
കാടഺള഻ ഗഺമ പഞ്ചഺയത്ത് കഽടഽുംബശ഼ സ഻ ഡ഻ എസ് 

 

കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ീല കാടഺള഻'ഗഺമ പഞ്ചഺയത്ത് കഽടഽുംബശ഼, കഽടഽുംബശ഼എന്ന മഹഺ 

പസ്ഥഺനത്ത഻ന് ശക്തമഺയ അട഻ത്തറയഽള്ളതഽും മ഻കച്ച പവർത്തനങ്ങൾ നടത്ത഻ ഈ 

പസ്ഥഺനീത്ത വളർത്ത഻ ീകഺണ്ടഽവരഽന്നത഻ന് ആത്മഺർത്തമഺയ ുസവനും 

കഺഴ്ച്ച്ചീവയ്ക്കഽന്ന സ഻ഡ഻എസഽകള഻ൽ ഒന്നഺണ്.സ഻.ഡ഻.എസ഻ൽ 18 

എ.ഡ഻.എസ഻ലഺയ഻ 281 ജനറൽ അയൽകാട്ടും I എസ്.സ഻ അയൽകാട്ടും 18 വുയഺജന 

അയൽകാട്ടും 6 പ഻.ഡബ്ല്യാ.ഡ഻ അയൽകാട്ടും എന്ന഻ങ്ങീന പവർത്ത഻ച്ച് വരഽന്നഽണ്ട്
. 

      18 എ.ഡ഻.എസ഻ലഺയ഻ 70 ൽ പരും ീജ.എൽ.ജ഻കള ും 23 ൽ പരും സുംരഭങ്ങൾ 

പവർത്ത഻ച്ച് വരഽന്നഽ. 

       4690 ൽ പരും അയൽകാട്ട അുംഗങ്ങൾ സ഻.ഡ഻.എസ഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്. 

       ഇുപഺൾ ുലഺകത്ത഻ൽ ന഻ലന഻ൽകഽന്ന ഏറ്റവഽും വല഻യ മഹഺമഺര഻യഺയ 

ുകഺവ഻ഡ് 19 വ഻പത്ത഻ീന ീെറഽത്തഽ ന഻ൽകഺൻ തുേശ സവയുംഭരണ 

സ്ഥഺപനത്ത഻ൻ്്ീറയഽും, ആുരഺഗൿ പവർത്തകരഽീടയഽും സഺന്ന഻േൿത്ത഻ൽ കരഽത്തഽ 
നൽക഻ ീനടഽുംതാണഺയ഻ പവർത്ത഻കഺൻ കഽടഽുംബശ഻ മഽതൽ എ.ഡ഻ എസ് 

സ഻.ഡ഻.എസ് തലത്ത഻ന് സഺധ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട്. 

     ുകഺവ഻ഡ് എന്ന വ഻പത്ത഻ീന ീെറഽത്തഽ ന഻ൽകഽന്നത഻ന്  ുഹഺട്ട് സ്ുപഺർട്ട് 
പഞ്ചഺയത്ത് കാട഻യഺയ കാടഺള഻യ഻ൽ കഽടഽുംബശ഼ എന്ന മഹഺ പസ്ഥഺനും കാടഺള഻ 
ഗഺമ പഞ്ചഺയത്തഽമഺയ഻ ൂകുകഺർത്ത് ീെയ്ക്ത െഽരഽകും െ഻ല 

പവർത്തനങ്ങളഺണ് െഽവീട ീകഺടഽകഽന്നത്. 

