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  തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ 

സ്ഥാപനതല വാര്റം 



 2 KILA 

വാര്റം 
 ദ്ദ ാവിഡ്-19 അതിതീവ്ര വയാപന പശ്ചാത്തലത്തില് 
സ്ംസ്ഥാനം ദ്ദനരിടുന്ന അടിയന്തര സ്ാഹചരയം 
 ണക്കിലലടുത്ത് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലം വാര്റം അനിവാരയം. 

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രദ്ദേശലത്ത ദ്ദ ാവിഡ് 
പ്രതിദ്ദരാധവുമായി ബന്ധലെട്ട വിവിധ ആവശയങ്ങൾ, 
സ്ഥിതി എന്നിവ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനം  
ഏത് അടിയന്തര ഘട്ടലത്തയം തരണം 
ലചയ്യുവാനള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദ്ദനതൃതവം 
നൽകുവാനമാണ് വാർ റം 

 



 3 KILA 

ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം 

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് വിവിധ 
തലങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഏദ്ദ ാപനം. 

അെദ്ദൊള് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസ്ന്ധി ള് മറി ടക്കാനള്ള 
മാര്ഗങ്ങള്  ലണ്ടത്തി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് 
നല് ല് . 

 വിവിധ തലത്തില് നടക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ദ്ദമാണിറ്റര് 
ലചയ്യു , അപ്ദ്ദഡറ്റ ലചയ്ത് സൂക്ഷിക്കു . 

 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ദ്ദവഗത്തിലം സ്മയബന്ധിതമായം 
നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു . 

 



 4 KILA 

തുടര്ച....... 

പ്രദ്ദതയ  പരിചരണം ശ്രദ്ധ എന്നിവ ദ്ദവണ്ട 
( ിടപ്പുദ്ദരാഗി ൾ വദ്ദയാജനങ്ങൾ കുട്ടി ൾ 
ഭിന്നദ്ദശഷിക്കാർ)വലര പ്രദ്ദതയ ം  നിരീക്ഷിക്കാനം 
ശ്രദ്ധിക്കാനം പരിപാടി ൾ ആവിഷ്കരിക്കു , 
നടെിലാക്കു  

ദ്ദ ാവിഡ് 19 പ്രതിദ്ദരാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്, അവിടലത്ത 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ഭൗതി  സ്ൗ രയങ്ങള് എന്നിവ 
സ്ംബന്ധിച വിവരം ദേനംേിനം അപ്ദ്ദഡറ്റ് 
ലചയ്യു .  

 



 5 KILA 

ചി ിത്സക്കും സ്ഹായ  ദ്ദസ്വനങ്ങള്ക്കും 
ദ്ദവണ്ടി ആശ്രയിദ്ദക്കണ്ടിവരുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങള് /വയക്തി ള് തുടങ്ങിയ 
എല്ലാവരുദ്ദടയം ദ്ദ ാണ് നമ്പര് ഉള്ലെലട 
ദ്ദശഖരിച് സൂക്ഷിക്കു . 

പ്രാദ്ദേശി  സ്വിദ്ദശഷത ഉള്ലക്കാണ്ട് 
ഇടലപടല് തന്ത്രം സ്മയാസ്മയം 
ആവിഷ്കരിക്കല് . 

 



 6 KILA 

ആദ്ദരാഗയ സ്റ്റാന്റിംഗ്  മ്മിറ്റി ലചയര് ദ്ദപഴ്സണ് 

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതല ലസ്ക്രട്ടറി . 

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില് നിദ്ദയാഗിക്കലെട്ട 
ദ്ദനാഡല് ഓ ീസ്ര് ലഹല്ത്ത് ഇന്ലെക്ടര് . 

 സ്ി.ഡി.എസ്്. ലചയര്ദ്ദപഴ്സണ് . 

 ഓക്സിജന് , ട്രാന്ദ്ദൊര്ദ്ദട്ടഷന് , ലഹല്െ്ഡസ്ക് എന്നീ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ചുമതലയള്ളവര്  

ഐ.സ്ി.ഡി.എസ്്. സൂെര്ദവസ്ര്  

 

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന  
വാര്റം അംഗങ്ങള്  

 



 7 KILA 

വാര്റമിന് ദ്ദവണ്ട സ്ൗ രയങ്ങള്  
 

ഒരു മുറി ഇതിനായി സ്ജ്ജീ രിക്കണം. 

ദ്ദ ാണ് ഇന്റര്ലനറ്റ്  ണക്ഷന്  മ്പൂട്ടര് എന്നീ 
സ്ൗ രയങ്ങള് ഉണ്ടാവണം . 

