
ഫീൽഡ് വിസിറ്റ്  റിപ്പോർട്ട് 

കയ്യൂർ ചീപ്േനി സി ഡി എസ് , കോസർപ് ോഡ്  

 

കോസർപ്കോടിന്റെ കണ്ണൂർ അതിർത്തി ഗ്രോേേോയ കയ്യൂർ ചീപ്േനി സി ഡി എസ് ആയിരുന്നു 

ഫീൽഡ് വിസിറ്റിനോയി ലഭിച്ചത്, പ്രകൃതിയോൽ അനുഗ്രഹീതേോയ ഈ ന്റകോച്ചു ഗ്രോേം, കുടംബശ്രീ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന്റകോണ്ടം വളന്റെയധികം േികച്ചു നിൽക്കുന്നു. 330 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലോയി 

ഏകപ്േശം 5387 ഓളം അം ങ്ങൾ കുടംബശ്രീ സംവിധോനത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 

ശ്രീലത.  സി. റ്റി എന്ന കഴിവം സഹോയ േനസ്ഥിതിയുമുള്ള സി ഡി എസ് ന്റചയർപ്േഴ്സണ് കീഴിൽ 

ഇവിടന്റത്ത കുടംബശ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ോം തന്റന്ന ഭദ്രം, സി ഡി എസ് ന്റചയർ പ്േഴ്സന്റന 

കൂടോന്റത േറ്റു അം ങ്ങളം തന്റെ ഉത്തെവോേിതവന്റത്ത ഒരു ശോേേോയി കോണോന്റത അ തികന്റളയും 

നിെോലംബന്റെയും േോെിദ്രയം അനുഭവിക്കുന്നവന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിപ്ലക്ക് ധധെയപ്ത്തോന്റട 

ന്റകോണ്ടവെോൻ അശ്രോന്തം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തന്റന്നയോണ് എന്ന് അവപ്െോട കുറച്ചു പ്നെം ഉള്ള 

ചർച്ച ന്റകോണ്ടതന്റന്ന േനസ്സിലോയി, ബഡ്സ് സ്കൂൾ, വപ്യോജന അയൽക്കൂട്ടം എസ ടി 

അയൽക്കൂട്ടം തുടങ്ങി കുടംബശ്രീയുന്റട മുഖമുദ്രയോയുള്ള േിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളം ഇവിന്റട 

നടന്നുവരുന്നു,  

 

േോനസിക ന്റവല്ലുവിളി പ്നെിടന്നവർക്ക്,  

ബഡ്സ് സ്കൂൾ. ഒപം ബഡ്സ് ന്റെഷ്യൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 

സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭോ േോയി ആേയം പ്േോയത് ബഡ്സ് കുട്ടികളന്റട അമ്മേോരുന്റട ന്റെഷ്യൽ 

അയൽക്കൂട്ടം കോണോൻ ആയിരുന്നു, വളന്റെ നിലവോെം പുലർത്തുന്ന ഒരു സ്കൂൾ തന്റന്നയോണ് 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞത്, ആരുപ്ടയും ശലയേില്ോന്റത ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തു േെങ്ങളോൽ ചുറ്റന്റപട്ട നല് 

എംന്റകട്ടുറപ്പുള്ള ന്റകട്ടിടം, അവിന്റടന്റയത്തിയപ്പോൾ ന്റചയർപ്േഴ്സൺ േതിനഞ്ചു പ്േെ് അടങ്ങുന്ന 

ബഡ്സ് ന്റെഷ്യൽ അയൽകൂട്ടോന്റത കുറിച്ച് അഭിേോനപ്ത്തോന്റട എപ്ന്നോട് വിശേീകെിക്കുകയും 

തുടർന്ന് അയൽക്കൂട്ടം കൂടന്നത് കോണുവോനോയി കൂട്ടിന്റകോണ്ട പ്േോവകയും ന്റചയ്തു, പ്രതികൂല 

കോലോവസ്ഥ മൂലം അന്ന് കുറച്ചു പ്േന്റെ വന്നിരുന്നുള്ളു, എന്നോൽ തന്റന്നയും അയൽക്കൂട്ടം കൂടകയും 

ഒരു സവയംന്റതോഴിൽ സംെംഭം നടത്തുന്നതിന്റന േോട്ടി അവർ ചർച്ച ന്റചയ്യുകയും ന്റചയ്തു. തയ്യൽ, 

പ്േപർ പ്േന നിർമ്മോണം എന്നിങ്ങന്റന അവർക്കു ന്റചയ്യോൻ കഴിയുന്ന മുതൽ മുടക്ക് കുറഞ്ഞ 

സംെംഭങ്ങന്റള കുറിച്ച് ന്റചയർപ്േഴ്സൺ അവപ്െോട വിശേീകെിച്ചു. അയൽകൂട്ടം 

അവസോനിച്ചപ്പോൾ സവന്തേോയി ഒരു സംെംഭം എന്ന ആശയം വളന്റെ ശക്തേോയി തന്റന്ന 

അവരുന്റട േനസ്സിൽ കയറികൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കോെയം എനിക്ക് പ്ബോധയേോയി 

