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തീയതി : 25/6/2020 

കേരള പേർച്ചവ്യാധിേൾ, കോവ്ിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങൾ, 2020 ചട്ടങ്ങൾ 

1897സെ പ ര്ച്ചവ്യോധി ക ോഗ നിയമത്തിസെ (ക ന്ദ്ര നിയമം3) 2, 3, 4 വ്കുപ്പു ള് നൽ ിയിട്ടുള്ള 
അധി ോ ങ്ങള്വ്ിനികയോഗിച്ച് ക ോവ്ിഡ്-19 സന്റ വ്യോപന നിയന്ത്രണത്തിനം നിര്കേശങ്ങള്  ര്ശനമോയി 
പോെിക്കുന്നതിനം ക  ള െര്ക്കോര് മോര്ച്ച്  21ന്ക  ള പ ര്ച്ചവ്യോധി ള്, ക ോവ്ിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള്, 

2020ചട്ടങ്ങള് പുറസെടുവ്ിച്ചി ിക്കുന്നു. 

  
മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ 

• കപോെിറ്റീവ്് ക സു ളുസെയം, മ ണങ്ങളുസെയം വ്ിവ് ങ്ങള് അനബന്ധമോയി കചര്ത്തി ിക്കുന്നു. 

• സറയിൽകവ് െര്വ്യിെന്സ്മോര്ഗനിര്കേശം. 

• ക ോവ്ിഡ്-19 RT-PCRസെന്റിനൽ െര്വ്യിെന്സ്മോര്ഗനിര്കേശം. 

• ക ോവ്ിഡ്-19 RT-PCR പൂള്ഡ് സെസ്റ്ിംഗ് മോര്ഗനിര്കേശം. 

• സെന്റിനൽ െര്വ്യിെന്സ്െ്, ക ോഗം സ്ഥി ീ  ിച്ചവ്രുസെ തുെര് പ ികശോധന എന്നിവ്യ്ക്കുള്ള പ ികശോധന 
മോര്ഗനിര്കദശങ്ങള് .G.O.(Rt)No.857/2020/H&FWD 

• ക ോം  വോറന്റന്റന്സ് െംബന്ധിച്ച വ്ിശദമോയ മോര്ഗനിര്കദശങ്ങള് G.O.(Rt)No.857/2020/H&FWD 
  
• ആെിംഗനം,  സ്തദോനം മുതെോയ സ്പര്ശിച്ചു സ ോണ്ടുള്ള െോമൂ ി  ആശംെ ള് ഒഴിവ്ോക്കു . നിങ്ങളുസെ 
മുഖം, മൂക്ക്,  ണ്ണു ള് എന്നിവ് സ്പര്ശിക്കുന്നത് ഒഴിവ്ോക്കു .  

• തുമ്മുകമ്പോഴം, ചുമയ്ക്കുകമ്പോഴം വ്ോയം, മൂക്കും തൂവ്ോെ സ ോണ്ട് മൂകെണ്ടതും, ഇെയ്ക്കിസെ ന്റ  ള് കെോപ്പും, 
സവ്ളളവം ഉപകയോഗിച്ച്  ഴക ണ്ടതുമോണ്.  

• ക ോവ്ിഡ്-19പെര്ന്നു പിെിക്കുന്ന െോ ച യത്തിൽ എല്ലോവ്രുംമോസ്കു ള് ഉപകയോഗികുന്നതോണ് 
അഭി ോമയം. സപോതുജനങ്ങള് N-95മോസ്കു ള് ഉപകയോഗികക്കണ്ടതില്ല.  

• ആക ോഗയ വ്കുെ് ജീവ്നക്കോര്ക്കും മറ്റ് ഇത  വ്കുെ് ജീവ്നക്കോര്ക്കും, സപോതുജനങ്ങള്ക്കും  കവ്ണ്ട 
പ ിശീെന െ ോയി ള്, ആക ോഗയ അവ്കബോധന െകേശങ്ങള്എന്നിവ് വ്ിഡികയോ രൂപത്തിൽ 
തയ്യോറോക്കി “ക  ള സ ൽത്ത്  ഓണ്ന്റെന്സ് സെയിനിംഗ് ” എന്ന ആക ോഗയവ്കുെിസന്റ യെുബ് ചോനെിൽ 
ഉള്സെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

  
ക ാോം േവാറന്റൈൻ മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ 

ഇത െംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്ന് മെങ്ങിവ്രുന്ന എല്ലോവ്സ യം ന്റവ്ദയപ ികശോധനയ്ക്കു വ്ികധയമോകക്കണ്ടതും 
ക ോഗെക്ഷണമുള്ളവ്സ  തുെര് പ ികശോധന ള്ക്കും ചി ിത്സയ്ക്കുമോയി ആശുപത്രിയിൽ 

പ്രകവ്ശിെികക്കണ്ടതുമോണ്. ആര്.റ്റി.പി.െി.ആര്. പ ികശോധനഫെം സനഗറ്റീവ്് ആകുന്നവ്സ യം, 
ന്റവ്ദയപ ികശോധനോ െമയത്ത് ക ോഗെക്ഷണങ്ങള് പ്ര െിെിക്കോത്ത ഇത  െംസ്ഥോനത്ത് നിന്ന് 

വ്രുന്നവ്സ യം വ്ക യം 14 (പതിനോെ്) ദിവ്െകത്തക്ക് ക ോം  വോറന്റന്റനിൽ അയകക്കണ്ടതോണ്. ഇങ്ങസന 

ക ോം  വോറന്റന്റനിൽ പോര്െിക്കസെടുന്നവ്ര് പിന്നീെ് ക ോഗെക്ഷണങ്ങള് പ്ര െിെിക്കു യോസണങ്കിൽ 

അവ്സ  ആര്.റ്റി.പി.െി.ആര്. പ ികശോധനയ്ക്ക് വ്ികധയമോകക്കണ്ടതും തുെര്നെപെി ള് 

ന്റ സക്കോകള്ളണ്ടതുമോണ്. എന്നോൽ അകതെമയം ഇങ്ങസന G.O.(Rt) No. 857/2020/H&FWD പ്ര ോ മുള്ള 

ക ോം  വോറന്റന്റന്സ് നിബന്ധന ള് പോെിക്കോന്സ്  ഴിയോത്ത െോ ച യമുസണ്ടങ്കിൽ അവ്ര്ക്ക് െര്ക്കോര് 
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ക ോട്ടലു ളിൽ സപയിഡ്  വോറന്റന്റന്സ് ൌ  യകമോ െര്ക്കോര് 

ഏര്സെടുത്തുന്ന ഇന്സ്സ്റ്ിറ്റൂഷണൽ  വോറന്റന്റന്സ് ൌ  യകമോ െവീ  ിക്കോവന്നതോണ്.   

http://www.dhs.kerala.gov.in/
mailto:controlroomdhskerala@gmail.com
https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining
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216 കെോ   ോജയങ്ങളിൽ ക ോവ്ിഡ്-19 ക ോഗം പെര്ന്നുപിെിക്കുന്നതിനോൽ കെോ ോക ോഗയ െംഘെന 
ക ോവ്ിഡ്-19 ക ോഗസത്ത മ ോമോ ിയോയി പ്രഖയോപിച്ചിരുന്നു. ഈ െോ ച യത്തിൽ ക  ള െര്ക്കോര് 
ക ോഗബോധസയ്ക്കതിസ  ജോഗ്രതയം നി ീക്ഷണവം ശക്തിസെടുത്തി.   
വ്ീട്/ആശുപത്രി നിരീക്ഷണോം 

• െംസ്ഥോനസത്ത വ്ിവ്ിധ ജില്ല ളിെോയി 159616 കപര് നി ീക്ഷണത്തിെോണ് . 

• ഇവ് ിൽ 157267 കപര് വ്ീെ്/ഇന്സ്സ്റ്ിറ്റൂഷണൽ  വോറന്റന്റന്സ്, 2349 കപര് ആശുപത്രി ളിലും 
നി ീക്ഷണത്തിെോണ്. 

സാമ്പിൾ പരികശാധന 

• ഇതുവ്സ  156401 വ്യക്തി ളുസെ (െവ ോ യ െോബിസെ െോമ്പിള്/റിപീറ്റ് െോമ്പിള്  ഉള്സെസെ)  െോമ്പിള് 
പ ികശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ഇതിൽ 4182 െോമ്പിളു ളുസെ പ ികശോധനോഫെം വ് ോനണ്ട്. 

