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 വിയൂർ സി ഡി എസിലല ക ോവിഡ്  ോല പ്രവർത്തനങ്ങലള  ുറിച്്ച 

ഒരു വിവരണും 

 

 

ആമുഖും 

  

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ  മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്കിൽ സ്ഥിതിലെയ്യുന്ന 

പഞ്ചോയത്തോണ് കവിയൂർ. 1953 ൽ രൂപീകരിച്ച ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിൽ 14 

വോർഡുകളോണ് ഉള്ളത്. 12.67  െതുരഗ്ര കിബ്െോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഈ 

പഞ്ചോയത്തിൽ 6140  വീടുകളോണ് ഉള്ളത്. 2011 ലെ ലെൻെെ് ഗ്പകോരം 16852 

ആണ് ജനെംഖ്യ. െോക്ഷരത 98.5 രതമോനം. 70 രതമോനം ആളുകളുലടയും 

ഉപജീവനമോർഗ്ഗം കൃഷിയും അനുബന്ധ ലതോഴിെുകളും ആണ.്   

   

കവിയൂർ കുടുംബഗ്രീ െി ഡി എെ് ഓഫീെ് പഞ്ചോയത്തിബ്നോട് 

ബ്െർന്നുള്ള ലകട്ടിടത്തിെോണ് ഗ്പവർത്തിക്കുന്നത്. ലെയർബ്പഴ്സൺ ഓമന 

അജയബ് ോഷ്, ലമമ്പർ ലെഗ്കട്ടറി ടടറ്റെ്( ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് അെിസ്റ്റന്റ് 

ലെഗ്കട്ടറി) എന്നിവരുലട ബ്നതൃതവത്തിൽ ഗ്പവർത്തിച്ചുവരുന്നു. 

അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി മനീജ ഗ്പകോരും ബ്െവനമനുഷ്ഠ ിക്കുന്നു. ലെയർ ബ്പഴ്സൺ, 

ലമമ്പർ ലെഗ്കട്ടറി, ഉപെമിതി കൺവീനർമോർ, മറ്്റ െി ഡി എെ് ലമബ്മ്പഴ്സ്, എക്സ ്

ഒഫീഷയ  ലമംബ്ബർെ് എന്നിവരടങ്ങിയ 22 ഭരണെമിതി മോെത്തിൽ 2 തവണ 

കൂടുകയും. അനുബ്യോജയമോയ തീരുമോനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അവ 

കൃതയമോയി നടപ്പോക്കുകയും വിെയിരുത്തകയും ലെയ്യുന്നു . 

 

പ്രധോന വിവരങ്ങൾ എണ്ണും അുംഗങ്ങൾ/ ഗുണക ോക്തോക്കൾ 

ആലക അയൽക്കൂട്ടം 144 2110 

ജനറൽ അയൽക്കൂട്ടം 112 1667 

വബ്യോജന വബ്യോജന 

അയൽക്കൂട്ടം   

26 350 

S C അയൽക്കൂട്ടം   6 93 



ബോെെഭകൾ 20 302 

െ്ബ്നഹിതോ കോളിങ് 

ലബൽ 

- 26 

അരതി രഹിത ബ്കരളം 

പദ്ധതി 

- 223 
 

െംരംഭങ്ങൾ 26 198 

 JLG  67 335 

 

 

 

 ബ്െോകം മുഴുവൻ അവിരവെനീയമോയ തരത്തിെുള്ള ഗ്പതിെന്ധി 

 ട്ടത്തിെൂലട കടന്നുബ്പോകുന്ന ഈ െമയത്ത് ബ്കോവിഡ-്19  ഗ്പതിബ്രോധവും 

അതിജീവനവുമോയി കവിയൂർ െി ഡി എസ്ും, െി ഡി എെ് ന്ലറ ഗ്പവർത്തന 

പരിധിക്ക് അകത്തും പുറത്തുമോയി പഞ്ചോയത്തിബ്നോട് െഹകരിച്ചും മറ്റു 

വകുപ്പുകളുമോയി ബ്െർന്നും െവയബ്മവ യും നിരവധി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നടത്തിവരുന്നു. 

