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പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടെ കാര്യാായംുയട

പബ്ലിക് ഓഫീസക罁് പി ഓഫീ , 695033 ,
തിരുവനന്തപുര്യട 

0471-2323286 തകയതി : 21/05/2021
 

罁ർകയംുർ
 

   വിഷയട: പഞ്ചായത്ത് വപ്് - പഞ്ചായത്ത് വപ്് - പഞ്ചായത്ത്തയംു വാർ ം്തട 
പ്രവർത്തനട- മാർഗ്ഗനിർദദ്ദേശങ്ങൾ പു്ട്്വികി.

   സൂചന: 罁.ഉ.(罁ാ.ധാ) നട.947/2021/ത.罁്.ഭ.വ തകയതി 04.05.2021.
               罁ടസ്ഥാനത്ത്  ദകാവിഡയറ്-19  രൂക്ഷമാപന്ന 罁ാ്ചര്യാത്തി罁
ദര്യാഗവാാപനട  തെയന്നതിതട  ഗാമപഞ്ചായത്ത്  തയംുത്തി罁  പ്രതിദര്യാധ
罁ടവിധാനങ്ങൾ ക്ത罁 വിപുയംുമാാി എലാ പ്രദരശങ്ങേിങ്ങട ശ് എത്തികന്നതിന്
罁്ായകമായ  ര്യകതിയി罁  നിയംുവിങ്ങേേ  罁ടഘെനാ  罁ടവിധാനട
വിപുയംുകകര്യികന്നതിതമായി  തദദ്ദേശ  罁്യടഭര്യണ  സ്ഥാപനതയംുത്തി罁  ദകാർ  െകട,
വാർം്തട/കൺദടാൾ  ം്തട,  ക്ലസ്റ്റർ  罁ടവിധാനട  എന്നിവ  രൂപകകര്യികന്നതിതേേ
മാർഗ്ഗനിർദദ്ദേശങ്ങൾ  പു്ട്്വിവട  സൂചന  (1)  പ്രകാര്യട  罁ർാാർ  ഉത്തര്യവ്
പു്ട്്വി്ിരുി.  എന്നാ罁 ചരുാട ചിയംു ഗാമപഞ്ചായത്തകേി罁 സൂചന ഉത്തര്യവ്
പ്രകാര്യമുേേ  ദകാർ  െകട,  വാർം്തട,  ട്罁പ്  ഡയറസ്്,വാർഡയറ്തയംു  罁ടവിധാനട,  ക്ലസ്റ്റർ
罁ടവിധാനട  എന്നിവ രൂപകകര്യികര്യി്്  ദകാവിഡയറ്  പ്രതിദര്യാധപ്രവർത്തനങ്ങൾ
നെത്തന്നതിതേേ കമകകര്യണങ്ങൾ പ്രതകക്ഷി് നിയംുവാര്യത്തിദയംുാ് എത്തിയിലാടയന്ന്
കാണുി.  െി  罁ാ്ചര്യാത്തി罁  ഗാമപഞ്ചയത്ത്  തയംുത്തി罁  ദകാർ  െകട,
വാർം്തട,ട്罁പ്  ഡയറസ്്, വാർഡയറ്തയംു 罁ടവിധാനട,ക്ലസ്റ്റർ 罁ടവിധാനട എന്നിവ ചവടെ
പ്യട  പ്രകാര്യട  രൂപകകര്യികര്യി്്  ദകാവിഡയറ്  പ്രതിദര്യാധപ്രവർത്തനങ്ങൾ
വിപുയംുകകര്യികന്നതിനാവശാമായ നെപെികൾ 罁്കകര്യിദാ്കേണതാണ്. എലാ പഞ്ചായത്ത്
ടഡയറപ്യൂട്ടി ഡയറയ്ടറുർമാരുട ഗാമപഞ്ചായത്തകേി罁 ദകാർ െകട,  വാർം്തട,ട്罁പ്  ഡയറസ്് 
വാർഡയറ്തയംു  罁ടവിധാനട,ക്ലസ്റ്റർ  罁ടവിധാനട  എന്നിവ  പ്രവർത്തികിട്കേണന്ന്
ഉ്പ്പുവരുദത്ത്കേണതാണ്.
 
 (I)   തദദ്ദേശ സ്ഥാപനതയംു ദകാർ െകട        -   ഘെന  .  