• ഇത് കൂെോസത സെന്റിനൽ െര്ന്റവ്െന്സ്െിസന്റ ഭോഗമോയി ആക ോഗയപ്രവ്ര്ത്ത ര്, അതിഥി 
സതോഴിെോളി ള്, െോമൂ ി  െമ്പര്ക്കം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തി ള് മുതെോയ ന്റപ്രകയോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പു ളിൽ 
നിന്ന്  41944 െോമ്പിളു ള് കശഖ ിച്ചതിൽ 40302 െോമ്പിളു ള് സനഗറ്റീവ്് ആയി. 

• ഐ െി എം ആര്  എറണോകുളം,തൃശൂര് ,പോെക്കോെ്  എന്നീ ജില്ല ളിൽ നെത്തിയ െീകറോ 
െര്വ്യിെന്സ്െിസന്റ ഭോഗമോയി 1193 െോമ്പിളു ള് പ ികശോധിച്ചതിൽ 4 എണ്ണം ഐ ജി ജി കപോെിറ്റീവ്് 
ആയി . ഇത് മുന്സ്പ് അണുബോധ ഉണ്ടോയതിസന്റ സൂച മോണ് . 
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പരികശാധനാ ഫലോം 

• ക  ളത്തിൽ ഇന്നസെ വ്സ  ക ോഗബോധ സ്ഥി ീ  ിച്ച് ചി ിത്സയിെോയിരുന്നവ്രുസെ എണ്ണം 1691 
ആയിരുന്നു. 

• ഇന്ന് ക  ളത്തിൽ 123 കപര്ക്ക് ക ോവ്ിഡ്-19 ക ോഗബോധ  സ്ഥി ീ  ിച്ചു. പോെക്കോെ് ജില്ലയിൽ 
നിന്നും 24 കപര്ക്കും,  ആെപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നും 18 കപര്ക്കും,  സ ോല്ലം,  പത്തനംതിട്ട ജില്ല ളിൽ 
നിന്ന് 13 കപര്ക്ക് വ്ീതവം,  എറണോകുളം,  തൃശൂര് ജില്ല ളിൽ നിന്ന് 10 കപര്ക്ക്  വ്ീതവം,   ണ്ണൂര് 
ജില്ലയിൽ നിന്ന് 9 കപര്ക്കും,  ക ോഴികക്കോെ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് 7 കപര്ക്കും,  മെപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് 6 
കപര്ക്കും,   ോെര്കഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് 4 കപര്ക്കും,  ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്ന് 3 കപര്ക്കും,  
തിരുവ്നന്തപു ം,  ക ോട്ടയം,  വ്യനോെ് ജില്ല ളിൽ നിന്ന് 2 കപര്ക്ക് വ്ീതവമോണ് ഇന്ന് ക ോഗം 
സ്ഥി ീ  ിച്ചത്. 

• ക ോഗബോധ സ്ഥി ീ  ിച്ച് ചി ിത്സയിെോയിരുന്ന 53 കപരുസെ പ ികശോധനോഫെം ഇന്ന് സനഗറ്റീവ്് 
ആയിട്ടുണ്ട്.  മെപ്പുറംജില്ലയിൽ നിന്നും 12  കപരുസെയം (ആെപ്പുഴ-1), പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നും 9 
കപരുസെയം,  ോെറകഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും 8 കപരുസെയം, ക ോഴികക്കോെ് ജില്ലയിൽ നിന്നും 6 
കപരുസെയം, പോെക്കോെ്  ജില്ലയിൽ നിന്നും 5 കപരുസെയം, ആെപ്പുഴ, തൃശൂര് ജില്ല ളിൽ നിന്നും 3 
കപരുസെ വ്ീതവം, ക ോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണോകുളം ജില്ല ളിൽ നിന്നും 2 കപരുസെവ്ീതവം,  ണ്ണൂര് 

ജില്ലയിൽ നിന്നും  ഒ ോളുസെയം  പ ികശോധനോഫെമോണ് സനഗറ്റീവ്് ആയത്   

• നിെവ്ിൽ 1761  കപര് ക ോഗം സ്ഥി ീ  ിച്ച് ചി ിത്സയിെോണ്. 

• GO (Rt) No. 740/2020/H&FWD തീയതി 19-04-2020 പ്ര ോ വം, GO(Rt) No. 740/2020/H&FWD തീയതി 
20-04-2020പ്ര ോ വം തകേശെവയംഭ ണ സ്ഥോപനങ്ങസള COVID-19 ക ോട്ട്കസ്പോട്ടു ളോയി െര്ക്കോര് 
പ്രഖയോപിച്ചു. െംസ്ഥോന ദു ന്ത നിവ്ോ ണ അകതോറിട്ടിയസെ ദിവ്കെനയള്ള റികെോര്ട്ട്  പ്ര ോ ം പട്ടി  
പുതുക്കു യം അനബന്ധമോയി കചര്ക്കു യം സചയ്തിട്ടുണ്ട്.  



 

 
ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്: 0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 

ദിശ: 0471-2552056, 1056 
3 

അനുബന്ധ പ്രവ്ർതനങ്ങൾ 

• ക  ളത്തിൽ ക ോവ്ിഡ്-19 ക സു ള് കൂടുന്നതിനോൽക ോവ്ിഡ്-19  പ ികശോധന 

ഊര്ജിതമോക്കുന്നതിസന്റ ഭോഗമോയി ഒറ്റ ദിവ്െം  സ ോണ്ട് മൂവ്ോയി ം വ്യക്തി ളുസെ െോമ്പിളു ൽ 

ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയോറോം തീയതി പ ികശോധന നെത്തി. 

• അെിയന്തി  െവഭോവ്മുള്ള െോമ്പിളു ള് (അെിയന്തി  ശസ്ത്രക്രിയ, ക ോഗെക്ഷണങ്ങളുള്ള  ആക ോഗയ 

പ്രവ്ര്ത്ത ര്, ഗുരുത  ക ോഗമുള്ളവ്ര്, ക ോവ്ിഡ് െംശയിക്കസെടുന്ന മ ണങ്ങള്) മുതെോയവ് 

പ ികശോധിക്കോനോയി Xpert-SARS-CoVപ ികശോധനോ  ിറ്റു ള് ഐ.െി.എം.ആറിൽ  നിന്നും 

െഭയമോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

• ക  ളത്തിൽ തോമെം അല്ലോത്ത ടൂറിസ്റ്റു ള്, മറ്റു യോത്രക്കോര് എന്നിവ്രുസെ ഐകെോസെഷന്സ് 

ഉകദശിച്ചു ക ോവ്ിഡ് സ യര് സെന്ററു ള്ആ ംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മറ്റു െംസ്ഥോനങ്ങളിൽനിന്ന് 

വ്രുന്നവ്സ  കൂെി തോമെിെിക്കുന്നതോയി ിക്കും.  

• ‘ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒെമുണ്ട് ’ - മോനെി -െോമൂ ി  പിന്തുണ നൽകുന്നതിനോയി ന്റെ യോെിസ്റ്് ള്, 
ന്റെ യോെി ് കെോഷയൽ വ്ര്ക്കര്മോര്, ക്ലിനിക്കൽ ന്റെകക്കോളജിസ്റ്് ള്, സ ൗണ്െിെര്മോര് 
എന്നിവ്ര് ഉള്സെട്ട 1143 മോനെി ോക ോഗയ പ്രവ്ര്ത്ത ര് ജില്ലോ അെിസ്ഥോനത്തിൽ എല്ലോ 
ജില്ല ളിലും പ്രവ്ര്ത്തിക്കുന്നു, ഇവ്ര്  വോറന്സ്ന്റഡവന്സ്/ ഐകെോസെഷനിൽ  ഴിയന്ന 
വ്യക്തി ള്ക്ക് ന്റെകക്കോ കെോഷയൽ െകെോര്ട്ട് കെവ്നങ്ങള് നൽകുന്നു. ഇതുവ്സ  5,00,140 
കപര്ക്ക് ഇങ്ങസന കെവ്നം നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. കൂെോസത മകനോക ോഗ ചി ിത്സയിൽ ഇ ിക്കുന്നവ്ര്, 
ഭിന്നകശഷി കുട്ടി ള്, അഥിതി സതോഴിെോളി ള്, ഒറ്റയ്ക്ക്  ഴിയന്ന വ്കയോജനങ്ങള് എന്നിവ്ര്ക്കും 
ന്റെകക്കോകെോഷയൽ െകെോര്ട്ട് ക ോളു ള് നൽകുന്നു. സ ോകറോണ ക ോഗനിയന്ത്രണത്തിൽ 
പ്രവ്ര്ത്തിക്കുന്നവ്രുസെ മോനെി  െമ്മര്േo െഘൂ  ിക്കുന്നതിനം സെെിസ ൗണ്െിെിംഗ് 
നൽകുന്നു. ഇതുവ്സ  എല്ലോ വ്ിഭോഗത്തിനമോയി 11,68,950 ന്റെകക്കോ കെോഷയൽ 
െകെോര്ട്ട്/സ ൗണ്െിെിംഗ് ക ോളു ള് െീം െംസ്ഥോനസമോട്ടോസ  നൽ ി  ഴിഞ്ഞു.  

