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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 17 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാ�ിൻ ഉ�ാദന �ണി�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ ഡി െക �രളി 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

േകാവിഡ്  19 മഹാമാരി�െട തീ�വ�ാപന�ിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ ഇ�രം േരാഗ�െള
�തിേരാധി��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�്

വാ�ിൻ ഉ�ാദന �ണി�് �ാപി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ;

(എ) തി�വന��രം േതാ��ലിെല ൈലഫ്
സയൻസസ്  പാർ�ിൽ ഒ� വാ�ിൻ ഉ�ാദന
�ണി�് �ാപി� �തി�ളള �ാരംഭ നടപടികൾ
സ�ീകരി��തിനായി 11/6/2021 തീയതിയിെല
സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ 19/2021/
ശാ.സാ.വ �കാരം ഒ� വർ�ിംഗ് ��്
�പീകരി�ി��. ഇതര സം�ാന��െട

വാ�ാന�ൾ അടി�ാനമാ�ി വ�ത��
ക�നികൾ ഉ�യി� ആവശ��ൾ അട�ിയ
ശിപാർശ, ൈലഫ് സയൻസസ്  പാർ�ിൽ
വി�ലമായ നിർ�ാണ �ണി�ക�ം അ�ബ�
ഗേവഷണ വികസന സൗകര��ം �ാപി�വാൻ

"ആ�ർ വ�വസായ�ളായി" �േ�ാ� വ��
ക�നികൾ�് നൽേക� െ�ഷ�ൽ പാേ�ജ് ,
ഇതര സം�ാന�ൾ നൽ�� പാേ��ക�െട
താരതമ� ��ാവന എ�ിവ ത�റാ�ക�ം,
27/7/2021 തീയതിയിൽ നട� വർ�ിംഗ് ��്
േയാഗം ആയത് പരിഗണി�ക�ം െച�. �ടർ�്
10/09/2021 തീയതിയിെല സർ�ാർ ഉ�രവ്

(ൈക)ന�ർ.33/2021/ ശാ.സ.വ �കാരം �േത�ക
പാേ�ജ്  അ�വദി�ക�ം െച�.

(ബി) വാ�ിൻ ഉ�ാദന േമഖല�് സർ�ാർ നൽ��
ഇള�കൾ, സർ�ാർ തല�ിൽ ഒ���
സൗകര��ൾ എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ��ലിെല ൈലഫ് സയൻസസ്  പാർ�ിൽ
വാ�ിൻ ഫിൽ ഫിനിഷ്  അഥവാ വാ�ിൻ ഉ�ാദന
�ണി�് ആരംഭി�ാൻ ത�ാറാ�� ആ�ർ

വ�വസായ�ൾ�് �വെട (i) �തൽ (x) വെര
േചർ�ി�ളളവിധം �േത�ക പാേ�ജ്  അ�വദി�.
 I). ലീസ്  �ീമിയ�ിെ� 50% സ�ിഡിേയാെട 60
വർഷേ��് ലീസീന് �മി നൽകാ��താണ്. ലീസ്
�ീമിയം സംരംഭ�ിനാ�� സർ�ാരിെ�
ഓഹരിയായി കണ�ാ�ാ���ം, �വർ�നം

�ട�ി 10 വർഷം െമാറേ�ാറിയം കാലാവധി�
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േശഷം ടി �ക ക�നിയിൽ നി�ം തിരിെക
ഈടാ�ാ���ം ആണ്. ഓഹരി�െട 50%
പതിെനാ�ാം �വർ�ന വർഷ�ിൽ

ഈടാ�ാ���ം, ബാ�ി�� ഓഹരി ര�് �ല�
ഗ��ളായി 12, 13 �വർ�ന വർഷ�ളിൽ
ഈടാ�ാ���മാണ്. 18/11/2020 തീയതിയിെല
സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ. 101/ 2020/
ഐ.ഡി �കാരം ൈലഫ് സയൻസസ്  പാർ�്
ഘ�ം-1-ൽ �മി അ�വദി�േ�ാൾ പാ��ിൽ 50%
�റവ് അ�വദി�ി��്.  ii). േകരള േ��്
ഇൻഡ�ിയൽ െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷ�മാ�ളള പാ��രാർ രജി�ർ
െച��തിന് 1959 െല േകരള �ാ�് ആ�ിെ�

