
ലകാവിഡിടന ശ്രതിലരാധിക്ാന് നാും 
ഓലരാരുത്തരുും കരുതലലാടെ സക
ടക്ാലള്ളണ് നെ്രെികളുും അഥവാ 
അസുഖും ്രിെിട്രട്ടാല് എടന്ാടക് 
ടെയ്ണടമന്നുമുള്ള കാര്ങ്ങളുും ട്രാതു
ജനങ്ങെിലലക്ട് എത്തിക്ാനായി ഒട്ട
നവധി ശ്രവര്ത്തനങ്ങൊണട് കുടുംബശ്രീ 
ടെയ്തുവരുന്നതട്. ഇന്്ന് ടമഡിക്ല് 
അലസാസിലയഷനമായി ലെര്ന്നട് 
നല്കിയ ലബാധവത്ക്രണ ക്ാസ്സുകള്, 
'ടെയിന് ലകാള്' ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
എന്നിവടയക്കുറിച്ചട് ലനരലത്ത എഴുതി
യിരുന്നുവലലൊ. ഇതിടറെ തുെര്ച്ചയായി 
കുടുംബശ്രീ സുംഘെനാ സുംവിധാനത്തി
ലൂടെ ഒരു ബൃ�തട് ക്ാടമ്പയട് നട് ഞങ്ങള് 
തുെക്മിട്ടിരിക്കുകയാണട്. 'മിഷന് 
ലകാവിഡട് - 2021 എന്ന ഈ ക്ാടമ്പ

'മിഷന് ലകാവിഡട് -2021' 
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യ്ന് ഏവരുും ഏടറെടക്കുടമന്നുും ആ്യങ്ങള് ഉള്ടക്ാ
ണ്ട് ശ്രവര്ത്തന്രഥത്തില് എത്തിക്ണടമന്നുും അഭ്
ര്തിക്കുന്നു. 

