
േപാർക്കുള്രാാപപാ്ചാ 

 

തൃശൂർ ജില�യിെല െചാവ്ൂർ നൂാ േ  പഞായാിലാത നപാർ ്കു 
സി.ഡി.സ  ഉെപപ്്ന.13 വാർഡ്കക�ള പഞായാിെല ഭൂരിഭാഗു 
ആക�കക�ു കർഷകര്ു െചറ്കിപ സുരുഭകര്ു െതാഴിലാകികക�മാത. 

നപാർ ്കു പഞായാിെല ക്പ്ു കശടയ്െപ കപവർാട ഉ പ്്ു 
മികച ടിലവാരു പ്ലർാ്്താത.സി.ഡി.പസ െചർനപഎസ്ായ കശടജ 
മ്ികത് ൻവസ െചർനപഎസപ സിൺ്  ാല സി.ഡി.പസ 
അ ്കണ മൻജ്ഷ പ്ിവർ ആത നപാർ ്കു പഞായാിെല 
ക്പ്ു കശടയ്െപ കപവർാട ഉ േ നടതൃത്ു ടതക്്ന 

നകാവിഡ മാാാമാരി നലാകു മ്ഴ്വ ടാശു വിത ്് ു കാലാേ 
നപാർ ്കു ക്പ്ു കശട കപവർാകർ കപതിനരാര കപവർാട കിത 
സജടവ പങാകിാു ്െംപ് ്കയ്കായി. 

 

്രതരതള ുംഘടാള തതിത്പള 

സി.ഡി.പസ, പ.ഡി.പസ, അയത ൂക തലാിത നയാഗ ഉ നചരാ 
കഴിയാാതിടാത വാടസആ്േ കഗൂ്�കഉ വഴി അറിയി്�കഉ 
അുഗ കിനല േ പാിച�. െകാനറാ് ഭടതി ടിറ ് ടിത ്് ു 
കാലഘകാില്ു കപവർാട ഉ മികച രടതിയിത െകാകേ നപാകാ 
സാരിച�. 

 

വാട്സിാള്ര്ിാള 

സി.ഡി.പസ, പ.ഡി.പസ, അയത ൂക തലാിത വാടസാ്േ കഗൂ്േ 
രൂപികരിച�.െകാനറാ് ന ാരവനകര്ാിട്ു കപതിനരാര 
കപവർാ ക�ു താെഴ തകിനല േ  പാി ാ വാടസാ്േ കഗൂ്േ 
വഴിയ്ള കപവർാട ഉ സാായകമായി   

കമ്്�തണതളകത് ള 

നപാർ ്കു പഞായാിെല കെലൂ്ിംി കിച മാർചേ 28 ട് 
കപവർാടു ആരുഭിച�. ക്പ്ു കശട കാംറിുക യൂ്ിംിട് ആയിര്്് 
കെലൂ്ിംി കിച കപവർാട ഉ േ നടതൃത്ു ടതകിയിര്്ന. 



സർ ാർ സ്രുാ ടിർനനശ ഉ പൂർ്മായ്ു പാലിചാത കെലൂ്ിംി 
കിച കപവർാിചന. 

 

 

േതാകാള് ഡളകാതാചള്കത്ാരകള്പവർചടതന 

 

• മ്ഖലമകരിയ്െപ ന്രിതാശ്ാസ ടിരിയിനലി േ പ്ു കെകാാ 
പാർസത ആയി െപാനറാകയ്ു ചി  കറിയ്ു മിതമായ 
ടിര ിത പല�ാ ക്പ്ു  കിനല ്ു പാിചേ എ്ര ലുു രൂപ  
ന്രിതാശ്ാസ ടിരിയിനലി േ അപച� 

 

 
 
 
 

• കൃഷി നകപാാാപി്ി ്ക പ് ലുലനാാെപ മ്ഴ്വ 
ക്പ്ു കശട അുഗ ക�െപ വടപ്കകിനലി ്ു പച റി വിാ്കഉ 
പാിച� 
 

• ക്പ്ു കശട യൂ്ിം�കഉ വഴി മാസ േ ടിർെിചേ കപാ്മിക 
ആനരാഗലനകകരാിനലി േ വിതര്ു െചിത് 
 
 
 



• നകാവിഡ െകയർ െസസറർ ശ്ചടകര് കപവർാട കിത 
ക്പ്ു കശട അുഗ ഉ പെങപ് ്കയ്ു അന വഴി കികിയ ത്ക 
മ്ഖലമകരിയ്െപ ന്രിതാശ്ാസ ടിരിയിനലി േ ടതക്കയ്ു 
െചിത്. 
 

 

 

 സർ ാർ ഭഷലകിംേ പാ ിക കപവർാട ഉ ് ക്പ്ു കശട 
അുഗ ഉ പങാകികകായി 

 

വാേ്ാളജടതനക്േവകത്്ണള്പവർചടതനളള

ആകശയ ക്പ് ാിെല 60 വയസിട് മ്കകിത കപായു  ളവര്െപ 
വിവര ഉ 3 നിവസു കൂപ്നമാഉ അനട്ഷിച�. അവർ ് മര്്േ 
ഭു്ു മം� സാായ ഉ പ്ിവ പാിച�. 

 

േതാഡളള

സർ ാർ നകാവിഡ കാലാേ ക്പ്ു കശട അുഗ ഉ േ അട്വനിച 
നലാപ CMHLS നപാർ ്കാേ 128 അയത ൂക കിെല 1731 
അുഗ ഉ േ ടതകി  

 

ക്ടതകനകാളേവകത്്ണള്പവർചടതനള

 ാല കൃഷി നകപാാാാി്ി ാടായി  ാലസഭ ക്കികഉ േ വിാ്കഉ 
ടതകി  

 

 



ഭാവതള്പവർചടതനള 

 

 ക്പ്ു കശട സൂ്ർ മാർ ംേ ആരുഭി ്ക 
 

 മൃഗപരിപാലടവ്ു കൃഷിയ്ു നകപാാാാി്ി ്ക 
 
 

 മപ ി പാ്് കപവാസികഉ േ െതാഴിത അവസര ഉ 
സൃഷി ്ക   

 

******* 

 

 

 

സി.ഡി.പസ െചർനപഎസപ : കശടജ മ്ികത് 

Mob :7510554596 

റിന്ാർകേ തടാറാ ിയന : വിശാഖ പ.ജി, NRLM നൂാ േ നകാർഡിനടംർ, 
െചാവ്ൂർ നൂാ േ  

Mob :8086673619 

 


