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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 305 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡ്  മരണ��െട കണ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം വിൻെസൻറ്  ,
�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

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

(എ) 2021 �ൺ 16-ന് �ൻ�� േകാവിഡ്  മരണ��െട
കണ�ിെല അപാകത സംബ�ി� ആേ�പം

പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട�ം
ഐ.സി.എം.ആറിെ��ം േക� സർ�ാരിെ��ം
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അടി�ാനമാ�ിയാണ്

േകരള�ിൽ േകാവിഡ്  മരണം
�ിരീകരി�ി��ത്. 2021 �ൺ മാസം �തൽ
േകാവിഡ്  മരണ�ൾ റിേ�ാർ�് െച��ത്
ജി�ാതല വിേക�ീ�ത ഓൺൈലൻ
സംവിധാന�ി�െടയാണ്. ഇതിനായി ഒ�
ഓൺൈലൻ േപാർ�ൽ �േത�കമായി
സ�മാ�ക�ം അതാത് ആ�പ�ികളിൽ നി�ം
ചികി�ി� േഡാ�ർമാർ മരണ കാരണം അട�ിയ
െമഡി�ൽ ���ിൻ ഓൺൈലനായി അപ് 
േലാഡ്  െച�ക�ം ഇത് ജി�ാതല�ിൽ ജി�ാ
െമഡി�ൽ ഓഫീസർ പരിേശാധി�  ്24
മണി�റിനകം അംഗീകരി�ക�ം െച��. മരണം
ഓൺൈലനായി റിേ�ാർ�് െച�വാൻ �ട�ിയ
2021 �ൺ മാസ�ിന് ��് ഏെത�ി�ം
േരഖക�െട�ം മ�ം അഭാവ�ിൽ േകാവിഡ്
മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാെത േപായ
മരണ�ൾ പരിേശാധി�  ്പ�ികയിൽ േചർ�ാൻ
അതാത് ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാർ�്
നിർേ�ശം നൽകിയി��്. സാ�ിൾ എ�� നാൾ
�തേലാ േകാവിഡ്  േരാഗബാധ �ിരീകരി� നാൾ
�തേലാ 30 ദിവസം വെര�� മരണ��ം �ടാെത
ആ�പ�ികൾ /കിട�ി ചികി�ാ േക��ിൽ

�േവശി�ി�െ�� േകാവിഡ്  -19 ബാധി� ഒരാൾ
അേത അ�ിഷനിൽ 30 ദിവസ�ൾ��റ�ം
�ടരെവ മരണെ��കയാെണ�ിൽ ആ മരണ��ം
േകാവിഡ്  മരണ�ളായി കണ�ാ��തിന് േക�
സർ�ാരിെ� ���ിയ മാർ�നിർേ�ശ�ളിൽ
വ�വ� െച�ി��്. േക� സർ�ാരിെ� ���ിയ
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അടി�ാനമാ�ി േകാവിഡ്
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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/ആ.�.വ �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 ഏ��ം അ�� ബ�വിന്

മരണെ�� വ��ി�െട മരണം േകാവിഡ്  - 19
�ലമാെണ�ിൽ ആയത് �ിരീകരി�  ്ലഭി�വാ�ം,
േകാവിഡ്  മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി

നിർ�ി� േകാവിഡ്  െഡ�് സർ�ിഫി��്
ലഭി��തി��� അേപ� സമർ�ി�ാ�ം
കഴി�ം. 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��് ലഭി��താണ്. 2020
ജ�വരി 30 �തൽ 2021 �ൺ 17- വെര
കാലഘ��ിൽ മരണെ���ം, ഔേദ�ാഗികമായി
�ഖ�ാപി�െ��ി�� മരണ��ികയിൽ
ഉൾെ�ടാ��മായ േകാവിഡ്  മരണ�ൾ
ബ�െ�� േരഖക�െട അടി�ാന�ിൽ

പരിേശാധി��തിന് ജി�ാ െമഡി�ൽ
ഓഫീസർമാെര �മതലെ���ി G.O. (Rt) No.
2219/2021/H&FWD, dated 14-10-2021 �കാരം
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. അ� �കാരം
18/06/2021 ന് �ൻപ് ഉ�ായി�� േകാവിഡ്
മരണ�ളിൽ ഔേദ�ാഗികമായി
�സി�ീകരി�ാ� മരണ�ൾ കെ��വാ�ം
അവ �സി�ീകരി��തി��� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���്.