കുടുംബശ്രീ സുംഘെനാ സുംവിധാനത്തിടറെ ്ക്ി 
ഉ്രലയാഗിച്ചാണട് ഈ ക്ാടമ്പയ്ന് നെത്തുന്നതട്. ലകര
െത്തിടല 1064 സി.ഡി.എസട് ടെയര്ല്രഴട് സണ്മാരുും 
ഓലരാ സി.ഡി.എസില് നിന്നുും ടതരടഞ്ഞടത്ത (കുറ
ഞ്ഞതട് രണ്ട് വരീതും) റിലസാഴട് സട് ല്രഴട് സണ്മാരുും എ.ഡി.
എസട് അുംഗങ്ങളുും, മൂന്നട് ലക്ലത്താെും വരുന്ന അയ
ല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടെ അഞ്ുംഗ ഭരണസമിതി അുംഗങ്ങള് വരീതും 
ഉള്ടപെടന്ന കുടുംബശ്രീ ടറസട് ല്രാണ്സട് െരീമുും ലെര്ന്നാ
ണട് ഈ ക്ാടമ്പയ്ന് കുടുംബങ്ങെിലലക്ട് എത്തിക്കുക. 
ലകരെത്തിടല എലൊ തലദ് സ്ഥാ്രനത്തിലും റിലസാഴട് സട് 
ല്രഴട് സണ്മാരുും സി.ഡി.എസട് ടെയര്ല്രഴട് സണും, 
സി.ഡി.എസട് അക്ഡൗണ്ന്ും അെങ്ങുന്ന തലദ് ഭരണ 
സമിതിയുും ഇതിടറെ ലമല്ലനാട്ടത്തിനായി റിലസാഴട് സട് 
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കുടുംബങ്ങെിലും എത്തിക്കുും. എലൊ 
അയല്ക്കൂട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്കുും വാകട് സി
ലനഷടന സുംബന്ിച്ച അറിവട് നല്കു
കയുും ആവ്്മുള്ളവര്ക്ട് വാകട് സിന് 
രജിസട് ലശെഷനള്ള ്രിന്തുണ നല്കി 
മുഴുവന് അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങളുും വാകട് സിന് 
എടത്തുടവന്നട് ഉറപ്പു വരുത്തുകയുും 
ടെയ്ും. തലദ് ഭരണതലത്തില് ശ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്ന വാര് റും, ട�ല്പെട് ടഡസട് കട് 
എന്നിവയ്കാവ്്മായ ്രിന്തുണകളുും 
ലഭ്മാക്കുും. ക്ാടമ്പയട് ടറെ പുലരാഗതി
ടയക്കുറിച്ചുള്ള വി്ദാും്ങ്ങള് സുംസ്ഥാ
നതലത്തില് ല്ഖരിക്കുകലയാ ലശകാ
ഡരീകരിക്കുകലയാ ടെയ്ന്നിടലെന്നതുും 
മടറൊരു ശ്രലത്കതയാണട്. ഓലരാ 
തലദ് സ്ഥാ്രനത്തിലും കുടുംബശ്രീ 
റിലസാഴട് സട് െരീമിടറെ ലനതൃത്വത്തില് 
നെത്തിയ ക്ാസ്സു കളുടെയുും അയല്ക്കൂ
ട്ടങ്ങെിലലക്ട് ്രകര്ന്നട് നല്കിയ അറി
വകളുടെയുും അനഭവങ്ങള് ആഴ്ച്ചയി
ടലാരിക്ല് ഓസണലെനായി ്രങ്കുവയ്കും. 
തുെര്ന്നട് ലബ്ാക്ട്തല ഓസണലെന് മരീറെി
ങ്ങുകെില് ആ ലബ്ാക്ിനട് കരീഴിലള്ള 
സി.ഡി.എസുകെിടല റിലസാഴട് സട് 
ല്രഴട് സണ്മാരുും സി.ഡി.എസട് ടെയ
ര്ല്രഴട് സണ്മാരുും അനഭവങ്ങള് ്രങ്കു
വയ്കകുും ടെയ്ും. ഈ അനഭവങ്ങെിലൂടെ 
ലശകാസട് ലലണിങട് നെത്തുകയുും ശ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് കൂടതല് ടമച്ചടപെടത്തുകയുും 
ടെയ്ും. സുംസ്ഥാനതലത്തില് നിന്നട് 
നല്കുന്ന വിവിധ ലബാധവത്ക്രണ 
സാമശഗികള് കൂൊടത ജിലെകള്ക്ട് ശ്രാ
ലദ്ികമായ നിലയില് കൂടതല് ശ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് നെത്തുകയുും ടെയ്ാും. പൂ
ര്ണ്മായുും കുടുംബശ്രീ സുംഘെനാ 
സുംവിധാനത്തിലൂടെ നെത്തുന്ന ഈ 
ക്ാടമ്പയട് നിലൂടെ ഓലരാ കുടുംബവും 
ലകാവിഡിടനതിലര മികച്ച ശ്രതിലരാധും 
കാഴ്ചവയ്കാന് സുസജമാകുടമന്നട് ശ്രതരീ
ക്ിക്ടട്ട.

ല്രഴട് സണ്മാരുടെ ലബ്ാക്ട്തല സമിതിയുും ജിലൊതല
ത്തില് മടറൊരു സമിതിയുും ഉണ്ാകുും. പൂര്ണ്മായുും കു
ടുംബശ്രീ സുംഘെനാ സുംവിധാന അുംഗങ്ങളുും റിലസാഴട് സട് 
ല്രഴട് സണ്മാരുമാണട് ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറെടത്തട് 
നെപെിലാക്കുന്നടതന്നതട് ഈ ്രരി്രാെിയുടെ സവില്
ഷതയാണട്. 

