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ആമുഖം 

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ  പറവൂർ ബ്ലാക്കിലെ ഒരു പഞ്ചായത്ത്  ആണ് ബ്കാട്ടുവള്ളി . 

വര്ഷങ്ങളായി കുടുംബശ്രീയുലട ശ്പവർത്തനങ്ങൾ താലെത്തട്ടിബ്െക്കു 

എത്തിക്കുന്നതിനും പദ്ധതികൾ നടപ്പിൊക്കുന്നതിനും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 

മുൻനിര സി ഡി എസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് ബ്കാട്ടുവള്ളി സി ഡി എസ് .  സിഡ്്സ് 

ലെയർബ്പഴ്സൺ അടക്കമുള്ള ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും പഞ്ചായത്തും ഒറ്റലകട്ടായി 

നിന്നാണ് കുടുംബശ്രീയുലട ശ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് . ഇക്കെിഞ്ഞ ശ്പളയങ്ങളും  

ഇബ്പ്പാൾ  ബ്ൊകം മുെുവൻ ഭീതിയിൽ ആക്കിയ ബ്കാവിഡ്  ൧൯  എന്ന വയറസ്സും 

ശ്പതിബ്രാധിക്കുന്ന കാരയത്തിെും ഇവർ മുബ്ന്നാട്ടു തലന്നയാണ്  

22വാർഡുകളിൊയി 497 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 23 വബ്യാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 160 

സംഘകൃഷി ശ്ഗൂപ്പുകളും 161  സംരംഭങ്ങളും  53 ബാെസഭകളും  നിെവിൽ 

നല്ലരീതിയിൽ ബ്കാട്ടുവള്ളി സി ഡി എസ്സിൽ ശ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നു  

 

 സാമൂഹ്യ അടുക്കള  ( കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ) 

ബ്കാവിഡ് കാെത്തു ഏറ്റവും അധികം പെ ആളുകളും ബുദ്ധിമുട്്ട ബ്നരിടുമായിരുന്നത് 

ഭക്ഷണത്തിനായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടു ബ്കാട്ടുവള്ളി സി ഡി എസ്  ഒരു  സാമൂഹിക  

അടുക്കളയും  

 ഒരു ജനകീയ ബ്ഹാട്ടെും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുടക്കമിട്ടു .  സി ഡി എസ്സ് നടത്തിയിരുന്ന 

കമ്മ്യൂണിറ്റി  കിച്ചൺ  ദ്ിവസങ്ങബ്ളാളം ശ്പവർത്തിച്ചു . ജനകീയ ബ്ഹാട്ടെിന്ലറ 

ശ്പവർത്തനം ഇന്നും നല്ലരീതിയിൽ മുബ്ന്നാട്്ട ബ്പാകുന്നു.   നിരവധി സംഘകൃഷി 

ശ്ഗൂപ്പുകളിൽ നിന്നുമായി    110  കിബ്ൊ  പച്ചക്കറികൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിബ്െക്കു 

എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് .  ബ്ലാക്്ക പഞ്ചായത്തിൻലറ കൂലട സഹായബ്ത്താലട 

മാതൃക പരമായി തലന്ന മുബ്ന്നാട്ടു ബ്പാകുന്ന ജനകീയ ബ്ഹാട്ടൽ ൬ കുടുംബശ്രീ 

അംഗങ്ങൾ ബ്െർന്നാണ് നടത്തുന്നത.്   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

മാസ്ക ്നിർമ്മ്ാണം  

ബ്കാവിഡ് കാെത്തു സുരക്ഷാ മുന്കരുതെുമായി ബന്ധലപട്ടു ഏറ്റവും ആവരയമായ  

ഒന്നായിരുന്നു മാസ്ക് .  മാസ്കിന്ലറ െഭയത കുറവ് അറിഞ്ഞ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ സവയം 

മുബ്ന്നാട്ടു വന്നു മാസ്കിന്ലറ ശ്പവർത്തനങ്ങൾ ഏലറ്റടുക്കുകയായിരുന്നു . 

ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ  മാസ്കു കൾ സൗജനയമായി നിർമിച്ചുലകാടുത്ത ശ്ഗൂപ്പുകളും ഉണ്ട് . 

