നങ്ങള് കതണ്ത്ുകയും 
അവതയക്ുറിച്് വിേദമായ പഠനങ്ങള് നടത്ുകയും 
പഠനെേം കപകാഡീകരിക്ുകയും തചയ്ുന്നു. 
പഠനത്ില് ഉരുത്ിരിഞെു വരുന്ന പപേ ്നങ്ങതളക്ുറിച്് 
വിേദമായി പഠിച്്  ദ്കൂരീകരണത്ിനായി ബന്തപ്ട്ട 
വകുപ്ുകളുമായി ചരച് നടത്ുകയും സഹകരണം 
ഉറപ്ാക്ാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്ുകയും തചയ്ുന്നു. 
പിന്നീട് കതണ്ത്േുകള് കപകാഡീകരിക്ുകയും 
പപബന്ം പപസിദ്ീകരിക്ുകയും തചയ്ും. സ്പതീ 
ഇന്നനുഭവിക്ുന്ന ഒകട്ടതറ പപേ് നങ്ങളുതട ഉത്രം 
കതണ്ത്ാനും  പഠനങ്ങളിേ്കൂതട അവയ്ക് പരിഹാര 

കകാവിഡ്-19 കോക്്ഡൗണ ‘അവതള അറിയാം' 
എന്ന ഓജണലൈ് റിസരച്് കപപാപഗാം ആവി്് കരിച്ു 
നടപ്ിോക്ുകയാണ് കുടുംബപേീ മേപ്ുറം ജില്ാ ടീം. 
സാമ്കൂഹിക സദാചാരങ്ങള് കവട്ടയാടതപ്ടുന്നവരുതട 
ജീവിതങ്ങള് വിേകേനം തചയ്തു, സ്പതീയുതട 
വികസനത്ിന് വിേങ്ങുതടിയാവുന്ന പപേ് നങ്ങള് 
കതണ്ത്ുകയും അവതയക്ുറിച് ്വിേദമായ പഠനങ്ങള് 
നടത്ുകയും അവ പപസിദ്ീകരിക്ുകയുമാണ് ഈ 
റിസരച്് കപപാപഗാമിേ്കൂതട കുടുംബപേീ മേപ്ുറം ജില് 
േക്്യമിടുന്നത.് കാേിക്റ് ്യ്കൂണികവഴ ്സിറ്ിയുതട പ്കൂരണ് 
പിന്തുണയും ഈ പപവരത്നങ്ങള്ക്ുണ്്. 

കുടുംബപേീ തജ്ഡര വിഭാഗത്ിതറെ കനതൃത്വത്ില് 
നടത്ുന്ന വിവിധ പപവരത്നങ്ങതളക്ുറിച്് ഞാ് 
നിങ്ങതള പരിചയതപ്ടുത്ിയിരുന്നുവകല്ാ. ഇതില് 
പപധാന പപവരത്നങ്ങളിതോന്നാണ് സ്പതീ പദവി 
സ്വയം പഠന പപപകിയ. അകതക്ുറിച്് Making an 
Impact 45േും എഴുതിയിരുന്നുവകല്ാ. ഈ സ്പതീ 
പദവി സ്വയം പഠന പപപകിയയുതട നാോം ഘട്ട 
പഠനമായ 'േിംഗ പദവി സമത്വവും നീതിയും' എന്ന 
വി്യതത് ആസ്പദമാക്ി നടത്ിയ ചരച്കളില് 
നിന്നാണ് ഇങ്ങതനതയാരു ആേയം മേപ്ുറം ടീം 
ര്കൂപതപ്ടുത്ിയത്. നിയന്പതണങ്ങള് ഏതറയുള്ള 

അവമ്െ അറിയയാും 'ക�യാക് ഡൗണ് 
േ് മ്പഷ്ല്' ഓണണലൈന് റിേര്ച് 

കരേയാഗ്യാമുമയായി മ�പ്പുറും
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കേ്ം ജ്കൂജേയില് ആരംഭിച് റിസരച്് മുകഖന 
ഇതുവതര 1000കത്ാളം കപരില് നിന്ന് വിേദാംേങ്ങള് 
കേഖരിച്ു കഴിഞെു. ഇകപ്ാള് കാേിക്റ്് 
യ്കൂണികവഴ് സിറ്ിയുതട സഹായകത്ാതട കഡറ് 
അനാേിസിസ് നടത്ിതക്ാണ്ിരിക്ുകയാണ്. 
ഇകതക്ുറിച്് റികപ്ാരട്ട് തയാറാക്ിയ കേ്ം 
വ്യത്യസ്തമായ വി്യങ്ങള് അടിസ്ാനമാക്ി അവതള 
അറിയാം എന്ന കപരില് റിസരച്് പപവരത്നങ്ങള് 
തുടരാനാണ് ജില്ാ ടീം േക്്യമിട്ടിരിക്ുന്നത്. മാറ്ങ്ങള് 
അനുസരിച്് നിയന്പതണങ്ങള്ക്് വികധയമായി പുതിയ 
ആേയം ആവി്് ക്രിച്് സ്പതീ ഉന്നമനത്ിനായി 
ഇത്രത്ിതോരു പഠന പപവരത്നം നടത്ാ് 
മുകന്നാട്ട ്വന്ന മേപ്ുറം ജില്യ്ക ്അഭിനന്ദനങ്ങള് കനരതട്ട.

നിരകദേങ്ങള് നല്കാനും പപകത്യക പരിപാടികള് 
നടപ്ിോക്ുവാനും ഈ റിസരച്ിതറെ െേമായി 
കഴിയുതമന്ന് ജില്ാ ടീം പപതീക്ിക്ുന്നു..

കാേിക്റ്് യ്കൂണികവഴ് സിറ്ിയുതട വിമ് സ്റഡി 
ഡിപ്ാരട്ട് തമറെിതറെ സഹായകത്ാതട 41 കചാദ്യങ്ങള് 
അടങ്ങിയ കചാദ്യാവേി തയാറാക്ി. സ്പതീ പദവി 
സ്വയംപഠന പപപകിയയ്കായി അയല്ക്്കൂട്ടങ്ങളില് നിന്ന് 
ഒരാതള വീതം ഉള്തപ്ടുത്ി ര്കൂപീകരിച്ിരിക്ുന്ന 
വാട് സ്ആപ്് പഗ്കൂപ്ുകള് വഴി കചാദ്യങ്ങള് അടങ്ങിയ 
ഗ്കൂഗിള് കൊം പങ്ുവയ്കുകയും പപതികരണങ്ങള് 
കേഖരിക്ുകയുമാണ് തചയ്ുന്നത്. ഏപപില് 
അവസാനകത്ാതട പരീക്ണ പഠനം നടത്ിയ 


