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kvYm\mÀYnIsf kmaqlyam[ya§-fnÂ
A[nt£]Icambn Nn{XoIcn¨mÂ \S]Sn
h\nXIÄ DÄs¸sSbpÅ kvYm\mÀYnIsf kmaqly am[ya§fnÂ
A[nt£]Icambn Nn{XoIcn¡p¶Xns\Xnsc IÀi\ \S]Sn kzoIcn¡m³ PnÃm
t]meokv ta[mhnamÀ¡v kwkvYm\ t]meokv ta[mhn temIv\mYv s_lvd \nÀt±iw
\ÂIn. kvYm\mÀYnIfpsS {]NmcWNn{X§fpw kzImcyNn{X§fpw FUnäv sNbvXpw
AÇoe ]Z§Ä D]tbmKn¨pw kmaqlyam[ya§fnÂ {]Ncn¸n¡p¶Xv {i²bnÂs]«Xns\¯pSÀ¶mWv Cu \nÀt±iw.
C¯cw kw`h§fnÂ kzoIcn¡p¶ \S]SnIÄ DS³ Xs¶ t]meokv
BkvYm\s¯ Ce£³ skÃnÂ Adnbn¡Wsa¶pw PnÃm t]meokv ta[mhnItfmSv
Bhiys¸«n«p-v.
(Xt±iw 38/2020)

U½n _meäv bqWnäpIÄ b-YmÀY _m-eäv
bqWnäpIfpsS \nd¯nemIm³ ]mSnÃ
thm«Àamsc t_m[hÂ¡cn¡p¶Xn\v b-YmÀY _meäv bqWnäpIfpsS ]IpXn
hep¸¯nepÅXpw XSnbntem ss¹hpUntem \nÀan¨Xpam-b U½n _meäv bqWnäpI Ä
D-]tbm-Kn-¡mw. F-¶mÂ, CXv b-YmÀY _meäv bqWnäpIfpsS \nd¯nemIm³ ]mSnÃ.

ssZh§fpsStbm Bcm[\m aqÀ¯nIfpsStbm Nn{Xw BteJ-\w sNbvX Ubdn,
Ie-À, Ìn¡À F¶nh hnXcWw sN-¿m³ ]m-SnÃ.
(Xt±iw 39/2020)

thm-«À-am-sc kzm-[o-\n-¡m³ km-[-\-§Ä
hn-Xc-Ww sN-¿p¶Xv Ip-äIcw
{]NmcW¯nsâ `mKambn Øm-\mÀYnbpsS t^mt«m-tbm, NnÓtam BteJ\w
sNbvX sXm¸n, apJwaqSn, amk-vIv t]mepÅh D]tbmKn-¡mw. C-Xn-sâ sNehv Øm\mÀYnbpsS XncsªSp¸v sNehnÂ DÄs¸Sp¯Ww. F-¶mÂ, thm«Àamsc
kzm[o\n¡m\mbn kmcn, jÀ«v, ap-v, XpWn apXembpÅ hkv{X§Ä hnXcWw
sN¿p¶Xv IpäIcam-Wv. {]NmcW¯n\mbn kn\na, sSenhnj³, kmaqlyam[ya§Ä
XpS§nb am[ya§Ä D]tbmKn-¡mw.
XncsªSp¸v \nba§Ä¡pw \nehnepÅ aäv \nba§Ä¡pw hncp²ambpw
BÀs¡¦nepw A]IoÀ¯nIcamb hn[hpw F-kvFwFknepsSbpw tkmjyÂ
aoUnbbneqsSbpw ktµi§Ä Abbv¡p¶Xv IpäIcamWv. s]mXp {]NmcWw
Ahkm\n¨ tijw C¯cw am[ya§fneqsSbpw {]NmcWw ]m-SnÃ.
(Xt±iw 40/2020)

XmÂ¡menI Hm^okv Øm]n¡p¶Xn\pÅ amÀK\nÀ-tZiw
FsX¦nepw s]mXpØe-tam, kzImcy Øe-tam, It¿dn-tbm, Bcm[\meb§Ä,
hnZym`ymk Øm]\§Ä, Bip]{XnIÄ F¶nhbn-tem, cm-jv {So-b ]mÀ-«n-Ifpw Øm\mÀ-Yn-Ifpw Xn-c-sª-Sp¸n-t\m-Sv A-\p-_-Ôn-¨v XmÂ-¡menI Hm^okpIÄ XpS§cpXv.
]©mb¯nsâ Imcy¯nÂ t]mfnwKv tÌj³ {]hÀ¯n¡p¶ sI«nS¯nsâ 200 aoäÀ
]cn[nbnepw \Kck`m Øm]\§fpsS Imcy¯nÂ t]mfnwKv tÌj³ {]hÀ¯n¡p¶
sI«nS¯nsâ 100 aoäÀ ]cn[nbnepw C¯cw Hm^okpIÄ {]hÀ¯n¸n¡cpXv.
(Xt±iw 41/2020)

