
ആമുഖം 

            കുന്നുകള ംവയലുകള ംഇടകലർന്ന  

സമ്പന്നമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് എടയ്ക്കാട്ട വയൽ  

പ്രാമരഞ്ചായത്ത്. ചെറിയ കുന്നുകൾകിടയിലുള്ള 

ചെൽപ്പാടങ്ങൾഈരഞ്ചായത്തിന്ചറഒരു  

പ്രദേകേയാണ് 

             എറണാകുളം ജിലലാ മിഷന്ചറ ദെേൃേവത്തിൽ  

പ്രവർത്തികുന്ന.എടയ്ക്കാട്ട വയൽ സി.ഡി.എസ്സിൽ 

ആചക 14 വാർഡുകളാണ് ഉള്ളത് . 14  

വാർഡുകളിലായി  128  അയൽകൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. 

ഇേിൽ 1800 അംരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് . ഇേിൽ 9 എണ്ണം 

SC അയൽകൂട്ടങ്ങള ം  86  എണ്ണം വദയാജെ 

അയൽകൂട്ടങ്ങള മാണ്. 

            എടയ്ക്കാട്ട വയൽപ്രാമരഞ്ചായത്ത് 

പ്രസിഡൻറ്ശപ്ശീമേിചജസിരീറ്ററിന്ചറ  



ദെേൃേവത്തിലുള്ള ഭരണസമിേി അംരങ്ങള ം 

,സി.ഡി.എസ്സ് ചെയർദരഴ്സൺ പ്ശീമേി ഓമെ 

ബാലകൃഷ്ണന്ചറ ദെേൃേവത്തിലുള്ള സി.ഡി.എസ്സ് 

ഭരണസമിേി അംരങ്ങള ചടയും  സംദയാജിേമായ 

പ്രവർത്തെങ്ങളാണ് ഈ സി.ഡി എസ്സിചെ മുദന്നാട്ട  

െയികുന്നത് . 

             എറണാകുളംജിലലാമിഷന്ചറ 

ദെേൃേവത്തിലുള്ളപ്രവർത്തെങ്ങളിൽ  സജീവമായി  

ഏർചപ്പടുവാൻ  എടയ്ക്കാട്ട വയൽ 

സി.ഡി.എസ്സിന്സാധിച്ചിട്ട ണ്ട്.കുടുംബപ്ശീ 

പ്രസ്ഥാെത്തിലൂചടധാരാളംവെിേകൾ  

സമൂഹത്തിന്ചറ  മുഖയധാരയിദലക്  എത്തചപ്പട്ട .  



 

ദകാവിഡ് കാല 

പ്രവർത്തെങ്ങൾ 

          ദകാവിഡ്എന്നമഹാമാരിചയ  

അേിജീവികുന്നേിന്  ദവണ്ടിയുള്ള  

പ്രവർത്തെങ്ങളിൽ എടയ്ക്കാട്ട വയൽ സി.ഡി.എസ്സ്  

വളചര  പ്കിയാത്മകമായ സംഭാവെകൾ  െൽകി. 

 



ജെകീയ ദഹാട്ടൽ 

          എടയ്ക്കാട്ട വയൽ  സി.ഡി.എസ്സി  ന്ചറ  കീഴിൽ 

പ്രവർത്തികുന്ന  മമദപ്കാ സംരഭമായ  മാജിക് 

കിച്ചൺ  കാറ്ററിങ്  മാർച്ച്  27 മുേൽ  ജെകീയ 

ദഹാട്ടലായി പ്രവർത്തികുന്നു. മൂന്നു കുടുംബപ്ശീ  

വെിേകള ചട  കൂട്ടായ പ്രവർത്തെത്തിന്  

എടയ്ക്കാട്ട വയൽ  രഞ്ചായത്ത് രൂർണ്ണമായ  

രിന്തുണ െൽകുന്നു.  രഞ്ചായത്തിന്ചറ  

സഹകരണദത്താചട  സി.ഡി.എസ്സിന്ചറ  കീഴിലുള്ള 

െിരാലംബരായ  വയക്തികൾക് ഭക്ഷണം  വീടുകളിൽ 

എത്തികുന്നു. ൊളിേുവചര ജെകീയ ദഹാട്ടലിൽ 

െിന്നും  2085  ഭക്ഷണ ചരാേികൾ വിേരണം  ചെയ്ക്േു. 

