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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3947 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡ്  കാരണം മരണമട�വ�െട ��ംബാംഗ�ൾ�് ധനസഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  ,
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 

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

(എ) േകാവിഡ്  കാരണം മരണമട�വ�െട

��ംബാംഗ�ൾ�് സാേ�തിക കാരണം പറ�്

അർഹമായ ധനസഹായം നിേഷധി�ാൻ
പാടി�ാെയ� ��ീം േകാടതി വിധി�െട
അടി�ാന�ി�� േകാടതി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) േകരളം �ട�ം �തൽ�് തെ� േലാകാേരാഗ�
സംഘടന�െട�ം ഐ.സി.എം.ആർ-െ��ം േക�
ആേരാഗ� മ�ാലയ�ിെ��ം മാനദ��ൾ

�കാരമാണ് േകാവിഡ്  മരണ�ൾ റിേ�ാർ�് 
െച��ത്. ബ�െ�� ആ�പ�ിയിെല
ചികി�ി� േഡാ�ർ റിേ�ാർ�് െച�� െമഡി�ൽ
���ിൻ ജി�ാതല�ിൽ ജി�ാ സർൈവലൻസ്
ഓഫീസർ പരിേശാധി�  ്ജി�ാ െമഡി�ൽ
ഓഫീസർ േകാവിഡ്  �ലമാേണാ മരണം
സംഭവി�െത�് �ിരീകരി��. 30/06/2021-െല
ബ�.��ീം േകാടതി�െട ഉ�രവിെ��ം

െസ�ംബർ 3-െല േക�
ആേരാഗ�മ�ാലയ�ിെ� നിർേ�ശ�ിെ��ം

അടി�ാന�ിൽ േകാവിഡ്  മരണ��ിക ���ി
നി�യി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി� വ���്.
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 അേത
അ�ിഷനിൽ 30 ദിവസ�ൾ��റ�ം �ടരെവ
മരണെ��കയാെണ�ിൽ ആ മരണ��ം ആണ്
േകാവിഡ്  മരണ�ളായി കണ�ാ��തിന് േക�
സർ�ാരിെ� ���ിയ മാർ� നിർേ�ശ�ളിൽ
വ�വ� െച�ി��ത്. ആയത് 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
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�റെ��വി�ി��്. നിലവിെല േകാവിഡ്
മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� ഇ�രം

മരണ�ൾ കെ��ാൻ ഒ� �തിയ േപാർ�ൽ ഇ-
െഹൽ�് വികസി�ിെ���ി��്. ഈ േപാർ�ൽ
�േഖന മരി� വ��ി�െട ബ�വിന്, മരണെ��
വ��ി�െട മരണം േകാവിഡ്  19 �ലമാെണ�്
�ിരീകരി�  ്ലഭി�വാ�ം, േകാവിഡ്  മരണ��െട
പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ി� േകാവിഡ്
െഡ�് സർ�ിഫി��് ലഭി��തി��� അേപ�
സമർ�ി�ാം. ഇ� സംബ�ി� പരാതികൾ
േ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��്
ലഭ�മാ��താണ്. 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 ഓഫീസെറ �മതലെ���ി G.O. (Rt)
No. 2219/2021/H&FWD, dated 14-10-2021
�കാരം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. 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�ി��്. ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിന്
സം�ാനതല ക�ി�ി �പീകരി�ക�ം െച�ി��്.
ഈ സംവിധാന�ി�െട ലഭി�� അേപ�കൾ
തീർ�ാ�ി ലി�് �സി�ീകരി�േ�ാൾ മാ�േമ
േകാവിഡ്  മരണ��െട �ർണമായ കണ�്
ലഭ�മാ�ക��. േകാവിഡ്  -19 ബാധി�്
മരണമട� വ��ി�െട ഏ��ം അ��
ബ�വിന് സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ
നി�ം 50,000/- �പ (അ�തിനായിരം �പ മാ�ം)
ധനസഹായം നൽ��തിന് 25.09.2021
തീയതിയിെല സ.ഉ (ൈക)നം.3/2021-ഡിഎംഡി
�കാരം സം�ാന സർ�ാർ ഉ�രവായി��്.
ധനസഹായവിതരണം �ഗമ�ം
�താര��മാ��തിനായി ലാൻഡ്  റവന�
ക�ീഷണർ �പകൽപന െച� റിലീഫ് േപാർ�ൽ
വഴി ധനസഹായം വിതരണം െച�വാ��
നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഈ േപാർ�ൽ വഴി
അേപ�കർ�് ഓൺൈലനായി



3 of 7

ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി�ാ��താണ്.
േകാവിഡ്  ബാധി�  ്മരണെ��/മരണെ���
വ��ിെയ ആ�യി�  ്കഴി�� ബി.പി.എൽ
��ംബ�ൾ�് �തിമാസം 5000/- �പ വീതം,
ആദ� സമാശ�ാസം ലഭി�� മാസം �തൽ 3 വർഷ
കാലയളവിേല�് ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന്
22/10/2021- െല സ.ഉ.(ൈക)203/2021/റ.വ
�കാരം ഉ�രവായി��്.