അയൽകാട്ടും എ.ഡ഻.എസ് സ഻.ഡ഻.എസ് എന്ന഻വ വളീര ശക്തമഺയ഻ നടത്ത഻യ 

പവർത്തനങ്ങള഻ൽ ഒന്നഺണ് ുലഺക് ഡൗൺ ആയുപഺൾ വളീര ീപീട്ടന്ന് തീന്ന  

അഗത഻കൾകഽള്ള മഽഴഽവൻ ഭക്ഷ്ൿധഺനൿ ക഻റ്റ ും പച്ചകറ഻യഽും പസ഻ഡണ്ട഻ൻ്്ീറ 

ുനതിതവത്ത഻ൽ 49 വ഼ടഽകള഻ലഽും എത്ത഻ച്ച  നൽകഺൻ സഺധ഻ച്ചത്. ക഻റ്റ്  ആക഻യത് 

ുപഺലഽും സ഻.ഡ഻.എസ഻ൻ്്ീറ ുനതിതവത്ത഻ൽ ആയ഻രഽന്നഽ' ഓുരഺ വഺർഡ഻ൽ 

എത്തഽുപഺഴഽും അയൽകാട്ട അുംഗങ്ങള ും സ഻.സ഻.എസ് ീമപറഽും, വഺർഡ് 

ീമപറഽീട സഹഺയുത്തഺീട ക഻റ്റ് യഥഺ സ്ഥഺനത്ത് എത്ത഻ച്ച് നൽകഺൻ സഺധ഻ച്ച . 



   

ജ഻ലലഺ മ഻ഷൻ്്ീറ ുനതിതവത്ത഻ൽ അഗത഻കള ീട ുക്ഷ്മും അുനവഷ഻കഽന്നത഻ന് 

ആർ.പ഻ീയ െഽമതലീപടഽത്തഽകയഽും അവർ കിതൿമഺയ഻ അവരഽീട പശ്നങ്ങൾ 

അുനവഷ഻കഽകയഽും അവർക് അനഽഭവീപടഽന്ന പയഺസങ്ങൾ സ഻.ഡ഻.എസ഻ൽ 

അറ഻യ഻കഽകയഽും അവർക് രഽ ീട പയഺസങ്ങൾ മഺറ്റഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട് കാടഺീത 

സ഻.ഡ഻.എസ്.ീെയർീപഴ്ച്സൺ ( ഇൻ െഺർജ്ജ്)  , പഞ്ചഺയത്ത് ൂവസ് പസ഻ഡണ്ട് 
എന്ന഻വർ അവരഽട പയഺസങ്ങൾ ുനര഻ട്ട് അുനവഷ഻ച്ച . 

വഺർഡഽകള഻ൽ ഒറ്റീപട്ട് ക഻ടകഽന്ന സ്ുനഹ഻ത ീബൽ ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ീനയഽും 

ഒറ്റീപട്ട് ന഻ൽകഽന്ന അഗത഻ ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻ീന എ.ഡ഻.എസ് ഭഺരവഺഹ഻കള ും 

സ഻.ഡ഻.എസ് ീമപറഽും വഺർഡ് ീമപറഽും സന്ദർശ഻കഽകയഽും അവർക് 
ആവശൿമഽള്ള ഭക്ഷ്ണ സഺധനങ്ങൾ എത്ത഻ച്ച് നൽക഻ 

                           

 5000 ത്ത഻ൽ പരും ആവശൿ സഺധനങ്ങള ും, 3000 ത്ത഻ൽ പരും മരഽന്നഽകള ും 8000 ത്ത഻ൽ 

പരും വ഼ടഽകള഻ൽ ുറഷൻ സഺധനങ്ങള ും സൂൈുകഺ സഺധനങ്ങള ും നലല ര഼ത഻യ഻ൽ 

ുഹഺും ഡല഻വറ഻യഺയ഻ എത്ത഻ച്ച് നൽക഻ 



കാടഺള഻ സ഻.ഡ഻.എസ഻ൽ 18 വഺർഡഽകള഻ലഺയ഻ 70 ൽ പരും സന്നേ ുസവനത്ത഻ന് 

ീറജ഻സ്റ്റർ ീെയ്യ കയഽും ഓുരഺ വഺർഡ഻ീല അയൽകാട്ട അുംഗങ്ങൾ വ഼ടഽകള഻ൽ 

അവശൿ സഺധനങ്ങള ും മരഽന്നഽകള ും നലല ര഼ത഻യ഻ൽ എത്ത഻ച്ച് നൽകഺൻ സഺധ഻ച്ച  

ജ഻ലലഺ മ഻ഷൻ ആവശൿപകഺരും സൂൈുകഺ ഓർഡറഺയ സഞ്ച഻ ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ൽ 

തഽണ഻ ലഭ഻കഺത്തത് കഺരണും 460 സഞ്ച഻ അട഻കഺൻ മഺതീമ സഺധ഻ച്ച഻ട്ട ള്ള . 

