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േകാവിഡ് 19 - ലൂ� േലഖന�ൾ 
 
േകരള ശാസ്�തസാഹിത� പരിഷ�് ലൂ� ഓൺൈലൻ സയൻസ് േപാർ�ലിൽ 
�പസി�ീകരി� േകാവിഡ്19 മായി ബ�െ�� േലഖന�ൾ, മാർ�നിർേ�ശ�ൾ 
വീഡിേയാകൾ, �പതിദിന അവേലാകന�ൾ എ�ിവ ചുവെട േചർ�ു�ു. 
 
േലഖന�ൾ �പസി�ീകരി� തി�തികളിെല �ിതിവിര�ള�ം അേതവെരയു� 
േകാവിഡ്19 സംബ�ി� അറിവുകള�െട അടി�ാന�ിൽ ഉ�താണ്. േകാവിഡ് 19 
സംബ�ി��� വിവര�ൾ അനുദിനം മാറിെ�ാ�ിരി�ു� സാഹചര��ിൽ 
ഇ�ാര�ം �ശ�ി�ുമേ�ാ. 
 
തലെ��ിൽ െതാ�് െകാ�് േലഖനം വായി�ാം 

പകർ�വ�ാധികൾ ചരി�തവും ശാസ്�തവും 
 
=>ആേഗാളമഹാമാരികൾ: േരാഗനിയ��ണ�ിെ� ശാസ്�തവും 
ചരി�തവും. 
 
=> പൗരാണികേരാഗ�ൾ മ�ിനും മ�ിനുമടിയിൽ നി�ുയർ�് വരുേ�ാൾ 
 
=> ജാന�് പാർ�റും വസൂരി നിർ�ാർ�നവും 
 
=>  ൈവറസുകള�െട ഉ��ിയും പരിണാമവും  

=>  വ�ാൽ വനിതയുെട ൈവറസ് േവ� 
 
=> ജലേദാഷം മുതൽ ന��േമാണിയ വെര – െകാേറാണയുെട 
േവഷ�കർ�കൾ 

=> െകാേറാണയും, കാരി മു�ിസും 

=> N95 െ� കഥ 

=>പകർ�വ�ാധികള�ം െമഡി�ൽ GIS-ഉം – ഭാഗം 1 

=> മേലറിയ നിർ�ാർ�നം –  ഒരു വിയ�്നാം അനുഭവം – ഭാഗം 2 
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=>  ബി.സി.ജി വാക്സിെന കുറി�് എ�ാണ് ഇേ�ാൾ പറയാൻ ? 

=>ൈവറസും വ�ാലും ത�ിെല�് ? 
 
 

േകാവിഡ് ഗേവഷണ�ൾ 

=>  െകാേറാണ ൈവറസ് : ജനിതകേ�ശണി നിർണയവും വംശാവലികള�ം 

=> ജനിതകേ�ശണീകരണം േകരള�ിൽ 

=> �പതീ� നൽകു� COVID – 19 ഔഷധ പരീ�ണ�ൾ 

=> നിരീ�ണ കാലവും േരാഗനിർണയവും 

=> േകാവിഡ് 19 പുതിയ അറിവുകള�ം സമീപന�ള�ം 

=> േകാവിഡ് ൈവറസിെ� എ�വും േരാഗവ�ാപനവും 

 => േകാവിഡ് 19 ഉം ഹൃദയവും – പുതിയ അറിവുകൾ േതടി 

=> ചി�ത ജീൻലാംപ് – േവഗ�ിൽ െട�് ഫലം നൽകു� കി� ്

=> േകാവിഡ് നിയ��ണേ�ാെടാ�ം ഗേവഷണവും േകരള�ിൽ 
 
=>ൈവറസുകെള നശി�ി�ാൻ േസാ�ിെന�െന കഴിയു�ു? 

 
=>െകാേറാണെയ വാക്സിൻ െകാ�് വരുതിയിലാ�ാനാകുേമാ?; 
 
=>േകാവിഡ്-19: േരാഗനിർണയരീതികള�ം നിലവിെല സാഹചര�വും; 

=> പൂ��ും കടുവ�ും േകാവിഡ് – ൈവറസ് മനുഷ�രിൽ നി� ്
മൃഗ�ളിേല � ്

=>  േകാവിഡ് നിയ��ണേ�ാെടാ�ം ഗേവഷണവും േകരള�ിൽ 

=> റാപിഡ് െട��കൾ (Rapid tests) എ�്, എ�ിെന, ആർെ��ാം? 