 

ക ോവിഡ്  ോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

1. വോട്സ്ആപ്്പ പ്ഗൂപ്പു ൾ, മറ്റു സമൂഹ മോധയമങ്ങൾ  

Lockdown കോെത്ത് ആരയ വിനിമയം െോധയമോവുകയില്ല എന്ന 

അവസ്ഥ വന്നബ്പ്പോൾ െി ഡി എെിന്ലറ ആദ്യലത്ത രണ്ട് ദ്ിവെം ലകോണ്ട ്

ലെയ്ത  ഗ്പവർത്തനം നിെവിെുള്ള വോട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിബ്െക്ക് പുതിയതോയി 

അയൽക്കൂട്ട അംരങ്ങലള ബ്െർക്കുകയും,  കഴിയുന്നഗ്ത അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക ്

അവരുബ്ടതോയ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കോൻ നിർബ്ദ്രം ലകോടുക്കുകയും ആയിരുന്നു. 

ആ നല്ല തുടക്കമോണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലോ ഗ്പവർത്തനങ്ങലളയും 

ഏബ്കോപിപ്പിച്ചതും െജീവമോയി നിെനിർത്തിയതും. ഇത് ആരയവിനിമയം 

വളലര ബ്വരത്തിെും കൃതയമോയും എത്തിക്കുന്നതിന ് െഹോയിക്കുന്നു. 

െംസ്ഥോന മിഷൻ ഈ കോെത്ത് നൽകിയ എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഇതുവഴി തോലഴ 

തെങ്ങളിൽ എത്തിക്കോൻ െോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഇതിനനുെരിച്്ച കവിയൂർ െി ഡി എസ്ിൽ തോലഴ പറയുന്ന വിധം 

വോട്സോപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു. 

Level No of Whats App 
groups 

Total 
members 

Members 

CDS 1 23 CP,MS,CDS members, Ex-Officio 
members 

ADS 14 8960 Ward members,ADS 
members,CDS member, NHG 
secretary , President & 
volunteers 



NHG 88 952 All NHG members / one family 
member 

Grama Panchayat 1 256 MLA, GP president, ward 
members,GP secretary , other 
office staffs, Krishi bhavan 
staffs, PHC staffs, Asha workers, 
ICDC staffs, Block Panchayat 
member, Police department 
representatives, CDS CP, CDS 
members, NREGS,  

 

2. ജന ീയ കഹോട്ടൽ 

  നോെ് ബ്പരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന ജനകീയ ബ്ഹോട്ടൽ, കവിയൂർ മനയക്്ക 

െിറയിൽ മോർച്്ച 26ന് ഗ്പവർത്തനമോരംഭിച്ചു. മോർച്്ച 26 മുതൽ ലമയ് 22 വലര 720 

ബ്പർക്ക് ഗ്പഭോതഭക്ഷണം, ഞോൻ 4286 ലപോതിബ്ച്ചോറ് 25 രൂപയ്ക്ക്, 230 

ലപോതിബ്ച്ചോറ് ൌജനയമോയും, 140 ബ്പർക്ക് രോഗ്തി ഭക്ഷണവും വിതരണം 

ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. െന്നദ്ധ ബ്െന ബ്വോളണ്ടിയർമോരും കുടുംബഗ്രീ ഗ്പവർത്തകരും 

ബ്െർന്ന് കവോറന്ടറനിൽ കഴിയുന്ന വയക്തികൾക്ക്, െ്ബ്നഹിത ബ്കോളിംര് 

ലബൽ രുണബ്ഭോക്തോക്കൾക്ക്, ആഗ്രയ രുണബ്ഭോക്തോക്കൾക്ക് മുൻകൂട്ടി 

ആവരയലപ്പടുന്ന മറ്്റ വയക്തികൾക്ക് എന്നിങ്ങലന ഭക്ഷണം വിതരണം 

ലെയ്യുന്നു.  

3.   മ്മ്യൂണിറ്റി  ിച്ചൻ 

 ജനകീയ ബ്ഹോട്ടൽ കൂടോലത 16/04/ 2020 മുതൽ പഞ്ചോയത്ത് 

ഗ്പബ്തയകമോയി ആരംഭിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 03/05/2020 വലര ഗ്പവർത്തിച്ചു.  

1800 ബ്പർക്ക് ൌജനയമോയി ഭക്ഷണം നൽകി. 

4.  മുഖയമപ്രിയുലട സഹോയഹസ്ത വോയ്പോ  രദ്ധതി വിതരണും 

 മുഖ്യമഗ്രിയുലട െഹോയഹസ്ത വോയ്പ  വിതരണം   തിരുവല്ല 

നിബ്യോജകമണ്ഡെതെം ഉദ്്് ോടനം  നടന്നത് കവിയൂർ പഞ്ചോയത്തിെോണ്. 

