
                                                   

 

 

 

 

 

                                                                  

 

കുടുുംബശ്രീ സി ഡി എസ് 

 

കാട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

 
                                             
 

 

                                                    ആമുഖും 

 

 

                                          തൃരൂർ  ജില്ലയിലെ ഇരിഞ്ഞാെക്കുട ബ്ലാക്കിൽ   

സ്ഥിതിലെയ്യുന്ന   നാെു  പഞ്ചായത്തുകളിൽ  ഒന്നാണ്  കാട്ടൂർ ശ്രാമപഞ്ചായത്. 

11.70.െ.കി.മി.വിസ്തീർണത്തിൽ  സ്ഥിതിലെയ്യുന്ന  ഈ പഞ്ചായത്തിന്ലെ  വടലക്ക  

അതിരിൊയി  കരുവന്നൂർ  പുഴയുും  പടിഞ്ഞാബ്െ അതിരിൊയി കബ്നാെി  കനാെുും 

കിഴലക്ക അതിരിൊയി കാെളും പഞ്ചായത്തുുംലതലക്ക അതിരിൊയി    പടിയൂർ  

പഞ്ചായത്തുസ്ഥിതിലെയ്യുന്നുബ്ൊമൻകബ്ത്താെിക്കാ പള്ളി ഭരണാധികാരികൾ 

സർക്കാർഓഫീസുകൾക്കായി വിട്ടുലകാടുത്ത സ്ഥെത്തു ലകാച്ചിൻ സർക്കാർ  

സ്ഥാപിച്ച ലകട്ടിടത്തിൊണ് ഇന്ന ്ശ്രാമപഞ്ചായത്്ത സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നതു .സബ് 

രജിസ്ശ്ടാർഓഫീസ്,വിബ്ല്ലജ് ഓഫീസ് ,മൃരാരുപശ്തി ,എൽ .എസ .ജി.ഡി ഓഫീസ് 

,കൃഷിഭവൻ,വിബ്ല്ലജ് എക്റൻഷൻ ഓഫീസ് ,കുടുുംബശ്രീ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയവയുും 

ഈ ലകട്ടിടത്തിൽ ശ്പവർത്തിക്കുന്നു .നിെവിൽ 14  വാർഡുകളുള്ള ഈ 

പഞ്ചായത്തിലെ ജനസുംഖയ18017  ആണ് .അതിൽ  8315പുരുഷന്മാരുും 9702 സ്ശ്തീ 

കളുുംആണ് ഉള്ളത് . കൃഷിയുും മൃരസുംരക്ഷണവുും ആണ് ഇവിടുലത്ത ജനങ്ങളുലട 

ശ്പധാന ലതാഴിൽ. 

 

            കാട്ടൂർ സി ഡി എ സിൽ 14  എ ഡി എ സു കളിൊയി 2345 കുടുുംബങ്ങലള 

ശ്പതിനിധീകരിക്കുന്ന വനിതകൾ ഉൾലെട്ട 140  അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുും 16  വബ്യാജന 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുും 6  P WD അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുും  അഫിെിബ്യറ്റ് ലെയ്തുശ്പവർത്തിച്ചു 

വരുന്നു  .ശ്പസ്തു ത അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൊയി 32  ലജ ൽ ജി യുും,30 ബാെസഭയുും  12 

സുംരുംഭക യൂണിറ്റുകളുമാണ് ഉള്ളത് .  

 

                         ലകാബ്ൊണക്കാെലത്ത ശ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 

1. കുടുുംബശ്രീ അുംരങ്ങൾക്കു  വിവരങ്ങൾ യഥാ സമയും എത്തിക്കുന്നതിന് 

ബ്വണ്ടി സി ഡി എ സ് , എ ഡി എ സ്,അയൽക്കൂട്ട തെങ്ങളിൽ വലര വാട്സ് അെ്  

ശ്രൂെുകൾ രൂപീകരിച്ചു .മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിർബ്േരങ്ങൾ സമയ ബന്ധിതമായി 

കകമാെി വരുന്നു . 

 

 2 . ബ്ൊക്്ക ലഡൌൺ ആരുംഭിച്ച സമയത്തു ഭക്ഷണത്തിന്   ബുദ്ധിമുട്ടു അനുഭവിച്ച     

എല്ലാവര്ക്കുും ബ്വണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ ആരുംഭിക്കുകയുും അതിബ്െയ്ക്്ക 

ആവരയമായ പെെരക്കു കുടുുംബശ്രീ അുംരങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുകയുും ലജ എ ൽ 

ജി അുംരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായ പച്ചക്കെികൾ എത്തിച്ചു നൽകുകയുും ലെയ്തു. 40 

േിവസും നീണ്ടു നിന്ന ശ്പവർത്തനത്തിനു ബ്രഷും ജനകീയ ഭക്ഷണ രാെ ആക്കി 



                                                   
മാറ്റി. ഇബ്ൊൾ 20 രൂപ നിരക്കിൽ അവരയ ക്കാർക്്ക ഭക്ഷണും പാർസൽ ആയി നൽകി 

വരുന്നു.  

