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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 323 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വൺ െഹൽ�് േപാളിസി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�,
�ീ. എം. എം. മണി, 

�ീമതി ശാ��മാരി െക., 
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

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

(എ) സം�ാന�് ജ�ജന� േരാഗ�ൾ
വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് എലി�നി, സ്�ബ് ൈടഫസ്
(െച�് പനി), ക�ാസ�ർ േഫാറ�് ഡിസീസ്
(െക.എഫ്.ഡി) അഥവാ �ര�് പനി, േപ
വിഷബാധ, ജ�ാൻ ജ�രം, നി� േരാഗം, പ�ി�നി
എ�ീ ജ�ജന�േരാഗ�ളാണ് �ധാനമാ�ം ക�
വ��ത്. 2017 �ത�� റിേ�ാർ�കൾ �കാരം
ഇവെയാ�ം �മാതീതമായി വർ�ി� വ��തായി
കാണെ���ി�. എ�ാ ജി�കളി�ം
കാണെ����ം ഏ��ം ��തൽ േരാഗാ�രത�ം
മരണ�ി�ം കാരണമാ���ം എലി�നിയാണ്.
സ്�ബ് ൈടഫസ്  തി�വന��രം ജി�യിൽ
നി�ാണ് ��തൽ റിേ�ാർ�് െച��ത്. �ര�്
പനി വയനാട്  ജി�യിൽ നി�് മാ�മാണ് കഴി�
5 വർഷ�ിനിടയിൽ റിേ�ാർ�് െച�െ��ത്.
നിലവിൽ സം�ാന�് 'ഇ�േ��ഡ്  ഡിസീസസ്
സർൈവലൻസ്  േ�ാ�ാം' എ�
സംവിധാന�ി�െട േരാഗം വരാ�� അപകട
�ചനകൾ �ൻ��ി മന�ിലാ�ി േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. അ�േപാെല തെ� േദശീയ
�ാണിജന� നിയ�ണ പരിപാടി�െട ഭാഗമായ
ജ�ാൻ ജ�രം, സ്�ബ് ൈടഫസ് , �ര�് പനി
�തലായവ�െട നിരീ�ണ നിയ�ണ
�വർ�ന�ൾ നട� വ��. 2018 �തൽ
'ആേരാഗ� ജാ�ത' എ�േപരിൽ ഇതര
വ��ക�െട�ം ഏജൻസിക�െട�ം
െപാ�ജന��െട�ം പ�ാളി�േ�ാെട

പകർ�വ�ാധി നിയ�ണ�ി�ം

�തിേരാധ�ി�മാ�� കർ� പരിപാടി
ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ി വ��.
അ�േപാെല തെ� സർ�ാരിെ� വൺ െഹൽ�്

േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി ആേരാഗ� വ��്,
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തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്, �ഗസംര�ണ വ��്,
�ഷി വ��്, പരി�ിതി വ��്, വനം വ��്,
വിവിധ ഗേവഷണ �ാപന�ൾ �ട�ിയവെയ
സംേയാജി�ി�െകാ�� �വർ�ന��ം

ജ�ജന� േരാഗ�ൾ നിയ�ി��തിെ�
ഭാഗമായി നട�ിലാ�ി വ��. നി� േരാഗം 2018
ൽ ആദ�മായി േകരള�ിൽ റിേ�ാർ�് െച�േ�ാൾ
��കാലാടി�ാന�ിൽ വിവിധ തല�ളിൽ
ഊർ�ിതമായി ഇടെപ�് േരാഗം നിയ�ണ
വിേധയമാ�ി. 2019 ൽ എറണാ�ളം ജി�യിൽ
ഒരാൾ�് നി� ബാധി�േ�ാൾ 2018 െല
അ�ഭവപാഠം �േയാജനെ���ിയതിനാൽ മരണം
ഒഴിവാ�ാ�ം ഒരാളിൽ മാ�മായി േരാഗം പിടി�്
നിർ�ാ�ം സാധി�. 2021 ൽ േകാഴിേ�ാട്  നി�
േരാഗം വീ�ം റിേ�ാർ�് െച�േ�ാൾ വളെര
ഊർ�ിതമായി േരാഗനിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

നട�ി േരാഗം മ�ാരിേല�ം വ�ാപി�ാെത
നിയ�ി�  ്നിർ�ാ�ം സാധി�. ഇ�കാരം
ജ�ജന� േരാഗ�െള നിയ�ി� നിർ��
കാര��ിൽ ആേരാഗ� വ��ിന് �ത�ർഹമായ
രീതിയിൽ �വർ�ി�ാൻ സാധി�. പ�ി�നി
സർൈവലൻസിെ� ഭാഗമായി �ഗസംര�ണ
വ��് സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളിൽ നി�ം
േശഖരി�� സാ�ി�കൾ തി�വ� ഏവിയൻ
ഡിസീസ്  ഡയഗേനാ�ിക് ലേബാറ�റിയി�ം
ബാം�ർ SRDDL �ം ആയി പരിേശാധന നട�ി

