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കഴി� നാല് ദിവസമായി തിരുവന�പുരം ആര�നാട് പ�ായ�ിെല ബീനയുെട

ഒരു ദിവസം തുട�ു�ത് പുലർെ� അ�രയ്�ാണ്. എഴുേ��് കുളി�്

ഭ�ണെമാ�ും കഴി�ാൻ നിൽ�ാെത വീ�ിൽ നി�ിറ�ി േനെര വടേ�ാ�ു

െവ�ു പിടി�ും. ഏകേദശം പ�ുമിനി�് നട�ാൽ മതി ആര�നാട് പ�ായ�്

ക��ൂണി�ി ഹാളിെല�ും. ഇ�് ഉ�യ്�് 800 േപർ�ു�

ഭ�ണമാണു�ാേ��ത്. കണ�് മനസിലുെ��ിലും ഇ�െല േപാകാൻ

േനരം കണ�ു കുറി�ുെവ� പുസ്തകം ഒ�ുകൂടി എട�ു േനാ�ി. അേത 800

തെ�. സഹായ�ിെന�ു� ശ�ാമ െറജിേമാനും എസ് സൗമ�യും എ�ിയി�ു�്.

ക��ൂണി�ി ഹാളിൽ അ�ാറ് അടു�ുകളു�്. അരിെവ�ാനാണ്, അതുെകാ�്

വലിയ അടു�ു േനാ�ി േവണം ആദ�ം തീകൂ�ാൻ. 800 േപർ�് ഏകേദശം 90

കിേലാ അരി േവണം. അള�് വൃ�ിയായി കഴുകു� േനരം ശ�ാമള അടു�ിൽ

െവ�ം െവ�ു. സൗമ�യാകെ� ആകെ� ഇ�െല ൈവകുേ�രം അരി�ു െവ�

സാ�ാറുകഷ്ണ�ൾ എടു�ു കഴുകി സാ�ാറു�ാ�ാനു� തിര�ിലാണ്.

ഇ�് രാവിെല ഇഡലിയും സാ�ാറുമാണ്. അരി അടു��ി�ി�ു േവണം ഇഡലി

ഉ�ാ�ാൻ തുട�ാൻ....
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ആര�നാട് പ�ായ�ിൽ സം�ാന സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�പകാരം ക��ൂണി�ി

കി�ൺ �പവർ�നമാരംഭി�തിനു േശഷം ഇവർ മൂ�ു േപരുെടയും രാവിെലകൾ

ഇ�െന തിര�ി�താണ്. ഇനിെയാ�ു ശ�ാസം വിടണെമ�ുെ��ിൽ ഉ�യ്�്

പ���് മണിെയ�ിലും ആകണം. ബീനയും സൗമ�യും ശ�ാമളയും മാ�തമ�

േകരള�ിൽ അേ�ാളം ഇേ�ാളം വരു� മൂവായിരേ�ാളം കുടുംബ�ശീ

�പവർ�കർ ഇേ�ാൾ ഭ�ണമു�ാ�ു� തിര�ിലാണ്. ചിലർ മൂ�ു േനരെ�

ഭ�ണം നൽകുേ�ാൾ ചിലർ ഉ�യൂണ് മാ�തമാണ് നൽകു�ത് എ�ു�ത്

മാ�തമാണ് വ�ത�ാസം.

Also Read - േലാ�്ഡൗൺ നീ�ാൻ ഇേ�ാൾ പ�തിയി�, പുറ�് വരു�

റിേ�ാർ�ുകൾ അ�ുതെ�ടു�ു�െത�് േക�� കാബിന�് െസ�ക�റി

"വീ�ിൽ നി�ും ഒരു കാ�ി കുടി�് രവിെല ആറുമണി�ിറ�ണം.

