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സ ോതുജനങ്ങള്ുള്ള അറിയിപ്പ് 

  ക രള   ര്ച്ചവ്യോധി ള്, ക ോവ്ിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള്, 2020 ചട്ടങ്ങള് 

1897സെ   ര്ച്ചവ്യോധി കരോഗ നിയമത്തിസെ (ക ന്ദ്ര നിയമം3)2, 3, 4 വ്കുപ്പു ള് നൽ ിയിട്ടുള്ള 
അധി ോരങ്ങള്വ്ിനികയോഗിച്ച് ക ോവ്ിഡ്-19 സന്റ വ്യോ ന നിയന്ത്രണത്തിനം നിര്കേശങ്ങള് 
 ര്ശനമോയി  ോെിുന്നതിനം ക രള െര്ക്കോര് മോര്ച്ച്  21ന്ക രള   ര്ച്ചവ്യോധി ള്, 
ക ോവ്ിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള്, 2020ചട്ടങ്ങള് പുറസപ്പടുവ്ിച്ചിരിുന്നു. 

• ആെിംഗനം, ഹസ്തദോനംമുതെോയ സ്പര്ശിച്ചു സ ോണ്ടുള്ള െോമൂഹി  ആശംെ ള് ഒഴിവ്ോു . 
നിങ്ങളുസെ മുഖം, മൂക്ക്,  ണ്ണു ള് എന്നിവ് സ്പര്ശിുന്നത് ഒഴിവ്ോു .  

• തുമ്മുകമ്പോഴം, ചുമയ്ക്കുകമ്പോഴം വ്ോയം, മൂും തൂവ്ോെ സ ോണ്ട് മൂകെണ്ടതും, ഇെയ്ക്കിസെ ക  ള് കെോപ്പും, 
സവ്ളളവം ഉ കയോഗിച്ച്  ഴക ണ്ടതുമോണ്.  

• ക ോവ്ിഡ്-19 െര്ന്നു  ിെിുന്ന െോഹചരയത്തിൽ എല്ലോവ്രംമോസ്കു ള് ഉ കയോഗികുന്നതോണ് 
അഭി ോമയം. സ ോതുജനങ്ങള് N-95 മോസ്കു ള് ഉ കയോഗികക്കണ്ടതില്ല.  

• ആകരോഗയ വ്കുപ്പ് ജീവ്നക്കോര്ും മറ്റ് ഇതര വ്കുപ്പ് ജീവ്നക്കോര്ും, സ ോതുജനങ്ങള്ും  കവ്ണ്ട 
 രിശീെന െഹോയി ള്, ആകരോഗയ അവ്ക ോധന െകേശങ്ങള്എന്നിവ് വ്ിഡികയോ രൂ ത്തിൽ 
തയ്യോറോക്കി “ക രള സഹൽത്ത്  ഓണ്കെന് സെയിനിംഗ് ” എന്ന ആകരോഗയവ്കുപ്പിസന്റ യെു ് 
ചോനെിൽ ഉള്സപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

മോര്ഗ്ഗനിര്കേശങ്ങള് 
 

1. സറയിൽകവ് െര്വ്യിെന്മോര്ഗനിര്കേശം. 
2. ക ോവ്ിഡ്-19RT-PCRസെന്റിനൽ െര്വ്യിെന്മോര്ഗനിര്കേശം. 
3. ക ോവ്ിഡ്-19RT-PCR പൂള്ഡ് സെസ്റ്ിംഗ് മോര്ഗനിര്കേശം. 
4. സെന്റിനൽ െര്വ്യിെന്െ്, കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ചവ്രസെ തുെര്  രികശോധന എന്നിവ്യ്ക്കുള്ള 
 രികശോധന മോര്ഗനിര്കദശങ്ങള് .G.O.(Rt)No.857/2020/H&FWD 

5. കഹോം  വോറകന്റന് െം ന്ധിച്ച വ്ിശദമോയ മോര്ഗനിര്കദശങ്ങള്G.O.(Rt)No.857/2020/H&FWD 
 

