
 
COVID-19 OUTBREAK CONTROL AND PREVENTION STATE CELL 

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT 

GOVT. OF KERALA 

www.health.kerala.gov.in 
www.dhs.kerala.gov.in                                       controlroomdhskerala@gmail.com 

 

“നമ്മുടെ ആര ോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്ത വോദിത്തം”   പേജ് 14 ല് 1  

 

തീയതി: 5/11/2021 

 സമയം: 2:00 PM  

 
പേരള സർക്കാർ ആപരാഗ്യ കുടുംബപേമ വകുപ്പിന്റെ പ്രതിദിന പോവിഡ്-19 ബുള്ളറ്റിൻ 

പേരളത്തിന്റെ പോവിഡ്-19 സാഹചരയും സുംഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രധാനന്റപ്പട്ട മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങള് 

റഫറൻസുേള്, ന്റവബ് സസറ്റുേള് എന്നിവയിപെക്കുള്ള െിങ്കുേള് ബുള്ളറ്റിനില് പചർത്തിട്ടുണ്ട്.  

നമ്മുടെ ആര ോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്ത വോദിത്തം 

• വയക്തിേള് തമ്മില് എല്ലാ സമയത്തും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് മീറ്റർ അേെും ോെിക്കുേ. 

• എപപ്പാഴും വൃത്തിയുള്ള പഫസ് മാസ്ക് ധരിക്കുേ 

• വസ്ുക്കന്റളയുും പ്രതെങ്ങന്റളയുും സ്പർശിച്ചപശഷും സേേള് ശുചിയാക്കുേ. 

• മുഖത്ത് ന്റതാടന്നതിന് മുമ്പും പശഷവും സേ ശുചിതവും ോെിക്കുേ. 

▪ ചുമയ്ക്കുപപാഴും ുമ്മുപപാഴും ശുചിതവും ോെിക്കുേ 

▪ അടിയന്തിര സാഹചരയങ്ങളില് ഒഴിന്റേ വീടേളില് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുേ  

▪ പ്രായമായവന്റരയുും ദുർബെന്റരയുും സുംരേിക്കുേ- റിപവഴ്സ് േവാറസെൻ ഉറപ്പു വരുത്തേ 

▪ ന്റചറിയ പരാഗ്െേണങ്ങള് പോലും അവഗ്ണിക്കരുത്. ചിേിത്സ പതടേ 

▪ പോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ മറ്റ് അനുബന്ധ പരാഗ്മുള്ള  ആളുേള് വീട്ടില് ചിേിത്സ 
ുടരുന്നത്  ഒഴിവാക്കി എത്രയുും ന്റേന്റട്ടന്ന് ആശുേത്രിയില് ചിേിത്സ പതടേ  .  

▪ പോവിഡ് 19 ന്റന ന്റചറുക്കുന്നതിനുള്ള  ന്റോു ജനങ്ങളുന്റട പ്രവർത്തനങ്ങള്  പോവിഡ് 
വാക്സിപനഷൻ കൂന്റട ആരുംഭിച്ചപതാന്റട ശക്തിന്റപ്പട്ടു. വാക്സിപനഷൻ എത്രയുും പവഗ്ും 
പൂർത്തിയാക്കുന്നത്  വഴി ആളുേന്റള സുംരേിക്കാൻ സാധിക്കുും .  

 

ര ോവിഡ്-19 വിശ ലന റിരപോര്ട്്  

• നവുംബർ 5 വന്റര വാക്സിപനഷൻ എടപക്കണ്ട ജനസുംഖയയുന്റട 95% പേർക്ക് ഒരു പഡാസ് വാക്സിനുും  

(2,53,89,943), 53.2% പേർക്ക് രണ്ട് പഡാസ് വാക്സിനുും  (1,42,22,957) നല്േി.  

• ഇന്തയയില് ഏറ്റവും കൂടതല് വാക്സിപനഷൻ / ദശെേും ഉള്ള സുംസ്ഥാനും പേരളമാണ്-1109622. 

45 വയസ്സില് കൂടതല് പ്രായമുള്ള 96 ശതമാനത്തിെധിേും ആളുേള്ക്ക് ഒറ്റ പഡാസുും 66% 

പേർക്ക് രണ്ട് പഡാസുും വാക്സിപനഷൻ സുംസ്ഥാനും നല്േിയിട്ടുണ്ട്*. (*െേയും പുനർനിർണയിച്ചു) 

• ഈ വിവരങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാക്സിപനഷപനാട്   ആളുേള് സഹേരിക്കുന്നു എന്നാണ് . 

പോവിഷീല്ഡ് / പോവാക്സിൻ എന്നിവയുന്റട രണ്ടാമന്റത്ത പഡാസ് ോെതാമസും കൂടാന്റത 

എല്ലാവരുും എടപക്കണ്ടതാണ് . രണ്ട് വാക്സിനുേളുും ഫെപ്രദമാണ്.  
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• ഇന്നന്റത്ത റിപപ്പാർട്ട്   പ്രോരും, 6580 പുതിയ പരാഗ്ിേളില് 5553 പേർ വാക്സിപനഷന് 

അർഹരായിരുന്നു. ഇവരില് 1202 പേർ ഒരു പഡാസ് വാക്സിനുും 2507 പേർ രണ്ടു പഡാസ്  വാക്സിനുും  
എടത്തിരുന്നു . 