എ�ിെല കൃത�സമയ�് ഭ�ണം നൽകാൻ പ�ൂ. രാവിെല അവിെട

എ�ി�ഴി�ാൽ പിെ� ഒ�ിനും േനരമി�. രാവിലേ��ു�തും,

ഉ�യ്�ു�തും ഉ�ാ�ാൻ തുട�ണം. രാവിെല

എ�ുമണിയാകുേ�ാേഴ�് തെ� ആളുകൾ ഭ�ണം വാ�ാൻ

എ�ി തുട�ും. അതുകഴി�് ഇരി�ാൻ േപാലും സമയം

കി�ിെ�േ�. ഉ�യ്�ു� കറികൾ ഉ�ാ�ണം. പതിെനാ�ര

ആകുേ�ാേവെ��ിലും എ�ാം ആകണം. ഒരു പ���് മണി

ആയാൽ പിെ� കുറ�ു േനരം വി�ശമി�ാം. ൈവകി�േ��ു�ത്

ആറരയ്�് െകാടു�ാൽ മതി. എ�ാവരും കൂടി ആ�ു പിടി�ണം,

എ�ാെല എ�ാം സമയ�ിന് നട�ൂ." തെ� തിരേ�റിയ ഒരു

ദിവസെ��ുറി�് ബീന നിർ�ാെത പറ�ു തുട�ി.

ബീനയുെട േനതൃത��ിലു� ക��ൂണി�ി കി�ണിൽ രാവിെല ഇഡലി, സാ�ാർ

അെ��ിൽ ഉ�ുമാവും പഴവുമാണ് ലഭി�ു�ത്. ഇതിന് 15 രൂപയാണ് ഇവർ

ഈടാ�ു�ത്. വ�ു വാ�ാൻ ബു�ിമു�ു�വർ�് വീ�ിേല�ും എ�ി�ു

െകാടു�ും. അതിന് ഫീസായി അ�ുരൂപ കൂടുതൽ വാ�ുെമ�ുമാ�തം. ഊണിന്

https://www.azhimukham.com/india/covid-19-in-india-no-plan-of-extending-lockdown-says-cabinet-secretary-70743
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20 രൂപയാണ്. വീ�ിൽ എ�ി�ാൽ 25 രൂപ. 20 രൂപയാണ് ഊണിന്

ഈടാ�ു�െത�ിലും വിഭവ�ൾ�് കുറെവാ�ുമി�. സാ�ാറ്, പുളിേ�രി,

േതാരൻ, അ�ാർ, പ�ടി എ�ി�െന നീളു�ു വിഭവ�ളുെട പ�ിക. കഴി� ര�്

ദിവസമായി ഈ വിഭവ�ൾെ�ാ�ം ക�േതാരനും, ക� േറാ�ുമു�്.

ദരി�ദർ�ും, കിട�ു േരാഗികൾ�ും, ആേരാരുമി�ാ�വർ�ും ഭ�ണം

പണമീടാ�ാെത �ഫീയായി നൽകു�ു. മൂ�ു േനരവും അവർ�ു� ഭ�ണം

�ഫീയാണ്. ഭ�ണം ഉ�ാ�ു�ത് മാ�തമാണ് ബീനയുെടയും കൂ�രുെടയും �പധാന

പണി. അത് പാ�് െച�ാനും വീടുകളിേല�് െകാ�ു െച�ു െകാടു�ാനുമായി

പ�ായ�ഗ�ൾ ഉൾ�െടയു� സ���പവർ�കരു�്. വാഴയിലയിലാണ്

ഭ�ണം െപാതി�ു നൽകു�ത്. "വാഴയില പുറ�ു നി�ും വാ�ു�താണ്.

ഇേ�ാഴാെണ�ിൽ ന� വിലയും. കുടുംബ�ശീയ്◌്�ു തെ� ചിലയിട�് വാഴ കൃഷി

ഉ�്. അതിൽ നി�ും വാഴയിലകൾ മുറിയ്�ും. തികയാെത വരുേ�ാഴാണ്

പുറ�ു നി�ും വാ�ു�ത്. വിലയുെ��ിലും ആളുകൾ�് ന�രീതിയിൽ

ഭ�ണം െകാടു�ണമേ�ാ." ബീന പറ�ു.

