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മഞ്ജരി അശ ോക്  

കമ്മ്യൂണിശേഷൻ സവ്പഷയലിസ്റ ് 

പബ്ലിക ്റിശലഷൻസ് െിഭോഗം  

കുടുംബശ് ീ സംസ്ഥോന മിഷൻ  

 

കുടുുംബശ്രീ സുംസ്ഥാന മിഷനിൽ നിന്ുും ലഭിച്ച നിർദേര ശ്രകാരും രത്തനുംതിട്ട 

ജില്ലയിലല ലെച്ചൂച്ചിറ രഞ്ചായത്തിലാണ് ഫീൽഡ ് െിസിറ്റിനല്റ ഭാഗമായി 

സന്ദർരനും നടത്തിയത്. ഒക്ദടാബർ 27, 28 തീയതികളിലാണ് ലെച്ചൂച്ചിറ 

സിഡിഎസിൽ സന്ദർരനും നടത്തിയത്. സിഡിഎസ ് ഓഫീസിലലത്തുകയുും 

തുടർന്് സിഡിഎസ്  ലെയർദരഴസ്ൺ, വെസ് ലെയർദരഴ്സൺ, സിഡിഎസ ് 

അുംഗങ്ങൾ എന്ിെരുമായി െർച്ചകൾ നടത്തി ലെച്ചൂച്ചിറ സിഡിഎസിലന 

രറ്റിയുും അെരുലട ശ്രെർത്തനങ്ങലളരറ്റിയുും കൂടുതൽ ദൊേിച്ചറിഞ്ഞു. 

ലെയർദരഴ്സണുും  വെസ്ലെയർദരഴ്സണുും  ഉൾപ്പലട 15  അുംഗങ്ങളാണ ്

സിഡിഎസ്  കമ്മറ്റിയിൽ ഉള്ളത.് 

അതിനു ദരഷും സിഡിഎസ് ഓഫീസിനടുത്തു തലന് സ്ഥിതി ലെയുന് 

കുടുുംബശ്രീയുലട എസ ്ടി കദഫ സന്ദർരിച്ചു.  2018-19  സാമ്പത്തിക െർഷത്തിൽ 

രൂരീകരിക്കലപ്പട്ട ഒരു സുംരുംഭെുും തുടർന് ്

സന്ദർരിക്കുകയുണ്ടായി.അന്രൂർദണരവരി കദഫ ആണ് 2018-19 രൂരീകൃതമായ 

സുംരുംഭും. എസ് ടി  ലജഎൽജി  യുും സന്ദർരിക്കുകയുണ്ടായി. അക്ഷയ ലജഎൽജി 

ലരരുദേനരുെി രത്താും ൊർഡിലാണ ്  സ്ഥിതി ലെയുന്ത.് രദണ്ടക്കറിലാണ ് 



ഇെർ കൃഷി ലെയുന്ത്. ബാലകൃഷിയുും ഇദതാലടാപ്പും സന്ദർരിച്ചിരുന്ു രണ്ടു 

െദയാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ രലെടുത്തു. രണ്ടു അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലുും 

രലെടുത്തു. 

 

എന്ത് പഠിച്ചു ? 

സിഡിഎസിനല്റ ശ്രെർത്തനും കൂടുതൽ െിരേമായി മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

ഓദരാ രദ്ധതികലളപ്പറ്റിയുും സിഡിഎസിനു ധാരണ ഉലണ്ടെിലുും കൂടുതലായി 

എങ്ങിലന ആ സാധയതകൾ ശ്രദയാജനലപ്പടുത്താലമന് ് െിേിക്കുന്തിൽ 

സിഡിഎസ്  അശ്തകണ്്ട െിജയിച്ചിട്ടില്ല എന് ദതാന്ി. ജില്ലാ മിഷനിൽ നിന്ുും 

നൽകുന് നിർദേരത്തിനപ്പുറദത്തക്ക്  കൂടുതലായി സാധയതകൾ 

ശ്രദയാജനലരടുത്തുന്തിൽ അശ്ത കണ്ടു െിജയിച്ചില്ല. അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 

സന്ദർരിച്ചദപ്പാഴുും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദതാന്ലാണ് ഉണ്ടായത്. സുംരുംഭും 

