
2017   ഡിസംബർ മാസത്തെ ഫീൽഡ് സന്ദർശന റിപ്പാർട്്ട 

1.  

തീയതി     :04-12-2017 

സന്ദർശിച്ച ജില്ല   :പാല്ക്കാട് 

സന്ദർശിച്ച പ്പപ്േശം  : പാല്ക്കാട് ത്ത ൌൺ,   

 

ത്തെയ്ത പ്പവർത്തികൾ  

 അട്ടപാ ി  ീം പ്യാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക് ർ 

നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചു പ്െർന്നു 

 പി എം യു  ീം അംഗംങ്ങൾ െർച്ച ന െി 
 പ്പധാനത്തപട്ട പ്പവർത്തനങ്ങൾ വില്യിരുെി 
 അട്ടപാ ി പ്പവർത്തനങ്ങൾ ത്തമച്ചത്തപ ുൊൻ ആവശയമായ 

നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി 

മനസില്ാക്കിയത് 

 പട്ടിക് വർഗക്കാർക്കി യിൽ പ്പവർെിക്കുപ്പാൾ മിക്ച്ച പിന്തുണ 
ഉറപു വരുെണം 

 പട്ടിക്വർഗ ക്ു ുംബങ്ങളുത്ത  ക്ൂത്ത  ഉള്ള ഒരാളായി പ്വണം 
പ്പവർെിക്കാൻ 

 പ്പധാനമായും ഫീൽഡ് തല്െിൽ മിക്ച്ച പ്മാണിറ്ററിങ് എല്ലാ 
പ്പവർെനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്ണം 

 ക്മ്മ്യൂണിറ്റി എതിർക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്പവർെനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ാൻ 
പാ ില്ല 

തു ർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 പട്ടിക്വർഗ പ്മഖല്യിത്തല് പ്പവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ 

സർക്കാരുകൾക്കുും വളത്തര പ്പാധാനയം ഉള്ളതാണ്. അതിനനുസരിച്ചു 

പ്പ്പാപ്ഗാമുക്ൾ ഉണ്ടാക്ണം 

 അട്ടപാ ിയിത്തല് പി എം യു, അനിപ്മറ്റർ മാരുത്ത  പ്പവർത്തനും 

ക്ൃതയമായി വില്യിരുെണം 

 അട്ടപാ ി ക്മ്മ്യൂണിറ്റി ക്ിച്ചൻ പ്പവർത്തനങ്ങൾ  സംബന്ധിച്ചു ഒരു 
പഠനം ആപ്രാഗയ - സാപെിക് മാറ്റങ്ങൾ മനസില്ാക്കാൻ 

സംഘ ിപിക്കണം 

 

  



2.  

തീയതി     :21-12-2017 

സന്ദർശിച്ച ജില്ല   : ത്തക്ാല്ലം  

സന്ദർശിച്ച പ്പപ്േശം  : ക് യ്ക്കൽ ബഡ്സ് സ്ക്ൂൾ 

 

ത്തെയ്ത പ്പവർത്തികൾ  

 താജിക്കിസ്ഥാൻ രാജയെു നിന്നും ക്ു ുംബപ്ശീ പഠിക്കാൻ 

വന്നവർക്കു ബഡ്സ് സംബന്ധിച്ച ക്ാരയങ്ങൾ വിവരിച്ചു നൽകി. 
 ക് യ്ക്കൽ ബഡ്സ് സ്ക്ൂൾ പ്പവർത്തനും മനസില്ാക്കി. 

മനസില്ാക്കിയത് 

 ക് യ്ക്കൽ ബഡ്സ് സ്ക്ൂൾ ത്തെറിയ സൌക്രയെില്ാണ് 
പ്രവർെിക്കുന്നത് 

  അ ിസ്ഥാന സൌക്രയമില്ലായ്മയാണ് ബഡ്സ് സ്ക്ൂൾ പ്നരി ുന്ന 
പ്പധാന പ്പശ്നം  

 ബഡ്സ് സ്ക്ൂൾ സംബന്ധിച്ചു ഒരു താരതമയ പഠനം ക്ു ുംബപ്ശീ 
ന പ്െണ്ടത് അതയാവശയമാണ് 

 താജിക്ിസ്താൻ പ്പപ്േശെു നമ്മ്ുത്ത  ബഡ്സിൽ ഉള്ള ക്ുട്ടിക്ൾ 
ഉത്തണ്ടങ്കിൽ പ്പാല്ും അവത്തര വീട്ടില്ുള്ളവർ പുറപ്െക്കു 
വി ുക്പ്യാ ഇെരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എെിക്കുക്പ്യാ 
ത്തെയ്യുന്നില്ല. 