s]mXptbmKw, PmY F¶nh \S¯p¶Xn\v kab]cn-[n _m[Iw
cm{Xn ]¯v aWn¡pw cmhnse Bdp aWn¡pw CSbnÂ s]mXptbmKw
\S¯cpXv. PmY-tbm, tbmKtam ]mSnÃ. thms«Sp¸v Ahkm\n¡p¶Xn\v 48 aWn¡qÀ
ap¼p apXÂ thms«Sp¸v Ahkm\n¡p¶Xp hscbpÅ kab¯v s]mXptbmKw, PmY
F¶nh ]mSnÃ. D-Zm-l-c-W-¯n\v, thms«Sp¸v \hw_À 27 \v cmhnse 7 apXÂ
sshIpt¶cw 6 hscbmsW¶ncn¡s«. s]mXptbmKw, PmY F¶nh \hw_À 25 \v
sshIpt¶cw 6 aWnhsc am{Xta \S¯mhp.
(Xt±iw 42/2020)

tImgt©cn Xm-eq¡v AZme¯v amänh¨p
Xt±i kzbw`cW Øm]\§fnte¡p-ff sXcsªSp¸v {]{In-bIÄ
hnÚm]\w sNbvXn«pffXn\mÂ Cu amkw 23 \v
tImgt©cn Xmeq¡nÂ
\S¯m\ncp¶
Hm¬sse³
]cmXn
]cnlmc
AZme¯v
C\nsbmcdnbn¸p-mIp¶Xphsc amänh¨Xm-bn Pn-Ãm IfÎÀ Adn-bn-¨p.
(]n-F³]n 4757/20)

ac-§Ä te-ew sN¿pw
PnÃm ]©mb¯nsâ A[nImc ]cn[nbnÂ h-cp¶ ASqÀ Kh. tKÄkv lbÀ
sk¡³-Udn kv-Iqfnsâ tIm¼u-nepff Bªnen, ¹mhv, amhv, ]\, DW§nb hbW
F¶o ac§Ä Cu amkw 23 \v cmhnse 11 \v te-ew sN-¿pw. ASqÀ Kh. tKÄkv lbÀ
sk¡³Udn
kv-IqÄ {]n³kn¸enâ Hm^o-kn-emWv teew.
]s¦Sp¡m³
B{Kln¡p¶hÀ Cu amkw 23 \v cmhnse 10.30 \v ap¼mbn Izt«j³ Hm^oknÂ F¯n-¡Ww. \ncX{Zhyambn 2800 cq]bpsS Un.Un {]n³kn¸ensâ t]cnÂ FSp¯-Xv
Iz-t«jsâ H-¸whbv¡Ww.
(]n-F³]n 4758/20)

cPnkvt{Sj³ ]pXp¡m³ Ahkcw
1999 P\phcn H¶p apXÂ 2019 Unkw_À 31 hsc hnhn[ ImcW§fmÂ
apS§nt¸mb Fwt¹mbvsaâv cPvkvt{Sj³ ]pXp¡m³ km[n¡m¯hÀ¡v AhcpsS
X\Xv ko\ntbmdnän \ne\nÀ¯nsIm-v
cPnkvt{Sj³ ]pXp¡p¶Xn\v
2021
s^{_phcn 28 hsc kabw A\phZn¨v D¯chmbn. DtZymKmÀYnIÄ¡v apS§nb
cPnkvt{Sj³ www.eemployment.kerala.gov.in F¶ sh_v sskänÂ Cu amkw
apXÂ s^{_phcn 28 hsc Hm¬sse\mbn ]pXp¡mw.
(]n-F³]n 4759/20)
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Xt±-i s]mXpsXcsª-Sp-¸v: \ma\nÀtZi ]{XnI
kq£va]cntim[\ C¶v (20)
Xt±i s]mXp sXcsªSp¸nÂ a-Õ-cn-¡p-¶-Xn-\m-bn Øm\mÀYnIÄ \ÂInb
\ma\nÀtZi ]{XnIbpsS kq£va]cntim[\ C¶v (20 ) cmhnse apXÂ Bcw`n¡pw.
PnÃm ]©mb¯v, \Kck`, t»m¡v ]©mb¯v, {Kma]©mb¯v F¶nhnS§fnÂ
e`yamb
\ma\nÀtZi
]{XnIIfpsS
kq£va]cntim-[-\-bmWv
AXmXv
hcWm[nImcnIfpsS t\XrXz¯nÂ C-¶v cm-hn-se apXÂ \-S-¡p-¶-sX-¶v PnÃm sX-csª-Sp-¸v Hm-^o-kÀ Iq-Sn-bm-b PnÃm If-ÎÀ ]n._n \q-lv ]-d-ªp.
Øm\mÀYnXzw ]n³hen¡m\pff Ahkm\ XobXn \hw_À 23 BWv. ]-¯-\wXn-« PnÃbnÂ thm-s«-Sp¸v Unkw_À F-«n-\m-Wv. cmhnse Ggp apXÂ sshIpt¶cw
Bdp h-sc-bmWv thms«Sp¸v k-abw. Unkw-_À 16\v thms«®Â cmhnse F«n\v
Bcw`n-¡pw.
kq£va]cntim-[-\ tIm-hn-Uv am-\-ZÞ-§Ä ]m-en-¨v
tIm-hn-Uv km-l-N-cy-¯nÂ tIm-hn-Uv am-\-ZÞ-§Ä IÀ-i-\-am-bn ]m-en-¨mWv
kq£va]cntim-[-\ \-S-¯p-¶Xv. kq£va ]cntim[\ thfbnÂ Hmtcm hmÀUnsebpw
Øm\mÀ°nIÄ¡pw \nÀt±iIÀ¡pw, GPâpamÀ¡pw am-{X-amIpw {]thi\w
A\phZn¡pI. ]camh[n 30 t]À am-{X-ta A-\p-h-Zn-¡q-sh-¶v PnÃm I-f-ÎÀ A-dn-bn-¨p.
kmaqly AI-ew IÀ-i-\-am-bn ]m-en-¡Ww. kq£va ]cntim[\ thfbnÂ
hcWm[nImcn, D]hcWm[nImcn F¶nhÀ amk-vIv, ssI¿pd, s^bvkv joÂUv,