ആര�നാട് പ�ായ�ിൽ 18 വാർഡുകളാണു�ത്. ഓേരാ വാർഡിേലയും

െമ�ർമാെര വിളി�് ആർെ��ാമാണ് ഭ�ണം േവ�ത് എ� കണ�്

തേലദിലസം തെ� എടു�ും. അതിനനുസരി�ാണ് ഭ�ണു�ാ�ു�ത്.

എ�ാ�ിനും സഹായമായി സ�� �പവർ�കരു�ാവും. പ�ായ�്

�പസിഡ�് രാവിെല മുതൽ ൈവകുേ�രം വെര ക��ൂണി�ി കി�ണിൽ തെ�

ഉ�ാകുെമ�ും, േവ� സഹായ�െള�ാം െചയ്തുതരുെമ�ുമാണ് ബീനേച�ി

പറയു�ത്. ക��ൂണി�ി കി�ൺ ആരംഭി�ു�തിന് മുൻപ്

പാചക�ാരിയായിരു�ു ബീന. കുടുംബാംഗ�ളും, കുടുംബ�ശീയിെല തെ� മ�ു

ചിലരുമാണ് അതിനായി സഹായി�ിരു�ത്. െകാവിഡ് 19 പടർ�ു പിടി�ു�ത്

തടയാനായി േകരളം േലാ�് ഡൗണിേല�് നീ�ിയേ�ാൾ തൽ�ാലേ��്

േജാലി നിർ�ിെവ�ിരി�ു� സമയ�ാണ് ക��ൂണി�ി കി�ൺ തുട�ാനായി

പ�ായ�ു �പസിഡ�് കവിത ബീന േച�ി�് നിർേ�ശം നൽകു�ത്. മെ�ാ�ും

ആേലാചി�ാെത ആ ദൗത�ം ഏെ�ടു�ു ബീന. 'മുൻപ് എെ� േജാലി

പാചകമായിരു�ു. കല�ാണം, പിറ�ാൾ, അ�െനയു� ആേഘാഷ�ൾെ��ാം

ഭ�ണം ഉ�ാ�ാൻ േപാകും. ചിലെതാ�ും ഒ�യ്�ു കൂ�ിയാൽ കൂടി�. അേ�ാൾ

േമാേനാ, കുടുംബ�ശീയിെല ഏെത�ിലും അംഗ�െളാ സഹായി�ാൻ വരും.

ഇെ�ാ കുറ�ു ദിവസമായി പണിെയ�ാം നിർ�ിെവ�ിരി�യായിരു�ു.

അ�െനയിരി�ുേ�ാഴാണ് �പസിഡ�് വിളി�് ക��ൂണി�ി കി�െണ�ുറി�ു
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പറയു�ത്'. അ�െന അത് ഏെ�ടു�ു. ക��ൂണി�ി കി�ൺ

ആരംഭി�തിെന�ുറി�് ബീന പറയു�ു.