18 വഺർഡഽകള഻ലഺയ഻  30000ത്ത഻ൽ പരും മഺസ്കഽകൾ ീമഡ഻കൽ സ്ുറ്റഺറ഻ലഽും, 

കഽടഽുംബശ഻കള഻ലഽും, വളണ്ട഻യർ മഺർകഽും കഽടഽുംബശ഻ അുംഗങ്ങൾ തയ്ക്ച്ച് നൽക഻ 
നലല ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള പവർത്തനും ഈ പവർത്തനത്ത഻ൽ നൽകഺൻ സഺധ഻ച്ച . 

             

കമ്മൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചൺ പഞ്ചഺയത്ത് ുനതൿത്ത഻ൽ ഏപ഻ൽ 15 ) o ത഼യ്യത഻ പഞ്ചഺയത്ത് 
കഺൻ്്റ഼ന഻ൽ കഽടഽുംബശ഻ അുംഗങ്ങീള െഽമതലീപടഽത്ത഻ പവർത്തനും 

ആരുംഭ഻ച്ച .കമ്മൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചണ഻ൽ ആവശൿമഺയ പച്ചകറ഻കൾ മറ്റ് 
അവശവസഺധനങ്ങൾ ീജ.എൽ.ജ഻  കഽടഽുംബശ഻ മഽഖഺന്ത഻രും അവർ ുശഖര഻ച്ച് നൽക഻ 
ഇുപഺഴഽും ഈ പവർത്തനത്ത഻ന് ീനടഽുംതാണഺയ഻ പവർത്ത഻കഺൻ അയൽകാട്ടും 

മഽതൽ സ഻.ഡ഻.എസ഻ന് വീര സഺധ഻ച്ച . കമൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചന഻ുലക് ആവ഻ശൿമഺയ 

വ഻റക് ീകഺണ്ടഽവരഽന്നത഻ൽ ുപഺലഽും കാടഺള഻ കഽടഽുംബശ഼യഽീട പങ്കഺള഻ത്തും ഉണ്ട് 
ഇന്നഽും മഽടങ്ങഺീത കമൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചൻ പവർത്തനും നടന്നഽ വരഽന്നഽ. .... 
മഺതികഺപരമഺയ പവർത്തനങ്ങൾക് കഽടഽുംബശ഼ ഭരണ ുനതിതവത്ത഻ന്ീറ പങ്ക് 
എടഽത്തഽ പറയഽന്നഽ. 

 

ബഺലസഭ കഽട്ട഻കൾക് ുവണ്ട഻ ജ഻ലലഺ മ഻ഷൻ നടത്ത഻യ ഓുരഺ പവർത്തനത്ത഻നഽും 

സ഻.ഡ഻.എസ഻ന് പങ്കഺള഻യഺകഺൻ ഈ മഹഺമഺര഻ സമയത്ത് സഺധ഻ച്ചത് ശക്തമഺയ 

എ.ഡ഻.എസ഻ൻ്്ീറയഽും, അയൽകാട്ടത്ത഻ൻ്്ീറയഽും പവർത്തന ഫലമഺയഺണ് 



കണ്ണൂർ ജ഻ലലഺ കഽടഽുംബശ഼ മ഻ഷൻ നടപഺക഻യൂമുകഺ ഗ഼ൻസ് പവർത്തനത്ത഻ന് 

118 അുംഗങ്ങൾ പങ്കഺള഻യഺയ഻ മ഻കച്ച പകടനവഽും അത഻ലഽപര഻യഺയ഻ ഈ 

മഹഺമഺര഻ സമയത്ത് ആുരഺഗൿ സുംരക്ഷ്ണ ത്ത഻ന്ീറ ആവ഻ശൿകതയഽും 

പഺധൿഺനൿവഽും നൽകഽവഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. 