• എന്നോല് 1844 രേര്ടക്ക് വോക്സിന് ലഭിച്ചതോയി റിരപോര്ട്്  ടെയ്യടപ്ി്ില്ല . വോക്സിന് ലഭിക്കോത്ത 
ഇവരുടെ ര ോഗ്ോവസ്ഥ കൃതയമോയി നി ീക്ഷിക്കു യം , അവ ില് ര ോഗ്ോതു  ോയ ആളു ൾ 
ആശുേത്രി ളില് ആര ോഗ്യ േ ിെ ണം രതരെണ്ടതോട ണന്നം നിര്ടരേശിക്കുന്ന. ര ോവിഡ്-19 
വോക്സിനു ൾ ആളു ടള അണുബോധയില് നിന്നം ഗുരുത മോയ അസുഖത്തില് നിന്നം 
സം ക്ഷിക്കു യം ആശുേത്രിവോസത്തിടെയം മ ണത്തിടെയം സോധയത ഗ്ണയമോയി 
കുറയ്ക്കു യം ടെയ്യുന്ന. ര ോവിഡ് മ ണങ്ങളുടെ വിശ ലനത്തില് വോക്സിരനഷന് എടുക്കോത്ത 
അനുബന്ധ ര ോഗ്ങ്ങൾ ഉള്ള ആളു ൾക്ക് മ ണസോധയത കൂടുതലോണ് എന്ന്  ണ്ടിട്ടുണ്ട്. 
ആയതിനോല്, പ്രരതയ ിച്ച് അനുബന്ധ ര ോഗ്ങ്ങൾ ഉള്ള ആളു ൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലോവരും 
ര ോവിഡ് പ്രതിര ോധത്തിനു രവണ്ട  ടേരുമോറ്റങ്ങൾ േിന്തുെ ണം. 

• ഒേ്പടാബർ 29- നവുംബർ 4 ോെയളവില്, ശരാശരി 76,510 പേസുേള് 
ചിേിത്സയിലണ്ടായിരുന്നതില് 2% പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഓക്സിജൻ േിടക്കേളുും 1.4% പേർക്ക് മാത്രമാണ് 
ഐസിയുവും  ആവശയമായി വന്നത്. ഈ ോെയളവില്, േഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുമായി താരതമയും 
ന്റചയ്യുപപാള് റിപപ്പാർട്ട് ന്റചയ്യന്റപ്പടന്ന പുതിയ പേസുേളില് ഏേപദശും 8904 കുറവ് ഉണ്ടായി. പുതിയ 
പേസുേളുന്റട  വളർച്ചാ നിരക്കില്  മുൻ ആഴ്ചയുമായി താരതമയന്റപ്പടത്തപപാള് 15% ഉും കുറവ് 
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് .  

• നിെവില് പരാഗ്ും സ്ഥിരീേരിച്ച് ചിേിത്സയിലള്ള പരാഗ്ിേള്, ആശുേത്രിേള്, ഫീല്ഡ് ആശുേത്രിേള് 
, ഐസിയു, ന്റവെിപെറ്റർ, ഓക്സിജൻ േിടക്കേള് എന്നിവിടങ്ങളിന്റെ പരാഗ്ിേളുന്റട എണ്ണും എന്നിവ മുൻ 
ആഴ്ചയുമായി താരതമയന്റപ്പടത്തപപാള് ഈ ആഴ്ചയില് യഥാക്രമും 13%, 11%, 39%, 10% ,6%, 17% 
കുറഞ്ഞു. ആശുേത്രിവാസത്തിന്റെ നിരക്കുും ഗുരുതരമായ പേസുേളുും കുറയുന്ന പ്രവണതയാണ് 
ോണിക്കുന്നത്. 

• ഏന്റതാരു പരാഗ് നിയന്ത്രണ പപ്രാഗ്രാമിനുും, സജീവമായ പേസ് േന്റണ്ടത്തല് പ്രധാനമാണ്. 
സുംസ്ഥാനും ഉചിതമായ അളവില് േരിപശാധനയുും  നടത്തന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ന്റടസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി 
നിരക്ക് സുംബന്ധിച്ച് ഒരു ആശങ്കയുണ്ട്. ന്റടസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അണുബാധന്റയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 
അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നു  സുംബന്ധിച്ച്  എല്ലാവരുും  മനസ്സിൊപക്കണ്ട രണ്ട് പ്രപതയേ 
വസ്ുതേളുണ്ട്. ആദയും ഒരു വയക്തിയില് അണുബാധയുണ്ടാകുന്നു, അത് ോരണും ുടർന്ന് പരാഗ്ും 
പ്രേടമാകുന്നു. വാക്സിപനഷന് പശഷമുള്ള ോെഘട്ടത്തില് പൊേന്റമങ്ങുും,   േേർച്ചവയാധിയുന്റട തീവ്രത 
തീരുമാനിക്കാൻ ഇത് േരിവർത്തന നിരക്കായി(േണ്പവർഷൻ പററ്റ് )  േണക്കാക്കുന്നു.   

