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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 197 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നി� �തിേരാധം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ ,
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് 

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

(എ) ക�� ആശ� �ഷ് ടി�െകാ�് സം�ാന�

വീ�ം െപാ�ി�റെ�� നി�െയ ഫല�ദമായി

�തിേരാധി�ാൻ �ൻ അ�ഭവ�ം ആേരാഗ�

േമഖലയിെല മിക� അടി�ാന സൗകര���ം

എ�േ�ാളം �േയാജനെ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 2018 ൽ ആദ�മായി നി�േരാഗം സം�ാന�്

േകാഴിേ�ാട്  െപാ�ി�റെ��േ�ാൾ

��കാലാടി�ാന�ിൽ കൺേ�ാൾ ��കൾ

സ�മാ�ി�ം വിവിധ വ��ക�െട�ം

ഏജൻസിക�െട�ം പ�ാളി�േ�ാെട

േരാഗ�തിേരാധ, നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ിയതിെ� ഫലമായി വളെര േവഗം േരാഗം

നിയ�ണ വിേധയമാ�വാൻ സാധി�ി��.
ആെക േരാഗബാധിതർ 18, മരണെ��വർ 16. 2019
ൽ എറണാ�ളം ജി�യിൽ വീ�ം നി�േരാഗം

റിേ�ാർ�് െച�േ�ാ�ം

ഊർ�ിത�വർ�ന�ളി�െട േരാഗം ഒരാളിൽ

മാ�മായി ഒ��വാ�ം മരണം ഒഴിവാ�വാ�ം

സാധി�. എറണാ�ള�് ഗവ: െമഡി�ൽ

േകാേളജിൽ NIV �െന�െട സഹായേ�ാെട

POC െട�് നട�ിയതി�െട േരാഗം വളെരേവഗം

നിയ�ണ വിേധയമാ�വാൻ സാധി�ി��.
�ടർ�് 2021 െസപ്�ംബറിൽ േകാഴിേ�ാട്

ജി�യിൽ ��രിൽ ഒ� ആൺ��ി (13 വയസ്)
നി�േരാഗം പിടിെപ�് മരണെ��ക��ായി. നി�

�ിരീകരി� െസപ്�ംബർ 4 ന് രാ�ിതെ�

ആേരാഗ�വ��് മ�ി�െട േന�ത��ിൽ മ�്

മ�ിമാ�െട�ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട�ം

അടിയ�ിരേയാഗം നട�ി

��കാലാടി�ാന�ിൽ േരാഗ�തിേരാധ

നടപടികൾ സ�ീകരി�. സം�ാനതല�ി�ം

ജി�ാതല�ി�ം കൺേ�ാൾ ��കൾ �റ�ക�ം

േരാഗനിരീ�ണം, സ�ർ� ��ികയി�ളളവ�െട

നിരീ�ണം, കാര�കാരണ വിശകലനം, ചികി�ാ

സൗകര��ൾ െമ�െ���ൽ േകാഴിേ�ാട്

െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഐെസാേലഷൻ �റികൾ
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ഒ��ൽ, ഐ.സി.�, െവ�ിേല�ർ �ട�ിയവ

സ�ീകരി�ൽ, േകാഴിേ�ാട്  െമഡി�ൽ

േകാേളജിൽ പി.ഒ.സി ലാബ് സൗകര�ം

ഏർെ���ൽ, െക.എം.എസ് .സി.എൽ /
െമഡി�ൽ േകാേളജ്  വഴി നി�ാ ചികി���

മ��്, വ��ി �ര�ാ ഉപാധികൾ �ട�ിയവ

ലഭ�മാ�ൽ, േരാഗ�ിരീകരണ�ിന് സാംപിൾ

േശഖരി�  ്അയ��ത്, ആേരാഗ�

�വർ�കർ�� പരിശീലനം, േബാധവത്കരണ

�വർ�ന�ൾ �ട�ി വിവിധ തല�ളി��

�വർ�ന�ൾ�� കർ�പ�തി ത�ാറാ�ി

നട�ിലാ�ി. ഇ�രം �വർ�ന�െള

ഏേകാപി�ി�ാൻ 18 സമിതികൾ �പീകരി�്

ഓേരാ സമിതി�ം ഓേരാ േനാഡൽ ഓഫീസർമാെര

ഏർെ���ക���ായി. മരണമട� ��ി�െട

വീടിന് 3 കീ.മി ��ളവിൽ കെ�യിൻെമ�്

േസാണായി �ഖ�ാപി�. എൻ.സി.ഡി.സി,
എൻ.ഐ.വി. �ന, േഭാ�ാൽ ൈഹെസക�രി�ി

ആനിമൽ ഡിസീസ്  ലാബ് എ�ീ േക��ളിൽ

നി�� വിദഗ്ധ സംഘ�ം ഇൻെവ�ിേഗഷൻ

നട�ി. ��ി�മായി സ�ർ��ിൽ വ� 240
േപെര �േത�കം നിരീ�ി�േപാ�. ആെക 164
േപ�െട സാ�ി�കൾ പരിേശാധി�തിൽ ആർ�ം