മഽഖൿമന്ത഻യഽീടസഹഺയ ഹസ്തും പേത഻യ഻ൽ 236 അയൽകാട്ടും 2846 അുംഗും 

20150000 രാപയഺണ്. ഈ പവർത്തനത്ത഻നഽും മഺതികഺപരമഺീണന്നഽ എടഽത്തഽ 
പറയഽന്നഽ. യഺീതഺരഽവ഻ധ അുക്ഷ്പങ്ങൾകഽും ഇടും ീകഺടഽകഺീത വളീര നലല 
ര഼ത഻യ഻ലഽും വളീര ീപീട്ടന്നഽും പാർത്ത഼കര഻കഽവഺൻ ീെയ്ക്ത പവർത്തനങ്ങൾ 

എടഽത്തഽ പറുയണ്ടതഺണ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 എസ്.എസ്.എൽ.സ഻ ,ഹയർ ീസകന്ററ഻ പര഼ക്ഷ്ീയഴഽുതണ്ട കഽട്ട഻കൾക് 
ആവശൿമഺയ മഺസ്ക് വ഻തരണത്ത഻ലഽും കാടഺള഻ കഽടഽുംബശ഼യ഻ീല മഽഴഽവൻ 

വഺർഡ് എഡ഻എസഽകള ീട പവർത്തനങ്ങൾ മഺതികഺപരമഺണ്. 



         

ഈ മഹഺമഺര഻ീയ ീെറഽത്ത് ന഻ൽകഺൻ തുേശ ഭരണ സമ഻ത഻ുയഺട് ൂകുകഺർത്ത് 
പഺുദശ഻കമഺയ ന഻രവധ഻ പവർത്തനങ്ങൾക് കാടഺള഻ കഽടഽുംബശ഼ ുനതിതവും 

നൽക഻ വരഽന്നഽ..... സമാഹത്ത഻ൽ കഽടഽുംബശ഼യഽീട കടമകൾ എീന്തന്ന് 
മനസ്സ഻ലഺക഻ അർഹതീപട്ട എലലഺ വ഻ഭഺഗങ്ങള ീടയഽും ആവ഻ശൿങ്ങൾ 

മനസ്സ഻ലഺക഻, വ഻ശവഺസ഼യത ഊട്ട഻ ഉറപ഻ച്ച് ീകഺണ്ട് കാടഺള഻ പഞ്ചഺയത്ത് 
കഽടഽുംബശ഼ ഭരണ സമ഻ത഻ പവർത്തനങ്ങള഻ൽ ഒന്നഺമതഺകഽന്നഽ. കഽടഽുംബശ഼ 
ജ഻ലലഺമ഻ഷന്ീറ ന഻ർുേശങ്ങൾ പഺല഻ച്ച് ീകഺണ്ട് എലലഺ വകഽപ കള ീടയഽും കാീട 

ൂക ുകഺർത്ത് അത഻ീല പധഺന കണ്ണ഻യഺകഺൻ കഽടഽുംബശ഼ കാടഺള഻ സ഻ഡ഻എസ഻ന് 

സഺധ഻കഽന്നഽണ്ട്........ ഇന഻യഽും എന്ത് പത഻സന്ധ഻കൾ ുനര഻ട്ടഺലഽും നഺട഻ീന 

ൂകകഽള്ള഻ൽ സുംരക്ഷ്഻ച്ച് ന഻ർത്തഺൻ കാടഺള഻ കഽടഽുംബശ഼ക് കഴ഻യഽും എന്നത് 

വ഼ണ്ടഽും വ഼ണ്ടഽും ീതള഻യ഻കഽകയഺണ് .......... 

 

സ഻ ഡ഻ എസ് ീെയർ ുപഴ്ച്സൺ 

കാടഺള഻ സ഻ഡ഻എസ്                                                                                    ന഼ല഻മ. എ 
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