വ��. NABL അ�ഡിേ�ഷ�� ലേബാറ�റി
ഉൾെ�െട സം�ാന�് �ഗസംര�ണ വ��ിെ�
കീഴി�� വിവിധ ലേബാറ�റികളിലായി േപവിഷ
േരാഗബാധ നിർ�യം നട�ി വ��. നി�ാേരാഗ
നിയ�ണ�ിനാ�� ആ�ൻ �ാൻ
�ഗസംര�ണ വ��ിെ� േന�ത��ിൽ

ത�ാറാ�ി വ��. �ടാെത, സം�ാനെ�

സ്�ബ് ൈടഫസ്  േരാഗെ���ി

ഐ.സി.എം.ആർ - വി.സി.ആർ.സി �െട
മ�രയി�� ഫീൽഡ്  �ണി�് തി�വന��രം
ജി�യിൽ പഠനം നട�ിയി��. ആയതിെ�
റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി�ി�.

(ബി) ഇ�സംബ�ി�  ്എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എലി�നി, സ്�ബ് ൈടഫസ്
(െച�് പനി), ക�ാസ�ർ േഫാറ�് ഡിസീസ്
(െക.എഫ്.ഡി) അഥവാ �ര�് പനി, േപ
വിഷബാധ, ജ�ാൻ ജ�രം, നി� േരാഗം, പ�ി�നി
എ�ീ ജ�ജന�േരാഗ�ളാണ് �ധാനമാ�ം ക�
വ��ത്. 2017 �ത�� റിേ�ാർ�കൾ �കാരം
ഇവെയാ�ം �മാതീതമായി വർ�ി� വ��തായി
കാണെ���ി�. എ�ാ ജി�കളി�ം
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കാണെ����ം ഏ��ം ��തൽ േരാഗാ�രത�ം
മരണ�ി�ം കാരണമാ���ം എലി�നിയാണ്.
സ്�ബ് ൈടഫസ്  തി�വന��രം ജി�യിൽ
നി�ാണ് ��തൽ റിേ�ാർ�് െച��ത്. �ര�്
പനി വയനാട്  ജി�യിൽ നി�് മാ�മാണ് കഴി�
5 വർഷ�ിനിടയിൽ റിേ�ാർ�് െച�െ��ത്.
നിലവിൽ സം�ാന�് 'ഇ�േ��ഡ്  ഡിസീസസ്
സർൈവലൻസ്  േ�ാ�ാം' എ�
സംവിധാന�ി�െട േരാഗം വരാ�� അപകട
�ചനകൾ �ൻ��ി മന�ിലാ�ി േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. അ�േപാെല തെ� േദശീയ
�ാണിജന� നിയ�ണ പരിപാടി�െട ഭാഗമായ
ജ�ാൻ ജ�രം, സ്�ബ് ൈടഫസ് , �ര�് പനി
�തലായവ�െട നിരീ�ണ നിയ�ണ
�വർ�ന�ൾ നട� വ��. 2018 �തൽ
'ആേരാഗ� ജാ�ത' എ�േപരിൽ ഇതര
വ��ക�െട�ം ഏജൻസിക�െട�ം
െപാ�ജന��െട�ം പ�ാളി�േ�ാെട

പകർ�വ�ാധി നിയ�ണ�ി�ം

�തിേരാധ�ി�മാ�� കർ� പരിപാടി
ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ി വ��.
അ�േപാെല തെ� സർ�ാരിെ� വൺ െഹൽ�്

േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി ആേരാഗ� വ��്,
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്, �ഗസംര�ണ വ��്,
�ഷി വ��്, പരി�ിതി വ��്, വനം വ��്,
വിവിധ ഗേവഷണ �ാപന�ൾ �ട�ിയവെയ
സംേയാജി�ി�െകാ�� �വർ�ന��ം

ജ�ജന� േരാഗ�ൾ നിയ�ി��തിെ�
ഭാഗമായി നട�ിലാ�ി വ��. നി� േരാഗം 2018
ൽ ആദ�മായി േകരള�ിൽ റിേ�ാർ�് െച�േ�ാൾ
��കാലാടി�ാന�ിൽ വിവിധ തല�ളിൽ
ഊർ�ിതമായി ഇടെപ�് േരാഗം നിയ�ണ
വിേധയമാ�ി. 2019 ൽ എറണാ�ളം ജി�യിൽ
ഒരാൾ�് നി� ബാധി�േ�ാൾ 2018 െല
അ�ഭവപാഠം �േയാജനെ���ിയതിനാൽ മരണം
ഒഴിവാ�ാ�ം ഒരാളിൽ മാ�മായി േരാഗം പിടി�്
നിർ�ാ�ം സാധി�. 2021 ൽ േകാഴിേ�ാട്  നി�
േരാഗം വീ�ം റിേ�ാർ�് െച�േ�ാൾ വളെര
ഊർ�ിതമായി േരാഗനിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

