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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 228 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാക് സിേനഷൻ കാര��മമാ�ാൻ സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് േകാവിഡ്  - 19 വാക് സിേനഷൻ
ഏ��ം കാര��മമായി നട�ിലാ�ിയതിെ�
ഭാഗമായി ൈ�വ് � വാക് സിേനഷൻ
സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��േവാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� തിരെ��� േക��ളിൽ
ൈ�വ് � വാ�ിേനഷൻ സൗകര�ം
ഏർെ���ിയി��്. ഈ േക��ളിൽ
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് സ��ം വാഹന�ളിൽ തെ�
വ�്  �തിേരാധ ��ിവയ്�് എ��ാ�ം
കഴി��താണ്. വാ�ിൻ എ��തി� േശഷം
അരമണി�ർ ��ത �ല�് ഒ�ർേവഷന്
േശഷമാണ് ആ�കെള വി�യ��ത്.

(ബി)

ചി�യാ�ം �ര�ിതമാ�ം മിക�� രീതിയി�ം
വാക് സിേനഷൻ നൽ��തിന് എെ��ാം
�മീകരണ�ളാണ് ഏർെ���ിയി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� ആേരാഗ� മ�ാലയ�ിെ� മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ��സരി�� വാ�ിേനഷൻ
െസ��കളാണ്  �പകൽ�ന െച�ിരി��ത്.
വാ�ിേനഷനായി �റികൾ സ�ീകരി�ിരി��.
ഓേരാ നിർ�ി� േക��ിെ��ം സൗകര��ൾ ഒ�
സിവിസി ആയി അംഗീകരി��തിന് ��്
ആർസിഎ�ഒ്�െട േന�ത��ി�� ജി�ാ ടീം
പരിേശാധി�ം. എ�ാ േക��ളി�ം േകാവിഡ്
ഉചിതമായ െപ�മാ�ം പി�ട��െവ�്
ഉറ�ാ�ാൻ �േത�ക �ൻക�ത�കൾ എ��ി��്.
CVC- കൾ വേയാജന സൗ�ദ�ം വികലാംഗ
സൗ�ദ�മാ�ി. െഷഡ�ൾ അ�സരി�്
വാ�ിേനഷൻ �ർ�ിയാ�ാൻ

സം�ാനതല�ി�ം ജി�ാ തല�ി�ം കർ�
പ�തികൾ ആ��ണം െച�ി��്.

(സി) �� സദന�ൾ, അഗതി മ�ിര�ൾ
എ�ിവിട�ളിെല അേ�വാസികൾ�ം
ആദിവാസി- �ാ�ന േഗാ� സ�ഹ�ൾ�ം
വാക് സിേനഷൻ സൗകര�ം ഒ���തിന് �േത�ക
പരിഗണന നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �� സദന�ൾ, അഗതി മ�ിര�ൾ
എ�ിവിട�ളിെല അേ�വാസികൾ�ം
ആദിവാസി - �ാ�ന േഗാ� സ�ഹ�ൾ�ം
എസ്  ടി ജനവിഭാഗ�ൾ�ം �തിേരാധ
��ിവയ്�ിനായി �േത�ക �മീകരണ�ൾ െച�.
ആദ�ഘ��ിൽ തെ� ഇവെര �ൻഗണനാ
വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ി വാ�ിേനഷൻ
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ത�രിതെ���ി. �� സദന�ൾ, അഗതി
മ�ിര�ൾ എ�ിവിട�ളിെല
അേ�വാസികൾ�ായി, മി� േക�കളി�ം
��സദന�ളിൽ/ അഗതി മ�ിര�ളിൽ തെ�
വാ�ിേനഷൻ നട�ക�ം ഇ�വെര 99% േപർ�ം
ആദ� േഡാസ്  വാ�ി�ം 56% േപർ�് ര�്
േഡാ�ക�ം ലഭി�ക�ം െച�. ൈ�ബൽ
േമഖലയി�ം �േത�ക പരിഗണന നൽകി
വാ�ിേനഷൻ നട�ി.

(ഡി)

വാക് സിേനഷേനാട്  വി�ഖത കാണി��വർ�ായി
��തൽ കാര��മമായ േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാവിഡ്  വാ�ിൻ എ��ാൻ മടി��
�ണേഭാ�ാ�െള എ��ം േവഗം �തിേരാധ
��ിവയ്പ് എ��ാൻ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

ആേരാഗ� വ��് ഇതിനകം തെ� IEC
�വർ�ന�ൾ ��്, �ശ�, േസാഷ�ൽ മീഡിയ
വഴി�� �ചാരണ�ൾ ശ�ിെ���ിയി��്.

(ഇ)
ആവശ�മായ അളവിൽ വാക് സിൻ യഥാസമയം
േക� സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി�ാതി��ി�ം
വാക് സിേനഷെ� കാര��ിൽ േദശീയ
ശരാശരിേയ�ാൾ �കളിെല�ാൻ

സം�ാന�ിന് കഴി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) വാ�ിേനഷെ� കാര��ിൽ േദശീയ
ശരാശരിേയ�ാൾ �കളിെല�ാൻ

സം�ാന�ിന് കഴി�ി��്. ആദ� േഡാസ്  
വാ�ിേനഷൻ (% of eligible population)
േകരള�ിൽ 2,46,48,965 (92%) ഉം ഇ��യിൽ
64,77,45,605 (69%) ഉം ര�ാം േഡാസ്  
വാ�ിേനഷൻ േകരള�ിൽ 1,08,55,907 (40%) ഉം
ഇ��യിൽ 23,64,52,584 (25%) ഉം ആണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