െസ�ൻ 9(1)(a) �കാരം അടേ�� �ാ�്
ഡ��ി�ം 1908 െല രജിേ�ഷൻ ആ�ിെ� 
െസ�ൻ 78(2) �കാര�ളള രജിേ�ഷൻ ഫീസ്
ഒഴിവാ�ി നൽകാ��താണ്.   iii). ഉപകരണ�ൾ,
�ാ�്, യ��ൾ എ�ിവ�െട വില�െട 30%,
വെര�ളള �ക  ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ിന് ഒ�
േകാടി �പ�ക�ം, വാ�ിൻ ഉൽ�ാദന �ണി�ിന്
അ�്  േകാടി �പ�ക�ം  നിജെ���ി,
സ�ിഡി നിര�ിെല �ലധനസഹായം എ�
നിലയിൽ നൽകാ��താണ്.  iv). സം�ാന

സർ�ാരിെ� കീഴി�ളള ധനകാര� �ാപന�ൾ

�േഖന, �ാരംഭമായി 5 വർഷേ��് �തിവർഷം
4% സ�ിഡി പലിശ നിര�ി�ം, ബാ�ി 15
വർഷേ��് നിലവി�ളള േ�ാ�ി�് നിര�ി�ം,
വാണിജ� �വർ�ന�ൾ �ട�ി 3 വർഷ�ിന്

േശഷം മാ�ം തിരി�ടവ് ആരംഭി��തി�ളള

െമാറേ�ാറിയേ�ാെട, 20 വർഷെ� ദീർഘകാല
തിരി�ടവ് നി�യി�  ്ആകർഷമായ വാ�കൾ
നൽകാ��താണ്. ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ി�ളള
വാ�ാ പരിധി 20 േകാടി �പ�ക�ം, വാ�ിൻ
ഉ�ാദന �ണി�ി�ളള വാ�ാ പരിധി 30 േകാടി
�പ�ക�ം നിജെ���ാ���ം  ആെക വാ�ാ
�ക 100 േകാടി �പ�ക�്

നിജെ���ാ���മാണ്. v). സംരഭ�ിന്

ഏകജാലക �ിയറൻ�ം അതിേവഗ �ാ�്
അംഗീകാര�ം 30ദിവസ�ി��ിൽ

നൽകാ��താണ്.  vi). ൈലഫ് സയൻസസ്
പാർ�ി�ളള ആ�ർ വാ�ിൻ ഉ�ാദന �ണി�ി�ം
ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ി�ം ബിൽ �കയിൽ ഒ�
�ണി�ിന് 2 �പ പവർ താരിഫ് സ�ിഡി
നൽകാ��താണ്. ഓേരാ ഫിൽ ഫിനിഷ്
�ണി�ി�ം ആയത് �തിവർഷം ഒ� േകാടി
�പ�ക�ം, ഓേരാ വാ�ിൻ ഉ�ാദന �ണി�ി�ം
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ആയത് �തിവർഷം 1.25 േകാടി �പ�ക�ം
നിജെ���ാ� �താണ്. പവർ താരിഫ് സ�ീഡി
വാണിജ� �വർ�ന�ിെ� �ാരംഭ 5 വർഷ
കാലയളവിേല�് ദീർഘി�ി�ാ��താണ്.
�തിവർഷം വ�വസായ�ൾ�് ടി സ�ിഡി �ക
േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡിന് പണമട�
ബി�കൾ സമർ�ി�േ�ാൾ, സം�ാന സർ�ാർ
�തി�രണം െച�് നൽകാ��താണ്. vii).
�വർ�നം ആരംഭി�  ്ര�് വർഷേ��� ബിൽ
�കയിൽ ഒ� െകഎ�ിന് 10 �പ വാ�ർ ചാർജ്
സ�ിഡി നൽകാ��താണ്.
വാർഷികാടി�ാന�ിൽ േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി�് പണമട� ബി�കൾ
സമർ�ി�േ�ാൾ, സ�ിഡി �ക സം�ാന