• നിെവില്  73,733 പോവിഡ്  പേസുേളില്, 7.3% വയക്തിേള്  മാത്രമാണ് ആശുേത്രി/ഫീല്ഡ് 
ആശുേത്രിേളിപൊ  പ്രപവശിപ്പിക്കന്റപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് . ഈ ശതമാനും ഏന്ററക്കുന്ററ സ്ഥിരമായി ുടരുന്നുമുണ്ട്. 
ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അണുബാധ ഉണ്ടാവന്ന   വയക്തിേളില്  ഉചിതമായ േരിചരണവും േിന്തുണയുും 
നല്കുന്നത് ന്റോണ്ട്  പരാഗ്ത്തിപെക്കുള്ള മാറ്റും ആശങ്കാജനേമായ അളവില് വർധിക്കുന്നില്ല 
എന്നാണ്. എന്നാല് പരാഗ്ാുരത ഉന്റണ്ടങ്കിലും ആശുേത്രിയില് എത്തന്ന ഭൂരിഭാഗ്ും പരാഗ്ിേളുും, 
സവേി എത്തന്നവരായി ശ്രദ്ധയില് ന്റേട്ടിട്ടുണ്ട് . സവേി ആശുേത്രിയില് എത്തി മരണും 
സുംഭവിച്ചവരില്,  ഏറ്റവും അധിേും ോണന്റപ്പട്ട അനുബന്ധ പരാഗ്ങ്ങള്  പ്രപമഹവും രക്താധിമർധവും 
ഒരുമിച്ചുണ്ടായതാണ് . ആയതിനാല്, പോവിഡ് അണുബാധ സ്ഥിരീേരിച്ച  എല്ലാ ആളുേന്റളയുും   
പ്രപതയേിച്ച്  അനുബന്ധ പരാഗ്ങ്ങള്  ഉന്റണ്ടങ്കില് കൃതയസമയത്ത് ആശുേത്രിയില് 
പ്രപവശിപ്പിപക്കണ്ടതാണ് .  

• ന്റോു ജനങ്ങള് എല്ലാവരുും  നിർപേശങ്ങള് ോെിക്കുേയുും വാക്സിൻ എടക്കുേയുും ന്റചയ്യുന്നതിനാല് 
േണ്പവർഷൻ പററ്റ് മാറ്റമില്ലാന്റത ുടരുന്നു എന്നാണ് േണക്കുേള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.  എന്നിരുന്നാലും, 
എല്ലാവരില് നിന്നുമുള്ള പൂർണ സഹേരണപത്താന്റട ഇത് കൂടതല് ന്റമച്ചന്റപ്പടത്താൻ േഴിയുും. 
അപതാന്റടാപ്പും പോപമാർബിഡിറ്റിേളുള്ള (അനുബന്ധ പരാഗ്ങ്ങള്) പോവിഡ് പോസിറ്റീവ് വയക്തി 
ആശുേത്രിയില് എത്തന്നത് സവേിക്കരുത്, മാത്രമല്ല ട്രീറ്റ്ന്റമെ്പപ്രാപട്ടാപക്കാളുേള് അനുസരിച്ച് 
ചിേിത്സ എടക്കുേയുും ന്റചയ്യണും . 

• ജൂണ്, ജൂസെ, ആഗ്സ്റ്റ് മാസങ്ങളില് പോവിഡ് ബാധിതരായ വയക്തിേളില് 6% പേർ പോവിഡ് 
വാക്സിന്റെ  ഒരു പഡാസ് എടക്കുേയുും, 3.6% പോവിഡ് വാക്സിന്റെ രണ്ട് പഡാസുേള് എടക്കുേയുും 
ന്റചയ്തിരുന്നു. അണുബാധ തടയാൻ വാക്സിപനഷന് പശഷമുള്ള പരാഗ്പ്രതിപരാധപശഷി 
ഫെപ്രദമാന്റണന്നുും, എന്നാല് വാക്സിപനഷൻ എടത്ത ആളുേള്ക്ക് കുറഞ്ഞ അളവിന്റെങ്കിലും  
പരാഗ്ബാധ ഉണ്ടാപയക്കാും എന്നുമാണ്  ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാല് അനുബന്ധ പരാഗ്ങ്ങള് 
ഉള്ളവർ   പരാഗ്ും വരാതിരിക്കാൻ പവണ്ട മുൻേരുതലേള് സവീേരിപക്കണ്ടതാണ്. വാക്സിപനഷൻ 
എടത്തവരില് , പരാഗ്െേണമുള്ളവർ മാത്രും  പഡാേ്ടന്ററ സമീേിച്ചാല്  മതിയാകുും. വാക്സിപനഷൻ 
എടക്കാത്ത ആളുേള്, പരാഗ്െേണമുന്റണ്ടങ്കില്, ആർടിേിസിആർ േരിപശാധന  നടപത്തണ്ടതാണ് . 
ആെിജൻ േരിപശാധന അടിയന്തിര ആവശയങ്ങള്ക്ക്  മാത്രമാണ്. േഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങളില് പോവിഡ് 
പോസിറ്റീവ് ആയ  ആളുേള് ആർടിേിസിആർ േരിപശാധന നടപത്തണ്ടതില്ല . 

