
 

    

കേരള സര്ക്കാര്ക് 
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് 

 കോവിഡ് പ്രതികരാധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സര്ക്കാര്ക് ആകരാഗയ വകുപ്പ് 

നിര്ക്കേശ പ്ര പ്രോരര കേരളത്തിന്റത ര്തിര്ക്ന ന്രാാര്ക്ുള്ള കോവ കോവിഡ് 

വാക്സിന് രജികേഷന് ആരരഭിച്ചിരിുന്നു. ഈ സാഹ്ചരയത്തില് 

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിനു േീഴില് പ്രവര്ക്ത്തിുന ാ ാ ധസദനങസങനിലുളി ര  

ഓര്ക്ഫകനജ് േകട്രോാ് ക ാര്ക്ഡ്  അരഗീോരര്ള്ള കോവ ധസദനങസങനിലുളി ര ഉള്ള കോവ 

താമസകാര്ക്ക് വാക്സികനഷന് രജികേഷന് മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശ പ്രിലു് ചുവന്റെ 

കചര്ക്ുന്നു. 

 2022 ജനുവരി 1-ന് 60 വയകസാ അതിന് ര്േളികതാ പ്രായമായവര്ക്ുര 

45നുര 59നുര ഇെയില് പ്രായര്ള്ള കോവ മറ്റ് കരാഗ ാധിതര്ക്ുര കോവിഡ് 

വാക്സികനഷന് മാര്ക്ച്ച ് 1 ര്തല് തഭയമാണ്. 

ര്തിര്ക്ന ന്രാാര്ക് / ധസദനങസങനത്തിന്റത താമസകാര്ക്  
ാനിവര്ക്ക് കോവിഡ് വാക്സികനഷന് മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശ പ്രിലു് 

60 വയസിന് ര്േളി ള്ള കോവവര്ക്ുര 45നുര 59നുര  ഇെയില് 
പ്രായര്ള്ള കോവ മറ്റ് കരാഗ ാധിതര്ക്ുര......  



 

  

 
 വാക്സികനഷന് തഭിുനതിനായി cowin.gov.in ാന ന്റവ ് സസറ്റ് 
ര്കേനകയാണ്  രജിേര്ക് ന്റചകേണ്ടത്.  

 

 

 

 

 

 

 

 ഒരു ന്റമാസ ല് നമ്പര്ക് വഴി 4 കനരുന്റെ രജികേഷന് നെത്താവുനതാണ്. 

 സര്ക്കാര്ക് ആശുനത്രിേളില് നിന്നുര വാക്സിന് സ്ജനയമായി തഭിുര. 

 സര്ക്കാര്ക് ആശുനത്രിേളില് കനരിന്റെത്തി രജിസ്റ്റര്ക് ന്റചയ്തു വാേ് സികനഷന് 
സവീേരികാവുനതുമാണ്. 

 താമസകാരുന്റെ കനര്, വയസ്, സ്ത്രീ/പുരുഷന്  കോണ്ൊക്ട് ് നമ്പര്ക്, 
ആധാര്ക്/മകറ്റന്റതങ്കി ര കഫാകൊ നതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കോവ അരഗീകൃത തിരിച്ചറിയല് 
കരേയുന്റെ നമ്പര്ക് ഇവ രജികേഷനായി തഭയമാകകണ്ടതാണ്. തിരിച്ചറിയല് 
കരേ അന് കതാഡ്  ന്റചകേണ്ടതാണ്. 

 വാക്സികനഷന് കേന്ദ്രര, വാക്സികനഷന് തീയതി ഇവ രജികേഷന് സമയത്ത് 
തന്റന തിരന്റെടുകാവുനതാണ്. 

 വാക്സികനഷന് ന്റസെറുേളായി പ്രവര്ക്ത്തിുന സര്ക്കാര്ക് ആശുനത്രിേ്  
സി.ജി.ാച്ച.്ാസ് ആശുനത്രിേ്  സവോരയ ആശുനത്രിേ്  ന്റനാതു 
ന്റേെിെിലു് ാനിവയുന്റെ വിവരിലു് രജികേഷന് നെനെി ക്രമിലു്  മറ്റ് 
വിശ പ്രങ വിവരിലു് ാനിവ ചുവന്റെ കചര്ക്ത്ത ന്റവ ്  സസറ്റുേളില് 
തഭയമാണ്. 

www.dhskerala.gov.in 
www.arogyakeralam.gov.in 
www.sha.kerala.gov.in  

 



 

    

കേരള സര്ക്കാര്ക് 
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് 

സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ട് കററ്റ്, വിോസ് ഭവന്,  

അഞ്ാര നിത, നി.ാര.ജി  തിരുവനന്തപുരര 
ന്റവ ് 

ഇന്റമയില്  

 വാക്സികനഷന് കേന്ദ്രര  വാക്സികനഷന് തീയതി ഇവ തിരന്റെടുുകമ്പാ് 
താമസകാര്ക്ക് സാമൂഹ്യ  അേതര നാതികാന് നറ്റുന വിധത്തില് 
അവന്റര ഏറ്റവുര അടുത്തുള്ള കോവ സര്ക്കാര്ക് വാക്സികനഷന് കേന്ദ്രിലുളില് 
ന്റോണ്ടുകനാോനുതകുന തരത്തില് തീയതി, വാക്സികനഷന് കേന്ദ്രര 
ാനിവ തിരന്റെടുകകണ്ടതാണ്. 

 താമസകാരുന്റെ വാക്സിന് രജികേഷനുമായി  ന്ധന്റനെ് ഏന്റതങ്കി ര 
സാകങ്കതിേ പ്രശ്നിലു്  സരശ പ്രയിലു് ഉള്ള കോവ നക്ഷര 1507-ാന കോ് 
ന്റസെര്ക് നമ്പര്ക്, ങിശ പ്ര 1056  0471-2552056 ാനീ നമ്പരുേളില് 
 ന്ധന്റപ്പകെണ്ടതാണ്. 

 കൂൊന്റത അങ്കണവാെിേ് ര്കേന കശ പ്രേരിച്ച 47 തക്ഷകത്താളര വരുന 
വകയാജനിലു്ക് വാക്സികനഷന് തഭയത ഉറപ്പാുനതിന്റെ ഭാഗമായി 
ജി ാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസര്ക്മാര്ക് ജി േളില് നിന്നുള്ള കോവ വകയാജന 
രജികേഷന് നിരീക്ഷിച്ച ്ാ ാ വകയാജനിലുളുന്റെയുര രജികേഷന് രണ്ട് 
ങിവസത്തിനുള്ള കോവില് തന്റന നെത്തുനതിനു കവണ്ട നെനെിേ് 
തവരിതഗതിയില് സവീേരികകണ്ടതാണ്. 

facebook.com/sjd.suneethi           sjd.kerala.gov.in 