(ബി) �ൺ മാസ�ിൽ ��ത വിഷയ�ിൽ ആേ�പം

ഉയർ�തിെന �ടർ�് അൺഡി�േയർഡ്
േകാവിഡ്  െഡ�്- െ� കണ�കൾ അത� ജി�
െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാർ ആേരാഗ� വ��്
ഡയറ�ർ�് നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട�ം
ഐ.സി.എം.ആറിെ��ം േക� സർ�ാരിെ��ം
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അടി�ാനമാ�ിയാണ്

േകരള�ിൽ േകാവിഡ്  മരണം
�ിരീകരി�ി��ത്. 2021 �ൺ മാസം �തൽ
േകാവിഡ്  മരണ�ൾ റിേ�ാർ�് െച��ത്
ജി�ാതല വിേക�ീ�ത ഓൺൈലൻ
സംവിധാന�ി�െടയാണ്. ഇതിനായി ഒ�
ഓൺൈലൻ േപാർ�ൽ �േത�കമായി
സ�മാ�ക�ം അതാത് ആ�പ�ികളിൽ നി�ം
ചികി�ി� േഡാ�ർമാർ മരണ കാരണം അട�ിയ
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െമഡി�ൽ ���ിൻ ഓൺൈലനായി അപ് 
േലാഡ്  െച�ക�ം ഇത് ജി�ാതല�ിൽ ജി�ാ
െമഡി�ൽ ഓഫീസർ പരിേശാധി�  ്24
മണി�റിനകം അംഗീകരി�ക�ം െച��. മരണം
ഓൺൈലനായി റിേ�ാർ�് െച�വാൻ �ട�ിയ
2021 �ൺ മാസ�ിന് ��് ഏെത�ി�ം
േരഖക�െട�ം മ�ം അഭാവ�ിൽ േകാവിഡ്
മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാെത േപായ
മരണ�ൾ പരിേശാധി�  ്പ�ികയിൽ േചർ�ാൻ
അതാത് ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാർ�്
നിർേ�ശം നൽകിയി��്. സാ�ിൾ എ�� നാൾ
�തേലാ േകാവിഡ്  േരാഗബാധ �ിരീകരി� നാൾ
�തേലാ 30 ദിവസം വെര�� മരണ��ം �ടാെത
ആ�പ�ികൾ /കിട�ി ചികി�ാ േക��ിൽ

�േവശി�ി�െ�� േകാവിഡ്  -19 ബാധി� ഒരാൾ
അേത അ�ിഷനിൽ 30 ദിവസ�ൾ��റ�ം
�ടരെവ മരണെ��കയാെണ�ിൽ ആ മരണ��ം
േകാവിഡ്  മരണ�ളായി കണ�ാ��തിന് േക�
സർ�ാരിെ� ���ിയ മാർ�നിർേ�ശ�ളിൽ
വ�വ� െച�ി��്. േ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/ആ.�.വ �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 ഏ��ം അ�� ബ�വിന്

മരണെ�� വ��ി�െട മരണം േകാവിഡ്  - 19
�ലമാെണ�ിൽ ആയത് �ിരീകരി�  ്ലഭി�വാ�ം,
േകാവിഡ്  മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി

നിർ�ി� േകാവിഡ്  െഡ�് സർ�ിഫി��്
ലഭി��തി��� അേപ� സമർ�ി�ാ�ം
കഴി�ം. 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��് ലഭി��താണ്. 2020
ജ�വരി 30 �തൽ 2021 �ൺ 17- വെര
കാലഘ��ിൽ മരണെ���ം, ഔേദ�ാഗികമായി
�ഖ�ാപി�െ��ി�� മരണ��ികയിൽ
ഉൾെ�ടാ��മായ േകാവിഡ്  മരണ�ൾ
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ബ�െ�� േരഖക�െട അടി�ാന�ിൽ

പരിേശാധി��തിന് ജി�ാ െമഡി�ൽ
ഓഫീസർമാെര �മതലെ���ി G.O. (Rt) No.
2219/2021/H&FWD, dated 14-10-2021 �കാരം
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. അ� �കാരം
18/06/2021 ന് �ൻപ് ഉ�ായി�� േകാവിഡ്
മരണ�ളിൽ ഔേദ�ാഗികമായി
�സി�ീകരി�ാ� മരണ�ൾ കെ��വാ�ം
അവ �സി�ീകരി��തി��� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���്.