സർ�ാർ വ�വസായ �ൾ�് �തി�രണം
െച�ാ�� താണ്. വാ�ർ ചാർജ്  സ�ിഡി ��വൻ
േ�ാജ�ി�ം �തിവർഷം പരമാവധി 20 ല�ം
�പയാ�ം ഒ� �ണി�ിന് �തിവർഷം 5 ല�ം
�പയാ�ം നിജെ���ാ��താണ്. വാ�ർ ചാർജ്
സ�ിഡി വാണിജ� �വർ�ന�ിെ� �ാരംഭ 5
വർഷെ� കാലയളവിേല�്
ദീർഘി�ി�ാ��താണ്. viii). േകരള�ിന്

ആവശ�മായ വാ�ി�കേളാ, ഓ�ൺ മാർ��ിൽ
നി�് സർ�ാർ വാ�� വാ�ി�കേളാ
ഉത്പാദി�ി�ണെമ� ല��േ�ാെട, വാ�ിൻ
ഉത്പാദി�ി�� ക�നികൾ�് സർ�ാരിൽ
നി�ം കൗ�ർ ഗ�ാര�ി/ �േരാഗമനപരമായ
പർേ�സ്  ഓർഡ� കൾ/ പർേ�സ്  ഉട�ടികൾ
�േഖന വാ��തിന് �ൻഗണന എ�ിവ ഓേരാ
േക�ം �േത�കം �േത�കമായി പരിേശാധി�്
തീ�മാനി�ാ��താണ്.  ix). വിപണിയിൽ
നിർ�ാണ ക�നികൾ�് ഉ�ാകാ�� േന�ം
നിേഷധി�ാതിരി�വാൻ, ഉത്�ാദി�ിേ��
വാ�ിൻ, ഉപേയാഗിേ�� സാേ�തികവിദ�,
അടി�ാന സൗകര�ം �ട�ിയവ ക�നികൾ�്
തീ�മാനി�ാ��താണ്.  x). ൈലഫ് സയൻസസ്
പാർ�ിൽ �ർ�ിയാ�� 85,000 ച�ര� അടി
െക�ിടം, വാ�ിൻ ഉത്�ാദന �ണി�കൾ
�ാപി�വാനായി അ�േയാജ�മാെണ�്
ക�നികൾ ഉറ�വ��ിയാൽ ടി െക�ിടം
വാർഷിക ലീസിന് െറ�് അടി�ാന�ിൽ

നൽകാ��താണ്.  2. ൈലഫ് സയൻസസ്
പാർ�ിെല വാ�ിൻ വ�വസായ �ണി�ക�െട
അടി�ാന സൗകര���ം ഇതര
ആവശ���േട�ം എ�്സ്�ഷൻ ഓഫ് ഇ�റ�്
േ�ാ�് െചേ�� പി.എം.� ആയിരി�ം േകരള
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േ��് ഇൻഡ�ിയൽ ഡവല�്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ. പാർ�ിൽ �വർ�ി�� എ�ാ
ക�നികൾ�മായി, ഒ� െപാ� മലിനജല
��ീകരണ �ാ�്, ഒ� േസാളാർ �ാ�്, ഒ� ൈജവ
മാലിന� സം�രണ േക�ം (ഖര, �ാവകം) എ�ിവ
േകരള േ��് ഇൻഡ�ിയൽ ഡവല�്െമ�്
േകാർ�േറഷന് നിർ�ി�്
�വർ�ി�ി�ാ��താണ്. വി�രയിെല ഇ��ൻ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് സയൻസ് , എ�േ�ഷൻ
ആൻഡ്  റിസർ�ിൽ നിലവി�ളള അത�ാ�നിക
അനിമൽ ഹൗസ്  സൗകര�ം വി�ലീകരി�ാ���ം
ആയത് ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
ൈവേറാളജി�െട�ം വ�വസായ��െട�ം
ആവശ��ൾ�ായി അ�മതിേയാെട
�േയാജനെ���ാ���മാണ്. െപാ� �ര�ാ
സംവിധാന�ൾ, സൗജന� ഉയർ�
ബാൻഡ്  വിഡ്�് ഇ�ർെന�് കണ�ിവി�ി,
(സമർ�ിത ലീസ്ഡ്  ൈല�കൾ), താമസ
സൗകര��ൾ, ഗ�് ഹൗസ് , േകാൺഫറൻസ്
ഹാ�കൾ, ഓഡിേ�ാറിയം, വിേനാദ സൗകര��ൾ,
PPE കി�കൾ േപാ�� �ര�ാ
സംവിധാന��െട തട� രഹിതമായ വിതരണം
എ�ിവ പാർ�ിൽ ഉറ�വ��ാ��താണ്.
ആ�ർ വ�വസായ�െള തിരെ���തിന്

