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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 8 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡ്  ബാധി�  ്മരി�വ�െട ��ംബ�ൾ�� ധനസഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ ,
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 

�ീ സി ആർ മേഹഷ്  

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  ബാധി�  ്മരി�വ�െട ��ംബ�ൾ�്
സം�ാന �ര� നിവാരണ ഫ�ിൽ നി�ം �ക
നൽകാൻ തീ�മാനി� സാഹചര��ിൽ

സം�ാന�് േകാവിഡ്  �ലം മരി�വ�െട
പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ�വ�െട േപ�കൾ
കെ��ാൻ എെ��ി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എ) േകാവിഡ്  �ലം സം�ാന�് മരി�വ�െട പ�ിക
ത�ാറാ��തിനായി ഇ-െഹൽ�് ഒ� െഡ�്

റിേ�ാർ�ിങ്  ആൻഡ്  ഓഡി�ിംഗ് േപാർ�ൽ
വികസി�ിെ���ി��്. 2021 �ൺ 16 �തൽ
എ�ാ േകാവിഡ്  മരണ��ം ഓൺൈലനായി ഈ
േപാർ�ൽ വഴിയാണ് റിേ�ാർ�് െച�െ���ത്.
സം�ാനെ� ആദ� േകാവിഡ്  മരണം �തൽ
നിലവിെല തീയതി വെര�� എ�ാ േകാവിഡ്
മരണ��െട വിവര��ം ഈ േപാർ�ലിൽ
ലഭ�മാണ്. െപാ�ജന�ൾ�് മരണ തീയതി
അടി�ാനമാ�ി ദിവസ�ം റിേ�ാർ�് െച�െ���
േകാവിഡ്  മരണം, െഡ�് ഇൻഫർേമഷൻ
േപാർ�ൽ (URL:
https://covid19.kerala.gov.in/deathinfo) വഴി
കാണാൻ കഴി�ം. �ടാെത അതാത് ജി�ാ
െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാർ നൽ�� േകാവിഡ്
െഡ�് ഡി�േറഷൻ േഡാക�െമ�്
അടി�ാനമാ�ി�� മ�് വിശദാംശ��ം ഈ
േപാർ�ലിൽ ലഭ�മാണ്. ഇ��ടാെത േക�
സർ�ാരിെ� ���ിയ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
അടി�ാനമാ�ി നിലവിെല േകാവിഡ്
മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� മരണ�ൾ
കെ��ാൻ ഒ� �തിയ േപാർ�ൽ േകരള
സർ�ാർ വികസി�ിെ�����്. ഈ േപാർ�ൽ
�േഖന മരി�വ��ി�െട ബ�വിന്, മരണെ��
വ��ി�െട മരണം േകാവിഡ്  19 �ലമാെണ�്
�ിരീകരി�  ്ലഭി�വാ�ം, േകാവിഡ്  മരണ��െട
പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ി� േകാവിഡ്
െഡ�് സർ�ിഫി��് ലഭി��തി��� അേപ�
സമർ�ി�ാം. േകാവിഡ്  മരണ�ൾ
ഉറ�വ���തിനായി ജി�ാതല�ിൽ

�പീകരി�� സാേ�തിക ക�ി�ി�െട
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അംഗീകാര�ിെ� അടി�ാന�ിൽ അ�രം

മരണ�ൾ േകാവിഡ്-19 മരണ��െട പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ി നിർ�ി� മാ�കയി�� സർ�ിഫി��്
ലഭ�മാ��താണ്.

(ബി)

േകാവി�ം േകാവിഡാന�ര േരാഗ��ം �ലം
മരി�വ�െട ആ�ിതർ�് ന�പരിഹാരം
ലഭ�മാ��തിനായി സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട
"Guidelines for Ex-Gratia assistance to next of
kin of the deceased by Covid-19"
മാനദ�മ�സരി�  ്േകാവിഡ്  -19 ബാധി�്
മരണമട� വ��ി�െട ഏ��ം അ��
ബ�വിന് സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ
നി�ം 50,000/- �പ (അ�തിനായിരം �പ മാ�ം)
ധനസഹായം നൽകാൻ ഉ�രവായി��്.
അത�സരി�  ്സം�ാന �ര� �തികരണ
നിധി�െട മാനദ�ം ���ിെ�ാ�് േകാവിഡ്
-19 ബാധി�  ്മരണമട� വ��ി�െട ഏ��ം
അ�� ബ�വിന് സം�ാന �ര� �തികരണ
നിധിയിൽ നി�ം 50,000/- �പ (അ�തിനായിരം
�പ മാ�ം) ധനസഹായം നൽ��തിന്
25.09.2021 തീയതിയിെല സ.ഉ (ൈക)നം.3/2021-
ഡിഎംഡി �കാരം സം�ാന സർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. രാജ��് റിേ�ാർ�് െച�
ആദ�െ� േകാവിഡ്  -19 േകസിെ� തീയതി �തൽ
േകാവിഡ്  19 �ര�മായി �ഖ�ാപി� വി�ാപനം

