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Presented by 

RIJAS O JAMAL 

ME BLOCK CORDINATOR 

MULANTHURUTHY 



ആമുഖം  

 

എറണാകുളം ജില്ലയിലല് പറവൂർ ബ്ലാക്കിലല് വളലെ മികച്ച െീതിയിൽ തലെ 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുെ ഒെു സി ഡി എസ്  ആണ് ബ്നാർത്ത് പറവൂർ 

സിഡിഎസ്. നാൾ ഇത് വലെ കുടുംബപ്രീ പ്പവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തലെ 

ഏറ്റവും നൊയി ലെയ്യുവാൻ ആയി സി ഡി  എസ് ലെയർബ്പഴ്സൺ 

അടക്കമുള്ള ഭെണ സമിതി പ്പബ്ത്തേകo പ്രദ്ധ ലകാടുത്തു വെുെുണ്ട്. നില്വിൽ 

ഇവിലട 274 അയൽകൂട്ടങ്ങൾ, 23 വബ്യാ ജന അയൽകൂട്ടങ്ങൾ, 19 ബാല് സഭ 

എെിവ നല്ല െീതിയിൽ തലെ പ്പവർത്തിച്ചു വെുെു. ഈ ബ്കാവിഡ് കാല്ം 

ഏതാണ്ട് എല്ലാ അയൽകൂട്ടങ്ങലളയും സാെമായി ബാധിച്ചു എെ് തലെ ബ്വണം 

അനുമാനികാൻ. എെിെുൊല്ും സി ഡി എസ് ന്ലറ സന്ദർഭമനുസെിെുള്ള 

പ്പവർത്തനം ഈ പ്പതിസന്ധി കാല്കട്ടലത്തയും ഒെു പെിധി വലെ തെണം 

ലെയ്തു എെ് തലെ ബ്വണം കെുതാൻ.  

 

 പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

 

 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ  

 

ബ്കാവിഡ് കാല്ത്തു ലെയ്ത വളലെ സുപ്പദാന പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഒൊയ 

കമ്മ്േൂണിറ്റി കിച്ചൻ നഗെസഭയുമായി സഹകെിച്ചു മാർച്ച്് 27 ആം തീയതി 
മുതൽ ഏപ്പിൽ 30 ആം തീയതി വലെ പ്പവർത്തിച്ചു. കൂടാലത ഏപ്പിൽ 5 മുതൽ 

അത് കുടുംബപ്രീ ജനകീയ ബ്ഹാട്ടൽ ആയി നടത്തി വെുെു. ഈ 

പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മ്ുലട സംെംഭകർ, JLG പ്ഗൂപ്പുകൾ, സി ഡി എസ് 

ലമംബ്ബർസ് എെിവെുലട അകമഴിഞ്ഞ സഹകെണം ഉണ്ടായിെുെു. ഇതുമൂല്ം 

14955 ഭക്ഷണ ലപാതികൾ അർഹൊയവർക് വിതെണം ലെയുവാൻ സാധിച്ചു.  

 

 



 

  

മാസ്ക് നിർമാണം  

 

ബ്കാവിഡ് പ്പതിസന്ധി മുെിൽ കണ്ടു വളലെ അടിയന്തിെമായി തലെ മാസ്ക് 

നിർമാണം നടബ്കണ്ടതുണ്ട് എെ് ജില്ലാ മിഷൻ അറിയിച്ച അെ് മുതൽ ഈ 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി തലെ ഇവിലട നടെു വെുെു. പ്പധാനമായും 2 ME 

യൂണിറ്റുകൾ ആണ് ഈ പ്പവർത്തനം ഏലറ്റടുത്തു ലെയുെത്. ഇതുവലെ 4500 

മാസ്ക് നിർമിച്ചു നൽകുവാൻ സാധിച്ചു. കൂടാലത ഈ സമയത്തു ഒെു അധിക 

വെുമാനം അവർക്കു ല്ഭിക്കുകയും ലെയ്തു.  

 

 

 

 



 

 ക്ലീനിങ്  

ആബ്ൊഗേ വകുപ്പുമായി ബ്െർെ് മുനിസിപ്പാല്ിറ്റി എല്ലാ വാർഡിബ്ല്ക്കും 

ക്ലീനിങ് നടത്തുവാനായി ഫണ്ട്് ലകാടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്പവർത്തനത്തിൽ 

സജീവമായിതലെ നമ്മ്ുലട അംഗങ്ങളും പങ്കാളികൾ ആയിട്ടുണ്ട്. തന്മൂല്ം 

വെും കാല്ലത്ത പകർച്ചവോധികളിൽ നിെും ഒെു പെിധി വലെ പ്പബ്ദരലത്ത 

തടയാൻ കഴിയും എെ് തലെയാണ് പ്പതീക്ഷിക്കുെത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ 

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്പളയം നാര നഷ്ടം വെുത്തിയ ഒെു പ്പബ്ദരം കൂടി 
ആയിെുെബ്ല്ലാ ബ്നാർത്ത് പറവൂർ.  

 

 

 

 



 കൃഷി വയാരനം  

 

ജില്ലാ മിഷന്ലറ പ്പബ്ത്തേക മത്സെമായ എന്ലറ മണ്ണ് എന്ലറ അടുക്കള എെ 

ബ്പ്പാപ്ഗാമിൽ ഇവിലട നിെും നല്ല െീതിയിൽ തലെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിെുെു.  

