
 

                                                 കടപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

 

ആമുഖം 

          1968 ഇൽ ആണ ്തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് ബ്ലാക്കിൽ ഉൾലെടുന്ന 

കടെുറം പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായത് . പടിഞ്ഞാറു അറബിക്കടെും ലതക്കു 

ഭാഗത്തു അഴിമുഖവും കിഴക്ക് ബ്ചറ്റുവ പുഴയും കബ്നാെികനാെുംവടക്ക് 

ചാവക്കാട് മുനിസിൊെിറ്റിയും  അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു മബ്നാഹരമായ 

ഉപദ്വീപാണ്് കടെുറം പഞ്ചായത്ത് . 2003 ഇൽ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ 

കുടുംബശ്ശീ സിഡിഎസ് അതിന്ലറ ശ്പവർത്തനം ആരംഭിച്ചു .16 

വാർഡുകളിൊയി 95 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ സിഡിഎസ് നു 

കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് . ശ്ശീമതി ഐഷാബി ആയിരുന്നു സിഡിഎസ് ലെ 

ആദ്യലത്ത ലചയർബ്പഴ്്സൺ. ഇബ്ൊൾ സിഡ്്സ് നു കീഴിൽ 154 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് . 154 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൊയി 2150 കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട.് 

ഒരു കാന്റീൻ, 2 കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ, 4 ലടയ്ലറിങ് ശ്ഗൂെ് , ഒരു ഐ ടി ലസന്റർ, 

10 ലജ എൽ ജി ശ്ഗൂെുകൾ എന്നിവ സിഡിഎസ് ന്ലറ കീഴിൽ ശ്പവർത്തിച്ചു 

വരുന്നുണ്ട് .ddugky പഠന പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ 

പഠിക്കുന്നത് കടെുറം സിഡിഎസ് ഇൽ നിന്നാണ് . ജില്ലാ മിഷൻ 

നിർബ്േശിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്പവർത്തനങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ നടെിൊക്കുന്ന ഒരു 

സിഡിഎസ് ആണ് കടെുറം . 

ഗ്രിരല സംഘടനാ ചലിപ്പിച്ചര ്

   കുടുംബശ്ശീ സംവിധാനത്തിൽ ലനടുംതൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് താലഴ 

തട്ടിെുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുലട സഹകരണബ്ത്താലടയുള്ള ശ്പവർത്തനം 

തലന്നയാണ് . ഈ മഹാമാരി ഉണ്ടായ സമയത്തു സംസ്ഥാന മിഷനും ജില്ലാ 

മിഷനും നിർബ്േശിക്കുന്ന കാരയങ്ങൾ വളലര നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ 

കുടുംബങ്ങളിബ്െക്കും എത്തിക്കുന്നതിൽ കുടുംബശ്ശീ ശ്തിതെ സംഘടനാ 

സംവിധാനം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട ഗ്പവർത്തനം. 

     സിഡ്്സ് ലെ 16 ADS കളിെുമായി എല്ലാ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിെും വാട്സാെ് 

ശ്ഗൂെുകൾ രൂപീകരിച്ചു.  സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്ലറയും ജില്ലാ മിഷന്ലറയും  

സബ്േശങ്ങൾ യഥാസമയം താലഴത്തട്ടിബ്െലക്കത്തിക്കാൻ ഈ ശ്ഗൂെുകൾ ലകാണ്ട് 

ശ്പബ്യാജനലെട്ടു . 



കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

 

 

പഞ്ചായത്തിന്ലറ സഹകരണബ്ത്താടു കൂടി മാർച്്ച 27 മുതൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി 

കിച്ചൻ ശ്പവർത്തനം തുടങ്ങി. അഥിതി ലതാഴിൊളികൾ , അഗതിരഹിത 

ബ്കരളം പദ്ധതിയിലെ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന ശ്പായമായ ഗുണബ്ഭാക്താക്കൾ , 

മാരക ബ്രാഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എന്നിവർക്ക് കിച്ചൻ വഴി ഭക്ഷണം 

വിതരണം ലചയ്തു. സിഡിസ് ലെ 7 അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി 

കിച്ചണിൽ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി നൽകിയിരുന്നത്. ലജ എൽ ജി ശ്ഗൂെുകൾ, 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, ശ്പബ്ദ്ശലത്ത സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, ക്ലബ്ബ്കൾ തുടങ്ങിയവർ 

കിച്ചണിബ്െക് ആവശയമായ പച്ചക്കറികളും മറ്റു സാധനങ്ങളും നൽകി. 