ഇവലയാലക്ക ദ്ദവഗത്തില് നന്നായി പ്രവര്ത്തിെിക്കാന് 
ദവേഗ്ധധയമുള്ള ഒദ്ദന്നാ രദ്ദണ്ടാ ദ്ദപര് ഓ ീസ്് 
അസ്ിസ്റ്റന്റ് ആയി ചുമതലലെടുത്തണം. 

വിവരങ്ങള് സ്ംബന്ധിച ചാര്ു ള് പ്രേര്ശിെിക്കാന് 
സ്ൗ രയം ഉണ്ടാവണം  



 8 KILA 

തുടര്ച...... 

 വിവരങ്ങള് ദ്ദ ാണ്നമ്പരു ള് എന്നിവ ദ്ദശഖരിച് 

ദ്ദവഗത്തില്  ാണാന്  ഴിയന്ന തരത്തില് പ്രേര്ശിെിക്കാന് 

സ്ൗ രയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

 പ്രിന്റര് ദ്ദ ാദ്ദട്ടാദ്ദ ാെിയര് എന്നിവ ഉണ്ടാവണം. 

അടിയന്തിര യാത്രക്ക് ആവശയമായ ദബക്ക്/വാഹനം. 

 



 9 KILA 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
 

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്, ആദ്ദരാഗയവകുെ്/ 
ദ്ദപാലീസ്് / ആര്ആര്റ്റി ള് എന്നിവയില്നിന്നും ദേനംേിനം 
വിവരം ദ്ദശഖരിച് വിശ ലനം ലചയ്ത് ഇടലപടല് നടത്തു   
അതിനദ്ദവണ്ട  നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കു . 

 റ്റിപിആര്, വാക്സിദ്ദനഷന് , സ്ി.എ ്.എല് .റ്റിസ്ി, ഡി.സ്ി.സ്ി. 
എന്നിവിടങ്ങളില് ചി ിത്സയ്ക്കായി എത്തിയവര്, ഒഴിവുള്ള 
ലബഡ്ഡു ള് ,ശുചിതവം, ഭക്ഷണം, മറ്റ് ഭൗതി  
സ്ൗ രയങ്ങളിലല പരിമിതി ള് /അഭാവം എന്നിവ 
എല്ലാേിവസ്വും ദ്ദശഖരിച് വിശ ലനം നടത്തി ആവശയമായ 
തീരുമാനങ്ങലളടുത്ത് ഇടലപടു , നിര്ദ്ദേശങ്ങള്നല്കു . 



 10 KILA 

തുടര്ച...... 

ആവശയപൂര്ത്തീ രണത്തിന്, പ്രവര്ത്തന ദ്ദവഗത 
വര്ദ്ധിെിക്കുന്നതിന് മു ളിദ്ദലക്കും താദ്ദഴക്കും ദേനംേിന  
ബന്ധലെടല് കൃതയമായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു . 

ആംബുലന്സ്ിലെ  വിവരങ്ങള്, ദ്ദ ാവിഡ് 
ജാഗ്രതാദ്ദപാര്ട്ടലിലെ  ദേനംേിന സ്ഥിതിവിവരം, 
സ്ന്നദ്ധദ്ദസ്ന മറ്റ് ദ്ദവാളന്റിയര്മാര്, ആര്ആര്റ്റി ള്, 
ആദ്ദരാഗയ ജാഗ്രതാ സ്മിതി എന്നിവയലട പ്രവര്ത്തന 
വിവരങ്ങള് ദേനംേിനം ദ്ദശഖരിച് വിശ ലനം നടത്തി 
തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ദ്ദനതൃതവം നല്കു . 



 11 KILA 

തുടര്ച...... 

 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടസ്സം കൂടാലത നടക്കുന്നതിന് 
ആവശയമായ വിഭാഗത്തിലെ അവസ്ഥ ദേനംേിനം 
വിലയിരുത്തി പരിഹാരമാര്ഗം  ലണ്ടത്തല് . 

 വാര്റം അംഗങ്ങള് മറ്റ്പ്രധാന ഉദ്ദേയാഗസ്ഥര് എന്നിവലര 
ഉള്ലെടുത്തി വാട്സ്്ആെ്ൂെിന് രൂപംനല് ി ദേനംേിന 
ആശയവിനിമയം നടദ്ദത്തതാണ്. 

 ദ്ദ ാണ്ടാക്ട് ലട്രയിസ്ിങ്ങ്, ലടസ്റ്റിങ്ങ്, ദ്ദ ാവിഡ് 
ദ്ദപ്രാദ്ദട്ടാദ്ദക്കാളും, നിയന്ത്രണങ്ങളും സ്മയാസ്മയം 
പാലിക്കുന്നതിനള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തു , നിരന്തരം  
ദ്ദമാണിറ്റര്ലചയ്യു .  