േശഷം മാ�േമ ഉൽ�ാദി �ി�� വാ�ിൻ,
സാേ�തിക വിദ� എ�ിവ തീ�മാനി�ക��.

(സി) ഉ�ാദി�ി�� വാ�ിൻ, സാേ�തിക വിദ�,
അടി�ാന സൗകര��ൾ എ�ിവ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േതാ��ലിെല ൈലഫ് സയൻസസ്  പാർ�ിൽ
വാ�ിൻ ഫിൽ ഫിനിഷ്  അഥവാ വാ�ിൻ ഉ�ാദന
�ണി�് ആരംഭി�ാൻ ത�ാറാ�� ആ�ർ

വ�വസായ�ൾ�് �വെട (i) �തൽ (x) വെര
േചർ�ി�ളളവിധം �േത�ക പാേ�ജ്  അ�വദി�.
 I). ലീസ്  �ീമിയ�ിെ� 50% സ�ിഡിേയാെട 60
വർഷേ��് ലീസീന് �മി നൽകാ��താണ്. ലീസ്
�ീമിയം സംരംഭ�ിനാ�� സർ�ാരിെ�
ഓഹരിയായി കണ�ാ�ാ���ം, �വർ�നം

�ട�ി 10 വർഷം െമാറേ�ാറിയം കാലാവധി�
േശഷം ടി �ക ക�നിയിൽ നി�ം തിരിെക
ഈടാ�ാ���ം ആണ്. ഓഹരി�െട 50%
പതിെനാ�ാം �വർ�ന വർഷ�ിൽ

ഈടാ�ാ���ം, ബാ�ി�� ഓഹരി ര�് �ല�
ഗ��ളായി 12, 13 �വർ�ന വർഷ�ളിൽ
ഈടാ�ാ���മാണ്. 18/11/2020 തീയതിയിെല
സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ. 101/ 2020/
ഐഡി �കാരം ൈലഫ് സയൻസസ്  പാർ�്
ഘ�ം-1-ൽ �മി അ�വദി�േ�ാൾ പാ��ിൽ 50%
�റവ് അ�വദി�ി��്.  ii). േകരള േ��്
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ഇൻഡ�ിയൽ െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷ�മാ�ളള പാ��രാർ രജി�ർ
െച��തിന് 1959 െല േകരള �ാ�് ആ�ിെ�

െസ�ൻ 9(1)(a) �കാരം അടേ�� �ാ�്
ഡ��ി�ം 1908 െല രജിേ�ഷൻ ആ�ിെ� 
െസ�ൻ 78(2) �കാര�ളള രജിേ�ഷൻ ഫീസ്
ഒഴിവാ�ി നൽകാ��താണ്. iii). ഉപകരണ�ൾ,
�ാ�്, യ��ൾ എ�ിവ�െട വില�െട 30%,
വെര�ളള �ക  ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ിന് ഒ�
േകാടി �പ�ക�ം, വാ�ിൻ ഉൽ�ാദന �ണി�ിന്
അ�്  േകാടി �പ�ക�ം  നിജെ���ി,
സ�ിഡി നിര�ിെല �ലധനസഹായം എ�
നിലയിൽ നൽകാ��താണ്.  iv). സം�ാന

സർ�ാരിെ� കീഴി�ളള ധനകാര� �ാപന�ൾ

�േഖന, �ാരംഭമായി 5 വർഷേ��് �തിവർഷം
4% സ�ിഡി പലിശ നിര�ി�ം, ബാ�ി 15
വർഷേ��് നിലവി�ളള േ�ാ�ി�് നിര�ി�ം,
വാണിജ� �വർ�ന�ൾ �ട�ി 3 വർഷ�ിന്