റ�് െച���വെരേയാ ഇ� സംബ�ി�  ്���ിയ
ഉ�രവ് �റെ��വി��ത് വെരേയാ ഏതാണ്
ആദ�ം അ�വെര ഈ ധനസഹായം ബാധകമാണ്.
ധനസഹായവിതരണം �ഗമ�ം
�താര��മാ��തിനായി ലാൻഡ്  റവന�
ക�ീഷണർ �പകൽപന െച� റിലീഫ് േപാർ�ൽ
േഭദഗതിേയാെട അംഗീകരി�ക�ം ടി േപാർ�ൽ വഴി
ധനസഹായം വിതരണം െച�വാ�� നിർേ�ശം
നൽ�ക�ം െച�ി��്. ഈ േപാർ�ൽ വഴി
അേപ�കർ�് ഓൺൈലനായി ധനസഹായ�ിന്

അേപ�ി�ാ��താണ്. േപാർ�ൽ �ർ�േതാതിൽ
�വർ�നമാരംഭി�  ്അേപ�കൾ ലഭ�മാ�� �റ�്
ധനസഹായ വിതരണം േവഗ�ിൽ

�ർ�ിയാ��താണ്.

(സി) േകാവിഡ്  മരണം �ിരീകരി��തി��

മാനദ��ളിൽ എെ��ി�ം മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) േകാവിഡ്-19 മരണ�ൾ റിേ�ാർ�് െച��തി��
��ിയ േകരള�ിൽ ഐ.സി.എം.ആർ,
േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട മാർ�നിർേ�ശ�െള
അടി�ാനമാ�ിയാണ് െച� വ�ി��ത്.
േകാവിഡ്-19 �ല�� മരണ�ൾ സം�ാനം,
ചികി�ാ േരഖകൾ സ��ം പരിേശാധി�ക�ം
മരണകാരണം ��ാ�ർ�ം കെ��ക�ം
െച�ാണ് റിേ�ാർ�്  െച��ത്. എ�ാൽ
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ബ�മാനെ�� ��ീംേകാടതി�െട റി�് െപ�ീഷൻ
539, 554 േക�കളിെല വിധി�െട
അടി�ാന�ിൽ േകാവിഡ്  മരണ�ിെ�

നിർവചന�ൾ ഇ��ാ ഗവൺെമ�് മാ�ക�ം െച�
(F.No. 18018/11/2021/DM Cell/GOI, New Delhi,
dated 03-09-2021). ഇത് �കാരം
ആർ.ടി.പി.സി.ആർ./റാപിഡ്  ആ�ിജൻ െട�് /മ�
േമാളി�ലർ പരിേശാധനകൾ വഴി േരാഗം
�ിരീകരി�വെരേയാ ചികി�ി�� േഡാ�ർ മ�
പരിേശാധനകൾ വഴി േരാഗം �ിരീകരി�വെരേയാ

ആണ് േകാവിഡ്  േരാഗികളായി കണ�ാ��ത്.
എ�ാൽ േകാവിഡ്  േരാഗം �ിരീകരി�വരിൽ

ആ�ഹത� െച�േതാ/ ആ�ിഡ�ിൽെ��്
മരണെ��േതാ ആയവെര നിലവിൽ ഈ പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�. വീ�കളിേലാ ആ�പ�ികളിേലാ
മരണെപ��ം, എം.സി.സി.ഡി. േഫാം 4 & 4എ
�കാരം െമഡി�ൽ സർ�ിഫി��ിൽ േകാവിഡ്  19
മരണം എ�് േരഖെ���ിയ മരണ�െള േകാവിഡ്
19 മരണ�ളായി കണ�ാ�ാം. സാ�ിൾ എ��
നാൾ �തേലാ േകാവിഡ്  േരാഗബാധ �ിരീകരി�

നാൾ �തേലാ 30 ദിവസം വെര�� മരണ�െള
േകാവിഡ്  മരണ��െട പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ാ��താണ്. മാ�മ� ആ�പ�ിയിൽ /
കിട�ി ചികി�ാ േക��ിൽ �േവശി�ി�െ��
േകാവിഡ്  - 19 ബാധി� ഒരാൾ അേത അ�ിഷനിൽ
30 ദിവസ�ൾ��റ�ം �ടരെവ
മരണെ��കയാെണ�ിൽ അത് േകാവിഡ്
മരണമായി കണ�ാ��താണ്. േക�
സർ�ാരിെ� ���ിയ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ
അടി�ാനമാ�ി േകാവിഡ്  മരണ നിർ�യ�ി�ം