=>  ൈചനേയാ  അേമരി�േയാ നിർ�ി� ൈജവായുധമ� േകാവിഡ്-19 

=>  ഒരി�ൽ േകാവിഡ്-19 വ�ു േഭദം ആയാൽ വീ�ും ഈ േരാഗം 
വരുേമാ ? 
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=>േകാവിഡ്-19: ഏ�വും പുതിയ പഠന�ൾ പറയു�െത�് ? 
 
=>  േകാവിഡ്19 – എ�ത ൈവറസ് അക�ു കയറു�ു എ�തു �പധാനം 

=>  െകാേറാണ മഹാമാരിെയ സംബ�ി�്  ഇ��ൻ ശാസ്�ത�രുെട 
�പസ്താവന 

=>  േകാവിഡ് 19 – സ്�തീയും പുരുഷനും 
 
=>േകാവിഡ്-19 – െകാേറാണ ൈവറസ് ബാധയുെട ഔേദ�ാഗികനാമം  

=> േകാവിഡ് 19 ഉം ഇൻക��േബഷൻ കാലവും 

=> േകാവിഡ് – പുതിയ മ��േ�ഷൻ 

=> േകാവിഡ് േരാഗനിർണയം – ഉമിനീർ െട�ിംഗ് 

=> േകാവിഡ്-19 ൈവറ�ിെന തുര�ു� ത�ാ�തകൾ  

=> േകാവിഡും �കിസ്പർ െട��ം 

=> േകാവിഡും മരണസാധ�തയും – പുതിയ പഠന�ൾ 

=>  വരു�ൂ ശാശ�ത സൂ�്മാണു �പധിേരാധകു�ായ�ൾ 

ൈവേറാളജി  

=> ൈവേറാളജി�് ഒരാമുഖം 

=> MERS  

=> SARS 

=> നിപ ൈവറസ് 

=> എേബാള ൈവറസ ് 

എ�ിെഡേമാളജി - േരാഗവ�ാപനശാസ്�തം  

=> എ�ിെഡമി�്, പാൻെഡമി�്, എൻെഡമി� ്

=> ചരി�തം പറയു�ത ്
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=>  റിസ്ക് എടു�േണാ? 

=> െട��ം അതിെ� വ�ാഖ�ാനവും 

=> �പാർ�നയിൽനി�് പ�ിക് െഹൽ�ിേല�് 

=> റിസ്ക് ഫാക്�റുകള�െട വരവ് 

=> നിരീ�ണവും താരതമ�വും 

=>  പരീ�ണവും െതളിവും 

=> എ�ിെഡമിേയാളജി പുതിയ കാല�് : കുതി��ം കിത��ം 
 

 
വാക്സിൻ - ഗേവഷണം 

=>   വാക്സിൻ – പലവിധം 

=> േകാവിഡ് 19 – എ�െനയാണ് വാക്സിനുകൾ പരിഹാരമാവു�ത് ? 

=> ഓക് സ് േഫാർഡ് വികസി�ി� േകാവിഡ് വാക് സിെ� ആദ�ഘ� 
പരീ�ണം  

=>ഇ��ൻ നിർ�ിത വാക്സിൻ ആശ�കള�ം �പതീ�കള�ം 

=> റഷ�യിൽ നി�ും വരു�ൂ, േകാവിഡ്19 വാക്സിൻ 

=> െകാേറാണെയ വാക്സിൻ െകാ�് വരുതിയിലാ�ാനാകുേമാ? 

=>ഓക്സ്േഫാർഡ് വാക്സിൻ പരീ�ണം തുടരാൻ സാധ�ത 

=> േകാവിഡ് വാക്സിൻ എേ�ാൾ വരും ? 
 

ആേരാഗ� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ 

=> ജന�േളാട് കഴിവതും െപാതുവിട�ൾ ഒഴിവാ�ണെമ�് 
പറയു�െത�്െകാ� ് 
=> COVID 19 – അറിേയെ�െത�ാം 
=>എ�ത േപടി�ണം ഈ പുതിയ െകാേറാണെയ? 
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=> േകാവിഡ് 19 – ൈക കഴുകലിെ� �പാധാന�ം 

=>  എ�ുെകാ�് മാസ്ക് ധരി�ണം ? 

