
വാളകംസി ഡി എസ് േകാവിഡ് കാല�പവര് �ന�ള് 
എറണാകുളം കുടുംബ�ശീ മിഷന് മൂവാ��പുഴ േ�ാ�ില  ് �പവര് തതി�ു� സി ഡ്

എസ് ആണ് വാളകം. വാളകം �ഗാമ പ�ായ�് കുടുംബ�ശീ സി ഡി എസ് ചാരി�ബിള് 
െസാൈസ�ീസ് ആക്ട് �പകാരം 2001-2002 വര് ഷം മുതല  ് �പവര് �ി��വരു�ു. ER356/02
ന�രായി രജി�ര് െചയ്തി��� സി ഡി എസിന് െറ �പവര് �നം ന� രീതിയില  ് മുേ�ാ��
േപാകു�ു.

സി ഡി എസിന് െറ കീഴില  ് നിലവില  ് 14 എ ഡി എ��കള് �പവര് �ി�ു�ു�്.
ഓേരാ എ ഡി എ��കള�േടയും കീഴില  ് ആെക 155 അയല  ് �ൂ��ള് 2384 അംഗ�ള�മായി
�പവര് �ി�ു�ു�്. 2 സ്െപഷ�ല  ് അയല  ് �ൂ��ള�ം 22 വേയാജന അയല  ് �ൂ��ള�ം
18 ബാലസഭയും �പവര് �ി�ു�ു�്. അഗതിരഹിത േകരളം പ�തിയില  ് 109
ഗുണേഭാ�ാ�ള് �് േപാഷകാഹാര കി�് ലഭ�മാ�ു�ു�്. കൂടാെത ഒരു ബി അര് സി യും
�പവര് �ി�ു�ു�്.

96 െജ എല  ് ജി യൂണീ��ം 29സംരംഭ �ഗൂ��ം �പവര് �ി�ു�ു�്. ലിേ�ജ്, െജ എല  ്
ജി ,സംരംഭക േലാണ  ് എ�ിവ പലിശ സബ്സിഡി നിര�ില  ് ലഭ�മാ�ി. �പളയ ദുരിതര് �്
ആശ�ാസമായി RKLS േലാണ  ് 63 അയല  ് �ൂ��ള് �് 27949000/- നല  ് കുകയും
പിേ�ാ� വികസന േകാര് �േറഷന് വഴി 21അയല  ് �ൂ��ള് �് 6865000/- രൂപയും നല്
 കിയി���്.

ഇതു കൂടാെത DDUGKY പ�തി �പകാരം 18 നും 35 നും ഇടയില  ് �പയമു� യുവതി

യുവാ�ള് �ായി െസൗജന� െതാഴില  ് പരിശീലനവും െതാഴിലും ലഭ�മാ�ിയി���്. സി ഡി
എസിന് െറ കീഴില  ് സ്�തീകള�െട ഉ�മന�ിനായി െജന് ഡര് റിേസാഴ്സ് െസന് ററും
�പവര് �ി�ു�ു�്. ഭി� േശഷി�ാര് �ായി പ�ായതത് സഹകരണേ�ാെട BRC �പവര് 
�ി�ു�ു�്.

ഒ��് താമസി�ു� ആള�കള് �് സംര�ണം നല  ് കിെകാ�് സ്േനഹിത േകാളിംഗ്
െബല  ് പ�തിയും ഉ�്. കര് ഷകര് �് കൃഷി�് സഹായകരമായി FFC Centre �പവര് 
�ി�ു�ു�്. �ാ�ിക് നിര് മാര് ജന�ിന് െറ ഭാഗമായി എ�ാ വാര് ഡിലും ഹരിത കര് 
� േസന �പവര് �നംആരംഭി�ി���്.

േകാവിഡ് 19 മായി ബ���് വാളകം സി ഡി എസ് നട�ിയ �പവര് �ന�ള് 

 ക���ണി�ി കി�ന് 

േകാവിഡ് േലാ�് െഡൗണ  ് ന് െറ ഭാഗമായി 2020 മാര് �് 28 –◌ാം തീയതി വാളകം
ക���ണി�ി ഹാളില  ് പ�ായതതിന് െറ സഹകരണേ�ാെട ക���ണി�ി കി�ന് ആരംഭി��.
ആദ� കുറ�� ദിവസ�ള് കേഫ അംഗ�ള് അവരുെട ക�ില് നി�ും പണം ചിലവഴി�ാണ്

കി�നിേല�ു� സാധന�ള് വാ�ിയത്. അതിനുേശഷം JLG �ഗൂ��കളില  ് നി�ും ഏകേദശം
1000 kg പ��റികള് ലഭ�മായി. പല സംഘടനകളില  ് നി�ും അരിയും പലചര�്

സാധന�ള�ം സംഭാവനയായി ലഭ�മായി. 125 കി��കള് ദിനം �പതി ര�് േനരവുംകൂടി

െപാതിേ�ാര് ആയി വിതരണം െചയ്തു. 24ആ�ശയഗുണേഭാ�ാ�ള�ം ഇതിന് െറ ഭാഗമായി.



ക���ണിററി കി�ന  ്

ക���ണിററി കി�ന  ് പാ�ിംഗ്

ഏ�പില  ് 24 നു േശഷം ക���ണി�ി കി�ന് നിര് �ുകയും ജനകീയ േഹാ�ല  ് ആയി
�പവര് �ി�ുകയും െചയ്തുവരു�ു. ജനകീയ േഹാ�ലില  ് 50 പാഴ്സല  ് െകാടു�ുവരു�ു.

