
 

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്പ       IT Division, Directorate of  Panchayat 



 

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്പ       

(I) ക ാര് ട ീം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡന്റ് 

ആക ാഗ്യ സ്റ്റാന്റിീംഗ്് 
 മ്മിറ്റി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
സസക്രട്ടറി 

ക ാഡല് 
ഓഫ സര് 

സമഡിക്കല് 
ഓഫ സര് 

  

ചുമതല ള് 
1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത തലത്തിസല ക ാവിഡ് 19 പ്രതിക ാധ 
പ്രവര്ത്ത ളുമായമായി ധപ്പസപ്പട്ട് ലാ ാ സിവസ ീം 
പ്രവര്ത്ത ളുമള് വിലയിരുത്തു യീം ആസൂത്രണീം 
 ടത്തു യീം കവണീം 

2. കപാല സ്, ദു ന്ത ിവാ ണ അകതാറിറ്റി ലന്നിവയസട 
പ്രകസശി  സീംവിധാ  മായി കേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കണീം 

സസക്ട്രല് മജികേറ്റ ്
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പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്പ       

(II) ക ാവിഡ് വാര് റീം 
അസ്സി.സസക്രട്ടി/ജൂ ിയര് സൂപ്രണ്ട്/സെഡ് ക്ലാര്ക്കിസ കയാ പള്സപ്പടുത്തിത്തി 
കുറഞ്ഞത് 4 ജ വ ക്കാര് പള്സപ്പടുത്തിന്ന ടരു ട ീം സസക്രട്ടറി കരപ   ിക്കണീം  

ചുമതല ള് 

ഗ്താഗ്തീം ഓക്സി ജന് ലഭ്യത  

കധാധവല്ക്ക ണീം  സെല്പ്പ് സഡ ്  ടത്തിപ്പ്  

വാര്്തല സമിതി  
റികപ്പാര്ട്ടിീംഗ്് ംക ാപ ീം   

ക ാവിഡ് ജാഗ്രതാ  
കപാ ര്ട്ടല് അപ്കഡഷന് 

സടസ്റ്റ് , വാക്സിക ഷന് DCC/CFLTC/CSLTC പ്രവര്ത്ത ീംം   
വയതയസ്ഥ ആായ ള്ക്ക് ചുമതല  ല്കുവാന്  ഴിയണീം 
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ക ാവിഡ് ക ാഗ്ി ള്കീം അവരുസട കുടുത്തിീംധാീംഗ്ളുമള്കീം 
കൃതയമായ വിവ ളുമള്  ല് ി സൊയികന്നതി ്    
മണിക്കൂറീം പ്രവര്ത്തികന്ന ടരു സെല്പ് സഡ ് 

സീംവിധാ ീം സജ്ജമാക  

സെല്പ്പ് സഡ ്  
(ക ാവിഡ് വാര് റമുമായി കേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കണീം) 
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പ്രവര്ത്ത ീം,  ട  

 സെല്പ് സഡ ില് ചുരുളുമിയത് 5 
സമാബധല്  മ്പരു ള്/ലാന്റ് ബലന് 
 മ്പരു ള് പണ്ടാ ണീം. 

 സെല്പ് സഡ ്   x7 പ്രവര്ത്തിക്കണീം. 
 റിട്ടകയര്ഡ് കഡാടര്ര്മാര്, സ്റ്റാഫ് ക ഴ്സ്, 
ആക ാഗ്യസന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത ര്, കുടുത്തിീംധശ്ര  / 
C D S  ഭ്ാ വാെി ള്, റസിഡന്റ്സ് 
അകസ്സാസികയഷന് ഭ്ാ വാെി ള് ലന്നിവര് 
പള്സപ്പട്ടതായി ിക്കണീം സെല്പ്പ് സഡ ് 
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 കൊീം ഐസസാകലഷസന്റ ഭ്ാഗ്മായളള സീംശയ 
 ിവാ ണീം  

 സടസ്റ്റിളുമ് സീംധപ്പിച്ച സീംശയ ിവാ ണീം 
 മരുന്ന്, ഭ്ക്ഷണീം ലന്നിവ ആവശയസപ്പടുത്തിന്നവര്ക്ക് കവണ്ട 
സൊയീം  ല് ല്  

 ക ാവിഡ്-19 മായി ധപ്പസപ്പട്ട ലാ ാ സ്ഥിതി 
വിവ ളുമായീം ആനു ാലി മാക്കി സൂക്ഷിക്കല്, 
വിവ ളുമള് സിശ,  ജിാ ാ ക ാവിഡ്  ണ്ടകരാള് റീം 
ലന്നിവര്ക്ക്  ല് ല് 

