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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3910 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഡ�ി -2 വകേഭദം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഡ�ി -2 വകേഭദം റിേ�ാർ�്
െച�ി�െ��ിൽ ഇതിെ� വ�ാപനം തട��തിന്
സ�ീകരി�ിരി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

(എ) െഡ�ി 2 ഉൾെ�െട െഡ�ി�നി� കാരണമായ
െഡൻവ്1, െഡൻവ്2, െഡൻവ്3, െഡൻവ്4 എ�ീ
നാ� വകേഭദ��ം വർഷ�ളായി േകരള�ിെല

പല ജി�കളി�ം റിേ�ാർ�് െച�െ��ി��്. ഇതിൽ
െഡൻവ് 2 വകേഭദം ��തൽ
അപകടകാരിയാെണ�് അറിയെ���. നാ�തരം
വകേഭദ�ൾ വഴി ഉ�ാ�� െഡ�ി�നി
�തിേരാധി�വാ�ം നിയ�ി�വാ�ം ഉ�
�വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതമായി തെ�
ആേരാഗ�വ��് നട�ി വ���്. സംേയാജിത
േരാഗനിരീ�ണ പരിപാടി (ഐ.ഡി.എസ് .പി)
യി�െട െഡ�ി�നി ഉൾെ�െട�� പകർ�വ�ാധി
സംബ�ി� വിവര�ൾ ദിനം�തി�ം ആ�േതാ�ം

േശഖരി� ,് േ�ാഡീകരി� ,് അപ�ഥി�  ്േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്. േരാഗം
െപാ�ി�റെ��� �ല�ളിൽ �തകർ�േസന
(RRT) സ�ർശി�  ്ഊർ�ിത നിയ�ണ

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്. േദശീയ
�ാണിജന� േരാഗ നിയ�ണ പരിപാടി�െട
ഭാഗമാ�ം െഡ�ി�നി നിരീ�ണ�ം, െകാ��
നിയ�ണ�ം നട�ി വ���്. ഇ� �ടാെത
സം�ാന സർ�ാർ 2018 �തൽ നട�ിലാ�ി
വ�� ആേരാഗ�ജാ�ത എ� േപരിലറിയെ���
പകർ�വ�ാധി �തിേരാധ നിയ�ണ

പരിപാടിയ�സരി�� വാർഷിക കർ� പരിപാടി
ഇതര വ��ക�െട�ം ഏജൻസിക�െട�ം
െപാ�ജന��െട�ം സഹകരണേ�ാെട

സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ി വ���്.
വാർ�തല�ിൽ ആേരാഗ� േസനാംഗ�ൾ വഴി
നട�� �ഹസ�ർശനം, �ാപന സ�ർശനം,
െകാ�� സർേ�, �തിേരാധ കാ�യി�കൾ,
േബാധവത്കരണ ശീലവത്കരണ �വർ�ന�ൾ

�ട�ിയവെയ�ാം െഡ�ി�നി നിയ�ണ�ിൽ
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കാര�മായ പ� വഹി��. സം�ാന�് േ��്
പ�ിക് െഹൽ�് ലാബ് ഉൾെ�െട 38 െസ�ിനൽ
സർേ�ലൻസ്  ലാ�കളിൽ െഡ�ി�നി േരാഗ
�ിരീകരണം, സൗജന�മായി�െ� നട�ി

വ���്. ഇ�രം ലാ�കളിൽ നി�ം NS1
േപാസി�ീവ് സാ�ി�കൾ സം�ാന പ�ിക്
െഹൽ�് ലാബിൽ അയ� ഡ�ി സീേറാ ൈട�ിം�ം
നട�ി വ���്. െമയ്  16 ന് േദശീയ െഡ�ി�നി
ദിനേ�ാട�ബ�ി�  ്�ൈല മാസം െഡ�ി വി��
മാസാചരണേ�ാട�ബ�ി�ം െഡ�ി�നി
�തിേരാധ നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

ഊർ�ിതമായി നട�ി വ��. ആ� േതാ�ം
നട�� െകാ�� സർേ�യിൽ (ഈഡിസ്  െവ�ർ
സർേ�) കെ��� ൈഹറിസ്ക് �േദശ�ളി�ം
െഡ�ി�നി റിേ�ാർ�് െച�െ��� �ല�ളി�ം

സംേയാജിത െകാ�� നിയ�ണം (ഐ.വി.എം)
നട�ിലാ�ി വ���്. ഇതിെ� ഭാഗമായി
ആേരാഗ� സ�� �വർ�കർ വീ�ക�ം
�ാപന��ം സ�ർശി�ക�ം െപാ�ജന
പ�ാളി�േ�ാെട െകാ��റവിട നശീകരണം
നട�ിലാ�ക�ം െച��. �ടാെത
േരാഗവാഹികളായ െകാ��കെള
നശി�ി��തിനായി �റി��ിൽ കീടനാശിനി
ബാ�ം തളി�ൽ (ഐ.എസ് .എസ്) വീടിന്
െവളിയിൽ െതർമൽ േഫാഗിംഗ് �ട�ിയവ�ം
നട��. െകാ�കിെനതിെര വ��ിഗത �ര�ാ

മാർ��ൾ അവലംബി�വാ�� നിർേ�ശ��ം
നൽകി വ��. ഇേതാെടാ�ം േരാഗബാധിതർ�്
ചികി�ാ മാർ�േരഖ���തമായ ശരിയായ
സഹായ ചികി��ം പരിചരണ�ം ഉറ�
വ��ക�ം െച��. ഇ�വഴി േരാഗം
മ��വരിേല�് പക��ത് തടയാൻ സാധി��.
ഇ�രം �വർ�ന�ളി�െട െഡൻവ് 2 മാ�മ�
െഡ�ി�നി�ം യഥാസമയം നിയ�ണ

വിേധയമാ��തിന് സാധി��.
ആ�പ�ികളിെല പനി വാർ�കൾ െകാ��വല
അടി�  ്ഭ�മാ�കേയാ േരാഗികെള
െകാ��വല��ിൽ കിട�കേയാ െച���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