• ഗൃഹ നിരീേണത്തില് ുടരുന്ന പോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ എല്ലാ യുവാക്കളുും പ്രപമഹ േരിപശാധന 
ന്റചപയ്യണ്ടതാണ് . 
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I. ര ോവിഡ് ര സു ളുടെ സംഗ്രഹം 

േ്ി  1. 4/11/2021 വട യള്ള ര സു ളുടെ സംഗ്രഹം 

 

 

 

േ്ി  2.  ഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഉള്ള ര സു ളുടെ സംഗ്രഹം 

 
 
 
േ്ി  3. ആട യള്ള ര സു ളുടെ സംഗ്രഹം (5/11/2021 വട ) 

 

രേോസിറ്റീവ് 
ര സു ൾ 

ര ോഗ്മുക്തി 
രനെിയവര്ട 

നി ീക്ഷണ
ത്തില് 

പുതുതോയി 
രെര്ടക്കടപ് 
വയക്തി ൾ 

രഹോം/ഇന്
സ്റ്റിറ്റൂഷനല്  
നി ീക്ഷണ
ത്തില്  

പുതുതോയി 
രെര്ടക്കടപ് 
വയക്തി ൾ 

ആശുേത്രി  
നി ീക്ഷണ
ത്തില്  
ഉള്ളവര്ട 

ആട  
മ ണങ്ങൾ 
 

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

H&FWD 
പ്രകാരും  

അപീല് വഴി 
സ്ഥി ീ  ിച്ച 

മരണങ്ങള് 
(B) 

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

Dated 14 October 
പ്രകാരം ജൂണ്18 

വരര (ഓഫ്  ലയിന് 
േി ീഡ് )  

തീര്ച്ചരെടുത്താത്ത 
മരണങ്ങള് 

സ്ഥി ീ  ിച്ചത്  (C) 

4995255 4887350 12084 11611 473 32734 1331 3283 

രേോസിറ്റീവ് 
ര സു ൾ 

ര ോഗ്മുക്തി 
രനെിയവര്ട 

നി ീക്ഷണ
ത്തില് 

പുതുതോയി 
രെര്ടക്കടപ് 
വയക്തി ൾ 

രഹോം/ഇന്
സ്റ്റിറ്റൂഷനല്  
നി ീക്ഷണ
ത്തില്  

പുതുതോയി 
രെര്ടക്കടപ് 
വയക്തി ൾ 

ആശുേത്രി  
നി ീക്ഷണ
ത്തില്  
ഉള്ളവര്ട 

പ്രതിദിന 
മ ണങ്ങൾ 

(A) 

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

H&FWD 
പ്രകാരും  

അപീല് വഴി 
സ്ഥി ീ  ിച്ച 

മരണങ്ങള് 
(B) 

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

14 October 
പ്രകാരം 
ജൂണ്18 

വരര (ഓഫ്  
ലയിന് 
േി ീഡ് )  

തീര്ച്ചരെടു
ത്താത്ത 

മരണങ്ങള് 
സ്ഥി ീ  ിച്ച

ത്  (C) 

         6580 7085 9790 9348 442 46 111 157 

ആട  
രേോസിറ്റീവ് 
ര സു ൾ 

നിലവില് 
െി ിത്സയി
ലുള്ളവര്ട 

ഇത് 
വട  
ര ോഗ്മു
ക്തി 

രനെിയവ
ര്ട 

ആട  
നി ീക്ഷ
ണത്തിലു
ള്ളവര്ട 

രഹോം/ഇന്
സ്റ്റിറ്റൂഷനില് 
നി ീക്ഷണ
ത്തിലുള്ളവര്ട 

നിലവില് 
ആശുേ
ത്രി  

നി ീക്ഷ
ണത്തിലു
ള്ളവര്ട 

ആട 
യള്ള 
മ ണ
ങ്ങൾ 
 (D) 

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

പ്രകാരും  
അപീല് വഴി 
സ്ഥി ീ  ിച്ച 
ആരകയുള്ള 
മരണങ്ങള് 

(E) 

G.O.(Rt) 
No.2219/2021/H&FW
D Dated 14 October 
പ്രകാരം ജൂണ്18 

വരര (ഓഫ്  
ലയിന് േി ീഡ് )  

തീര്ച്ചരെടുത്താ
ത്ത മരണങ്ങള് 

ആട  
സ്ഥി ീ  ിച്ചത്  

(F) 

5001835 73733 4894435 247485 240859 6626 33048 1442 3440 
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േ്ി  4. പുതിയ രേോസിറ്റീവ് ര സു ൾ, ര ോഗ്മുക്തി രനെിയവര്ട, സജീവ ര സു ൾ 

എന്നിവയടെ ജില്ല തി ിച്ചുള്ള സംഗ്രഹം 

ജില്ല 
പുതിയ  

ര സു ൾ 

ഇന്ന്  
ര ോഗ്മുക്തി 
രനെിയവര്ട 

ജില്ലയില് 
െി ിത്സയിലുള്ള 
വയക്തി ൾ  

ജില്ലയില് െി ിത്സയിലുള്ള മറ്റുള്ളവര്ട 

തിരുവനന്തപുരും 878 1202 11468 

ക ൊല്ലം - 79, പത്തനംതിട്ട - 19, ആലപ്പുഴ - 11, ക ൊട്ടയം 
- 9, ഇടുക്കി - 11, എറണൊകുളം - 7, തൃശ്ശൂര് - 4, പൊലക്കൊട് 
- 3, മലപ്പുറം - 1, ക ൊഴികക്കൊട് - 2,  ണ്ണൂര് - 3, 
 ൊസറക ൊഡ്  - 1, മറ്റുള്ളവര്- 51 

ന്റോല്ലും 698 626 5964 പത്തനംതിട്ട - 14, ഇടുക്കി - 1, എറണൊകുളം - 1 

േത്തനുംതിട്ട 415 180 4221 
ആലപ്പുഴ - 1, ക ൊട്ടയം - 6, ഇടുക്കി - 1, എറണൊകുളം - 2, 
തൃശ്ശൂര് - 1 

