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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 230 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള�ിെല േകാവിഡ്  മരണ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) 2021 െസപ്�ംബർ 20 വെര സം�ാന�്

േകാവിഡ്  ബാധി�  ്എ� േപർ മരി�െവ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ജി� തിരി��
കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)
2021 െസപ്�ംബർ 20 വെര സം�ാന�്

േകാവിഡ്  ബാധി�  ്മരി�വ�െട ജി� തിരി��
കണ�് അ�ബ�മായി ഇേതാെടാ�ം േചർ��.

(ബി) േകാവിഡ്  േപാസി�ീവായി ��ത്
ദിവസ�ി��ിൽ മരി�വ�ം േകാവിഡ്
മരണ�ിൽ ഉൾെ��െമ�് േക�സർ�ാർ
�ഖ�ാപി� സാഹചര��ിൽ േകരള�ിെല

േകാവിഡ്  മരണ�ൾ ഇത�സരി�്
�നഃപരിേശാധന�് വിേധയമാ�േമാ ; ഇതിനായി
മരി�വ�െട ബ��ൾ �േത�കം അേപ�
ആേരാഗ�വ��ിന് നൽേക��േ�ാ ;

(ബി) േ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
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
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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
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.

(സി) േകാവിഡ്  മരണ സർ�ിഫി��് നൽ��തിന്
നിലവിൽ എ�് മാനദ�മാണ്

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(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
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�
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(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
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
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(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  മരണം കണ�ാ��ത് സംബ�ി�്

ബ��ൾ�് പരാതി�െ��ിൽ പരിഗണി�ാൻ
സം�ാന�് ജി�ാതല�ിൽ വിദഗ്ധ സമിതി
�പീകരി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ിൽ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) േ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
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
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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
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.

(ഇ)

വിേദശ�െവ�  ്േകാവിഡ്  ബാധി�  ്മരി�
േകരളീയ�െട കണ�കൾ സർ�ാരിൽ
ലഭ�മാേണാ; ഇെ��ിൽ ലഭ�മാ�േമാെയ�്
അറിയി�ാേമാ?

(ഇ) വിേദശ�് െവ�  ്േകാവിഡ്  ബാധി�  ്മരണമട�
�വാസി മലയാളികെള സംബ�ി� ഡാ�
ത�ാറാ��തിനായി വിശദ വിവര�ൾ
േ�ാഡീകരി�  ്ലഭ�മാ�വാൻ വിേദശരാജ��ളിെല
ഇ��ൻ എംബസികേളാ�ം, �ടാെത എ�ാ ജി�ാ
കള�ർമാേരാ�ം അഭ�ർ�ി�ി�െ��ി�ം
ആവശ�മായ വിവര�ൾ എ�ായിട�ളിൽ നി�ം
നാളി�വെര�ം ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ിൽ

വ��മായ കണ�കൾ നിലവിൽ സർ�ാരിൽ
ലഭ�മ�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