 DCC /CFLTC ,  ആശുപത്രി സൊയീം ലന്നിവ 
കവണ്ടവര്ക്കായി വാെ ീം ലത്തികന്നതി ായി 
പഞ്ചായത്ത് വാര്റമുമായി ധപ്പസപ്പട്ട് പ്രവര്ത്തിക   

 തകേശ സവയീംഭ് ണ സ്ഥാപ ത്തിസല 
 സണ്ടയിന്സമന്റ് ം ിയ ള്/വാര്ു ള് ലന്നിവസയ 
സീംധപ്പിച്ച വിവ ളുമള് സിവസ ീം ആനു ാലി മാക്കി 
വാര് റമി ്  ല്കു  

സെല്പ്പ് സഡ ിസന്റ ചുമതല ള് 
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 സടസ്റ്റിളുമ ് സസന്റര്/ യാമ്പു ള്, വാക്സിക ഷന് 
സസന്ററ ള്, D C C / C F L T C ,  മറ്റ് ക ാവിഡ് 
േി ിത്സാക ന്ദ്രളുമള് ലന്നിവിടളുമളിസല സ്ഥിതി വിവ  
 ണക ള് ആനു ാലി മാക  

 തകേശ സവയീംഭ് ണ സ്ഥാപ ത്തില് ക ാവിഡ് 
പ്രതിക ാധ പ്രവര്ത്ത ത്തി ് ലഭ്യമായ വാെ സത്ത 
സീംധപ്പിച്ച കൃതയമായ വിവ ളുമള് സൂക്ഷിക്കല്  

 വാര്ഡ് സമിതിയമായി സെല്പ്പ് സഡ ്  ി ന്ത ീം 
ധപ്പീം പുലര്ത്തണീം  

 അതാതു പ്രകസശസത്ത സപാതുജ  ആശയ/മാധയമ 
സീംവിധാ  മായി  ി ന്ത ീം ധപ്പീം 
സ്ഥാപികക്കണ്ടതാണ്  

 സെല്പ്പ ്സഡ ില് ഇ ികന്നവര് അവികടയ്ക്ക് വിളികന്ന 
വയക്തിയസട ആ ാീംക്ഷയീം ഭ്യ ീം പള്സക്കാണ്ട് കവണീം 
അവരുസട ആവശയളുമള് ക ള്കക്കണ്ടതുീം ആയതിനുളള 
മറപടി  ല്ക ണ്ടതുീം ലന്നതില് പളള ഊന്നല് 
 ല്കു  

സെല്പ്പ് സഡ ിസന്റ ചുമതല ള് 
(മുന് കപജിസന്റ തുടര്ച്ച) 
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(III)  വാര്്തല സീംവിധാ ീം  
വാര്ഡ് സമമ്പറീം, RRT അീംഗ്ളുമായീം 

(വാര്ഡില് ലഭ്യമായ ടരു വാര്ുതല ക ാഡല് ഓഫ സസറ  ിശ്ചയികക്കണ്ടതാണ്) 

RRT അീംഗ്ളുമള് 

 

 

ജ ബമത്രി കപാല സ് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ലഭ്യമായ 
സര്ക്കാര് ജ വ ക്കാര് 

 ട  സ്ഥാപ ത്തിസല പകസയാഗ്സ്ഥര്  

സന്നദ്ധ കസ ാ പ്രവര്ത്ത ര് 

റസിഡന്സ് അകസ്സാസികയഷന് 
പ്രതി ിധി ള്  

NSS, NCC പ്രവര്ത്ത ര് 

അീംഗ്ന്വാടി പ്രവര്ത്ത ര്  

കുടുത്തിീംധശ്ര  പ്രവര്ത്ത ര്  

ആശാ വര്ക്കര് 
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വാര്ുതല സീംവിധാ ത്തിസന്റ ചുമതല ള് 
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വാര്ുതലത്തിസല 
ക ാഗ്ി ായസട 
ആക ാഗ്യസ്ഥിതി 
കമാണിറ്ററിീംഗ്് 

മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കല്  

ടറ്റയ്ക്ക്  ഴിയന്നവര്ക്ക് 
മരുന്ന്, ഭ്ക്ഷണീം 

ലത്തിക്കല്, ക ാവിഡ്-
കപ്രാകട്ടാക ാള് പറപ്പാക്കല് 

വാര്ുതല പ്രവര്ത്ത ളുമായസട 
ംക ാപ ത്തിസന്റ ചുമതല ടരു 
പകസയാഗ്സ്ഥ ്  ല്ക ണ്ടതുീം 
പ്രവര്ത്ത ളുമള്/ആവശയ ത ള് 
തകേശ സവയീംഭ് ണതല വാര് 
റമില് റികപ്പാര്ട്ട് സേകതണ്ടതുമാണ്  