കഹോം  വോറകന്റന് മോര്ഗ്ഗനിര്കേശങ്ങള് 
ഇതര െംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്ന് മെങ്ങിവ്രന്ന എല്ലോവ്സരയം കവ്ദയ രികശോധനയ്ക്കു 
വ്ികധയമോകക്കണ്ടതും കരോഗെക്ഷണമുള്ളവ്സര തുെര്  രികശോധന ള്ും ചി ിത്സയ്ക്കുമോയി 
ആശു ത്രിയിൽ പ്രകവ്ശിപ്പികക്കണ്ടതുമോണ്. ആര്.റ്റി. ി.െി.ആര്.  രികശോധനഫെം 
സനഗറ്റീവ്്ആകുന്നവ്സരയം, കവ്ദയ രികശോധനോ െമയത്ത് കരോഗെക്ഷണങ്ങള് പ്ര െിപ്പിക്കോത്ത 
ഇതര െംസ്ഥോനത്ത് നിന്ന് വ്രന്നവ്സരയം വ്കരയം14 ( തിനോെ്) ദിവ്െകത്തക്ക് കഹോം 
 വോറകന്റനിൽ അയകക്കണ്ടതോണ്. ഇങ്ങസന കഹോം  വോറകന്റനിൽ  ോര്പ്പിക്കസപ്പടുന്നവ്ര്  ിന്നീെ് 
കരോഗെക്ഷണങ്ങള് പ്ര െിപ്പിു യോസണങ്കിൽ അവ്സര ആര്.റ്റി. ി.െി.ആര്.  രികശോധനയ്ക്ക് 
വ്ികധയമോകക്കണ്ടതും തുെര് നെ െി ള് ക സക്കോകള്ളണ്ടതുമോണ്. എന്നോൽ അകതെമയം ഇങ്ങസന 
G.O.(Rt)No.857/2020/H&FWD പ്ര ോരമുള്ള കഹോം  വോറകന്റന് നി ന്ധന ള്  ോെിക്കോന്  ഴിയോത്ത 
െോഹചരയമുസണ്ടങ്കിൽ അവ്ര്ക്ക്െര്ക്കോര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കഹോട്ടലു ളിൽ സ യിഡ്  വോറകന്റന് 
ൌ രയകമോ െര്ക്കോര് ഏര്സപ്പടുത്തുന്ന ഇന്സ്റ്ിറ്റൂഷണൽ  വോറകന്റന് ൌ രയകമോ 
െവീ രിക്കോവന്നതോണ്.   
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തീയതി: 31/05/2020 

216കെോ  രോജയങ്ങളിൽ ക ോവ്ിഡ്-19 കരോഗം  െര്ന്നു ിെിുന്നതിനോൽ കെോ ോകരോഗയ െംഘെന 
ക ോവ്ിഡ്-19 കരോഗസത്ത മഹോമോരിയോയി പ്രഖയോ ിച്ചിരന്നു. ഈ െോഹചരയത്തിൽ ക രള 
െര്ക്കോര്കരോഗ ോധസയ്ക്കതിസരജോഗ്രതയം നിരീക്ഷണവം ശക്തിസപ്പടുത്തി.   

വ്ീെ്/ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

• െംസ്ഥോനസത്ത വ്ിവ്ിധ ജില്ല ളിെോയി 134654 ക ര് നിരീക്ഷണത്തിെോണ്  

• ഇവ്രിൽ 133413 ക ര്വ്ീെ്/ഇന്സ്റ്ിറ്റൂഷണൽ  വോറകന്റന്, 1241 ക ര് ആശു ത്രി ളിലും 
നിരീക്ഷണത്തിെോണ്. 

െോമ്പിള്  രികശോധന 

• ഇതുവ്സര 67371 വ്യക്തി ളുസെ (ഓസെന്റ്ഡ്  െോമ്പിള് ഉള്സപ്പസെ)  െോമ്പിള്  രികശോധനയ്ക്ക് 
അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ഇതിൽ 64093 െോമ്പിളു ളുസെ  രികശോധനോഫെം സനഗറ്റിവ്് ആണ്. 
 

• ഇത് കൂെോസത സെന്റിനൽ െര്കവ്െന്െിസന്റ ഭോഗമോയി ആകരോഗയപ്രവ്ര്ത്ത ര്, അതിഥി 
സതോഴിെോളി ള്, െോമൂഹി  െമ്പര്ക്കം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തി ള് മുതെോയ കപ്രകയോറിറ്റി 
ഗ്രൂപ്പു ളിൽനിന്ന് 12506  െോമ്പിളു ള് കശഖരിച്ചതിൽ 11604 െോമ്പിളു ള് സനഗറ്റീവ്് ആയി. 
 

 രികശോധനോ ഫെം 

• ക രളത്തിൽ ഇന്നസെ വ്സര കരോഗ ോധ സ്ഥിരീ രിച്ച് ചി ിത്സയിെോയിരന്നവ്രസെഎണ്ണം 624 
ആയിരന്നു. 

• ഇന്ന് ക രളത്തിൽ 61 ക ര്ക്ക് സ ോവ്ിഡ്-19 കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ചു.  ോെക്കോെ്  ജില്ലയിൽ നിന്നും 12 
ക ര്ും,  ോെറകഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും 10 ക ര്ും,   ണ്ണൂര് ജില്ലയിൽ നിന്നും 7 ക ര്ും, സ ോല്ലം, 
ആെപ്പുഴ ജില്ല ളിൽ നിന്നും 6 ക ര്ക്ക് വ്ീതവം, തിരവ്നന്തപുരം, ത്തനംതിട്ട ജില്ല ളിൽ നിന്നും 4 
ക ര്ക്ക് വ്ീതവം, തൃശൂര് , മെപ്പുറം,വ്യനോെ്  ജില്ല ളിൽ നിന്നും 3 ക ര്ക്ക് വ്ീതവം,  ക ോഴികക്കോെ് 
ജില്ലയിൽ നിന്നും 2 ക ര്ും, എറണോകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒരോള്ുമോണ് കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ചു . 