പിന്നീട ലകാബ്റാണ കാെബ്ത്ത സാമ്പത്തിക ശ്പതിസന്ധികലള തരണം ലെയ്യാൻ ഈ 

യൂണിറ്റുകൾക്്ക മാസ്ക് നിര്മാണത്തിെൂലട സാധിച്ചു .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കകാവിഡ്  ക ാൺ    

 ഈ സമയത്തു സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും  ബുദ്ധിമുട്്ട അനുഭവിക്കുന്ന ഓബ്രാ 

അംഗങ്ങൾക്കും  സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക  എന്ന െക്ഷയബ്ത്താലട തുടക്കമിട്ട   

മുഖ്യമശ്രിയുലട  സഹായ ഹസ്തമായ  ബ്കാവിഡ് ബ്ൊൺ വിവിധ  ബാങ്കുകളിൊയി 373  

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൊയി  4177   അംഗങ്ങൾക്കാണ് ബ്ൊൺ ലകാടുക്കുന്നത് .  

 

 



സംഘകൃഷി 

ലകാബ്റാണ കാെത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഏലറ്റടുത്ത ഒന്നായിരുന്നു കൃഷി . 

കുടുംബശ്രീയുലട കൃഷിയുമായി ബന്ധലപ്പട്ട മത്സരമായാ എൻ്്ലറ മണ്ണ് എൻ്്ലറ 

അടുക്കളയിൽ  പറവൂർ  ബ്ലാക്കിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മുബ്ന്നാട്ടു 

വന്നത ്ലകാട്ടുവള്ളിയിൽ നിന്നായിരുന്നു  . കുടുംബബ്ത്താലടാപ്പവും  

സുഹൃത്തുക്കൾലക്കാപ്പവും  സാമൂഹിക അകെം പാെിച്ചുലകാണ്ട് തലന്ന  

ലതാട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥെങ്ങളിൽ അവർ കൃഷിലയാരുക്കി  12 സംഘകൃഷി ശ്ഗൂപ്പുകൾ  

ഇതിൽ  പലങ്കടുത്തു . ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വിത്തുകളുലട  െഭയത കുറവ് 

ഉണ്ടായിരുലന്നങ്കിെും  കൃതയ സമയത്തു സി ഡി എസ്സ് ലെയർബ്പഴ്സൺ ഇടലപട്്ട  

കർഷകർക്്ക ആവരയമായ വിത്തുകൾ നൽകി .   

 

 

മറ്റു പ്രധാന  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

 സപ്ലൈബ്കാ  വെിയുള്ള സൗജനയ ഭക്ഷയ    വസ്തു ക്കളുലട  പാക്കിങ്ങിനും കുടുംബശ്രീ 

അംഗങ്ങളുലട  പങ്കാളിത്തം  ഉണ്ടായിരുന്നു . കൂടാലത ലകാബ്റാണ കാെത്തു  സാമൂഹിക 

അകെം പാെിച്ചുലകാണ്ട്  90 % അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും പലങ്കടുത്ത ഒന്നായിരുന്നു പ്ലസബർ 

ജാെകം പരിപാടി എന്നതും ശ്രബ്ദ്ധയമായി .  നിർധനരായ ബ്രാഗികളാക്കുള്ള മരുന്ന് 

വിതരണം മുതൽ അവരുലട ബ്രാഗവിവരങ്ങളും ബ്ക്ഷമവും അബ്നവഷിച്ചും , ആശ്രയ , 

ബ്കാളിംഗ് ലബൽ ഗുണബ്ഭാക്താക്കൾക്്ക ആവരയമായ സഹായങ്ങൾ ലെയ്തുലകാടുത്തും  

അവരുലട ഒപ്പം തലന്ന കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ഉലണ്ടന്നു ലതളിയിച്ചു . നിരരരമായി 

അവരുമായി ബ് ാണിെൂലട വിവരങ്ങൾ ഇബ്പ്പാെും അബ്നവഷിച്ചു ബ്പാകുന്നു . കൂടാലത 

മെക്കാെ  രുെീകരണവുമായി ബാന്ധലപ്പട്ടു കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ബ്െർന്ന് 

ബ്താടുകളും കാനകളും വൃത്തിയാക്കാനും മുൻപ്ലക എടുത്തു . മികച്ച 

ശ്പവർത്തനങ്ങളുമായി  ലകാടുവള്ളി സി ഡി എസ് മുബ്ന്നാട്്ട ബ്പാകുന്നു  
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