
കല്ലറ മഹിളാ മന്ദിരം വായനശാലാ 
റിക്രീയയഷന് ക്ലബ്ബ് 





കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക  പഞ്ചോയത്തക  2019-
20 വോര്ഷിക പദ്ധതിയില് നടപ്പിലോക്ിയ 

പദ്ധതികളില് നിന്നും തതരതെടുത്ത 
മോതൃകോ പദ്ധതി 

കല്ലറ മഹിളാ മന്ദിരം വായനശാലാ 
റിക്രീയയഷന് ക്ലബ്ബ് 



കല്ലറ 
ഗവ. മഹിളോ മന്ദിരും- 

ഒരു ആമുഖും 



ജയില് വകുപ്പിന്റെ കീഴില് 1961ല് 
കകോട്ടയം ജില്ലയിന്റെ പുത്തനങ്ങോടി 
എന്ന സ്ഥെത്ത്.....‘അബല മന്ദിരം‘ 

എന്ന കേരില് ഒരു വോടക 
ന്റകട്ടിടത്തില് .....നിരോെംബരോയ 
സ്ത്രീകള്ക്ക് കവണ്ടിയോണ് മഹിളോ 

മന്ദിരം പ്രവര്ത്ത്തനം ആരംഭിച്ചത്.....  



േിന്നീട് ടി സ്ഥോേനന്റത്ത സോമൂഹിക കേമ 
വകുപ്പിന്റെ കീഴികെക് മോറ്റുകയം കടുത്തുരുത്തി 
കലോക് േഞ്ചോയത്ത് േരിധിയിന്റെ കല്ലറ ഗ്രോമ 

േഞ്ചോയത്തില് വോടക ന്റകട്ടിടത്തില് പ്രവര്ത്ത്തനം 
പുനരോരംഭിക്കുകയം ന്റെയ്തു.....  

തുടര്ത്ന്ന് നിരോെംബരോയ സ്ത്രീകന്റള കൂടോന്റത 
മോതോേിതോകളോല് ഉകേേികന്റപ്പട്ട 

ന്റേണ്കകുട്ടികള്ക്ക്കും ഇവിന്റട അഭയം നല്കുവോന് 
തുടങ്ങി..... 



  കടുത്തുരുത്തി കലോക്  േഞ്ചോയത്തിന്റെ 
2017-18 വോര്ത്ഷിക േദ്ധതിയില് 

ഉള്ക്ന്റപ്പടുത്തി സ്ഥോേനത്തിന് സവന്തമോയി 
ഒരു ന്റകട്ടിടം നിര്ത്മിച്ചു നല്കിയതിലൂന്റട 

2016 വന്റര വോടക ന്റകട്ടിടങ്ങളില് 
പ്രവര്ത്ത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന സ്ഥോേനത്തിന് 
സവന്തമോയി ഒരു ന്റകട്ടിടം കവണന്റമന്ന 

ആവശ്യം സഫെമോയി.....  



 
  



പുതിയ ന്റകട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘോടനം ബഹു. 
സോമൂഹയ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ന്റക.ന്റക 

ശശ്െജ ടീച്ചര്ത് നിര്ത്വഹിക്കുകയം 
ആ ധനയ മൂഹുര്ത്ത്തത്തില് 

േങ്കുകെരുന്നതിനോയി രോഷ്ട്രീയ കഭദമകനയ 
ധോരോളം രോഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്ത്തകരും വിവിധ 
കമഖെകളിലുള്ള സോമൂഹയ പ്രവര്ത്ത്തകരും 

സര്ത്കവോേരി നല്ലവരോയ നോട്ടുകോരും 
സംബന്ധിച്ചു..... 



കല്ലറ ഗവ.മഹിളോ മന്ദിരും -  
പ്രവര്ത്തനും തുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങള് 



14 അംഗങ്ങള്ക് ഉള്ക്ന്റപ്പടുന്ന ഒരു 
കമിറ്റിയോണ് സ്ഥോേനത്തിന്റെ 

പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങന്റള ഏകകോേിപ്പിക്കുന്നത്.... 
സ്ഥോേനത്തിന്റെ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങന്റള 

വിെയിരുത്തുന്നതിനം മറ്റുമോയി കൂന്റടക്കൂന്റട 
കമിറ്റി വിളിച്ചു കെര്ത്ക്കുകയം, 
കമിറ്റിയില് എടുക്കുന്ന ഓകരോ 

തീരുമോനങ്ങളം നടപ്പിെോക്കുകയം 
ന്റെയ്യുന്നു..... 