• ആക ോഗയ പ്രവ്ര്ത്ത ര്, ആക ോഗയകെന, െന്നദ്ധ പ്രവ്ര്ത്ത ര് എന്നിവ് െങ്ങുന്ന സ്ക്വോഡു ള് 

രൂപീ  ിച്ച് ഗൃ  െേര്ശനം നെത്തി നി ീക്ഷണത്തിലുള്ള വ്യക്തി ളുമോയി ശക്തമോയ 

ആശയവ്ിനിമയം ഉറെോക്കുന്നതോണ്.  

• എല്ലോ ജില്ല ളികെയം തി സെടുക്കസെട്ട ആശുപത്രി ളിൽ മതിയോയ ഭൗതി  െോ ച യങ്ങളും 

പ്രകതയ  ചി ിത്സോ ൌ  യങ്ങളും ഉറപ്പു വ്രുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ക  ള ആക ോഗയ കുടുംബകക്ഷമ വ്കുെിസന്റ 

െമഗ്ര വ്ിവ് ങ്ങള് ഉള്സപടുന്ന ക  ള ആക ോഗയം കപോര്ട്ടൽ(health.kerala.gov.in)ബഹു. 

ആക ോഗയ വ്കുെ് മന്ത്രി പുറത്തിറക്കി. 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദിശ: 0471-2552056, 1056     4 

അനുബന്ധോം1: ജില്ലേളിൽ നിരീക്ഷണതിൽ ഉള്ളവ്രുകട വ്ിവ്രങ്ങൾ 

ജില്ല 

ആകേ 
നിരീക്ഷണതി

ലുള്ള 
ആളുേളുകട 
എണ്ണോം 

വ്ീട്/ ഇൻറിറ്റൂഷണൽ 
േവാറന്റൈനിലുള്ള 
ആളുേളുകട എണ്ണോം 

ആശുപത്രിേളിൽ 
നിരീക്ഷണതിലുള്ള 
ആളുേളുകട എണ്ണോം 

ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ്  
കചയ്യകെട്ടവ്രു
കട എണ്ണോം 

തിരുവ്നന്തപുരോം 17881 17709 172 41 
കോല്ലോം 9024 8833 191 24 
പതനോംതിട്ട 5158 4983 175 45 
ഇടുക്കി 4480 4424 56 7 
കോട്ടയോം 8222 8126 96 10 
ആലപ്പുഴ 7200 7050 150 20 
എറണാകുളോം 13287 13086 201 18 
തൃശൂർ 16435 16270 165 24 
പാലക്കാട്  9578 9352 226 31 
മലപ്പുറോം 23966 23636 330 29 
കോഴികക്കാട് 16424 16237 187 36 
വ്യനാട് 3657 3626 31 1 
േണ്ണൂർ 18592 18326 266 53 
ോസർകഗാഡ്  5712 5609 103 5 

ആകേ 159616 157267 2349 344 
 

അനുബന്ധോം2: കരാഗബാധ സ്ഥിരീേരിചിട്ടുള്ളവ്രുകട ക്രമോം 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

30.01.2020 1 തൃശൂര്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 
02.02.2020 1 ആെപ്പുഴ-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 
03.02.2020 1  ോെറകഗോഡ്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

9.03.2020 6 
പത്തനംതിെ്-5 
ഏറണോകുളം-1 ( ണ്ണൂര് 
െവകദശി) 

സനഗറ്റീവ്്  ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.03.2020 8 

ക ോട്ടയം – 2 
പത്തനംതിട്ട – 4  
ഏറണോകുളം -2 ( ണ്ണൂര് 
െവകദശി ള്) 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

12.03.2020 2  ണ്ണൂര് -1 
തൃശൂര് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.03.2020 3 തിരുവ്നന്തപു ം -3      സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

15.03.2020 2 തിരുവ്നന്തപു ം -1 
ഇടുക്കി – 1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

16.03.2020 3 
മെപ്പുറം-2 
 ോെറകഗോഡ്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

19.03.2020 1  ോെറകഗോഡ്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 
20.03.2020 

12 
ഏറണോകുളം-6 (1മെപ്പുറം 
െവകദശി) 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 
21.03.2020 

12 
ഏറണോകുളം-3 
 ണ്ണൂര് -3 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 
 

22.03.2020 
15 

ഏറണോകുളം-1  
മെപ്പുറം-2 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-5 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

ഏറണോകുളം-1  കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി  



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    5 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

23.03.2020 28 

പത്തനംതിട്ട-1 
തൃശൂര് -1 
ഏറണോകുളം-2 
 ണ്ണൂര് -5 
 ോെറകഗോഡ്-19 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

24.03.2020 14 

തിരുവ്നന്തപു ം-1 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-1 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

25.03.2020 9 

പത്തനംതിട്ട- 2 
ഇടുക്കി- 1 
എറണോകുളം-3 
പോെക്കോെ് -2 
ക ോഴികക്കോെ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

26.03.2020 19 

 ണ്ണൂര് -9 
ഇടുക്കി- 1 
 ോെറകഗോഡ്-3 
മെപ്പുറം-3 
തൃശൂര് -2 
വ്യനോെ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

27.03.2020 39 

സ ോല്ലം -1 
തൃശൂര് -1 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര് -2 
 ോെറകഗോഡ്-34 

സനഗറ്റീവ്് 
 

ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

28.03.2020 6 

തിരുവ്നന്തപു ം-2  
സ ോല്ലം-1 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം -1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

29.03.2020 20 

എറണോകുളം-1 
തൃശൂര് -1 
പോെക്കോെ് - 1 
മെപ്പുറം -1 
 ണ്ണൂര് -8 
 ോെറകഗോഡ്-7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

തിരുവ്നന്തപു ം- 1  കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 

30.03.2020 32 

ഇടുക്കി-2 
വ്യനോെ്-2 
 ണ്ണൂര് -11 
 ോെറകഗോഡ്-17 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

31.03.2020 7  

തിരുവ്നന്തപു ം-2  
സ ോല്ലം -1 
തൃശൂര് -1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

01.04.2020 24  

തിരുവ്നന്തപു ം-2  
എറണോകുളം-3 
തൃശൂര് -2 
പോെക്കോെ് - 1 
മെപ്പുറം-2 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-12 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    6 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

02.04.2020 21 

തിരുവ്നന്തപു ം-1 
സ ോല്ലം -2 
പത്തനംതിട്ട-1 
ഇടുക്കി-5 
തൃശൂര് -1 
മെപ്പുറം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-8 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

03.04.2020 9 
തൃശൂര് -1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

04.04.2020 11 

സ ോല്ലം -1 
ആെപ്പുഴ-1 
എറണോകുളം-1 
പോെക്കോെ് - 1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

05.04.2020 8 

പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോഴികക്കോെ്-5 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

06.04.2020 13 

സ ോല്ലം -1 
പത്തനംതിട്ട-1 
മെപ്പുറം -2 
 ോെറകഗോഡ്-9 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

07.04.2020 8 

സ ോല്ലം -1 
മെപ്പുറം -1 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

08.04.2020 9 

പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-2 
തൃശൂര് -1 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

