
പ്രാഥമിക വിവരം 

  തീരദേശ ദേഖലയായ  ചാവക്കാട് ദലാക്കിലല ഇതിലല തീരവുോയി അടുത്ത 

കിടക്കാത്ത ഒരു പഞ്ചായത്താണ് വടദക്കക്കാട് .കച്ചവടം, ഗൾഫ് ,കൂലിപ്പണി 
തുടങ്ങിയവയാണ് പ്പധാന വരുോന ോർഗ്ഗങ്ങൾ . 

പിന്നാക്ക സേുോയങ്ങളുലട ജനസംഖയ കൂടുതലുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ ജനങ്ങളുലട 

വിശിഷ്യ സ്തപ്തീകളുലട സാേൂഹികവും സാമ്പത്തികവും ആയ ഉന്നേനത്തിന്  ഈ 

കാലയളവിൽ കുടുംബപ്ശീക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് .കഴിഞ്ഞ കാലയളവിലല  

നാലാംക്ലാസിൽ വിേയാഭ്യാസദയാഗയത ോപ്തേുള്ള ലചയർദപഴ്സൺൻലെ 

ഇടലപടലുകളും പ്പവർത്തനങ്ങളും തലന്ന അതിന് േികച്ച ഉോഹരണോണ് 

പഞ്ചായത്ത് ഭ്രണസേിതിയുലട ഉദേയാഗസ്ഥരുലട എലലാ പ്പവർത്തനങ്ങളിലും 

കുടുംബപ്ശീക്ക് ലഭ്ിക്കുന്നു എന്നത് എടുത്തു പെദയണ്ട വസ്തതുതയാണ്. 

ല ാക്ക് ഡൗൺ കാ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

ദലാകലോന്നാലകയുള്ള ജനങ്ങലള  പ്പയാസത്തിൽ ആക്കി കടന്നുവന്നിട്ടുള്ള  

ലകാദൊണ  എന്ന േഹാവിപത്തിൻലെ സേയത്ത്  േികച്ച ോതൃക കാണിക്കാൻ 

വടദക്കക്കാട് പഞ്ചായത്തിലല  കുടുംബപ്ശീ പ്പവർത്തകർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

ദബാധവൽക്കരണം ആവശയക്കാർക്ക് അ സഹായലേത്തിക്കുക ദലാക്ക് ഡൗൺലല 

ഒറ്റലപ്പടുത്തൽ ഇലലായ്േ ലചയ്യാൻ ദവണ്ട നടപടി സവീകരിക്കുക തുടങ്ങി േനുഷ്യ 

ജീവൻലെ എലലാ ദേഖലയിലും വടദക്കക്കാട് കുടുംബപ്ശീ ഉത്തേ ോതൃകയായിട്ടുണ്ട് 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

ദലാക്ക് ഡൗൺ ലാബ് ദഡാഗ് കർശനോക്കുകയും പ്ഗാേ പഞ്ചായത്തിൽ 

താേസിക്കുന്ന അനവധി ലതാഴിലാളികൾക്കും നിതയവൃത്തിക്ക് വകയിലലാത്ത 

അവർക്കും ഭ്ക്ഷണം ഒരു ലവലലുവിളിയായി സന്ദർഭ്ത്തിലാണ് വടദക്കകാട് 

പഞ്ചായത്ത് കേയൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ ആരംഭ്ിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ആവശയം 

ഉന്നയിച്ച ഉടലനതലന്ന ദസവന സന്നദ്ധരായി കുടുംബപ്ശീ പ്പവർത്തകർ 

േുദന്നാട്ടുവന്നു ആൊം വാർഡിലല സവാദ് സംരംഭ്ം യൂണിറ്റിലലയും കുെച്ച് ദസവന 

സന്നദ്ധരായ കുടുംബപ്ശീ പ്പവർത്തകരുലടയും യും പ്ശേഫലോയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി 
കിച്ചൻ വിജയകരോക്കാൻ സാധിച്ചത് .ആേയ േിവസങ്ങളിൽ നാടൻ done ഭ്ക്ഷണം 

തയ്യാൊക്കിയ ഇവർ അതിഥി ലതാഴിലാളികളുലട അഭ്യർത്ഥന ോനിച്ച് അവരുലട 

ആവശയാനുസരണേുള്ള ഭ്ക്ഷണം തയ്യാൊക്കി നൽകുകയും ലചയ്തു. 
പകലന്തിദയാളം ഇവർ ലചയ്ത ദസവനം സ്തതുതയർഹോണ് .ദലാക്ക് ഡൗൺ ഇളവ് 

വരികയും ലതാഴിലാളികളും കുെച്ചുദപർ  നാട്ടിൽ ദപാകുകയും ലചയ്ത 

സാഹചരയത്തിൽ ഭ്ക്ഷണ പ്പശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് വലര കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ  

പ്പവർത്തിച്ചു. 