• കരോഗം സ്ഥിരി രിച്ചു ചി ിത്സയിെോയിരന്ന 15 ക രസെ  രികശോധനോഫെം സനഗറ്റീവ്് ആയിട്ടുണ്ട്. 
 ണ്ണൂര് ജില്ലയിൽ നിന്നും 5 ക രസെയം ( ോെറകഗോഡ്-1), ക ോഴികക്കോെ് ജില്ലയിൽ നിന്നും 4 
ക രസെയം,  ത്തനംതിട്ട, മെപ്പുറം ജില്ല ളിൽ നിന്നും 2 ക രസെ വ്ീതവം, തിരവ്നന്തപുരം, 
എറണോകുളം ജില്ല ളിൽ നിന്നും ഓകരോരത്തരസെ വ്ീതവം  രികശോധനഫെമോണ്  സനഗറ്റീവ്് 
ആയതു. 

• നിെവ്ിൽ 670 ക ര് കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ച് ചി ിത്സയിെോണ്. 

• GO (Rt) No. 740/2020/H&FWD തീയതി 19-04-2020 പ്ര ോരവം,GO (Rt) No. 740/2020/H&FWD 
തീയതി 20-04-2020പ്ര ോരവം തകേശെവയംഭരണ സ്ഥോ നങ്ങസള COVID-19 കഹോട്ട്കസ്പോട്ടു ളോയി 
െര്ക്കോര് പ്രഖയോ ിച്ചു.െംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവ്ോരണ അകതോറിട്ടിയസെ ദിവ്കെനയള്ളറികപ്പോര്ട്ട്  
പ്ര ോരം ട്ടി  പുതുു യം അന ന്ധമോയി കചര്ു യം സചയ്തിട്ടുണ്ട്.  
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അന ന്ധ പ്രവ്ര്ത്തനങ്ങള് 

• ക രളത്തിൽ ക ോവ്ിഡ്-19 ക സു ള് കൂടുന്നതിനോൽക ോവ്ിഡ്-19   രികശോധന 
ഊര്ജിതമോുന്നതിസന്റ ഭോഗമോയി ഒറ്റ ദിവ്െം  സ ോണ്ട് മൂവ്ോയിരം വ്യക്തി ളുസെ െോമ്പിളു ൽ 
ഏപ്രിൽ ഇര ത്തിയോറോം തീയതി  രികശോധന നെത്തി. 

• അെിയന്തിര െവഭോവ്മുള്ള െോമ്പിളു ള് (അെിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയ, കരോഗെക്ഷണങ്ങളുള്ള  ആകരോഗയ 
പ്രവ്ര്ത്ത ര്, ഗുരതര കരോഗമുള്ളവ്ര്, ക ോവ്ിഡ് െംശയിക്കസപ്പടുന്ന മരണങ്ങള്) മുതെോയവ് 
 രികശോധിക്കോനോയി Xpert-SARS-CoV രികശോധനോ  ിറ്റു ള് ഐ.െി.എം.ആറിൽ  നിന്നും 
െഭയമോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

• ക രളത്തിൽ തോമെം അല്ലോത്ത ടൂറിസ്റ്റു ള്, മറ്റു യോത്രക്കോര് എന്നിവ്രസെ ഐകെോസെഷന് 
ഉകദശിച്ചു ക ോവ്ിഡ് സ യര് സെന്ററു ള്ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മറ്റു െംസ്ഥോനങ്ങളിൽനിന്ന് 
വ്രന്നവ്സര കൂെി തോമെിപ്പിുന്നതോയിരിും.  

• ‘ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒപ്പമുണ്ട്’ - മോനെി -െോമൂഹി   ിന്തുണ നൽകുന്നതിനോയി 1107 മോനെി ോകരോഗയ 
പ്രവ്ര്ത്ത ര് ജില്ലോ അെിസ്ഥോനത്തിൽഎല്ലോ ജില്ല ളിലും പ്രവ്ര്ത്തിുന്നു, ഇവ്ര്  വോറന്കഡവന്/ 
ഐകെോസെഷനിൽ  ഴിയന്ന വ്യക്തി ള്ക്ക് കെകക്കോ കെോഷയൽ െകപ്പോര്ട്ട് 
കെവ്നങ്ങള്നൽകുന്നു. ഇതുവ്സര 3,23,622 ക ര്ക്ക് ഇങ്ങസന കെവ്നം നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. കൂെോസത 
മകനോകരോഗ ചി ിത്സയിൽ ഇരിുന്നവ്ര്, ഭിന്നകശഷി കുട്ടി ള്, അഥിതി സതോഴിെോളി ള്, ഒറ്റയ്ക്ക് 
 ഴിയന്ന വ്കയോജനങ്ങള് എന്നിവ്ര്ും കെകക്കോകെോഷയൽ െകപ്പോര്ട്ട് ക ോളു ള് നൽകുന്നു. 
സ ോകറോണ കരോഗനിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവ്ര്ത്തിുന്നവ്രസെ മോനെി  െമ്മര്േo 
െഘൂ രിുന്നതിനം സെെിസ ൗണ്െിെിംഗ് നൽകുന്നു. ഇതുവ്സര എല്ലോ വ്ിഭോഗത്തിനമോയി 
9,27,848 കെകക്കോ കെോഷയൽ െകപ്പോര്ട്ട്/സ ൗണ്െിെിംഗ് ക ോളു ള് െീം െംസ്ഥോനസമോട്ടോസ  
നൽ ി  ഴിഞ്ഞു. ഇതിന പുറകമ  മ്മൂണിറ്റി  ഡീഅഡിക്ഷന്സറ ഏക ോ നവം നെത്തുന്നു.  

