
COVID 19 DOCUMENTATION 

ഇടവെട്ടി സി.ഡി.എസ് 

 

ആമുഖം 

  

ഇടുക്കി ജില്ലയിലല് ല ൊടുപുഴ ബ്ലൊക്കിൽ കൊരിബ്ക്കൊട് വിബ്ല്ലജ് ഉൾലെട്ട 

ഭൂപ്പബ്േശമൊണ് ഇടലവട്ടി പഞ്ചൊയത്ത്. നില്വിൽ 13 വൊർഡുകളൊണ് ഈ 

പഞ്ചൊയത്തില്ുളളത്. 17 ച.ക.മീ വിസ് ൃ ി ഉളള ഈ പഞ്ചൊയത്തിലല് 

ജനസംഖ്യ 19492 ആണ്. ഇ ിൽ നിന്ും ഇടലവട്ടി സി.ഡി.എസ് sâ കീഴിൽ 

159 അയൽക്കൂട്ടത്തില്ൊയി 1885 അംഗങ്ങൾ പ്പവർത്തിച്ചു വരുന്ു. 

കൊർഷിക ബ്മഖ്ല്ലയ ആപ്ശയിച്ചു കഴിയുന് ഈ പഞ്ചൊയത്തിsâ ഭൊഗത്തു 

നിന്ും പല് വിധ സഹൊയങ്ങളും ബ്പ്പൊത്സൊഹനവും ഇവിടുലത്ത 

ജനങ്ങൾക്ക് ല്ഭിക്കുന്ുലെങ്കില്ും കൊർഷിക ബ്മഖ്ല്യിലല് ജനങ്ങളിൽ 

പല്രും ഇബ്െൊഴും പിബ്ന്ൊക്കൊവസ്ഥയില്ൊണ് കഴിയുന്ത് എങ്കില്ും സ്പ് ീ 

ശൊക്തീകരണ േൊരിപ്േയനിർമൊർജ്ജന പ്പവർത്തനങ്ങളില്ൂലട  ലന് ഏറ്റവും 

വല്ിയ സ്പ് ീ കൂട്ടൊയ്മയൊയി മൊറൊൻ ഇവിടുലത്ത കുടുംബപ്ശീ 

അംഗങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുെ്.  

 

 

 

 



➢ കകോെിഡ് കോലത്ത് സി.ഡി.എസ് sâ കേതൃതവത്തിൽ വെയ്ത 

പ്രെർത്തേങ്ങൾ 

ഇടലവട്ടി സി.ഡി.എസ് sâ കീഴിൽ പ്പവർത്തിച്ചുവരുന് 

സി.ഡി.എസ്, എ.ഡി.എസ് അംഗങ്ങൾക്കൊയി രൂപീകരിച്ച 

വൊട്സ്ആെ് പ്ഗൂെിsâ പ്പവർത്തനം മൂല്ം വിവരങ്ങൾ അെബ്െൊൾ 

 ലന് അംഗങ്ങളിബ്ല്ക്ക് എത്തിക്കുന് ിന് സഹൊയകമൊയിട്ടുെ്. 

അയൽക്കൂട്ടൊംഗങ്ങലള പ്പബ് യകം വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ 

അറിയിക്കുകയും ബ്വെുന് വസ് ു കൾ സമയബന്ധ് മൊയി 

സവീകരിക്കുന് ിനും സൊധിച്ചിട്ടുെ്. 

 

➢ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 

ഇടലവട്ടി പഞ്ചൊയത്തിsâ കീഴിൽ പ്പവർത്തിക്കുന് 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിബ്ല്ക്ക് പ്പവർത്തിക്കൊൻ സജ്ജരൊയവർ 

ഭക്ഷണകിറ്റ് ആവശയമൊയിട്ടുളള വയക്തികലള കലെത്തുന് ിബ്ല്ക്ക് 

വൊർഡ് ല്ത്തിൽ സർബ്േ നടത്തി ല്ിസ്റ്റ്  യ്യൊറൊക്കുകയും, 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ നടത്തുക വഴി പഞ്ചൊയത്തിലല് 44 അംഗങ്ങൾക്ക് 

ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകുവൊനും സൊധിച്ചിട്ടുെ്.  