േെ സോഹെരയത്തില് നിന്നും വരുന്ന 
സ്ത്രീകന്റള ഇവിന്റട തോമസിപ്പിക്കുകയം അവന്റര 

വിവോഹ ജീവിതത്തികെക്കു നയിക്കുകയം 
കൂടോന്റത സ്ഥോേനത്തിന്റെ െീഗല് 

കൗണ്കസിെറുന്റട കൗണ്കസിെിംഗ് വഴി 
തോമസകോരുന്റട േെവിധ പ്രശ്നങ്ങള്ക് 

േരിഹരിക്കുകയം അവര്ത്കനകയോജയമോയ 
പുനരധിവോസ നടേടികള്ക് ശകന്റകോള്ളുകയം 

ന്റെയ്യുന്നു..... 



തുടര്ത് േഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദയോര്ത്ഥിനികന്റള 
സ്ഥോേനത്തില് നിന്നും േഠിക്കുവോനോയി 
വിടുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥോേനത്തില് നിന്ന് 

കേോയവരില് ഏറിയ േങ്കും സ്ഥോേനത്തില് നിന്നും 
വിദയോഭയോസം കനടി പുറത്തുകേോയവരോണ്.  

അവന്റരല്ലോവരും തന്റന്ന അവര്ത് േഠിച്ച കമഖെകളില് 
കജോെി ന്റെയ്യുന്നു. നിെവില് ഈ സ്ഥോേനത്തില് 

അങ്കണവോടി മുതല് േി.ജി. വന്റരയളള 11 
വിദയോര്ത്ഥിനികള്ക് േഠിക്കുവോനോയി പുറത്തു 

കേോകുന്നുണ്ട്..... 



തോമസകോര്ത്കോയി കയോഗ 
നടപ്പിെോകിയിട്ടുണ്ട്..... 

യമനിയമങ്ങളിലൂന്റട നമ്മുന്റട ജീവിതവം 
ആഹോരക്രമങ്ങളം നിയന്ത്രിക്കുകപോള്ക് 

ആസനങ്ങളം പ്രോണോയോമവം 
ശ്രീരത്തികനയം മനസ്സികനയം ശുദ്ധീകരിച്ച് 
ആകരോഗയമുളള ഒരു ശ്രീരവം നിര്ത്മെമോയ 

ഒരു മനസ്സം പ്രദോനം ന്റെയ്യുവോന് കയോഗ 
ഉേകോരപ്രദമോകുന്നുണ്ട്..... 



2007-08 മുതല് ഇവിടുന്റത്ത 
സ്ത്രീകള്ക്കോയി സവയം ന്റതോഴില് 
േരിശ്ീെനം നല്കി വരുന്നു..... 

സവയം േരയോപ്തത കനടുന്നതിനോയി 
സ്ഥോേനത്തിന്റെ തോമസകോര്ത് െവിട്ടി, 
കേപ്പര്ത് കയോരി ബോഗ്, തയ്യല് എന്നീ 

വിവിധ കമഖെകളില് അവരുന്റട 
പ്രോവീണയം ന്റതളിയിയ്ക്കുന്നു..... 



മനസ്സിന് ഉകേഷം നല്കുന്നതിന് 
യോത്രകള്ക് സഹോയിക്കും എന്നതിനോല് 

വര്ത്ഷത്തിന്റെോരികല് 
തോമസകോരുമോയി വികനോദയോത്ര 

നടത്തോറുണ്ട്..... 



മഹിളോ മന്ദിരത്തിന്റെ വെിന്റയോരു 
കൂ ട്ടോയ്മയോണ് ‘യേഹസംഗമം‘..... 
സ്ഥോേനത്തില് നിന്നും വിടുതല് 
ന്റെയ്തവന്റരയം, വിവോഹം ന്റെയ്ത് 
അയച്ചവന്റരയം, തോമസകോരുന്റട 
കുടുംബോംഗങ്ങകളയം ഉള്ക്ന്റപ്പടുത്തി 

വര്ത്ഷത്തിന്റെോരികല് കേഹസംഗമം 
എന്ന കൂട്ടോയ്മ നടത്തി വരുന്നു..... 



ഈ സ്ഥോേനത്തിന്റെ 
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങന്റള നല്ല രീതിയില് 
മുകന്നോട്ടു ന്റകോണ്ടു കേോകുന്നതിന് 
സഹോയിക്കുന്ന കലോകികെയം, 

ഡിപ്പോര്ത്ട്ട്ന്റമെികെയം, മോകനജ്ന്റമെ് 
കമറ്റിയകടയം പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് 

പ്രശ്ംസനീയമോണ്..... 



കല്ലറ മഹിളോ മന്ദിരും 
വോയനശോലോ റിക്രീബ്യഷന് ക്ലബ്ബക  

 

പദ്ധതിയുതട വിശദ വിവരങ്ങള് 



കല്ലറ മഹിളോ മന്ദിരും വോയനശോലോ 

റിക്രീബ്യഷന് ക്ലബ്ബക 

യരാജക്ട് നം- 27 
അടങ്കല് തുക ‘ 5,00,000/- 

 ന്റെെവഴിച്ച തുക ‘ 4,49,195/-  

 നിര്വ്വഹണ ഉയ്യാഗസ്ഥന് - സസക്രട്ടറി 



കല്ലറ മഹിളോ മന്ദിരത്തിന്റെ 
അകന്തവോസികളോയ സ്ത്രീകളകടയം, 

കുട്ടികളകടയം മോനസികവം, 
ശ്ോരീരികവമോയ ഉണര്ത്വിന് കവണ്ടി 
കലോക് േഞ്ചോയത്ത് ഭരണ സമിതി 

മുന്ശകന്റയ്യടുത്ത് നടപ്പിെോകിയ 
േദ്ധതിയോണിത്..... 