09.04.2020 12 

തിരുവ്നന്തപു ം-1 
സ ോല്ലം -1 
മെപ്പുറം -2 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.04.2020 7 
മെപ്പുറം -2   
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

11.04.2020 10 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-7 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

12.04.2020 2 
പത്തനംതിട്ട-1 
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.04.2020 3 
പോെക്കോെ് -1 
 ണ്ണൂര്-2  

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

14.04.2020 8 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെര്കഗോഡ് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

15.04.2020 1  ണ്ണൂര്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

16.04.2020 7 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെര്കഗോഡ് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

17.04.2020 1 ക ോഴികക്കോെ്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

18.04.2020 4 
 ണ്ണൂര്-3 
ക ോഴികക്കോെ്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    7 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

19.04.2020 2 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെര്കഗോഡ് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

20.04.2020 6  ണ്ണൂര്-6 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

21.04.2020 19 

സ ോല്ലം-1 
പോെക്കോെ് -4 
മെപ്പുറം-1 
 ണ്ണൂര്-10 
 ോെര്കഗോഡ് -3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

22.04.2020 11 

ക ോട്ടയം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

മെപ്പുറം -1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതയോയി 

23.04.2020 10 

ക ോട്ടയം-2 
തിരുവ്നന്തപു ം-1 
സ ോല്ലം-1 
ഇടുക്കി – 4 
ക ോഴികക്കോെ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

24.04.2020 3  ോെര്കഗോഡ് -3 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

25.04.2020 7 
 ണ്ണൂര്-1 
ക ോട്ടയം-3  
സ ോല്ലം-3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

26.04.2020 11 
ഇടുക്കി –6 
ക ോട്ടയം-5 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

27.04.2020 13 

ഇടുക്കി –4 
ക ോട്ടയം-6 
പോെക്കോെ്  -1 
മെപ്പുറം -1  
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

28.04.2020 4 
 ണ്ണൂര് -3 
 ോെര്കഗോഡ് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

29.04.2020 10 

തിരുവ്നന്തപു ം –2  
സ ോല്ലം –6  
 ോെര്കഗോഡ് –2 
(1  ണ്ണൂര് െവകദശി) 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

30.04.2020 2 
 ോെര്കഗോഡ്  – 1  
മെപ്പുറം -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

02.05.2020 2 
വ്യനോെ് -1 
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

05.05.2020 3 വ്യനോെ് -3 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

08.05.2020 1 എറണോകുളം -1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

09.05.2020 2 മെപ്പുറം-2 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.05.2020 7 

എറണോകുളം-1 
തൃശ്ശൂര്-2 
മെപ്പുറം-1 
വ്യനോെ് -3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

11.05.2020 7 

പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

വ്യനോെ്-1 
 ോെറകഗോഡ്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

12.05.2020 5 
പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം -1 
മെപ്പുറം-3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.05.2020 10 

ക ോട്ടയം -1 
പോെക്കോെ് -2 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ് -1 
വ്യനോെ് -2 
 ണ്ണൂര് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    8 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

14.05.2020 26 

മെപ്പുറം-1 കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

ഇടുക്കി-1 
പത്തനംതിട്ട-1 
പോെക്കോെ് -3 
മെപ്പുറം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
വ്യനോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-10 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

15.05.2020 16 

സ ോല്ലം-1 
ആെപ്പുഴ-2 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
വ്യനോെ് -5 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

16.05.2020 11 

പോെക്കോെ് -1 കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തൃശ്ശൂര് -1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 
തൃശൂര്-3 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-2 
ക ോഴികക്കോെ്-3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

17.05.2020 14 

മെപ്പുറം-1 കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-1 
എറണോകുളം -1 
തൃശ്ശൂര്-1 
പോെക്കോെ് -2 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ണ്ണൂര് -2 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

18.05.2020 29 

ക ോഴികക്കോെ്-1 
ക ോട്ടയം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

പത്തനംതിട്ട-1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതയോയി 
തിരുവ്നന്തപു ം-4 
സ ോല്ലം-5 
പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-2 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം -1 
തൃശൂര്-4 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-3 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

19.05.2020 12 

 ണ്ണൂര്-1 
മെപ്പുറം-2 
പോെക്കോെ് -1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-1 
തൃശൂര്-1 
മെപ്പുറം-1 
 ണ്ണൂര്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

20.05.2020 24 
പോെക്കോെ് -2 
മെപ്പുറം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    9 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

തിരുവ്നന്തപു ം-2 
പത്തനംതിട്ട-2 
ആെപ്പുഴ-1 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര്-2 
പോെക്കോെ് -5 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 ണ്ണൂര്-1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതയോയി 

21.05.2020 24 

മെപ്പുറം-1 
ഇടുക്കി-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തി വ്നന്തപു ം-2 
സ ോല്ലം-2 
ആെപ്പുഴ-2 
ക ോട്ടയം-3 
തൃശൂര്-3 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-4 
 ണ്ണൂര്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

22.05.2020 42 

സ ോല്ലം-1 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം-2 
തൃശൂര്-3 
പോെക്കോെ് -4 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ്-8 
 ണ്ണൂര്-10 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

തൃശൂര്-1 
വ്യനോെ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് നി യോതയോയി 

23.05.2020 62 

പോെക്കോെ് - 2 
ആെപ്പുഴ-1 
സ ോല്ലം-1 
 ണ്ണൂര്-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-1 
സ ോല്ലം-1 
ആെപ്പുഴ-4 
ക ോട്ടയം-2 
പോെക്കോെ് -17 
മെപ്പുറം-8 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
വ്യനോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-14 
 ോെറകഗോഡ്-4 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

24.05.2020 53 

തിരുവ്നന്തപു ം-1 
മെപ്പുറം-1 
ആെപ്പുഴ-1 
എറണോകുളം-2 
സ ോല്ലം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    10 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

തിരുവ്നന്തപു ം-11 
സ ോല്ലം-2 
പത്തനംതിട്ട -2 
ആെപ്പുഴ-3 
എറണോകുളം-2 
പോെക്കോെ് -4 (തൃശ്ശൂര്-1) 
മെപ്പുറം-4 
ക ോഴികക്കോെ് -1 
 ണ്ണൂര്-12 
 ോെറകഗോഡ്-5 
തമിഴ്നോെ്  -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

25.05.2020 49 

 ോെറകഗോഡ്-2 
പോെക്കോെ് -3 
പത്തനംതിട്ട -1 
സ ോല്ലം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-5 
പത്തനംതിട്ട-2 
ആെപ്പുഴ-3 
ക ോട്ടയം-2 
ഇടുക്കി-1 
പോെക്കോെ് -2 
ക ോഴികക്കോെ് -4 
 ണ്ണൂര്-10 
 ോെറകഗോഡ്-14 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

26.05.2020 67 

പോെക്കോെ് -2 
 ണ്ണൂര്-1 
എറണോകുളം-2 
മെപ്പുറം-2 
 ോെറകഗോഡ്-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-4 
ആെപ്പുഴ-3 
എറണോകുളം-3 
തൃശൂര്-4 
ക ോട്ടയം-6 
പോെക്കോെ് -27 
മെപ്പുറം-3 
 ണ്ണൂര്-7 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

27.05.2020 40 

 ോെറകഗോഡ്-1 
സ ോല്ലം-1 
പത്തനംതിട്ട -1 
എറണോകുളം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

ക ോഴികക്കോെ് -1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 

സ ോല്ലം-3 
പത്തനംതിട്ട -2 
ആെപ്പുഴ-7 
എറണോകുളം-1 
പോെക്കോെ് -8 
ക ോഴികക്കോെ് -1 
വ്യനോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-9 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

28.05.2020 84 

 ോെറകഗോഡ്-4 
 ണ്ണൂര്-2 
മെപ്പുറം-4 
പത്തനംതിട്ട -2 
ആെപ്പുഴ-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    11 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

തിരുവ്നന്തപു ം-7 
സ ോല്ലം-1 
പത്തനംതിട്ട -4 
ക ോട്ടയം-3 
ഇടുക്കി-1 
തൃശൂര്-7 
പോെക്കോെ് -16 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ് -6 
 ണ്ണൂര്-8 
 ോെറകഗോഡ്-14 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