 

തു ർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 ബഡ്സ് സംബന്ധിക്കുന്ന പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ആവശയമായ 

പിന്തുണക്ൾ പ്പവർത്തി പരിെയെിന്ത്തറ അ ിസ്ഥാനെിൽ 

നല്ക്ാൻ സാധിക്കും 

 ക്ു ുംബപ്ശീ മുഖാന്തിരം ഒരു ബഡ്സ് & മറ്റു സ്ത്തപഷ്യൽ സ്ക്ൂൾ 

താരതമയ പഠനെിന് ആവശയമായ പിന്തുണക്ൾ നൽകാും 

 

  

  



3.  

തീയതി     :25-12-2017 

സന്ദർശിച്ച ജില്ല   : തിരുവനന്തപുരം 

സന്ദർശിച്ച പ്പപ്േശം  : വിതുര ത്തെപൻക്ുന്ന് പ്ക്ാളനി 

 

 ത്തെയ്ത പ്പവർത്തികൾ 

 പ്ക്ാളനിയിത്തല് ക്ാണി മൂപനുമായി സംസാരിച്ചു 

 പ്ക്ാളനിത്തയ േത്തെ ുെ പ്പവർത്തനങ്ങൾ മനസില്ാക്കി 
 വീട് സന്ദർശിച്ചു പ്ക്ാളനിയിത്തല് ക്ുട്ടിക്ളുമായി സംസാരിച്ചു, 

ക്ു ുംബപ്ശീ ല്ീഡർമാരുമായി സംസാരിച്ചു 

 

മനസില്ാക്കിയത് 

 ക്ു ുംബപ്ശീ, ബാല്സഭാ പ്പവർത്തനങ്ങൾ ഊരിൽ ഇനിയും 

എൊനുണ്ട് 
 ക്ൃതയമായിട്ടുള്ള ഇ ത്തപ ല്ുക്ൾ പ്വണ്ട സമയെു ല്ഭിപ്ക്കണ്ട 

ക്ു ുംബങ്ങൾ ആരുത്ത യും പരിഗണന ല്ഭിക്കാത്തത നില്നിൽക്കുന്നുു 

 

തു ർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 അ ുെ അവധി േിവസങ്ങളിൽ സന്ദർശനും ന െി ക്ുട്ടിക്ൾക്്ക 

ആവശയമായ ഒരു പ്പപ്ൊേന പരിപാ ി സംഘ ിപിക്കണം 

 ട്പ് ബൽ വക്ുപ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഉൾപ്പെപ്പെ ഒരു സംയുക്ത പ്യാഗം 

സംഘ ിപിച്ചു പ്പവർത്തനങ്ങൾ ന െണം 

 

  

  



4.  

തീയതി     :26-12-2017 

സന്ദർശിച്ച ജില്ല   : ആല്പുഴ 

സന്ദർശിച്ച പ്പപ്േശം  : ആരയാട് പ്ലാക്ക് പഞ്ചായെു ഹാൾ 

 

 ത്തെയ്ത പ്പവർത്തികൾ 

 ഉള്ളാ  വിഭാഗെിത്തല് സ്പ്തീക്ൾക്ക് ത്തതാഴിൽ സംബന്ധമായ 
വിവരണം നൽക്ി 

 ക്യർ പ്പവർെനവുമായി ത്തതാഴിൽ ത്തെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന  45 
സ്പ്തീക്ത്തള അഭിമുഖം ന െി 

മനസില്ാക്കിയത് 

 വരുമാന മാർഗം ഇല്ലായ്മയാണ് ഉള്ളാ  ക്ു ുംബങ്ങളുത്ത  പ്പധാന 
പ്പശ്നം 

 പല് ക്ാരയങ്ങത്തള ക്ുറിച്ച് പ്നരത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കാെതു 
ത്തക്ാണ്ട് മുൻപ് ല്ഭിപ്ക്കണ്ട അവസരങ്ങൾ നഷ്ടത്തപട്ട ക്ുത്തറ പ്പർ 
ആല്പുഴയിൽ പട്ടിക്വർഗ്ഗക്കാരുണ്ട് 

തു ർ പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 ക്യർ സംബന്ധിച്ച പരിശീല്നം ന െുന്നതിന് തയ്യാറായ ക്യർ 

പ്ക്ാർപദ്ദേഷൻ അധിക്ാരിക്ളുമായി തു ർനെപെികൾ 

സംഘ ിപിക്കണം 

 ആല്പുഴ ജില്ലാ മിഷ്ൻ ട്പ് ബൽ പ്പവർത്തനങ്ങൾ ക്ൃതയമായി 
വില്യിരുെണം 

 


