
ഏനാദിമം ഗലം സി ഡി എ�് 
ഏനാദിമംഗലം  �ഗാമപ�ായ�്  പ�നംതി�  ജി�യിെല  അടൂര്  താലൂ�ില്  

പറേ�ാട്  ബ്േളാ�ില്  �ിതി  െച���ു . 50% മലകള�ം  കു�ുകള�ം  20% 

മലെ�രിവുകള�ം  15% െചറു  ചരിവു�പേദശ�ള�ം  15% സമതല�ള�മാണ്  ഈ 

പ�ായ�ിെ�  ഭൂ�പകൃതിയുെട  �പേത�കത . ഈ  പ�ായ�ിെല  ഭൂരിഭാഗം 

തേ�ശവാസികള�ം  കര് ഷകരാണ് .  
�        ഏനാ ദിമം ഗലം പ�ായ�ിൽ കുടുംബ�ശിയുെട �പവർ�നം 

ആരംഭി�ു�ത്  2001 വർഷ�ിലാണ് . 9 ഏ   ഡി എ� ആയി�ാണ് സി ഡി എ�് 
ര ജിസ്േറഷൻ ന ട�ിയത്(രജി നം .377/2002). നിലവിൽ  15 എ   ഡി എ�് 
വാർഡുകളിലായി  232 അയൽ�ൂ��ൾ �പവർ�ി�ു�ു  2939 കുടുംബ�ശീ 
അം ഗ�ളാണുളളത് . 

�  21 വേയാജന അയൽകൂ��ള�ം  2 ഭി�േശഷി അയൽകൂ��ള�ം 
�പവർ�ി�ു�ു .  

� സാധാരണ�ാരായ വനിതകള�െട സാ��ിക ശാ�ീകരണം 
മുൻനിർ�ി 190 സംരംഭ �ഗൂ��കള�ം  252 െജ എൽ ജി കള�ം ഈ സി ഡി എ�് ൽ 
രജി�ർ െചയ്ത് �പവർ�ി��വരു�ു . 

�  സമൂഹ�ിൽ ഒ�െ��് കഴിയു�വർ�് ഒരു ൈക�ാ�ാകു�തിന് 
കുടുബ�ശീ സം�ാന മിഷൻ ആസൂ�തണം െചയ്ത സ്േനഹിതാ കാളിം ഗ്െബൽ 
പ�തി ഈ സി ഡി എ�് ൽ മിക� രീതിയിൽ �പവർ�ി��വരു�ു , 36 

 ഗുണേഭാ�ാ�ളാണ് ഈ പ�തിയിലുളളത് . ഈ പ�തിയുെട ഭാ ഗമായി  15 
വാർഡ് എ ഡി എ�ിെല നിരാലംബയും ക�ാൻസർ േരാ ഗിയുമായ ഒരു 
 ഗുണേഭാ�ാവിന് ഭവനം നിർ�ി�� നൽകു�തിന് സാധി��.സ�� സംഘടനകൾ 
വഴി ഈ   ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�് േവ�ു� സഹായ�ൾ െചയ്തുവരു�ു . ഒരു 
 ഗുണേഭാ�ാവിെന മഹാ�ാ  ജനേസവാ േക���ിൽ എ�ി�� . ആധാർ 
േറഷൻകാർഡ് എ�ിവ ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�� . 

� ഏനാദിമം ഗലം  സി  ഡി  എ�ിേല  197 അയൽകൂ��ൾ  ബാ�്  ലിേ�ജ് 

േനടിയി���് . തുക .75795000(ഏഴ്  േകാടി  അ��ി  ഏഴ്  ല��ി  െതാ���ി 
അ�ായിരം  രൂപ  മാ�തം ) 251 െജ  എൽ  ജി  കൾ  ലിേ�ജ്  േലാൺ  േനടി  (ര�്േകാടി 
അ��ിഒ�്ല�ം  രൂപ ) െജ  എൽ  ജി  കൾ�്  േലാണിൻ ് െറ  ഭാ ഗമായി  പലിശ 

സബ്സിഡി  നൽകിവരു�ു . 
� ഡി  എഫ്  െക  പ�തിയിൽ  232 ഗുണേഭാ�ാ�ൾ  ഉൾെ�ടു�ു , ടി 

ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്  എ�ാ  മാസവും  േപാഷകാഹാരകി�്  നൽകി  വരു�ു , വീട് 

െമയിന് റനൻസ്  മ�്  പ�ാ�ല  സൗകര��ൾ  എ�ിവ  �ാൻ  ഫ�്  ഉപേയാ ഗി�് 

നൽകിവരു�ു . 
� േകാവിഡ്  19 മായി  ബ�െ��്  എ�ാ  എ  ഡി  എ�്  കൾ�ും 

േബാധവത്�രണ  �ാസ്  നൽകി . വേയാജന�ൾ�്  �പേത�ക േബാധവത്കരണ 

�ാസ്  ഹൽ�്  ഡി�ാർ�െമ��മായി  ബ�െ���  നൽകി . 

