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േകരള�ിൽ ഏ�വംു വലിയ സ്�തീ സംഘടന ആയ കടുംുബ�ശീ �പ�ാനം 20 വർഷം 
പി�ി�േ�ാൾ േതാളൂർ പ�ായ�ിൽ കടുംുബ�ശീയിലെൂട വ�വർ ഇ� ്ഒരപുാട ുഉ�ത 
�ാന�ളിൽ എ�ിെ��ു .ദരി�ദ ലഘകൂരണം ലക്ഷ�ം െവ� ്തടു�ിയ കടുംുബ�ശീ 
�പ�ാനം സാമഹൂികമായും സാ��ികമായും ഒരപുാട ുമേു�ാ� ്േപായി .േതാളൂർ 
പ�ായ� ്ഒര ുകാർഷിക േമഖലയായി െകാ�് േതാളൂരിെല കടുംുബ�ശീ�ാർ െജൽജി 
കൾ� ്രപൂം െകാട�ുിെ�ാ� ുെനൽകൃഷിയും ,പ��റികളും ,ഉത്പാദി�ി��ു�്ു   

                                                                  ആദ�കാല�ളിൽ അട�ുളയിൽ ഒത�ുി കടൂിയിര�ുവർ 
ഇ� ്എ�ായിട�ംു മൻുനിരയിലാണ് മ�ു�വരെുട ചഷൂണ�ിനംു അതി�കമ�ൾ�ംു 
ഇരയായിര�ു സ്�തീകൾ ഇ� ്അതിെനതിെര ശ�മായി എതിർ�കുയാണ് .ഈ 
ൈധര��ൾ എ�ാം കടുംുബ�ശീയിലെൂട നമ�ു ്േനടാൻ കഴി� ു.10 രപൂയ്� ുേവ�ി 
ഭർ�ാവിനെ്റ േപാ��് ത�ിയിര�ുവർ ഇ� ്ല�കണ�ിന ്രപൂകൾ േലാണകുൾ 
എട�ു ുജീവിത�ിെല എ�് �പതിസ�ിയും തരണം െച�ാൻ �പാ��രാ�ാൻ ഈ 
കടുംുബ�ശീ �പ�ാന�ിന ്കഴി� ുവ� ുവളെര നിസംഗയം പറയാൻ കഴിയും . 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            
എ� ് 

                                                                                                                                                                                                                                                
േതാളൂർ സിഡിഎസ ്

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             

 

 

                  2020  ഇൽ എ�ാവെരയും തളർ��ു തര�ിൽ ആണ് ഇ�തയും വലിയ ഒര ു
മഹാമാരി േലാകെ� പിടികടൂിയത് െതാഴിൽ ഇ�ാെത വീ�ിൽ കഴിയു� 
അഗതികളായവർ� ്,െതരവുിൽ കഴിയു�വർ� ്,േഹാം െകാറനൈ്റൻ 
കഴിയു�വർ� ്,28 /03 /2020 െതാ�ു സിഡ്സ ്ഉം  എഡിയസിൽ നി��ു വരംു ആയി 39 
ദിവസം ഭ�ണം ഉ�ാ�ി വിതരണം െച��ു .39 ദിവസം െകാ�് 5000 േ�ാളം 
ഭ�ണ െപാതികൾ ര� ുേനരം ആയി െകാട�ു ുഎ�ാരംു േപടി�ു വീ�ിൽ 
ഇരി�േു�ാൾ ശനിേയാ ,ഞായേറാ ,ഈ�േ്റാ,വിഷേുവാ ,ഒ�ംു ഇ�ാെത ഭ�ണം 
ത�ാറാ�ാൻ ക��ണൂി�ി കി�ൻനിൽ ആയിര�ു.ു 

 