km\nssäkÀ F¶nh \nÀ_Ôambpw D]tbmKn¡-Ww. kq£va]cntim[\bv¡v
\nba]camb FÃm hyhØIfpw ]men¨ncn-¡-W-sa¶pw If-ÎÀ \nÀ-tZ-in¨p.
(Xt±iw 44/2020)

]¼bnÂ `àÀ¡v kv-\m\¯n\v jhÀ kwhn-[m\w
aÞe aIchnf¡v XoÀYmS\t¯mSv A\p_Ôn¨v i_cnaebnÂ F¯p¶
XoÀYmSIÀ¡v kv-\m\¯n\v ]¼ {XnthWnbnÂ {]tXyI jhÀ kwhn[m\w
GÀs¸Sp¯n. tImhnUv am\ZÞ§Ä \ne\nÂ¡p¶ kmlNcy¯nÂ ]¼bmänse
kv\m\w \ntcm[n¨Xn\v ]Icambn«mWv XmXvImenI jhÀ kwhn[m\w ]¼
{XnthWnbnÂ GÀs¸Sp¯nbXv.
aq¶p bqWnäpIfnembn 60 jhdpIfmWp kÖam¡p¶Xv. Hcp bqWnänse 20
jhdpIfpsS \nÀamWw Xpemamk ]qPIÄ¡v ap³]mbn Xs¶ ]qÀ¯oIcn¨ncp¶p.
aäp c-v bqWnäpIfpsS \nÀamWw DS³ ]qÀ¯nbmIpw. BZy jhÀ bqWnänsâ
\nÀamW sNehv GtgImÂ e£w cq]bmWv. Ahtijn¡p¶ c-p bqWnäpIÄ¡v
20 e£t¯mfw cq]bmWp \nÀamW sNehv.
]¼ {XnthWnbnÂ tZhkzw t_mÀUv tSmbveäv t»m¡nsâ ASp¯mbn {][m\
]mXtbmSv tNÀ¶mWv jhÀ bqWnäv \nÀan¨ncn¡p¶Xv. tZhkzw t_mÀUv Øew
\ÂInbXv {]Imcw taPÀ CdntKj³ hIp¸mWv jhdpIÄ \nÀan¡p¶Xv. hm«À
AtXmdn«nbmWv jhdpIfnte¡v shÅsa¯n¡p¶Xv. D]tbmK tijapÅ aen\Pew
]¼bmänte¡v HgpIp¶Xv Hgnhm¡n Ah tkm¡v]nänte¡v ]¼v sNbvXv kothPv
{Soävsaâv ¹mânÂ F¯n¡pw. tZhkzw t_mÀUnsâ ]cnØnXn hn`mK¯n\mWv CXnsâ
NpaXe.
t^mt«m ASn¡pdn¸vþ jhÀþ i_cnaebnÂ F¯p¶ XoÀYmSIÀ¡v kv-\m\¯n\mbn
]¼ {XnthWnbnÂ Hcp¡nb {]tXyI jhÀ kwhn[m\w.
(]n-F³]n 4761/20)

\thmZb hnZymebe¯nÂ H³]Xmw ¢mkv {]thi\w
sh¨q¨nd PhlÀ \thmZb hnZymeb¯nse H³]Xmw ¢mknÂ HgnhpÅ
koänte¡v Hm¬sse³ At]£ £Wn¨p. At]£IÀ ]¯\wXn« PnÃbnse
kÀ¡mÀ/ kÀ¡mÀ AwKoIrX hnZymeb§fnÂ 2020þ21 ImebfhnÂ F«mw
¢mknÂ ]Tn¡p¶hcpw 2005 sabv H¶nt\m AXn\ptijtam 2009 G{]nÂ 30Xn\p
ap³t]m P\n¨hcmbncn¡Ww.
At]£IÀ¡v www.navodaya.gov.in F¶ sh_vsskäv hgn At]£
kaÀ¸n¡mw. At]£IÄ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn Unkw_À 15. IqSpXÂ
hnhc§Ä¡v 04735 265246
(]n-F³]n 4762/20)

