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രേരള സർക്കോർ ആരരോഗ്യ കുടംബരേമ വകുപ്പിടെ പ്രതിദിന രേോവിഡ്-19 ബുള്ളറ്റിൻ 

രേരളത്തിടെ രേോവിഡ്-19 സോഹചരയം സംഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രധോനടപ്പട്ട മോർഗ്ഗനിർരേശങ്ങള് 

റഫറൻസുേള്, ടവബ് സസറ്റുേള് എന്നിവയിരെക്കുള്ള െിങ്കുേള് ബുള്ളറ്റിനില് രചർത്തിട്ടുണ്്ട.  

നമ്മുടെ ആരരോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവോദിത്തം 

• വയക്തിേള് തമ്മില് എല്ലോ സമയത്തം ചുരുങ്ങിയത് രണ്്ട മീറ്റർ അേെം േോെിക്കുേ. 

• എരപ്പോഴം വൃത്തിയുള്ള രഫസ് മോസ്ക് ധരിക്കുേ 

• വസ്ു ക്കടളയും പ്രതെങ്ങടളയും സ്പർശിച്ചരശഷം സേേള് ശുചിയോക്കുേ. 

• മുഖത്്ത ടതോടന്നതിന് മുമ്പം രശഷവം സേ ശുചിതവം േോെിക്കുേ. 

▪ ചുമയ്ക്കുരപോഴം ുമ്മുരപോഴം ശുചിതവം േോെിക്കുേ 

▪ അെിയന്തിര സോഹചരയങ്ങളില് ഒഴിടേ വീടേളില് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവോക്കുേ  

▪ പ്രോയമോയവടരയും ദുർബെടരയും സംരേിക്കുേ- റിരവഴസ്് േവോറസെൻ ഉറപ്പു വരുത്തേ 

▪ ടചറിയ രരോഗ്െേണങ്ങള് രേോലം അവഗ്ണിക്കരുത്. ചിേിത്സ രതടേ 

▪ രേോവിഡ് രേോസിറ്റീവ് ആയ മറ്റ് അനുബന്ധ രരോഗ്മുള്ള  ആളുേള് വീട്ടില് ചിേിത്സ 
ുെരുന്നത്  ഒഴിവോക്കി എത്രയും ടേടട്ടന്്ന ആശുേത്രിയില് ചിേിത്സ രതടേ  .  

▪ രേോവിഡ് 19 ടന ടചറുക്കുന്നതിനുള്ള  ടേോു ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള്  രേോവിഡ് 
വോക്സിരനഷൻ കൂടെ ആരംഭിച്ചരതോടെ ശക്തിടപ്പട്ടു. വോക്സിരനഷൻ എത്രയും രവഗ്ം 
പൂർത്തിയോക്കുന്നത്  വഴി ആളുേടള സംരേിക്കോൻ സോധിക്കും .  

 

രേോവിഡ-്19 വിശേെന റിരപ്പോർട്ട്  

• നവംബർ 13 വടര വോക്സിരനഷൻ എടരക്കണ്ട ജനസംഖയയുടെ 95.4% രേർക്്ക ഒരു രഡോസ് 

വോക്സിനും  (2,54,93,977), 57.3% രേർക്്ക രണ്ട് രഡോസ് വോക്സിനും  (1,53,19,322) നല്േി.  

• ഇന്തയയില് ഏറ്റവം കൂടതല് വോക്സിരനഷൻ / ദശെേം ഉള്ള സംസ്ഥോനം രേരളമോണ്-1143247. 

45 വയസ്സില് കൂടതല് പ്രോയമുള്ള 96 ശതമോനത്തിെധിേം ആളുേള്ക്്ക ഒറ്റ രഡോസും 70% 

രേർക്്ക രണ്ട ്രഡോസും വോക്സിരനഷൻ സംസ്ഥോനം നല്േിയിട്ടുണ്ട്*. (*െേയം പുനർനിർണയിച്ചു) 

• ഈ വിവരങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വോക്സിരനഷരനോെ്   ആളുേള് സഹേരിക്കുന്നു എന്നോണ് . 

രേോവിഷീല്ഡ ് / രേോവോക്സിൻ എന്നിവയുടെ രണ്ടോമടത്ത രഡോസ് േോെതോമസം കൂെോടത 

എല്ലോവരും എടരക്കണ്ടതോണ് . രണ്ട ്വോക്സിനുേളും ഫെപ്രദമോണ്.  
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• ഇന്നടത്ത റിരപ്പോർട്ട്   പ്രേോരം, 6468 പുതിയ രരോഗ്ിേളില് 5429 രേർ വോക്സിരനഷന ്

അർഹരോയിരുന്നു. ഇവരില് 1088 രേർ ഒരു രഡോസ് വോക്സിനും 2445 രേർ രണ്ടു രഡോസ്  വോക്സിനും  
എടത്തിരുന്നു . 

• എന്നോല് 1896 രേർക്ക ് വോക്സിൻ െഭിച്ചതോയി റിരപ്പോർട്ട്  ടചയ്യടപ്പട്ടിട്ടില്ല . വോക്സിൻ െഭിക്കോത്ത 
ഇവരുടെ രരോഗ്ോവസ്ഥ കൃതയമോയി നിരീേിക്കുേയും , അവരില് രരോഗ്ോുരരോയ ആളുേള് 
ആശുേത്രിേളില് ആരരോഗ്യ േരിചരണം രതരെണ്ടതോട ണന്നും നിർരേശിക്കുന്നു. രേോവിഡ-്19 
വോക്സിനുേള് ആളുേടള അണുബോധയില് നിന്നും ഗുരുതരമോയ അസുഖത്തില് നിന്നും 
സംരേിക്കുേയും ആശുേത്രിവോസത്തിടെയും മരണത്തിടെയും സോധയത ഗ്ണയമോയി കുറയ്ക്കുേയും 
ടചയ്യുന്നു. രേോവിഡ ് മരണങ്ങളുടെ വിശേെനത്തില് വോക്സിരനഷൻ എടക്കോത്ത അനുബന്ധ 
രരോഗ്ങ്ങള് ഉള്ള ആളുേള്ക്ക ് മരണസോധയത കൂടതെോണ ് എന്ന ് േണ്ടിട്ടുണ്ട.് ആയതിനോല്, 
പ്രരതയേിച്ച ് അനുബന്ധ രരോഗ്ങ്ങള് ഉള്ള ആളുേള് ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലോവരും രേോവിഡ ്
പ്രതിരരോധത്തിനു രവണ്ട  ടേരുമോറ്റങ്ങള് േിന്തുെരണം. 