2020,  ലമയ്് 4 നു രോവിലെ 11 മണിക്ക് ബഹു:MLA ഗ്രീ.  മോതയു T ബ്തോമെ്,  

ലെൻഗ്ടൽ ബോങ്ക് ഓഫ് ഇരയ,  കവിയൂർ ഗ്ബോഞ്്ച അനുവദ്ിച്ച 135000/- രൂപയുലട 

ലെക്ക് െി ഡ് എെിലെ ഉദ്യം അയൽക്കൂട്ടത്തിനു നൽകി  ഈ പദ്ധതിക്ക ്

തുടക്കം കുറിച്ചു. ആലക 105 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ക്കോയി 1312  അംരങ്ങൾക്ക് ഒരു 

ബ്കോടി 60 െക്ഷം രൂപ ബ്െോൺഅബ്പക്ഷ ബോങ്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 96 

അബ്പക്ഷകൾ(CBI, കവിയൂർ) അംരീകരിച്്ച വിതരണം ലെയ്തു. SCB,  കവിയൂർ 9 

അബ്പക്ഷകൾ ബ്ഗ്പോെെിംരിൽ ആണ്. 



 

 

5. MKSP    

ഗ്പവർത്തനങ്ങളുലട ഭോരമോയി "എന്ലറ കൃഷി,  എന്ലറ ആബ്രോരയം,  

ഒപ്പം നിങ്ങളുലടയും" എന്ന വോകയബ്ത്തോലട ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കുടുബഗ്രീ 

അംരങ്ങളുലട യും കൃഷിയിബ്െക്ക് ലകോണ്ടുവരുന്നതിനോയി നടത്തുന്ന 

കയോമ്പയിനിൽ  െി ഡ് എെിലെ എല്ലോ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും െജീവമോയി 

പലങ്കടുത്തു. 



 പ്രകതയ  രരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്കോയി 

  

1. വകയോജനങ്ങൾക്കോയി.. 

 വബ്യോജന അയൽക്കൂട്ടത്തിന്ലറ അംരം ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലോത്തതു 

മോയിട്ടുള്ള എല്ലോ വയക്തികളുലടയും വീടുകളിൽ  മുന്നറിയിപ്പുകളും 

െ ുബ്െഖ്കളും നൽകികളും െ ുബ്െഖ്കളും നൽകി. കൂടോലത ലഹൽത്ത ്

ഡിപ്പോർട്ട്ലമന്റുമോയി  ബ്െർന്ന ് ആവരയമോയ എല്ലോവർക്കും മരുന്നുകളും 

ആഹോരവും എത്തിക്കുകയും ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. 60 വയസ്് കഴിഞ്ഞ, 

കവോറന്ടറനിൽ കഴിയുന്ന വയക്തികലള  ദ്ിവബ്െന വിളിച്ചു ബ്ക്ഷമ 

വിവരങ്ങളും അവരുലട െോഹെരയങ്ങളും ആവരയങ്ങളും ബ്െോദ്ിച്ചറിഞ്്ഞ 

ബ്രഖ്ലപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ 54 ബ്പർക്ക് മരുന്നും എല്ലോവർക്കും 

ആഹോരവും എത്തിക്കോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

2. ബോലസ   ുട്ടി ൾക്കോയി.. 

 "ബ്കോവിഡ് ഗ്പതിബ്രോധ ഗ്പവർത്തനങ്ങളിലെ ബ്കരളം"- എന്ന വിഷയത്തിൽ 

ജൂനിയർ െീനിയർ വിഭോരങ്ങളിൽ എട്ടു കുട്ടികൾ പലങ്കടുത്തു. കുട്ടികളുലട 

കെോപരമോയ കഴിവുകൾ െിഗ്തീകരിക്കുകയും അത് െമൂഹമോധയമങ്ങളിൽ 

ഗ്പദ്ർരിപ്പിക്കുകയും ലെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കോയി വോട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി 

ഗ്പബ്തയക ബ്ബോധവൽക്കരണവും നടത്തുന്നുണ്ട്. 

 

3. സ്കനഹിത ക ോളിുംഗ് ലബൽ ഗുണക ോക്തോക്കൾക്കോയി.. 