IpäIrXy§sf AXnPohn¨hÀ¡mbn kzbw sXmgnÂ kwcw`§sf¡pdn¨v
Hmdnbâj\v ]cn]mSn \-S-¯n
]¯\wXn« PnÃm s{]mt_j³ Hm-^o-kn-sâ B`napLy¯nÂ s{]mt_j³
]£mNcW-¯nsâ `mKambn PnÃm eoKÂ kÀhokv AtXmdnän, tem & PÌnkv dnkÀ¨v
^ut-j³, IpSpw_-{io F¶nhcpsS klIcWt¯msS IpäIrXy§sf
AXnPohn¨hÀ¡mbn kzbw sXmgnÂ kwcw`§sf¡pdn¨v Hmdnbâj\v ]cn]mSn
kwLSn¸n¨p. tImhnUv t{]mt«mt¡mÄ ]men¨v PnÃm ]©mb¯v lmfnÂ \S¶
Hmdnbâj³ ]cn-]mSn AUo.t]meokv kq{]-v F.bp kp\nÂ Ip-amÀ DZvLmS\w
sNbvXp. PnÃm s{]mt_j³ Hm^o-kÀ F.H A-_osâ A[y£XbnÂ tNÀ¶
tbmK¯nÂ IpSpw_{io PnÃm anj³ tImÀUnt\äÀ F. aWnIWvT³, s{]mt_j³
Hm^okÀ t{KUv 2 kn.Fkv kptcjv IpamÀ, kmaqly\oXn Hm^okv kq{]-v inhZmkv,
FÂ.sP.BÀ.F^v {]Xn\n[n Pn-\p, sP._nPp F¶nhÀ kwkmcn¨p.hnhn[ hnjb§sf
kw_Ôn¨v ssj\n sk_m-Ìy³, tkm_n tPm¬, F³. A-\p]a F¶nhÀ ¢mkpIÄ
\bn-¨p.
t^mt«m A-Sn-¡p-dn¸v: Hm-dn-b-tâ-j³:þ IpäIrXy§sf AXnPohn¨hÀ¡mbn kwLSn-¸n¨p kzbw sXmgnÂ kwcw`§sf¡pdn¨v Hmdnbâj\v ]cn]mSn AUo.t]meokv kq{]-v
F.bp kp\nÂ Ip-amÀ DZvLmS\w sN-¿p¶p.
(]n-F³]n 4763/20)
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hyàamb ImcW§fnÃmsX \ma\nÀt±i]{XnI \nckn¡nÃ
\ma\nÀt±i ]{XnI \nckn¡p¶Xv BÎpIÄ hyàambn ]cntim[n¨Xn\p
tijambncn¡pw.
tIcf ]©mb¯v cmPv/tIcf ap\nkn¸menän BIväpIfnÂ
]dªn«pÅ ImcW§fps-¦nÂ am{Xta kq£va ]cntim[\bnÂ \nckn¡pIbpÅq.
\ma\nÀt±i]{XnI
kaÀ¸n¨
Øm\mÀ°n
_Ôs¸«
X-t±i`cW
Øm]\¯nse AwKamIm³ \nbam\pkrXw tbmKy\sÃt¶m B Øm\mÀ°n
A{]Imcw
_Ôs¸«
]©mb¯nsetbm
ap\nkn¸menänbnsetbm
AwKamIp¶Imcy¯nÂ AtbmKy\msWt¶m hyàambmÂ \ma\nÀt±i]{XnI
\nckn¡s¸Spw.
Øm\mÀ°ntbm
AsÃ¦nÂ
At±ls¯
\ma\nÀt±iw
sN¿p¶bmtfm AÃmsX aämsc¦nepw \ma\nÀt±i]{XnI kaÀ¸n¨n«ps-¦nÂ Ah
\nckn¡s¸-Spw.
\ma\nÀt±i]{XnI \nÝnX 2þmw \¼À t^md¯nÂ Xs¶ kaÀ¸n¨n«nsÃ¦nepw
\ma\nÀt±i]{XnIbnÂ Øm\mÀ°nbpw \ma\nÀt±iw sNbvXbmfpw H¸n«nsÃ¦nepw
\ma\nÀt±i]{XnI \nckn¡s¸Spw.
Øm\mÀ°n aÕcn¡p¶ Xt±ikzbw`cW Øm]\¯nse GsX¦nepw
\ntbmPIaÞew (hmÀUnse) thm«À Bbncnt¡-Xpw F¶mÂ \ma\nÀt±iw
sN¿p¶bmÄ Øm\mÀ°n aÕcn¡p¶ \ntbmPI IaÞe¯nsetbm hmÀUnsetbm
thm«À Bbncnt¡-XmWv.