 മാസ്ക് യൂണീ�്

േകാവിഡ് കാലെ� ഏ�വും ഉപകാര�പദമായ മാസ്ക് യൂണീ��കള് �പവര് 
�നമാരംഭി�ുകയും കാര��മമായി മുേ�ാ�് േപാകുകയും െച���ു.
ക�വട�ാപന�ളിേലാ�് േനരി�് മാസ്�ുകള് എ�ി�ു�ു. 3 യൂണീ��കള് വിപുലമായ
�പവര് �നംകാഴ്ച വ�ു�ു�്.



MED - TEX മാസ്�്യൂണീ�്

 വാ�്സ്ആ�് �ഗൂ��കള് 

അയല  ് �ൂ��ളിേല�് വിവര�ള് എ�ി�ു�തിന് െറ ഭാഗമായി വാ�്സ് ആ�്
�ഗൂ��കള് ഉ�ാ�ുകയും അതിലൂെട വിവര�ള് ൈകമാറുകയും െചയ്തു. 14 ADS ന് െറ
കീഴിലുമു� 110അയല  ് �ൂ��ളില  ് നി�ുമായി 1420അംഗ�ള് �ഗൂ�ിലു�്.



 മുഖ�മ��ി സഹായഹസ്തം വായ്പാ പ�തി

മുഖ�മ��ി സഹായ ഹസ്തം വായ്പാ പ�തി �പകാരം 140 അയല  ് �ൂ��ളിെല 1930
അംഗ�ള് �് 5000 വീതം 9650000/- രൂപ അനുവദി�ു�തിനു� അേപ� ത�ാറാ�ി

ബാ�ില  ് സമര് �ി�ുകയും യൂണീ��കള് �് േലാണ  ് അനുവദി�ാനു� നടപടികള് 
സ�ീകരി��ം വരു�ു

.

ബാ�്ഓഫ് ഇന  ് ഡ� േകാവിഡ് േലാണ  ് അേപ�സമര  ് �ി�ല് 

നാലാം വാര് ഡ് േകാവിഡ് േലാണ  ് തുകൈകമാറല് 

 ആ�ശയ-വേയാജന േ�മ �പവര് �ന�ള് 

ആ�ശയ ഗുണേഭാ�ാ�ള് �ു� ര�് മാസെ�കി�് പ�ായ�് സഹായേ�ാെടആ�ശയ

ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട വീടുകളില  ് എ�ി�് െകാടു�ു. അേതാെടാ�ം 60 വയ�ിനു മുകളിലു�
DFK അംഗ�ള�െട നിരീ�ണ സര് െ� പൂര് �ീകരി�ുകയും അവര് �് േവ�
സഹായ�ള�ം ലഭ�മാ�ി. വേയാജന�ള�െട സുര� പരിഗണി�് 60 വയ�് മുകളിലു�വെര
േഫാണില  ് വിളി�് വിവര�ള് അേന�ാഷി�് മരു�് േവ�വര് �് വീ�ില  ് എ�ി��

െകാടു�ു.



 ബാലസഭ-കുടുംബ�ശീ േകാവിഡ്കാല�പവര് �ന�ള് 

ബാലസഭ കു�ികള് �ായി ജി�ാ മിഷന് ഏെ�ടു�ു നട�ിയ പരിപാടികളില  ് കു�ികള് 
പെ�ടു�ു.

അതുെപാെല കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള് �ായി നട�ിയ ൈസബര് അര�ിലും ജാ�്

�ഫൂ�് ചല�ിലുംഅംഗ�ള് പെ�ടു�ു.

 വിവിധവകു��കള�മായിസഹകരി����പവർ�നം

േകാവിഡ് സമയ�് കൃഷി ഭവനില  ് നി�ും െമ�ര് മാര് വഴി പ��റി വി�്

വിതരണം നട�ി. ഫയര് േഫാഴ്സിന് െറ േനതൃത��ില  ് ശുചീകരണ �പവര് �നം നട�ി.
ആയുര് േ�ദ േഹാമിേയാ വകു��കള് വഴി കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള് �ും കുടുംബാംഗ�ള് 
�ും �പതിേരാധ മരു�ുകള് നല  ് കി. മാസ്�ുകള് അയല  ് �ൂ� കുടുംബ�ളിേല�്
െസൗജന�മായി നല  ് കി.

േഹാമിേയാ �പതിേരാധ മരു�് നല് കല് 

അയല  ് �ൂ� േയാഗ�ള് കൂടാന് പ�ാ� സാഹചര��ില  ് ജി�ാ മിഷന് െറ
േനതൃത��ില  ് നട�ിയ ൈസബര് ജാലക�ിലൂെട അയല  ് �ൂ�ം കൂടുകയും 595
അംഗ�ള് അവരുെടഅഭി�പായം േരഖെ�ടു�ുകയും െചയ്തു.

െകാേറാണ ഭീതിയില  ് സാമൂഹിക അകലം പാലി��ം ൈകകള് ഇട�ിെട കഴുകിയും

മാസ്�് ഉപേയാഗി��ം സര് �ാര് നിര് �ശം പാലി��ം അയല  ് �ൂ� േയാഗം േചരാെമ�്



അംഗ�ള് �ിടയില  ് നി�ും നിര് േ�ശ�ള് വ�ു.

സമൂഹെ�കാര് �് തി�ു� െകാേറാണൈവറ�് എ�വിപ�ിെന െചറു�് േതാല  ്
പി�ാന് വാളകം സി ഡി എ��ം കുടുംബ�ശീ അംഗ�ള�ം ഒെ�ാരുമി�് �പവര് �ി�ും.
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