
1. ക ൊരട്ടി ഗ്രൊമ പഞ്ചായത്ത്  
   ആമുഖം     

        സാാംസ്കാര തലസ്ഥാനമായ തൃശ്ശൂർ ജിലലയുടെ  ടതക്കേയറ്റത്ത് സ്ഥിതി 
ടെയ്യുന്ന ടകാച്ചു പ്രക്കേശമാണ് ടകാരട്ടി.വ്യവ്സായിക നഗരമായ 
എറണാകുളാം  ജിലലയുമായി  അതിർത്തി രങ്കിെുന്ന ഈ പ്രക്കേശത്ത് 
കർഷകരുാം ടതാഴിലാളികളുാം അെങ്ങുന്ന വ്ലിടയാരു ജനവ്ിഭാഗാം 
അധിവ്സിേുന്നു.  കാർഷിക  സാംസ്കൃതിയുടെ പരതൃകാം ഉൾടോള്ളുന്ന  
രഞ്ചായത്തിൽ കൃഷി കൂൊടത നിരവ്ധി ടെറുകിെ സാംരാംഭകരുാം 
ഇൻക്ക ാരാർേ്,കിൻപ്  മുതലായ വ്ൻകിെ ടതാഴിൽ ക്കകപ്രങ്ങൾ 
സ്ഥിതിടെയ്യുന്നു. രഞ്ചായത്തിടല 19 വ്ാർഡുകളിലായി 206 കുെുാംബപ്ശീ 
അയൽേൂട്ടങ്ങളിൽ ഏകക്കേശാം  2500 ഓളാം കുെുാംബപ്ശീ അാംഗങ്ങൾ 
പ്രവ്ർത്തിേുന്നു. 
              കുെുാംബപ്ശീ തുെങ്ങിയതിന്ടറ ഈ 22 ആം വർഷത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ 

സാമ്പത്തിേ, സാമൂഹിേ, സ്ത്രീ ശാസ്ത്രീേരണ ്രവാർത്തnങ്ങളുറെ റെെുരൂൺ 

ആയി േുെുംബ്ശീ െിലറോള്ളുന്നു.രണ്ടു ദശേത്തിൽ രരം െീണ്ട 

്രവർത്തെങ്ങളിലൂറെ കേരളത്തിറല സ്ത്രീ ശാക്തീേരണത്തിലും സാമൂഹയ-

സാമ്പത്തിേ കമഖലേളുറെ ഉന്നമെത്തിലും െിർണായേമായ സംഭാവെേൾ 

െൽോൻ േുെുംബ്ശീയ്ക്ക് സാധിച്ചു. വവവിധയമാർന്ന ്രവർത്തെ 

രീരിേളിലൂറെ സമൂഹത്തിൻ്്റെ രുകരാഗരിക് ആകം െൽേുന്നരിൽ 

ഇകാലയളവിൽ േുെുംബ്ശീ വലിയ രങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാരി്ദയ 

ലഘൂേരണത്തിലൂറെ സാധാരണകാരുറെ ജീവിരറത്ത റമച്ചറെെുത്താെും 

േൂെുരൽ ചലൊത്മേമാകാെും േുെുംബ്ശീയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഇത്തരം 

്രവർത്തെങ്ങൾ കദശീയ-അന്തർകദശീയ രലത്തിൽ കരാലും അംഗീോരങ്ങൾ 

കെെിറകാെുകുേയുണ്ടായി.     സംസ്ഥാെം കോവിഡ് മഹാമാരിറയ കെരിെുന്ന 

ഈ സമയത്ത്  ടകാരട്ടി  േുെുംബ്ശീ ്രവർത്തേർ ്രരികരാധ 

്രവർത്തെങ്ങളിൽ സജീവ  രങ്കാളിത്തം ഏറെെുകുേയുണ്ടായി.  േമ്മ്യൂണിെി 
േിച്ചൻ ,  വകയാജെങ്ങളുറെയും ്രകരയേ ്ശദ്ധ ആവശയമുള്ളവരുറെയും 

രരിരക്ഷ, മാസ്ത്, സാെിവെസർ െിർമ്മ്ാണം, േൗൺസിലിംഗ് രിന്തുണ രുെങ്ങി 
െിർണായേമായ െിരവധി കസവെങ്ങൾക് അവർ ചുകാൻ രിെികുന്നു. 
്രളയോലങ്ങളിലും െിസ്തരുലമായ കസവെമാണ് അവർ െിർവഹിച്ചത്. 

ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ സർകാർ ആവിഷ്േരികുന്ന ജെകക്ഷമരദ്ധരിേൾ 

സാധാരണകാർകിെയിൽ ഫല്രദമായി െെെിലാകാൻ േുെുംബ്ശീ െൽേുന്ന 

സഹായം വളറര വലുരാണ്.  

