
െകാേറാണകാലെ�കുടുംബ�ശീ-അനുഭവ�ുറി�്

െകാേറാണ ൈവറസ് ന�ുെട സം�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�് െചയ്തത് മുതൽ േലാക�ിനു

മാതൃകയായ േകരള�ിെ� �പതിേരാധ -അതിജീവന േമാഡലിന് കരു�ു പകരാൻ കുടുംബ�ശീ
�പ�ാനം മുൻനിരയിൽ ഉ�ായിരു�ു.

ക���ണി�ി കി�ൻ

േകാവിഡ് 19 െ� സാഹചര��ിൽ േലാ�്െഡൗൺ �പഘ�ാപി�േ�ാൾ േകരള�ിൽആരും പ�ിണി

കിട�രുത് എ� ഉേ�ശേ�ാടുകൂടി എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന�ളിലും കുടുംബ�ശീയുെട

േനതൃത��ിൽ സമൂഹ അടു�ള ആരംഭി�ാനായി സർ�ാർ തീരുമാനി��.ആയതിെ� ഭാഗമായി

എല���ി പ�ായ�ിെല കുടുംബ�ശീ കാ��നിെല 4 അംഗ�ൾ മുേഖന അടു�ളകൾ

സജീവമാകാൻ തുട�ി.പ�ായ�് തല�ിൽ േ�പേത�ക േമാണി�റിങ് ക�ി�ി രൂപീകരി�ുകയും

സ�� �പവർ�കെര ഉൾെ�ടു�ി ഭ�ണം വീടുകളിൽ എ�ി�� നൽകു�തിനായി

വള�ിയർമാെര നിേയാഗി�ുകയും െചയ്തു.

e

എല���ി
�ഗാമപ�ായ�ിൽ 27 /03 /2020 നു ന��ത കാ��ൻ െല ൪ കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ േചർ�്



പ�ായ�ിെ� തീരുമാന�പകാരം സമൂഹ അടു�ളയുെട �പവർ�നം ആരംഭി��.തുട��ിൽ
ഒരുപാട് ആശ�കൾ ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും പി�ീട് ഒരുപാട് സഹായഹസ്ത�ള�ം പി�ുണയും
ഒരുപാട് േമഖല�ളിൽ നി�ും ഉ�ായി.സംഭാവന ക���ണി�ി കി�ന് ഒരു മുതൽ�ൂ�്

തെ�യായിരു�ു.വി ഇഓ ,വ�ാപാര�ാപന�ൾ ,വ��ികൾതുട�ി പലരും സഹായി��.

മാസ്ക്,തുണിസ�ി നിർമാണം

ഗുണേമ�േയാടുകൂടിയ േകാ�ൺ മാസ്ക് കുടുംബ�ശീ മുേഖന വിവിധ ഡി�ാർട്െമ��കൾ�ും

െപാതുജന�ളിലും എ�ി�ുവാൻ സാധി��.നിലവിൽ െതാഴിലുറ�് െതാഴിലാളികൾ�ും

പ�ായ�് മുേഖന കുടുംബ�ശീ യൂണി��കൾ മാസ്ക് നിർമി�� നൽകു�ു.എലപു�ി cds ൽ

രജി�ർ െചയ്തി��� 3 ൈടലറിങ് യൂണി��കൾ ആണ് മാസ്ക് നിർമാണം ഏെ�ടു�ത്.കൂടാെത

െബവ് േകാ യിേല�് തുണി സ�ി നിർമി��െകാടു�ു�തിനും യൂണി��കൾ ഈ കാലയളവിൽ

സ�മായിരു�ു.ഇവയ്െ��ാം േനതൃത�ം െകാടു�ാൻസാധി��.

സ�� േസന രജിസ്�ടേറഷൻ & റാ�ിഡ് െട�്

കൂടാെത സ�� േസനയിൽ അംഗമാവാൻ താ�ര�മു�വരുെട വിവര�ൾ സിഡിഎസ് മുേഖന

എടു�ുകയും േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച���തിനായി സഹായി�ുകയും െചയ്തു. ക���ണി�ി
കി�നുമായി ബ�െപ�� ഫീൽഡ് തല�ിൽ �പവർ�ി�ു� എ�ാ കുടുംബ�ശീ അംഗ�െളയും
റാപിഡ് െട�ിന് േവ�ി േപരുവിവര�ൾ േശഖരിച് നൽകുകയും െചയ്തു.

ഹരിതകർമേസന

േലാ�് ഡൗൺ കാലയളവിലും വിവിധ പ�ായ�ിെല ഹരിതകർമേസന അംഗ�ൾ

�പവർ�ി�ിരു�ു.പെ� വിവിധ �ല�ളിൽ ഹരിതകർ� േസന അംഗ�ള�െട വരുമാനം

നില�ിരു�ു.അ�രെമാരു സാഹചര��ിൽ ഇവർ�് മേ�െത�ിലും തര�ിലു�

അനുകൂല��ൾ (െപൻഷൻ ,സാ��ിക സഹായം)ലഭി�ി��േ�ാ എ�് അറിയാനായി എ�



അംഗ�ള�െടയും വിവാരേശഖരണം നട�ി.കൂടാെത െകാറ�യിൻ, ബസ് �ാൻഡ് തുട�ിയ

�ല�ളിൽ �ീനിംഗ് നു സ��രായ ഹരിതകർ� േസന അംഗ�ള�െട ലി�് ജി�ാ മിഷന്

ലഭ�മാ�ി.സൈ�േകാ പാ�ിങ് നും കുടുംബ�ശീ അംഗ�ൾ മു�ിൽ ഉ�ായിരു�ു.ഓേരാ

ദിവസവും പാ�ിങ്ൽഏർെ��അംഗ�ള�െട വിവര�ൾലഭ�മാ�ി.

ആ�ശയകി�് വിതരണം.

മാസം േതാറും നൽകി വരാറു� ആ�ശയ കി�്

വിതരണം േലാ�ഡൗൺ കാല�ും

തുടർ�ു.കി��കൾ വീടുകളിൽ എ�ി�� നൽകി

കുടുംബ�ശീ മാതൃകയായി.കി��കൾ എ�ി��

നൽകു�തിെ� ഭാഗമാവാനും സാധി��.

േകാവിഡ് 19കുടുംബ�ശീ വായ്പ

മുഖ�മ��ിയുെട സഹായഹസ്തം േകാവിഡ് േലാൺ കുടുംബ�ശീയിലൂെട അംഗ�ൾ�്

ലഭ�മാ�ു�തിനു സിഡി എ സ് സംവിധാനം മുൻൈകെയടു�ു.അർഹരായ എ�ാവർ�ും േലാൺ

നല്കു�തിനായു� നടപടികൾ സ�ീകരി��.ആയതിെ� ഭാഗമായി എല���ിയിൽ 248

അയാൽകൂ��ളിൽ ര�രേ�ാടി േലാണിനു� അേപ� ബാ�് ൽ സമർ�ി��.ഘ�ം ഘ�ം ആയി

േലാൺപാ�്ആ�ിഅംഗ�ൾക് നൽകി വരു�ു.

കുടുംബ�ശീ �പവർ�കർ ഈ െകാേറാണ കാലയളവിൽ ജന�ൾെ�ാ�ം നി�് ഈ മഹമാരിെയ



�പതിേരാധി�ു�തിൽ പ�് വഹി��.

ത�ാറാ�ിയത്:വിജിന വി(എംഇ & മാർ��ിങ് േ�ാ�് േകാർഡിേന�ർ)

േ�ാ�് :ചി��ർ

പ�ായ�്-എല���ി