േശഷം മാ�ം തിരി�ടവ് ആരംഭി��തി�ളള

െമാറേ�ാറിയേ�ാെട, 20 വർഷെ� ദീർഘകാല
തിരി�ടവ് നി�യി�  ്ആകർഷമായ വാ�കൾ
നൽകാ��താണ്. ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ി�ളള
വാ�ാ പരിധി 20 േകാടി �പ�ക�ം, വാ�ിൻ
ഉ�ാദന �ണി�ി�ളള വാ�ാ പരിധി 30 േകാടി
�പ�ക�ം നിജെ���ാ���ം  ആെക വാ�ാ
�ക 100 േകാടി �പ�ക�്

നിജെ���ാ���മാണ്. v). സംരഭ�ിന്

ഏകജാലക �ിയറൻ�ം അതിേവഗ �ാ�്
അംഗീകാര�ം 30ദിവസ�ി��ിൽ

നൽകാ��താണ്.  vi). ൈലഫ് സയൻസസ്
പാർ�ി�ളള ആ�ർ വാ�ിൻ ഉ�ാദന �ണി�ി�ം
ഫിൽ ഫിനിഷ്  �ണി�ി�ം ബിൽ �കയിൽ ഒ�
�ണി�ിന് 2 �പ പവർ താരിഫ് സ�ിഡി
നൽകാ��താണ്. ഓേരാ ഫിൽ ഫിനിഷ്
�ണി�ി�ം ആയത് �തിവർഷം ഒ� േകാടി
�പ�ക�ം, ഓേരാ വാ�ിൻ ഉ�ാദന �ണി�ി�ം
ആയത് �തിവർഷം 1.25 േകാടി �പ�ക�ം
നിജെ���ാ��താണ്. പവർ താരിഫ് സ�ീഡി
വാണിജ� �വർ�ന�ിെ� �ാരംഭ 5 വർഷ
കാലയളവിേല�് ദീർഘി�ി�ാ��താണ്.
�തിവർഷം വ�വസായ �ൾ�് ടി സ�ിഡി �ക
േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡിന് പണമട�
ബി�കൾ സമർ�ി�േ�ാൾ, സം�ാന സർ�ാർ
�തി�രണം െച�് നൽകാ��താണ്. vii).
�വർ�നം ആരംഭി�  ്ര�് വർഷേ��� ബിൽ
�കയിൽ ഒ� െകഎ�ിന് 10 �പ വാ�ർ ചാർജ്
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സ�ിഡി നൽകാ��താണ്.
വാർഷികാടി�ാന�ിൽ േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി�് പണമട� ബി�കൾ
സമർ�ി�േ�ാൾ, സ�ിഡി �ക സം�ാന

സർ�ാർ വ�വസായ�ൾ�് �തി�രണം
െച�ാ��താണ്. വാ�ർ ചാർജ്  സ�ിഡി ��വൻ
േ�ാജ�ി�ം �തിവർഷം പരമാവധി 20 ല�ം
�പയാ�ം ഒ� �ണി�ിന് �തിവർഷം 5 ല�ം
�പയാ�ം നിജെ���ാ��താണ്. വാ�ർ ചാർജ്
സ�ിഡി വാണിജ� �വർ�ന �ിെ� �ാരംഭ 5
വർഷെ� കാലയളവിേല�്
ദീർഘി�ി�ാ��താണ്. viii). േകരള�ിന്

