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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 319 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ വ��ിെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ,
�ീ .പി. െക. ബഷീർ , 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്, 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് 

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

(എ) സം�ാന�് �തിമാസം ആയിരം േകാടി
�പ�െട മ��കൾ വി�ഴി�� സാഹചര��ിൽ

അവ�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാൻ
മതിയായ സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ

കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഒ� മ��ിന് അതിനായി നി�ർഷി�ി�� എ�ാ
�ണനിലവാര മാനദ���ം കർശനമായി
പാലിെ��് ഉറ�് വ��ിയതിന് േശഷം മാ�േമ
വിപണിയിൽ എ�ി�വാൻ പാ�� എ�് �ഗ്സ്
�ൾസ്  െല Good Manufacturing Practice
വ�വ�കളിൽ നി�ർഷി�ി��്. ആയത്
രാജ��ടനീള�� �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ
ഉേദ�ാഗ�ർ മ��ൽ�ാദന ശാലകൾ നിര�രം
പരിേശാധി�  ്ഉറ�വ��ാ��്. മ�� നിർ�ാണ
��ിയയിെല അസം�ത വ���െട സംഭരണം
�തൽ നിർ�ാണ േവളയിെല ഓേരാ ഘ��ളി�ം
അവ Tablet, Capsules, Injection, Liquid Orals,
എ�ി�െന�� അ�ിമ �പ�ിൽ (Finished
Product) ആ�� ��ിയ�ം ഇവ വിപണിയിേല�്
എ�� വെര�� ��ിയ�ം ടി ച��ിെല

വ�വ�കൾ �കാരമാണ് നിയ�ി�െ���ത്.
വിപണിയിൽ എ�ിയ േശഷ�ം ��ത
മ��ക�െട െഷൽഫ് ൈലഫിെ�
അവസാനഘ�ംവെര നി�ിത �ണനിലവാരം
�ലർ��െ��് ഉറ�വ���തിേല�്
േവ�ിയാണ് �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ
വ��േ��ാഗ�ർ എ�ാ ജി�കളി��� െമാ�/
ചി�റ ഔഷധ വ�ാപാര �ാപന�ൾ,
ആ�പ�ികൾ (സർ�ാർ/സ�കാര�)
എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം റാൻഡം സാം�ി�കൾ
േശഖരി�  ്പരിേശാധന�ായി മ��് പരിേശാധനാ
ലാേബാറ�റിയിേല�് അയ��ത്.
�ാൻേ�ാർേ�ഷൻ, േ�ാേറജ്  എ�ിവയിെല
അപാകതകൾ കാരണ�ം അ�രീ� ഊ�ാവ്,
ഈർ�ം എ�ീ ഭൗതികാവ�ക�െട സ�ാധീനം
�ല�ം നി�ിത �ണനിലവാര�ിൽ നി�ം
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വ�തിയാനം വ��തായി റിേ�ാർ�കൾ
ലഭി�ാ��്, ഇ�രം മ��ക�െട വിൽ�ന
തട�് ക�നികൾെ�തിെര വ��തല നിയമ
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ���്. �ടാെത �ഗ്സ്
കൺേ�ാൾ വ��ിെ� കീഴിൽ �ണനിലവാര
പരിേശാധന�് �ർ�മാ�ം �വർ�നേശഷി��

തി�വന��രം, എറണാ�ളം ലാ�കൾ� �റെമ
ഭാഗികമായി �വർ�ന സ�മായി�� ��ർ
ലാ�ം സമീപകാല� ഉദ്ഘാടനം െച�െ��
േകാ�ി ലാ�ം �ർ�മാ�ം
�വർ�നസ�മാ��േതാ� �ടി ��തൽ മ��
സാ�ി�കൾ പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ാൻ
സാധി��താണ്. �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ
എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗ�ിൽ അധിക ത�ിക
��ി�� വിഷയം സർ�ാർ പരിേശാധി�
വ��.

(ബി) സം�ാന�് �ഗ്സ്  ഇൻെ��ർമാ�െട �റവ്
പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� മ��ിന് അതിനായി നി�ർഷി�ി�� എ�ാ
�ണനിലവാര മാനദ���ം കർശനമായി
പാലിെ��് ഉറ�് വ��ിയതിന് േശഷം മാ�േമ
വിപണിയിൽ എ�ി�വാൻ പാ�� എ�് �ഗ്സ്
�ൾസ്  െല Good Manufacturing Practice
വ�വ�കളിൽ നി�ർഷി�ി��്. ആയത്
രാജ��ടനീള�� �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ
ഉേദ�ാഗ�ർ മ��ൽ�ാദന ശാലകൾ നിര�രം
പരിേശാധി�  ്ഉറ�വ��ാ��്. മ�� നിർ�ാണ
��ിയയിെല അസം�ത വ���െട സംഭരണം
�തൽ നിർ�ാണ േവളയിെല ഓേരാ ഘ��ളി�ം
അവ Tablet, Capsules, Injection, Liquid Orals,
എ�ി�െന�� അ�ിമ �പ�ിൽ (Finished
Product) ആ�� ��ിയ�ം ഇവ വിപണിയിേല�്
എ�� വെര�� ��ിയ�ം ടി ച��ിെല