• നവംബർ 4 - നവംബർ 10 േോെയളവില്, ശരോശരി 72,634 രേസുേള് ചിേിത്സയിലണ്ടോയിരുന്നതില് 
1.7% രേർക്്ക മോത്രമോണ് ഓക്സിജൻ േിെക്കേളും 1.4% രേർക്്ക മോത്രമോണ് ഐസിയുവം  ആവശയമോയി 
വന്നത്. ഈ േോെയളവില്, േഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുമോയി തോരതമയം ടചയ്യുരപോള് റിരപ്പോർട്ട് ടചയ്യടപ്പടന്ന 
പുതിയ രേസുേളില് ഏേരദശം 1959 കുറവ് ഉണ്ടോയി. പുതിയ രേസുേളുടെ  വളർച്ചോ നിരക്കില്  മുൻ 
ആഴ്ചയുമോയി തോരതമയടപ്പടത്തരപോള് 4% ഉം കുറവ ്ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ട് .  

• നിെവില് രരോഗ്ം സ്ഥിരീേരിച്ച് ചിേിത്സയിലള്ള രരോഗ്ിേള്, ആശുേത്രിേള്, ഫീല്ഡ ്ആശുേത്രിേള് 
, ഐസിയു, ടവെിരെറ്റർ, ഓക്സിജൻ േിെക്കേള് എന്നിവിെങ്ങളിടെ രരോഗ്ിേളുടെ എണ്ണം എന്നിവ മുൻ 
ആഴ്ചയുമോയി തോരതമയടപ്പടത്തരപോള് ഈ ആഴ്ചയില് യഥോക്രമം 6%, 11%, 37%, 10% ,9%, 20% 
കുറഞ്ഞു. ആശുേത്രിവോസത്തിടെ നിരക്കും ഗുരുതരമോയ രേസുേളും കുറയുന്ന പ്രവണതയോണ് 
േോണിക്കുന്നത്. 

• ഏടതോരു രരോഗ് നിയന്ത്രണ രപ്രോഗ്രോമിനും, സജീവമോയ രേസ് േടണ്ടത്തല് പ്രധോനമോണ്. 
സംസ്ഥോനം ഉചിതമോയ അളവില് േരിരശോധനയും  നെത്തന്നു. എന്നിരുന്നോലം, ടെസ്്റ്റ രേോസിറ്റിവിറ്റി 
നിരക്്ക സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആശങ്കയുണ്ട.് ടെസ്്റ്റ രേോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്്ക അണുബോധടയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 
അണുബോധ ഉണ്ടോകുന്നു  സംബന്ധിച്ച്  എല്ലോവരും  മനസ്സിെോരക്കണ്ട രണ്ട ് പ്രരതയേ 
വസ്ുതേളുണ്ട.് ആദയം ഒരു വയക്തിയില് അണുബോധയുണ്ടോകുന്നു, അത് േോരണം ുെർന്ന് രരോഗ്ം 
പ്രേെമോകുന്നു. വോക്സിരനഷന് രശഷമുള്ള േോെഘട്ടത്തില് രെോേടമങ്ങും,   േേർച്ചവയോധിയുടെ തീവ്രത 
തീരുമോനിക്കോൻ ഇത് േരിവർത്തന നിരക്കോയി(േണ്രവർഷൻ രററ്റ് )  േണക്കോക്കുന്നു.   

• നിെവില്  68,630 രേോവിഡ്  രേസുേളില്, 6.7% വയക്തിേള്  മോത്രമോണ് ആശുേത്രി/ഫീല്ഡ ്
ആശുേത്രിേളിരെോ  പ്രരവശിപ്പിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് . ഈ ശതമോനം ഏടറക്കുടറ സ്ഥിരമോയി ുെരുന്നുമുണ്ട്. 
ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അണുബോധ ഉണ്ടോവന്ന   വയക്തിേളില്  ഉചിതമോയ േരിചരണവം േിന്തുണയും 
നല്കുന്നത് ടേോണ്ട ്  രരോഗ്ത്തിരെക്കുള്ള മോറ്റം ആശങ്കോജനേമോയ അളവില് വർധിക്കുന്നില്ല 
എന്നോണ്. എന്നോല് രരോഗ്ോുരത ഉടണ്ടങ്കിലം ആശുേത്രിയില് എത്തന്ന ഭൂരിഭോഗ്ം രരോഗ്ിേളും, 
സവേി എത്തന്നവരോയി ശ്രദ്ധയില് ടേട്ടിട്ടുണ്ട് . സവേി ആശുേത്രിയില് എത്തി മരണം 
സംഭവിച്ചവരില്,  ഏറ്റവം അധിേം േോണടപ്പട്ട അനുബന്ധ രരോഗ്ങ്ങള്  പ്രരമഹവം രക്തോധിമർധവം 
ഒരുമിച്ചുണ്ടോയതോണ് . ആയതിനോല്, രേോവിഡ് അണുബോധ സ്ഥിരീേരിച്ച  എല്ലോ ആളുേടളയും   
പ്രരതയേിച്ച ്  അനുബന്ധ രരോഗ്ങ്ങള്  ഉടണ്ടങ്കില് കൃതയസമയത്്ത ആശുേത്രിയില് 
പ്രരവശിപ്പിരക്കണ്ടതോണ് .  