ആെപ്പുഴ 333 214 2737 
പത്തനംതിട്ട - 43, ക ൊട്ടയം - 34, എറണൊകുളം - 3, 
പൊലക്കൊട് - 5,  ണ്ണൂര് - 1 

പോട്ടയും 422 255 5794 
പത്തനംതിട്ട - 49, ഇടുക്കി - 43, എറണൊകുളം - 30, തൃശ്ശൂര് 
- 1,  ണ്ണൂര് - 2 

ഇടക്കി 412 502 4393 ക ൊട്ടയം - 15, എറണൊകുളം - 33 

എറണാകുളും 791 1345 8756 
പത്തനംതിട്ട - 7, ക ൊട്ടയം - 5, ഇടുക്കി - 13, തൃശ്ശൂര് - 1, 
പൊലക്കൊട് - 5, വയനൊട് - 1,  ണ്ണൂര് - 4,  ൊസറക ൊഡ്  
- 2, മറ്റുള്ളവര് - 305 

തൃശ്ശൂർ 743 27 8084 
ക ൊല്ലം - 1, പത്തനംതിട്ട - 1, ആലപ്പുഴ - 1, ക ൊട്ടയം - 1, 
ഇടുക്കി - 1, എറണൊകുളം - 6, പൊലക്കൊട് - 26, മലപ്പുറം - 
1,  ണ്ണൂര് - 1, മറ്റുള്ളവര്- 1 

ോെക്കാട് 234 369 2788  

മെപ്പുറും 240 402 4225  

പോഴിപക്കാട് 663 1147 7596 
തിരുവനന്തപുരം - 2, പത്തനംതിട്ട - 1, ക ൊട്ടയം - 5, 
എറണൊകുളം - 13, മലപ്പുറം - 4, വയനൊട് - 23,  ണ്ണൂര് - 
61,  ൊസറക ൊഡ്  - 14, മറ്റുള്ളവര് - 1 

വയനാട് 285 204 2747  ണ്ണൂര് - 3 

േണ്ണൂർ 341 420 3735  

ോസറപഗ്ാഡ്  125 192 1225  ണ്ണൂര് - 1 

ആട  6580 7085 73733  
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േ്ി  5. ഓണ്ലൈന്, ഓഫ  ലൈന് െരിശ ാധനകള്ക  ശ ഷം ജില്ല തിരിച്ചുള്ള മരണങ്ങള് 

 

ജില്ല 
പ്രതിദിന 

മ ണങ്ങൾ 
(A) 

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

FWD 
Dated 29 

September 
പ്രകാരം പ്രഖ്യാെിച 

മരണങ്ങള് 
(B) 

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

D Dated 14 October 
പ്രകാരം ജൂണ്18 വരര 

തീര്ച്ചരെടുത്താത്ത 
മരണങ്ങള് (C) 

ഇന്ന  
അംഗീകരികരെട്ട 

മരണങ്ങള് 
(A+B+C) 

തിരുവനന്തപുരും 4 0 0 4 

ന്റോല്ലും 6 0 0 6 

േത്തനുംതിട്ട 2 0 0 2 

ആെപ്പുഴ 5 25 0 30 

പോട്ടയും 0 0 0 0 

ഇടക്കി 7 0 0 7 

എറണാകുളും 10 1 89 100 

തൃശ്ശൂർ 4 0 31 35 

ോെക്കാട് 0 0 4 4 

മെപ്പുറും 3 0 25 28 

പോഴിപക്കാട് 4 64 0 68 

വയനാട് 0 0 0 0 

േണ്ണൂർ 0 16 5 21 

ോസറപഗ്ാഡ്  1 5 3 9 

ആട  46 111 157 314 

 
• ട്രാക  A യുരെ ൈിസ്റ റ   ബുള്ളറിനില് െരാമര്ച് ിചിട്ടുണ്ട  

• ട്രാക  B, ട്രാക  C ൈിസ്റ്റുകള് നീണ്ടതായതിനാല് ഈ ബുള്ളറിനില് ഉള്രെടുത്തിയിട്ടില്ല.  താരെ 
നല്കിയിട്ടുള്ള ലിങ്കിലൂടെരയോ ഡിഎംഒ ഓഫീസില് നിരന്നോ ഇത് േ ിരശോധിക്കോവുന്നതോണ്.    

• https://covid19.kerala.gov.in/deathinfo/covidDeathDeclarationList.jsp 
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േ്ി  6. 2020 ടമയ്  നോലിന് രശഷമുള്ള ര ോവിഡ്-19 ര സു ളുടെ സമ്പര്ടക്ക/യോത്രോ 
െ ിത്രം 

ആന്റേ പരാഗ്ബാധിതർ 5001336 

അന്താരാഷ്ട്ര /അന്തർസുംസ്ഥാന യാത്രാ ചരിത്രമുള്ള പരാഗ്ിേള് 62539 

സപർക്കത്തിലൂന്റട പരാഗ്മുണ്ടായവർ 4938797 

 
 
േ്ി  7. ഇന്ന് റിരപോര്ട്് ടെയ്ത ര സു ളുടെ സമ്പര്ടക്ക/യോത്രോ െ ിത്രം 

ആന്റേ പരാഗ്ബാധിതർ 6580 

അന്താരാഷ്ട്ര /അന്തർസുംസ്ഥാന യാത്രാ ചരിത്രമുള്ള പരാഗ്ിേള് 22 

സപർക്കത്തിലൂന്റട പരാഗ്മുണ്ടായവർ 6206 

യാത്രാ ചരിത്രപമാ സപർക്കപമാ ഇല്ലാന്റത പരാഗ്മുണ്ടായവർ 352 
 
 
േ്ി  8.  ഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറില് റിരപോര്ട്് ടെയ്യടപ് ര ോവിഡ്-19 മ ണങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം 