മാർ�് 27 നാണ് ആര�നാട് പ�ായ�ിൽ ഇവരുെട ക��ൂണി�ി കി�ൺ

ആരംഭി�ു�ത്. മാർ� 26 ന് പ�ായ�ിൽ കൂടിയാേലാചന ഉ�ാവുകയും

പിേ��് തെ� തുട�ാൻ തീരുമാനി�ുകയുമായിരു�ു. 100 േപർ�് ഉ�യൂണ്

നൽകണെമ�ു പറ�ാണ് ആരംഭി�ു�ത് എ�ിലും തുട�ിയ ദിവസം തെ�

125 േപർ ഭ�ണം ആവശ�െ��ു. ര�ാമെ� ദിവസമായേ�ാേഴ�ും എ�ം 400

ആയി. ഇ�ിേ�ാൾ 800 േപർ�ാണ് ഭ�ണമു�ാേ��ത്. ഇവിെടയിെ�ാ ന�

തിര�ാണ്. ര�് ദിവസമായിെ� ഉ�ൂ തുട�ിയി�് എ�ിലും നിറെയ ആളുകൾ

ഭ�ണം ആവശ�െ�ടു�ു�്. ഇ�ത കുറ�ു ൈപസ�് ന� ഭ�ണമാണേ�ാ

ന�ൾ നൽകു�ത്, അത് തെ�യായിരി�ണം കാരണം. ഭ�ണം വ�ു

വാ�ു�വെര�ാം ഭ�ണെ��ുറി�് വളെര ന� അഭി�പായമാണ് പറയു�ത്.

അതുേകൾ�ുേ�ാഴാണ് സേ�ാഷം. ബീന ക��ൂണി�ി കി�െണ�ുറി�ു

പറയു�ു.

ആല�ുഴ ജി�യിെല തെ� മുഹ� പ�ായ�ിെല കുടുംബ�ശീയുെട

േനതൃത��ിൽ നട�� ക��ൂണി�ി കി�ണും ന� അഭി�പായം േനടിയാണ്

മുേ�ാ�ു േപാകു�ത്. ആശ േമാളുെട േനതൃത��ിൽ അ�ംഗസംഘമാണ്

അവിെട ക��ൂണി�ി കി�ണിലു�ത്. ക��ൂണി�ി കി�ൺ ആരംഭി�ു�തിന്

മുൻപ് കുടുംബ�ശീയുെട തെ� കാ�റിങ് യൂണി�് നട�ിവരികയായിരു�ു ഇവർ

അ�ുേപരും. നിലവിൽ ഭ�ണം പാകം െച�ു�ത് പാതിര��ിയിലു� ഇവരുെട

കാ�റിങ് യൂണി�ിൽ തെ�യാണ്. തുടർ�് വിതരണ�ിനായി മുഹ�

ആശുപ�തി�ടു�ു� െക�ിട�ിേലെ��ി�ു�ു.

ഞ�ൾ ഇേ�ാൾ തുട�ിയതേ� ഉ�ൂ. അതുെകാ�് ഞ�ളുെട

പാതിര��ിയിെല കാ�റിങ് യൂണി�ിെ� അടു�ളയിൽ െവ�ാണ്

ഭ�ണമു�ാ�ു�ത്. ഭ�ണമായി�ഴി�ാൽ അത് മുഹ� ആശുപ�തിയുെട

അടു�ു� െക�ിട�ിേല�ു െകാ�ുവരും. അവിെട െവ�ാണ് വിതരണം

നട�ു�ത്. ക��ൂണി�ി കി�ൺ നട�ി�ുകാരിൽ ഒരാളായ ആശേമാൾ

പറ�ു. ആശേമാെള കൂടാെത സീന, വിജയകുമാരി, ശാ�ി, �പസ� കുമാരി

എ�ിവരാണ് മ�ംഗ�ൾ.
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ആര�നാ�ു� ക��ൂണി�ി കി�ണിൽ നി�ും മൂ�ു േനരെ� ഭ�ണം

ലഭി�ു�ുെ��ിൽ മുഹ�യിൽ ഒരു േനരെ� ഭ�ണമാണ് നൽകു�ത്.

അ�ാർ, േതാരൻ, കൂ�ുകറി, സാ�ാർ, മീൻ ചാറ് എ�ിവയുൾെ�ടു� ഊണിെ�

വില 20 രൂപ തെ�. സ് െപഷലായി എെ��ിലും േവണെമ�ുെ��ിൽ 30 രൂപ

അധികം നൽകണം. രാവിെല ഒൻപത് മണിയാകുേ�ാഴാണ് ഞ�ൾ ഭ�ണം

ഉ�ാ�ി തുട�ു�ത്. ഉ�യൂണ് മാ�തം മതിയേ�ാ. ഭ�ണ�ിന് തീെര

നിവർ�ിയി�ാ�വർ�ാണ് കൂടുതലായും നൽകു�ത്. അതുെകാ�് തെ�

ഊണുകളുെട എ�വും കുറവാണ്. ആശേമാൾ പറയു�ു.