(ബി) എ�ിൽ ��ത ഉ�രവിെല വ�വ�കൾ

പാലി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരളം �ട�ം �തൽ�് തെ� േലാകാേരാഗ�
സംഘടന�െട�ം ഐ.സി.എം.ആർ-െ��ം േക�
ആേരാഗ� മ�ാലയ�ിെ��ം മാനദ��ൾ

�കാരമാണ് േകാവിഡ്  മരണ�ൾ റിേ�ാർ�് 
െച��ത്. ബ�െ�� ആ�പ�ിയിെല
ചികി�ി� േഡാ�ർ റിേ�ാർ�് െച�� െമഡി�ൽ
���ിൻ ജി�ാതല�ിൽ ജി�ാ സർൈവലൻസ്
ഓഫീസർ പരിേശാധി�  ്ജി�ാ െമഡി�ൽ
ഓഫീസർ േകാവിഡ്  �ലമാേണാ മരണം
സംഭവി�െത�് �ിരീകരി��. 30/06/2021-െല
ബ�.��ീം േകാടതി�െട ഉ�രവിെ��ം

െസ�ംബർ 3-െല േക�
ആേരാഗ�മ�ാലയ�ിെ� നിർേ�ശ�ിെ��ം

അടി�ാന�ിൽ േകാവിഡ്  മരണ��ിക ���ി
നി�യി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി� വ���്.
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 അേത
അ�ിഷനിൽ 30 ദിവസ�ൾ��റ�ം �ടരെവ
മരണെ��കയാെണ�ിൽ ആ മരണ��ം ആണ്
േകാവിഡ്  മരണ�ളായി കണ�ാ��തിന് േക�
സർ�ാരിെ� ���ിയ മാർ� നിർേ�ശ�ളിൽ
വ�വ� െച�ി��ത്. ആയത് 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�ി��്. നിലവിെല േകാവിഡ്
മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� ഇ�രം

മരണ�ൾ കെ��ാൻ ഒ� �തിയ േപാർ�ൽ ഇ-
െഹൽ�് വികസി�ിെ���ി��്. ഈ േപാർ�ൽ
�േഖന മരി� വ��ി�െട ബ�വിന്, മരണെ��
വ��ി�െട മരണം േകാവിഡ്  19 �ലമാെണ�്
�ിരീകരി�  ്ലഭി�വാ�ം, േകാവിഡ്  മരണ��െട
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പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ി� േകാവിഡ്
െഡ�് സർ�ിഫി��് ലഭി��തി��� അേപ�
സമർ�ി�ാം. ഇ� സംബ�ി� പരാതികൾ
േ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��്
ലഭ�മാ��താണ്. 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 ഓഫീസെറ �മതലെ���ി G.O. (Rt)
No. 2219/2021/H&FWD, dated 14-10-2021
�കാരം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. 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�ി��്. ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിന്
സം�ാനതല ക�ി�ി �പീകരി�ക�ം െച�ി��്.
ഈ സംവിധാന�ി�െട ലഭി�� അേപ�കൾ
തീർ�ാ�ി ലി�് �സി�ീകരി�േ�ാൾ മാ�േമ
േകാവിഡ്  മരണ��െട �ർണമായ കണ�്
ലഭ�മാ�ക��. േകാവിഡ്  -19 ബാധി�്
മരണമട� വ��ി�െട ഏ��ം അ��
ബ�വിന് സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ
നി�ം 50,000/- �പ (അ�തിനായിരം �പ മാ�ം)
ധനസഹായം നൽ��തിന് 25.09.2021
തീയതിയിെല സ.ഉ (ൈക)നം.3/2021-ഡിഎംഡി
�കാരം സം�ാന സർ�ാർ ഉ�രവായി��്.
ധനസഹായവിതരണം �ഗമ�ം
�താര��മാ��തിനായി ലാൻഡ്  റവന�
ക�ീഷണർ �പകൽപന െച� റിലീഫ് േപാർ�ൽ
വഴി ധനസഹായം വിതരണം െച�വാ��
നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഈ േപാർ�ൽ വഴി
അേപ�കർ�് ഓൺൈലനായി
ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി�ാ��താണ്.
േകാവിഡ്  ബാധി�  ്മരണെ��/മരണെ���
വ��ിെയ ആ�യി�  ്കഴി�� ബി.പി.എൽ
��ംബ�ൾ�് �തിമാസം 5000/- �പ വീതം,
ആദ� സമാശ�ാസം ലഭി�� മാസം �തൽ 3 വർഷ
കാലയളവിേല�് ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന്
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22/10/2021- െല സ.ഉ.(ൈക)203/2021/റ.വ
�കാരം ഉ�രവായി��്.