 

 

3  .ബാെ സഭ കുട്ടികൾക്്ക ബ്വണ്ടി  വിവിധങ്ങളായ ശ്പവർത്തനങ്ങൾ (ഓെെീെി-

ബ്ബാട്ടിൽ ആര്ട്ട് ,ബ്പെർ ശ്കാഫ്റ്റ് ,ബ്േ ബ്മാഡെിുംര് ,തുടങ്ങിയവ) സുംഘടിെിച്ചു 

.ബാെ കൃഷി ആരുംഭിച്ചു . 

 

 

4. ആശ്രയ രുണബ്ഭാക്താക്കലള വിളിച്ചു അവരുലട സുഖ വിവരങ്ങൾ 

അബ്നേഷിക്കുകയുും ബ്പാഷകാഹാര കിറ്റുകൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുകയുും 

ലെയ്തു . 

 

5. ഇലന്നലെകളിബ്െയ്ക  ്ഒരു യാശ്ത വബ്യാജന കയാമ്പയിൻ  സുംഘടിെിക്കുകയുും 

വബ്യാജനങ്ങൾ പെഞ്ഞു ലകാടുത്ത കാരയങ്ങൾ എ ഡി എ സ് എഴുതി എടുക്കുകയുും 

ലെയ്തു . 

 



                                                   
6. സന്നദ്ധ ബ്സനയിൽ ബ്െരുന്നതിനായി അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ 

ബ്രഖരിച്ചു അവലര ബ്പാർട്ടെിൽ രജിറർ ലെയ്യാൻ സഹായിച്ചു 

 

7. വിവിധ സുംരുംഭക യൂണിറ്റ്കൾ മാസ്കു കളുും തുണിസഞ്ചികളുും ഉണ്ടാക്കി വിതരണും 

ലെയ്തു .മാസ്കു കൾ സൌജനയമായി വബ്യാജന അയൽക്കൂട്ട അുംരങ്ങൾക്കുും ബ്പാെീസ് 

ബ്റഷനിെുും നൽകി .സകൈബ്കാ യിബ്െക്്ക ആവരയമായ തുണിസഞ്ചി നിർമിച്ചു 

നൽകി 

 

   8. മുഖയമശ്ര  മുഖയ മശ്രി യുലട സഹായ ഹസ്തും വായ്പ പദ്ധതി ബ്ൊൺ 

ആവരയമുള്ള   ശ്രൂെുകളുലട അബ്പക്ഷകൾ യഥാ സമയും ബാങ്കുകളിൽ എത്തിച്ചു 

   

                                        

                                     സുംബ്യാജന  പദ്ധതികൾ 

 

1  .ആബ്രാരയ ശ്പവർത്തകരുമായി ബ്െർന്നു    ബ്ബാധവത്കരണ ോസുകൾ    

സുംഘടിെിച്ചു .അതിനു ബ്വണ്ടി ബ്പാറെുകൾ തയ്യാൊക്കി ശ്രൂപുകളിൽ ലഷയർ ലെയ്തു 

 

                        

 



                                                   
 

 

 

2. ബ്പാെീസിന് സൌജനയമായി മാസ്ക് തയ്ച്ചു ലകാടുത്തു .ബ്ൊക്്ക ലഡൌൺ കാെത്തു 

അനാവരയ മായി പുെത്തിൊകുന്നവലര ലെക്്ക ലെയ്യാൻ ലവയിൽ ലകാണ്്ട നിന്ന  

ബ്പാെീസിന് പബ്രാഡ ലകാണ്ട് പരലൊരുക്കി ലകാടുത്തു 

 

        

                

                                          ഭാവിശ്പവർത്തനo 

1 . എല്ലാ കുടുുംബശ്രീ കുടുുംബങ്ങളിെുും അടുക്കള ബ്താട്ടും നിർമാണും 

                                                                                                      

                                                  തയ്യാൊക്കിയത് 

                                                                                                     

    അമിത മബ്നാജ്  

ലെയർബ്പഴ്സൺ  

കാട്ടൂർ സി ഡി എ സ്                                                               അർച്ചന സി ആർ                                                                                                             

9562759691                                                                                ബ്ലാക്്ക ബ്കാ -        ഓർഡിബ്നറ്റർ  

                                                                                                         എും ഐ എ സ് &ഓർരകനബ്സഷൻ  

                                                                                                         ഇരിഞ്ഞാെക്കുട ബ്ലാക്്ക 

                                                                                                                  9446257854 

 

 

 

 