1. പ്ര罁ിഡയറടൻെ ്് 
2. ആദര്യാഗാ സ്റ്റാൻെഡയറിടഗ് കമിമി ടചയർ ദപൺൺ. 
3. ട罁കട്ട്ി. 
4. ദനാഡയറ罁 ഓഫീസക罁ർ. 
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5. ട罁ക്ട്ര്罁 മജിിദേമ്. 
6. ടമഡയറിാ罁 ഓഫീസക罁ർ. 

  ചമതയംുകൾ  .  
1.  ഗാമപഞ്ചായത്ത്  തയംുത്തിടയംു ദകാവിഡയറ്  പ്രതിദര്യാധപ്രവർത്തനങ്ങളമായി
ബന്ധട്ട്ട്  എലാ  രിവ罁ട്ടട  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  വിയംുയിരുത്തകയട  ആസൂ്ണട
നെത്തകയട ദവണട.
2.  ദപായംുക罁്,  ദുര്യന്തനിവാര്യണ  അുദതാ്ിമി  എന്നിവയടെ പ്രാദരശിക
罁ടവിധാനട്ടമായി െകട നല ബന്ധട ഉ്പ്പുവരുത്ത罁.
 
(II)   തദദ്ദേശ സ്ഥാപനതയംു ദകാവിഡയറ്     വാർ ം്തട   -   ഘെന  .  
അുസ്സി.ട罁കട്ടി/ജൂനിയർ  സൂപ്ര്കേണ്/ട്ഡയറ്  ക്ലാർാ്  െകട  യംുകഡയറ്ായി  പ്ഞത്  4
ജികവനാാർ  ഉൾട്്ന്ന ഒരു വാർ  ം്തട  രൂപകകര്യിാണട .  (ഘെക  സ്ഥാപനങ്ങൾ
ഉൾട്ടെ പര്യിഗണിാാട)
 
വാർ ം്തട ചമതയംുകൾ
1. ഗതാഗതട.
2. ഓഫീക്സി ജിൻെ യംുഭാത ഉ്പ്പുവരുത്ത罁.
3. ട്罁്് ടഡയറസ്് നെത്തി്്.
4. ദബാധവ罁ാര്യണട.
5. വാർഡയറ്തയംു 罁മിതി ്ിദ്ാർട്ടിടഗ് ഏദകാപനട.
6. ദകാവിഡയറ് ജിാഗതാ ദപാ ർട്ട罁 അു്്ദഡയറഷൻെ.
7. Testing , Vaccination.
8. DCC/CFLTC/CSLTC പ്രവർത്തനട.
 പ്രവർത്തനങ്ങൾാ് വാതാസ്ഥ ആളകൾാ് ചമതയംു ന罁പവാൻെ കകിയണട.
 
ട്罁്് ടഡയറസ്്  /  ഘെന   (   വാർ ം്തമുമായി ദചർന്ന് പ്രവർത്തിാ罁  )  
തദദ്ദേശ  罁്യടഭര്യണ  സ്ഥാപനതയംുത്തിടയംു ദകാവിഡയറ്  ദര്യാഗികൾകട  അുവരുടെ
പ്ടബാടഗങ്ങൾകട  കൃതാമായ  വിവര്യങ്ങൾ  ന罁കി  罁്ായികന്നതിന്  24
മണിക്കൂടട  പ്രവർത്തികന്ന ഒരു ട്罁പ്ടഡയറസ്്  罁ടവിധാനട  ചവടെ പ്യട
പ്രകാര്യട  罁ജമാദാ്കേണതാണ്.

1. ട്罁പ് ടഡയറസ്ി罁 ചരുങ്ങിയത്  5  ടമാബബ罁 നമരുകൾ/യംുാന്റ് ബയംുൻെ
നമരുകൾ ഉ്കേണാകണട. 

2. ട്罁പ് ടഡയറസ്് 24x7 പ്രവർത്തിാണട. 
3. ്ിട്ടദയർഡയറ്  ദഡയറാടറുർമാർ,  സ്റ്റാസ്  ദനൺ്,  ആദര്യാഗാ罁ന്ന് പ്രവർത്തകർ ,

പ്ടബശക/CDS  ഭാര്യവാ്ികൾ,  ്罁ിഡയറന്റ്罁്  അുദസ്സാ罁ിദയഷൻെ
ഭാര്യവാ്ികൾ എന്നിവടര്യ ഉൾട്്ത്തി ഒരു െകട രൂപകകര്യിാണട.