• ആകരോഗയ പ്രവ്ര്ത്ത ര്, ആകരോഗയകെന, െന്നദ്ധ പ്രവ്ര്ത്ത ര് എന്നിവ്രെങ്ങുന്ന സ്ക്വോഡു ള് 
രൂ ീ രിച്ച് ഗൃഹ െേര്ശനം നെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള വ്യക്തി ളുമോയി ശക്തമോയ 
ആശയവ്ിനിമയം ഉറപ്പോുന്നതോണ്.  

• എല്ലോ ജില്ല ളികെയം തിരസെടുക്കസപ്പട്ട ആശു ത്രി ളിൽ മതിയോയ ഭൗതി  െോഹചരയങ്ങളും 
പ്രകതയ  ചി ിത്സോ ൌ രയങ്ങളും ഉറപ്പു വ്രത്തിയിട്ടുണ്ട്.ക രള ആകരോഗയ കുടും കക്ഷമ വ്കുപ്പിസന്റ 
െമഗ്ര വ്ിവ്രങ്ങള് ഉള്സ ടുന്ന ക രള ആകരോഗയം ക ോര്ട്ടൽ(health.kerala.gov.in) ഹു. ആകരോഗയ 
വ്കുപ്പ് മന്ത്രി പുറത്തിറക്കി. 

 

  



 

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

അന ന്ധം1: ജില്ല ളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവ്രസെ വ്ിവ്രങ്ങള് 

ജില്ല 

ആസ  
നിരീക്ഷണത്തി
ലുള്ള 

ആളു ളുസെ 
എണ്ണം 

വ്ീെ്/ 
ഇന്സ്റ്ിറ്റൂഷണൽ വോറകന്റനിലു

ള്ള 
ആളു ളുസെ എണ്ണം 

ആശു ത്രി ളിൽ 
നിരീക്ഷണത്തിലു

ള്ള 
ആളു ളുസെ എണ്ണം 

ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ്  
സചയ്യസപ്പട്ടവ്ര
സെ എണ്ണം 

തിരവ്നന്തപുരം 9972 9860 112 17 

സ ോല്ലം 8179 8126 53 3 

 ത്തനംതിട്ട 6659 6616 43 6 

ഇടുക്കി 5670 5658 12 3 

ക ോട്ടയം 8603 8579 24 2 

ആെപ്പുഴ 6759 6713 46 4 

എറണോകുളം 13277 13188 89 9 

തൃശൂര് 13081 13006 75 8 

 ോെക്കോെ്  13803 13643 160 36 

മെപ്പുറം 13797 13580 217 44 

ക ോഴികക്കോെ് 11401 11287 114 37 

വ്യനോെ് 4711 4698 13 2 

 ണ്ണൂര് 12807 12605 202 36 

 ോെര്കഗോഡ്  5935 5854 81 1 

ആസ  134654 133413 1241 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

അന ന്ധം2: കരോഗ ോധ സ്ഥിരീ രിചിട്ടുള്ളവ്രസെ ക്രമം 

 

 
തീയതി 

കരോഗ ോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല 
നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ  രോമര്ശം 

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 
 ത്തനംതിെ്-5 
ഏറണോകുളം-1 ( ണ്ണൂര് െവകദശി) സനഗറ്റീവ്്  ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.03.2020 8 

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

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

12.03.2020 2  ണ്ണൂര് -1 
തൃശൂര് -1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.03.2020 3 തിരവ്നന്തപുരം -3      സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

15.03.2020 2 
തിരവ്നന്തപുരം -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  ക ോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി  

23.03.2020 28 

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

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

24.03.2020 14 

തിരവ്നന്തപുരം-1 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം-1 
 ോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

25.03.2020 9 

 ത്തനംതിട്ട- 2 
ഇടുക്കി- 1 
എറണോകുളം-3 
 ോെക്കോെ് -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 



 

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

 
തീയതി 

കരോഗ ോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ 

 രോമര്ശം 

28.03.2020 6 

തിരവ്നന്തപുരം-2  
സ ോല്ലം-1 
 ോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം -1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

29.03.2020 20 

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

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

തിരവ്നന്തപുരം- 1  ക ോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

30.03.2020 32 

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

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

31.03.2020 7  

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

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

01.04.2020 24  

തിരവ്നന്തപുരം-2 എറണോകുളം-3 
തൃശൂര് -2 
 ോെക്കോെ് - 1 
മെപ്പുറം-2 
 ണ്ണൂര്-2 
 ോെറകഗോഡ്-12 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

02.04.2020 21 

തിരവ്നന്തപുരം-1 
സ ോല്ലം -2 
 ത്തനംതിട്ട-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 
 ോെക്കോെ് - 1 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-6 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