 



 

മാസ്ക്ക് െിർമ്മാണം 

                ചകാദറാണ എന്ന  മാരക മവറസിചെ  

സമൂഹത്തിൽ  െിന്നും  അകറ്റി  െിർത്താൻ  

സഹായകമായ  മാസ്ക്ക്  െിർമ്മാണത്തിന്    

സി.ഡി.എസ്സിന്ചറ    ME   യൂണിറ്റ കള ം  കുടുംബപ്ശീ  

അംരങ്ങള ം   സഹായിച്ച .   ഇേുവചര       25000  



മാസ്ക്കുകൾ  െിർമ്മിച്ച   െൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 

വരുമാെത്തിലുരരിയായി സാമൂഹയ െന്മ എന്ന  

െിലയിൽ ഒരു രാട് വെിേകൾ മാസ്ക്ക് 

െിർമ്മാണത്തിദലർചപ്പട്ട  . മുളന്തുരുത്തി ദരാലീസ്ക് 

സ്ക്ദറ്റഷെിദലക്  കുടുംബപ്ശീ അംരം  മാസ്ക്ക്  

െിർമ്മിച്ച്  െൽകി .   

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിേരണം 

                   ദകാവിഡ് കാലത്ത്  അെയസംസ്ഥാെങ്ങളിൽ 

െിന്നും  വിദേശങ്ങളിൽ െിന്നും  വന്ന്  

െിരീക്ഷണത്തിൽ  ആയവർകും, അഥിേി 

ചോഴിലാളികൾകും  രഞ്ചായത്തിൽ െിന്നും   ഭക്ഷണ 

കിറ്റ്  വിേരണം  ചെയ്യാൻ സാധിച്ച  . കുടുംബപ്ശീ 

അംരങ്ങള ചട  സഹകരണവും ദമൽദൊട്ടവും  

വളചര അധികമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 



പ്രേിദരാധമരുന്നിന്ചറ 

വിേരണം 

                          കുടുംബപ്ശീ  അംരങ്ങള ചട  

സഹായദത്താചട  രഞ്ചായത്തിചല മുഴുവൻ  

ജെങ്ങൾകും  പ്രധിദരാധത്തിെുള്ള  ദഹാമിദയാ 

രുളികകൾ  വിേരണം  ചെയ്യാൻ  സാധിച്ച  .   

കൃഷി വയാരെം 

                     കൃഷിഭവെിൽ െിന്നും 128  

അയൽകൂട്ടങ്ങളിദലകും   രച്ചകറിവിത്തുകൾ  

ലഭയമാകി .േന്മൂലം  എലലാവർകും  കൃഷി  

ചെയ്യ വാെും  വീട്ട മുറ്റത്തു െിന്നും  വിഷ 

രഹിേമായ  രച്ചകറികൾ  ഉരദയാരികുവാെും 

കഴിഞ്ഞു. 