ഉച്ചഭക്ഷണവും അത്താഴവുമാണ് കിച്ചണിൽ നിന്നും നൽകിയിരുന്നത് . ഒരു 

ദ്ിവസം രണ്ടു സമയബ്ത്തക്കുമായി 600 ഭക്ഷണം നൽകി വന്നിരുന്നു .കിച്ചണിൽ 

ശ്പവർത്തിച്ച അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നിർബ്േശ ശ്പകാരമുള്ള 

ബ്വതനം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും െഭയമാക്കുകയും ലചയ്തു . 

ഗ്കിയാത്മക ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

    ഡിഎസ് പരിധിയിൽ ഉൾലെട്ട ക്ലബ്ബ്കൾ , ആശുപശ്തി, പഞ്ചായത്ത് 

ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് ആവശയലെട്ടതിനനുസരിച് മാസ്കു കൾ തയ്ച്ചു നൽകി 

.കൂടാലത പഞ്ചായത്തിന്ലറ സഹായബ്ത്താടു കൂടി എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 

സാനിറ്ററ്റസർ , മാസ്ക് എന്നിവ വിതരണം ലചയ്തു . 

കവാറന്റ്ററനിൽ ഉൾലെട്ട കുടുംബങ്ങലള വിളിച്ചു ബ്ക്ഷമമബ്നവഷിക്കാൻ 

കുടുംബശ്ശീ ജില്ലാ മിഷൻ നടത്തിയ elderly ബ്കാവിഡ് approch ബ്ശ്പാശ്ഗാമിൽ 

പഞ്ചായത്തിലെ 7 കുടുംബങ്ങൾ ഉൾലെട്ടിരുന്നു. ഒരു അയൽക്കൂട്ട അംഗലത്ത rp 

ആയി ലവച്്ച ദ്ിവബ്സന അവലര വിളിക്കുകയും അവർക്ക് ബ്വണ്ട സഹായങ്ങൾ 

ലചയ്തു ലകാടുക്കുകയും ലചയ്തു . ddugky പഠന പദ്ധതിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികലള 

സിഡിഎസ് ലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബ്വാളന്റീർലന ലകാണ്ട് വിളിെിക്കുകകയും 

അവരുലട ബ്ക്ഷമം അബ്നവഷിക്കുകയും മാനസിക പിന്തുണ നൽകുകയും 

ലചയ്യൂന്നതിൽ സിഡിഎസ് ശ്ശദ്ധ ലകാടുത്തു. 

സന്നദ്ധ സസന സവാളന്റീർ ടെജിസ്സഗ്ടഷൻ 

    സിഡിഎസ് ലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങലളയും 

സന്നദ്ധ ബ്സന ശ്പവർത്തനലത്ത കുറിച്്ച ബ്ബാധവൽക്കരിക്കുകയും സന്നദ്ധ 

ബ്സന ബ്വാളന്റീർസ് ആയി രജിസ്റ്റർ ലചയ്യുകയും ലചയ്തു. 

അരരിെഹിര സകെളം 

  153 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഗതിരഹിത ബ്കരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾലെടുത്തി 

ഭക്ഷയകിറ്റ്് നൽകി വരുന്നുണ്ട് . ബ്ൊക്കബ്ഡാൺ കാെയളവിൽ എല്ലാ 

ഗുണബ്ഭാക്താക്കളുലടയും വീടുകളിബ്െക്ക് അഡവാൻസ് ആയി ഭക്ഷയകിറ്റ്് 

എത്തിച്ചു ലകാടുത്തു . ഗുണബ്ഭാക്താക്കൾക്കും 10 വയസിനു താലഴയുള്ള 

കുട്ടികൾക്കും സൗജനയമായി മാസ്ക് വിതരണവും നടത്തി . പദ്ധതിയിലെ 

വബ്യാജനങ്ങലള 3  ദ്ിവസം കൂടുബ്പാൾ വിളിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശയമായ 

മരുന്ന് ആശ വർബ്ക്കഴ്സ് വഴി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു ലകാടുക്കുകയും ലചയ്തു . 