്രിരല സംഘെൊ ചലിെിച്ചത്  

സി ഡി എസ്ത, എ ഡി എസ്ത, അയൽകൂട്ട രലത്തിൽ വാട്സസ്തആെ് ്ഗൂപ് േൾ 

വഴിയാണ് എലലാ അെിയിെുേൾ റോെുത്തു.മീെിംഗുേൾ േൂൊൻ രൊത്ത ഈ 

സാഹചരയത്തിലും എലലാ വർകുേൾ സ്തമാർട്ട്് കഫാണുേൾ വഴി വാട്സസ്തആെ് 
വഴി െെന്നു കരാേുന്നു.  



 

 

വാട്സസ്തആെ് ്ഗൂെ്്  
 സി ഡി എസ്ത, എ ഡി എസ്ത, അയൽകൂട്ട അംഗങ്ങറള ഉൾറെെുത്തിറോണ്ട് 
വാട്സസ്തആെ് ്ഗൂെ്് രൂരീേരിച്ചു.റോകൊണറയ കുറിച്ചുള്ള 

കബാധവത്േരണവും അയൽേൂട്ട തലത്തിൽ  അാംഗങ്ങൾേ് ക്കകാവ്ിഡ്19 
ടന കുറിച്ചുള്ള ക്കബാധവ്ൽേരണ ക്ലാസുകൾ വ്ാട്സസ്ആപ്പ് പ്ഗൂപ്പുകൾ വ്ഴി 
നെത്തുകയുണ്ടായി കൂൊടത ്രരികരാധ െെരെിേറളകുെിച്ചും 

രാറഴത്തട്ടികലകു എത്തികാൻ ഇരു സഹായേമായി.  
 

േമ്മ്യൂണിെി േിച്ചൻ  

സർകാർ െിർകേശം അെുസരിച്ചു ടകാരട്ടി േമ്മ്യൂണിെി േിച്ചൻ ഏപ്രിൽ 
3   ന് ആരംഭിച്ചു,  സി ഡി എസ് ടെയർക്കരഴ്സൺന്ടറ കെരൃരവത്തിൽ   
കലവ്റ കുെുാംബപ്ശീ  യൂണിറ്റ് ആണ്േമ്മ്യൂണിെി േിച്ചൻ െെത്തി 
വന്നത്. എലലാ സുരക്ഷ െെരെിേളും സവീേരിച്ചാണ് േമ്മ്യൂണിെി േിച്ചൻ 

െെത്തിയിരുന്നത് ടമമ്പർമാരുടെയുാം അാംഗങ്ങളുടെയുാം 
സന്നദ്ധപ്രവ്ർത്തകരുടെ സജീവ് സാന്നിധയാം ടകാണ്ട് 34 േിവ്സടത്ത 
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ  പ്രവ്ർത്തനാം വ്ളടര നലലരീതിയിൽ നെത്തുവ്ാൻ 
സഹായകമായി എലലാ േിവ്സവ്ുാം ഏകക്കേശാം ഇരുന്നൂക്കറാളാം 



ഭക്ഷണടപ്പാതികൾ വ്ിതരണാം ടെയ്യാൻ സാധിച്ചു. േുെുംബ്ശീ 
അയൽകൂട്ടങ്ങളും റജ എൽ ജി ്ഗൂെുേൾ വഴി ഏേകദശം 400 റേ ജി 
രച്ചകെി, രലചരകുേൾ ഈ േമ്മ്യൂണിെി േിച്ചെികലകു സംഭാവെ 

റചയ്ക്രു.  
 

 

 

 

 

 

 

 

കലാകകഡാൺ ോലറത്ത ്േിയാത്മേമായ ്രവർത്തെങ്ങൾ  

റോകൊണ ോലറത്ത വിരസര മാൊൻ ആയി ടകാരട്ടി േുെുംബ്ശീ അംഗങ്ങൾ 

വീട്ടിൽ രറന്ന േൃഷി, അരിൽ മാസ്ത്െിർമ്മ്ാണം, േര േൗശല െിർമ്മ്ാണം എന്നിവ 

െെത്തുേയുണ്ടായി.വീട്ടിൽ അെുകളകത്താട്ടം െിർമാണത്തിെു ആവശയ മായ 

വിത്തുേൾ വിരരണം റചയ്ക്രു.അയൽ േൂട്ടം അംഗങ്ങൾ ഒരു െിശ്ചിര രുേ 



സമാഹ രിച്ചു െിർധൊ േുെുംബത്തിെു അവശയ വസ്തരുകൾ  
വ്ാങ്ങിെൽേി.രൃശൂർ ജിലലാ മിഷന്റെ കെരൃരവത്തിൽ െെത്തിയ ചാച്ചാ -മച്ചാ 