   ട്罁്് ടഡയറസ്്  -   ചമതയംുകൾ  .  

1. Home Isolation -ടന്റ ഭാഗമായേേ 罁ടശയനിവാര്യണട

2. ടെസ്റ്റിങ്ങ് 罁ടബന്ധി് 罁ടശയനിവാര്യണട
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3. മരുന്ന്, ഭക്ഷണട എന്നിവ ആവശാട്്ന്നവർാ് ദവ്കേണ 罁്ായട ന罁ക罁.

4. ദകാവിഡയറ്-19  മായി ബന്ധട്ട്ട എലാ സ്ഥിതിവിവര്യങ്ങളട ആതകായംുികമായി

സൂക്ഷിാ罁,  വിവര്യങ്ങൾ,രിശ,  ജിിലാ  ദകാവിഡയറ്  കൺദടാൾ  ം്തട, DCC/CFLTC

എന്നിവയമായി  ബന്ധട്ട്ട്  ആശുപപ്ി罁്ായട  ദവ്കേണവർാായി  വാ്നട

എത്തികന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് വാർം്തമുമായി ബന്ധട്ട്ട് പ്രവർത്തികക. 

5. ഓഫീദര്യാ  ട്罁്്  ടഡയറസ്്  罁ടവിധാനട്ടട  ബന്ധട്ട്ട തദദ്ദേശ  罁്യടഭര്യണ

സ്ഥാപനത്തിടയംു കട്കേണയിൻെടമന്റ്  ഏര്യിയകൾ /വാർഡുകൾ  എന്നിവടയ

罁ടബന്ധി് വിവര്യങ്ങൾ  രിവ罁ട്ടട  ആതകായംുികമാാാതേേ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

6. ടെസ്റ്റിങ്ങ് ട罁ടന്റർ/കാാമ്പുകൾ, വാക്സിദനഷൻെ ട罁ടന്റടകൾ, DCC/CFLTC, മമ്

ദകാവിഡയറ്  ചികിതാദകകങ്ങൾ  എന്നിവിെങ്ങേിടയംു നിയംുവിടയംു 罁ടവിധാനട

ട്罁്്  ടഡയറസ്്  അുപ്ദഡയറമ്  ടചയണട.  ഏടതങ്കിങ്ങട  罁ാ്ചര്യാത്തി罁

ദര്യാഗികടേ DCC/CFLTC/CSLTC/ആശുപപ്ി  എന്നിവിെങ്ങേിദയംുാ്

മാദമ്കേണിവരുദമാൾ  അുതാത്  സ്ഥാപനത്തിടയംു ദനാഡയറ罁  ഓഫീസക罁ർാ്

ദര്യാഗിടയ 罁ടബന്ധി് വിവര്യങ്ങൾ ബകമാ്罁. 

7. തദദ്ദേശ 罁്യടഭര്യണ സ്ഥാപനത്തി罁 ദകാവിഡയറ് പ്രതിദര്യാധ പ്രവർത്തനത്തിന്

യംുഭാമായ വാ്നടത്ത 罁ടബന്ധി് കൃതാമായ വിവര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിാ罁. 

8. വാർഡയറ് 罁മിതിയമായി ട്罁്് ടഡയറസ്് നിര്യന്തര്യട ബന്ധട പുയംുർത്തണട 

9. അുതാതു പ്രദരശടത്ത ടപാതുജിന  ആശയ罁ടവിധാനട /മാധാമ  罁ടവിധാനട

എന്നിവയമായി നിര്യന്തര്യട ബന്ധട സ്ഥാപിദാ്കേണതാണ്. 

10.ട്罁്്  ടഡയറസ്ി罁  ഇര്യികന്നവർ  അുവിദെക്  വിേികന്ന വാകിയടെ

ആകാടക്ഷയട  ഭയട്ടട  ഉൾടാാ്കേണ്  ദവണട  അുവരുടെ ആവശാങ്ങൾ

ദകൾദാ്കേണതുട  ആയതിതേേ  മടപെി  ന罁ദക്കേണതുട  എന്നതി罁  ഉേേ

ഊന്ന罁.

