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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3944 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഔേദ�ാഗിക പ�ികയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�െ�� േകാവിഡ്  മരണ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്, 

�ീമതി െക.െക.രമ, 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് 

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

(എ)

സം�ാന സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക പ�ികയിൽ

നി�ം ഒഴിവാ�െ�� 7000 �തിയ േകാവിഡ്

മരണ�ൾ ലി�ിൽ ഉൾെ���ാൻ

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2020 ജ�വരി 30 �തൽ 2021 �ൺ 17 വെര

കാലഘ��ിൽ മരണെ���ം ഔേദ�ാഗികമായി

�ഖ�ാപി�െ��ി�� മരണ��ികയിൽ

ഉൾെ�ടാ��മായ േകാവിഡ്  മരണ�ൾ

ബ�െ�� േരഖക�െട അടി�ാന�ിൽ

പരിേശാധി��തിന് ജി�ാ െമഡി�ൽ

ഓഫീസർമാെര �മതലെ���ി 14/10/2021-െല

സ.ഉ.(സാധാ)2219/2021/ആ.�.വ �കാരം

ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�

വരിക�ം െച���്.

(ബി)

ഇതിൽ �രിഭാഗ�ം േകാവിഡ്   ആ�പ�ികളിൽ

ചികിൽസയിലിരിെ� ഉ�ായ മരണ�ളാണ്

എ� ആേ�പം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2020 ജ�വരി 30 �തൽ 2021 �ൺ 17 വെര

കാലഘ��ിൽ മരണെ���ം ഔേദ�ാഗികമായി

�ഖ�ാപി�െ��ി�� മരണ��ികയിൽ

ഉൾെ�ടാ��മായ േകാവിഡ്  മരണ�ൾ

ബ�െ�� േരഖക�െട അടി�ാന�ിൽ

പരിേശാധി��തിന് ജി�ാ െമഡി�ൽ

ഓഫീസർമാെര �മതലെ���ി 14/10/2021-െല

സ.ഉ.(സാധാ)2219/2021/ആ.�.വ �കാരം

ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�

വരിക�ം െച���്.

(സി) ��ത മരണ�ൾ സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക

പ�ികയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�െ�ടാ��

കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിൽ േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട �ട�ം

�തൽ േകാവിഡ്-19 �ല�� മരണ�ൾ റിേ�ാർ�്

െച�െ���ത് ICMR – െ��ം േലാകാേരാഗ�

സംഘടന�േട�ം മാർ� നിർേ�ശ�െള

അടി�ാനമാ�ിയാണ് േരാഗി�െട േരാഗവിവര�ം

ചികി��ം മരണ കാരണ�ം ഉൾെ���ി��

െമഡി�ൽ ���ിൻ േകാവിഡ്  -19
േരഖെ���ിയി�� പരിേശാധനാഫലം LDMS
േപാർ�ലിൽ ഉൾെ���ിയി�� വിവര�ം (SRFID)
ലഭ�മാേണാ എ�് പരിേശാധി�ക�ം
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മരണെ��തി� േശഷം ആ�പ�ിയിൽ

എ�ി�ി��വ�െട RTPCR പരിേശാധനാഫല�ം

പരിേശാധി�ാണ് േകാവിഡ്  - 19 മരണം റിേ�ാർ�്

െച��ത്. മരണം ഓൺൈലനായി റിേ�ാർ�്

െച�വാൻ �ട�ിയ 2021 �ൺ 18 ന് ��്

ഏെത�ി�ം േരഖക�െട�ം മ�ം അഭാവ�ിൽ

േകാവിഡ്  മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാെത

േപായ മരണ�ളാണ് പരിേശാധി�  ്പ�ികയിൽ

േചർ�ാൻ ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാർ�്

�മതല നൽകിെ�ാ�് G.O.(Rt)No.
2219/2021/H&FWD, dated 14-10-2021 �കാരം

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��ത്. അ� �കാരം

18/06/2021 ന് �ൻപ് ഉ�ായി�� േകാവിഡ്

മരണ�ളിൽ ഔേദ�ാഗികമായി

�സി�ീകരി�ാ� മരണ�ൾ കെ��വാ�ം

അവ �സി�ീകരി��തി��� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ���്.

(ഡി)

ഇതിൽ ��തൽ േകാവിഡ്  മരണ�ൾ ഔേദ�ാഗിക

പ�ികയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�െ��ി�േ�ാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േകരള�ിൽ േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട �ട�ം

�തൽ േകാവിഡ്-19 �ല�� മരണ�ൾ റിേ�ാർ�്

െച�െ���ത് ICMR – െ��ം േലാകാേരാഗ�

സംഘടന�േട�ം മാർ� നിർേ�ശ�െള

അടി�ാനമാ�ിയാണ് .േരാഗി�െട

േരാഗവിവര�ം ചികി��ം മരണ കാരണ�ം

ഉൾെ���ി�� െമഡി�ൽ ���ിൻ േകാവിഡ്

-19 േരഖെ���ിയി�� പരിേശാധനാഫലം

LDMS േപാർ�ലിൽ ഉൾെ���ിയി�� വിവര�ം

(SRFID) ലഭ�മാേണാ എ�് പരിേശാധി�ക�ം

മരണെ��തി� േശഷം ആ�പ�ിയിൽ

എ�ി�ി��വ�െട RTPCR പരിേശാധനാഫല�ം

പരിേശാധി�ാണ് േകാവിഡ്  - 19 മരണം റിേ�ാർ�്

െച��ത്. മരണം ഓൺൈലനായി റിേ�ാർ�്

െച�വാൻ �ട�ിയ 2021 �ൺ 18 ന് ��്

ഏെത�ി�ം േരഖക�െട�ം മ�ം അഭാവ�ിൽ

േകാവിഡ്  മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാെത

േപായ മരണ�ളാണ് പരിേശാധി�  ്പ�ികയിൽ

േചർ�ാൻ ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാർ�്

�മതല നൽകിെ�ാ�് G.O.(Rt)No.
2219/2021/H&FWD, dated 14-10-2021 �കാരം

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��ത്. അ� �കാരം

18/06/2021 ന് �ൻപ് ഉ�ായി�� േകാവിഡ്

മരണ�ളിൽ ഔേദ�ാഗികമായി

�സി�ീകരി�ാ� മരണ�ൾ കെ��വാ�ം

അവ �സി�ീകരി��തി��� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ���്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