രാജ��ാെക േലാക്ഡൗൺ �പഖ�ാപി� സാഹചര��ിൽ ഇവരുെട കാ�റിങ്

യൂണി�ും അട�ിരു�ു. അതിനാൽ തെ� െതാഴിലി�ാതിരു� സാഹചര��ിലാ്

ക��ൂണി�ി കി�ൺ ആരംഭി�ു�ത്. അത് ത�ൾ�് വലിെയാരു

അനു�ഗഹമാെയ�ാണ് ഇവർ പറയു�ത്. 20 രൂപയ്�് േവെറ എവിെട നി�ും

ഊണ് ലഭി�ി�. ഇത് ഗവൺെമ�ിെ� നെ�ാരു പ�തിയാണ്.

പ�ിണിയിലായിേ�ായവർെ��ാം ഇതിലൂെട ഭ�ണം ലഭി�ു�ു. ഞ�ൾ�ും

ഈ ക��ൂണി�ി കി�ൺ ഒരു അനു�ഗഹമായി. േലാ�്ഡൗൺ �പഖ�ാപി�േ�ാൾ

േജാലി ഇ�ാതയി. ഇേ�ാൾ ക��ൂണി�ി കി�ണിലൂെട ഞ�ൾ�് കുറ�ു

ദിവസേ��് േജാലി ലഭി�ിരി�യാണേ�ാ. ആശേമാൾ പറ�ു നിർ�ി.

െകാേറാണ�ാല�് ഒരാളും പ�ിണികിട�രുെത� സർ�ാർ നയ�ിൽ

നി�ാണ് ക��ൂണി�ി കി�ൺ എ� ആശയമു�ാവു�ത്. വീടുകളിൽ കരുതൽ

നിരീ�ണ�ിലു�വർ, േലാ�് ഡൗൺ കാരണം ഭ�ണം ലഭി�ാെത ഒ�െ��്

കഴിയു�വർ, �പായമായവർ, ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികൾ, െസൽഫ്

ക�ാറൈ�നിലും മ�ും കഴിയു�വർ, െതരുവിൽ ഒ�െ��ു കഴിയു�വർ എ�ു

തുട�ി േകരള�ിൽ ഭ�ണം ലഭി�ാ� എ�ാവർ�ും

ഭ�ണെമ�ി�ുകയാണ് സർ�ാർ ക��ൂണി�ി കി�ണിലൂെട ല��ം

െവ�ു�ത്. ഇതിനായി കുടുംബ�ശീ�പവർ�കേരയും മ�്

സ���പവർ�കേരയുമാണ് സർ�ാർ ചുമതലെപടു�ിയിരി�ു�ത്.

ഇ��യിെല മെ�ാരു സം�ാനവും നട�ാ� മാതൃകയാണ് ഇതിലൂെട

േകരളസർ�ാർ നട�ിലാ�ിയിരി�ു�ത്. േകരള�ിെല�ിയ അതിഥി

െതാഴിലാളികൾ�ും ക��ൂണി�ി ക�ൺ വഴി ഭ�ണം ലഭി�ു�ു�്. ഇ��യിൽ

മ�് പല സം�ാന�ളിൽ നി�ും അതിഥിെതാഴിലാളികളുെട കൂ� പലായനം
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നട�ുേ�ാൾ േകരള�ിൽ മാ�തം അതു�ാകാ�തിെ� കരണ�ളിൽ ഒ�്

ക��ൂണി�ി കി�ൺ തെ�യാണ്.