 



സംഘടനയുന്റട കരുത്ത് ന്റതളിയിച്ചു അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 

ബഡ്സ് സ്കൂൾ സന്ദർശനത്തിന് പ്ശഷ്ം അയൽക്കൂട്ടം കോണുവോനോയി പ്േോയി, ഒരു 

അയൽക്കൂട്ടം എങ്ങന്റന നടക്കുന്നു, എന്റന്തോന്റക്കയോണ് അതിന്റെ നടേടിക്രേങ്ങൾ എന്ന് 

േനസ്സിലോക്കോൻ കഴിഞ്ഞു. ത്രിഫ്റ്റ് തുക േിെിക്കുന്നതും, അത് ബുക്കിൽ പ്െഖന്റേടത്തുന്നതും ഒന്റക്ക 

കണ്ട േനസ്സിലോക്കി, തുടർന്ന് പ്രപ്േശത്തു േോലിനയം ന്റേരുകുന്നതിന്റന കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയോയിരുന്നു, 

ജീവിത തിെക്കുകൾക്കിടയിലം ഇതുപ്േോന്റലയുള്ള സമൂഹ നന്മ നിറഞ്ഞ കോെയങ്ങൾ ചർച്ച 

ന്റചയ്യുവോൻ അയൽക്കൂട്ടം പ്വേിയോകുന്നതുകണ്ട വളന്റെയധികം അഭിേോനം പ്തോന്നി. അവിന്റട 

ഹെിതകർമ്മ പ്സന നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളം ചർച്ചയിപ്ലക്ക് കടന്നുവന്നു. അവിടന്ന് ആൻ 

തിെിച്ചു പ്േോരുപ്പോൾ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ എന്തോണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിന്റനപറ്റി ഒരു മുഴുവൻ 

ചിത്രം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. 

 

അവസെങ്ങളന്റട കൃതയേോയ വിനിപ്യോ ം,  

ഒട്ടനവധി കുടംബശ്രീ സംെംഭങ്ങൾ  

സന്ദർശനത്തിനോയി അടത്ത് തിെന്റഞ്ഞടത്തത് സംെംഭങ്ങൾ ആയിരുന്നു, കശുവണ്ടികൾ  

പ്ശഖെിച്ചു ഗുണനിലവോെം അനുസെിച്ചു തെം തിെിച്ചു േോയ്ക്ക് ന്റചയ്തു വിേണിയിൽ എത്തിക്കുന്ന 

സഫലം കോഷ്ൂസിപ്ലക്കോയിരുന്നു ആേയം പ്േോയത് . പ്ജോലിയിൽ മുഴുകിയിെിക്കുന്ന കുറച്ചു 

കുടംബസ്ത്രീ വനിതകന്റള കോണുവോനും േെിചയന്റപടോനുേോയി. തുടർന്ന് അതിനടത്തു തന്റന്ന 

പ്രവർത്തിക്കുന്ന േധുശ്രീ എന്ന പ്തൻ ഉത്േോേന വിതെണ പ്കന്ദ്രം, അതുപ്േോന്റല തന്റന്ന 

കുടംബശ്രീ നടത്തുന്ന ഒരു ഡി ടി േി ന്റസെർ എന്നിവയും സന്ദർശിച്ചു,  

 

ആശ്രയ കിറ്റ് വിതെണം 

ഈ സന്ദർശനത്തിൽ തന്റന്ന കുറച്ചു ആശ്രയ ഉേപ്ഭോക്തോക്കന്റള കോണുവോനും േെിചയന്റപടോനും 

അവെിൽ നിന്നും കോെയങ്ങൾ പ്ചോേിച്ചു േനസ്സിലോക്കുവോനും കഴിഞ്ഞു. കൃതയേോയി അവർക്കു ആശ്രയ 

കിറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളന്റെ സപ്ന്തോഷ്ം പ്തോന്നി, അതിലേെി അവെിൽ ഓപ്െോ 

ആളം അർഹിച്ചവർ തന്റന്നയോണ് എന്നതോയിരുന്നു ഞോൻ േനസ്സിലോക്കിയ ഏറ്റവം വലിയ കോെയം. 

ഓപ്െോ ആൾക്കോരുന്റടയും അവസ്ഥ അനുസെിച്ചു വയതയസ്ത നിെക്കിനുള്ള േലന്റവന്ജന 

സോധനങ്ങൾ ആയിരുന്നു നൽകുന്നത്.  

 

 

 



നിർപ്േശങ്ങൾ 

ഫണ്ടകളന്റട കൃതയേോയ വിതെണമുണ്ടോകണം 

അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ ത്രിഫ്റ്റ് തുകയിൽ നിന്നും വോയ്േന്റയടക്കോനുള്ള സംവിധോനം ഉണ്ടോകണം  

ഡി ഡി യു ജി ന്റക ധവ തുടങ്ങിയ േദ്ധതികൾക്ക് കൂടതൽ പ്രോധോനയം നൽകണം 
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