Sl no. District Name Place Age Gender Death Date 

1 Thiruvananthapuram Anil kumar Kuttichal  50 Male 31-10-2021 

2 Thiruvananthapuram Ashok kumar Malayinkeezhu  53 Male 18-10-2021 

3 Thiruvananthapuram Chandrika n Perumkadavila  60 Female 30-10-2021 

4 Thiruvananthapuram Sreenivasan Malayinkeezhu  74 Male 20-09-2021 

5 Kollam Alexander muthalaly Poruvazhi  68 Male 20-10-2021 

6 Kollam Muraleedharan East kallada  66 Male 04-11-2021 

7 Kollam Njanaseelan Velinalloor  60 Male 03-11-2021 

8 Kollam Raveendran Chirakkara  62 Male 26-10-2021 

9 Kollam Sadasivan nair Kollam  72 Male 29-10-2021 

10 Kollam Salmabeevi Pooyappally  80 Female 30-10-2021 

11 Pathanamthitta Chacko k mathew Pathanamthitta  89 Male 01-11-2021 

12 Pathanamthitta P a varghese Mallappally  87 Male 03-11-2021 

13 Alappuzha Babu K Pathiyoor  60 Male 28-10-2021 

14 Alappuzha Emmanuel Kuthiathode  24 Male 20-10-2021 

15 Alappuzha Krishnamma Chettikulangara  55 Female 01-11-2021 

16 Alappuzha Thevan govindhan Chennithala 

thripperuthura  

80 Male 29-10-2021 

17 Alappuzha Varghese mathew Champakkulam  57 Male 28-10-2021 

18 Idukki Achamma Vannappuram  69 Female 29-10-2021 

19 Idukki Chadayappan Peermade  71 Male 16-10-2021 

20 Idukki Eldhose n v Rajakumary  59 Male 06-05-2021 

21 Idukki Siju joseph Adimali  45 Male 02-11-2021 

22 Idukki Sivaraman k a Kumaramangalam  65 Male 03-11-2021 

23 Idukki Sulochana Nedumkandom  68 Female 03-11-2021 

24 Idukki Thomas e k Kokkayar  72 Male 31-10-2021 

25 Ernakulam Alias Chengamanadu  64 Male 31-10-2021 

26 Ernakulam Daisy Karukutty  63 Female 13-10-2021 

27 Ernakulam Dhamodharan nair Thrippunithura  82 Male 30-10-2021 
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28 Ernakulam Hari kamath Kochi  65 Male 25-10-2021 

29 Ernakulam Joseph North paravur  61 Male 30-10-2021 

30 Ernakulam Kamala Muvattupuzha  64 Female 07-08-2021 

31 Ernakulam Lalan Elamkunnapuzha  60 Male 01-11-2021 

32 Ernakulam Thevan chothi Pothanikkad  73 Male 18-08-2021 

33 Ernakulam Unni p s Vadakkekara  58 Male 01-11-2021 

34 Ernakulam Vilasini Perumbavoor  69 Female 03-05-2021 

35 Thrissur Annie davis Thrishur  74 Female 09-10-2021 

36 Thrissur Johny po Annamanada  53 Male 03-10-2021 

37 Thrissur Unnikrishnan Kaipamangalam  61 Male 23-10-2021 

38 Thrissur Vasanthy Perinjanam  73 Female 02-11-2021 

39 Malappuram Kunhi moideen Vengara  80 Male 24-10-2021 

40 Malappuram Mohammedali Purathur  82 Male 27-10-2021 

41 Malappuram Pathummu p Ozhoor  79 Female 24-10-2021 

42 Kozhikode Devi Perambra  70 Female 04-11-2021 

43 Kozhikode Janaki Koilandy  83 Female 03-11-2021 

44 Kozhikode Kalyani Thiruvallur  85 Female 01-11-2021 

45 Kozhikode Kunhikrishnan nair Keezhariyur  71 Male 04-11-2021 

46 Kasaragod Muhmmed kunhi Kodom -belur  65 Male 03-11-2021 

വിശധമായ േട്ടിേ ജില്ല ന്റമഡിക്കല് ഓഫീസില് െഭയമാണ് 
 
 
 
േ്ി  9. ഗുരുത ോവസ്ഥയിലുള്ള ര ോഗ്ി ളുടെ സംഗ്രഹം (05/11/2021) 

ഐ.സി.യുവില് ചിേിത്സയിലള്ള പരാഗ്ിേള്  984 

ന്റവെിപെറ്ററിലള്ള പരാഗ്ിേള്  419 

* സർക്കാർ, സവോരയ ആശുേത്രിേളില് നിന്നുള്ള ഐസിയു, ന്റവെിപെറ്റർ ഡാറ്റ ഇതില് ഉള്ന്റേടന്നു. 
 