(III)   വാർഡയറ്തയംു 罁ടവിധാനട  
 1. വാർഡയറ് ടമമർ.
2. RRT അുടഗങ്ങൾ 

1. ASHA, 
2. പ്ടബശക പ്രവർത്തകർ, 
3. അുടഗൻെവാെി പ്രവർത്തകർ, 
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4. ജിനബമ്ി ദപായംുക罁് 
5. ഗാമപഞ്ചായത്തി罁 യംുഭാമായ മമ് 罁ർാാർ ജികവനാാർ 
6. ഘെക സ്ഥാപനത്തിടയംു ഉദരാാഗസ്ഥർ . 
7. 罁ന്ന് ദ罁നാ പ്രവർത്തകർ 
8. ്罁ിഡയറൻെ罁് അുദസ്സാ罁ിദയഷൻെ പ്രതിനിധികൾ 

NSS, NCC പ്രവർത്തകർ, എന്നിവർാ് അുതദയാജിാമായ ചമതയംു ന罁കാട. 
ഇതിനായി വാർഡയറ് തയംുത്തി罁 ഒരു ദനാഡയറ罁 ഓഫീസക罁ട് നിിയി ദാ്കേണതാണ്.
   വാർഡയറ്തയംു 罁ടവിധാനട   -   ചമതയംുകൾ  

1. വാർഡുതയംുത്തിടയംു ദര്യാഗികളടെ ആദര്യാഗാസ്ഥിതി ദമാണിമ്ിടഗ്. 
2. മരുന്ന് യംുഭാമാാ罁. 
3. ഒമക് കകിയന്നവർാ് മരുന്ന്, ഭക്ഷണട എത്തിാ罁, ദകാവിഡയറ്-ദപ്രാദട്ടാദകാൾ

ഉ്്ാാ罁. 
4. വാർഡയറ്തയംു  പ്രവർത്തനങ്ങളടെ ഏദകാപനത്തിടന്റ ചമതയംു  ഒരു

ഉദരാാഗസ്ഥന് ന罁ദക്കേണതുട വിവര്യങ്ങൾ തദദ്ദേശ 罁്യടഭര്യണതയംു വാർ ം്തമി罁
്ിദ്ാർട്ട് ടചദയ്കേണതുമാണ്. 

 
 

(iv)  ക്ലസ്റ്റർ 罁ടവിധാനട  .  

ഓഫീദര്യാ  വാർഡുകേിങ്ങട  ഭമിശാാപര്യമായ  പ്രദതാകതകളട  വക്കളടെ 罁ാമകപാട്ടട

പര്യിഗണി്്  20  മുത罁  60  വടര്യ വക്കളേേ  ക്ലസ്റ്റടകൾ  രൂപകകര്യിദാ്കേണതാണ് .

ഓഫീദര്യാ ക്ലസ്റ്റ്ിതട പ്ഞത്  5 RRT  മാരുട ഒരു വാർഡയറിടയംു എലാ ക്ലസ്റ്റടകൾകട

ദവ്കേണി  ഒരു ദനാഡയറ罁  ഓഫീസക罁ടട  ഉ്കേണായിര്യിദാ്കേണതാണ് .  RRT  മാർ  ദനാഡയറ罁

ഓഫീസക罁ർാ്  ്ിദ്ാർട്ട്  ടചദയ്കേണതാണ്.  ഇതിനായി  ഒരു WhatsApp  ഗ്രൂപ്പുട

രൂപകകര്യിദാ്കേണതാണ്.  കൊടത താടക പ്യന്ന വിവര്യങ്ങൾ ഉൾട്്ത്തി ഡയറയ്ി

തയാ്ാാി ഡയറയ്ിയടെ ഒരു പകർ്് വാർഡയറ്തയംു ദനാഡയറ罁 ഓഫീസക罁ടട മടമാരു

പകർ്് RRT െകമുട സൂക്ഷിദാ്കേണതാണ്.
1. വാർഡയറ് നമർ. 
2. വകട്ടു നമർ. 
3. ക്ലസ്റ്റർ നമർ. 
4. വിയംുാ罁ട, contact No/ WhatsApp No. 
5. അുടഗങ്ങളടെ എണ്ണട്ടട പ്രായട്ടട. 
6. ദകാവിഡയറ് ദപാ罁ിമകവായവരുടെ എണ്ണട. 
7. മമ് ഗുരരുതര്യ അുസുഖങങ്ങൾ ഉേേവരുടെ വിവര്യട. 
8. ഗർഭിണികൾ, ശിശുപാൾ എന്നിവടര്യ 罁ടബന്ധി് വിവര്യട. 