നി�ാ �ിരീകരി�ി�. ഇ�കാരം ഊർ�ിത

�വർ�ന�ൾെകാ�് നി� നിയ�ണവിേധയ

മാ�ാൻ ന��് സാധി�.

(ബി) നിപ ൈവറസിെ� സാ�ിധ�ം മന�ിലാ�ി േരാഗ

പകർ� തട��തിന് അനിവാര�മായ ൈവേറാളജി

ലേബാറ�റി �സ�കാലം െകാ�്

�പീകരി�ാനായത് സം�ാനെ�

െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖല�െട ക��്

െതളിയി��താേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി�േരാഗ�ിരീകരണ�ിന് കാലതാമസം

ഉ�ായാൽ മരണനിര�് �ടാം. അതിനാൽ േരാഗം

സംശയി��വ�െട ശരീര�വ�ൾ

ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. പരിേശാധന നട�ി േരാഗം

�ിരീകരി�വാനായി േകാഴിേ�ാട്  െമഡി�ൽ

േകാേളജിൽ പി.ഒ.സി. ലാബ് (േപായി�് ഓഫ്

െകയർ) 48 മണി�റി��ിൽ

സ�ീകരി�ക��ായി. േരാഗി�മായി

സ�ർ��ിൽ വ�വരിൽ േനരിയ േരാഗ-
ല�ണ�െള�ി�ം ക� 133 േപ�െട

സാ�ി�കൾ പി.ഒ.സി. ലാബിൽ പരിേശാധന�്

വിേധയമാ�ി. 31 സാ�ി�കൾ എൻ.ഐ.വി.
�െനയിൽ പരിേശാധി�. ആെക 164 സാ�ി�കൾ

പരിേശാധി� എ�ാം തെ� നി�ാ െനഗ�ീവ്

ആയി��. ഇത് െപാ�-ജനാേരാഗ�േമഖല�െട

ക��് െതളിയി�� ഒ�ാണ്. തി�വന��ര�്

േതാ��ലിെല ൈവേറാളജി ലാബ്

�വർ�ന�മമാ�േ�ാൾ േകരള�ിെ�

െപാ�ജനാേരാഗ� സംവിധാന�ിന് തീർ�യാ�ം

ഒ� �തൽ��ാ��താണ്.
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(സി)

2011-16 കാലയളവിെല സർ�ാരിൽ നി�

വിഭി�മായി �ൻ സർ�ാ�ം ഈ സർ�ാ�ം

െപാ�ജനാേരാഗ� രംഗ�് അടി�ാന സൗകര�

വി�ലീകരണ�ി�ം ആ�നീകരണ�ി�ം

നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ആർ�ം പ�തി �കാരം സം�ാനെ�

�ാഥമികാേരാഗ�േക��ൾ

��ംബാേരാഗ�േക��ൾ ആ�ി പരിവർ�നം

െച�ക വഴി ടി �ാപന��െട അടി�ാന

സൗകര�ം വികസി�ി��തി�ം ലേബാറ�റി

സംവിധാനം ഉൾെ��� സൗകര��ൾ

ഏർെ���ി െമ�െ�� ചികി�ാ സൗകര�ം

ഏർെ����തി��� �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ിയി��്. തിരെ���െ�� താ��് /
ജി�ാ / ജനറൽ ആ�പ�ികളിലായി മാ�ർ

�ാനിെ� അടി�ാന�ിൽ കിഫ്ബി �േഖന

�ഹ�ായ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനായി

നട�ിലാ�ിവ��. �ടാെത സം�ാന �ാൻ

ഫ�്, നബാർഡ് , എൻ.എ� .്എം. ഫ�്,
എം.എൽഎ. / എം.പി. ഫ�കൾ എ�ിവ �േഖന�ം

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി��

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ിയി��്. താ��് തല

ആ�പ�ികളിൽ ഡയാലിസിസ്  സൗകര�ം

ഉൾെ�െട�� െ�ഷ�ാലി�ി േസവന��ം,
ജി�ാതല ആ�പ�ികളിൽ കാ�് ലാബ്

സൗകര��ം ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േസവന��ം ഘ�ം

ഘ�മായി ഏർെ���ി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