• ടേോു ജനങ്ങള് എല്ലോവരും  നിർരേശങ്ങള് േോെിക്കുേയും വോക്സിൻ എടക്കുേയും ടചയ്യുന്നതിനോല് 
േണ്രവർഷൻ രററ്റ് മോറ്റമില്ലോടത ുെരുന്നു എന്നോണ് േണക്കുേള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.  എന്നിരുന്നോലം, 
എല്ലോവരില് നിന്നുമുള്ള പൂർണ സഹേരണരത്തോടെ ഇത് കൂടതല് ടമച്ചടപ്പടത്തോൻ േഴിയും. 
അരതോടെോപ്പം രേോരമോർബിഡിറ്റിേളുള്ള (അനുബന്ധ രരോഗ്ങ്ങള്) രേോവിഡ് രേോസിറ്റീവ ് വയക്തി 
ആശുേത്രിയില് എത്തന്നത് സവേിക്കരുത്, മോത്രമല്ല ട്രീറ്റ്ടമെ്രപ്രോരട്ടോരക്കോളുേള് അനുസരിച്ച ്
ചിേിത്സ എടക്കുേയും ടചയ്യണം . 

• ജൂണ്, ജൂസെ, ആഗ്സ്്റ്റ മോസങ്ങളില് രേോവിഡ് ബോധിതരോയ വയക്തിേളില് 6% രേർ രേോവിഡ് 
വോക്സിടെ  ഒരു രഡോസ് എടക്കുേയും, 3.6% രേോവിഡ് വോക്സിടെ രണ്ട് രഡോസുേള് എടക്കുേയും 
ടചയ്തിരുന്നു. അണുബോധ തെയോൻ വോക്സിരനഷന് രശഷമുള്ള രരോഗ്പ്രതിരരോധരശഷി 
ഫെപ്രദമോടണന്നും, എന്നോല് വോക്സിരനഷൻ എടത്ത ആളുേള്ക്്ക കുറഞ്ഞ അളവിടെങ്കിലം  
രരോഗ്ബോധ ഉണ്ടോരയക്കോം എന്നുമോണ്  ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനോല് അനുബന്ധ രരോഗ്ങ്ങള് 
ഉള്ളവർ   രരോഗ്ം വരോതിരിക്കോൻ രവണ്ട മുൻേരുതലേള് സവീേരിരക്കണ്ടതോണ്. വോക്സിരനഷൻ 
എടത്തവരില് , രരോഗ്െേണമുള്ളവർ മോത്രം  രഡോക്ടടറ സമീേിച്ചോല്  മതിയോകും. വോക്സിരനഷൻ 
എടക്കോത്ത ആളുേള്, രരോഗ്െേണമുടണ്ടങ്കില്, ആർെിേിസിആർ േരിരശോധന  നെരത്തണ്ടതോണ് . 
ആെിജൻ േരിരശോധന അെിയന്തിര ആവശയങ്ങള്ക്്ക  മോത്രമോണ്. േഴിഞ്ഞ 2 മോസങ്ങളില് രേോവിഡ് 
രേോസിറ്റീവ ്ആയ  ആളുേള് ആർെിേിസിആർ േരിരശോധന നെരത്തണ്ടതില്ല . 

• ഗൃഹ നിരീേണത്തില് ുെരുന്ന രേോവിഡ് രേോസിറ്റീവ ്ആയ എല്ലോ യുവോക്കളും പ്രരമഹ േരിരശോധന 
ടചരയ്യണ്ടതോണ് . 
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I. രേോവിഡ ്രേസുേളുടെ സംഗ്രഹം 

േട്ടിേ 1. 12/11/2021 വടരയുള്ള രേസുേളുടെ സംഗ്രഹം 

 

 

 

േട്ടിേ 2. േഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഉള്ള രേസുേളുടെ സംഗ്രഹം 

 
 
 
േട്ടിേ 3. ആടേയുള്ള രേസുേളുടെ സംഗ്രഹം (13/11/2021 വടര) 

 

രേോസിറ്റീവ ്
രേസുേള് 

രരോഗ്മുക്തി 
രനെിയവർ 

നിരീേണ
ത്തില് 

പുുതോയി 
രചർക്കടപ്പട്ട 
വയക്തിേള് 

രഹോം/ഇൻ
സ്റ്റിറ്റൂഷനല്  
നിരീേണ
ത്തില്  

പുുതോയി 
രചർക്കടപ്പട്ട 
വയക്തിേള് 

ആശുേത്രി  
നിരീേണ
ത്തില്  
ഉള്ളവർ 

ആടേ 
മരണങ്ങള് 
 

   G.O.(Rt) 
No.2110/2021/H

&FWD 
പ്രകാരം  

അപ്പീല് വഴി 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
മരണങ്ങള് 

(B) 

G.O.(Rt) 
No.2219/2021/H&FWD 

Dated 14 October 
പ്രകാരം ജൂണ്18 
വരര (ഓഫ്  െയിൻ 

േിരീഡ ്)  
തീര്ച്ചരെടുത്താത്ത 
മരണങ്ങള് 

സ്ഥിരീേരിച്ചത ് (C) 

5048756 4943813 14203 13777 426 35511 3214 3779 

രേോസിറ്റീവ ്
രേസുേള് 

രരോഗ്മുക്തി 
രനെിയവർ 

നിരീേണ
ത്തില് 

പുുതോയി 
രചർക്കടപ്പട്ട 
വയക്തിേള് 

രഹോം/ഇൻ
സ്റ്റിറ്റൂഷനല്  
നിരീേണ
ത്തില്  

പുുതോയി 
രചർക്കടപ്പട്ട 
വയക്തിേള് 

ആശുേത്രി  
നിരീേണ
ത്തില്  
ഉള്ളവർ 

പ്രതിദിന 
മരണങ്ങള് 

(A) 