05.04.2020 8 

 ത്തനംതിട്ട-1 
ക ോഴികക്കോെ്-5 
 ണ്ണൂര്-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

06.04.2020 13 

സ ോല്ലം -1 
 ത്തനംതിട്ട-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 

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

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

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

 
തീയതി 

കരോഗ ോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ 

 രോമര്ശം 

09.04.2020 12 

തിരവ്നന്തപുരം-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  ത്തനംതിട്ട-1 
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.04.2020 3 
 ോെക്കോെ് -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 

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 
 ോെക്കോെ് -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 ക ോെിറ്റീവ്് നിരയോതയോയി 

23.04.2020 10 

ക ോട്ടയം-2 
തിരവ്നന്തപുരം-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 
 ോെക്കോെ്  -1 
മെപ്പുറം -1  
 ണ്ണൂര്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

28.04.2020 4 
 ണ്ണൂര് -3 
 ോെര്കഗോഡ് -1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

29.04.2020 10 

തിരവ്നന്തപുരം –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 



 

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

 
തീയതി 

കരോഗ ോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ 

 രോമര്ശം 

05.05.2020 3 വ്യനോെ് -3 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

08.05.2020 1 എറണോകുളം -1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

09.05.2020 2 
മെപ്പുറം-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

മെപ്പുറം-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

10.05.2020 7 

എറണോകുളം-1 
മെപ്പുറം-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

തൃശ്ശൂര്-2 
വ്യനോെ് -3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

11.05.2020 7 

 ോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

വ്യനോെ്-1 
 ോെറകഗോഡ്-4 

സനഗറ്റീവ്്  

12.05.2020 5 

മെപ്പുറം-1 ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

 ത്തനംതിട്ട-1 
ക ോട്ടയം -1 
മെപ്പുറം-2 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

13.05.2020 10 

മെപ്പുറം-2 
 ോെക്കോെ് -2  ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

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

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

14.05.2020 26 

 ോെറകഗോഡ്-1 
മെപ്പുറം-3 
 ോെക്കോെ് -1 
 ണ്ണൂര്-2 
 ത്തനംതിട്ട-1 
ക ോഴികക്കോെ്-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

ഇടുക്കി-1 
 ോെക്കോെ് -2 
മെപ്പുറം-2 
വ്യനോെ്-3 
 ോെറകഗോഡ്-9 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

15.05.2020 16 

മെപ്പുറം-2 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
 ോെക്കോെ് -1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

സ ോല്ലം-1 
ആെപ്പുഴ-1 
മെപ്പുറം-2 
വ്യനോെ് -5 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

16.05.2020 11 

തൃശൂര്-4 
 ോെക്കോെ് -2 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

മെപ്പുറം-2 
ക ോഴികക്കോെ്-3 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

17.05.2020 14 

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

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

മെപ്പുറം-3 
ക ോഴികക്കോെ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 



 

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

 
തീയതി 

കരോഗ ോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ 

 രോമര്ശം 

18.05.2020 29 

സ ോല്ലം-4 (തിരവ്നന്തപുരം-1) 
തൃശൂര്-1 
തിരവ്നന്തപുരം-3 
 ണ്ണൂര്-3 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-1 
 ോെക്കോെ് -1 
മെപ്പുറം-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

 ത്തനംതിട്ട-1 ക ോെിറ്റീവ്് നിരയോതയോയി 
സ ോല്ലം-2 
 ത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-1 
എറണോകുളം -1 
തൃശൂര്-3 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

19.05.2020 12 

 ണ്ണൂര്-5 
മെപ്പുറം-3 
 ത്തനംതിട്ട-1 
ആെപ്പുഴ-1 
തൃശൂര്-1 
 ോെക്കോെ് -1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

20.05.2020 24 

 ോെക്കോെ് -7 
മെപ്പുറം-3 
 ണ്ണൂര്-2 
 ത്തനംതിട്ട-2 
തൃശൂര്-2 
തിരവ്നന്തപുരം-2 
ആെപ്പുഴ-1 
എറണോകുളം-1  
ക ോഴികക്കോെ്-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

മെപ്പുറം-1 
 ോെറകഗോഡ്-1 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

 ണ്ണൂര്-1 ക ോെിറ്റീവ്് നിരയോതയോയി 

21.05.2020 24 

മെപ്പുറം-4 
 ണ്ണൂര്-4 
ക ോട്ടയം-2 
തൃശൂര്-3 
തിരവ്നന്തപുരം-2 
സ ോല്ലം-2 
ആെപ്പുഴ-2 
ഇടുക്കി-1 
 ോെക്കോെ് -1 
 ോെറകഗോഡ്-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

ക ോട്ടയം-1 
മെപ്പുറം-1 

സനഗറ്റീവ്്  

22.05.2020 42 

 ണ്ണൂര്-10 
 ോെറകഗോഡ്-7 
 ോെക്കോെ് -5 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
തൃശൂര്-3 
മെപ്പുറം-4 
ക ോട്ടയം-2 
സ ോല്ലം-1 
 ത്തനംതിട്ട-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