HcmÄ Hcp Xt±i kzbw`cW Øm]\¯nse H¶ne[nIw \ntbmPIaÞe§fnte¡v \ma\nÀt±i ]{XnI kaÀ¸n¨n«ps-¦nÂ Ahbpw \nckn¡pw. IqSmsX
Øm\mÀ°n bYmhn[n ]Ww sI«nh¨nsÃ¦nepw kXy{]XnÚ AsÃ¦nÂ
ZrV{]XnÚ sNbvXv H¸n«nsÃ¦nepw \nckn¡pw.
kv{Xo--t¡m ]«nIPmXn--t¡m ]«nIhÀ¤¯nt\m Bbn kwhcWw sNbvXn«pÅ
\ntbmPIaÞe¯nte¡v Cu hn`mK¯nÂs¸Sm¯hÀ ]{XnI kaÀ¸n¨n«ps-¦nepw
Øm\mÀ°n \ma\nÀt±i]{XnIbnÂ hbkv IrXyambn tcJs¸Sp¯nbnsÃ¦nepw
\nckn¡pw.
Øm\mÀ°n
thsdGsX¦nepw
\ntbmPIaÞe¯nse
k½XnZmbI\mbncn¡p¶nS¯v _Ôs¸« thm«À]«nItbm {]kà `mKtam {]kà
`mK¯nsâ km£ys¸Sp¯nb ]IÀt¸m \ma\nÀt±i ]{XnIs¡m¸tam AsÃ¦nÂ
kq£va]cntim[\m
kabt¯m
lmPcm¡nbnsÃ¦nepw
\ma\nÀt±i]{XnI
\nckn¡s¸-Spw.
Hcp Øm\mÀ°n kaÀ¸n¨ FÃm \ma\nÀt±i]{XnIIfpw XÅpIbmsW¦nÂ
AXn\pÅ ImcW§Ä DS³ Xs¶ tcJs¸Sp¯n D¯chnsâ km£ys¸Sp¯nb
]IÀ¸v \ÂIp¶XmWv.
GsX¦nepw Hcp \ma\nÀt±i ]{XnI kzoIcn¨n«ps-¦nÂ XÅnb ]{XnIIsf
kw_-Ôn¨v D¯chnsâ km£ys¸Sp¯nb ]IÀ¸v Øm\mÀ°n Bhiys¸«mÂ
\ÂtI-Xm-Wv.
kzoIcn¡s¸« \ma\nÀt±i]{XnIfpsS Imcy¯nÂ Ah kzoIcn¡m\nSbmb ImcW§Ä hcWm[nImcn hyàam¡Wsa¶nÃ. F¶mÂ Hcp \ma\nÀt±i ]{XnI
kzoIcns¸Sp-¶XnÂ Bt£]w D¶bn¨n«pÅ kwKXnIfnÂ {]kvXpX Bt£]w
\nckn¨psIm-v F´psIm-v ]{XnI kzoIcn¡s¸«p F¶ Imcyw hcWm[nImcn
hyàamt¡-Xp-v.
(Xt±iw 45/2020)
]¯\wXn« PnÃbnse ]pXnb Is-bv-³saâv tkm-WpIÄ
AbncqÀ {Kma]©mb¯nse hmÀUv 8 (Nnd¸pdw Ihebpw Nnd¸pdw
tImf\nbpÅ `Khpw) {]tZi§fnÂ \hw_À 19 apXÂ 7 Znhk-t¯¡p Is-bv³saâv tkm¬ \nb{´Ww.
tcmKw ØncoIcn¨hcpsS {]mYanI k¼À¡]«nI Dbcp¶XpIW¡nseSp¯v
PnÃm saUn-¡Â Hm-^o-k-dpsS (BtcmKyw) ip]mÀi {]ImcamWv ]pXnb Is-bv³saâv tkmWpIÄ PnÃm IfÎÀ ]n._n. \qlv {]Jym]n¨Xv.
(]n-F³]n 4764/20)

Is-bv-³saâv tkm¬ \nb{´W¯nÂ \n¶pw Hgnhm¡n
sh¨p¨nd {Kma]©mb¯nse hmÀUv 11 (I¡pSp¡ `mKw) s\Sp{¼w
{Kma]©mb¯nse hmÀUv 12 (Agt¯cn `mKw), dm¶n þ ]gh§mSn {Kma]©m¯nse
hmÀUv 10 (A³]¯nc-v tImf\n `mKw), aebme¸pg {Kma]©mb¯nse hmÀUv 11
(aebme¸pg tZhn t£{Xw DÄs¸Sp¶ aebme¸pg Su¬ `mKw), sNdptImÂ
{Kma]©mb¯nse hmÀUv 7 ( apt-m¯pÂ]Sn apXÂ I\mÂ tdmUnsâ Ccphiw
DÄ¸sSbp-Å sI.F-kv.F-¨v._n tImf\n `mKw ), hmÀ-Uv 5 (apt-m¯pÂ]Sn apXÂ
I\mÂ tdmUnsâ Ccphiw DÄ¸sSbpÅ sI.F-kv.F-¨v._n tImf\n `mKw),
IeªqÀ {Kma]©mb¯nse hmÀUv 2 (]penhmcm¯v tdmUv apXÂ ]uh¯v ]Sn
hscbpÅ `m-Kw), sagpthen {Kma]©mb¯nse hmÀUv 8 ( CehpwXn« ) hmÀUv 9
(taet¯ap¡v apXÂ CehpwXn« Su¬ hscbpÅ `mKw) {]tZi§sf \hw_À 20
apXÂ- Is-bv-³saâv tkm¬ \nb{´W¯nÂ- \n¶pw Hgnhm¡n PnÃm IfÎÀ ]n._n
\qlv D¯chv ]pds¸Sphn¨p.
(]n-F³]n 4765/20)
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പത്തനംതിട്ട
ക ോവിഡ്
ബുളളറ്റിന്