ക്ലസ്റ്റർ 罁ടവിധാനട  -   ചമതയംുകൾ   

1. ക്ലസ്റ്റ്ിടയംു എലാ പ്ടബാടഗങ്ങളമായി ബന്ധട്്ന്നതിതേേ ദസാൺ നമർ
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ദശങര്യിാണട. കകിയന്ന് ആളകടേ WhatsApp ഗ്രൂ്ി罁 ദചർാണട. 

2. ദകാവിഡയറ്  ദര്യാഗികളട നിര്യകക്ഷണത്തി罁 കകിയന്നവരുമായി  എലാ രിവ罁ട്ടട

ബന്ധട്െണട. 

3. വിവര്യങ്ങൾ  അുദ്ാൾ  തടന്ന വാർഡയറ്തയംു  ദനാഡയറ罁  ഓഫീസക罁ട്

അു്ിയിാണട. 

4. അുെിയന്തര്യ  ഇെടപെ罁  ആവശാടമങ്കി罁  ഉെൻെതടന്ന ദനാഡയറ罁

ഓഫീസക罁ദ്ദയാ ട്罁്് ടഡയറസ്ിദനദയാ അു്ിയിദാ്കേണതാണ്. 

5. മരുികൾ,  ഭക്ഷണ  罁ാധനങ്ങൾ  എന്നിവ  ആവശാമത罁ര്യി്്  എത്തിവ

ന罁കണട. 

6. ദകാവിഡയറ്  ദപാ罁ിമകവ്  ആയവർ, DCC/CFLTC/CSLTC  ദയംുാ് മാ്ിയവർ,  ദ്ാട

ഐദ罁ാദയംുഷൻെ,  വാക്സിദനഷൻെ,  ടെസ്റ്റ് എന്നിവയടെ വിവര്യങ്ങൾ കൃതാമായി

വാർഡയറ്തയംുത്തി ര്യജിിസ്റ്റർ തയാ്ാാി രിവദ罁ന പുതുാി സൂക്ഷിദാ്കേണതാണ്. 

7. അുതാാവശാ 罁നർഭങ്ങേി罁  ഉപദയാഗിദാ്കേണ ദസാൺ  നമരുകൾ

ബകയി罁 കരുദത്കേണതാണ്. 

8. പട്ടികജിാതി- പട്ടികവർഗ്ഗ 罁ദങ്കതട/വക്കൾാ് പ്രദതാക പര്യിഗണന/ ശ് ന 

罁ദക്കേണതാണ്. 

9. പട്ടികവർഗ്ഗ 罁ദങ്കതങ്ങൾ  പ്രദതാക  ക്ലസ്റ്റ്ാാി  പര്യിഗണികന്നത്

ഉചിതമായിര്യികട.

10.വാർഡയറ് ടമമർ, ഊര്്യ മ്ൻെ, SC ടപ്രാദമാട്ടർ, ST  ടപ്രാദമാട്ടർ എന്നിവരുമായി

നിര്യന്തര്യട 罁മർാട പുയംുർത്തി വിവര്യങ്ങൾ ആതകായംുികമാദാ്കേണതാണ്.
 
 
 ഗാമപഞ്ചായത്തകൾ അുെിയന്തിര്യമായി ടചദയ്കേണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  .  

1. ദകാർ െകട രൂപകകര്യിാണട. 
2. വാർ ം്തമിനായി പ്രദതാക 罁ൗകര്യാട ഏർട്്ത്തണട. 
3. HELP DESK പർണ്ണമായട 罁ജമാാണട. 
4. വാർഡുതയംു 罁മിതികൾ പർണ്ണമായട രൂപകകര്യി്് പ്രവർത്തനക്ഷമമാടണന്ന്

ഉ്്് വരുദത്ത്കേണതാണ്. 
5. 20  മുത罁  60  വടര്യ വക്കൾാ്  പ്ഞത്  5  RRT  മാർ  എന്ന നിയംുക്

വക്കേിലൂടെ എണ്ണത്തിന്  ആതപാതികമായി  RRT  മാടര്യ
കട്കേണദത്ത്കേണതാണ്. 