 
 

II. ര ോവിഡ് േ ിരശോധനോ സംഗ്രഹം 

േ്ി  10. ആട  േ ിരശോധിച്ച സോമ്പിളു ൾ 

ആട  
അയച്ച 
സോമ്പിൾ 

ആട  റു്ീന് 
+ ടസെിനല് 
നി ീക്ഷണ 
സോമ്പിൾ  

വിമോനത്തോവ
ള നി ീക്ഷണ 
സോമ്പിൾ  

സി ബി 
നോറ്റ് ട്രൂ നോറ്റ് 

േി ഒ സി 
െി 

േി സി 
ആര്ട 

ആര്ട െി 
 എല് എ എം േി 

ആെിടജന് 
േ ിരശോധന 

38206694 15383085 77321 114162 800864 47527 31230 21758819 

 
 
 
േ്ി  11.  ഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് േ ിരശോധിച്ച സോമ്പിളു ൾ 

ആട  
അയച്ച 
സോമ്പിൾ 

റു്ീന് + 

ടസെിനല് 
നി ീക്ഷണ  
സോമ്പിൾ 

(േി സി ആര്ട) 

സി ബി 
നോറ്റ് 

ട്രൂ നോറ്റ് 
േി ഒ സി െി 
േി സി ആര്ട 

ആര്ട െി 
എല് എ എം േി 

ആെിടജന് 
േ ിരശോധന 
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62219 42028 270 880 320 168 18553 

 
 

III.    നി ീക്ഷണം 

േ്ി  12. ഇന്ന് നി ീക്ഷണത്തിലുള്ള വയക്തി ളുടെ ജില്ല തി ിച്ചുള്ള സംഗ്രഹം 

ജില്ല 

ആട  
നി ീക്ഷണ
ത്തിലുള്ള 

വയക്തി ൾ 

രഹോം, 
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷണല് 
നി ീക്ഷണത്തിലു
ള്ള വയക്തി ൾ 

ആശുേത്രി  
നി ീക്ഷണത്തിലു

ള്ളവര്ട 

ആശുേത്രി  
നി ീക്ഷണ
ത്തില്  

പുതുതോയി 
രെര്ടക്കടപ് 
വയക്തി ൾ 

തിരുവനന്തപുരും 47451 45764 1687  

ന്റോല്ലും 19618 19228 390 65 

േത്തനുംതിട്ട 10545 10104 441 14 

ആെപ്പുഴ 5317 5147 170 17 

പോട്ടയും 23320 22737 583 7 

ഇടക്കി 6200 5916 284 10 

എറണാകുളും 38521 37589 932 86 

തൃശൂർ 14095 13777 318 63 

ോെക്കാട് 9398 9257 141 29 

മെപ്പുറും 20105 19585 520 19 

പോഴിപക്കാട് 28771 28268 503 31 

വയനാട് 8089 7965 124 29 

േണ്ണൂർ 8611 8376 235 67 

ോസറപഗ്ാഡ്  7444 7146 298 5 

ആട  247485 240859 6626 442 

 
 
 
േ്ി  13. യോത്രോ െ ിത്രമുള്ളവരുടെ നി ീക്ഷണം (05/11/2021) 

യോത്രോമോര്ടഗം  
യോത്രക്കോരുടെ  

എണ്ണം 

അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളും 2322580 

ആട  2322580 
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IV. മോനസി  സോമൂഹി  േിന്തുണ 

“ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒപമുണ്ട് ”: േവാറസെൻ/ഐപസാന്റെഷനില് േഴിയുന്ന വയക്തിേള്, 

മപനാപരാഗ് ചിേിത്സയില് ഇരിക്കുന്നവർ, ഭിന്നപശഷി കുട്ടിേള്, അഥിതി ന്റതാഴിൊളിേള്, 

ഒറ്റയ്ക്ക് േഴിയുന്ന വപയാജനങ്ങള്, പോവിഡ് പ്രതിപരാധ പ്രവർത്തനങ്ങളില് 

ഏർന്റപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വയക്തിേള് എന്നിവർക്ക് മാനസിേ സാമൂഹിേ േിന്തുണ നല്കുന്നു. 

സ്കൂള് കുട്ടിേളുന്റട മാനസിേ സാമൂഹിേ പ്രശ്നങ്ങള് േരിഹരിക്കുവാനുും സസപക്കാ 

പസാഷയല് സപപ്പാർട്ട്/ന്റേൌണ്സിെിുംഗ്് പോളുേള് നല്കുന്നു. മാനസിേ-സാമൂഹിേ 

േിന്തുണ നല്കുന്നതിനായി സസേയാട്രിസ്റ്റ്േള്, സസേയാട്രിേ് പസാഷയല് വർക്കർമാർ,  

ക്ലിനിക്കല് സസപക്കാളജിസ്റ്റ്േള്, ന്റേൌണ്സിെർമാർ എന്നിവർ ഉള്ന്റപ്പട്ട 851 

മാനസിോപരാഗ്യ പ്രവർത്തേർ ഇതിനായി ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില് എല്ലാ ജില്ലേളിലും 

പ്രവർത്തിക്കുന്നു, 

 

േ്ി .13. “ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒപമുണ്ട്" എന്ന രപ്രോഗ്രോമിലൂടെ നല്കുന്ന മോനസി  േിന്തുണയടെ 
വിശദോംശങ്ങൾ 
 

മാനസിോപരാഗ്യ പ്രവർത്തേരുന്റട എണ്ണും 851 

േവാറസെൻ/ഐപസാന്റെഷനില് േഴിയുന്ന വയക്തിേള്ക്ക് നല്േിയ പോളുേള് 71,97,765 

പഫാപളാ അപ്പ് പോളുേള് 32,12,102 

പോസ്റ്റ്  പോവിഡ്  പോളുേള് (20-ആും ദിവസും) 11,33,087 

മപനാപരാഗ് ചിേിത്സയില് ഇരിക്കുന്നവർ, ഭിന്നപശഷി കുട്ടിേള്, അതിഥി 
ന്റതാഴിൊളിേള്, ഒറ്റയ്ക്ക് േഴിhയുന്ന വപയാജനങ്ങള് എന്നിവർക്ക് നല്േിയ പോളുേള് 3,48,860 