രരിരാെിയിൽ േുെുംബ്ശീ അയൽകൂട്ട അംഗങ്ങൾ രറങ്കെുത്തു. ടരാതുവ്ിതരണ 
കിറ്റുകൾ രാേ് ടെയ്യുന്നതിൽ അാംഗങ്ങളുടെ സജീവ് 
സാന്നിധയമുണ്ടായിരുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

വാകയാ ജെങ്ങൾക് കവണ്ടി ്രവർത്തെം  

ടകാരട്ടി കുെുാംബപ്ശീ  എന്ന ക്കരരിൽ ഒരു പ്ഗൂപ്പ് പ്കിക്കയറ്റ് ടെയ്ത് ഒരു 
ആർ രി ടയ  ടസലക്ടട്സ ടെയ്തതു അതുവ്ഴി വ്ഴി ആപ്ശയ ലിസ്റ്റിൽ 
ടരട്ടവ്ടര ക്ക ാൺ വ്ഴി  ബന്ധടപ്പട്ട്  ക്കകാവ്ിഡ് 19 മൂലാം ഉണ്ടാകുന്ന 
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അക്കനേഷിേുവ്ാനുാം  മറ്റുാം െുമതലടപ്പെുത്തി. കൂൊടത 
മരുന്നിനുാം ഭക്ഷണത്തിനുാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവ്ർേ് എത്തിച്ചു ടകാെുോൻ ഉള്ള 
സജ്ജീകരണാം ടെയ്തതു.കിറ്റുകൾ  വ്ീെുകളിൽ എത്തിച്ചു ടകാെുത്തിരുന്നു . 
എലലാവർകും മാസ്ത് െൽേി.  േവാെന്വെെിൽ ഉള്ള 60 വയസിെു മുേളിൽ 

ഉള്ളവറര എലലാ ദിവസവും കഫാൺ വിളിച്ചു വിവരങ്ങൾ അകെഷിച്ചു. ക്കകാവ്ിഡ് 
ഭാഗമായി ആയി വ്ക്കയാജനങ്ങടള ടകാണ്ട്  ഒരു ക്കബാധവ്ൽേരണ 
വ്ീഡിക്കയാ ടെയ്തതു. 

േുട്ടിക് കവണ്ടിയുള്ള ്രവർത്തെം  

ബാലസഭ കുട്ടികൾേുക്കവ്ണ്ടി കളിപ്പാട്ടാം നിർമാണാം മത്സരാം സാംഘെിപ്പിച്ചു. 
 സ്റ്റ് പപ്രസ് കിട്ടിയ  കുട്ടിേ് സമ്മ്ാനാം എത്തിച്ചുടകാെുേുകയുാം 
ക്കപ്രാത്സാഹന സമ്മ്ാനങ്ങൾ നൽകുകയുാം ടെയ്തതു.ബാലസഭാ േുട്ടിേൾ കവണ്ടി 
ജിലലാ രലത്തിൽ 'ഈ േവാെന്വെ ോലത്ത് 'എന്ന മത്സരം െെത്തുേയും േവിര 

രചെ, യാ്ര വിവരണം, ചി്ര രചെ, േഥ രചെ എന്നിവ െെത്തി, ടകാരട്ടി 
രഞ്ചായത്തിറല ബാലസഭാ അംഗ ങ്ങൾ െലല രങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. ബാലേൃഷി െലല 
രീരിയിൽ റചയ്ക്രു കരാരുന്നു. ആ്ശയ േുെുംബത്തിറല േുട്ടിേൾക് മാസ്ത് 

വിരരണം റചയ്ക്രു.  

 

 



 

കലാൺ  

സർകാർ കോവിഡ് ോലത്ത് േുെുംബ്ശീ അംഗങ്ങൾകു അെുവദിച്ച കലാൺ 

CMHLS ടകാരട്ടിയിടല ടല  169 അയൽേൂട്ടങ്ങൾേ് റോെുത്തു.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

വിവിധ വേുെുേളുമായി സഹേരിച്ചുള്ള ്രവർത്തെം  

രി എച് സി യുറെ കെരൃരവത്തിൽ േുെുംബ്ശീ അംഗങ്ങൾ ്രരികരാധ മരുന്നുേൾ 

വീെുേളിൽ എത്തിച്ചു െൽേി, കലാെികെഷൻ ന് സഹായിച്ചു. റഹൽപ് റഡസ്തേിൽ 

സഹായങ്ങൾ െൽേി.  

 

ഭാവി ്രവർത്തെങ്ങൾ  

• ജെേീയ കഹാട്ടൽ വഴി ഗുണ െിലവരവും ലാഭേര വുമായ ഭക്ഷണം ലഭയ 

മാേുേ.  

• എലലാ വീട്ടിലും ഒരു അെുകള കരാട്ടം രൂരീേരിേുേ.  

 

 