ബ്ഹൊട്ട്സ്ബ്പൊട്ട് പ്പഖ്യൊപിച്ച സൊഹചരയത്തില്ും കൊൽനടയൊയി 

എത്തി എല്ലൊ േിവസവും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനിൽ സമയബന്ധി മൊയി 

മൂന്് ബ്നരവും ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകുവൊനും സൊധിച്ചു. ജില്ലൊ 

മിഷൻ, സഹകരണബൊങ്ക്, പല്ചരക്ക് കടക്കൊർ, പച്ചക്കറി ക്കടക്കൊർ, 

ലജ.എൽ.ജി അംഗങ്ങൾ എന്ിവരിൽ നിന്ും പഞ്ചൊയത്തിsâ 

ഭൊഗത്തു നിന്ും സ്ബ്പൊൺസർഷിെുകൾ ല്ഭിക്കുകയുെൊയി.



 



 

 

➢ കലോകവഡൌൺ കോലവത്ത പ്കിയോത്മക പ്രെർത്തേങ്ങൾ 

 

DFK യിൽ ഉൾലെട്ട കുടുംബപ്ശീ അംഗങ്ങളൊയ 101 ബ്പർക്ക് 

അവരവരുലട വീടുകളിൽ ബ്പൊഷകൊഹൊര കിറ്റും ലസൌജനയമൊയി 

പച്ചക്കറി കിറ്റും കുടുംബപ്ശീയുലട ബ്ന ൃ വത്തിൽ എത്തിച്ചു 

നൽകുകയും നിർദ്ധരരൊയ അംഗങ്ങളുലട വീടുകളിൽ ഭക്ഷണകിറ്റ് 

എത്തിച്ചു നൽകുവൊനും സൊധിച്ചു.  

 

➢ െകയോജേങ്ങൾക്ക് ആെശ്യമോയ മരുന്ന് P.H.C യിൽ േിന്നും െോങ്ങി 

അെരെരുവട െീടുകളിൽ എത്തിച്ചു േൽകുെോേും കഴിഞ്ഞു.  

ബ്കൊവിഡ് കൊല്ത്ത് സി.ഡി.എസ് sâ ബ്ന ൃ വത്തിൽ കുടുംബപ്ശീ 

അംഗങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമപ്രിയുലട സഹൊയഹസ് ം ബ്ല്ൊൺ പദ്ധ ി പ്പകൊരം 

ബ്ല്ൊൺ ആപ്ലിബ്ക്കഷൻ എല്ലൊ പ്ഗൂെുകളില്ും എത്തിക്കുകയും, ബ്ല്ൊൺ 

നൽകുന് ിനുളള നടപടി പ്കമത്തിsâ ഭൊഗമൊയി പ്ഗൂെ് അംഗങ്ങൾക്ക് 



അലക്കൌെ് ഉളള 14 ഓളം വരുന് ബൊങ്കുകളിൽ എത്തിക്കുകയും ഈ 

പദ്ധ ിലയ ക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനസില്ൊക്കുകയും ലചയ് ിട്ടുളള ൊണ്. 148 – 

ഓളം അയൽക്കൂട്ടത്തിനും ബ്ല്ൊണിനുളള സൊഹചരയം ലചയ് ു 

ലകൊടുക്കുകയും ഇ ിന് ബ്വെുന്  ുടർ നടപടികൾ ലചയ് ു 

വരുന് ുമൊണ്.  

 

➢ െിെിധ െകുപ്പുകളുമോയി സഹകരിച്ചുളള പ്രെർത്തേങ്ങൾ 

 

ഇടലവട്ടി പഞ്ചൊയത്തിലല് കുടുംബപ്ശീ അംഗങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ 

ബ്ല്ൊകലഡൌൺ േിനങ്ങളില്ും ബ്റഷൻകട വഴി വി രണം ലചയ്യൊനുളള 

പല്വയഞ്ജന കിറ്റുകൾ പൊയ്ക്ക് ലചയ്യുന് ിന് സജീവമൊയി 

മുന്ിട്ടിറങ്ങുകയും ലചയ് ിട്ടുെ്. പഞ്ചൊയത്തിsâ ബ്ന ൃ വത്തിൽ 

കുടുംബപ്ശീ അംഗങ്ങൾ  ലന് മൊസ്ക  യ്ച്ച് പഞ്ചൊയത്തിsâ 

കീഴില്ുളള ഓബ്രൊ കുടുംബൊംഗങ്ങളില്ും എത്തിച്ചു നൽകുവൊനും 

സൊധിച്ചു. 



