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കുന്നുകര സി ഡി എസ് 

1998 മെയ് 17 നു ആരംഭിച്ച കുടുംബശ്രീ ശ്രസ്ഥാനത്തിന്മെ ഭാഗൊയി 2003 ൽ 

രാെക്കടവ് ബ്ലാക്കിൽ കാർഷിക ശ്ഗാെൊയ കുന്നുകര ശ്ഗാെരഞ്ചായത്തിൽ 

കമ്മ്യൂണിറ്റി മെവലര്മെന്െ് മൈാസൈറ്റി അതിന്മെ ശ്രവർത്തനം 

തുടങ്ങി.തുടക്കത്തിൽ 160 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് .ഇന്ന് 218 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലായി 3881 വനിതകൾ ഈ  ൈി െി എൈിന്മെ ഭാഗൊയി 

ശ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു .വബ്യാജന ബ്േെം െുൻ നിർത്തി  26 വബ്യാജന 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും കുട്ടികൾക്കായി 42 ബാലൈഭകളും ഉണ്ട് .കൃഷിയുമട 

ബ്ശ്രാത്സാഹനത്തിനായി 52 കൃഷി ശ്ഗൂപ്പുകളും കൂടാമത ഉരജീവന 

ശ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 26 വയക്തിഗത ൈംരംഭങ്ങളും 16 ശ്ഗൂപ്പ് ൈംരംഭങ്ങളും 

ഉണ്ട്.നിരവതി   ബ്െഖലകളിൽ  ൈ്ശ്തീകൾ     കഴിവുകൾ     മതളിയിച്ചു 

മകാണ്ടിരിക്കുന്നു 

  ബ്കാവിെ് കാലശ്രവർത്തനങ്ങൾ 

ബ്കാവിെ് ബ്രാഗ ബാധ നിയശ്രണങ്ങളുമട ഭാഗൊയി ൈര്ക്കാര് 

രുെമപ്പടുവിക്കുന്നവിവിധ നിർബ്േരങ്ങളും അെിയിപ്പുകളും  യഥാൈെയം 

ൈെൂഹത്തിന്മെ വിവിധ ബ്കാണുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ൈി െി എൈ് 

തലത്തിലും എല്ലാ എ െി എൈ് തലത്തിലും ൈാധയൊയ എല്ലാ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലും 

വാട്സ ്ആപ്പ് ശ്ഗൂപ്പുകൾ രൂരീകരിച്ചു .ഇത ്വഴി ൈംസ്ഥാന ൈര്ക്കാര് രുെമപ്പടിവിക്കുന്ന 

നിർബ്േരങ്ങൾ ൈെൂഹത്തിന്മെ താമഴ തട്ടിൽ  എമക്കത്തിക്കാനായി . 

തുണി സഞ്ചി,  മോസ്ക് നിർമോണം. 

രല വാർെുകളിൽ നിന്നായി െുപ്പബ്താളം അംഗങ്ങൾ 

ൊസ്കിന്മെയും തുണി ൈഞ്ചിയുമടയും 

നിർൊണത്തിൽ ഏർമപ്പടുകയും15000 ൊസ്കു കൾ 

ഇതുവമര തയ്ച്ചു ൈൗജനയ നിരക്കിലും കൂടാമത 8/- 

രൂര നിരക്കിലും മകാടുക്കാൻ ൈാധിച്ചു .രുെമത്ത 

വിരണിയിൽ ഒരു ൊസ്കിനു 50 /- രൂര വമര വില കൂടിയ 

ൈെയത് ഇശ്തയും കുെഞ്ഞ നിരക്കിന് ൊസ്ക് നിർെിച്ചു 

നല്കാൻ രറ്റി എന്നുള്ളത് എടുത്തു രെബ്യണ്ട ഒന്നാണ് 

.കൂടാമത ജനുവരി1 െുതൽ എെണാകുളം പ്ലാസ്റ്റിക് 

രഹിത ജില്ലയായതിനാൽ തുണിൈഞ്ചി 

നിർൊണത്തിൽ 5 യൂണിറ്റുകൾ ഊർജൈവലരായി 

ശ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ വളമര കുെഞ്ഞ നിരക്കിൽ 

തുണി ൈഞ്ചികൾ വിരണിയിൽ എത്തിക്കാൻ 

രറ്റുന്നുണ്ട ്. 