 െ്ബ്നഹിത ബ്കോളിംര് ലബൽ രുണബ്ഭോക്തോക്കളോയി 16 ബ്പർ ഉണ്ട്. 

ഇവർക്ക് മരുന്നും ആഹോരവും ഒപ്പം മോനെിക പിരുണയും കമ്മ്യൂണിറ്റി 

കൗൺെിെറുലട ബ്നതൃതവത്തിൽ നൽകിവരുന്നു. ആരോ ഗ്പവർത്തകരുലട 

ബ്െവനവും നിർബ്േരങ്ങളും കൃതയെമയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

4. ആപ്രയ ഗുണക ോക്തോക്കൾക്കോയി 

  223 കുടുംബങ്ങളോണ് അരതി രഹിത ബ്കരളം പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾലപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്ക് ഗ്പബ്തയകം തിരലഞ്ഞടുത്ത ആർ പി വഴി 



വിവരങ്ങൾ അബ്നവഷിക്കുകയും ആവരയമോയ ആഹോരം, മരുന്ന്, ഭക്ഷണ 

കിറ്റ,് മോനെിക പിരുണ എന്നിവ നൽകുന്നു. 

 

പ് ിയോത്മ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

❖ കവിയൂർ ടഹസ്കൂ ൾ അധയോപകരുലട ആവരയഗ്പകോരം കുടുംബഗ്രീ 

തയ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ കുട്ടികളുലട വീടുകളിബ്െക്ക് ആവരയമോയ 

മോസ്കു കൾ നിർമ്മ്ിച്്ച നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  

❖  ബ്െോക ഡൗൺ കോെത്ത് അവരവരുലട കഴിവുകൾ പരമോവധി 

ഉപബ്യോരിച്്ച പെതരത്തിെുള്ള കരകൗരെ വസ്തു ക്കൾ, അെങ്കോര 

വസ്തു ക്കൾ, ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തയ്യോറോക്കുന്ന വർക്ക് െി ഡി 

എെും പഞ്ചോയത്തും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും അവലര 

ബ്ഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുകയും ലെയ്യുന്നുണ്ട്. െമൂഹ മോധയമങ്ങൾ വഴി 

ഇവരുലട ഗ്പവർത്തനം മറ്റുള്ളവരിബ്െക്ക് എത്തിക്കുകയും അതുവഴി 

ഗ്പോയബ്ഭദ്മബ്നയ എല്ലോവർക്കും ഈ െമയം ഫെഗ്പദ്മോയി 

ഉപബ്യോരിക്കുന്നതിനുള്ള െബ്ന്ദരം നൽകുകയും ലെയ്യുന്നുണ്ട്. 

 
 

 

 

 

 വിവിധ വ ുപ്പു ളുമോയി സഹ രിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനും 

 

➢ ആകരോഗയവ ുപ്പ ്

  കവിയൂർ പി എച്്ച െി യുമോയി ബ്െർന്ന് കുടുംബഗ്രീ ഗ്പവർത്തകർ, 

ആരോ ഗ്പവർത്തകർ, ICDS  ഉബ്ദ്യോരസ്ഥർ  എന്നിവർ ബ്െർന്ന് ബ്കോവിഡ്- 19 

ബ്ബോധവൽക്കരണവും ഒപ്പം മഴക്കോെ ബ്രോരഗ്പതിബ്രോധ വുമോയി ബന്ധലപ്പട്ട 

ലെബ്യ്യണ്ട ഗ്പവർത്തനങ്ങളുലട ആവരയകതയും എല്ലോ വീടുകളിെും എത്തി 

വിരദ്ീകരിച്ചു. quarantineൽ കഴിയുന്ന വയക്തികൾ, ആഗ്രയ, െ്ബ്നഹിത 

ബ്കോളിംര് ലബൽ രുണബ്ഭോക്തോക്കൾ, വബ്യോജനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് 



ആവരയമോയ ടവദ്യെഹോയവും നിർബ്േരങ്ങളും കൃതയമോയി 

നൽകിവരുന്നു. 

➢ ലരോതുവിതരണ വ ുപ്പ ്

  ലപോതു വിതരണം വകുപ്പ് ഏർലപ്പടുത്തിയ ആഹോര െോധനങ്ങളുലട 

കിറ്റും, ഓബ്രോ കോർഡിനും അനുവദ്ിച്ച ബ്റഷനും എല്ലോ കോർഡ് ഉടമകൾക്കും 

െഭയമോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവരങ്ങൾ എല്ലോ കുടുംബങ്ങളിെും കൃതയമോയി 

എത്തിക്കുന്നതിന് െോധയമോയത് കുടുംബഗ്രീ വോട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുലട 

ഗ്പവർത്തനം ലകോണ്ടുകൂടിയോണ്. 