ക ോഴികക്കോെ്-1 
 ണ്ണൂര്-2 സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

തൃശൂര്-1 
വ്യനോെ്-1 ക ോെിറ്റീവ്് നിരയോതയോയി 



 

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

 
തീയതി 

കരോഗ ോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ 

 രോമര്ശം 

23.05.2020 62 

 ോെക്കോെ് - 18 
 ണ്ണൂര്-12 
മെപ്പുറം-5 
ആെപ്പുഴ-5 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
 ോെറകഗോഡ്-3 
സ ോല്ലം-3(തിരവ്നന്തപുരം-1) 
ക ോട്ടയം-2 
വ്യനോെ്-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

 ോെക്കോെ് - 1 
മെപ്പുറം-3 
 ണ്ണൂര്-4 
 ോെറകഗോഡ്-1 

സനഗറ്റീവ്് ഡിെ്ചോര്ജ് സചയ്തു 

24.05.2020 53 

തിരവ്നന്തപുരം-10 
 ണ്ണൂര്-9 
മെപ്പുറം-5 
 ോെറകഗോഡ്-5 
ആെപ്പുഴ-4 
എറണോകുളം-3 
 ോെക്കോെ് -4 (തൃശ്ശൂര്-1) 
സ ോല്ലം-3 
 ത്തനംതിട്ട -2 
ക ോഴികക്കോെ് -1 
തമിഴ്നോെ്  -1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

തിരവ്നന്തപുരം-2  
എറണോകുളം-1 
 ണ്ണൂര്-3 

സനഗറ്റീവ്്  

25.05.2020 49 

 ോെറകഗോഡ്-14 
 ണ്ണൂര്-10 
തിരവ്നന്തപുരം-5 
 ോെക്കോെ് -5 
ക ോഴികക്കോെ് -4 
ആെപ്പുഴ-3 
 ത്തനംതിട്ട -3 
സ ോല്ലം-2 
ക ോട്ടയം-2 
ഇടുക്കി-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

26.05.2020 67 

 ോെക്കോെ് -29 
 ണ്ണൂര്-8 
ക ോട്ടയം-6 
എറണോകുളം-5 
മെപ്പുറം-5 
സ ോല്ലം-4 
തൃശൂര്-4 
ആെപ്പുഴ-3 
 ോെറകഗോഡ്-3 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

27.05.2020 40 

 ോെറകഗോഡ്-10 
 ോെക്കോെ് -8 
ആെപ്പുഴ-7 
സ ോല്ലം-4 
 ത്തനംതിട്ട -3 
വ്യനോെ്-3 
ക ോഴികക്കോെ് -2 
എറണോകുളം-2 
 ണ്ണൂര്-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 
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തീയതി 

കരോഗ ോധ 
സ്ഥിരീ രിച്ച 
വ്യക്തി ളുസെ 
എണ്ണം 

ജില്ല നിെവ്ിസെ 
അവ്സ്ഥ 

 രോമര്ശം 

28.05.2020 
84 

 ോെറകഗോഡ്-18 
 ോെക്കോെ് -16 
 ണ്ണൂര്-10 
മെപ്പുറം-8 
തിരവ്നന്തപുരം-7 
തൃശൂര്-7 
 ത്തനംതിട്ട -6 
ക ോഴികക്കോെ് -6 
ക ോട്ടയം-3 
സ ോല്ലം-1 
ആെപ്പുഴ-1 
ഇടുക്കി-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

1 സതലുങ്കോന-1 ക ോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

29.05.2020 62 

 ോെക്കോെ് -14 
 ണ്ണൂര്-7 
തൃശൂര്-6 
 ത്തനംതിട്ട -5 
തിരവ്നന്തപുരം-5 
മെപ്പുറം-5 
 ോെറകഗോഡ്-4 
എറണോകുളം-4(തൃശൂര് െവകദശി-1) 
ആെപ്പുഴ-3 
സ ോല്ലം-2 
വ്യനോെ്-2 
ക ോട്ടയം-1 
ഇടുക്കി-1 
ക ോഴികക്കോെ്-1 
മറ്റുള്ളവ്ര്-2 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

30.05.2020 58 

 ണ്ണൂര്-8 
തൃശൂര്-10 
 ോെക്കോെ് -9 
സ ോല്ലം-4 
ഇടുക്കി-4 
എറണോകുളം-4 
ക ോഴികക്കോെ്-4 
 ോെറകഗോഡ്-3 
തിരവ്നന്തപുരം-2 
ആെപ്പുഴ-1 
ക ോട്ടയം-1 
മറ്റുള്ളവ്ര് -7 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

ആെപ്പുഴ-1 ക ോെിറ്റീവ്് നിരയോതനോയി 

31.05.2020 61 

 ോെക്കോെ് -12 
 ോെറകഗോഡ്-10 
 ണ്ണൂര്-7 
സ ോല്ലം-6 
ആെപ്പുഴ-6 
തിരവ്നന്തപുരം-4 
 ത്തനംതിട്ട-4 
തൃശ്ശൂര്-3 
മെപ്പുറം-3 
വ്യനോെ്-3 
ക ോഴികക്കോെ്-2 
എറണോകുളം-1 