                                            േതാളൂർ സിഡ്സ് െല  െജൽജി കളിൽ നി��ു പ��റികൾ 
,മാ�ാ ,മരുി��ായ, േത�ാ,എ�ീ സാധന�ൾ ക��ണൂി�ി കി�ണിൽ 
െകാ�വു� ുത� ു.അതേുപാെല ഈ േലാ� ്ടൗണിൽ നി�ംു എ�ാ കടുംുബ�ശീ 
അംഗ�ളും അവരവരെുട വീ�ുമ�ു�ംു,പറ�ിലംു എ�ാം പ��റികൾ നാ�ു ഒര ു
െവ� െചടി േപാലംു നട�വർ ഇ� എ� ് തെ� പറയാം അേതേപാെല ബാലസഭാ 
ക�ുികൾ േലാ� ്ടൗണിൽ കൃഷികൾ ആരംഭി�ു ഓടകുൾ ക�ൂിെവ�ുെകാ� ു 
�ൃഷികൾ  ആരംഭി�ു അതേുപാെല പാളകൾ െകാ�് േ�ഗാബാഗ്സ് ഉ�ാ�ി 
അതിലംു ൈതകൾ   ന�ു .�ാവില െകാ�്   ക�ുിൾ ഉ�ാ�ി അതിൽ ൈതകൾ 
മളു�ി�ു .അ�െന ഈ േലാ� ്ടൗണിൽ േതാളൂർ സിഡ്സ ്െല െജൽജി കാരംു, എം ഇ  
കാരംു കടുംുബ�ശീ അംഗ�ളും എ�ാ കാര��ിലംു സമയം െചലവഴി�ു .ച� െകാ�് 
പലതരം വിഭവ�ൾ ഉ�ാ�ി ഇടിയൻ ച� െകാ�് ചി�ി ച� ഉ�ാ�ി അ�െന 
ഈ മഹാമാരിയുെട േലാ� ്െഡൗൺ സേ�ാഷ�പദമാ�ാൻ കടുംുബ�ശീ അംഗ�െള 
�പാ��രാ�ി  

 

 

 

എ� ് 

സിഡിഎസ ് െചയർേപ��ൺ                                                                                                                            

 

 

 

 



 

നമസ◌്ാകരം  എന്െറ േപര് ജയ�ശീ ദിവാകരൻ . ഞാൻ പ ◌ാളൂർ �ശാേമ�ായ�ിൽ 6 

വർഷം ആയി 4ആം വാർഡ്   CDS റമ�ർ ആയി ശ്േ◌വർ�ി�ു വര�ു.ുകടൂാറ  JLG 

േഉസമി ◌ി കൺവീനർ അ ◌ുേപാെറ പലാ� ്െറെവിൽ  ജീവ റമ�ർ കടൂി ആവാൻ 

സാധി�ു. കടുംുബ�ശീയുറട  20ആം വാർഷിക�ിൽ  എ�ി നിൽ��ു ഇ  

അവസര�ിൽ �� ്◌ീകളുറട രസ ്◌ികരണം ഒര ുേ◌രിധി വറര  നട�ിെ◌◌ാ�ാൻ 

സാധി�ു എ� ◌ിൽ ഞാൻ അഭിമാനി��ു ു.   

  

  

  

  

മൻു ശ്േ◌ളയകാെ◌� ുറകാട�ു�ൂർ റവ�ം കെയിയ വീടകുൾ വൃ�ി ആ�ാനംു  
◌ുടർ��ു ശ്േ◌വർ�ന�ളിെ◌◌ു◌ം ഏർറ�ടാനംു ജീവ  റമ�ർ  ആയ  എനി� ്ഒര ു
കക സഹായം െറ�ാൻ സാധി�ു.കടൂാറ  ഇ റകാെപാണ കാെ◌�ംു ന� രീ ◌ിയിൽ ഉ� 
ശ്േ◌വർ��ൾ കടുംുബ�ശീ മപുരനനട�ിയപ�ാൾ അ ◌ിെറ  ഉ� സ�� 
പസനയിൽ റരജി�ർ െറ�ാനംു ശ്േ◌വർ�ി�ാനംു  ◌ുടർ��ുായ കി�് േ◌◌ാ�ിങ ് 
ആളുകറള പബാധവ�ലകണം  നട�ാനംു   അ ◌ിൽ ഒര ുശ്േ◌ധാന േ◌� ുവഹി�ാനംു 
എ�ി� ു സാധി�ു.  