 

 



c കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ, ജനകീയ ക ോട്ടൽ 

ബ്ലാക്്ക മൌൺ ൈെയങ്ങളിൽ ആരും രട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്നതിന്മെ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങി മവച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ആേയ ഘട്ടത്തിൽ 4 എണ്ണം 

ഉണ്ടായിരുന്നു .രിന്നീട് അതിൽ രമണ്ടണ്ണം ജനകീയ ബ്ഹാട്ടൽ ആയി ൊെുകയും മെയ്തു 

.ഇവയുമട ശ്രവർത്തനത്തിൽ എടുത്തു രെബ്യണ്ടത് , ഇവിടുമത്ത 9 മജ എൽ ജി കളിൽ 

നിന്നുള്ള രച്ചക്കെികൾ ആണ് ഇവയുമട ശ്രവർത്തനത്തിൽ െുഖയ രങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് 

 

ഇബ്താമടാപ്പം "എന്മെ െണ്ണ് ,എന്മെ 

അടുക്കളയ്ക്്ക എന്മെ രച്ചക്കെി " 

െലഞ്ചിമന കുെിച്ചും രെയമട്ട . 

െണ്ണിന്മെ ഗന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ 

െലയാളി  അെിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് 

ബ്ലാക്്ക  മൌൺ 

ൈെയത്തായിരിക്കണം .കാരണം 

വിരപ്പിന്മെ വിളി വരുബ്പാൾ നമ്മ്ൾ 

എബ്പ്പാഴും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അനയ 

ൈംസ്ഥാനങ്ങമള ആണ് .തുടർന്ന് ൈവയം 

രരയാപ്തരാവണം എന്ന തിരിച്ചെിവിൽ 

നിന്ന് വീട്ടു െുറ്റത്തു രച്ചക്കെി കൃഷി 

മെയ്യുന്നതിനും നമ്മ്ുമട കുടുംബശ്രീ 

അംഗങ്ങൾ അവരുമട ൈവരം 

ആവരയത്തിന് രച്ചക്കെി കൃഷി 

മെയ്യുകയും മെയ്തു . 



 

നമ്മ്ുമട നാട്ടിൽ ൈുലഭൊയി കിട്ടുന്ന െക്ക മകാണ്ടുള്ള 

സവവിധയബ്െെിയ വിഭവങ്ങൾ തയാൊക്കുക എന്ന 

മവല്ലുവിളി നൽകിയബ്പ്പാൾ ഒരു െടിയും കൂടാമത അംഗങ്ങൾ 

അത ് ഏമറ്റടുക്കുകയും തുടർന്ന് അത് തയാൊക്കാനുള്ള 

ഓൺസലൻ െത്സരത്തിൽ നിരവധി ബ്രര് രമങ്കടുക്കുകയും 

മെയ്തു . 

 

സൈബർ അരങ്ങ്  

ബ്ലാക്്ക മൌൺ ൈെയത് ഉള്ള രിരിെുെുക്കം കുെയ്ക്കുന്നതിനും കുടുംബശ്രീ 

അംഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉള്ള കഴിവുകമള കമണ്ടത്തുന്നതിനും ജില്ലാ െിഷൻ നടത്തിയ 

സൈബർ അരങ്ങിൽ നിരവധി അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ നല്ല രാട്ടുകാരി , കവിത രെന 

എന്നീ െത്സരങ്ങളിൽ രമങ്കടുക്കുകയും മെയ്തു .അതിൽ കവിതരെനയ്ക്്ക 

ജില്ലാതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥൊക്കുകയും മെയ്തു . 

എന്മെ കുടുംബശ്രീ  

കുടുംബശ്രീശ്രസ്ഥാനത്തിന്  22 വയൈ്  തികയുന്നതിബ്നാടനുബന്ധിെ് 

അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തിയ എന്മെ കുടുംബശ്രീ രരിരാടിയിലും 

രമങ്കടുക്കുകയും ഈ ശ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്നതിനു ബ്രഷം ഉണ്ടായ നല്ല ൊറ്റങ്ങമള 

ഉൾമക്കാള്ളിച്ചു മകാണ്ടുള്ള വീെിബ്യാ തയാൊക്കുകയും മെയ്തു . 

ബാലൈഭാ ശ്രവർത്തനങ്ങൾ  

 

ബ്ലാക്്ക മൌൺ ൈെയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കായി ൈർഗം ,ഞാനും എന്മെ െുത്തരിയും 

എന്നീ രരിരാടികളും കൂടാമത ബ്ലാക ഭൗെ േിനബ്ത്താടനുബന്ധിച്ചും ഉള്ള 

ശ്രവർത്തങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു .ഇതിന്മെ ഭാഗൊയി കുട്ടികൾ െരങ്ങൾ മവച്്ച 

രിടിപ്പിക്കുകയും മെയ്തു. 