6. 20  മുത罁  60  വടര്യ വക്കൾ  ദചർന്ന ക്ലസ്റ്റടകൾ  രൂപകകര്യി്്
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പ്ര罁ി്ട്്ദത്ത്കേണതാണ്. 
7. ഒരു വാർഡയറിടയംു എലാ ക്ലസ്റ്റടകളടെയട ദമ罁ദനാട്ടത്തിനായി ഒരു വാർഡയറ്

തയംുത്തി罁 ദനാഡയറ罁 ഓഫീസക罁ട് നിയമിാണട. 
8. വാർഡയറ്തയംു  ദനാഡയറ罁  ഓഫീസക罁ർമാർ  RRT  മാര്യി罁  നിിട  വാർഡയറ്തയംു

罁മിതിയി罁 നിിട യംുഭാമാപന്ന വിവര്യങ്ങൾ ദകാർ െകമിദയംുകട  HELP DESK-
ദയംുകട ഉെൻെ തടന്ന ്ിദ്ാർട്ട് ടചയണട. 

9. ഓഫീദര്യാ ക്ലസ്റ്റ്ിതട ദവ്കേണി WhatsApp ഗ്രൂ്് പ്രദതാകമായി രൂപകകര്യിാണട. 
10.അുെിയന്തിര്യമായി  ബന്ധട്ദെ്കേണ ദസാൺ  നമരുകൾ ,  ഇ-ടമയി罁

വിയംുാ罁ങ്ങൾ  എന്നിവ  ദകാർ  െകട,  ദനാഡയറ罁  ഓഫീസക罁ർമാർ,  HELP  DESK,
വാർഡയറ്തയംു 罁മിതി, RRT അുടഗങ്ങൾ എന്നിവർാ് ന罁കണട. 

11.ദകാർ  െകട, വാർഡയറ്തയംു  ദനാഡയറ罁  ഓഫീസക罁ർ,  HELP  DESK,  വാർഡയറ്തയംു
罁മിതി,  RRT  എന്നിവരുടെ ദയാഗട  കകിയന്നതുട  എലാ  രിവ罁ട്ടട
ഓഫീൺബയംുൻെ ആയി നെദത്ത്കേണതാണ്. 

12.ദകാവിഡയറ്  പ്രതിദര്യാധ  പ്രവർത്തനങ്ങളമായി  ബന്ധട്ട്ട്  2  രിവ罁ത്തി罁
ക്തയംുായി  വിവര്യങ്ങൾ  ്ിദ്ാർട്ട്  ടചയാത്ത 罁ന്ന് പ്രവർത്തകരുടെ
പാസ്സ് ്ദ്ദോദാ്കേണതാണ്. 

罁ന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾാ്  എത്തന്നവർാ്  ഏടതങ്കിങ്ങട  തര്യത്തിങ്ങേേ

ദഡയറാക്ടമദന്റഷൻെ  ചമതയംു  കെി  ന罁കണട.  അുതാതു രിവ罁ട  ബവപദന്നര്യട  7

മണിക മുമ് അുതാതു പഞ്ചായത്ത് WhatsApp ഗ്രൂ്ി罁 അു്്ദഡയറമ് ടചയണട. 

(ഉരാ:  17.05.2021  ന്  മരുന്ന്  വിതര്യണട  ടചെ വക്കളടെ എണ്ണട  ,  ദ罁വനട  യംുഭി്

ഗൃ്നാഥനടന്റ ദപര്്യ..... ഇങ്ങടനടയാരു വിവര്യ ദശങര്യണട ) 
 

DR.P.K.JAYASREE IAS
DIRECTOR OF PANCHAYATH

പകർ്്:-

• എലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപ്യൂട്ടി ഡയറയ്ടറുർമാർകട. 
• എലാ പഞ്ചായത്ത് അുസ്സിസ്റ്റടൻെ ്് ഡയറയ്ടറുർമാർകട 
• എലാ ടപർദസാർമൻെ罁് ഓഫീഡയറിമ് യൂണണിമ് സൂ്ർബവ罁ർമാർകട (പഞ്ചായത്ത് 

ടഡയറപ്യൂട്ടി ഡയറയ്ടറുർമാർ മുദങന) 
• എലാ ഗാമപഞ്ചയത്ത് ട罁കട്ട്ിമാർകട. (പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപ്യൂട്ടി ഡയറയ്ടറുർമാർ

മുദങന) 
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