=>  ന�ുെട ഈ കാലം േരഖെ�ടു�ി െവേ��ത് �പാധാനമാണ ്

=> വീ�ിൽ മാസ്ക് ഉ�ാ�ാം 
=>  േകാവിഡ്19 – എ�ത ൈവറസ് അക�ു കയറു�ു എ�തു �പധാനം 

=> േകാവിഡ് മാ�തമ�, വയനാട് കുര�ുപനിെ�തിെരയും കരുതലിലാണ് 

=> മൂ�ാം വാര�ിെല െകാേറാണ 

=> െകാേറാണ�ാലെ� വീടക�ൾ 

=> േകാവിഡ്19- പകർേ�തര േരാഗികള�െട �പേത�ക �ശ��്  

=> േകാവിഡ് 19-ഉം കു�ു�ള�ം 
 
=>േകാവിഡ് 19 – വ�ാപനം മൂ�ാം ഘ��ിേല�്: ജാ�ഗത േപാര അതിജാ�ഗത 
േവണം 

=> വൃ�ിയുെട േഗാവണി കയറാം, ൈവറസുകെള �പതിേരാധി�ാം 

=>  �ിരമായി മദ�ം ഉപേയാഗി�ു�വർ �ശ�ി�ുക. 
 
=>േകാവിഡ് 19 : ഈ ദിവസ�ളാണ് നിർണായകം 
 
=>േകാവിഡ് 19 – ഓമനമൃഗ�െള കുറിേ�ാർ�് ആശ� േവ� 
 
=>  േകാവിഡ്19 – എ�ത ൈവറസ് അക�ു കയറു�ു എ�തു �പധാനം 

=> െകാേറാണ – േകരള�ിൽ ഇേ�ാൾ െചേ��ത് 
 
=>േകാവിഡ് 19: ഐേസാേലഷനിൽ കഴിയു�വർ ഇ�ാര��ൾ �ശ�ി�ുക 

=>  േകാവിഡ്19 – ഗർഭിണികള�െട �ശ�യ്�് 

=> സ��േസനയിെല അംഗ�േളാട് 

=> കമ��ണി�ി കി�നും സ��േസനയും – �ശ�ിേ�� കാര��ൾ 

=> േലാ�് െഡൗൺ: ദുര�മാകു�തിന് മുൻപു� അവസാന അവസരം 
=> െകാേറാണ ൈവറസ് – ആശ�യ� േവ�ത് ജാ�ഗത 

=> അയൽപ�െ�ാരാൾ�് േകാേറാണ േരാഗം ബാധി�ാൽ നാം എ�ു 
െച�ണം? 
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https://luca.co.in/kyasanur-forest-disease-wayanad/
https://luca.co.in/covid-19-3rd-week/
https://luca.co.in/covid19-equality-in-the-family/
https://luca.co.in/covid-19-and-ncd-patients/
https://luca.co.in/infants-and-covid-19/
https://luca.co.in/covid-19-control-and-prevention-next-step/
https://luca.co.in/covid-19-control-and-prevention-next-step/
https://luca.co.in/hygiene-ladder/
https://luca.co.in/alcohol-withdrawal-syndrome/
https://luca.co.in/preventing-covid-19-spread-in-communities/
https://luca.co.in/covid-19-pets/
https://luca.co.in/first-50-days-of-the-covid-19-epidemic-in-china/
https://luca.co.in/covid-19-how-much-virus/
https://luca.co.in/corona-what-we-can-do/
https://luca.co.in/instruction-for-home-isolation/
https://luca.co.in/covid-19-infection-and-pregnancy/
https://luca.co.in/covid19-youth-volunteer-force/
https://luca.co.in/community-kitchen-volunteer-force/
https://luca.co.in/lockdown-thummarukudy/
https://luca.co.in/corona-virus-update/
https://luca.co.in/corona-virus-update/
https://luca.co.in/neighbour-neighbour-helping-each-other-time-crisis/
https://luca.co.in/neighbour-neighbour-helping-each-other-time-crisis/
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=> പകർ�വ�ാധികൾ തടയാൻ -പ�ി മൃഗാദികെള വളർ�ു�വർ 
�ശ�ിേ��ത്…! 

=> െകാേറാണ ൈവറസ് – ഘടനയും ജീവച�കവും 

=> െകാേറാണാ�ാലെ� മാനസികാേരാഗ�ം 

=>  അടു� ഘ�ം – റിേവഴ്സ് ഐെസാേലഷൻ ? 

=> 60 വയ�് കഴി�വർ�് േവണം �പേത�ക �ശ� 

=>  െപാതുജനാേരാഗ� ദുര��ള�ം �പാേദശിക സർ�ാരുകള�ം 

=>  േലബർക�ാ�ുകളിൽ �ശ�ിേ�� കാര��ൾ 

=> േകാവിഡ് 19 : മാധ�മ �പവർ�കരുെട �ശ�യ്�്. 