െുഖയെശ്രിയുമട ൈഹായ ഹസ്തം  

ബ്കാവിെിമന ശ്രതിബ്രാധിക്കാൻ ശ്രഖയാരിച്ച ബ്ലാക്്ക ൌണിൽ ,വരുൊനം നഷ്ടമപ്പട്ട 

ൈാധാരണക്കാർക്്ക ബ്വണ്ടി ഉള്ള രദ്ധതിയായ െുഖയെശ്രിയുമട ൈഹായഹസ്തം 

രദ്ധതിയുമട ഉരബ്ഭാക്താക്കളായി 182 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നായി 1636 അംഗങ്ങൾ 

ഉണ്ട് .ഇവർക്കായി 18200000 രൂര ഈ  രദ്ധതിക്കായി നീക്കി മവച്ചിരിക്കുന്നു . ബ്െൽ 

രെഞ്ഞ ശ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നബ്താമടാപ്പം തമന്ന ൈെൂഹത്തിമല കഷ്ടത 



നുഭവിക്കുന്ന ആശ്രയ വിഭാഗത്തിന് ബ്വണ്ടിയും ൈി െി എൈ് ശ്രവർത്തിക്കുന്നതു 

കാണാം .കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഭേണം എത്തിച്ചതിബ്നാമടാപ്പം അവരുമട 

ബ്േെ കാരയങ്ങൾ അബ്നവഷിക്കുന്നതിന് ഗൃഹ ൈന്ദർരനവും നടത്തിയിരുന്നു 

.തുടർന്ന് അവർക്്ക  ആവരയെുള്ളത് എമരാമക്കമയന്ന് ബ്ൊേിച്ചെിയുകയും 

അതിനനുൈരിച്ചു  ൈന്നദ്ധ ൈംഘടനകളുമടയും ,തബ്േര ൈവയംഭരണ 

സ്ഥാരനത്തിന്മെയും മരാതുജനങ്ങളുമടയും  ൈഹായബ്ത്താമട അവമയാമക്കയും 

എത്തിക്കാനും ശ്രെിച്ചു . 

െുകളിൽ രെഞ്ഞമതാമക്കയും ൈിെ്്ൈ് ന്മെ ബ്നട്ടങ്ങളും ശ്രവർത്തനങ്ങളും ആണ് 

.എന്നാൽ ൈി െി എസ്സിന് െില രരിെിതികളും ഉണ്ട് . 

അവയിൽ ആേയബ്ത്തത് ഭൂെി രാൈ്ശ്ത രരൊയത് തമന്ന .രണ്ടു ശ്രാവരയവും ശ്രളയം 

ൈാരൊയി ബാധിച്ച ശ്രബ്േരൊണ് കുന്നുകര .ഇത ് ഈ നാടിന്മെ ൈാപത്തിക 

അവസ്ഥമയ ൈാരൊയി തമന്ന ബാധിക്കുകയും മെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് കര കയെി 

വരുന്ന അവൈരത്തിൽ ആണ് ബ്കാവിെ് എത്തിയത് .ഇമതല്ലം തമന്ന കുടുംബശ്രീ 

അംഗങ്ങമളയും ൈാരൊയി ബാധിച്ചു എന്നത്  എടുത്ത് രെബ്യണ്ടതില്ലബ്ല്ലാ . 

ൈവാഭാവികൊയും ൈാപത്തിക അരേിതാവസ്ഥ ഇവിമട നില നിൽക്കുന്നുണ്ട് 

.ഇതിനായി അംഗങ്ങങ്ങൾക്കിടയിൽ തമന്ന ൈാപത്തിക ൈാേരത 

നടബ്ത്തണ്ടതാണ് ഉണ്ട് .കൂടാമത കടം വരുബ്പാൾ ൈവാശ്രയ രണെിടരാട് സ്ഥാരങ്ങമള 

ആശ്രയിക്കുകയും മെബ്യ്യണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.അവയിൽ െിലതു ൊശ്തൊണ് 

െുത്തൂറ്റ്,ഇൈാഫ് എന്നിവ. 

 ഇമതാമക്കയാമണങ്കിലും വീണ്ടും ഇമതല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു നല്ല ൈെയം വരും 

ശ്രതീേയിൽ ആണ് ഈ നാടും കുടുംബശ്രീ ശ്രവർത്തകരും .അതിനായി ഊർജം 

രകരുന്ന ജില്ലാ െിഷൻ മെ ശ്രവർത്തങ്ങളിൽ ഇനിയും രങ്കാളികൾ ആകും എന്ന 

വിരവാൈവും അവർ ശ്രകടിപ്പിക്കുന്നു . 

 

െിബ്പ്പാർട്്ട തയാൊക്കിയത് : 

ൈുജിത മക.എൈ്  

BC MIS & Org. 

PH:9895475666 

ശ്രവീണ അജികുൊർ 

മെയർബ്രഴ്സൺ ,കുന്നുകര ൈി െി എൈ് 

PH:9747924892 