19.11.2020

പത്തനംതിട്ട
ജില്ലയില്
 ഇന്ന് 200 പപര്
ക്ക്
പ

ോവിഡ്
-19 സ്ഥിരീ

രിച്ചു

ജില്ലയില്
 ഇന്ന് 148 പപര്
പരോഗമുക്തരോയി
ഇന്ന്കരോഗം
സ്ഥിരീ

രിച്ചവരില്


8 കപര്
വികേശ
രോജ്യങ്ങളില്
നിന്ന്വന്നവരും

മറ്റ്സംസ്ഥോനങ്ങളില്
നിന്നും
വന്നവരും

, 19 കപര്


, 173 കപര്
സമ്പര്
ക്കത്തിലൂടെ
കരോഗം

ബോധിച്ചവരുമോണ്
. ഇതില്
സമ്പര്
ക്കപശ്ചോത്തലം
വയക്തമല്ലോത്ത

48 കപരുണ്ട്
.

ഇന്ന്കരോഗബോധിതരോയവരുടെ
തകേശസവയംഭരണ
സ്ഥപനങ്ങള്
തിരിച്ചുളള ണക്ക്
ക്

മനമ്പര്
 , തകേശസവയംഭരണ
സ്ഥോപനം , കരോഗബോധിതരോയവരുടെ
, എണ്ണം

1 അെൂര്

(പന്നിവിഴ, അെൂര്
) 4
2 പന്തളം
(മുെിയൂര്
ക

ോണം
, പന്തളം,

െയ്ക്കോെ്
, ുരമ്പോല
) 6

3 പത്തനംതിട്ട
(ടവട്ടിക്പം , ചുരുളികക്കോെ്, കപട്ട , വെക്കുപ്പുറം
)
8
4 തിരുവല്ല
(ചുമക്ത, തിരുമൂലപുരം
, ുറ്റപ്പുഴ , ചോലക്കുഴി, തു

ലകേരി,

ോവുംഭോഗം
, വോരിക്കോെ്11

5 ആനിക്കോെ്
(ആനിക്കോെ്
, ടവണ്
 പോല
) 2
6 ആറന്മുള
(ആറന്മുള
, നോല്
 ക്കോലിക്കല്
 ,

ുറിച്ചിമുട്ടം
)

3

7 അരുവോപുലം
(

കല്ലലികത്തോട്ടം , ട

ോക്കോകത്തോെ്
, ടനല്ലിക്കോമ്പോറ , ഐരവണ്
) 10

8 അയിരൂര്

(അയിരൂര്
, ക

ോളഭോഗം
) 3

9 ടചന്നീര്
ക്കര 1
10 ടചറുക
(ടചറുക

ോല്

ോല്
) 2

11 ഏറത്ത്
(മണക്കോല, ചോത്തന്നൂര്
പുഴ , ഏറത്ത്
) 3
12 ഏനോേിമംഗലം
(മോരൂര്
, കതപ്പുപോറ
)
2
13 ഇരവികപരൂര്
 1
14 ഏഴം
(ഏഴം

ുളം
ുളം
, ഏനോത്ത്
) 2

15 എഴുമറ്റൂര്

(ടവണ്ണുക്കുളം , എഴുമറ്റൂര്
 , വോളക്കുഴി
, ചുഴന്ന
) 5
16
(
17

െമ്പനോെ്
െമ്പനോെ്
, തുവയൂര്
സൗത്ത്, ടനല്ലിമു  ള്, മഞ്ഞോലി
) 7
ലഞ്ഞൂര്


(അതിരുങ്കല്
 , മുറിഞ്ഞ  ല്
, ലഞ്ഞൂര്
 ,
18

ല്ലൂപ്പോറ

(തുരുത്തിക്കോെ്
, ല്ലൂപ്പോറ
)
19

ോട്ടൂര്
 , കതോട്ടഭോഗം,

20 ട

വിയൂര്
) 5

ോെുമണ്


(ചന്ദനപ്പളളി , ട
21 ക

ോെുമണ്
 , അങ്ങോെിക്കല്
) 5

ോയിക്പം

ുമ്പനോെ്
) 4

22 ക

ോന്നി

(മങ്ങോരം, ക

ോന്നി, പയ്യനോമണ്
 , മഠത്തില്
 ോവ്
, എലിയറയ്ക്ക
ടപരികഞ്ഞോട്ടയ്
ല്
ക്ക
) ല്

23 ക

ോട്ടോങ്ങല്
 1

24 ക

ോഴകേരി

(ടതകക്കമല
, ീഴു ,ര
ക
25

4

വിയൂര്


(ക

(

ോഴകേരി
) 8

ുളനെ

(ഉളളന്നൂര്
 , ടെട്ടൂര്
 , മോന്തു ,
26

ൂെല്
) 5

ുളനെ
)4

ുന്നന്തോനം

(വളളിക്കോെ്
, ുന്നന്തോനം
) 3
27

ുറ്റൂര്
 1

28 മലയോലപ്പുഴ
(ടവട്ടൂര്
 , മുണ്ടയ്ക്ക ല്, ഏറം
, മലയോലപ്പുഴ , തോഴം
)9
29 മല്ലപ്പളളി
(നോര