1 
മെപ്പുറം-1 
സതലുങ്കോന-1 

കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 

29.05.2020 62 

പോെക്കോെ് -1 
തൃശൂര്-1 
പത്തനംതിട്ട -1 
മെപ്പുറം-2 
എറണോകുളം-1 
സ ോല്ലം-1 
വ്യനോെ്-1 
ഇടുക്കി-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-5 
സ ോല്ലം-1 
പത്തനംതിട്ട -4 
ആെപ്പുഴ-3 
ക ോട്ടയം-1 
തൃശൂര്-5 
എറണോകുളം-3 (തൃശൂര് -1) 
പോെക്കോെ് -13 
മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
വ്യനോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-7 
 ോെറകഗോഡ്-4 
മറ്റുള്ളവ്ര്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

30.05.2020 58 

തൃശൂര്-2 
പോെക്കോെ് -2 
സ ോല്ലം-2 
ഇടുക്കി-2 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-1 
തിരുവ്നന്തപു ം-1 
ആെപ്പുഴ-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

ആെപ്പുഴ-1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 

തിരുവ്നന്തപു ം-1 
സ ോല്ലം-2 
ഇടുക്കി-2 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-4 
തൃശൂര്-8 
പോെക്കോെ് -7 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
 ണ്ണൂര്-6 
 ോെറകഗോഡ്-2 
മറ്റുള്ളവ്ര് -7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    12 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

31.05.2020 61 

പോെക്കോെ് -1 
 ോെറകഗോഡ്-2 
 ണ്ണൂര്-2 
സ ോല്ലം-2 
ആെപ്പുഴ-2 
പത്തനംതിട്ട-1 
മെപ്പുറം-1 
വ്യനോെ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-4 
സ ോല്ലം-4 
പത്തനംതിട്ട-3 
ആെപ്പുഴ-4 
എറണോകുളം-1 
തൃശ്ശൂര്-3 
പോെക്കോെ് -11 
മെപ്പുറം-2 
വ്യനോെ്-2 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-5 
 ോെറകഗോഡ്-8 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

01.06.2020 57 

മെപ്പുറം-4 
 ോെറകഗോഡ്-5 
തൃശ്ശൂര്-1 
പത്തനംതിട്ട-3 
തിരുവ്നന്തപു ം-1 
എറണോകുളം-1 
ആെപ്പുഴ-1 
ഇടുക്കി-1 
സ ോല്ലം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-2 
സ ോല്ലം-4 
പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-1 
എറണോകുളം-2 
തൃശ്ശൂര്-8 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-10 
 ോെറകഗോഡ്-9 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

02.06.2020 86 

മെപ്പുറം-2 
ആെപ്പുഴ-2 
 ോെറകഗോഡ്-4 
സ ോല്ലം-2 
തിരുവ്നന്തപു ം-1 
ക ോട്ടയം-2 
 ണ്ണൂര്-3 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 

തിരുവ്നന്തപു ം-5 
സ ോല്ലം-6 
പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-8 
ക ോട്ടയം-4 
എറണോകുളം-3 
തൃശൂര്-6 
പോെക്കോെ് -5 
മെപ്പുറം-14 
ക ോഴികക്കോെ്-5 
വ്യനോെ്-6 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-5 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    13 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

03.06.2020 82 

തിരുവ്നന്തപു ം-2 
മെപ്പുറം-1 
ഇടുക്കി-4 
ആെപ്പുഴ-1 
എറണോകുളം-3 
പോെക്കോെ് -2 
തൃശൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-2 
പത്തനംതിട്ട-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-12 
സ ോല്ലം-5 
പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-6 
ക ോട്ടയം-8 
ഇടുക്കി-5 
എറണോകുളം-2 
തൃശൂര്-3 
പോെക്കോെ് -3 
ക ോഴികക്കോെ്-7 
മെപ്പുറം-10 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

04.06.2020 94 

പത്തനംതിട്ട-9 
 ോെര്കഗോഡ്-5 
സ ോല്ലം-2 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
ആെപ്പുഴ-1 
മെപ്പുറം-3 
പോെക്കോെ്-2  
 ണ്ണൂര്-4 
തിരുവ്നന്തപു ം-1 
തൃശൂര്-1 
എറണോകുളം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-1 
പോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 

കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 

തിരുവ്നന്തപു ം-4 
സ ോല്ലം-8 
പത്തനംതിട്ട-5 
ആെപ്പുഴ-7 
ക ോട്ടയം-5 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര്-3 
പോെക്കോെ്-4 
മെപ്പുറം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-8 
വ്യനോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെര്കഗോഡ്-7 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

05.06.2020 111 

പോെക്കോെ് -4 
മെപ്പുറം-4 
പത്തനതിട്ട-2        
എറണോകുളം-2 
തൃശ്ശൂര്-1 
തിരുവ്നന്തപു ം -1 
ഇടുക്കി -1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    14 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

തിരുവ്നന്തപു ം -4 
സ ോല്ലം -2 
പത്തനതിട്ട-9 
ആെപ്പുഴ-5 
ക ോട്ടയം-1 
ഇടുക്കി -2 
എറണോകുളം-8 (പത്തനതിട്ട-1,     
തിരുവ്നന്തപു ം -1) 
തൃശ്ശൂര്-7 
പോെക്കോെ് -35 
മെപ്പുറം-14 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
വ്യനോെ്-3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

പോെക്കോെ് -1 ( തമിഴ്നോെ്  െവകദശി) കപോെിറ്റീവ്് തമിഴ്നോട്ടികെക്ക്  കപോയി 

06.06.2020 108 

സ ോല്ലം-12 
തൃശ്ശൂര്-10 
മെപ്പുറം-3 
 ണ്ണൂര്-6 
പോെക്കോെ് -2 
 ോെറകഗോഡ്-5 
പത്തനംതിട്ട-5 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
തിരുവ്നന്തപു ം-1 
ഇടുക്കി-1 
എറണോകുളം-1 
ക ോട്ടയം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-2 
സ ോല്ലം-7 
പത്തനംതിട്ട-4 
ആെപ്പുഴ-3 
ക ോട്ടയം-1 
ഇടുക്കി-2 
എറണോകുളം-2 
തൃശ്ശൂര്-6 
പോെക്കോെ് -9 
മെപ്പുറം-9 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-6 
 ോെറകഗോഡ്-5 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

07.06.2020 107 

മെപ്പുറം-15 
തൃശ്ശൂര് -12 
പത്തനംതിട്ട-6 
സ ോല്ലം-3 
പോെക്കോെ്-3 
തിരുവ്നന്തപു ം-1 
ക ോട്ടയം-2 
 ോെര്കഗോഡ്-3 
 ണ്ണൂര്-1 
ഇടുക്കി-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-3 
സ ോല്ലം-6 
പത്തനംതിട്ട-7 
ആെപ്പുഴ-7 
ക ോട്ടയം-1 
തൃശ്ശൂര് -4 
പോെക്കോെ്-3 
മെപ്പുറം-12 
ക ോഴികക്കോെ്-6 
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    15 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

08.06.2020 91 

തൃശ്ശൂര് -2 
മെപ്പുറം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ോെര്കഗോഡ്-6 
സ ോല്ലം-4 
ആെപ്പുഴ-4 
 ണ്ണൂര്-3 
പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-3 
സ ോല്ലം-1 
പത്തനംതിട്ട-2 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-2 
എറണോകുളം-1 
തൃശ്ശൂര് -25 
പോെക്കോെ്-1 
മെപ്പുറം-10 
ക ോഴികക്കോെ്-12 
വ്യനോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെര്കഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

09.06.2020 91 

പോെക്കോെ് -2 
ആെപ്പുഴ-3( സ ോല്ലം-1) 
തിരുവ്നന്തപു ം-3 
ക ോട്ടയം-3 
പത്തനംതിട്ട-2 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
തൃശൂര്-3 
മെപ്പുറം-4 
വ്യനോെ്-3 
സ ോല്ലം-3 
എറണോകുളം-4 
 ോെറകഗോഡ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-7 
സ ോല്ലം-2 
പത്തനംതിട്ട-4 
ആെപ്പുഴ-8 
ക ോട്ടയം-5 
തൃശൂര്-3 
പോെക്കോെ് -12 
മെപ്പുറം-2 
ക ോഴികക്കോെ്-6 
വ്യനോെ്-3 
  ണ്ണൂര്-5 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.06.2020 65 