(സി) േകാവിഡ്  ബാധി�  ്��ത് ദിവസ�ി��ിൽ

മരണെ�� എ�ാ മരണ��ം േകാവിഡ്
മരണ�ളായി കണ�ാ�ണം എ�് േകാടതി
വിധിയിൽ നി�ർഷി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത
വിധി�െട അടി�ാന�ിൽ ��തൽ േകാവിഡ്
മരണ�ൾ സം�ാന സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക
ലി�ിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; വിശദ വിവരം നൽകാേമാ?

(സി) േകരളം �ട�ം �തൽ�് തെ� േലാകാേരാഗ�
സംഘടന�െട�ം ഐ.സി.എം.ആർ-െ��ം േക�
ആേരാഗ� മ�ാലയ�ിെ��ം മാനദ��ൾ

�കാരമാണ് േകാവിഡ്  മരണ�ൾ റിേ�ാർ�് 
െച��ത്. ബ�െ�� ആ�പ�ിയിെല
ചികി�ി� േഡാ�ർ റിേ�ാർ�് െച�� െമഡി�ൽ
���ിൻ ജി�ാതല�ിൽ ജി�ാ സർൈവലൻസ്
ഓഫീസർ പരിേശാധി�  ്ജി�ാ െമഡി�ൽ
ഓഫീസർ േകാവിഡ്  �ലമാേണാ മരണം
സംഭവി�െത�് �ിരീകരി��. 30/06/2021-െല
ബ�.��ീം േകാടതി�െട ഉ�രവിെ��ം

െസ�ംബർ 3-െല േക�
ആേരാഗ�മ�ാലയ�ിെ� നിർേ�ശ�ിെ��ം

അടി�ാന�ിൽ േകാവിഡ്  മരണ��ിക ���ി
നി�യി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി� വ���്.
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 അേത
അ�ിഷനിൽ 30 ദിവസ�ൾ��റ�ം �ടരെവ
മരണെ��കയാെണ�ിൽ ആ മരണ��ം ആണ്
േകാവിഡ്  മരണ�ളായി കണ�ാ��തിന് േക�
സർ�ാരിെ� ���ിയ മാർ� നിർേ�ശ�ളിൽ
വ�വ� െച�ി��ത്. ആയത് 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�ി��്. നിലവിെല േകാവിഡ്
മരണ��െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� ഇ�രം

മരണ�ൾ കെ��ാൻ ഒ� �തിയ േപാർ�ൽ ഇ-
െഹൽ�് വികസി�ിെ���ി��്. ഈ േപാർ�ൽ
�േഖന മരി� വ��ി�െട ബ�വിന്, മരണെ��
വ��ി�െട മരണം േകാവിഡ്  19 �ലമാെണ�്
�ിരീകരി�  ്ലഭി�വാ�ം, േകാവിഡ്  മരണ��െട
പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ി� േകാവിഡ്
െഡ�് സർ�ിഫി��് ലഭി��തി��� അേപ�
സമർ�ി�ാം. ഇ� സംബ�ി� പരാതികൾ
േ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��്
ലഭ�മാ��താണ്. 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 ഓഫീസെറ �മതലെ���ി G.O. (Rt)
No. 2219/2021/H&FWD, dated 14-10-2021
�കാരം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. 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�ി��്. ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിന്
സം�ാനതല ക�ി�ി �പീകരി�ക�ം െച�ി��്.
ഈ സംവിധാന�ി�െട ലഭി�� അേപ�കൾ
തീർ�ാ�ി ലി�് �സി�ീകരി�േ�ാൾ മാ�േമ
േകാവിഡ്  മരണ��െട �ർണമായ കണ�്
ലഭ�മാ�ക��. േകാവിഡ്  -19 ബാധി�്
മരണമട� വ��ി�െട ഏ��ം അ��
ബ�വിന് സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ
നി�ം 50,000/- �പ (അ�തിനായിരം �പ മാ�ം)
ധനസഹായം നൽ��തിന് 25.09.2021
തീയതിയിെല സ.ഉ (ൈക)നം.3/2021-ഡിഎംഡി
�കാരം സം�ാന സർ�ാർ ഉ�രവായി��്.
ധനസഹായവിതരണം �ഗമ�ം
�താര��മാ��തിനായി ലാൻഡ്  റവന�
ക�ീഷണർ �പകൽപന െച� റിലീഫ് േപാർ�ൽ
വഴി ധനസഹായം വിതരണം െച�വാ��
നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഈ േപാർ�ൽ വഴി
അേപ�കർ�് ഓൺൈലനായി
ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി�ാ��താണ്.
േകാവിഡ്  ബാധി�  ്മരണെ��/മരണെ���
വ��ിെയ ആ�യി�  ്കഴി�� ബി.പി.എൽ
��ംബ�ൾ�് �തിമാസം 5000/- �പ വീതം,
ആദ� സമാശ�ാസം ലഭി�� മാസം �തൽ 3 വർഷ
കാലയളവിേല�് ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന്
22/10/2021- െല സ.ഉ.(ൈക)203/2021/റ.വ
�കാരം ഉ�രവായി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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