ത്തോണി
, മല്ലപ്പളളി

,

ീഴ്
വോയ്പ്പൂര്
)
6

30 ടമഴുകവലി
(ഉളളന്നൂര്
) 2
31 മമലക്പ
(മമലക്പ, കമടക്കോഴൂര്
) 4
32 നോറോണംമൂഴി
(നോറോണംമൂഴി
, ക്കുെുമണ്
) 5
33 നോരങ്ങോനം
(നോരങ്ങോനം
) 2
34 ടനെുക്മ്പം
(കമക്പോല്
 , ടനെുക്മ്പം
) 2
35 നിരണം
(നിരണം
)2
36 പളളിക്കല്

(ടനല്ലിമു  ള്, പളളിക്കല്
 , പഴ

ുളം
)5

37 പന്തളം
-ടതകക്കക്കര
(ഭഗവതിക്കുംപെിഞ്ഞോറ്
, തട്ട) 2
38 ടപരിങ്ങര
(ടപരിങ്ങര, ആലുംതുരുത്തി
, കമക്പോല്
) 7
39 ക്പമോെം
(ഇളപ്പുപോറ , ക്പമോെം
) 3
40 റോന്നി
(റോന്നി
) 2

13

41 റോന്നി
-പഴവങ്ങോെി
(

ോരി

ുളം
, പഴവങ്ങോെി
) 4

42 റോന്നി
-ടപരുനോെ്
(

ണ്ടം

ുളം
)2

43 തണ്ണികത്തോെ്
(തണ്ണികത്തോെ്
)

4

44 കതോട്ടപ്പുഴകേരി

1

45 തുമ്പമണ്
 1
46 വളളികക്കോെ്
(വോഴമുട്ടം
ഈസ്റ്റ്

,

ുെമുക്ക്
, വളളികക്കോെ്
,മ

പ്പട്ടൂര്
)

10

47 ടവച്ചൂച്ചിറ
(മണ്ണെിശോല , ചോത്തന്
 തറ, ടവച്ചൂച്ചിറ
)
48 മറ്റ്ജ്ില്ലക്കോര്


1

ജ്ില്ലയില്
ഇതുവടര
ആട

18340 കപര്
ക്ക്കരോഗം
സ്ഥിരീ

സമ്പര്
ക്കം
മൂലംകരോഗം
സ്ഥിരീ
ക

3

രിച്ചിട്ടുണ്ട്
. ഇതില്


14649 കപര്


രിച്ചവരോണ്
.

ോവിഡ്
- 19 മൂലംജ്ില്ലയില്
ഇതുവടര 104 കപര്
മരിച്ചു
.

ൂെോടത
ക

ോവിഡ്
ബോധിതരോയ

9

കപര്
മറ്റ്കരോഗങ്ങള്
മൂലമുളള
സങ്കീര്
ണ്ണത നിമിത്തം
ള്
മരിച്ചിട്ടുണ്ട്
.
ജ്ില്ലയില്
ഇന്ന്

148 കപര്
കരോഗമുക്തരോയി
. ആട കരോഗമുക്തരോയവരുടെ
എണ്ണം

16348

ആണ്
.
പത്തനംതിട്ട
ജ്ില്ലക്കോരോയ

1879 കപര്
കരോഗി

183 കപര്
ജ്ില്ലയ്ക്ക
പുറത്തും
്
ചി

ളോയിട്ടുണ്ട്
. ഇതില്


1696 കപര്
ജ്ില്ലയിലും ,

ിത്സയിലോണ്
.

ജ്ില്ലയില്
ഐടസോകലഷനിലുളളവരുടെ
എണ്ണം
. ക്

മ

നമ്പര്
 , ആശുപക്തി /സിഎഫ്
ള്
എ ല്
െിസി
/സിഎസ്എ ല്
െിസി , എണ്ണം
1 ജ്നറല്
ആശുപക്തി
പത്തനംതിട്ട 28
2 ജ്ില്ലോആശുപക്തി
ക ോഴകേരി

110

3 റോന്നികമനോംകതോട്ടം
സിഎസ്എ ല്
െിസി
4 പന്തളം
അര്
ച്ചനസിഎഫ്എ ല്
െിസി
5ക

35
65

ോഴകേരി
മുത്തൂറ്റ്
സിഎസ്എ ല്
െിസി

120

6 ടപരുനോെ് ോര്
മ്മല്
സിഎഫ്എ ല്
െിസി 60
7 പത്തനംതിട്ട
ജ്ികയോസിഎഫ്എ ല്
െിസി
8 അെൂര്
ക്ഗീന് വോലിസിഎഫ്എ
െിസി
ല്
9 ടനെുക്മ്പം
സിഎഫ്എ ല്
െിസി