=> േകാവിഡ് അനുബ� മാനസിക സംഘർഷ�ൾ പഠനവിഷയമാകണം 

=> േകാവിഡ്: േകരള�ിെല ഇേ�ാഴെ� �ിതി, ഇനി എേ�ാ�്? 

=>േകാവിഡ്19 – സാമൂഹ� വ�ാപനം ഉേ�ാ? – െത�ായ േചാദ�ം 

=>േകാവിഡ് ആറുമാസം പി�ിടുേ�ാൾ 

=> വിമാനയാ�തയിൽ േകാവിഡ് പകരുേമാ ? 

=> േകാവിഡാന�ര േരാഗ�ൾ 
 

വ�ാജവാർ�കൾെ�തിെരയു�വ  
 

=> ആർസനി�ം ആൽബം 30സി എ� മരു�ിെ�  ഫല�പാപ്തി പഠനം – 
ഒരവേലാകനം 
=> െകാേറാണ- വ�ാജസേ�ശ�ൾ തിരി�റിയാം, ജാ�ഗതപാലി�ാം 
 
=> പ�ത�ിലൂെട േകാവിഡ് 19 പകരുേമാ ? 

=> െകാേറാണ ൈവറസുകൾ വായുവിലൂെട (Air borne) പടരുേമാ? 

=> നാര�യും േകാവിഡും – വ�ാജസേ�ശ�ൾ തിരി�റിയാം 

=> ��േ�ാസ് െവ��ിൽ െകാേറാണ മു�ിമരി�ുേമാ? 

=> േകാവിഡ്  19 വായുവിലൂെട (എയർേബാൺ) പകരുേമാ ? 

https://luca.co.in/epidemics-and-animal-husbandry/
https://luca.co.in/epidemics-and-animal-husbandry/
https://luca.co.in/structure-and-life-cycle-of-corona-virus/
https://luca.co.in/covid19-mental-health/
https://luca.co.in/first-50-days-of-the-covid-19-epidemic-in-china/
https://luca.co.in/reverse-isolation-what-you-need-to-know/
https://luca.co.in/covid-19-and-above-age-60/
https://luca.co.in/the-role-of-local-self-government-institutions-during-covid19/
https://luca.co.in/covid19-labour-camps/
https://luca.co.in/covid19-guidelines-for-media-persons/
https://luca.co.in/covid-19-mental-health/
https://luca.co.in/covid19-kerala-b-ekbal/
https://luca.co.in/is-there-community-spread/
https://luca.co.in/six-months-of-covid19/
https://luca.co.in/covid19-how-to-fly-safe/
https://luca.co.in/long-covid-and-post-covid-syndrome/
https://luca.co.in/efficacy-of-arsenicum-alb-30c/
https://luca.co.in/efficacy-of-arsenicum-alb-30c/
https://luca.co.in/corona-fake-health-advice-should-ignore/
https://luca.co.in/will-covid-spread-via-newspapers/
https://luca.co.in/will-corona-virus-spread-through-air/
https://luca.co.in/fake-news-lemon-and-covid19/
https://luca.co.in/glucose-and-corona-virus-hoax/
https://luca.co.in/is-covid-19-airborne/
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=> മാസ്കുകൾ, െത�ി�ാരണകൾ 

=> ശാസ്�തവും കൗതുക വാർ�കള�ം 

=> ആർെസനി�ം ആൽബം േകാവിഡിെന തുര�ുേമാ ?  

=> േകാവിഡ് 19, ര�ാം വ�ം അണുബാധയു�ാകുേമാ? 

=> േകാവിഡ് �പതിേരാധം – അണുനാശക തുര�ം അശാസ്�തീയം 

=>  േകാവിഡ്-19 : ഊഹ�ണ�ിെല പിഴവുകൾ 

=> INFODEMIC – വ�ാജവാർ�കളിൽ നി�ും അകലം പാലി�ാം 
 
 

വിവിധ രാജ��ളിെല അനുഭവ�ൾ 
 

=> േകാവിഡ് 19 – ൈചനയിെല േരാഗവ�ാപന�ിെ� ആദ� 50നാള�കൾ 
=> േകാവിഡ് 19- സൗ�്െകാറിയ േലാക�ിന് നൽകു� പാഠം 
=> േരാഗവ�ാപന �പതിേരാധ�ിൽ ഫിൻല��ം േകരളവും 
=>  േകാവിഡ് 19 : ��ർ പഠന�ൾ സി���രിൽ 
=>  േകാവിഡ്19- എ�്െകാ�് ജർമനിയിൽ കുറ� മരണനിര�് ? 
=> േകാവിഡും അേമരി�യും 
=>  സ�ീഡനും േകാവി ഡും 
=> നിരീ�ണ െമാൈബൽ ആ��മായി ഓസ് േ�ടലിയ 
=>ന�� സിലൻഡ് േകാവിഡ് നിയ��ി�ു�ത് എ�െന ? 
=> േകാവിഡ് രാജ�െ� �ിതി 

=>  �ടംപ് എ�ിെന സയൻസിെന നശി�ി��? 