   G.O.(Rt) 
No.2110/2021/H&

FWD 
പ്രകാരം  

അപ്പീല് വഴി 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
മരണങ്ങള് 

(B) 

G.O.(Rt) 
No.2219/2021/H
&FWD Dated 14 

October 
പ്രകാരം 

ജൂണ്18 വരര 
(ഓഫ്  െയിൻ 
േിരീഡ ്)  
തീര്ച്ചരെടു
ത്താത്ത 
മരണങ്ങള് 
സ്ഥിരീേരിച്ച

ത ് (C) 

       6468 6468 20997 20652 345 23 151 0 

ആടേ 
രേോസിറ്റീവ ്
രേസുേള് 

നിെവില് 
ചിേിത്സയി
ലള്ളവർ 

ഇത ്വടര 
രരോഗ്മു
ക്തി 

രനെിയവ
ർ 

ആടേ 
നിരീേ
ണത്തില
ള്ളവർ 

രഹോം/ഇൻ
സ്റ്റിറ്റൂഷനില് 
നിരീേണ
ത്തിലള്ളവർ 

നിെവില് 
ആശുേ
ത്രി  

നിരീേ
ണത്തില
ള്ളവർ 

ആടേ
യുള്ള 
മരണ
ങ്ങള് 
 (D) 

G.O.(Rt) 
No.2110/2021/H
&FWD dated 29 

September 
പ്രകാരം  

അപ്പീല് വഴി 
സ്ഥിരീേരിച്ച 
ആരകയുള്ള 
മരണങ്ങള് 

(E) 

G.O.(Rt) 
No.2219/2021/H&FWD 

Dated 14 October 
പ്രകാരം ജൂണ്18 
വരര (ഓഫ്  

െയിൻ േിരീഡ ്)  
തീര്ച്ചരെടുത്താ
ത്ത മരണങ്ങള് 

ആടേ 
സ്ഥിരീേരിച്ചത ് 

(F) 

5055224 68630 4950281 225227 219885 5342 35685 3365 3779 
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േട്ടിേ 4. പുതിയ രേോസിറ്റീവ ്രേസുേള്, രരോഗ്മുക്തി രനെിയവർ, സജീവ രേസുേള് 

എന്നിവയുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള സംഗ്രഹം 

ജില്ല പുതിയ  
രേസുേള് 

ഇന്ന ് 
രരോഗ്മുക്തി 
രനെിയവർ 

ജില്ലയില് 
ചിേിത്സയിലള്ള 
വയക്തിേള്  

ജില്ലയില് ചിേിത്സയിലള്ള മറ്റുള്ളവർ 

തിരുവനന്തപുരം 850 1017 9624 

രകാല്ലം - 79, െത്തനംതിട്ട - 19, ആലപ്പുഴ - 11, കകാട്ടയം - 
9, ഇടുക്കി - 11, എറണാകുളം - 7, തൃശ്ശൂര്ച് - 4, ൊലക്കാട് - 
3, മലപ്പുറം - 1, കകാഴികക്കാട് - 2, കണ്ണൂര്ച് - 3, 
കാസറക ാഡ്  - 1, മറ്റുള്ളവര്ച്- 51 

ടേോല്ലം 591 517 6104 െത്തനംതിട്ട - 14, ഇടുക്കി - 1, എറണാകുളം - 1 

േത്തനംതിട്ട 189 541 3396 
ആലപ്പുഴ - 1, കകാട്ടയം - 6, ഇടുക്കി - 1, എറണാകുളം - 2, 
തൃശ്ശൂര്ച് - 1 

ആെപ്പുഴ 250 217 2609 
െത്തനംതിട്ട - 43, കകാട്ടയം - 34, എറണാകുളം - 3, 
ൊലക്കാട് - 5, കണ്ണൂര്ച് - 1 

രേോട്ടയം 515 546 5487 
െത്തനംതിട്ട - 49, ഇടുക്കി - 43, എറണാകുളം - 30, തൃശ്ശൂര്ച് 
- 1, കണ്ണൂര്ച് - 2 

ഇടക്കി 325 362 4312 കകാട്ടയം - 15, എറണാകുളം - 33 

എറണോകുളം 907 772 8449 
െത്തനംതിട്ട - 7, കകാട്ടയം - 5, ഇടുക്കി - 13, തൃശ്ശൂര്ച് - 1, 
ൊലക്കാട് - 5, വയനാട് - 1, കണ്ണൂര്ച് - 4, കാസറക ാഡ്  - 
2, മറ്റുള്ളവര്ച് - 305 

തൃശ്ശൂർ 772 854 7442 
രകാല്ലം - 1, െത്തനംതിട്ട - 1, ആലപ്പുഴ - 1, കകാട്ടയം - 1, 
ഇടുക്കി - 1, എറണാകുളം - 6, ൊലക്കാട് - 26, മലപ്പുറം - 
1, കണ്ണൂര്ച് - 1, മറ്റുള്ളവര്ച്- 1 

േോെക്കോെ് 313 259 2221  

മെപ്പുറം 250 282 3169  

രേോഴിരക്കോെ് 748 616 7522 
തിരുവനന്തപുരം - 2, െത്തനംതിട്ട - 1, കകാട്ടയം - 5, 
എറണാകുളം - 13, മലപ്പുറം - 4, വയനാട് - 23, കണ്ണൂര്ച് - 
61, കാസറക ാഡ്  - 14, മറ്റുള്ളവര്ച് - 1 