സ്കൂള് കുട്ടിേള്ക്ക് സസപക്കാ പസാഷയല് സപപ്പാർട്ട് പോളുേള് 9,51,759 

ആപരാഗ്യ പ്രവർത്തേർക്ക് നല്േിയ പോളുേള് 64,194 

ന്റഹല്പ്പ് സെൻ നപറുേളില് വന്ന പോളുേള് 89,695 

ആട  നല് ിയ ര ോളു ൾ  1,29,97,462  
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V.അനുബന്ധം 

അനുബന്ധം 1. തീവ്രബോധിത പ്രരദശങ്ങൾ (5/11/2021) 
 

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 
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37 Wayanad Sulthanbatheri (M) 9 

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

ജില്ല പോവിഡ്-19 േണ്പട്രാള് റുംനപർ ഓക്സിജൻ വാർ റും നപർ 

തിരുവനന്തപു ം 9188610100, 1077, 0471 277 9000 7592939426, 7592949448 

ട ോല്ലം 0474 2797609, 2794006, 8589015556 75920 03857 

േത്തനംതി് 0477 2239999, 2238642, 2238651 7594041555 

ആലപ്പുഴ 0468 2222515, 0468 2228220 1077, 8547715558 

ര ോ്യം 18004255640, 0486 2232220, 2233118 18004255640, 04862233118 

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

0481 256 7390 

എറണോകുളം 
0484 2368702, 0484 2368802, 0484 2368902 
ഗ്സ്റ്റ്  േണ്പട്രാള് റും 9072303275, 9072303276 

വാട്ട് സ് ആപ്പ് നപർ 9400021077 
75940 46167 

തൃശൂര്ട 9400066921, 9400066922, 9400066923 9400063430, 7034099935 

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

0491251 0577, 8848902376 

മലപ്പുറം 0483 2737858, 0483 2737857,0483 2733251, 
0483 2733252, 2733253 

0483 2952950 

ര ോഴിരക്കോെ് 0495 2371471, 0495 2376063 
Collectorate 0495 2371002 

75940-01419, 7594001485 

വയനോെ് 0497 2700194, 2713437, 9400066062, 9400066616 8281899687 

 ണ്ണൂര്ട 04936 202343, 04936 202375 9526831678 

 ോസറരഗ്ോഡ്  9946000493, 9946000293 9645002811 

 
 
 
 
അനുബന്ധം 3. മോര്ടഗനിര്ടരേശങ്ങളുരെയം ടവബ് സസറ്റു ളുരെയം ലിങ്കു ൾ 

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

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

മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങളുും ഉേപദശങ്ങളുും http://dhs.kerala.gov.in/--
%E2%80%8Dനിര്പദശങ്ങള്ിിന്റെ %E2%80%8D/ 

പബാധവല്ക്കരണ സാമഗ്രിേള് https://www.dropbox.com/sh/l2h2n9hu737lea3/AAD43C
HbedUZa_8PUY9v3m0Wa?dl=0 

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

പോവിഡ്-19 ജാഗ്രത https://covid19jagratha.kerala.nic.in/ 

ഇ-സഞ്ജീവനി https://esanjeevaniopd.in 

ആപരാഗ്യപേരളും https://arogyakeralam.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/
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ന്റഹല്ത്ത് സർവീസസ് 
ഡയറേ്ടപററ്റ് 

https://dhs.kerala.gov.in/ 

ന്റമഡിക്കല് വിദയാഭയാസ 
ഡയറേ്ടപററ്റ് 

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

ആപരാഗ്യ കുടുംബപേമ വകുപ്പ് https://health.kerala.gov.in/ 

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

 
 
 
 
അനുബന്ധം 4. ജില്ലോ മോനസി  ആര ോഗ്യ രസവന നമ്പറു ൾ 

ജില്ല രഫോണ് നമ്പര്ട 

തിരുവനന്തപുരും 9846854844 

ന്റോല്ലും 0474 2740166, 8281086130 

േത്തനുംതിട്ട 8281113911 

ആെപ്പുഴ 04792344474 

പോട്ടയും 9539355724 

ഇടക്കി 04862226929, 9496886418 

എറണാകുളും 04842351185, 9846996516 

തൃശ്ശൂർ 048723831553 

ോെക്കാട് 04912533323 

മെപ്പുറും 7593843617, 7593843625 

പോഴിപക്കാട് 9495002270 

വയനാട് 9400348670 

േണ്ണൂർ 04972734343, 9495142091 

ോസറപഗ്ാഡ് 9072574748, 9447447888 

 
• ജില്ല ന്റഹല്പ്പ് സെൻ നപരുേള് രാവിന്റെ 9 മണി മുതല് സവേിട്ട് 4 മണി വന്റര മാത്രപമ 

പസവനങ്ങള് നല്കുന്നുള്ളൂ.  
• പസ്റ്ററ്റ് പടാള് ഫ്രീ ന്റഹല്പ്പ് സെൻ നപറായ ദിശ (0471-2552056, 1056) 24 മണിക്കൂറുും 

പ്രവർത്തനേമമാണ്. 
 

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