➢  ൃഷി വ ുപ്പ് 

 കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് നൽകിയ വിത്തുകൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലോ മിഷൻ 

നടത്തിയ കോർഷിക കയോമ്പയിനും മത്സരബ്ത്തോലടോപ്പം തലന്ന കുടുംബഗ്രീ 

അംരങ്ങൾ കൃഷി ലെയ്തു. ഇതിന്ലറ  തുടർ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ബ്മോണിറ്റർ 

ലെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടോലത തരിരുനിെങ്ങൾ വൃത്തിയോക്കി കരലനല്ല് പച്ചക്കറി 

അടക്കം കൃഷി ലെയ്യുന്നതിനോയി കൃഷി വകുപ്പ്, NREGS,  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്, 

കുടുംബഗ്രീ എന്നിങ്ങലന വിവിധ വകുപ്പുകൾ െംയുക്തമോയി 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു.NREGS ലതോഴിെോളികളോണ് നിെം ഒരുക്കുന്നത്. 

കുടുംബഗ്രീJLG കളോണ് കൃഷി ലെയ്യുന്നത്. 

➢ തരോൽ വ ുപ്പ ്

  എല്ലോ ലപൻഷൻ രുണബ്ഭോക്തോക്കൾക്കും ലപൻഷൻ വീട്ടിൽ 

എത്തിക്കുകയും കൂടോലത കവോറന്ടറനിൽ  കഴിയുന്ന വയക്തികൾക്ക ്

അവരുലട ബോങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തപോൽ വകുപ്പ് വഴി തുക വീട്ടിൽ 

എത്തിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 6 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 48000/- രൂപ 

ഇത്തരത്തിൽ ബബ്യോലമഗ്ടിക് ലമഷീൻ വഴി തമ്പ് ഇംഗ്പഷൻ ബ്രഖ്ലപ്പടുത്തി 

ആധോർ നമ്പർ െിങ്ക് ലെയ്ത  അക്കൗണ്ടിൽനിന്നും തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം 

അറിയിപ്പുകളും ആവരയങ്ങളും എല്ലോം കുടുംബഗ്രീ നടത്തുന്ന 

അബ്നവഷണങ്ങൾ വഴിയോണ് രുണബ്ഭോക്തോക്കൾ അറിയുന്നതും ബ്െവനം 

െഭയമോക്കുന്നതും. 

 

 ോവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

 ബ്െോക ഡൗൺ കഴിയുന്നതുവലര മീറ്റിങ്ങുകൾ കഴിയുന്നതും 

ഒഴിവോക്കുകയും ആവരയലമങ്കിൽ െുരക്ഷോ മോനദ്ണ്ഡങ്ങൾ അനുെരിച്്ച 

കൂടുന്നതിന് ഉബ്േരിക്കുന്നുണ്ട്. മഴക്കോെ പൂർവ്വ രുെീകരണ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

ഊർജിതമോക്കോൻ തീരുമോനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്കോവിഡ് - 19 ബ്കോൾ ലെൻെറുകളുലട 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഏബ്കോപിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലോ വകുപ്പുകളും െഹകരിച്്ച 

ഗ്പവർത്തിക്കുകയും ആളുകൾക്ക് ലമച്ചലപ്പട്ട ബ്െവനം നൽകുകയും ലെയ്യും. 

 

 



 

പ്രകതയ  ഇടലരടലു ൾ 

 ബ്ജോെി നഷ്ടലപ്പട്ട വിബ്ദ്രത്തുനിന്ന് വന്നവർക്ക് കഴിയുന്നഗ്ത 

ബ്വരത്തിൽ പുതിയ ഉപജീവനമോർഗ്ഗം കലണ്ടത്തുന്നതിന് കുടുംബഗ്രീ വഴി 

െോധയമോയ എല്ലോ െഹോയങ്ങളും ലെയ്തു ലകോടുക്കുക എന്നതോണ ്

ഗ്പധോനമോയും ലെയ്യോൻ ഗ്രമിക്കുന്നത്. 

 

തയ്യോറോക്കിയത്  
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