
ക ൊറ ൊണ  ൊലറേ  ുടുുംബശ്രീ ശ്രവര്ത്േനങ്ങള് 

            റലൊക്ക്     രൊമ്പൊടി  

                   രഞ്ചൊയേ്  രൊമ്പൊടി 

ആമുഖും 

നിരവധി മികച്ച മാതൃകകള് രാജ്യത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത 

നാടാണ് നമ്മുചട കകരളം . സാക്ഷരതയില് സ്ത്തീ 
ശാക്തീകരണത്തില് ജ്നകീയാസൂ്തണത്തില് ശുെിതവത്തില് 

ഭാഷ്യസുരക്ഷയില് അങ്ങചന എന്നിയാലുടങ്ങാത്ത  കാരയങ്ങളില് 

നാം പുലര്ത്ത്തുന്നുന്ന  രാജ്യാന്തര നിലവാരം .മറ്റു സംസ്ഥാങ്ങള് 

മാതൃക ആക്കിയിട്ടുണ്ട്  അത്തരത്തില്  രാജ്യത്തിനാചക 

മാതൃകയായ  ഒന്നാണ് കുടുംബ്ശീ മിഷ്ന് .1998  

യില് രൂപീകൃത മായാ കാലം മുതല് കുടുംബ്ശീ മിഷ്ന് 

തവരഗതിയില് വളര്ത്ന്ന്് വരുന്നതായി കാണാന് കഴിയും 

.ലക്ഷകണക്കിന് സ്ത്തീകചള സാമ്പത്തികമായും സമൂഹമായും 

ഉന്നതിയില് എത്തുന്നതിനു സഹായിച്ചത് ഈ ്പസ്ഥാനം ആണ് .   

കലാകമാകമാനം വയാപിച്ചു ചകാണ്ടിരിക്കുത് മഹാമാരിയാണ് 

ചകാക ാണ. ഇത്  ഇന്തയയില് ആദ്യമായി  ികപാര്ത്്  ചെയ്തത് 

കകരളത്തിലാണ്. കകാവിഡ് 19 അതിജ്ീവിക്കുന്നതിനും, തുടര്ത് 

വയാപനം തടയുന്നതിനും ആവശയമായ നടപടികള് സവീകരിച്ചു 

കലാകത്തിനു തചന്ന മാതൃകയായ സംസ്ഥാനമാണ് കകരളം. 

ഇതിന്ച  ഭാഗമായി തകേശ സവയം ഭരണ വകുപുകളുമായി 
സഹകരിച്ചു കുടുംബ്ശീ ്പസ്ഥാനം  സുസ്തതയര്ത്ഹമായ 
്പവര്ത്ത്തങ്ങള് കാഴ്െവച്ചു. 

 



 മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചണ് 

സംസ്ഥാനത് ആരും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് 

എന്ന ലക്ഷയകത്താചടയാണ് കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചണ്  ആരംഭിച്ചത്. 

ഇതിന്ച  ഭാഗമായി കുടുംബ്ശീയുചട സഹായകത്താടുകൂടി 
പാമ്പാടി ്ഗാമ പഞ്ചായത്തില് കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചണ്  

ആരംഭിച്ചു. 

ഏകകദ്ശം 30  ദ്ിവസങ്ങള് നീണ്ടു നിന്ന് ഈ ്പവര്ത്ത്തനം. cds 

അംഗങ്ങളും കുടുംബ്ശീ അംഗങ്ങളും കൂടി ഭക്ഷണം പാകം 

ചെയ്തു ആവശയമുള്ളവര്ത്ക്ക് എത്തിച്ച ചകാടുത്തു. ഏകകദ്ശം 

6000  ചപാതികച്ചാ ുകള് കുടുംബ്ശീ അംഗങ്ങളുചട 

കനതൃതവത്തില് എത്തിച്ചു നല്കി.കൂടാചത  ഇതര 

സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ള അതിഥി 
ചതാഴിലാളിക്കും കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചണില് നിന്നും ഭക്ഷണം നല്കി 

മുഖയ മശ്രിയുകട സഹൊയ ഹസ്തും വൊയ്ര രദ്ധതി  

 