 

 

 

 

 

 

 

േുരന്ത െിവാരണ ദസെ 

                 എറണാകുളം ജിലലാ മിഷന്ചറ   േുരന്ത 

െിവാരണ ദസെയിദലക്   എടയ്ക്കാട്ട വയൽ 

സി.ഡി.എസി  ചല അംരങ്ങള ചട ദസവെം  ഉറപ്പ  

വരുത്തുവാൻ  സാധിച്ച   



വദയാജെങ്ങൾകും 

കുട്ടികൾകും  ഉള്ള  

പ്രവർത്തെം        

ദകാവിഡ്  കാലത്ത്  വദയാജെങ്ങള ചട  

ദക്ഷമത്തിൊയി   വാർഡുകളിചല  സി.ഡി.എസ്സ്  

ചമമ്പർമാർ  ദ ാൺ  മുഖാന്തരം  അെവാഷണം 

െടത്തുകയും  ,അവശയ  ദസവെങ്ങൾ  ലഭയമാകി 

.കുട്ടികള ചട  മാെസിക  ഉലലാസത്തിൊയി  വലിയ 

ദലാകവും  ചെറിയ കുട്ടികള ം എന്ന  െലഞ്ചിൽ  

അവചര  രചെടുപ്പിച്ച  .കൃഷിചയ  

സ്ക്ദെഹികുന്നേിെു ദവണ്ടി  അവർക്  

ദപ്രാൽസാഹെം  െൽകി .ചകാദറാണയുമായി  

ബന്ധചപ്പട്ടവീഡിദയാക്ലിപ്പ കള ം ,കലാ 

സാഹിേയരെെകള ം സംഘടിപ്പിച്ച  .സർഗ്ഗം എന്ന 



ദരരിൽ  രരിസ്ഥിേിയുമായി  ബന്ധചപ്പട്ട െമുകു 

െുറ്റ ം  എന്ന മത്സരത്തിലും കുട്ടികൾ രചെടുത്തു 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



പ്േിേലസംഘടൊ സംവിധാെം 

ശക്തിചപ്പടുത്തൽ 

                           പ്േിേല സംഘടൊ സംവിധാെം  

ശക്തിചപ്പടുത്തുന്നേിന്ചറ  ഭാരമായി  സി .ഡി 

എസ്സിന്ചറ  രരിധിയിലുള്ള   എലലാ കുടുംബപ്ശീ 

അംരങ്ങള ചടയും വാട്സ്ക് ആപ്പ്  പ്രൂപ്പ കൾ   

രൂരീകരിച്ച . ജിലലാ മിഷെിൽ െിന്നും ഉള്ള   

സദേശങ്ങൾ  വളചര   ചരചട്ടന്ന് േചന്ന  

അംരങ്ങളിദലക്  എത്തികുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  

കൂടാചേ  മസബർ  അരങ്ങ് ,മസബർ ജാലകം 

,െിപ്േം വിെിപ്േം ദ ാദട്ടാപ്രാ ി  മത്സരം   

േുടങ്ങിയവയിൽ രചെടുകുവാൻ  സാധിച്ച . ജാക്  

പ് ൂട്ട്  െലഞ്ചിൽ രരമാവധി  അംരങ്ങൾ 

രചെടുകുകയും, മികച്ച രാെകവീഡിദയാകൾ 



ജിലലാ മിഷെിദലക്    അയച്ച  ചകാടുകുകയും 

ചെയ്ക്േു.ദകപ്േ ദകരള സർകാരുകള ചട  

െിർദേശങ്ങൾ.  രൂർണ്ണമായും രാലിച്ച   അയൽകൂട്ട 

ദയാരങ്ങൾ  ദെരുകയും  െർച്ചയുചട  സംക്ഷിപ്േ 

രൂരം  ദ ാണിലൂചട രൂരിൾ  ഷീറ്റിൽ.  

ദരഖചപ്പടുത്തുകയും  ചെയ്ക്േു . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ദലാൺ-മുഖയമപ്ന്തിയുചട 

സഹായഹ സ്ക്േം  

                             ചകാദറാണ കാലത്ത്  

സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ട്    ദെരിടുന്ന   കുടുംബപ്ശീ 

അംരങ്ങൾക്   മകത്താങ്ങായി  ബഹു:  