ക���ണി�ി  കി�ൺ  

ക���ണി�ി  കി�ൺ  �പവർ�ന�ളിൽ  സി  ഡി  എ�്  േനത�ത��ിൽ  മിക� 

�പവർ�ന�ൾ  നട�ുകയും  15 വാർഡ്  എ  ഡി  എ��കളിൽ  നി�ും  സ്േപാൺസർഷി�് 

വഴി  സാധന�ൾ  കെ��ി  നല്കു�തിനും  സാധി�� . അന�  സം�ാന 

െതാഴിലാളികൾ�്  ഉ�  ഭ�ണം  എ�ി�്  നൽകു�തിനും  സി  ഡി  എ�്  േനത�ത�പരമായ 

പ�്  വഹി�� .4851 െപാതിേ�ാറ്  േലാക്ഡൗൺ  കാല�്  ആവശ��ാർ�്  എ�ി�്  നൽകി . 



നിരീ�ണ�ിലിരി�ു�  വേയാജന�െള  അവരുെട  ആേരാ ഗ�കാര��െള�ുറി�് 

അറിയു�തിന്  അവർ�്  ആവശ�മായ  മരു�്  ആശാ  വർ�ർ  മുേഖന  എ�ിട�� 
നൽകുകയും  െചയ്തു , ഭ�ണം  ക���ണി�ി  കി�ൺ  വഴി  നൽകുകയും  െചയ്തു , 
ഭ��ധാന�കി��കൾ  എ�ി��  നൽകി . 

 



 

 

 



 

CMHLS 

151 NHG 
Amount:1676500 
LOAN SANCTION-15 NHG 
AMOUNT-1757000 

 

 

41 

 

 

� സി  ഡി  എ�ിൽ  ര ജി�ർ  െചയ്ത്  �പവർ�ി�ു�  ത�ൽ  സംരംഭ�ൾ  വഴി 
മാസ്കുകൾ  നിർ�ി��  നല്കി  വരു�ു . എ�ാ  എ  ഡി  എ�്  വാട്സ�്  �ഗൂ�്  വഴി  േ��്  മിഷനും 

ജി�ാ  മിഷനും  നൽകു�  നിർേ�ശ�ള�ം  ൈകമാറുകയും  അതുവഴി  ഓേരാ  അയൽകൂ� 

അം ഗ�ിനും  നിർേ�ശ�ള�ം  നൽകാൻ  സാധി�� . ബാല  സഭാ  കു�ികൾ�്  േവ� 

നി ർേ�ശ�ള�ം  നല്കുകയും  അവരുെട  കലാ  കായികപരമായ  കഴിവുകള�ം  േലാക്ഡൗൺ 

കാല�്  വാട്സ�്  �ഗൂ�്  വഴി  സാധി�� . വാട്സ�്  �ഗൂ��കളിലി  പ�ായ�്  അം ഗ�െളയും 



ആേരാ ഗ�  �പവർ�കെരയും  ഉൾെ�ടു�ിയി���് , ആയതുെകാ�്  വിവിധ 

ഡി�ാർ�െമ��കള�െട  സംേയാജനം  ഇതിലൂെട  സാധി�� . 

 

� തുടർ�ുളള  �പവർ�ന�ൾ  കുടുംബ�ശി  സം�ാന  ജി�ാമിഷനുകള�െട 

നിർേ�ശാനുസരണം  ആസൂ�തണം  െചയ്ത്  മിക�  രീതിയിൽ 

നട�ിലാ�ു�തായിരി�ും . ക�ഷി  എ�ാ  കുടുംബ�ശീ  വഴിയും  നട�ിലാ�ു�തിന് 

മുൻ ഗണന  നൽകും . േകാവിഡ്  �പതിേരാധ�പവർ�ന�ളിൽ  പ�ാളിയാകുകയും 

സാമൂഹിക  അകലംപാലി��ം  സുര�ാമാര്ഗ�േളാെട  കുടുംബ�ശീ  കൂടുകയും 

.മഴ�ാല  �പതിേരാധ  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ�ടുകയും  .വേയാജനകൾ�ു  കൂടുതൽ 

കരുതൽ  നൽകുകയും  െച��ം 

 

                                                                                                                            എ�് , 

                                                                                                                                                 മിനി  വി 

                                                                                                           സി  ഡി  എ�്  െചയർേപഴ്സൺ  

                                                                                                      9526440547  

  

                                                                                                                                             നിസ   എ�് 

                                                                                                           എം ഐ സ്  ബി സി 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