=> സയ��ഫി�് അേമരി�ൻ 175 വർഷെ� നിഷ്പ�ത െവടിയു�ു 

ഏകാേരാഗ�ം  

=>  ജൂൈല 6 – േലാക ജ�ുജന�േരാഗദിനം ഓർ�ി�ി�ു�ത ്

=>  പരി�ിതി സംര�ണം മനുഷ�- മൃഗാേരാഗ��ിനായി 

=>  ജ�ുജന�േരാഗ�ള�ം ‘വൺ െഹൽ�്’ സമീപനവും 
 

https://luca.co.in/face-mask-misconceptions/
https://luca.co.in/science-misinformation-fake-news/
https://luca.co.in/arsenicum-album/
https://luca.co.in/recovered-patients-found-false-positives/
https://luca.co.in/disinfection-tunnel-statement/
https://luca.co.in/misleading-statistics-and-wrong-analysis-mathrubhumi-daily/
https://luca.co.in/capsule-corner-2-infodemic/
https://luca.co.in/first-50-days-of-the-covid-19-epidemic-in-china/
https://luca.co.in/first-50-days-of-the-covid-19-epidemic-in-china/
https://luca.co.in/covid-19-south-korean-model/
https://luca.co.in/flattening-the-curve-kerala-and-finland/
https://luca.co.in/first-50-days-of-the-covid-19-epidemic-in-china/
https://luca.co.in/covid19-cluster-network-singapore/
https://luca.co.in/first-50-days-of-the-covid-19-epidemic-in-china/
https://luca.co.in/why-germany-has-a-low-covid-19-mortality-rate/
https://luca.co.in/first-50-days-of-the-covid-19-epidemic-in-china/
https://luca.co.in/covid19-and-america-roadmap-to-pandemic-resilience/
https://luca.co.in/first-50-days-of-the-covid-19-epidemic-in-china/
https://luca.co.in/sweden-and-covid/
https://luca.co.in/covidsafe-app-australia/
https://luca.co.in/new-zealand-and-covid19/
https://luca.co.in/covid-india-status-july-2020/
https://luca.co.in/how-trump-damaged-science/
https://luca.co.in/scientific-american-endorses-joe-biden/
https://luca.co.in/juny-6-world-zoonoses-day/
https://luca.co.in/environment-protection-for-human-and-animal-health/
https://luca.co.in/zoonosis-and-one-health-approach/
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േകാവിഡ്കാല ചി�കൾ 

=> ഭൂമി എ� സ്േപസ്ഷി�് 

=> ഞ�ൾ�് വീ�ിൽ േപാകണം സാബ് 

=> േകാവിഡ് കൂടുതൽ ന� േലാകെ� സൃഷ്ടി�ുേമാ ? 

=> േകാവിഡ് േചരികെള അ�കമി�ുേ�ാൾ 

=>  േകാവിഡ് – മാനവരാശി�് ഏതായിരി�ും മുേ�ാ��� പാത? 

=>  ആേരാഗ�േകരളം; ചില ഭൂമിശാസ്�തചി�കൾ 

=>   േലാ�്ഡൗൺ കാല�് അ�രീ� മലിനീകരണം എ�ത കുറ�ു ? 

=> േകാവിഡും േകരളവും: �പതിസ�ിയും അതിജീവനവും 

=> സു�ിരവികസന�ിെ� േകരളീയപരിസരം 

=>െകാേറാണ�ാല�ുനി�ും കുറ�� ന� പാഠ�ൾ 

േകാവിഡനുബ� ശാസ്�തവാർ�കൾ 

=> േകാവിഡാന�രേലാകം – യുവാൽ േനാഹ ഹരാരി  

=>  െജസീ� േമയ്ർ – ഭൂമിയിൽ തിരിെകെയ�ിയേ�ാൾ 

=>  േകാവിഡ് 19 – േനാേബൽ സ�ാന വിരു�് റ�ാ�ി 

=>  ഓ�ൺ േസാഴ്സ് േകാവിഡ് �പ�ാനം: േകാവിഡ് നിയ��ണ�ിന് 

=>  േകാവിഡ്കാലെ� പൗരശാസ്�ത�ർ? 
 