2019-20  വോര്ത്ഷിക േദ്ധതിയില് 
ഉള്ക്ന്റപ്പടുത്തി കലോക് േഞ്ചോയത്ത് 

േദ്ധതി ഏന്ററ്റടുക്കുകയം..... 
19/12/2019-ന് േദ്ധതി പൂര്ത്ത്തീകരിച്ച് 

ബഹു. കലോക് േഞ്ചോയത്ത് 
പ്രസിഡെ് ശ്രീമതി.േത്മ െന്ദ്രന് 
ഉദ്ഘോടനം ന്റെയ്യുകയമുണ്ടോയി..... 



മഹിളോ മന്ദിരം റിക്രീകയഷന് ക്ലബ്ബ് 
ശെബ്രറിയികെക് ആവശ്യമോയ 
ആയിരത്തിെധികം പുസ്തകങ്ങളം, 

അെമോരകള്ക് , കകസരകള്ക് , കമശ്കള്ക് 
തുടങ്ങിയ ഫര്ത്ണീച്ചര്ത് 

സംവിധോനങ്ങളം ടി േദ്ധതി മുകഖന 
െഭയമോകി..... 



 
  



 
  



തോമസകോരുന്റട മോനസികവം 
ബൗദ്ധികവമോയ വളര്ത്ച്ചയ്ക്കു ശെബ്രറി 

പുസ്തകങ്ങള്ക് സഹോയിക്കുന്നു. 
മഹോഭോരതം മുതല് കജയോതി ശ്ോസ്ത്രം 

വന്റരയള്ള ആയിരത്തിനടുത്തു 
പുസ്തകങ്ങള്ക് ഇവിടുന്റത്ത 
ശെബ്രറിയിലുണ്ട്..... 



 
  



ഒകര സമയം െിരിപ്പിക്കുകയം 
െിന്തിപ്പിക്കുകയം ന്റെയ്യുന്ന 

പുസ്തകങ്ങളോണ് 
തോമസകോരുന്റട ഏറ്റവം നല്ല 

സൂഹൃത്തുകള്ക്..... 



chesschess 



മോനസികവം ശ്ോരീരികവമോയ 
ഉല്ലോസത്തിന് ഉണര്ത്വ് 

നല്കുന്നതിന് 
വികനോകദോേോധികള്ക് 

തോമസകോന്റര 
സഹോയിക്കുന്നു..... 



chesschess 



ശസകിള്ക്, ഷട്ടില് ബോറ്റ്, കയോരംസ്, 
ന്റെസ്സ്, കടബിള്ക് ന്റടന്നീസ്,  

സ്കിപ്പിംഗ്, ലൂകഡോ, േോമ്പം ഏണിയം, 
േസ്സില്  സ് തുടങ്ങിയ നിരവധി 

വികനോദ ഉേകരണങ്ങള്ക് േദ്ധതിയന്റട 
ഭോഗമോയി നല്കുവോന് സോധിച്ചു.....  





ഇന്റതല്ലോം ഉേകയോഗിക്കുന്നതിലുന്റട 
ഇവരുന്റട ശ്ോരീരികവം മോനസികവമോയ 
ബുദ്ധിമുട്ടുകളില് നിന്നുളള കമോെനവം..... 

ഒരു േരിധിവന്റര തിരിച്ച് സോധോരണ 
ജീവിതത്തികെക് മടങ്ങികപ്പോകുന്നതിന് 
അവരുന്റട മനസ്സിന്റന പ്രോപ്തമോക്കുകയം 

ന്റെയ്യുന്നു..... 





 

അഞ്ച് കുട്ടികള്ക് അടകം 29 
അകന്തവോസികള്ക് ഇന്ന് ഈ 

സൗകരയങ്ങള്ക് 
പ്രകയോജനന്റപ്പടുത്തുന്നു..... 



ഈ േദ്ധതിയന്റട 
പൂര്ത്ത്തീകരണത്തിനകശ്ഷം പുസ്തക 
വോയനയിലൂകടയം വികനോദങ്ങളില് 

ഏര്ത്ന്റപ്പടുന്നതിലൂന്റടയം 
അകന്തവോസികളില് ശ്ോരീരികവം 
മോനസികവമോയ ഒകട്ടന്ററ മോറ്റങ്ങള്ക് 
ന്റകോണ്ടുവരുവോന് സോധിച്ചിട്ടുണ്ട്..... 