ക ോഴികക്കോെ്-4 
തൃശൂര്-2 
മെപ്പുറം-3 
തിരുവ്നന്തപു ം-4 
പോെക്കോെ് -4 
സ ോല്ലം-2 
ഇടുക്കി-4 
എറണോകുളം-3 
വ്യനോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-3 
പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തൃശൂര്-1 
 ണ്ണൂര്-1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    16 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

തിരുവ്നന്തപു ം-2 
സ ോല്ലം-1 
പത്തനംതിട്ട-2 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-2 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര്-6 
പോെക്കോെ് -2 
മെപ്പുറം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-6 
വ്യനോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

11.06.2020 83 

തൃശൂര്-7 
പോെക്കോെ് -11 
മെപ്പുറം-2 
 ോെറകഗോഡ്-8 
സ ോല്ലം-8 
 ണ്ണൂര്-3 
പത്തനംതിട്ട-5 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

ക ോട്ടയം-1 
തൃശൂര്-18 
പോെക്കോെ് -2 
മെപ്പുറം-8 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-2 

  

12.06.2020 78 

തൃശൂര്-4 
മെപ്പുറം-4 
ആെപ്പുഴ-5 
പത്തനംതിട്ട-6 
എറണോകുളം-4 
പോെക്കോെ് -5 
സ ോല്ലം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ോെറകഗോഡ്-3 
ക ോട്ടയം-2 
 ണ്ണൂര്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

 ണ്ണൂര്-1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 

തിരുവ്നന്തപു ം-1 
പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-8 
ക ോട്ടയം-1 
ഇടുക്കി-1 
എറണോകുളം-1 
തൃശൂര്-10 
മെപ്പുറം-9 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.06.2020 85 

മെപ്പുറം-9 
 ണ്ണൂര്-10 
ക ോഴികക്കോെ്-9 
ആെപ്പുഴ-2 
 ോെറകഗോഡ്-8 
പോെക്കോെ് -6 
എറണോകുളം-5 
ഇടുക്കി-4 
പത്തനംതിട്ട-1 
വ്യനോെ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    17 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

ആെപ്പുഴ-7 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-2 
തൃശൂര്-4 
പോെക്കോെ് -2 
മെപ്പുറം-6 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്്  

14.06.2020 54 

ക ോഴികക്കോെ്-1 
എറണോകുളം-5 
തൃശൂര്-2 
പോെക്കോെ് -3 
 ോെറകഗോഡ്-4 
തിരുവ്നന്തപു ം-2 
 ണ്ണൂര്-4 
ക ോട്ടയം-3 
മെപ്പുറം-2 
പത്തനംതിട്ട-1 
ഇടുക്കി-1 
സ ോല്ലം-1 
വ്യനോെ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

തിരുവ്നന്തപു ം-2 
പത്തനംതിട്ട-1 
ഇടുക്കി-1 
എറണോകുളം-2 
തൃശൂര്-5 
പോെക്കോെ് -3 
മെപ്പുറം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-7 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്്  

15.06.2020 82 

എറണോകുളം-8 
പത്തനംതിട്ട-7 
ക ോട്ടയം-10 
 ണ്ണൂര്-10 
പോെക്കോെ് -7 
മെപ്പുറം-6 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
ആെപ്പുഴ-5 
സ ോല്ലം-4 
തൃശൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-2 
ഇടുക്കി-1 
വ്യനോെ്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

എറണോകുളം-1 കപോെിറ്റീവ്് 
െവകദശസത്തക്കു തി ിച്ചു 
കപോയി 

തിരുവ്നന്തപു ം-1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 

പത്തനംതിട്ട-4 
ഇടുക്കി-1 
എറണോകുളം-4 
തൃശൂര്-2 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്്  

16.06.2020 79 

മെപ്പുറം-14 
എറണോകുളം-10 
ആെപ്പുഴ-7 
തൃശൂര്-5 
 ണ്ണൂര്-4 
പത്തനംതിട്ട-5 
പോെക്കോെ് -6 
തിരുവ്നന്തപു ം-3 
സ ോല്ലം-4 
ക ോട്ടയം-3 (പത്തനംതിട്ട െവകദശി-1) 
ക ോഴികക്കോെ്-4 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    18 

 
തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

 ണ്ണൂര്-1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 

തിരുവ്നന്തപു ം-1 
പത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-3 
തൃശൂര്-2 
മെപ്പുറം-1 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-2 

സനഗറ്റീവ്്  

17.06.2020 75 

സ ോല്ലം-13 
മെപ്പുറം-11 
 ോെറകഗോഡ്-8 
തൃശൂര്-8 
പോെക്കോെ് -6 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
എറണോകുളം-4 
ക ോട്ടയം-3 
 ണ്ണൂര്-3 
തിരുവ്നന്തപു ം-3 
വ്യനോെ്-3 
പത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-1 കപോെിറ്റീവ്് നി യോതനോയി 

ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്്  

18.06.2020 97 

പോെക്കോെ് -14 
സ ോല്ലം-12 
ക ോട്ടയം-9 
പത്തനംതിട്ട-11 
ആെപ്പുഴ-9 
ഇടുക്കി-6 
എറണോകുളം-5 
തൃശൂര്-6 
തിരുവ്നന്തപു ം-5 
ക ോഴികക്കോെ്-5 
മെപ്പുറം-4 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-3 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-1 
ക ോട്ടയം-2 
എറണോകുളം-1 

സനഗറ്റീവ്്  

19.06.2020 118 

മെപ്പുറം-18 
സ ോല്ലം-17 
ആെപ്പുഴ-13 
എറണോകുളം-11 
പോെക്കോെ് -10 
പത്തനംതിട്ട-9 
തിരുവ്നന്തപു ം-8 (സ ോല്ലം െവകദശി-1) 
 ണ്ണൂര്-8 
ക ോട്ടയം-7 
ക ോഴികക്കോെ്-6 
വ്യനോെ്-4 
 ോെറകഗോഡ്-4 
ഇടുക്കി-2 
തൃശൂര്-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 
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തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

20.06.2020 127 

സ ോല്ലം-24 
പോെക്കോെ് -23 
പത്തനംതിട്ട-17 
ക ോഴികക്കോെ്-12 
ക ോട്ടയം-11 
 ോെറകഗോഡ്-7 
തൃശൂര്-6 
തിരുവ്നന്തപു ം-5 
മെപ്പുറം-5 
വ്യനോെ്-5 
ആെപ്പുഴ-4 
 ണ്ണൂര്-4 
എറണോകുളം-3 
ഇടുക്കി-1 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

21.06.2020 133 

തൃശൂര്-16 
പോെക്കോെ് -15 
സ ോല്ലം-13 
ഇടുക്കി-11 
ആെപ്പുഴ-10 
ക ോട്ടയം-10 
മെപ്പുറം -10 
ക ോഴികക്കോെ്-10 
 ണ്ണൂര്-10 
തിരുവ്നന്തപു ം-9 
പത്തനംതിട്ട-8 
 ോെറകഗോഡ്-6 
എറണോകുളം-5 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

22.06.2020 138 

മെപ്പുറം -17 
പോെക്കോെ് -16 
എറണോകുളം-14 
സ ോല്ലം-13 
ക ോട്ടയം-13 
ആെപ്പുഴ-12 
തൃശൂര്-12 
തിരുവ്നന്തപു ം-11 
 ോെറകഗോഡ്-9 
ക ോഴികക്കോെ്-5 
വ്യനോെ്-5 
പത്തനംതിട്ട-4 
ഇടുക്കി-4 
 ണ്ണൂര്-3 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

23.06.2020 141 

പത്തനംതിട്ട-27 
പോെക്കോെ് -27 
ആെപ്പുഴ-19 
തൃശൂര്-14 
എറണോകുളം-13 
മെപ്പുറം -11 
ക ോട്ടയം-8 
ക ോഴികക്കോെ്-6 
 ണ്ണൂര്-6 
തിരുവ്നന്തപു ം-4 
സ ോല്ലം-4 
വ്യനോെ്-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

