
പ്രതിമാസ ഫീൽഡ ്വർക്ക ്റിപ്പാർട്ട ്

ഒകപ്ടാബർ 2017 

 

തീയതികൾ     01-10-2017 , 02-10-2017, 22-10-2017 

ഫീൽഡ ്സന്ദർശനം നടത്തിയ ജില്ല  ആല്പുഴ 

ഫീൽഡ ്സന്ദർശനം നടത്തിയ പ്രപ്േശം  ആര്യാട്+ മാര്ാര്ിക്കുളം വടക്കു രഞ്ചായത്ത് 

ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ 

1. ആല്പുഴ ജില്ലയിചല് ഒറ്റചരട്ടു കിടക്കുന്ന രട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ മമപ്പ്കാ 

പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പ്രാഥമിക വിവര് പ്ശഖര്ണം നടത്തി 

2. 121 വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു, വീട്ടുകാരുമായി ആശയവിനിമയം  

നെത്തി അവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കി. 

മനസിലാക്കിയത് 

 ഉള്ളാെ സമുദായത്തിൽ  ടരട്ടവരായ കുെുംബങ്ങളിൽ ടരട്ട 

തെിയുമായി ബന്ധടെട്ട പ്രവർത്തിടെയ്യുന്നവരാണ ് കൂെുതൽ 

പരരും എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു . 

 വളടര പമാശമായ അവസ്ഥയിൽ വീെ്, കക്കൂസ,് കുെിടവള്ളം, 

ഭക്ഷണം, ടതാഴിൽ, അെിസ്ഥാന സൗകരയം തുെങ്ങിയ ഒട്ടനവധി 

പ്രശ്നങ്ങൾ പനരിെുന്നു ഇക്കൂട്ടർ. 

 ഓപരാരുത്തരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ വയതയസ്ത രീതിയിൽ മാപ്തപമ 

ഇെടരൊൻ സാധിക്കുകയുള്ളു എന്ന ്മനസിലാക്കി. 

 വിവിധ വകുെുകളുടെ ഏപകാരനം ഇല്ലായമ ഉള്ളാെ 

സമുദായത്തിൽ ടരട്ടവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ 

സംഗീർണമാക്കിയിട്ടുണ്ട ്. 

 വിദയാഭാസ കാരയത്തിലും, ടതാഴിൽ കാരയത്തിലും ടരാതുടവ 

നല്ല താല്പരയം കാണിക്കുന്നവടരയാണ് കാണാൻ  സാധിച്ചത.് 

 ഒരു വകുെിന ് മാപ്തമായി രരിഹരിടച്ചെുക്കാൻ  രറ്റുന്നതല്ല 

അവിെുടത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ. 



 അയൽവാസികളുടെ െൂഷണവും ഒറ്റടരെുത്തലും കൂെുതൽ 

അനുഭവക്കുന്നുണ്ട,് കൂൊടത ടെറിയ രീതിയിലുള്ള വർണ 

വിപവെനവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട ്

 കുെുംബപ്ശീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രിപന്നാക്ക അവസ്ഥയിലാണ ് . 

കൂെുതൽ കരുതലുകളും മുൻകടയ്യെുക്കലും ഇവിടെ 

ആവശയമാണ ്

 

തുെർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

 കുെുംബരരമായി വയക്തിഗത മമപപ്കാ പ്ലാനുകൾ 

തയ്യാറാകണം 

 ഓപരാ പമഖലടയ സംബന്ധിക്കുന്ന ടസക്ടർ പ്ലാനുകൾ 

തയ്യാറാക്കണം. 

 കുെുംബപ്ശീ അെിത്തറ ശക്തിടെെുത്തണം. 

 സി ഡി എസ ് പമൽപനാട്ടത്തിൽ അയൽക്കൂട്ട രൂരീകരണം , 

അയൽക്കൂട്ട പ്രപവശനം , ബാലസഭാ രൂരീകരണം , കൗമാര ക്ലബ് 

രൂരീകരണം നെത്തണം . 