വ�വ�കൾ �കാരമാണ് നിയ�ി�െ���ത്.
വിപണിയിൽ എ�ിയ േശഷ�ം ��ത
മ��ക�െട െഷൽഫ് ൈലഫിെ�
അവസാനഘ�ംവെര നി�ിത �ണനിലവാരം
�ലർ��െ��് ഉറ�വ���തിേല�്
േവ�ിയാണ് �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ
വ��േ��ാഗ�ർ എ�ാ ജി�കളി��� െമാ�/
ചി�റ ഔഷധ വ�ാപാര �ാപന�ൾ,
ആ�പ�ികൾ (സർ�ാർ/സ�കാര�)
എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം റാൻഡം സാ�ി�കൾ
േശഖരി�  ്പരിേശാധന�ായി മ��് പരിേശാധനാ
ലാേബാറ�റിയിേല�് അയ��ത്.
�ാൻേ�ാർേ�ഷൻ, േ�ാേറജ്  എ�ിവയിെല
അപാകതകൾ കാരണ�ം അ�രീ� ഊ�ാവ്,
ഈർ�ം എ�ീ ഭൗതികാവ�ക�െട സ�ാധീനം
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�ല�ം നി�ിത �ണനിലവാര�ിൽ നി�ം
വ�തിയാനം വ��തായി റിേ�ാർ�കൾ
ലഭി�ാ��്, ഇ�രം മ��ക�െട വിൽ�ന
തട�് ക�നികൾെ�തിെര വ��തല നിയമ
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ���്. �ടാെത �ഗ്സ്
കൺേ�ാൾ വ��ിെ� കീഴിൽ �ണനിലവാര
പരിേശാധന�് �ർ�മാ�ം �വർ�നേശഷി��

തി�വന��രം, എറണാ�ളം ലാ�കൾ� �റെമ
ഭാഗികമായി �വർ�ന സ�മായി�� ��ർ
ലാ�ം സമീപകാല� ഉദ്ഘാടനം െച�െ��
േകാ�ി ലാ�ം �ർ�മാ�ം
�വർ�നസ�മാ��േതാ� �ടി ��തൽ മ��
സാ�ി�കൾ പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ാൻ
സാധി��താണ്. �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ
എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗ�ിൽ അധിക ത�ിക
��ി�� വിഷയം സർ�ാർ പരിേശാധി�
വ��.

(സി) ക�നികളിൽ നി�ം ഉ�ാദി�ി�വയ�ാ��ം

എ�ാൽ ��ത വിവരം തിരി�റിയാൻ
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സാധ�മ�ാ��മായ

മ��ക�െട വി�ന തട��തിന് ഫല�ദമായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

(സി) നിലവിലി�ാ� ഒ� ക�നി�െട േപരി�ം
നിലവി�� ക�നി�െട ഒ�ൽ���ിെ� അേത
മാ�കയി�ം േപരി�ം ൈലസൻസി�ാെത നിർ�ി�്
വിതരണം െച�� മ��കെളയാണ് �ഗ്സ്
ആ� േകാെ��ി�് നിയമ�കാരം
വ�ാജമ��കെള�് നിർ�ചി�ിരി��ത്.
സം�ാന�് വളെര ശ�മായ ഒ�
മ��വിതരണ �ംഖലയാണ് നിലവി��ത്.
രാജ�െ� ��ഖ മ��് നിർ�ാണ
ക�നിക�െട�ം അ�ാരാ� ക�നിക�െട�ം
സം�ാന�� ക�നി ഡിേ�ാകൾ വഴിയാണ്
മ��കൾ വിതരണ�ിനായി �ധാനമാ�ം
എ�ി��ത്. സം�ാന വിപണിയിെല 98%
മ��ക�ം അന�സം�ാന�ളിൽ ഉൽ�ാദി�ി�്
ടി വിതരണ �ംഖലവഴിയാണ് വി�ഴി�െ���ത്.
ഇ�ര�ി�� ഒ� വിതരണ �ംഖലയിേല�്
വ�ാജമ��കൾ ലഭ�മാ��ി� എ�് �ഗ്സ്
കൺേ�ാൾ വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ വളെര
കാര��മമായി നിര�ര പരിേശാധനകളി�െട
ഉറ�് വ����്. എ�ാൽ ജി. എസ് . ടി
സ�ദായം നിലവിൽ വ�തി�േശഷം രാജ��്

എവിെട നി�ം നിയമപരമായി മ��കൾ
വാ��തിന് വ�ാപാരികൾ�് അവസരം
ലഭ�മായി��്. ഈ സ�ദായ�ി�െട

�ണനിലവാരമി�ാ�േതാ വ�ാജമ��കേളാ
വിപണിയിൽ എ��ി�ാെയ�് ഉറ�
വ���തിനായി ഇ�രം വ�ാപാര
�ാപന�ളിൽ വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ നിര�രം
പരിേശാധന നട�ക�ം മ��കൾ േനരി�്
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വാ�� �വണത നി��ാഹെ���ക�ം

െച�ാ��്. വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട നിര�ര
ജാ�ത�െട�ം പരിേശാധന�െട�ം ഫലമായി
വ�ാജ മ��കെളാ�മി�ാ� സം�ാനമാണ്

േകരളെമ�് േക� സർ�ാർ േനായിഡയിെല
National Instiitute of Biologicals എ� �ാപനം

�േഖന നട�ിയ അഖിേല��ാതല�ി�� സർേ�
റിേ�ാർ�് 2016-ൽ �സി�ീകരി�തിൽ
നിരീ�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