(സി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം ജി� െമഡി�ൽ
ഓഫീസർമാർ നൽകിയ അൺഡി�േയർഡ്
േകാവിഡ്  െഡ�്- െ� കണ�കൾ
ഔേദ�ാഗികമായി �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േലാകാേരാഗ� സംഘടന�െട�ം
ഐ.സി.എം.ആറിെ��ം േക� സർ�ാരിെ��ം
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അടി�ാനമാ�ിയാണ്

േകരള�ിൽ േകാവിഡ്  മരണം
�ിരീകരി�ി��ത്. 2021 �ൺ മാസം �തൽ
േകാവിഡ്  മരണ�ൾ റിേ�ാർ�് െച��ത്
ജി�ാതല വിേക�ീ�ത ഓൺൈലൻ
സംവിധാന�ി�െടയാണ്. ഇതിനായി ഒ�
ഓൺൈലൻ േപാർ�ൽ �േത�കമായി
സ�മാ�ക�ം അതാത് ആ�പ�ികളിൽ നി�ം
ചികി�ി� േഡാ�ർമാർ മരണ കാരണം അട�ിയ
െമഡി�ൽ ���ിൻ ഓൺൈലനായി അപ് 
േലാഡ്  െച�ക�ം ഇത് ജി�ാതല�ിൽ ജി�ാ
െമഡി�ൽ ഓഫീസർ പരിേശാധി�  ്24
മണി�റിനകം അംഗീകരി�ക�ം െച��. മരണം
ഓൺൈലനായി റിേ�ാർ�് െച�വാൻ �ട�ിയ
2021 �ൺ മാസ�ിന് ��് ഏെത�ി�ം
േരഖക�െട�ം മ�ം അഭാവ�ിൽ േകാവിഡ്
മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാെത േപായ
മരണ�ൾ പരിേശാധി�  ്പ�ികയിൽ േചർ�ാൻ
അതാത് ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാർ�്
നിർേ�ശം നൽകിയി��്. സാ�ിൾ എ�� നാൾ
�തേലാ േകാവിഡ്  േരാഗബാധ �ിരീകരി� നാൾ
�തേലാ 30 ദിവസം വെര�� മരണ��ം �ടാെത
ആ�പ�ികൾ /കിട�ി ചികി�ാ േക��ിൽ

�േവശി�ി�െ�� േകാവിഡ്  -19 ബാധി� ഒരാൾ
അേത അ�ിഷനിൽ 30 ദിവസ�ൾ��റ�ം
�ടരെവ മരണെ��കയാെണ�ിൽ ആ മരണ��ം
േകാവിഡ്  മരണ�ളായി കണ�ാ��തിന് േക�
സർ�ാരിെ� ���ിയ മാർ�നിർേ�ശ�ളിൽ
വ�വ� െച�ി��്. േ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.
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2110/2021/ആ.�.വ �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 ഏ��ം അ�� ബ�വിന്

മരണെ�� വ��ി�െട മരണം േകാവിഡ്  - 19
�ലമാെണ�ിൽ ആയത് �ിരീകരി�  ്ലഭി�വാ�ം,
േകാവിഡ്  മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി

നിർ�ി� േകാവിഡ്  െഡ�് സർ�ിഫി��്
ലഭി��തി��� അേപ� സമർ�ി�ാ�ം
കഴി�ം. 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��് ലഭി��താണ്. 2020
ജ�വരി 30 �തൽ 2021 �ൺ 17- വെര
കാലഘ��ിൽ മരണെ���ം, ഔേദ�ാഗികമായി
�ഖ�ാപി�െ��ി�� മരണ��ികയിൽ
ഉൾെ�ടാ��മായ േകാവിഡ്  മരണ�ൾ
ബ�െ�� േരഖക�െട അടി�ാന�ിൽ

പരിേശാധി��തിന് ജി�ാ െമഡി�ൽ
ഓഫീസർമാെര �മതലെ���ി G.O. (Rt) No.
2219/2021/H&FWD, dated 14-10-2021 �കാരം
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. അ� �കാരം
18/06/2021 ന് �ൻപ് ഉ�ായി�� േകാവിഡ്
മരണ�ളിൽ ഔേദ�ാഗികമായി
�സി�ീകരി�ാ� മരണ�ൾ കെ��വാ�ം
അവ �സി�ീകരി��തി��� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