ഓലരാ അയല്ക്കൂട്ടത്തിലും അഞ്ട് ല്രരെങ്ങുന്ന ഭരണസ
മിതി അുംഗങ്ങള് ഉള്ടപെടന്ന കുടുംബശ്രീ ടറസട് ല്രാണ്സട് 
െരീും (ടക.ആര്.െി) എന്ന െരീമിടറെ രൂ്രരീകരണമാണട് 
തലദ് സ്ഥാ്രനതലത്തിലള്ള സമിതി, ക്ാടമ്പയട് ടറെ 
ഭാഗമായി ആദ്ും ടെയ്ക. ഇവര്ക്ട് ലകാവിഡട് സുംബ
ന്ിച്ച അറിവകളുും വിവിധ ലസവനങ്ങള് നല്കാനള്ള 
വിവരങ്ങളുടമലൊും എ.ഡി.എസട് നിരന്രും നല്കുും. 
സി.ഡി.എസില് നിന്നാണട് എ.ഡി.എസിനട് മാര്ഗനി
ര്ലദ്ങ്ങള് നല്കുന്നതട്. അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങള് ഈ 
വിവരങ്ങടെലൊും അവരവരുടെ കുടുംബങ്ങെിലലക്ട് 
എത്തിക്കുും. ഇതിനായി ഒരു സകപ്പുസ്കവും തയാറാക്ി 
ലഭ്മാക്ിക്ഴിഞ്ഞു. ഇതട് https://www.kudumbashree.
org/pages/159 എന്ന ലിങ്ില് ലഭ്മാണട്. ഇതട് കൂൊടത 
ഓഡിലയാകള്, വരീഡിലയാകള് എന്നിവയിലൂടെടയലൊും 
അടത്ത ഒരു മാസക്ാലലത്താെും അയല്ക്കൂട്ടാുംഗങ്ങെി
ലലക്ട് നിരന്രമായി സലന്ദ്ങ്ങള് എത്തിക്കുകയുും 
ടെയ്ും. 

കുടുംബശ്രീ കുടുംബങ്ങെില് ലകാവിഡട് ല്രാസിറെരീവായി
രിക്കുന്ന വ്ക്ികള്ക്ട് മരുന്നട്, ഭക്ണും, ഓകട് സിജന്, 
വാ�നും, കഡൗണ്സലിങ്ങട് എന്നിവ ആവ്്മായി വരുന്ന 
മുറയ്കട് അതട് ഓലരാ തലദ് സ്ഥാ്രനത്തിലമുള്ള സി.
ഡി.എസട് െരീമിടറെ ലനതൃത്വത്തില് ലഭ്മാക്കുും. നിലവില് 
ഗുരുതര ലരാഗങ്ങളുള്ളവര്, മാനസിക- ബഡൗദ്ധിക ടവല്ലു
വിെികള് ലനരിടന്നവര്, അവരുടെ രക്ിതാക്ള്, അും
ഗ്രരിമിതര്, അഗതിര�ിത ലകരെും ്രദ്ധതിയിടല ഗു
ണലഭാക്ാക്ള് എന്നിവര്ക്ട് ശ്രതിലരാധമാര്ഗങ്ങള് 
സുംബന്ിച്ച അറിവട് നല്കുന്നലതാടൊപെും ആവ്്മായ 
ലകാവിഡട് കാല ്രിന്തുണകളുും മാനസികാലരാഗ് നി
ര്ലദ്ങ്ങളുും ലഭ്മാക്കുും. കൂൊടത ലകാവിഡട് സുംബന്
മായി സര്ക്ാരുും കുടുംബശ്രീയുും നല്കുന്ന നിര്ലദ്ങ്ങ
ളുും അറിവകളുും  സാമ്പത്തിക സ�ായും ഉള്ടപെടെയുള്ള 
വിവരങ്ങളുും സമയബന്ിതമായി മുഴുവന് അയല്ക്കൂട്ട 

-ta¡n-§v B-³- C-¼m-Îv-ta¡n-§v B-³- C-¼m-Îv