24.06.2020 152 

പത്തനംതിട്ട-25 
സ ോല്ലം-18 
 ണ്ണൂര്-17 
പോെക്കോെ് -16 
ആെപ്പുഴ-15 
തൃശൂര്-15 
മെപ്പുറം -10 
എറണോകുളം-8 
ക ോട്ടയം-7 
ഇടുക്കി-6 
 ോെറകഗോഡ്-6 
തിരുവ്നന്തപു ം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-3 
വ്യനോെ്-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 
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തീയതി 

കരാഗബാധ 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
വ്യക്തിേളുകട 
എണ്ണോം 

ജില്ല 
നിലവ്ികല 
അവ്സ്ഥ 

പരാമർശോം 

25.06.2020 123 

പോെക്കോെ് -24 
ആെപ്പുഴ-18 
സ ോല്ലം-13 
പത്തനംതിട്ട-13 
എറണോകുളം-10 
തൃശൂര്-10 
 ണ്ണൂര്-9 
ക ോഴികക്കോെ്-7 
മെപ്പുറം -6 
 ോെറകഗോഡ്-4 
ഇടുക്കി-3 
തിരുവ്നന്തപു ം-2 
ക ോട്ടയം-2 
വ്യനോെ്-2 

കപോെിറ്റീവ്് ആശുപത്രി നി ീക്ഷണം 

 
• ഇതുവ്കര 3726 കരാഗിേളിലാണ് കരാഗോം സ്ഥിരീേരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  
• ഇതിൽ 1761  കപർ ചിേിത്സയിലാണ്. 

  
 

അനുബന്ധോം3: ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ്  കചയ്തിരിക്കുന്നവ്രുകട ജില്ല തിരിച്ചുള്ള േണക്ക് 

ജില്ല 
ജില്ലയിൽ ചിേിത്സയിലുള്ള 
കരാഗിേളുകട  എണ്ണോം 

മറ്റ് ജില്ലക്കാർ 

തിരുവ്നന്തപു ം 77 സ ോല്ലം -5, ആെപ്പുഴ-1, മെപ്പുറം -1, പോെക്കോെ് -1 

സ ോല്ലം 178  

പത്തനംതിട്ട 175 ആെപ്പുഴ-1 

ആെപ്പുഴ 133 പത്തനംതിട്ട-1 

ക ോട്ടയം 96 പത്തനംതിട്ട-3 

ഇടുക്കി 54  

എറണോകുളം 147 സ ോല്ലം-4,ആെപ്പുഴ-3,പോെക്കോെ് -3, തൃശ്ശൂര് -3, മെപ്പുറം -1,   ക ോട്ടയം-4, 
 ണ്ണൂര്-1, ക ോഴികക്കോെ് -1,മറ്റുളവ്ര് -22 

തൃശ്ശൂര് 134  

പോെക്കോെ്  214  

മെപ്പുറം 193 ഇടുക്കി-1, തൃശ്ശൂര്-2, പോെക്കോെ് -5, ആെപ്പുഴ-1,  ക ോഴികക്കോെ് -2 

ക ോഴികക്കോെ് 82 പോെക്കോെ് -1, വ്യനോെ്-2 
വ്യനോെ് 30  

 ണ്ണൂര് 144 ക ോഴികക്കോെ് -2,  ോെറകഗോഡ്-12, തൃശ്ശൂര് -1, മെപ്പുറം-4, പോെക്കോെ് -1, 
എറണോകുളം-1 

 ോെറകഗോഡ് 104  

ആകേ 1761  
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അനുബന്ധോം 4: മരണമടഞ്ഞവ്രുകട വ്ിവ്രങ്ങൾ 

Sl. 
No 

District Age 
Date of 
Arrival 

Date of 
Result 

Date of 
Death 

Travel 
history 

Remarks 

1 എറണോകുളം 69 16-03-20 22-03-20 28-03-20 Import Comorbidity present 
2 തിരുവ്നന്തപു ം 68 - 29-03-20 31-03-20 Contact Comorbidity present 
3 മെപ്പുറം 4 months - 22-04-20 24-04-20 Contact Comorbidity present 

4 തൃശ്ശൂര് 73 19-05-20 22-05-20 21-05-20 Import Brought dead, Comorbidity 
present 

5 വ്യനോെ് 53 20-05-20 22-05-20 24-05-20 Import Comorbidity present 
6  ണ്ണൂര് 62 - 20-05-20 25-05-20 Contact Comorbidity present 

7 തിരുവ്നന്തപു ം 68 22-05-20 28-05-20 27-05-20 Import Telangana native, 
Comorbidity present 

8 പത്തനംതിട്ട 65 - 18-05-20 29-05-20 Import Comorbidity present 
9 ആെപ്പുഴ 39 26-05-20 30-05-20 29-05-20 Import Comorbidity present 

10 ക ോഴികക്കോെ് 55 20-05-20 27-05-20 31-05-20 import Comorbidity present 
11 തിരുവ്നന്തപു ം 77  02-06-20 02-06-20 Nil Comorbidity present 
12 പോെക്കോെ്  73 22-05-20 04-06-20 02-06-20 import Comorbidity present 
13 മെപ്പുറം 27 22-05-20 04-06-20 02-06-20 import Comorbidity present 
14 സ ോല്ലം 65  04-06-20 31-05-20 Nil - 
15 മെപ്പുറം 61 21-05-20 28-05-20 06-06-20 import Comorbidity present 
16 തൃശ്ശൂര് 41 12-05-20 13-05-20 08-06-20 import Comorbidity present 
17 തൃശ്ശൂര് 87 - 10-06-20 07-06-20 Nil Comorbidity present 
18  ണ്ണൂര് 70 22-05-20 10-06-20 10-06-20 import Comorbidity present 
19  ണ്ണൂര് 71 09-06-20 12-06-20 11-06-20 import Comorbidity present 
20 തിരുവ്നന്തപു ം 67 - 15-06-20 12-06-20 Nil Comorbidity present 
21  ണ്ണൂര് 28 - 16-06-20 18-06-20 Nil - 
22 സ ോല്ലം 68 10-06-20 17-06-20 23-06-20 Import Comorbidity present 

 

 

Annexure 5: Summary of positive cases 

Till May 3rd 

Total number of cases reported from January 30 till May 3rd-499 

Total number of cases with travel history-334 

Total number of cases with history of contact with positive case-165 
 

District 
January February March April Till May 3rd 

Total 
Import Import Import Contact Import Contact Import Contact 

TVM   7 3 5 2   17 
KLM   2 1 8 9   20 
PTA   6 6 5    17 
ALP  1 1  3    5 
KTM    3 6 11   20 
IDK   2 3 10 9   24 
EKM   11 3 1 3   18 
TSR 1  6 1 2 3   13 
PKD   5  6 2   13 
MPM   11  12 2   25 
KKD   6  12 6   24 
WYD   3    1  4 
KNR   50  43 27  1 121 
KSD  1 77 31 30 39   178 

Grand Total 1 2 187 51 143 113 1 1 499 
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May 4th onwards 

Total number of cases reported from May 4th-3227 
Total number of cases with travel history-2937 
Total number of cases with history of contact with positive case-290 
 

District 
May 4th onwards till June 25 

Total 
Contact Import 

TVM 18 149 167 
KLM 20 242 262 
PTA 2 243 245 
ALP 7 230 237 
KTM 6 153 159 
IDK 9 63 72 
EKM 11 175 186 
TSR 52 261 313 
PKD 45 388 433 
MPM 39 325 364 
KKD 12 190 202 
WYD 21 55 76 
KNR 37 232 269 
KSD 11 231 242 
Grand Total 290 2937 3227 

 

അനബന്ധം 6: യോത്രക്കോരുസെ  ണക്ക് ( 25.06.2020 വ്സ ) 

Travel 
ആസ  
യോത്രക്കോര് 

വ്ീട്ടിൽ 
നി ീക്ഷണത്തിൽ 

ഇന്സ്സ്റ്ിറ്റൂഷണ
ൽ  വോറന്റന്റന്സ് 

ഐകെോെഷനിൽ 
ഉള്ള യോത്രക്കോര് 

ഗര്ഭിണി
 ള് 

വ്കയോജന
ങ്ങള് 

കുട്ടി ള് 
(<10) 

എയര്കപോര്ട്ട് 1,23,895 87,180 19,692 1,022 5367 3690 10,973 

െീകപോര്ട്ട് 1,621 514 1,101 6 34 3 24 

സചക്ക്കപോസ്റ്് 1,69,196 1,61,670 7,373 153 5759 5287 - 

സറയിൽകവ് 38,338 36,347 1,468 105 - - - 

Total 3,33,050 2,85,711 29,634 1,286 11,160 8,980 10,997 

 