60

ോവിഡ്
- 19 ബോധിതരോയി
വീെു

12 സവ

ോരയ
ആശുപക്തി

39

36

10 മല്ലപ്പളളി
സിഎഫ്എ ല്
െിസി
11 ക

57

ളില്
നിരീക്ഷണത്തില്
 ഴിയുന്നവര്

845

ളില്

126

ആട 1581
ജ്ില്ലയില്
 2651 ക

ോണ്
 െോക്ുട നിരീക്ഷണത്തില്
ള്
ഉണ്ട്. വികേശത്തുനിന്നും

തിരിടച്ചത്തിയ 2379 കപരും
, മറ്റ്സംസ്ഥോനങ്ങളില്
നിന്നും
തിരിടച്ചത്തിയ
നിലവില്
നിരീക്ഷണത്തിലോണ്
. വികേശത്തുനിന്നും
ഇന്ന്തിരിടച്ചത്തിയ

4170 കപരും
166 കപരും
, മറ്റ്

സംസ്ഥോനങ്ങളില്
നിന്നും
ഇന്ന്എത്തിയ

165 കപരുംഇതില്
ഉള്ടപ്പെുന്നു
.ആട

9200 കപര്


നിരീക്ഷണത്തിലോണ്
.
ജ്ില്ലയില്
വിവിധ
പരികശോധന ക്കോയി
ള്
ഇതുവടര
കശഖരിച്ച
സോമ്പിളു  ള്
ക്

മനമ്പര്
 , പരികശോധനയുടെ
കപര് , ഇന്നടല
വടരകശഖരിച്ചത്

1 മേനംേിന
പരികശോധന
(ആര്
െിപിസിആര്
ടെസ്റ്റ്
)
2 റോപ്പിഡ്
ആന്റിജ്ന്
പരികശോധന
(നയു)
3 റോപ്പിഡ്
ആന്റിജ്ന്
(റിപീറ്റ്
)

, ഇന്ന്കശഖരിച്ചത് , ആട

111296 711 112007

87667 1269 88936

2727 190 2917

4 റോപ്പിഡ്
ആന്റികബോഡി
പരികശോധന

485 0 485

5 ക്െൂനോറ്റ്പരികശോധന 3740 24 3764
6 സി.ബി.നോറ്റ്പരികശോധന 229 5 234
ആട കശഖരിച്ച
സോമ്പിളു ള്
ൂെോടത
ജ്ില്ലയിടല
സവ

206144 2199 208343

ോരയ
ലോബു

ളില്
നിന്ന്ഇന്ന്

1255 സോമ്പിളു ള്

കശഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്
.
ഗവണ്
 ടമന്റ
ലോബു
്
കശഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്
.
ജ്ില്ലയില്
ക

ളിലും
, സവ

1518 സോമ്പിളു

ക

ോളു

ളിലുമോയി
ഇന്ന്ആട

3454 സോമ്പിളു ള്

ളുടെ
ഫലംലഭിക്കോനുണ്ട്
.

ോവിഡ്
19 മൂലമുളള
മരണനിരക്ക്0.57 ശതമോനമോണ്
. ജ്ില്ലയുടെ
ഇന്നടത്ത

ടെസ്റ്റ്കപോസിറ്റീവിറ്റി
കററ്റ്
റൂമില്
66 ക

ോരയ
ലോബു

ോളു

8.22 ശതമോനമോണ്
. ജ്ില്ലോടമഡിക്കല്
ഓഫീസറുടെണ്
 കക്െോള്


ളും
, ജ്ില്ലോേുരന്തനിവോരണ
വിഭോഗത്തിന്ടറണ്
 കക്െോള്
റൂമില്


117

ളും
ലഭിച്ചു
.

വോറന്മറനിലുളള
ആളു ക്ക്
ള് നല്
ഇന്ന് 1393 ക

ോളു നെത്തു
ള്

ുന്ന
മസകക്കോളജ്ിക്കല്
സകപ്പോര്
ട്ടിന്ടറ
ഭോഗമോയി
യും
, 13 കപര്
ക്ക് ൗണ്
 സിലിംഗ്
നല് ു യും
ടചയ്.ത ു

ജ്ില്ലോതല
പ്ലോനിംഗ്
മീറ്റിംഗ്
രോവിടല

ട ുടെ
10 ന്ജ്ില്ലോ ളക്റ
കചമ്പറില്
 ൂെി
. കക്പോക്ഗോം

ഓഫീസര്
മോരുടെയും
മോകനജ്്
ടമന്റെീം
് ലീഡര്
മോരുടെയും
റിവയൂമീറ്റിംഗ് , ജ്ില്ലോടമഡിക്കല്

ഓഫീസറുടെ
കചമ്പറില്
മവ

ുകന്നരം4.30 ന്

ൂെി
.