ആവശ�മായ വാ�ി�കേളാ, ഓ�ൺ മാർ��ിൽ
നി�് സർ�ാർ വാ�� വാ�ി�കേളാ
ഉത്പാദി�ി�ണെമ� ല��േ�ാെട, വാ�ിൻ
ഉത്പാദി�ി�� ക�നികൾ�് സർ�ാരിൽ
നി�ം കൗ�ർ ഗ�ാര�ി/ �േരാഗമനപരമായ
പർേ�സ്  ഓർഡ� കൾ/ പർേ�സ്  ഉട�ടികൾ
�േഖന വാ��തിന് �ൻഗണന എ�ിവ ഓേരാ
േക�ം �േത�കം �േത�കമായി പരിേശാധി�്
തീ�മാനി�ാ��താണ്.  ix). വിപണിയിൽ
നിർ�ാണ ക�നികൾ�് ഉ�ാകാ�� േന�ം
നിേഷധി�ാതിരി�വാൻ, ഉത്�ാദി�ിേ��
വാ�ിൻ, ഉപേയാഗിേ�� സാേ�തികവിദ�,
അടി�ാന സൗകര�ം �ട�ിയവ ക�നികൾ�്
തീ�മാനി�ാ��താണ്.  x). ൈലഫ് സയൻസസ്
പാർ�ിൽ �ർ�ിയാ�� 85,000 ച�ര� അടി
െക�ിടം, വാ�ിൻ ഉത്�ാദന �ണി�കൾ
�ാപി�വാനായി അ�േയാജ�മാെണ�്
ക�നികൾ ഉറ�വ��ിയാൽ ടി െക�ിടം
വാർഷിക ലീസിന് െറ�് അടി�ാന�ിൽ

നൽകാ��താണ്.  2. ൈലഫ് സയൻസസ്
പാർ�ിെല വാ�ിൻ വ�വസായ �ണി�ക�െട
അടി�ാന സൗകര���ം ഇതര
ആവശ���േട�ം എ�്സ്�ഷൻ ഓഫ് ഇ�റ�്
േ�ാ�് െചേ�� പി.എം.� ആയിരി�ം േകരള
േ��് ഇൻഡ�ിയൽ ഡവല�്െമ�് േകാർ�
േറഷൻ. പാർ�ിൽ �വർ�ി�� എ�ാ
ക�നികൾ�മായി, ഒ� െപാ� മലിനജല
��ീകരണ �ാ�്, ഒ� േസാളാർ �ാ�്, ഒ� ൈജവ
മാലിന� സം�രണ േക�ം (ഖര, �ാവകം) എ�ിവ
േകരള േ��് ഇൻഡ�ിയൽ ഡവല�്െമ�്
േകാർ�േറഷന് നിർ�ി�്
�വർ�ി�ി�ാ��താണ്. വി�രയിെല ഇ��ൻ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് സയൻസ് , എ�േ�ഷൻ
ആൻഡ്  റിസർ�ിൽ നിലവി�ളള അത�ാ�നിക



7 of 7

അനിമൽ ഹൗസ്  സൗകര�ം വി�ലീകരി�ാ���ം
ആയത് ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
ൈവേറാളജി�െട�ം വ�വസായ��െട�ം
ആവശ��ൾ�ായി അ�മതിേയാെട
�േയാജനെ���ാ���മാണ്. െപാ� �ര�ാ
സംവിധാന�ൾ, സൗജന� ഉയർ�
ബാൻഡ്  വിഡ്�് ഇ�ർെന�് കണ�ിവി�ി,
(സമർ�ിത ലീസ്ഡ്  ൈല�കൾ), താമസ
സൗകര��ൾ, ഗ�് ഹൗസ് , േകാൺഫറൻസ്
ഹാ�കൾ, ഓഡിേ�ാറിയം, വിേനാദ സൗകര��ൾ,
PPE കി�കൾ േപാ�� �ര�ാ
സംവിധാന��െട തട� രഹിതമായ വിതരണം
എ�ിവ പാർ�ിൽ ഉറ�വ��ാ��താണ്.
ആ�ർ വ�വസായ�െള തിരെ���തിന്

േശഷം മാ�േമ ഉൽ�ാദി �ി�� വാ�ിൻ,
സാേ�തിക വിദ� എ�ിവ തീ�മാനി�ക��. 

(ഡി)
സം�ാന�് വാ�ിൻ നയം �പീകരി��തിന്
ആേലാചന�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) സം�ാന ആേരാഗ� വ��് ഒ� വാ�ിൻ നയം
�പീകരി��തി�ം; േഡാ.ബി.ഇ�ാലിെ�
േന�ത��ി�� ഒ� ടീമിെന വാ�ിൻ നയം
വികസി�ി��തിനാ�� �മതല
ഏൽ�ി��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