ക ോെിറ്റീവ്് ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

• ഇതുവ്സര 1269 കരോഗി ളിെോണ് കരോഗം സ്ഥിരീ രിച്ചിട്ടുള്ളത്.  
• ഇതിൽ 670 ക ര് ചി ിത്സയിെോണ്. 
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അന ന്ധം3:ആശു ത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ്  സചയ്തിരിുന്നവ്രസെ ജില്ലതിരിച്ചുള്ള ണക്ക് 

ജില്ല ജില്ലയിൽ ചി ിത്സയിലുള്ളവ്രസെ എണ്ണം മറ്റ് ജില്ലക്കോര് 

തിരവ്നന്തപുരം 48 
തമിഴ്നോെ്  -1, സ ോല്ലം -3, ത്തനംതിട്ട-2, 

എറണോകുളം-1, ആെപ്പുഴ-1 
സ ോല്ലം  30  
 ത്തനംതിട്ട 25  
ആെപ്പുഴ 36  
ക ോട്ടയം 22 തിരവ്നന്തപുരം-1,  ത്തനംതിട്ട-1 
ഇടുക്കി 7  

എറണോകുളം 29 

സ ോല്ലം-2,ആെപ്പുഴ-2, ോെക്കോെ് -1, തൃശ്ശൂര് -4, 
ഉത്തര്പ്രകദശ് െവകദശി-1, ക ോസ്റ്് ഗോര്ഡ്-4, 

നോവ്ി ര്-2 
തൃശ്ശൂര് 40  ോെക്കോെ് -2 
 ോെക്കോെ്  138 തൃശ്ശൂര് -2,മെപ്പുറം -2 

മെപ്പുറം 57 
തിരവ്നന്തപുരം-1,ഇടുക്കി-1, തൃശ്ശൂര്-1, 
 ോെക്കോെ് -1, ഇന്തയ ജീവ്നക്കോര്-1, 

ക ോഴികക്കോെ് 38 
 ണ്ണൂര്-2,തൃശ്ശൂര് -2, മെപ്പുറം -1,  ോെറകഗോഡ്-

3, 
വ്യനോെ് 10  

 ണ്ണൂര് 114 
ക ോഴികക്കോെ് -3,  ോെറകഗോഡ്-3, എയര് ഇന്തയ 

ജീവ്നക്കോര്-6 
 ോെറകഗോഡ് 76  
ആസ  670  

 

അന ന്ധം4:യോത്രക്കോരസെ  ണു ( 31.05.2020 വ്സര) 

Travel 
ആസ  
യോത്രക്കോ
ര് 

വ്ീട്ടിൽ 
നിരീക്ഷണത്തി
ൽ  

ഇന്സ്റ്ിറ്റൂഷണ
ൽ വോറകന്റന് 

ഐകെോെഷനി
ൽ ഉള്ള 
യോത്രക്കോര് 

ഗര്ഭി
ണി ള് 

വ്കയോജന
ങ്ങള് 

കുട്ടി ള് 
(<10) 

എയര്ക ോര്ട്ട് 19662 12770 6665 227 2168 410 1693 
െീക ോര്ട്ട് 1621 514 1101 6 34 3 24 
സചക്ക്ക ോസ്റ്് 100572 92151 8300 121 2892 2561 - 
സറയിൽകവ് 9796 9396 316 104 - - - 
Total 131651 114831 16382 458 5094 2974 1717 

 

അന ന്ധം5: തീവ്ര ോധിത പ്രകദശങ്ങള് 

List of Local Self Governments for identification and notification of Containment Zones by District 
Disaster Management Authorities (vide Ltr. No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 1-5-2020 of Ministry of 