 

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്്പ       

ചുവസട പറയന്ന വിവ ളുമള് പള്സപ്പടുത്തിത്തി ഡയറി തതാറാക   
(പ ര്ു ള് വാര്ുതല ക ാഡല് ഓഫ സറീം RRT ട മുീം സൂക്ഷിക ) 

 വാര്ഡ്  മ്പര്, സ ട്ടിട  മ്പര്, ക്ലസ്റ്റര്  മ്പര് 
 കപ ്, വിലാസീം, Contact No/ WhatsApp No  
 കുടുത്തിീംധാീംഗ്ളുമായസട ലണ്ണ ീം പ്രായ ീം  
 ക ാവിഡ് കപാസിറ്റ വായവരുസട ആസ  ലണ്ണീം  
 മറ്റ് ഗുരുത  അസുഖളുമള് പളളവരുസട വിവ ീം  
 ഗ്ര്ഭ്ിണി ള്, ശിശുക്കള് ലന്നിവസ  സീംധപ്പിച്ച വിവ ീം  

(iv)ക്ലസ്റ്റര് സീംവിധാ ീം 

ഓക ാ വാര്ഡിലീം   -6  വസ  
വ ടുത്തി ായളള ക്ലസ്റ്റര് കരപ   ിക  

മതിയായ RRT  മാര് 
പണ്ടായി ിക്കണീം 

ടരു ക ാഡല് ഓഫ സര് 
പണ്ടായി ിക്കണീം 

വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂു ള് 
കരപ   ിക  
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 ക്ലസ്റ്ററിസല ലാ ാ കുടുത്തിീംധാീംഗ്ളുമായമായി ധപ്പസപ്പടുത്തിന്നതിനുളള കഫാണ്ട 
 മ്പര് കശഖ ിക്കണീംം  ഴിയന്നത്ര ആായ സള WhatsApp ഗ്രൂപ്പില് 
കേര്ക്കണീം  

 ക ാവിഡ് ക ാഗ്ി കളാടുത്തിീം,  ി  ക്ഷണത്തില്  ഴിയന്നവരുമായീം ലാ ാ 
സിവസ ീം ധപ്പസപ്പടണീം  

 വിവ ളുമള് അകപ്പാള് തസന്ന വാര്്തല ക ാഡല് ഓഫ സസറ 
അറിയിക്കണീം  

 അടിയന്ത  ഇടസപടല് ആവശയസമങ്കില് പടന്തസന്ന ക ാഡല് 
ഓഫ സകറകയാ സെല്പ്പ് സഡ ിക കയാ അറിയികക്കണ്ടതാണ്  

 മരുന്നു ള്, ഭ്ക്ഷണ സാധ ളുമള് ലന്നിവ ആവശയമനുസ ിച്ച് ലത്തിച്ചു 
 ല് ണീം  

 ക ാവിഡ് കപാസിറ്റ വ് ആയവര്, DCC/CFLTC/CSLTC കലക്ക് മാറിയവര്, 
കൊീം ഐകസാകലഷന്, വാക്സിക ഷന്, സടസ്റ്റ് ലന്നിവ സീംധപ്പിച്ച 
വിവ ളുമള് കൃതയമായി ക്ലസ്റ്റര് തലത്തില്  ജിസ്റ്റര് തതാറാക്കി 
സിവകസ  പുതുക്കി സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ് 

  അതയാവശയ സന്ദര്ഭ്ളുമളില് പപകയാഗ്ികക്കണ്ട കഫാണ്ട  മ്പരു ള് 
ബ തില്  രുകതണ്ടതാണ്  

 പട്ടി ജാതി- പട്ടി വര്ഗ സകങ്കതീം/വ ടുത്തി ള്ക്ക് പ്രകതയ  പ ിഗ്ണ / 
ശ്രദ്ധ   ല്ക ണ്ടതാണ്  

 പട്ടി വര്ഗ സകങ്കതളുമള് പ്രകതയ  ക്ലസ്റ്ററാക്കി പ ിഗ്ണികന്നത് 
പേിതമായി ികീം  

 വാര്ഡ് സമമ്പര്, ഊ ് മൂപ്പന്, SC സപ്രാകമാട്ടര്, ST  സപ്രാകമാട്ടര് 
ലന്നിവരുമായി  ി ന്ത ീം സമ്പര്ക്കീം പുലര്ത്തി വിവ ളുമള് 
ആനു ാലി മാകക്കണ്ടതാണ്  

ക്ലസ്റ്റര് സീംവിധാ ത്തിസന്റ ചുമതല ള് 
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