ബാലസഭാ ഗ്പവർത്തനം 



     

ജില്ലാ മിഷൻ നടത്തിയ ഈ ബ്ൊക്കബ്ഡാൺ കാെത് എന്ന ബാെസഭാ 

കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ ബ്ശ്പാശ്ഗാമിൽ എല്ലാ കുട്ടികലളയും വളലര നല്ല 

രീതിയിൽ പലങ്കടുെിക്കാൻ സിഡിഎസ് നു കഴിഞ്ഞു .ബ്ലാക്ക് തെത്തിൽ 

നടത്തിയ പരിപാടികളിെും വളലര നല്ല ശ്പകടനമാണ് കുട്ടികൾ കാഴ്ച ലവച്ചത് . 

കുട്ടികളിലെ വിവിധ കഴിവുകലള കണ്ടത്താനും അത് ബ്ശ്പാത്സാഹിെിക്കാനും 

ഇത്തരം പരിപാടികൾ ശ്പബ്യാജനലെട്ടു . 

 

വസയാജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഗ്പവർത്തനം 

സിഡിഎസ് ലെ വബ്യാജനങ്ങളുലട മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനു മുൻഗണന 

നൽകിലകാണ്ട് കഥ, കവിത, പഴയ കാെത്തിബ്െക്ക് ഒരു തിരിച്ചു ബ്പാക്ക് ഒരു 

ഓര്മ കുറിെ്  എന്നീ ബ്ശ്പാശ്ഗാമുകൾ സംഘടിെിച്ചു . 

മുഖയമഗ്രിയുടട സഹായഹസ്തം വായ്പ  പദ്ധരി 

അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് ബ്കാവിഡ് സമയലത്ത സാപത്തിക നഷ്ടം 

പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നടെിൊക്കുന്ന CMHLS വായ്പ നല്ല രീതിയിൽ 

എല്ലാ അംഗങ്ങളിബ്െക്കും എത്തിക്കുവാനുള്ള നടപടിശ്കമങ്ങൾ സിഡീസിൽ 

ലചയ്തു വരുന്നുണ്ട്. 

സകാവിഡിന്ടറ കാലത്തു കുടുംബഗ്രീ ഭാവി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

• ജനകീയ ബ്ഹാട്ടൽ വഴി ഗുണ നിെവാരവും ൊഭകരവുമായ ഭക്ഷണം 

െഭയമാക്കുക 

• സന്നദ്ധബ്സന അംഗങ്ങളുലട സഹായബ്ത്താലട സമൂഹത്തിൽ ദ്ുരന്തങ്ങൾ 

വന്നാൽ ശ്പതിബ്രാധിക്കാൻ സാധാരണ ജനങ്ങലള ശ്പാപ്തരാക്കുക 

• ദ്ുരന്തങ്ങൾ വന്നാെുള്ള സാപത്തിക ശ്പതിസന്ധി ബ്നരിടുന്നതിന് ബ്വണ്ടി 

എല്ലാ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങലളയും സംരംഭങ്ങൾ ലചയ്യുവാനുള്ള 

ബ്ശ്പാത്സാഹനവും പിന്തുണയും നൽകുക 

• എല്ലാ വീടുകളിെും അടുക്കളബ്ത്താട്ടം ബ്ശ്പാത്സാഹിെിക്കുക 



• സുഭിക്ഷ ബ്കരളം പദ്ധതി നല്ല രീതിയിൽ നടെിൊക്കുക 

• DDUGKY പദ്ധതിയിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികലള ഉൾലെടുത്തി അഭയസ്ത 

വിദ്യരായ എല്ലാ യുവതീ യുവാക്കൾക്കും ലതാഴിൽ െഭയത ഉറൊക്കുക. 

 

റിബ്ൊർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് : 

റ്റഹറുന്നിസ അെി , ലചയർബ്പഴ്സൺ കടെുറം സിഡിഎസ് , PH : 8156984319 

സൽമ.V . H , ബ്ലാക്ക് ബ്കാഡിബ്നറ്റർ (SD & DDUGKY), ചാവക്കാട് ബ്ലാക്ക് 

PH : 9745039801 
 

 

 


