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�ൊറിപറെ ഭാഗമായി എറണാകുളും 
ജില്യിപല പ്രളയബാധിത കമേലയിലള്ള 100 
വനിതാ ക�റ്ററിങറ് സുംെുംഭ�ര്ക്റ് െെിശീലനും 
നല്�ി അവര്ക്റ് സഹായകമകു�പയന്ന 
ലക്ഷയേകത്താപടയാണറ് ഞങ്ങള് പ്രവര്ത്തനും 
മുകന്നാട്ടറ് പ�ാണ്ടുകൊയതറ്. ഇതിപറെ 
ഭാഗമായി ക�റ്ററിങറ് െുംഗത്തുള്ളവര്ക്റ് 
കൂടുതല് മി�ച് വിെണന മാര്ഗ്ഗും 
ഒരുക്ി നല്കുന്നതിനായി ഓട്ണലൈന് 
മാര്ഗ്ഗമുെകയാഗിച്റ് ഭക്ഷണവിതെണും 
നടത്താനുും തീരുമാനിക്�യായിരുന്നു. 
കുടുുംബശ്ീയപട കനതൃത്വത്തില് ക�റ്ററിങറ് 
കമേലയിലള്ളവര്ക്റ് െെിശീലനും നല്കുന്ന 
യവശ്ീ സുംെുംഭമായ ഐരെും (AIFRHM- 
അകഭ്- അതിഥി ക്കവാ ഭവ - ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടറ് 
ഓഫറ് ഫു്റ് റിസര്ച്റ് ആന്്റ് കഹാസ്ിറ്റാലിറ്റി 
മാകനജറ് പമറെറ് ) മുകേന പതെപഞ്ഞടുക്പപ്ട്ട 
100 സുംെുംഭ�ര്ക്റ് െെിശീലനും നല്�ി. 
കൂടാപത ഐരെും വി�സിപ്ിപച്ടുത്ത 

2 0 1 8 പ ല  പ്രള യ ത്ത ി നറ്  ക ശ ഷ ും 
ക�െളത്തിപല വനിതാ സുംെുംഭ�പെ 
സഹായിക്ന്നതിനായി  പ്രശസ്ത 
എന്ജിഒ ആയ അകമെിക്ന് ഇന്തയേന് 
ഫകൗകണ്ടഷനുമായി (എഐഎഫറ് ) കുടുുംബശ്ീ 
�ൊറിപലത്തിയിരുന്നു. ഇതറ് പ്ര�ാെും 
എറണാകുളും ജില്യിപല �ളമകശേെിയില് 
ഓട്ണലൈന് �ിച്ണ ആെുംഭിച്ിരുന്നു. 
ഈ �ിച്ണില് നിന്നറ് അന്നശ്ീ എന്ന 
പമാട്ബല് ആപ്ികക്ഷന് മുകേന 
ഭക്ഷണും ബുക്റ് പചയ്യുന്നവര്ക്റ് ആഹാെും 
എത്തിച്റ് നല്കുന്നതിപനക്റിച്റ് Making 
an Impact 315ല് എഴുതിയിരുന്നുവകല്ാ. 
അകമെിക്ന് ഇന്തയേന് ഫകൗകണ്ടഷനുമായി 
കചര്ന്നറ് എറണാകുളത്തറ് നടത്തിവരുന്ന 
ഈ െദ്ധതിയപട പുകൊഗതിപയക്റിച്റ് 
ഇപന്നഴുതാും. 

  അകമെിക്ന് ഇന്തയേന് ഫകൗകണ്ടഷനുമായള്ള 

എറണോകുളും ജില്ലയില് ഓണണലൈന് ഫുഡ് 
ടഡലിവറി- രണ്ോും ഔട്് ടലറ്ിനും തുെക്ും
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�ികലാമീറ്റര് ചുറ്റളവില് ഓട്ണലൈന് ഫു്റ് 
പ്ലിവറി പചയ്യുും. �ാക്നാടുള്ള മൂന്നറ് 
യൂണിറ്റു�ള്പക്ാപ്ും �ളമകശേെിയിപല 
9 യൂണിറ്റു�ളും ഇവിപട നിന്നുും ഭക്ഷണും 
വ ി ത െ ണ ത്ത ി ന ാ പ യ ത്ത ി ക് ന്നു . 
18008901242 എന്ന കടാള് രെീ 
നമ്പര് മുകേനയും ഭക്ഷണും ഓര്്ര് 
പചയ്ാനാകുും. ്ിസുംബര് മാസകത്താടറ് 
കൂ ട ി  െ ദ്ധ ത ി  പ്രവ ര് ത്ത ന ങ്ങ ള് 
പൂര്ത്തിയാക്ാനാകുപമന്നാണറ് �രുതുന്നതറ്. 
  കുടുുംബശ്ീയമായി കചര്ന്നറ് ഇങ്ങപനപയാരു 
പ്രവര്ത്തനും നടത്താന് സന്നദ്ധമായി 
മുകന്നാട്ടറ് വന്ന അകമെിക്ന് ഇന്തയേന് 
ഫകൗകണ്ടഷനറ് എല്ാവിധ നന്ിയും. കൂടാപത 
പവല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഈ പ്രവര്ത്തനും 
ഏപറ്റടുത്തറ് നടപ്ിലാക്ാന് മുകന്നാട്ടറ് വന്ന 
എറണാകുളും ജില്ാ ടീമിനറ് അഭിനന്നങ്ങളും.

'അന്നശ്ീ'  എന്ന പമാട്ബല് 
ആപ്ികക്ഷന് മുകേന ഭക്ഷണും കഹാും 
പ്ലിവറിയായി എത്തിച്റ് നല്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രവര്ത്തനും ആെുംഭിക്�യമായിരുന്നു.  
�ളമകശേെിയില് ജൂണ 29നറ് ഞങ്ങള് 
ആ്യേ ഓട്ണലൈന് �ിച്ണ ഔട്ടറ് പലറ്ററ് 
സ്ാെിക്�യും ഭക്ഷണവിതെണും 
ആെുംഭിക്�യും പചയറ്തു. 9 യൂണിറ്റു�ളാണറ് 
�ളമകശേെിയിപല ഓട്ണലൈന് �ിച്ണ മുകേന 
ഭക്ഷണവിതെണത്തിനായി െജിസറ്രൈര് പചയ്റ് 
ഭക്ഷണവിതെണും നടത്തിവരുന്നതറ്. 

ഇകപ്ാള് ഈ െദ്ധതി പ്രവര്ത്തനും 
അന്തിമഘട്ടത്തികലക്റ് �ടക്കമ്പാള് 
ഓട്ണലൈന് �ിച്പറെ െണ്ടാമപത്ത ഔട്ടറ് പലറ്റുും 
ആെുംഭിച്ചു �ഴിഞ്ഞു. �ാക്നാടാണറ് 
ഈ ഔട്ടറ് പലറ്ററ് തുടങ്ങിയിെിക്ന്നതറ്. 
സിവില് സറ് കറ്റഷന് ഉള്പപ്ടുന്ന 
�ാക്നാടറ് െെിസെത്തറ് നിന്നറ് 8 