വയനോെ ് 192 56 2865 കണ്ണൂര്ച് - 3 

േണ്ണൂർ 431 341 4090  

േോസറരഗ്ോഡ്  135 88 1340 കണ്ണൂര്ച് - 1 

ആടേ 6468 6468 68630  
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േട്ടിേ 5. ഓണ്ലലന്, ഓഫ് ലലന് െരിക ാധനകള്ക്ക ്ക ഷം ജില്ല തിരിച്ചുള്ള മരണങ്ങള് 

 

ജില്ല 
പ്രതിദിന 

മരണങ്ങള് 
(A) 

G.O.(Rt) 
No.2110/2021/H&F

WD 
Dated 29 

September പ്രകാരം 
പ്രഖ്യാെിച 
മരണങ്ങള് 

(B) 

G.O.(Rt) 
No.2219/2021/H&FWD 
Dated 14 October 
പ്രകാരം ജൂണ്18 വരര 
തീര്ച്ചരെടുത്താത്ത 
മരണങ്ങള് (C) 

ഇന്ന ്
അം ീകരിക്കരെട്ട 
മരണങ്ങള് 

(A+B+C) 

തിരുവനന്തപുരം 8 21 0 29 

ടേോല്ലം 0 47 0 47 

േത്തനംതിട്ട 0 59 0 59 

ആെപ്പുഴ 0 18 0 18 

രേോട്ടയം 0 0 0 0 

ഇടക്കി 0 0 0 0 

എറണോകുളം 4 5 0 9 

തൃശ്ശൂർ 1 0 0 1 

േോെക്കോെ് 9 0 0 9 

മെപ്പുറം 0 1 0 1 

രേോഴിരക്കോെ് 1 0 0 1 

വയനോെ ് 0 0 0 0 

േണ്ണൂർ 0 0 0 0 

േോസറരഗ്ോഡ്  0 0 0 0 

ആടേ 23 151 0 174 

 
• ട്രാക്ക ്A യുരട ലിസ്റ്റ ് ബുള്ളറ്റിനില് െരാമര്ച് ിചിട്ടുണ്ട ്

• ട്രാക്ക ്B, ട്രാക്ക ്C ലിസ്റ്റുകള് നീണ്ടതായതിനാല് ഈ ബുള്ളറ്റിനില് ഉള്രെടുത്തിയിട്ടില്ല.  താരഴ 
നല്കിയിട്ടുള്ള െിങ്കിലൂടെരയോ ഡിഎംഒ ഓഫീസില് നിരന്നോ ഇത ്േരിരശോധിക്കോവന്നതോണ.്    

• https://covid19.kerala.gov.in/deathinfo/covidDeathDeclarationList.jsp 
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േട്ടിേ 6. 2020 ടമയ്  നോെിന ്രശഷമുള്ള രേോവിഡ-്19 രേസുേളുടെ സപർക്ക/യോത്രോ 
ചരിത്രം 
ആടേ രരോഗ്ബോധിതർ 5054725 

അന്തോരോഷ്ട്ര /അന്തർസംസ്ഥോന യോത്രോ ചരിത്രമുള്ള രരോഗ്ിേള് 62722 

സപർക്കത്തിലൂടെ രരോഗ്മുണ്ടോയവർ 4992003 

 
 
 
 
േട്ടിേ 7. ഇന്ന് റിരപ്പോർട്ട ്ടചയ്ത രേസുേളുടെ സപർക്ക/യോത്രോ ചരിത്രം 
ആടേ രരോഗ്ബോധിതർ 6468 

അന്തോരോഷ്ട്ര /അന്തർസംസ്ഥോന യോത്രോ ചരിത്രമുള്ള രരോഗ്ിേള് 28 

സപർക്കത്തിലൂടെ രരോഗ്മുണ്ടോയവർ 5943 

യോത്രോ ചരിത്രരമോ സപർക്കരമോ ഇല്ലോടത രരോഗ്മുണ്ടോയവർ 497 
 
 
 
 
േട്ടിേ 8. േഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറില് റിരപ്പോർട്ട ്ടചയ്യടപ്പട്ട രേോവിഡ-്19 മരണങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം 

Sl no. District Name Place Age Gender Death Date 

1 Thiruvananthapuram Abdul manzoor a Vilappil  59 Male 10-11-2021 

2 Thiruvananthapuram Aboobaker Parassala  76 Male 20-09-2021 

3 Thiruvananthapuram Ayyappan Vilappil  63 Male 11-11-2021 

4 Thiruvananthapuram Fathima beevi Tholicode  71 Female 12-11-2021 

5 Thiruvananthapuram Manoj Pulimath  37 Male 30-10-2021 

6 Thiruvananthapuram Prasanna p nair Pothencode  70 Female 10-11-2021 

7 Thiruvananthapuram Radhamani Nellanad  64 Female 12-11-2021 

8 Thiruvananthapuram Shahabudeen Kilimanoor  69 Male 11-11-2021 

9 Ernakulam Chinamma 
george 

Paingottoor  82 Female 10-11-2021 

10 Ernakulam K n  haridasan Kochi  72 Male 08-11-2021 

11 Ernakulam Mariyam thomas Vazhakkulam  82 Female 07-11-2021 

12 Ernakulam Renjini O R Puthenvelikara  39 Female 08-11-2021 

13 Thrissur Amala Puthur  67 Female 11-11-2021 

14 Palakkad Annapoorni Palakkad  85 Female 22-09-2021 

15 Palakkad Arumughan Pirayiri  82 Male 13-11-2021 

16 Palakkad Ashraf Pirayiri  58 Male 11-11-2021 

17 Palakkad Haludheen Vadakkenchery  64 Male 12-11-2021 

18 Palakkad Kunji moideen Cherupulasser
y  

78 Male 11-11-2021 

19 Palakkad Muhammed ali Muthuthala  58 Male 10-11-2021 

20 Palakkad Swaminathan Marutha road  69 Male 12-11-2021 

21 Palakkad Vally Pirayiri  77 Female 01-08-2021 

22 Palakkad Veronika Kozhinjampara  62 Female 11-11-2021 

23 Kozhikode Mohammed  k e Karasseri  69 Male 10-11-2021 
വിശധമോയ േട്ടിേ ജില്ല ടമഡിക്കല് ഓഫീസില് െഭയമോണ് 
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േട്ടിേ 9. ഗുരുതരോവസ്ഥയിലള്ള രരോഗ്ിേളുടെ സംഗ്രഹം (13/11/2021) 

