
1 of 4

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3741 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡ്  കാരണം മരി�വ�െട ��ംബ�ൾ�് ��തൽ ധനസഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ ,
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

േകാവിഡ്  �ലം മരി�വ�െട ��ംബ�ൾ�് ��ീം
േകാടതി നി�ർഷി� �രിതാശ�ാസ�ിന് �റെമ
സം�ാന�് ��തൽ ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാൻ
�ൻൈകെയ��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ്-19 കാരണം
മാതാപിതാ�െള/ ര�ിതാ�െള ന�െ�� എ�ാ
��ികൾ�ം വനിതാശി� വികസന വ��ിെ�
ഫ�ിൽ നി�ം 2000/- �പ (ര�ായിരം �പ
മാ�ം) വീതം ��ി�് 18 വയ�് ആ���വെര

��ി�െട�ം ��ി�െട ഇേ�ാഴെ�
ര�ിതാവിെ��ം േപരി�� േജായി�്
അ�ൗ�ിേല�് മാസം േതാ�ം
നിേ�പി��തി�ം, ഇ�കാരം അനാഥരായ
��ിക�െട േപരിൽ 3 ല�ം �പ�െട �ിര

നിേ�പം �ട��തി�ം, ടി ��ിക�െട
ബി�ദതലം വെര�� പഠനെ�ല�കൾ
�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�സ നിധിയിൽ നി�ം
വഹി��തി�ം 20/06/2021 െല സ.ഉ.(െെക) നം.
18/2021/ സാ.നീ.വ. �കാരം അ�മതി
നൽകിയി��്. േകാവിഡ്  19 ബാധി�  ്മരണെ��/
മരണെ��� വ��ിെയ ആ�യി� കഴി��
ബി.പി.എൽ ��ംബ�ൾ�് �തിമാസം 5000/-
�പ വീതം ധനസഹായം ഡയറ�് െബനഫി�്
�ാൻ�ർ((DBT) �േഖന ആദ� സമാശ�ാസം
ലഭി�� മാസം �തൽ 3 വർഷ കാലയളവിേല�്
(36 മാസം) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�സ നിധിയിൽ
നി�ം അ�വദി��തിന് 22/10/2021 െല
സഉ(ൈക)നം.203/2021/റവ �കാരം
ഉ�രവായി��്. 20/06/2021െല സ.ഉ.(െെക)
നം.18/2021/സാ.നീ.വ. �കാരം സഹായം
ലഭി�� ��ംബ�ൾ�് സഹായ�ിന്

അർഹത��ായിരി�ി�.

(ബി) ഒേ�ാബർ പ�ാം തീയതി �തൽ മരണെ��വ�െട
ബ��ൾ�് ന�പരിഹാര�ിനായി അേപ�
നൽകാെമ�് ��ീം േകാടതി പറ�

(ബി) േക� സർ�ാരിെ� ���ിയ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ
അടി�ാനമാ�ി േകാവിഡ്  മരണ നിർ�യ�ി�ം

േകാവിഡ്-19 മരണം സംബ�ി� ഔേദ�ാഗിക േരഖ
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സാഹചര��ിൽ യഥാർ� േകാവിഡ്  മരണ
കണ�കൾ സർ�ാർ നാളി�വെര �റ�
വിടാ�ത് അർഹരായ നിരവധി ��ംബ�ൾ�്
ന�പരിഹാരം ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം
��ി�െമ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

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�് നൽകെ�� െമഡി�ൽ
സർ�ിഫി��ിൽ അവർ�് പരാതി�െ��ിൽ
അത് പരിഹരി��തി�േവ�ി ഒ� ക�ി�ിെയ
നിേയാഗി�ി��്. േ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�ാ സർ�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

തീർ�് കൽ�ി��താണ്. സാ�ിൾ എ�� നാൾ
�തേലാ േകാവിഡ്  േരാഗബാധ �ിരീകരി� നാൾ
�തേലാ 30 ദിവസം വെര�� മരണ��ം �ടാെത
ആ�പ�ിയിൽ/ കിട�ി ചികി�ാ േക��ിൽ

�േവശി�ി�െ�� േകാവിഡ്  - 19 ബാധി� ഒരാൾ,
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�ി��്. നിലവിെല േകാവിഡ്
മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� ഇ�രം

മരണ�ൾ കെ��ാൻ ഒ� �തിയ േപാർ�ൽ 'ഇ-
െഹൽ�്' വികസി�ിെ���ി��്. മരി�
വ��ി�െട ബ�വിന്, വ��ി�െട മരണം
േകാവിഡ്-19 �ലമാെണ�് �ിരീകരി�്

ലഭി��തി�ം, േകാവിഡ്  മരണ��െട പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ി നിർ�ി� േകാവിഡ്  െഡ�്

സർ�ിഫി��് ലഭി��തി��� അേപ� ഈ
േപാർ�ൽ �േഖന സമർ�ി�ാം. പരാതികൾ
പരിേശാധി�  ്േ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��്
ബ��ൾ�് ലഭ�മാ��താണ്.
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(സി) ഇത് സംബ�ി�  ്സം�ാന സർ�ാരിന്
പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം
നൽകാേമാ?

(സി) േ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�് നൽകെ�� െമഡി�ൽ
സർ�ിഫി��ിൽ അവർ�് പരാതി�െ��ിൽ
അത് പരിഹരി��തി�േവ�ി സം�ാനം ഒ�
ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി��്. േ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�ാ സർൈവലൻസ്
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

തീർ�് കൽ�ി��താണ്.സാ�ിൾ എ�� നാൾ
�തേലാ േകാവിഡ്  േരാഗബാധ �ിരീകരി� നാൾ
�തേലാ 30 ദിവസം വെര�� മരണ��ം �ടാെത
ആ�പ�ിയിൽ/ കിട�ി ചികി�ാ േക��ിൽ

�േവശി�ി�െ�� േകാവിഡ്  - 19 ബാധി� ഒരാൾ,
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�ി��്. നിലവിെല േകാവിഡ്
മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� ഇ�രം

മരണ�ൾ കെ��ാൻ ഒ� �തിയ േപാർ�ൽ 'ഇ-
െഹൽ�്' വികസി�ിെ���ി��്. മരി�
വ��ി�െട ബ�വിന്, വ��ി�െട മരണം
േകാവിഡ്-19 �ലമാെണ�് �ിരീകരി�്

ലഭി��തി�ം, േകാവിഡ്  മരണ��െട പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ി നിർ�ി� േകാവിഡ്  െഡ�്

സർ�ിഫി��് ലഭി��തി��� അേപ� ഈ
േപാർ�ൽ �േഖന സമർ�ി�ാം. പരാതികൾ
പരിേശാധി�  ്േകാവിഡ്  മരണ�ൾ ഉറ�
വ���തിനായി ജി�ാതല�ിൽ �പീകരി��
സമിതി�െട അംഗീകാര�ിെ� അടി�ാന�ിൽ
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േകാവിഡ്- 19 മരണ��െട പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ി നിർ�ി� മാ�കയി�� സർ�ിഫി��്
ബ��ൾ�് ലഭ�മാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