Home Affairs, Government of India) as on 31-05-2020 

Sl. No. District LSGs needing special attention Containment Zones 

1 Kannur Chirakkal 2 

2 Kannur Maloor 9 

3 Kannur Kannur (C) 53 

4 Kannur Chokli 2, 7, 8, 9 

5 Kannur Panoor (M)  1, 31, 32 

6 Kannur Payyannur (M)  13 

7 Kannur Kottayam Malabar 9, 12, 14 

8 Kannur Chembilode 1 

9 Kannur Ayyankunnu 7, 8, 9, 10, 11 

10 Kannur Kadirur 5 

11 Kannur Pattiam 9, 10, 12, 13 

12 Kannur Kelakom 9 
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13 Kannur Mattannur (M) 17, 19, 28  

14 Kannur Mayyil 1 

15 Kannur Dharmadam All Wards 

16 Kannur Koodali 15 

17 Kannur Kanichar 12 

18 Kannur Peralassery 5 

19 Kannur Panniyannur 6, 10 

20 Kannur Pinarayi 8 

21 Kannur Cherupuzha 3, 14, 19 

22 Kannur Cherukunnu 1 

23 Kannur Kannapuram 1, 14 

24 Kannur Munderi 15 

25 Kannur Muzhappilangad All Wards 

26 Kannur Thalasherry (M) 37, 47 

27 Kasargode Paivalike 3, 4, 9 

28 Kasargode Kallar 4 

29 Kasargode Kasargod (M) 4, 22, 23 

30 Kasargode KodomBelur 14 

31 Kasargode Vorkady 1, 2 

32 Kasargode Meenja 2 

33 Kasargode Mangalpady 2, 6, 11, 20 

34 Kasargode Madhur 7, 25 

35 Kasargode Uduma 9 

36 Kasargode Manjeshwar 11 

37 Kasargode Kumbala 6 

38 Kasargode Badiadkka 13 

39 Kasargode Pilicode 8 

40 Wayanad Thirunelli No containment zone 
41 Wayanad Nenmeni No containment zone 
42 Idukki Vandanmed 8, 9, 11, 12, 14, 15 

43 Idukki Karunapuram 12, 13 
44 Idukki Udumbanchola 8, 11, 12 
45 Palakkad Kadampazhipuram All Wards 
46 Palakkad Muthuthala 10 
47 Palakkad Karakurishi 6, 7 
48 Palakkad Kottayi 2, 4, 9 
49 Palakkad Muthalamada No containment zone 
50 Palakkad Thrikkadeeri 4, 5, 10 
51 Palakkad Nagalassery 15 
52 Palakkad Sreekrishnapuram All Wards 
53 Palakkad Ambalappara All Wards 
54 Palakkad Vellinezhi 4 
55 Palakkad Ottappalam (M) 4, 6, 36 
56 Palakkad Vallappuzha 11 
57 Palakkad Perumatty 14 
58 Palakkad Mundoor 16, 18 
59 Palakkad Puthusherry 5, 14, 18, 21 
60 Palakkad Malampuzha 4 
61 Palakkad Chalissery 15 
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62 Palakkad Cherupulassery 5, 26 
63 Palakkad Mannarkad (M) 10 
64 Palakkad Chittoor-Thathamangalam 20 
65 Palakkad Polppulli 7 
66 Palakkad Nellay 14, 10 
67 Palakkad Pattithara 9 
68 Palakkad Shornoor (M) 3, 10 
69 Palakkad Paruthoor 9 
70 Palakkad Kuzhalmandam 13 
71 Palakkad Vilayur 13 
72 Palakkad PerigottuKurishi 12 
73 Palakkad Tharoor 9 
74 Palakkad Koppam 8 
75 Palakkad Ottappalam 7, 29 
76 Palakkad Vaniyamkulam 14 
77 Palakkad Anakkara 13 
78 Palakkad Alanallur 15, 20 
79 Palakkad Kottoppadam 4 
80 Palakkad Palakkad (M) 13 
81 Palakkad Thachampara 5, 6 
82 Palakkad Pattambi 6 
83 Palakkad Pallassana 15 
84 Palakkad Puthunagaram 10 
85 Kollam Kalluvathukkal All Wards 

86 Kollam Panmana 10, 11 

87 Kollam Punalur (M) 12 

88 Kollam Kulathooppuzha No containment zone 
89 Kollam Aryankavu No containment zone 
90 Kollam Thenmala No containment zone 
91 Kottayam Koruthode 2 
92 Kottayam Vellavoor 1 
93 Kottayam Meenadom` 13 
94 Kottayam Paippad 12 
95 Kottayam Changanasherry (M) 1, 21 
96 Kottayam Madappally 5 
97 Kozhikode Azhiyur 13 
98 Kozhikode Onchiyum 14 
99 Kozhikode Thuneri All Wards 

100 Kozhikode Purameri All Wards 

101 Kozhikode Nadapuram All Wards 

102 Kozhikode Kunnummel All Wards 

103 Kozhikode Kuttiyadi All Wards 

104 Kozhikode Valayam All Wards 

105 Kozhikode Vadakara (M) 40, 45, 46 
106 Alappuzha Pandanad 1, 5 
107 Alappuzha Chengannur (M) 3 
108 Thiruvananthapuram Navaikulam 3, 4, 13 

109 Thiruvananthapuram Nellanad All Wards 

110 Thiruvananthapuram Kulathur 9, 10, 11, 12, 13, 14 
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111 Thiruvananthapuram Pullampara All Wards 

112 Thiruvananthapuram Pulimath All Wards 

113 Thiruvananthapuram Karode 14, 15 

114 Thiruvananthapuram Mudakkal All Wards 

115 Thiruvananthapuram Vamanapuram All Wards 

116 Thiruvananthapuram Manickkal All Wards 
 

Additions on 31-5-2020 

Sl. No. District LSGs needing special attention Containment Zones 

1 Kasargode Badiadkka 13 

2 Kasargode Pilicode 8 

3 Palakkad Pallassana 15 

4 Palakkad Puthunagaram 10 
5 Kannur Thalasheery (M) 37, 47 

6 Kollam Panmana 10, 11 

7 Kollam Punalur (M) 12 

8 Kollam Kulathooppuzha No containment zone 
9 Kollam Aryankavu No containment zone 

10 Kollam Thenmala No containment zone 
 

 

 

*As per Report from Secretary KSDMA on30.05.2020 