േകാവിഡ്  -19 മരണം സംബ�ി� ഔേദ�ാഗിക
േരഖ മരണെ��യാളിെ� ബ��ൾ�്

നൽ��തി�മായി വിശദമായ മാർ�േരഖ
29/09/2021-െല
സ.ഉ(സാധാ)നം.2110/2021/H&FWD �കാരം
�റെ��വി�ി��്. േകാവിഡ്  ബാധെയ �ടർ�്
മരണെ�� ആളിെ� അ�� അവകാശി�്
നൽകെപ� െമഡി�ൽ സർ�ിഫി��ിൽ അവർ�്
പരാതി�െ��ിൽ അത് പരിഹരി��തി�േവ�ി
സം�ാനം ഒ� ക�ി�ിെയ നിേയാഗി� ഇതി�
പരിഹാരം കെ��ണെമ��� മാർ�
നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ േകാവിഡ്
മരണ�മായി ബ�െ�� പരാതികൾ
പരിേശാധി�വാൻ സം�ാന�് എ�ാ
ജി�കളി�ം അഡീഷണൽ ജി�ാ മജിേ��്, ജി�ാ
െമഡി�ൽ ആഫീസർ (ആേരാഗ�ം), അഡീഷണൽ
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ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ/ജി�ാ സർൈ�ലൻസ്
ഓഫീസർ, െമഡി�ൽ േകാേളജിെല െമഡിസിൻ
ഡി�ാർ�്െമ�് തലവൻ/ ജി�ാ സർൈ�ലൻസ്
ഓഫീസർ(േനാൺ േകാവിഡ്), ബ�െ�� വിദ�ൻ
(Subject expert) എ�ിവരട�� േകാവിഡ്-19
െഡ�് അസർെ�യിനിംഗ് ക�ി�ി (CDAC)
�പീകരി�ാൻ തീ�മാനി�ി��്. ഈ സമിതി
പരാതികൾ ലഭി� ��� ദിവസ�ിനകം ഇതി�
തീർ�് കൽ�ി��താണ്.

(ഡി)

േകാവിഡ്  െനഗ�ീവ് ആയി ��ത്
ദിവസ�ി��ിൽ സംഭവി� മരണ�ൾ
േകാവിഡ്  മരണ��െട ലി�ിൽ ഉൾെപ��ാൻ

നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) സാ�ിൾ എ�� നാൾ �തേലാ േകാവിഡ്
േരാഗബാധ �ിരീകരി� നാൾ �തേലാ 30 ദിവസം
വെര�� മരണ��ം �ടാെത ആ�പ�ിയിൽ /
കിട�ി ചികി�ാ േക��ിൽ �േവശി�ി�െ��
േകാവിഡ്  - 19 ബാധി� ഒരാൾ അേത അ�ിഷനിൽ
30 ദിവസ�ൾ��റ�ം �ടരെവ
മരണെ��കയാെണ�ിൽ ആ മരണ��ം ആണ്
േകാവിഡ്  മരണ�ളായി കണ�ാ��തിന് േക�
സർ�ാരിെ� ���ിയ മാർ� നിർേ�ശ�ളിൽ
വ�വ� െച�ി��ത്. േക� സർ�ാരിെ�
���ിയ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അടി�ാനമാ�ി

േകാവിഡ്  മരണ നിർ�യ�ി�ം േകാവിഡ്  -19
മരണം സംബ�ി� ഔേദ�ാഗിക േരഖ
മരണെ��യാളിെ� ബ��ൾ�്

നൽ��തി�മായി വിശദമായ മാർ�േരഖ
29/09/2021-െല
സ.ഉ(സാധാ)നം.2110/2021/H&FWD �കാരം
�റെ��വി�ി��്. നിലവിെല േകാവിഡ്
മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� ഇ�രം

മരണ�ൾ കെ��ാൻ ഒ� �തിയ േപാർ�ൽ ഇ-
െഹൽ�് വികസി�ിെ���ി��്. ഈ േപാർ�ൽ
�േഖന മരി� വ��ി�െട ബ�വിന്, മരണെ��
വ��ി�െട മരണം േകാവിഡ്  19 �ലമാെണ�്
�ിരീകരി�  ്ലഭി�വാ�ം, േകാവിഡ്  മരണ��െട
പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ി� േകാവിഡ്
െഡ�് സർ�ിഫി��് ലഭി��തി��� അേപ�
സമർ�ി�ാം. ഇ� സംബ�ി� പരാതികൾ
േകാവിഡ്  മരണ�ൾ ഉറ� വ���തിനായി
ജി�ാതല�ിൽ �പീകരി�� സമിതി�െട
അംഗീകാര�ിെ� അടി�ാന�ിൽ േകാവിഡ്-19
മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ി�
മാ�കയി�� സർ�ിഫി��് ലഭ�മാ��താണ്.
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