
ആമുഖം 

തൃശൂർ ജില്ലയിലല് ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്കിലല് പുത്തൂർ 

സിഡ്സ് . 23  വോർഡുകളില്ോയി 327 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളോണ് 

സി ഡി എസിൽ ഉള്ളത്  .വളലര നല്ല രീതിയിൽ 

പ്പവർത്തിക്കുന്ന സി ഡി എ് ഭരണസമിതി . 

➢ പുത്തൂർ ഭരണസമിതിയുും പുത്തൂർ  കുടുബപ്ശീയുും ബ്േർന്നു  
ലകോബ് ോണ കോല്ത്തു മറ്റു    സി ഡി ് ൽ നിന്ന് വിതയ്തമോയി  എല്ലോ 

ബ്മഖല്യില്ുും തോന്റ്ബ്റ്റതോയ സോന്നിധ്യ൦ കോഴ്േ ലവച്ചു  . 

 

 

➢ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ  പ്പവർത്തനും  പഞ്ചോയത്ത് ഏറ്റടുത്തബ്പോൾ  

അതിൽ പോേകക്കോരോയി  കുടുബപ്ശീ ബ്േച്ചിമോർ രുംഗത്തുവന്നു. 
ദിവസവുും  80 മുതൽ 110 ഫുഡ്സ വലര സപ്ലൈ ലേയുവോൻ 
കമ്മ്യൂണി കിച്ചണ് സോധ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്  കൂടോലത ഫുഡ്സ പോക്കിങ് 
രുംഗത്തുും  കുടുബപ്ശീ സജീവ സോന്നിദയമോയി . 

 

 

 

➢ കുടുബപ്ശീ വബ്യോജന കയോുംമ്പയിൻമോയി സമൂഹത്തിൽ 
ലേന്നബ്പോൾ നലല്ലോരു സവീകോരയത  സമൂഹത്തിൽ ല്ഭിച്ചു .ഇ 
കയോമ്പയിൻ CDS ൽ വൻവിജയമോക്കോൻ  വബ്യോജനങൾ 
മോപ്തമല്ലോ കുട്ടികളുും കുടുബവുും ഇവബ്രോലടോപും നിന്നു അധ്ികും 
പ്ലവയിക്കോലത തലന്ന പുത്തൂർ സിഡ്സ്  വബ്യോജന 
കയോുംമ്പയിൻ  ഇന്നല്കളിബ്ല്ക്കു  ഒരു എത്തി ബ്നോട്ടും  പു്തക 
പ്പകോശനo  നടത്തുും. സവന്തും ബ്ല്ഖനങള്ളുും  കൃതികളുും 
പു്തകമോക്കുന്നതിൽ ഉളള   സബ്ന്തോഷത്തിൽ  ആണ് 
രേിതോക്കൾ  



 

 

 

 

➢  CMSHLS (മുഖയമപ്ന്തിയുലട ഹ്തദോനും ) പദ്ധതി പ്പകോരും 266 
അയോൾകൂട്ടങൾക്ക്  COVID 19 LOAN   അനുവദിച്ചു 
ലകോടുക്കോൻ സോധ്ിച്ചു .അതിനോയി അയൽകൂട്ടത്തല് ഡിമോൻഡ്സ 
സർബ്േ നടത്തി  അത് പ്പകോരും 3 ബ്കോടി ആവിശയമോയി 
വന്നു.കുടുബപ്ശീ സർക്കുല്ർ  പ്പകോരും  ലവരിഫിയി 
ലേയ്തബ്പോൾ  6180 വീതും  20387820രൂപ CDS ആവിശയമോയി 
വരുന്നു നില്വിൽ 182 അയൽക്കുട്ടങ്ങൾക്ക്  ബ്ല്ോൺ  
അനുവദിച്ചു  

COVID LOAN CMSHLS INNOGURATION 
PROGRAMME 
 

 



➢ കൂടുബപ്ശീ  വളർന്നു പന്തല്ിച്ചു 22 വർഷും പിന്നിടുബ്ബോൾ 
കൂടുബപ്ശീ  വഴി  നോും എവിലട എത്തി നിൽക്കുന്നു, നമുക്ക് 
എന്തല്ലോും സമൂഹത്തിനു 3* ബ്വണ്ടി ലേയ്യോൻ സോധ്ിച്ചു  എന്ന 
ഒരു തിരിച്ച ിവ് അയൽകൂട്ട അOഗങ്ങൾ വിഡിബ്യോ / ബ്ല്ഖന 
രൂബ്പണ അയച്ചു തന്നു  അതിൽ നിന്ന് മികച്ചത് ലസല്ക്ട് 
ലേയിതു ജില്ലോമിഷന്റ് പ്ലകമോ ി 

 

 