േകാവിഡ്കാല വിദ�ാഭ�ാസം 
 

=>ഡിജി�ൽ �ാസുകൾ – ഒരു പഠനം 

https://luca.co.in/operating-manual-for-spaceship-earth/
https://luca.co.in/lockdown-migrant-workers-poem-and-painting/
https://luca.co.in/will-coronavirus-lead-to-fairer-societies-thomas-piketty/
https://luca.co.in/when-covid-hits-slums/
https://luca.co.in/what-is-the-way-forward-for-mankind/
https://luca.co.in/scope-of-medical-geography/
https://luca.co.in/first-50-days-of-the-covid-19-epidemic-in-china/
https://luca.co.in/lock-down-and-air-pollution/
https://luca.co.in/first-50-days-of-the-covid-19-epidemic-in-china/
https://luca.co.in/covid-kerala-crisis-survival-and-resilience/
https://luca.co.in/first-50-days-of-the-covid-19-epidemic-in-china/
https://luca.co.in/sustainable-development-kerala/
https://luca.co.in/lessons-corona-teaches-us/
https://luca.co.in/the-world-after-covid19-yuval-noah-harari/
https://luca.co.in/jessica-meir-returned-to-earth-after-covid-19/
https://luca.co.in/nobel-prize-banquet-cancelled/
https://luca.co.in/open-source-covid-movement/
https://luca.co.in/covid-citizen-scientist/
https://luca.co.in/digital-class-a-study-kssp/
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=>കു�ികളിെല ഡിജി�ൽ മീഡിയ ഉപേയാഗം  
=>ഓൺൈലൻ അധിഷ്ഠിത പഠനം �പേയാജനെ�ടണെമ�ിൽ 

=>ഓൺൈലൻ �ാ��കൾ – ചില കുറി��കൾ 

=>വിേ�ഴ്സും എഡ��സാ��ം ൈസ��ം  
=>വിദ�ാഭ�ാസം: െകാേറാണ നൽകു� പാഠ�ൾ 

 

വീഡിേയാകൾ 

=> സാമൂഹ� അകല�ിെ� �പാധാന�ം – വീഡിേയാ കാണാം 

=> ൈവറസിെ� നിറെമ�് ? 

=> േലാ�്ഡൗണിലൂെട നമുെ��െന േരാഗവ�ാപനം തടയാം ? 

=> െകാേറാണയും ബൾബും ത�ിൽ – കു�ികൾെ�ാരു വീഡിേയാ 
=> െകാേറാണ ൈവറസ്  – WHO വീഡിേയായുെട മലയാള പരിഭാഷ 
=> െകാേറാണ ൈവറസ് – അറിേയ� കാര��ൾ 

=>  േകാവിഡ് 19 – േരാഗനിർണയ�ിനു� െട��കെള വിശദമായി 
പരിചയെ�ടാം 

=>  േകരളം േകാവിഡിെന ഫല�പദമായി �പതിേരാധി�ു�െത�െന ? 

=> േകാവിഡ് വാക്സിൻ എേ�ാൾ വരും ? 

=> േകാവിഡ് 19 : ശാസ്�തവും �പതിേരാധവും – ഒരു സമ�ഗ അവതരണം 
 

ചി�തകഥ , ൈ�ഡുകൾ, ൈക��സ്തകം 

=> േകാവിടാശാന് ചിലത് പറയാനു�് 

=> േകാവിഡ് 19- ൈക��സ്തകം ഡൗൺേലാഡ് െച�ാം 

 
=>േകാവിഡ് 19: ഐേസാേലഷനിൽ കഴിയു�വർ ഇ�ാര��ൾ �ശ�ി�ുക 

 

https://luca.co.in/children-digital-media-online-education/
https://luca.co.in/online-education-challenges/
https://luca.co.in/online-classes-notes/
https://luca.co.in/victers-edusat-and-site/
https://luca.co.in/covid-19-and-school-education/
https://luca.co.in/covid19-importance-of-limited-contact/
https://luca.co.in/what-is-colour-of-virus/
https://luca.co.in/lockdown-explained/
https://luca.co.in/simple-diy-go-corona-go-video/
https://luca.co.in/corona-who-video/
https://luca.co.in/corona-dr-ts-aneesh/
https://luca.co.in/covid-19-testing-methods-video/
https://luca.co.in/covid-19-testing-methods-video/
https://luca.co.in/covid-19-things-to-learn-from-kerala/
https://luca.co.in/covid-vaccine-dr-ts-aneesh/
https://luca.co.in/epidemiological-understanding-of-covid-19/
https://luca.co.in/covidaashaan/
https://luca.co.in/covid19-the-hindu-handbook/
https://luca.co.in/instruction-for-home-isolation/
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KSSP FB Live 