മുഖയമപ്ന്തിയുചട സഹായ ഹസ്ക്േമായി ദലാൺ 

ലഭിച്ച . 108  അയൽകൂട്ടങ്ങളിൽ െിന്നും  

അദരക്ഷകൾസവീകരികുകയും   അത്  ബാെിൽ  

സമർപ്പികുകയും ചെയ്ക്േു  .ചെത്തിദകാട്  

സർവ്വീസ്ക് സഹകരണ ബാെ് വഴി  21  

അയൽകൂട്ടങ്ങളിദലക്  ഉള്ള  േുക  ചമയ്ക് 19ന് 

വിേരണം  ചെയ്ക്േു . കാെറ ബാെിന്ചറ  ആരകുന്നം 

ശാഖ വഴി ഒരു  അയൽകൂട്ടത്തിന്  ദലാൺ മകമാറി. 

 

 



 

വിവിധ വകുപ്പ കള മായി 

സഹകരിച്ച ള്ള  പ്രവർത്തെം  

• വദയാജെങ്ങൾക്  ആവശയമായ മരുന്നുകൾ  

ആശാ വർകർ   മുഖാന്തരം   ചഹൽത്ത് 



ചസന്ററിൽ െിന്നും ലഭയമാകി .  കാൻസർ 

ദരാരികൾകുള്ള  മരുന്നുകൾ  ചമഡികൽ 

ദഷാപ്പിൽ െിന്നും വാങ്ങിച്ച   െൽകി .ദറഷൻ 

കാർഡിലലാത്തവർക്  ഭക്ഷണ കിറ്റ് 

ലഭയകാെുള്ള സഹായങ്ങൾ രഞ്ചായത്തിദൊട് 

സഹകരിച്ച് കുടുംബപ്ശീ അംരങ്ങള ം െൽകി 

.ജെമമപ്േി ദരാലീസിന്ചറ സഹായദത്താചട  

െിരാലംബർക്  ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിേരണം 

ചെയ്യാൻ സാധിച്ച .  ജെകീയ ദഹാട്ടലിന്  

രഞ്ചായത്തിൽ  െിന്നും  50kg.  അരി െൽകി 

.ദഹാട്ട്സ്ക്ദരാട്ടായ 14-ാാാം  വാർഡിദലകുള്ള  

സഹായങ്ങൾ  രഞ്ചായത്തും കുടുംബപ്ശീയും 

സഹകരിച്ച് ചെയ്ക്േു  



ദകാവിഡ് കാല-

േുടർപ്രവർത്തെങ്ങൾകുള്ള 

െിർദേശങ്ങൾ 

• ദകാവിഡ് ദബാധവൽകരണം ോദഴേട്ടിദലക് 

എത്തികാൻ ദവണ്ട െടരടികൾ സവീകരികണം 

• മസബർ  അയൽ കൂട്ടങ്ങൾ േുടർന്ന് 

ദരാകുന്നേിദൊട് സി.ഡി.എസ്സിന് അെുകൂല 

െിലരാടാണ്  

• കൃഷിയുമായി ബന്ധചപ്പട്ട് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ  

കുടുംബപ്ശീയുമായി ബന്ധചപ്പട്ട് െടപ്പിലാകണ 

     ചകാദറാണ കാലത്ത് രഞ്ചായത്തും 

കുടുംബപ്ശീയുമായി മകദകാർത്ത്  െിരവധി  



സാമൂഹയദക്ഷമ പ്രവർത്തെങ്ങൾ  െടപ്പിലാകി  

സർകാർ െിയമങ്ങൾ  രാലിച്ച്  െിരവധി രദ്ധേികൾ 

െടപ്പിലാകാൻ  ഉള്ള  േീരുമാെങ്ങൾ മക ചകാണ്ടു 

ആദരാരയം ,ഭക്ഷയം, സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക്  

പ്രാധാെയം െൽകിയിട്ട ള്ള േുടർ പ്രവർത്തെങ്ങൾക്  

ൊേി കുറിച്ച  . 

 

 

രിൻറാ ആർ രിള്ള  , 8289987593 

BC 1 Post 2 