 12 KILA 

തുടര്ച...... 

പ്രദ്ദതയ  സ്ംരക്ഷണം ദ്ദവണ്ട വദ്ദയാജനങ്ങൾ കുട്ടി ൾ 
 ിടെ് ദ്ദരാഗി ൾ ഭിന്നദ്ദശഷിക്കാർ എന്നിവരുലട പട്ടി   
പ്രദ്ദതയ ം ലിസ്റ്റ് ലചയ്യു . അവലര നിരന്തരം ദ്ദമാണിറ്റർ 
ലചയ്യുവാനം പിന്തുണ നൽകുവാനം വാക്സിദ്ദനഷൻ അവർ 
എടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനള്ള  ർമ്മപരിപാടി ൾ 
ഉണ്ടാവണം 

 ദ്ദഹാം ഐസ്ദ്ദലഷനിൽ  ഴിയന്നവരുലട 
പരിചരണത്തിൽ പ്രദ്ദതയ  ല യർ  ദ്ദവണ്ട വലര കൂടുതൽ 
നിരീക്ഷിക്കുവാൻ  ർമപരിപാടി ൾ ഉണ്ടാവണം 

 



 13 KILA 

തുടര്ച...... 

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
ലഹല്െ്ലഡസ്ക്, എമര്ജന്സ്ി  ണ്ദ്ദട്രാള്റം, എന്നിവയലട  
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏദ്ദ ാപിെിക്കു , ദേനംേിന വിവരങ്ങള് 
ദ്ദശഖരിക്കു , അതിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് ദ്ദവണ്ട 
ഇടലപടല ള് സ്മയബന്ധിതമായി നിര്വഹിക്കു . 

 ഭക്ഷണം എത്തിദ്ദക്കണ്ടവര്, കൂടുതല് ല യര് ദ്ദവണ്ടവര്, 
ദ്ദഹാം ദ്ദ ാറെയിനില്  ഴിയന്നവര്, എന്നിവലര 
സ്ംബന്ധിച വിവരങ്ങള് എല്ലാേിവസ്വും അപ്ദ്ദഡറ്റ്ലചയ്തു 
തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏദ്ദ ാപിെിക്കു . 

 



 14 KILA 

വാര് റം സ്ംഘാടനം 

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തല ദ്ദ ാര് ടീം  
അംഗങ്ങൾ /  സ്റ്റിയറിങ്  മ്മിറ്റി 
നിർദ്ദേശമനസ്രിചാണ് വാർറം പ്രവർത്തിദ്ദക്കണ്ടത് 

 വാ റമിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം എല്ലാേിവസ്വും 
ദ്ദ ാർ മ്മിറ്റിക്ക് എത്തിക്കണം. ദ്ദ ാർ  മ്മിറ്റി വാര് റം 
അംഗങ്ങളുമായി ചർച ലചയ്തു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന 
രീതി സ്വീ രിക്കണം 

പ്രചരണത്തിനം നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനം 
വാട്സ്്ആെ് കൂടാലത പ്രാദ്ദേശി  ദ്ദ ബിൾ ടിവി 
ലനറ്റ് വർക്ക് ദ്ദസ്വനം ഉപദ്ദയാഗിക്കണം 

 



 15 KILA 

തുടര്ച...... 

വാറമില് ഓ ീസ്് അസ്ിസ്റ്റെ്  ചുമതലയള്ള ആള് 
വിവരങ്ങള് ദ്ദശഖരിച് അംഗങ്ങള്ക്ക് ദ മാറണം. 

എല്ലാേിവസ്വും രാവിലലയം ദവകുദ്ദന്നരവും അംഗങ്ങള് 
കൂടി വിവര വിശ ലനം നടത്തി തീരുമാനങ്ങള് മു ളിദ്ദലക്കും 
താദ്ദഴക്കും എത്തിക്കു യം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ദ്ദമല്ദ്ദനാട്ടം 
നടത്തു യം ദ്ദവണം. വാര്റം ടീമിന് എദ്ദൊള് ദ്ദവണലമങ്കിലം 
ഓണ്ദലന് മീറ്റിംഗ് കൂടാന്  ഴിയണം. 

ഓദ്ദരാ പ്രവര്ത്തനവും ബന്ധലെട്ട ചുമതലക്കാരുമായി 
ആദ്ദലാചിച് തീരുമാനിച് അവലര ചുമതലലെടുത്തണം. 
തുടര്ന്ന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിലയിരുത്തണം. 
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