=> േകാവിഡ് – ൈവറസും മനുഷ�നും –  േഡാ.െക.പി. അരവി�ൻ 
=> പകർ�വ�ാധികൾെ�തിെരയു� �പതിേരാധം  േഡാ. ടി.എസ് അനീഷ് 

=> േകാവിഡും െപാതുജനാേരാഗ�വും  - േഡാ.ബി.ഇക്ബാൽ 
 

=> േകാവിഡും തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ള�ം  - എൻ ജഗജീവൻ  
 

=> റിേവഴ്സ് ക�ാറൈ�ൻ എ�ിന്  - േഡാ ടി.എസ് അനീഷ് 
 

=> േകാവിഡ് �പതിേരാധ�ിെ� ഭാവി  - േഡാ.േമാഹൻദാസ് 
 

=> േകാവിഡ് കാല മാനസികാേരാഗ�ം  - േഡാ, വിനു�പസാദ്  
 

=> ഭി�േശഷി�ാരും േകാവിഡ്കാലവും  - േഡാ കൃഷ്ണകുമാർ 
 

=>  അതിഥി െതാഴിലാളികള�ം േകാവീഡും  - േഡാ നജീബ് 
  

=> േകാവിഡും - ആേരാഗ��പവർ�കരും  - സി.പി.സുേരഷ്ബാബു 
 

=> േകാവിഡ്കാലെ� ചികി�ാേതടൽ  -േഡാ.ഇ.ജയകൃഷ്ണൻ 
 

=> കു�ികള�െടയും കൗമാര�ാരുെടയും ആേരാഗ�ം - 
േഡാ.െക.െക.പുരുേഷാ�മൻ 
 

=> െകാേറാണ�ാല�് സാമൂഹിക ബ��ൾ  - േഡാ.അസ്മാബി 
 

=> െകാേറണ�ാലവും േകരളവും  - േഡാ.െക.എൻ.ഗേണഷ് 
 

=> െകാേറാണ�ാലവും ശാസ്�തേബാധവും  - െ�പാഫ.െക.പാ���ി 
 

=> േകാവിഡ്കാലവും സാമൂഹ�ബ��ള�ം  - ടി.ഗംഗാധരൻ 
 

=> േകരള�ിെ� കൃഷി േകാവിഡ് കാല�ും േശഷവും - േഡാ.ജിജു 
പി.അലക്സ് 
 

=> േകാവിഡ് - െജ�ർ �പശ്ന�ൾ  - േഡാ.െക.പി.എൻ അമൃത 
 

�പസ്താവനകൾ 

=> ഇ�് േലാകാേരാഗ� ദിനം – ആേരാഗ��പവർ�കർ�് ഐക�ദാർഢ�ം 
=>െകാേറാണ: കൂടുതൽ ആള�കൾ ഒ�ുകൂടു� പരിപാടികൾ ഒഴിവാ�ുക 

https://luca.co.in/dr-kp-aravindan-live/
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/2595813517329551
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/2597719477213700
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/239138287205010
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/633781157462959
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/2582232141999780
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/162147505147091
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/1249463655445027
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/527197061311255
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/571212026855325
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/702004257218549
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/308139900176784
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/682407289192433
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/223076482449636
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/250217236385947
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/2517818165133524
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/237024430853872
https://www.facebook.com/ksspexecutive/videos/934930036928935
https://luca.co.in/world-health-day/
https://luca.co.in/kssp-press-release/


11 

=>എ�ുെകാ�് ഇ�വണ ആ��കാൽ െപാ�ാല ഒഴിവാ�ണം? 