സർ�ാർ �പഖ�ാപനം കഴി�് മൂ�് ദിവസ�ിനകം തെ� ക��ൂണി�ി

കി�ണുകൾ �പവർ�ി�ു തുട�ി. നിലവിൽ േകരള�ിൽ 1059 ക��ൂണി�ി

കി�ണുകളാണ് �പവർ�ി�ു�ത്. അതിൽ 913 എ�ം ഏെ�ടു�ു നട�ു�ത്

കുടുംബ�ശീയാണ്. ഓേരാ ദിവസവും നിരവധിേപർ�ാണ് ക��ൂണി�ി

കി�ണിലൂെട ഇേ�ാൾ ഭ�ണെമ�ി�ു�ത്. േകരള�ിെല 941

�ഗാമപ�ായ�ുകളിലായി 34670 േപർ�ാണ് മാർ�് 28 ന്

ഭ�ണെമ�ി�ിരി�ു�ത്. 29392 േപർ�് േഹാം െഡലിവറിയായാണ് ഭ�ണം

നൽകിയത്. 

'തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളുെട േനതൃത� മികവിെ�യും, കുടുംബ�ശീയുെട

സംഘാടന മികവിെ�യും ജി� കല�ർമാരുെട ഏേകാപന�ിെ�യും വലിെയാരു

വിജയമാണ് ഈ ക��ൂണി�ി കി�ൺ. മൂേ�ാ അേ�ാ േപരു� യൂണി�ായാണ്

കുടുംബ�ശീയുെട ക��ൂണി�ി കി�ൺ �പവർ�ി�ു�ത്. എ�ാം

സം�ാന�ൾ�ും മാതൃകയാ�ാവു�ത് എ�ു പറ�് േദശീയ തല�ിൽ
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നി�ുവെര ഈ ക��ൂണി�ി കി�ണ് �പശംസ ലഭി�ി�ു�്'. കുടുംബ�ശീ ഡയറ�ർ

ഹരികിേഷാർ ഐഎഎസ് പറ�ു.

ക��ൂണി�ി കി�ണിൽ മാ�തമ�, െകാേറാണ�ാല�് ഹാ�് സാനിെ�സർ

നിർ�ാണ�ിലും െഫയ് സ് മാസ് ക് നിർ�ാണ�ിലും കുടുംബ�ശീ മു�ിൽ തെ�

നി�ിരു�ു. കുടുംബ�ശീയുെട വിവിധ ൈടലറി�് യൂണി�ുകൾ േചർ�ാണ്

േഫസ്മാസ് �് നിർമി�ത്. 306 നിർ�ാണ യൂണി�ുകളാണ് ഇതിൽ പെ�ടു�ത്. 11

ദിവസ�ളിലായി 12,45,505 േഫസ്മാസ് �ുകളാണ് കുടുംബ�ശീ നിർമി�ത്. ഇതിൽ

934207 എ�ം േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളിലും ഇതിേനാടകം തെ� വിതരണം

െചയ്തു കഴി�ു. സാനിെ�സർ നിർ�ാണ�ിനായി 21 നിർ�ാണ

യൂണി�ുകളാണ് ഉ�ായിരു�ത്. പ�ു ദിവസം െകാ�് ഇവർ നിർ�ി�ത്,

1808.65 ലി�ർ സാനിെ�സറാണ്. ഇതിൽ 1584.9 ലി�ർ ഇതിേനാടകം േകരള�ിൽ

വിതരണം െചയ്തു കഴി�ു. സ്�തീകൾ േനതൃത�ം നൽകു� കുടുംബ�ശീ

െകാേറാണ�ാല�് എ�ാ േമഖലകളിലും ഇടെപടലുകൾ നട�ി മ�ു

സം�ാന�ൾ�ു തെ� മാതൃകാവുകയാണ്.

േകരളെ� േകരളാ�ിയ വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം തുട�ിയ േമഖലകെള�ുറി�ു

പറയുേ�ാൾ േചർ�ു പറേയ� േപരാണ് കുടുംബ�ശീയുേടത്. 80 ല�േ�ാളം
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