
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5511 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മഴ�ാലജന� േരാഗ�ൾ പടരാതിരി�ാൻ �ൻക�തൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി,
�ീ എം �േകഷ്  , 

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 
�ീമതി െദലീമ 

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

(എ) സം�ാന�് മഴ�ാലജന� േരാഗ�ൾ
പടരാതിരി�ാ�ം േരാഗബാധിതർ�് മിക�
ചികി� ഉറ�വ���തി�ം നട��

�വർ�ന��െട കാര��മത

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് 2018 �തൽ വർഷം േതാ�ം
'ആേരാഗ� ജാ�ത' എ� േപരിൽ നട�ി വ��
പകർ�വ�ാധി �തിേരാധ നിയ�ണ വാർഷിക
കർ�പരിപാടി വഴി മഴ�ാലജന�േരാഗ�ൾ
ഉൾെ�െട�� പകർ�വ�ാധികൾ
പടരാതിരി�വാ�ം േരാഗബാധിതർ�് മിക�
ചികി� ഉറ� വ���തി�ം ഫല�ദമാെണ�
ക�ി��. അ�െകാ� തെ�യാണ് 2018 �
േശഷം ഓേരാ വർഷ�ം ഈ കർ�പരിപാടി
സർ�ാർ നട�ിലാ�ി വ��ത്. മഴ�ാലജന�
േരാഗ�ൾ പടരാതിരി�വാനായി തേ�ശ-
സ�യംഭരണ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ �ചിത�
മിഷൻ, ഹരിതേകരള മിഷൻ, ��ംബ�ീ, ഇതര
വ��കൾ, ഏജൻസികൾ, സ��
സംഘടനകൾെ�ാ�ം ആേരാഗ� വ��ം
സംേയാജിതമായി മഴ�ാല �ർ� �ചീകരണം,
മാലിന� നിർ�ാർ�നം, ��ജല ലഭ�ത
ഉറ�ാ�ൽ, �ടിെവ�ം േ�ാറിേനഷൻ, ൈ�-േഡ
ആചരണം, െകാ�ക് ഉറവിട നശീകരണം,
എലി�നിെ�തിെര �തിേരാധ ചികി�,
�തിേരാധ-േബാധവത്കരണം കാ�യി�കൾ
�ട�ി നിരവധി �വർ�ന�ൾ വിവിധ
തല�ളിൽ നട�ി വ���്. തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��ിെ� വിശദമായ സർ�ല�ം ആേരാഗ�

വ��ിെ� ആേരാഗ�ജാ�ത ൈക��കേ��ം

അടി�ാനമാ�ിയാണ് �വർ�ന�ൾ നട�ി

വ��ത്. വാർഡ്തല�ളിൽ പകർ�വ�ാധി
�തിേരാധ�ിനായി ഫ�് അ�വദി�ി��്.
മഴ�ാലേ�ാെട പകർ�വ�ാധികൾ �ടാൻ
സാധ�ത��തിനാൽ ആവശ�മായ മ��്, േരാഗ
പരിേശാധനാ കി�കൾ, കീടനാശിനികൾ,
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അ�ബ� സാധന സാമ�ികൾ �ട�ിയവ�െട
ലഭ�ത ഉറ�ാ�ക�ം പനി വാർഡ് , പനി �ിനി�്,
ഒ.ആർ.ടി േകാർണർ, െഡ�ി േകാർണർ, േഡാ�ി
േകാർണർ �ട�ിയവ ആേരാഗ� േക��ളിൽ
സ�ീകരി�ക�ം െച��. എ�ാ സർ�ാർ,
സ�കാര� ആ�പ�ിയി�ം അംഗീ�ത ചികി�ാ

മാർ�േരഖകൾ ലഭ�മാ�ക�ം ശരിയായ ചികി�
ഉറ�ാ�ക�ം െച��. ആവശ�െമ�ിൽ

െമഡി�ൽ ക�ാ�കൾ, ഔ�് റീ�  ്�ിനി�കൾ
�ട�ിയവ സ�ീകരി��. േരാഗം
െപാ�ി�റെ���തായി കെ��ിയാൽ ജി�ാതല/
�ാപന തല �തകർ�േസന �ലം സ�ർശി�്
കാര�കാരണ വിശകലനം നട�ി സത�ര
നിയ�ണ�ം നട��. ജി�ാതല�ി�ം

സം�ാനതല�ി�ം IDSP വഴി
പകർ�വ�ാധികെള സംബ�ി�� വിവര�ൾ
ദിവേസന�ം ആ�േതാ�ം േശഖരി�  ്േ�ാഡീകരി�്
അപ�ഥി�  ്േവ� നടപടി സ�ീകരി���്.
വാർഡ്തലം �തൽ സം�ാന തലം വെര നട��

അവേലാകനേയാഗ�ളി�ം ഇ�ർെസ�റൽ
േയാഗ�ളി�ം േരാഗ�തിേരാധ നിയ�ണ

�വർ�ന�ൾ അവേലാകനം െച�് േവ�
നിർേ�ശ�ൾ ബ�െ��വർ�് നൽകി
പകർ�വ�ാധി നിയ�ണം കാര��മമാ��.
െവ�െ�ാ�ം, മ�ിടി�ിൽ, േപമാരി �തലായ
��തി �ര��േളാട�ബ�ി�ം പകർ� വ�ാധി
സാധ�ത നിലനിൽ��തിനാൽ അ�രം

�േദശ�ളി�ം റിലീഫ് ക�ാ�കൾ സംഘടി�ി�്
ആവശ�മായ �തിേരാധ നിയ�ണ

�വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതമായി

നട�ിലാ���വഴി ഡ�ി�നി, എലി�നി,
വയറിള� േരാഗ�ൾ �തലായ പകർ� വ�ാധികൾ
ഫല�ദമായി തട�വാ�ം സാധി���്.

(ബി) മഴ�ാല�് പടർ�് പിടി�� േരാഗ�െള
ഫല�ദമായി േനരി��തിെ� ഭാഗമായി
മ��ക�െട ലഭ�ത, �ണനിലവാരം, ന�ായവില
എ�ിവ ഉറ�വ���തിനായി ആവശ�മായ

�െ�ാ���ൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

(ബി) മഴ�ാല�് പടർ� പിടി�� േരാഗ�ൾ�്
ആവശ�മായ മ��ക�െട വാർഷിക ഇൻഡ�്,
�ാപന�ളിൽ നി�ം ജി�ാതല�ിൽ േശഖരി�്
സം�ാനതല�ിൽ േ�ാഡീകരി�  ്േകരള
െമഡി�ൽ സർ�ീസസ്  േകാർ�േറഷന് നൽകി
വ��. അവ�െട ലഭ�ത ഉറ�ാ�ക�ം
അധികമായി ആവശ�ം വ�� �റ�് േകരള
െമഡി�ൽ സർ�ീസസ്  േകാർ�േറഷെന
അറിയി�ക�ം െച��. േകരള െമഡി�ൽ
സർ�ീസസ്  േകാർ�േറഷനിൽ നി�ം ലഭ�മാകാ�
ഏ��ം അത�ാവശ�മായ മ��കൾ �ാപന

േമധാവി�െട അഭ�ർ�ന പരിഗണി�  ്ജി�ാ
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െമഡി�ൽ ഓഫീസർ �ാപനതല�ിൽ

വാ�ാ�� അ�മതി നൽ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