=> േകാവിഡ് �പതിേരാധം – അണുനാശക തുര�ം അശാസ്�തീയം: 
ശാസ്�തസാഹിത� പരിഷ�് 

 

�പതിേരാധ�ിെ� ആദ�നാള�കൾ - 
�ിതിവിര�ണ�ുകൾ 
 

=>േകാവിഡ്-19: ത�മയ �ിതിവിവര�ണ�്  - മാർ�് 26 വെര 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- മാർ�് 27 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- മാർ�് 28 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- മാർ�് 29 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- മാർ�് 30 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- മാർ�് 31 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 1 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 2 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 3 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 4 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 5 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 6 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 7 
 
=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 8 

=> േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 9 

=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 10 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 11 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 12 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 13 
 

https://luca.co.in/corona-prevention-dr-ak-jayasree/
https://luca.co.in/disinfection-tunnel-statement/
https://luca.co.in/disinfection-tunnel-statement/
https://luca.co.in/covid-19-live-updates/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-27-march/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-28-march/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-29-march/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-30-march/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-31-march/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-1-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-2-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-3-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-4-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-5-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-6-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-7-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-8-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-9-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-10-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-11-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-12-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-13-april/
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=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 15 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 16 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 17 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 18 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 19 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 20 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 21 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 22 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ- ഏ�പിൽ 23 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന �ിതിവിവരം – ഏ�പിൽ 27 

=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന �ിതിവിവരം – ഏ�പിൽ 28 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – ഏ�പിൽ 30 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 1 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 2 

=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 7 

=>   േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 8 

=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 10 

=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 11 

=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 12 

=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 14 

=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 17 

=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 19 

https://luca.co.in/covid-19-daily-review-15-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-16-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-17-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-18-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-19-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-20-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-21-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-22-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-23-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-27-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-28-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-30-april/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-1-may/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-2-may/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-7-may/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-8-may/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-10-may/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-11-may/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-12-may/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-14-may/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-17-may/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-19-may/
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=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 20 

=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 21 

=>  േകാവിഡ്-19: �പതിദിന വിലയിരു�ൽ – െമയ് 22 

േലാ�് ഡൗൺ കാലെ� പഠന�ിന് 
 

● ലൂ� െവബ്ൈസ�്- വിവിധ ശാസ്�തവിഷയ�ളിലു� 
ര�ായിരേ�ാളം േലഖന�ൾ 

 
● Ask Luca -ലൂ�േയാട് നി�ള�െട ശാസ്�തസംബ�മായ േചാദ�ം 

േചാദി�ാം. ഉ�രം ലഭി�ും 
 

● ലൂ� ക�ിസ് - 🌸പൂ�ൾ, 🐦പ�ികൾ, ☄ ബഹിരാകാശം, 🔰മൂലക�ൾ 
തുട�ി ഒേ�െറ വിഷയ�ിലു� ക�ിസുകളിൽ പെ�ടു�ാം. 
സർ�ിഫി��് സ��മാ�ാം 

 
● ലൂ� 🌀പസിലുകൾ - * ⃣ഗണിതപരവും, 🔅യു�ിപരവുമായ രസകരമായ 

േചാദ��ൾ�് ഉ�രം പറയാം  
 

● കു�ികൾ�ായി �പകൃതിനിരീ�ണ മ�രം  
 

● വീ�ിലും ചു��പാടുമു� ജീവികൾ  
 

● സസ�ജാലകം 
 

● ഇ�റാ�ീവ് പിരിേയാഡിക് േടബിൾ  
 

● ലൂ� �ിരമായി വാട്സാ�ിൽ ലഭി�ാൻ 
 

● ലൂ� ഉ�ട��ാർഡ്  
 

● ലൂ� ആ�ിൽ വായി�ാം 
 

https://luca.co.in/covid-19-daily-review-20-may/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-21-may/
https://luca.co.in/covid-19-daily-review-22-may/
https://luca.co.in/
https://luca.co.in/
https://ask.luca.co.in/
https://ask.luca.co.in/
https://ask.luca.co.in/
https://quiz.luca.co.in/luca-quiz/
https://quiz.luca.co.in/luca-quiz/
https://quiz.luca.co.in/luca-quiz/
https://quiz.luca.co.in/luca-puzzle/
https://quiz.luca.co.in/luca-puzzle/
https://luca.co.in/vavatheepu2020/
https://luca.co.in/category/products/close-watch/
https://luca.co.in/category/products/%e0%b4%b8%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%af%e0%b4%b2%e0%b5%8b%e0%b4%95%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b4%bf%e0%b4%b2%e0%b5%87%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d/
https://luca.co.in/wp-content/uploads/2020/08/luca-interactive-periodic-table-final.pdf
https://chat.whatsapp.com/Dbp1GmNzYkOGl3LX3jzjcN
https://luca.co.in/wp-content/uploads/2020/09/luca-content-card.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrstudios.luca