ല ാക്ക് ഡൗണിൽ തുറന്ന് മനസ്സുകൾ 



വദയാജനങ്ങൾ ,ബാല സഭ്ാംഗങ്ങൾ, അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ ,എന്നിവർക്ക് ദവണ്ടി 
നടത്തിയ പ്കിയാത്മകോയ പരിപാടികളിൽ േികച്ച പങ്കാളിത്തോണ് 

പഞ്ചായത്തിലല കുടുംബപ്ശീ പ്പവർത്തകരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്. 

ബാലസഭ് കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ വിവിധ പരിപാടികളിൽ ലപൻസിൽ 

ദപ്ഡായിങ് പരിപാടിയിൽ രണ്ടാം സമ്മ്ാനം ദനടാൻ പഞ്ചായത്തിലല ബാലസഭ്ാ 

അംഗത്തിന് സാധിച്ചു . 

വദയാജനങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ പരിപാടിയിലും  വദയാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ  

അംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പലങ്കടുത്തു. ആയത് പുസ്തതകം ആക്കാനുള്ള പ്ശേത്തിലാണ് 

കുടുംബപ്ശീ സി ഡി എസ്ത. 

അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്കും സംരംഭ്ങ്ങൾക്കു ോയി നടത്തിയ ലകാദൊണ 

കാലലത്ത രുചിദഭ്േങ്ങൾ എന്ന കുക്കെി ദഷ്ായിലും അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ 

പലങ്കടുത്തു . 

ഇത്തരം പരിപാടികൾ അവർക്ക് നൽകിയ ോനസിദകാലലാസലത്ത കുെിച്ച്  പല 

അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളും  ജിലലാേിഷ്ന് വിളിച്ചെിയിക്കുകയും നന്ദി പെയുകയും 

ലചയ്തു. 

ഇടപെടലുകൾ 

ലകാദൊണയുലട പ്പദതയക സാഹചരയത്തിൽ അടിയന്തരോയി ോസ്ത് 

നിർമ്മ്ിക്കാൻ ആവശയലപ്പട്ടദപ്പാൾ  പഞ്ചായത്തിലല ടടലെിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ 

ഏലറ്റടുക്കുകയും നിർമ്മ്ിച്ച ോസ്തകുകൾ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന േിഷ്ൻ 

തൃശ്ശൂർ ജിലലാേിഷ്ൻ എന്നിവിടങ്ങളിദലക്ക് എത്തിക്കുകയും ലചയ്തു കൂടാലത 

പഞ്ചായത്തിലല  ലതാഴിലുെപ്പ് ലതാഴിലാളികൾക്കായുള്ള ോസ്തക്കുകൾ േുഴുവൻ 

നിർമ്മ്ിച്ച് നൽകിയത്  കുടുംബപ്ശീ സംരംഭ്ം യൂണിറ്റുകളാണ്. 

സന്നദ്ധ പ്പവർത്തകരുലട സഹായദത്താലട  ആദരാഗയ പ്പവർത്തകർ ആപ്ശയ 

ഗുണദഭ്ാക്താക്കൾ എന്നിവർക്ക് മാസ്കുകൾ നിർമ്മ്ിച്ചു നൽകി 

ആപ്ശയ കിറ്റുകൾ സേയബന്ധിതോയി ഗുണദഭ്ാക്താക്കൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് 

ദവണ്ടി കുടുംബപ്ശീ സിഡിഎസ്ത ദനതൃതവത്തിൽ  കിറ്റുകൾ ആപ്ശയ 

ഗുണദഭ്ാക്താക്കളുലട വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു. ദലാക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് കിറ്റുകൾ 

ആവശയക്കാരിൽ എത്തിച്ച ഈ നടപടി എടുത്തുപെദയണ്ടതാണ്. 

ഇതിദനാലടാപ്പം ആപ്ശയ ഗുണദഭ്ാക്താക്കൾക്കായി സാനിടെെസർ ോസ്ത്  

എന്നിവയും നൽകുകയുണ്ടായി. 

ഭ്ൂരിഭ്ാഗം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും  സന്നദ്ധ ദസനയിദലക്ക് ആളുകൾ 

പലങ്കടുത്തു 



സടൈദകായുലട കിറ്റ് പാക്കിങ്ങിന് പഞ്ചായത്തിലല കുടുംബപ്ശീ അംഗങ്ങൾ 

പലങ്കടുത്തു 

ദലാകത്തിലല തുടർന്നു ഇന്ന് സർക്കാർ പ്പഖയാപിച്ച ച്ച ദലാണിന് അർഹരായ 

ആളുകലള കലണ്ടത്തുകയും അവർക്ക് സേയബന്ധിതോയി പാസാക്കുന്നതിന് 

ദവണ്ട നടപടികൾ സി ഡി എസ്ത സവീകരിക്കുകയും ലചയ്തു. 

തുടർന്നും ഈ ദസവന സന്നദ്ധരായ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ പ്പവർത്തന സജ്ജോണ് . 