ഐ.സി.യുവില് ചിേിത്സയിലള്ള രരോഗ്ിേള്  905 

ടവെിരെറ്ററിലള്ള രരോഗ്ിേള്  382 

* സർക്കോർ, സവേോരയ ആശുേത്രിേളില് നിന്നുള്ള ഐസിയു, ടവെിരെറ്റർ ഡോറ്റ ഇതില് ഉള്ടേടന്നു. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. രേോവിഡ ്േരിരശോധനോ സംഗ്രഹം 

േട്ടിേ 10. ആടേ േരിരശോധിച്ച സോപിളുേള് 

ആടേ 
അയച്ച 
സോപിള് 

ആടേ റുട്ടീൻ 
+ ടസെിനല് 
നിരീേണ 
സോപിള്  

വിമോനത്തോവ
ള നിരീേണ 
സോപിള്  

സി ബി 
നോറ്റ ്

ട്രൂ നോറ്റ ്

േി ഒ സി 
െി 

േി സി 
ആർ 

ആർ െി 
 എല് എ എം േി 

ആെിടജൻ 
േരിരശോധന 

38746488 15744042 77321 116310 809016 66470 32414 21907229 

 
 
 
 
 
േട്ടിേ 11. േഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് േരിരശോധിച്ച സോപിളുേള് 

ആടേ 
അയച്ച 
സോപിള് 

റുട്ടീൻ + 

ടസെിനല് 
നിരീേണ  
സോപിള് 

(േി സി ആർ) 

സി ബി 
നോറ്റ ് ട്രൂ നോറ്റ ്

േി ഒ സി െി 
േി സി ആർ 

ആർ െി 
എല് എ എം േി 

ആെിടജൻ 
േരിരശോധന 

71906 45770 265 1081 5328 132 19330 
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III.    നിരീേണം 

േട്ടിേ 12. ഇന്ന ്നിരീേണത്തിലള്ള വയക്തിേളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള സംഗ്രഹം 

ജില്ല 

ആടേ 
നിരീേണ
ത്തിലള്ള 

വയക്തിേള് 

രഹോം, 
ഇൻസ്റ്റിറ്റൂഷണല് 
നിരീേണത്തില
ള്ള വയക്തിേള് 

ആശുേത്രി  
നിരീേണത്തില

ള്ളവർ 

ആശുേത്രി  
നിരീേണ
ത്തില്  

പുുതോയി 
രചർക്കടപ്പട്ട 
വയക്തിേള് 

തിരുവനന്തപുരം 33576 32187 1389 62 

ടേോല്ലം 18781 18382 399 30 

േത്തനംതിട്ട 7531 7144 387 10 

ആെപ്പുഴ 9041 8883 158 17 

രേോട്ടയം 27927 27458 469 0 

ഇടക്കി 5487 5278 209 4 

എറണോകുളം 35196 34562 634 49 

തൃശൂർ 16011 15896 115 52 

േോെക്കോെ് 8074 7849 225 23 

മെപ്പുറം 13813 13543 270 12 

രേോഴിരക്കോെ് 24019 23584 435 23 

വയനോെ ് 12605 12494 111 18 

േണ്ണൂർ 7301 7081 220 38 

േോസറരഗ്ോഡ്  5865 5544 321 7 

ആടേ 225227 219885 5342 345 

 
 
 
േട്ടിേ 13. യോത്രോ ചരിത്രമുള്ളവരുടെ നിരീേണം (13/11/2021) 

യോത്രോമോർഗ്ഗം  
യോത്രക്കോരുടെ  

എണ്ണം 

അന്തോരോഷ്ട്ര വിമോനത്തോവളം 2376215 

ആടേ 2376215 
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IV. മോനസിേ സോമൂഹിേ േിന്തുണ 

“ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒപ്പമുണ്ട് ”: േവോറസെൻ/ഐരസോടെഷനില് േഴിയുന്ന വയക്തിേള്, മരനോരരോഗ് 

ചിേിത്സയില് ഇരിക്കുന്നവർ, ഭിന്നരശഷി കുട്ടിേള്, അഥിതി ടതോഴിെോളിേള്, ഒറ്റയ്ക്ക് േഴിയുന്ന 

വരയോജനങ്ങള്, രേോവിഡ് പ്രതിരരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വയക്തിേള് 

എന്നിവർക്ക് മോനസിേ സോമൂഹിേ േിന്തുണ നല്കുന്നു. സ്കൂള് കുട്ടിേളുടെ മോനസിേ 

സോമൂഹിേ പ്രശ്നങ്ങള് േരിഹരിക്കുവോനും സസരക്കോ രസോഷയല് സരപ്പോർട്്ട/ടേൌണ്സിെിംഗ്് 

രേോളുേള് നല്കുന്നു. മോനസിേ-സോമൂഹിേ േിന്തുണ നല്കുന്നതിനോയി 

സസേയോട്രിസ്്റ്റേള്, സസേയോട്രിേ് രസോഷയല് വർക്കർമോർ,  ക്ലിനിക്കല് 

സസരക്കോളജിസ്്റ്റേള്, ടേൌണ്സിെർമോർ എന്നിവർ ഉള്ടപ്പട്ട 868 മോനസിേോരരോഗ്യ 

പ്രവർത്തേർ ഇതിനോയി ജില്ലോ അെിസ്ഥോനത്തില് എല്ലോ ജില്ലേളിലം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, 