➢ കൂടുബപ്ശീ  ജില്ലോമിഷൻ സുംഘടിപിച്ച പോേക മത്സരത്തിന്റ്  9 
മത്സരോർഥികൾ പലെടുത്തു  , കൂടോലത സിഡ്സ് തല്ത്തിൽ  
മോ്ക്ട നിർമോണവുും വിതരണവുo  നടത്തി ,കിറ്റ് 
വിതരണനത്തിന്നോയി  സിഡ്സ് ൽ നിന്ന് ഒരുപോ് സുംഭകരുലട  
സുംരുംഭങ്ങൾ ജില്ലോമിഷൻ നു നൽകി പുത്തൂർ സിഡ്സ് 
മോതൃകയയി 

 

➢ ബോല്സഭ കുട്ടികളുലട സർഗ്ഗവോസന ഉണർത്തി 
ലകോണ്ടുവരുന്നതിനോയി   പുത്തൂർ സിഡ്സ് പല്തരത്തില്ുള്ള 
ടോ്ക്കുകൾ  കുട്ടികൾക്ക് നൽകി . അവയിൽ ലപ്ശബ്ദ്ധയമോയോ   
ടോ്കുകൾ  ടിക്ട ബ്ടോക്ട ,വോയന മത്സരും ,ബ്ല്ഖനമത്സരും 
,പോഴ്വ്തുക്കൾ ലകോണ്ടുള്ള കളിപോട്ടനിർമോണും , എന്നിവ 
കുട്ടികൾ ഏറ്റടുത്തു 

➢ ബോല്സഭ കുട്ടികൾക്കോയി  വിവിധ്യിനും  മത്സരങ്ങൾ  
ജില്ലോമിഷൻ സഘടിപിച്ചു  അതിൽ 5 ൽ 2 first ഉും ബോല്സഭ 
കുട്ടികൾ കരസ്ഥമോക്കി. ബോല്സഭ  കുട്ടികൾക്കോയി   ബോല്  കൃഷി 
തുടങിവച്ചു *4വളരആബ്വശബ്ത്തോലടകുട്ടികൾ അത് ഏറ്റടുത്തു 

➢ .  ആപ്ശയ ഗുണബ്ഭോക്ക്തോക്കൾക്കു  കിറ്റു വിതരണും  നടത്തി 
,കൂടോലത മോ്കുും നൽകി . ്ബ്നഹിതോ ബ്കോളിങ് ലബൽ 
ഗുണബ്ഭോക്ക്തോക്കൾക്ക് ്ബ്പോണ്സർഷിപില്ൂലട ആഹോര 
സോധ്നങ്ങൾ  നൽകി കൂടോലത മരുന്നുും  ഭഷയവ്തുക്കളുും 
നൽകി  

 

➢ കോർഷിക ബ്മഖല്യിൽ പ്ഗീൻ ബ്പ്പോബ്ട്ടോകോൾ പ്പകോരും പ്ലമബ്പ്കോ 
പ്ഗീൻ പദ്ധതിക്കു തുടക്കും കു ിച്ചത്  പുത്തൂർ സിഡ്സ് ആണ് 
.എല്ലോ കുടുബങ്ങളില്ുും പ്ലമബ്പ്കോ പ്ഗീൻ പദ്ധതി 
ഏറ്റടുക്കുകയുണ്ടോയി .ഈ  പദ്ധതിയുും  ഇരുപ്ലക നീട്ടി 
അുംഗങ്ങൾ സവികരിച്ചു. ഇതിനു ബ്ശഷും കൃഷി രുംഗബ്ത്തക്ക് 
കൂടുതൽ അുംഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നു .കൂടുതൽ ബ്പരുും J L G 
പ്ഗൂപ് രൂപികരിച്ചു .  



 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

കോർഷിക ബ്മഖല്യിൽ വിവിധ്യിനും  മത്സരങ്ങൾ  ജില്ലോമിഷൻ 
സഘടിപിച്ചു  CHA CHA MA CHA വളലര ആബ്വശബ്ത്തോലട CDS 
ഏറ്റടുക്കുകയുണ്ടോയി 

  

  

മറ്റു സിഡ്സ് ൽ നിന്നു  വയതയ്തമോയി ONLINE WORSHOPനു തുടക്കും 

കു ിച്ചു 

 

 



 

*  

 

ബാലസഭാ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തക വിതരണം നടത്തി 

 

റിപ്പാർട്ട് തയാറാക്കിയത് 

ദിവയ രജീഷ്                   സിനി പ്പദീപ്         

ബ്ലോക്ക് ബ്കോർഡിബ്നറ്റർ           പ്ലവ് ലേയർബ്പഴ്സൺ  

8921599841                     പുത്തൂർ സിഡി എ്   

 

 

 

 