അനുബന്ധോം7: തീവ്രബാധിത പ്രകേശങ്ങൾ 

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones - 25-6-2020 
GO (Ms) No. 18/2020/DMD dated 17-6-2020 

Sl. No. District 
LSGs needing special 
attention Containment Zones 

1 Palakkad Anakkara 13 
2 Palakkad Cheruppulasherry 27 
3 Palakkad Koppam 4, 6, 8 
4 Palakkad Lakkidi Peroor 9 
5 Palakkad Mannarkad (M) 10 
6 Palakkad Pirayiri 14 
7 Palakkad Pookkottukavu 7 
8 Palakkad Thachampara 5 
9 Palakkad Tharoor 9 

10 Palakkad Thrikkadeeri 10 
11 Palakkad Vallappuzha 2 
12 Palakkad Vilayur 13 
13 Kannur Aalakkod 4 (Sub-ward) 
14 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward) 
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15 Kannur Chirakkal 23 (Sub-ward) 
16 Kannur Chittaripparamba 13 (Sub-ward) 
17 Kannur Irikkoor 7 (Sub-ward) 
18 Kannur Iritty (M) 9 (Sub-ward) 
19 Kannur Kadannappalli-Panappuzha 3, 9, 10 (Sub-ward) 
20 Kannur Kannur (C) 48, 52 (Sub-wards), 51 
21 Kannur Kankol-Alappadamba 6 (Sub-ward) 
22 Kannur Karumathoor 2 (Sub-ward) 
23 Kannur Keezhalloor 4 (Sub-ward) 
24 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward) 
25 Kannur Koothuparamba (M) 25 (Sub-ward) 
26 Kannur Kottayam-Malabar 4, 11 (Sub-ward) 
27 Kannur Madai 6, 7 (Sub-ward) 
28 Kannur Maloor 3, 12 
29 Kannur Mangattidam 4 (Sub-ward) 
30 Kannur Mattannur (M) 7 
31 Kannur Mattool 9, 14 (Sub-ward) 
32 Kannur Mokeri 5 (Sub-ward) 
33 Kannur Munderi 8 (Sub-ward) 
34 Kannur Muzhappilangad 13 (Sub-ward) 
35 Kannur Muzhakunnu All Wards 
36 Kannur Padiyoor All Wards 
37 Kannur Panoor (M) 31 (Sub-ward) 
38 Kannur Pappinissery 3 (Sub-ward) 
39 Kannur Payyannur (M) 30, 31, 42, 44 (Sub-ward) 
40 Kannur Peralasherry 12 (Sub-ward) 
41 Kannur Peravoor 11 
42 Kannur Ramanthali 11 (Sub-ward) 
43 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward) 
44 Kannur Thalasheery (M) 14, 18 (Sub-ward) 
45 Kannur Thillankery All Wards 
46 Kannur Udayagiri 2 (Sub-ward) 
47 Kannur Vengad 1, 3, 12 (Sub-ward) 
48 Kasargode Ajanur 18, 20 
49 Kasargode Badadkka 8 
50 Kasargode Badiadkka 18 
51 Kasargode Chemnad 13, 18 
52 Kasargode Chengala 13, 17, 19, 20 
53 Kasargode Cheruvathur 3, 6, 9, 16 
54 Kasargode Kanhangad (M) 35, 39, 40 
55 Kasargode Karadka 8, 14 
56 Kasargode Kasargod (M) 9, 22 

57 Kasargode 
Kinanoor 
 Karinthalam 

6 

58 Kasargode Kodom Belur 1, 7 
59 Kasargode Kumbala 3, 6, 7, 19 
60 Kasargode Madhur 1, 7, 18 
61 Kasargode Madikkai 2 
62 Kasargode Mangalpady 9, 11, 12, 17, 19, 21 
63 Kasargode Manjeshwar 2, 3, 6 
64 Kasargode Meenja 2 
65 Kasargode Mogral Puthur 1 
66 Kasargode Muliyar 14 
67 Kasargode Nileshwar (M) 22 
68 Kasargode Padane 6, 7, 10 
69 Kasargode Pallikkara 5, 18, 19 
70 Kasargode Pullur Periya 1 
71 Kasargode Trikaripur 1, 4 
72 Kasargode Uduma 5, 6 
73 Kasargode Valiyaparamba 4, 7, 12, 13 
74 Kasargode Vorkardy 6 
75 Kollam Panmana 10, 11 
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76 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 12, 33, 34 
77 Kollam Thrikkovilvattom 6, 7, 9 
78 Kollam Mayyanad 9, 15, 16 
79 Kollam Ittiva 17 
80 Kollam Kalluvathukkal 8, 10, 11, 13 
81 Kollam Kollam (C) 42, 44, 45 (Sub-wards) 

82 Kollam Kulathooppuzha 
4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6 
(Anpath Acer), 7 (Ambalam), 8 
(Chozhiyakkod) 

83 Kollam Aryankavu 
1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4 
(Aryankavu), 5  (Aryankavu Temple) 

84 Thrissur Engandiyur 2, 3, 4, 5, 6 
85 Thrissur Chavakkad (M) 3, 4, 8, 19, 20, 29, 30 

86 Thrissur Thrissur (C) 
3, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 
48, 49 

87 Thrissur Vellankkallur 14, 15 
88 Thrissur Kunnankulam (M) 7, 8, 11, 15, 19, 20 
89 Thrissur Kattakampal 6, 7, 9 
90 Thrissur Kadavallur 14, 15, 16 
91 Malappuram Thennala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
92 Malappuram Parappanangadi (M) 31 
93 Malappuram Tanur 26, 30, 31 
94 Kottayam Chirakkadavu 13 
95 Kottayam Koruthodu 4 
96 Kottayam Vazhappally 8 
97 Kottayam Ramapuram 8 
98 Kottayam Mutholi 1 
99 Kottayam Thalayazham 12 

100 Kottayam Thrikodithanam 18 
101 Idukki Kumali 14 
102 Idukki Kattappana (M) 5, 8 
103 Idukki Rajakumari 8 
104 Thiruvananthapuram Kattakada 3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

105 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) 
55 (Kalady Junction), 70 (Attukal, 
Iranimuttam), 72 (Manacadu Junction), 
Chiramukku-Kalady Road, 91, 92 

106 Ernakulam Vengola 12, 17 
107 Ernakulam Sreekmoolanagaram 1, 7, 9, 10, 11, 12 
108 Ernakulam Nayarambalam 2, 15 
109 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 15 
110 Pathanamthitta Mallappuzhasserry 5 
111 Alappuzha Alappuzha (M) 50 
112 Alappuzha Pattanakkad 10 
113 Alappuzha Karthikappalli 7 

Kannur - Sub-wards as per Orders No. DCKNR/3392/2020/DM-1 dated 23-06-2020 of DDMA 
Kollam - Sub-wards as per Order No DCKLM/1827/2020-DM2 dated 24-6-2020 of DDMA 

    

LSGs added on 25-6-2020 

Sl. No. District LSGs needing special 
attention 

Containment Zones 

1 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 15 
2 Kasargode Ajanur 18, 20 
3 Kasargode Vorkardy 6 
4 Kasargode Trikaripur 1, 4 
5 Kasargode Madikkai 2 
6 Kasargode Mogral Puthur 1 
7 Thrissur Kunnankulam (M) 7, 8, 11, 15, 19, 20 
8 Thrissur Kattakampal 6, 7, 9 
9 Thrissur Kadavallur 14, 15, 16 
    

LSGs deleted due to no containment zone as on 25-6-2020 



 

ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
                                                      ദിശ: 0471-2552056, 1056    25 

Sl. No District 
LSGs needing special 

attention 
Containment Zones 

1 Palakkad Nellay 14 
2 Palakkad Alanallur 20 
3 Malappuram Athavanadu 4, 5, 6, 7, 20 
4 Malappuram Tirurangadi (M) 38 
5 Malappuram Kalpakancherry 12 

2 wards of Thiruvananthapuram (C) merged to a single row 
 

 
*As per Report from Secretary KSDMA on 25.06.2020 

 