 

േട്ടിേ.13. “ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒപ്പമുണ്ട്" എന്ന രപ്രോഗ്രോമിലൂടെ നല്കുന്ന മോനസിേ േിന്തുണയുടെ 
വിശദോംശങ്ങള് 
 

മോനസിേോരരോഗ്യ പ്രവർത്തേരുടെ എണ്ണം 868 

േവോറസെൻ/ഐരസോടെഷനില് േഴിയുന്ന വയക്തിേള്ക്ക് നല്േിയ രേോളുേള് 72,38,378 

രഫോരളോ അപ്പ് രേോളുേള് 32,12,102 

രേോസ്റ്റ്  രേോവിഡ്  രേോളുേള് (20-ആം ദിവസം) 11,33,087 

മരനോരരോഗ് ചിേിത്സയില് ഇരിക്കുന്നവർ, ഭിന്നരശഷി കുട്ടിേള്, അതിഥി 
ടതോഴിെോളിേള്, ഒറ്റയ്ക്ക ്േഴിhയുന്ന വരയോജനങ്ങള് എന്നിവർക്ക് നല്േിയ രേോളുേള് 3,48,860 

സ്കൂള് കുട്ടിേള്ക്ക് സസരക്കോ രസോഷയല് സരപ്പോർട്ട് രേോളുേള് 9,58,631 

ആരരോഗ്യ പ്രവർത്തേർക്ക് നല്േിയ രേോളുേള് 64,194 

ടഹല്പ്പ് സെൻ നപറുേളില് വന്ന രേോളുേള് 90,083 

ആടേ നല്േിയ രേോളുേള്  1,30,45,335  
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V.അനുബന്ധം 

അനുബന്ധം 1. തീവ്രബോധിത പ്രരദശങ്ങള് (13/11/2021) 
 

Panchayaths and Urban Wards with WIPR >10 

Sl.No District LSG Ward No 

1 Thiruvananthapuram Attingal (M) 3 

2 Thiruvananthapuram Nanniyode  5 

3 Thiruvananthapuram Panavoor  3 

4 Thiruvananthapuram Vakkom  7 

5 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 18 

6 Pathanamthitta Kottanad  12 

7 Pathanamthitta Thannithode  3 

8 Pathanamthitta Mallappally 13 

9 Pathanamthitta Iraviperoor  5 

10 Ernakulam Muvattuppuzha (M) 26 

11 Ernakulam North Paravur (M) 6 

12 Ernakulam Piravom (M) 10 

13 Ernakulam Thrikkakkara (M) 29 

14 Ernakulam Thrippunithura (M) 17, 28 

15 Ernakulam Amballur  4 

16 Ernakulam Avoli 9 

17 Ernakulam Chittattukara  18 

18 Ernakulam Kalloorkkadu  12 

19 Ernakulam Keerambra  5, 13 

20 Ernakulam Kottuvally  1 

21 Ernakulam Paingottur  6, 9 

22 Ernakulam Palakkuzha 6 

23 Ernakulam Pambakkuda  13 

24 Ernakulam Puthenvelikkara  13, 17 

25 Ernakulam Thirumadi  7 

26 Ernakulam Thuravur  2 

27 Thrissur Chavakkad (M) 6 

28 Thrissur Annamanada  3 

29 Thrissur Athirappally  2, 3, 6 

30 Thrissur Chazhoor  1 

31 Thrissur Edavilnagu  8 

32 Thrissur Mathilakom  7 

33 Kozhikode Keezhariyur  5 

34 Kozhikode Koodaranji  10 

35 Wayanad Kalppatta (M) 23 

36 Wayanad Mananthavady (M) 35 

37 Wayanad Sulthanbatheri (M) 9 
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38 Wayanad Kottathara  1, 13 

39 Wayanad Vengappally  13 

As per G.O(Rt) No.643/2021/DMD dated 18.09.2021 

    

 

DISTRICT WISE ABSTRACT 

 

Sl. No 

 

Name of District  

WIPR (> 10) 

No. of LSGs No. of Wards 

1 Thiruvananthapuram 4 4 

2 Kollam 0 0 

3 Pathanamthitta 5 5 

4 Alappuzha 0 0 

5 Kottayam 0 0 

6 Idukki 0 0 

7 Ernakulam 17 21 

8 Thrissur 6 8 

9 Palakkad 0 0 

10 Malappuram  0 0 

11 Kozhikkode 2 2 

12 Wayanad 5 6 

13 Kannur 0 0 

14 Kasaragod 0 0 

Total  39                      46 

 

References 

1.Thiruvanathapuram: DDMA/01/2020/COVID/H2 WIPR 12A dated 01.11.2021 

2.Kollam: Nil  

3.Pathanamthitta: DCPTA/1185/2020/DM5 dated 01.11.2021 

4.Kottayam: Nil 

5.Alappuzha: Nil  

6.Idukki: Nil  

7.Ernakulam: 3804/2020/D2 dated 02.11.2021 

8.Thirissur: DCTSR/H4/14476/2019 dated 01.11.2021 

9.Palakkad: Nil  

10.Malappuram: Nil  

11.Kozhikkode: DCKKD/4545/2020/F4 dated 31.10.2021 

12.Wayanad: DCWYD/2671/2021/DM5 dated 30.10.2021 

13.Kannur: Nil 

14.Kasaragod: Nil  

അനുബന്ധം 2: District Covid 19 Control Room Numbers Oxygen War Room Numbers 



 

“നമ്മുടെ ആരരോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവോദിത്തം”     രേജ് 14 ല് 12 