 കുെുംബപ്ശീ അനിപമറ്റർ മാരുടെ പമൽപനാട്ടത്തിൽ 

ആവശയമായ രദ്ധതി രൂരീകരണം നെത്തണം. 

 ആലെുഴ ജില്ലയിടല ഒറ്റടെട്്ട അധിവസിക്കുന്ന രട്ടികവർഗ 

കുെുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ മികവുണ്ടാകാൻ ആവശയമായ 

രദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി എൻ ആർ എൽ എം നു സമർെിക്കണം. 

 ജില്ലാമിഷൻ മുഗാന്തിരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘെിെിക്കാൻ 

നിർപദശം നൽകിയത ്കൃതയമായി വിലയിരുത്തണം 

 

 

പ്രഭാകര്ൻ എം 

പ്പ്രാപ്്ാം മാപ്നജർ -മപ്ടബൽ  

കുടുംബപ്ശീ സംസ്ഥാനമിഷൻ 

 



പ്രതിമാസ ഫീൽഡ ്വർക്ക ്റിപ്പാർട്ട ്

ഒകപ്ടാബർ 2017 

 

തീയതി       17-10-2017 

ഫീൽഡ ്സന്ദർശനം നടത്തിയ ജില്ല  കാസറപ് ാഡ്  

ഫീൽഡ ്സന്ദർശനം നടത്തിയ പ്രപ്േശം   ഉേുമ  

ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ 

1. ഊര് മൂപന്മാരുചട രരിശീല്നം രരിരാടി വില്യിരുത്തി 

2. ഊരുമൂപന്മാർക്കു കുടുംബപ്ശീ യില്ൂചട ഉള്ള രട്ടികവർഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

രഠിപിച്ചു ചകാടുത്തു 

മനസിലാക്കിയത് 

1. ഊരുമൂപൻ മാർ ഊരിചല് മികച്ച പ്രവർത്തകരാണ് , ഇവർക്്ക ആവശയമായ 

രരിശീല്നം എല്ലാവരും നൽകകണ്ടതാണ് 

2. ഊരുമൂപൻ മാചര ഉപ്േയാ സ്ഥർ പ്വണ്ടപ്ത രരി ണിക്കാത്തതിനാൽ രാപ്രീയ 

രരമായി െൂഷണങ്ങൾക്്ക വിപ്േയമാകുന്നുണ്ട്. 

3. തുടർച്ചയായി ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശയങ്ങൾ 

രരിഹരിക്കചരടാചതയിരിക്കുപ്പാൾ  ഉണ്ടാകുന്ന നിരാശ ഊരിൽ മറ്റു 

പ്രശനങ്ങൾക്കു വഴിചയാരുചക്കാന്നു. 

4. പ്വണ്ടപ്ത രരി ണന കിട്ടാത്തതിനാൽ വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ 

മുൻകകയയടുക്കാൻ ചെറിയ മടി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് പ്രവൃത്തികളുചട 

 ുണഫല്ം കുറയ്ക്കുന്നു. 

തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ 

1. കുടുംബപ്ശീയുചട രട്ടികവർഗകമഖലയിയല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

പ്മൽകനാട്ടത്തിന ്ഒരു മൂപൻ മാരുചട രിന്തുണ ഉറപു വരുത്തണം 



2. ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ കുടുംബപ്ശീ യുചട സഹായപ്ത്താചട പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കണം. 

ഊരിചല് പ്രശ്നങ്ങൾ െർച്ച ചെയ്തു ഉെിതമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ 

കുടുംബപ്ശീ ചയ ശക്തിചപടുത്തണം. 
3. ഊരുമൂപന്മാർക ്മികച്ച അനുഭവങ്ങൾ കുടുംബപ്ശീ മു ാന്തിരം ല്ഭയമാക്കാൻ 

കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം 

 

 

 

പ്രഭാകരൻ എം 

പ്പ്രാപ് ാം മാപ്നജർ -ട്പ്ടബൽ  

കുടുംബപ്ശീ സംസ്ഥാനമിഷൻ 