  



  

മഖു�മ�ശിയുറട സഹായഹസ്ംത േ◌� ◌ിയിെറ അർഹരായ മഴുുവൻ 

അയൽകിയിട�ൾ�ംു സഹായം എ�ി�ാൻ സാധി�ു. െപാ� ്റെഡൗൺ 

കാെ◌� ു ക�ുികളുറട മാനസിക ഉ�ാസ�ിന ുപവ�ി കഥ കവി   

െ◌◌ിശ് രജന  റെടിവിഷൻ നയൂസ ്െ◌◌ീഡിങ ്എ�ി�റനയും വപയാരാന�ളുറട 
അനഭുവ കെു◌◌ു�്  �ാെ◌◌ാ�ി CDS ഇെപാ�ു അയ�ു  റകാട�ുാനംു സാധി�ു.  

  

  



  

ഇ COVUD-19 കാെ◌� ു അയൽ��ൂ�ിൽ  കമപ��ാ �ശീൻ അട�ുള പ ◌ാ�വംു മ�ുേ◌◌ാവ് 
കൃഷിയിെ◌◌ു◌ം അയൽ��ൂ അംര�ൾ േ◌റ�ട�ുി�ാൻ സാധി�ു. ജൺൂ 5  േ◌രി�ി ◌ി 
ദിനപ�ാടനബു�ി�ു ക  വി രണ�ിന ്പവ�ി െ◌◌ാ�ാ മ�ാ േ◌� ◌ി ശ്േ◌കാരം 200 
ക കൾ മളു�ി�ാൻ സാധി�ു.   

 

  

  



  
ക��ണൂി�ി കി�ണിെപ� ുJLG കളിൽ  നി� ്േ◌�െ�ി എ�ി�ു റകാട�ുാനംു 
ജി�ാ മിഷനിൽ� ു100Kg േ◌�െ�ി എനെ്റ പന ◌ൃ വ�ിൽ സംഭരി�ു 
റകാട�ുാനംു സാധി�ു. Covid-19 നിൽ നിരീ�ണ�ിൽ ഇരി��ു എനെ്റ 
േ◌�ായ�ിെറ  60 വയ�ിന ുമകുളിൽ ഉ� വയ�ികളുറട RP  ആ�ി 
ശ്േ◌െവി� ◌ ്എനറെ്◌ ജീവി �ിെറ വയ യസ ്തമായ അനഭുവം ആയിര�ു.ു   

  

 
  

  
  



  
  

 
ഞ�പളാറടാ�ം നി� ്ശ്േ◌വൃ�ി��ു പലാ� ്RP മാരറുട അടിയുെ◌� 
ശ്േ◌വർ�ന�ളും  ◌ാ�ലപയ�ംു ആണ് ഞ�ൾ� ു ശ്േ◌വർ�ന�ിന ്എ�ംു 
ഊർജം നൽകിയി�ു� ◌.് കടുംുബ�ശീ  ആണ്  ഇ ◌ിറന�ാം സഹായകമായ ◌്. എ�ംു 
കടുംുബ�ശീപയാട ു ഇ ◌ുേപാെ◌◌ു�  ◌ുടർ ശ്േ◌വർ�ന�ളിൽ ഊർജവംു ,സഹായവംു 
ഉ�ാവറുമ� ്        ശ്േ◌ ◌ീ�ി��ു ു.  

  
  

      ന�ി  

�ലം : േതാളൂർ  

തിയതി : 24 -05 -2020 

നളിനി ച��ൻ  

േതാളൂർ �ഗാമ പ�ായ� ് 

േഫാൺ ന�ർ : 9961117112 

 

രജിത വി .െക  

എം െക എസ ്പി  

േ�ാ� ്േകാർഡിേന�ർ  

പഴുയ്�ൽ 

           േഫാൺ ന�ർ : 9847778836 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