തുടങ്ങാൻ താല്പരയലരടുന്ുലണ്ടെിലുും ഏത് സുംരുംഭും തുടങ്ങണലമന്തിലനപ്പറ്റി 

അയൽക്കൂട്ടത്തിനു െയക്തത ഉള്ളതായി ദതാന്ിയില്ല.  ( സതയും അയൽക്കൂട്ടും) 

ബാെിലല ആെരയങ്ങൾക്കായി അയൽക്കൂട്ട അുംഗങ്ങൾ ഉത്തരൊേിതവങ്ങൾ 

ഓദരാരുത്തരുും ഉത്തരൊേിതവങ്ങൾ ഏൽക്കാറുണ്്ട.  

 

 

എന്ത് വെയ്ോം? 



ലരാതുലെ യാശ്താ സൗകരയും െളലര കുറെുള്ള ദമഖലയാണ് ലെച്ചൂച്ചിറ. 

ലരാതുഗതാഗതലത്ത ആശ്രയിച്ചാണ ് ഇെിലട ഉള്ള ആളുകൾ മുദന്ാട ്

ദരാകുന്ത.് സിഡിഎസ് ദയാഗത്തിനായി രലരുും സിഡിഎസിൽ എത്തിയത ്

ഒദട്ടലറ യാശ്ത ദേരും അനുഭെിച്ചാണ്.ഓദട്ടാറിക്ഷലയ ആശ്രയിച്ചാണ ്

രകുതിയിലധികും ദരരുും ദയാഗത്തിനായി എത്തിയത്.  ജില്ലാ 

മിഷനിദലക്കടക്കും യാശ്ത ലെദേണ്ടി െരുദമ്പാൾ ഇെർക്കു അധിക െിലെ ്

ഉണ്ടാെുകയുും ലെയുന്ുണ്്ട. യാശ്ത സൗകരയത്തിനല്റ അഭാെും കുടുുംബശ്രീ 

അുംഗങ്ങൾക്ക ് ഒരു സാധയത ആയി ഏലറ്റടുക്കാെുന്താണ്. വശ്ഡെിുംഗ ്

രരിരീലനും നൽകി ഷീ ടാക്സി ദരാലുള്ള സുംെിധാനും തുടങ്ങാൻ ആയാൽ അത് 

െഴി സ്ശ്തീകൾക്ക് മികച്ച െരുമാനും ഒരുക്കി  നൽകാനുും അത് െഴി അെിലട 

നിലനിൽക്കുന് യാശ്താ ദേരും രരിഹരിക്കാനുും ഒരു രരിധി െലര സാധിക്കുും. 

സിഡിഎസ ്  അുംഗങ്ങൾലക്കല്ലാും ഒരു നിശ്ചിത തുക ദഹാണദററിയും 

നൽകുന്തുും അെരുലട ആദെരും െർദ്ധിപ്പിക്കുലമന്ുും ഫീൽഡ ്

സന്ദർരനത്തിൽ നിന്ുും ദബാധയലപ്പട്ടു. 

ലമമ്പർ ലസശ്കട്ടറിക്കാണ ്  കുടുുംബശ്രീയുലട െുമതല. എന്ാൽ രലദപ്പാഴുും മറ്റു 

രല ഉത്തരൊേിതവങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ തലന്, കുടുുംബശ്രീയുലട കാരയങ്ങളിൽ 

ദെണ്ടശ്ത ശ്രദ്ധ ലെലുത്താനുും അശ്ത കണ്ടങ്ങു സാധിക്കാറില്ല. implementing 

ഓഫീസിനുും മതിയായ അെദബാധും നൽദകണ്ടതുലണ്ടന്ുലമാരു  അഭിശ്രായും 

സിഡിഎസിൽ നിന്ുും ഉയർന്ു െന്ു. 

 

 



കുടുുംബശ്രീയുലട രദ്ധതികളുലട സാധയതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അലതങ്ങലന 

തങ്ങളുലട അയൽക്കൂട്ടത്തിദനാ സിഡിഎസിദനാ ശ്രദയാജനലരടുത്താും എന് 

നിലയിദലക്ക ് ഓദരാ അുംഗെുും െിേിക്കുന് നിലയിദലക്ക് അെലര 

ഉയർത്തിലക്കാണ്്ട െദരണ്ടത് അതയാെരയെുമാണ്. 