  

 



 

 



 

P.H.C യുലട സഹൊയത്തൊൽ ദേനംേിന ബ്രൊഗികൾ, മൊനസിക 

ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്വർ എന്ിവർക്കൊയി മരുന്് എത്തിച്ചു 

നൽകുകയും, ബ്വനൽമഴയുലട മുബ്ന്ൊടിയൊയി ലഡങ്കിെനിലയ മുന്ിൽ 

കെ് വൊർഡു ല് ശുചി വ പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ലചയ് ു. 

ബ്പൊല്ീസ് ഡിെൊർട്ട്ലമâv , ലഹൽത്ത് ഡിെൊർട്ട്ലമâv എന്ീ വകുെുകളിൽ 

നിന്ും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ശുചി വ കൊരയങ്ങൾ അബ്നവൊക്ഷിക്കുകയും 

ഉെൊയി.  

 

 

ഇടലവട്ടി പഞ്ചൊയത്തിൽ സുഭിക്ഷ ബ്കരളം പദ്ധ ി നടത്തിെിലന 

സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ബ്യൊഗത്തിൽ പഞ്ചൊയത്ത് ജനപ്പ ിനിധികൾ, 

സഹകരണ ബൊങ്ക് പ്പസിഡൻറുമൊർ, കൊർഷിക വികസന സമി ി, 

കുടുംബപ്ശീ ലചയർബ്പഴ്സൺ  ുടങ്ങിയവരുലട ബ്ന ൃ വത്തിൽ 

നടെില്ൊക്കുകയും ലചയ് ു.  



➢ കകോെിഡ് കോലത്ത് കുടുംബപ്ശ്ീ ഭോെി പ്രെർത്തങ്ങൾ 

ഇടലവട്ടി പ്ഗൊമപഞ്ചൊയത്തിലല് നിർദ്ധനരും നിരൊല്ംബരുമൊയ 

കുടുംബങ്ങലള കലെത്തി അവർക്ക് ബ്വെുന് പിരുണ സ്ബ്നഹി  

ബ്കൊളിംഗ്ലബൽ പദ്ധ ിയില്ൂലട നടെൊക്കുന് ൊണ്. കൂടൊല  പഞ്ചൊയത്തിൽ 

നിരവധി പ്പവൊസികളും മറ്റ് സംസ്ഥൊനത്ത് ബ്ജൊല്ി ലചയ് ിരുന്വരുമൊയ 

ആളുകൾ ഉെ്. അവരുലട വിവരങ്ങൾ പഞ്ചൊയത്ത്, 

ആബ്രൊഗയപ്പവർത്തകർ, എന്ിവരുലട സഹൊയബ്ത്തൊലട ബ്ശഖ്രിക്കുകയും 

അവർക്ക് ബ്വെ സഹൊയങ്ങൾ നൽകുകയും ലചയ്യും. പരിസ്ഥി ി 

സുരക്ഷയും ജല്സുരക്ഷയും ഉറെൊക്കുന് ിനൊയി കുടുംബപ്ശീ അംഗങ്ങളുലട 

ബ്ന ൃ വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന് ൊണ്. ബ്കൊവിഡ് 

ബൊധ  ടയുന് ിബ്ല്ക്കൊയി മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തൊല  സി.ഡി.എസ്, 

എ.ഡി.എസ് എന്ിവരുലട ബ്ന ൃ വത്തിൽ പ്പവർത്തനങ്ങൾ മുബ്ന്ൊട്ട് 

ലകൊെുബ്പൊകൊവുന് ൊണ്.  

 ബ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങളുലടയും കുടുംബപ്ശീയുലടയും മറ്റ് ഇ ര 

സുരക്ഷൊ ബ്ക്ഷമസ്ഥൊപനങ്ങളുലടയും  സംബ്യൊജി  പ്പവർത്തനത്തില്ൂലട 

ബ്കൊവിഡ് നിർമ്മ്ൊർജ്ജനം എന് ല്ക്ഷയം യൊഥൊർത്ഥ്യമൊക്കൊം.  

 

 

വെറീേ ഹമീദ്         രോജമ്മ് ബോബു 

കലോക്ക് കകോർഡികേറ്റർ           സി.ഡി.എസ് വെയർകരഴ്സൺ 

9747832630        ഇടവെട്ടി,  7025319266 