നട�ി േരാഗം മ�ാരിേല�ം വ�ാപി�ാെത
നിയ�ി�  ്നിർ�ാ�ം സാധി�. ഇ�കാരം
ജ�ജന� േരാഗ�െള നിയ�ി� നിർ��
കാര��ിൽ ആേരാഗ� വ��ിന് �ത�ർഹമായ
രീതിയിൽ �വർ�ി�ാൻ സാധി�. പ�ി�നി
സർൈവലൻസിെ� ഭാഗമായി �ഗസംര�ണ
വ��് സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളിൽ നി�ം
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േശഖരി�� സാ�ി�കൾ തി�വ� ഏവിയൻ
ഡിസീസ്  ഡയഗേനാ�ിക് ലേബാറ�റിയി�ം
ബാം�ർ SRDDL �ം ആയി പരിേശാധന നട�ി

വ��. NABL അ�ഡിേ�ഷ�� ലേബാറ�റി
ഉൾെ�െട സം�ാന�് �ഗസംര�ണ വ��ിെ�
കീഴി�� വിവിധ ലേബാറ�റികളിലായി േപവിഷ
േരാഗബാധ നിർ�യം നട�ി വ��. നി�ാേരാഗ
നിയ�ണ�ിനാ�� ആ�ൻ �ാൻ
�ഗസംര�ണ വ��ിെ� േന�ത��ിൽ

ത�ാറാ�ി വ��. �ടാെത, സം�ാനെ�

സ്�ബ് ൈടഫസ്  േരാഗെ���ി

ഐ.സി.എം.ആർ - വി.സി.ആർ.സി �െട
മ�രയി�� ഫീൽഡ്  �ണി�് തി�വന��രം
ജി�യിൽ പഠനം നട�ിയി��. ആയതിെ�
റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി�ി�.

(സി)

പരി�ിതി�െട ആേരാഗ�ം, ജന��െട
ആേരാഗ�ം, �ഗ��െട ആേരാഗ�ം എ�ിവ
സംേയാജി�ി�  ്വൺ െഹൽ�് േപാളിസി
നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) മ�ഷ�െ� ആേരാഗ�ം പരി�ിതി�മാ�ം മ�്
ജ���െട ആേരാഗ��മാ�ം പര�ര
ബ�ിതമായതിനാ�ം മ�ഷ�െന ബാധി��
പകർ�വ�ാധികളിൽ ജ�ജന� േരാഗ�ൾ
താരതേമ�ന ��തലാണ് എ�തിനാ�ം ഇ�മായി
ബ�െ�� വിവിധ വ��ക�െട�ം
�ാപന��െട�ം �വർ�ന�ൾ

സംേയാജി�ി�ം ഏേകാപി�ി�ം വൺ െഹൽ�്

േപാളിസി സർ�ാർ വലിയ �ാധാന�േ�ാെട

നട�ിലാ�ി വരികയാണ്. ഓേരാ ജ�ജന�
േരാഗ�െള�ം സ�ാധീനി�� സാ�ഹിക
പാരി�ിതിക ഘടക�െള നിയ�ി��തിന്
ആേരാഗ� വ��ിന് �റേമ തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��്, �ഗസംര�ണ വ��്, �ഷി വ��്,
പരി�ിതി വ��്, വനം വ��്, ൈ�ബൽ വ��്,
സാ�ഹ�നീതി വ��്, കാലാവ�ാ വ��്
�ട�ിയവ�െട�ം ഈ േമഖലയിൽ
�വർ�ി�� ഗേവഷണ �ാപന�ൾ,
ലേബാറ�റികൾ, സർ�കലാശാല
�ട�ിയവ�െട�ം പ�ാളി�ം അനിവാര�മാണ്.
ഇ�രം വ��ക�െട�ം ഏജൻസിക�െട�ം
പ�ാളി�േ�ാെട േരാഗനിരീ�ണം, ലേബാറ�റി
നിരീ�ണം, േരാഗം പര�� �ാണിക�െട
നിരീ�ണം, ശരിയായ ചികി�, മ��ക�െട�ം
മ�് സാമ�ിക�െട�ം ലഭ�ത ഉറ�ാ�ൽ,
വാ�ിേനഷൻ, േബാധവത്�രണം, പരിശീലനം,
േരാഗ�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ, കാ�യി�കൾ,
�ാണി നശീകരണ �വർ�ന�ൾ �ട�ിയവ
നട�ിലാ�ി വ��.



5 of 5

െസ�ൻ ഓഫീസർ