ജില്ല രേോവിഡ്-19 േണ്രട്രോള് റംനപർ ഓക്സിജൻ വോർ റം നപർ 

തിരുവനന്തപുരം 9188610100, 1077, 0471 277 9000 7592939426, 7592949448 

ടേോല്ലം 0474 2797609, 2794006, 8589015556 75920 03857 

േത്തനംതിട്ട 0477 2239999, 2238642, 2238651 7594041555 

ആെപ്പുഴ 0468 2222515, 0468 2228220 1077, 8547715558 

രേോട്ടയം 18004255640, 0486 2232220, 2233118 18004255640, 04862233118 

ഇടക്കി 
9188610014, 9188610016, 0481 2304800,  
0481 2583200, 0481 2566100, 0481 
2566700, 0481 2561300 

0481 256 7390 

എറണോകുളം 
0484 2368702, 0484 2368802, 0484 2368902 
ഗ്സ്റ്റ്  േണ്രട്രോള് റം 9072303275, 9072303276 

വോട്ട് സ് ആപ്്പ നപർ 9400021077 
75940 46167 

തൃശൂർ 9400066921, 9400066922, 9400066923 9400063430, 7034099935 

േോെക്കോെ ് 0491 2510580, 04912510583 
0491 2510575, 0491 251 0576, 251 0574 

0491251 0577, 8848902376 

മെപ്പുറം 0483 2737858, 0483 2737857,0483 2733251, 
0483 2733252, 2733253 

0483 2952950 

രേോഴിരക്കോെ ് 0495 2371471, 0495 2376063 
Collectorate 0495 2371002 

75940-01419, 7594001485 

വയനോെ ് 0497 2700194, 2713437, 9400066062, 9400066616 8281899687 

േണ്ണൂർ 04936 202343, 04936 202375 9526831678 

േോസറരഗ്ോഡ്  9946000493, 9946000293 9645002811 

 
 
 
 
അനുബന്ധം 3. മോർഗ്ഗനിർരേശങ്ങളുരെയും ടവബ ്സസറ്റുേളുരെയും െിങ്കുേള് 

ഡോഷ്രബോർഡ് https://dashboard.kerala.gov.in/ 

പ്രതിദിന ബുള്ളറ്റിൻ http://dhs.kerala.gov.in/- ബുള്ളറ്റിന് ഡി.െി.ഐ.-
%E2%80%8D/ 

മോർഗ്ഗനിർരേശങ്ങളും ഉേരദശങ്ങളും http://dhs.kerala.gov.in/--
%E2%80%8Dനിര്രദശങ്ങള ്ിടെ %E2%80%8D/ 

രബോധവല്ക്കരണ സോമഗ്രിേള് https://www.dropbox.com/sh/l2h2n9hu737lea3/AAD43
CHbedUZa_8PUY9v3m0Wa?dl=0 

രേോസ്റ്ററുേള് http://dhs.kerala.gov.in/photo-gallery/ 

രേോവിഡ്-19 ജോഗ്രത https://covid19jagratha.kerala.nic.in/ 

ഇ-സഞ്ജീവനി https://esanjeevaniopd.in 

ആരരോഗ്യരേരളം https://arogyakeralam.gov.in/ 

ടഹല്ത്്ത സർവീസസ് ഡയറക്ടരററ്്റ https://dhs.kerala.gov.in/ 

https://dashboard.kerala.gov.in/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%A1%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%AC%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
http://dhs.kerala.gov.in/%E0%B4%9C%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/
https://www.dropbox.com/sh/l2h2n9hu737lea3/AAD43CHbedUZa_8PUY9v3m0Wa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l2h2n9hu737lea3/AAD43CHbedUZa_8PUY9v3m0Wa?dl=0
http://dhs.kerala.gov.in/photo-gallery/
https://covid19jagratha.kerala.nic.in/
https://esanjeevaniopd.in/
https://arogyakeralam.gov.in/
https://dhs.kerala.gov.in/
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ടമഡിക്കല് വിദയോഭയോസ 
ഡയറക്ടരററ്്റ 

http://www.dme.kerala.gov.in/ 

ആരരോഗ്യ കുടംബരേമ വകുപ്പ് https://health.kerala.gov.in/ 

േരിശീെന സഹോയിേള് https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining 

 
 
 
 
അനുബന്ധം 4. ജില്ലോ മോനസിേ ആരരോഗ്യ രസവന നപറുേള് 

ജില്ല രഫോണ് നപർ 

തിരുവനന്തപുരം 9846854844 

ടേോല്ലം 0474 2740166, 8281086130 

േത്തനംതിട്ട 8281113911 

ആെപ്പുഴ 04792344474 

രേോട്ടയം 9539355724 

ഇടക്കി 04862226929, 9496886418 

എറണോകുളം 04842351185, 9846996516 

തൃശ്ശൂർ 048723831553 

േോെക്കോെ് 04912533323 

മെപ്പുറം 7593843617, 7593843625 

രേോഴിരക്കോെ് 9495002270 

വയനോെ ് 9400348670 

േണ്ണൂർ 04972734343, 9495142091 

േോസറരഗ്ോഡ് 9072574748, 9447447888 

 
• ജില്ല ടഹല്പ്്പ സെൻ നപരുേള് രോവിടെ 9 മണി മുതല് സവേിട്്ട 4 മണി വടര മോത്രരമ 

രസവനങ്ങള് നല്കുന്നുള്ളൂ.  
• രസ്റ്ററ്റ് രെോള് ഫ്രീ ടഹല്പ്പ് സെൻ നപറോയ ദിശ (0471-2552056, 1056) 24 മണിക്കൂറും 

പ്രവർത്തനേമമോണ.് 
 

http://www.dme.kerala.gov.in/
https://health.kerala.gov.in/
https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining
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