ഈ പദ്ധതിയുചട ഭാഗമായി പാമ്പാടി പഞ്ചായത്തിചല 129 

അയല്ക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് വായ്പ അനുവദ്ിക്കുന്നതിന്ച  

്പവര്ത്ത്തനങ്ങള് സിഡിഎസ്ത ,എ ഡിസ്ത കെര്ത്ന്നു നടപിലാക്കി. 
തലഫലമായി ബാങ്കുക Ä വഴി അയല്ക്കൂട്ടങ്ങ Ä ഇതിന്ച  

്പകയാജ്നം കനടിചക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ചകാക ാണ കാലത്തു 
സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടു അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബ്ശീ 



അംഗങ്ങള്ക്ക് ഈ വായ്പാ ലഭിച്ചത് വളചര യധികം ്പകയാജ്നം 

ആയി .  

ആശ്രയ  

അഗതി രഹിത പദ്ധതിയില് ഉള്ചപട്ട  മുഴുവന് അംഗങ്ങചളയും 

കഫാണ് മുകേന ബന്ധ ചപടുകയും അവരുചട ആവശയങ്ങള് 

അകനഷ്ിക്കുകയും ചവണ്ട സഹായം ചെയ്തു ചകാടുത്തു . 
ജ്ീവിത ശശലി കരാഗങ്ങള്ഉള്ള ആ്ശയ ഗുണകഭാക്താക്കÄക്  

ആശ വര്ത്ക്കര്ത് മുകേന മരുന്നുകള് സിഡ്സ്ത അംഗങ്ങള് വീട്ടില് 

എത്തിച്ചു നല്കി .അത് കൂടാചത സവന്തമായി ആഹാരം ചവച്ച് 
കഴിക്കാന് നിവൃത്തി ഇലലാത്ത  ആ്ശയ ഗുണകഭാക്താക്കÄക്  

കമ്മയൂണിറ്റി കിച്ചന് വഴി  കുടുംബ്ശീ അംഗങ്ങള് ഭക്ഷണവും 

എത്തിച്ചു നല്കി .ക ഷ്ന് കടയില് കപായി സാധങ്ങളും 

വാങ്ങാന് കഴിയാത്ത ആ്ശയ ഗുണകഭാക്താക്കÄക്   സിഡ്സ്ത 

അംഗങ്ങള് ക ഷ്ന് കടയില് നിന്നും സാധങ്ങളും വീട്ടില് 

എത്തിച്ചു നല്കി . 

വറയൊജനങ്ങളുകട ആറ ൊഗ്യ സ്ഥിതി വിലയി ുേല് 

Elderly  focused  program  sâ  ഭാഗമായി കവാ ന്ശ നില് 

കഴിഞ്ഞിരുന്ന  60 വയസിനു മുകളില് ഉള്ളവചര  കഫാണ് 



മുോന്തരം  ബന്ധചപടുകയും  അവരുചട ആവശയങ്ങള് 

അകനഷ്ിക്കുകയും ചെയ്തു . ഇങ്ങചന കഫാണ് മുോന്തരം ബന്ധ 

ചപട്ടകപാള് മരുന്ന് ആവശയം ആചണന്ന് പ ഞ്ഞവര്ത്ക് സിഡ്സ്ത 

അംഗങ്ങള് ആശ വര്ത്ക്കര്ത് മുകേന മരുന്ന് വീട്ടില് എത്തിച്ചു 

നല്കി . 

മൊസ്് നിര്ത്മ്മ്ൊണും 

 കകാവിഡ് 19  കലാകം മുഴുവനും വയാപിച്ചകപാള് സര്ത്ക്കാര്ത് 

മാസ്തക് നിര്ത്ബന്ധം ആക്കി . പാമ്പാടി ്ഗാമപഞ്ചായത്തില് 

കുടുംബ്ശീയുചട ആഭിമുേയത്തില് 3  യൂണിറ്റുകളില് ആയി 
ഏകകദ്ശം  5000  മാസ്തകുകള് കുടുംബ്ശീ അംഗങ്ങള് കും ചതാഴില് 

ഉ പു ്പവര്ത്ത്തകര്ത്ക്കും മറ്റു ആള്ക്കാര്ത്ക്കും നല്കി . 
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