 

 

 മുഖയമപ്രിയുടെ സഹായഹസ്കതം  

ബ്കാവിഡ് കാല്ത്തു പ്പയാസം അനുഭവിക്കുെവർക് സാമ്പത്തിക സഹായം 

നൽകിയിെുെു. ജില്ലാ മിഷനിൽ നിെും അനുവദിച്ചുതെ 2 ബ്കാടി െൂപ 

സമയബന്ധിതമായി അർഹതലപട്ടവലെ കലണ്ടത്തി അബ്പക്ഷകൾ ബാങ്കിൽ 

ലകാടുത്തു തീർക്കുവാനായി സാധിച്ചു.  

 



 

 സപ്ലൈകകാ വഴിയുള്ള രാക്കിങ്  

 

സപ്ലൈബ്കാ വഴിയുള്ള  ഭക്ഷേദാനേകിറ്റ് പാക്കിങ് നായിട്ട് സി ഡി എസ് 

ലെയർബ്പഴ്സൺ അടക്കം എല്ലാ ലമബ്മ്പഴ്സും ഒെിച്ചു നിെു ലകാണ്ട് നല്ല 
പ്പവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്െ വക്കുവാൻ സാധിച്ചു.  

 

  

 

ടരാതു പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

ബ്കാവിഡ് 19 പ്പതിബ്ൊധ പ്പവർത്തനങ്ങളുലട ഭാഗമായി വടക്കൻ പറവൂർ 

നഗെസഭ കുടുംബപ്രീ പ്പവർത്തകർ മികച്ച െീതിയില്ുള്ള പ്പവർത്തനം ആണ് 

നടത്തി വെുെത്. ആെംഭത്തിൽ കവാറൻന്ലറയിനിൽ കഴിഞ്ഞിെുെ 2 

കുടുംബങ്ങൾക് ആവരേമായ ഭക്ഷണം, മെുെ്, മറ്റു ആവരേ സാധനങ്ങൾ 

എല്ലാം ലകാണ്ട് എത്തിച്ചു നൽകുെതിൽ സി ഡി എസ് മുഖ്േ പങ്കു വഹിച്ചു. 
നഗെസഭയിൽ വബ്യാജനങ്ങൾകായി പ്പബ്തേകം ലഹല്പ് ലഡസ്കുകൾ 

ആെംഭിച്ചു. അതിനു പുറലമ ആപ്രയ പദ്ധതിയിൽലപട്ട     അഗതി 



വബ്യാജനങ്ങലള  ബ്ഫാണിൽ ബന്ധലപടുകയും അവരേമായ എല്ലാ 

സഹായഹസ്തങ്ങളും ലെയ്തു ലകാടുക്കുവാനും സാധിച്ചു. 

 

 

 

 കൂടാലത കുടുംബപ്രീയും നഗെസഭയും കൂടി ബ്െർെ് കമ്മ്േൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

/ജനകീയ ബ്ഹാട്ടൽ ആെംഭിക്കുകയും  ഒെുപാട് ആപ്രയർക്ക് ഭക്ഷണം 

നൽകുവാനും സാധിച്ചു. നാളിതുവലെ അതിന്ലറ സുഗമമായ 

പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മ്ുലട അംഗങ്ങളുലട പ്പവർത്തനം എടുത്തു 
പറബ്യണ്ടതാണ്. 

 

സി ഡി എസ്  ലെയർബ്പഴ്സൺ, അക്കൗണ്ടന്്, NULM CO എെിവെുലട 

പ്പവർത്തനം പ്പരംസ അർഹിക്കുെതാണ്. ഇതുവഴി അഗതികൾ , നിൊപ്രയർ, 

അനേ സംസ്ഥാന ലതാഴില്ാളികൾ  തുടങ്ങിയവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു 
നൽകാൻ സാധിച്ചതിൽ കുടുംബപ്രീയുലട പങ്കാളിത്തം ബ്വറിട്ടു നിൽക്കുെു.  

      

 



 

മലറ്റാെു സുപ്പതാന കാെേം എന്താെ് വച്ചാൽ എല്ലാ വാർഡിലല്ക്കും ബ്പ്ഗാ 

ബാഗുകൾ വിതെണം ലെയ്തു കുടുംബപ്രീ അംഗങ്ങൾകിടയിൽ കൃഷി 
ബ്പ്പാത്സാഹനം നടത്താൻ സാധിച്ചു എെതാണ്. ബ്കാവിഡ് 19 ന്ലറ 

ദുെിതാരവാസ നിധിയിബ്ല്ക്ക് സംഭാവന നൽകുെതിനായി അയൽകൂട്ടങ്ങളിൽ 

നിെും ഫണ്ട്് സവെൂപിച്ചു വെുെു. അയൽകൂട്ടങ്ങൾ കുടുംബപ്രീ വഴി 
ബാങ്കുകളിൽ നിെും ല്ഭേമാകുെ CMHHLS വായ്പ ല്ഭേമാകുെതിനു 
ബാങ്കുകളിബ്ല്ക്ക് സി ഡി എസ്  ന്ലറ രുപാർരബ്യാട് കൂടി അബ്പക്ഷകൾ  

നൽകുവാനും സാധിച്ചു.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഇപ്തയും ഒലകയാണ് ബ്നാർത്ത് പറവൂർ സി ഡി എസ് ന്ലറ കീഴിൽ നടെ 

െുെുക്കം െില് ബ്കാവിഡ് കാല് പ്പവർത്തനങ്ങൾ. 

 

RIJAS O JAMAL                                                GEETHA PARAMESHWARAN 

9745222450                                                           9961071599 

ME BLOCK CORDINATOR                               CDS CHAIRPERSON 

MULANTHURUTHY                                          NORTH PARAVOOR 


