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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2452 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡ്  �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ�ായി െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഉൽപ��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) ആേരാഗ�പരിപാലന�ിന് ആവശ��ളള

വ���െട നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്

നിൽ�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട

ഉൽപ��ൾ േകാവിഡ്  �തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ�ായി ഉപേയാഗി�ാൻ

വ�വസായവ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ആേരാഗ�പരിപാലന�ിന് ആവശ�മായ

വ���െട നിർ�ാണ�മായി ബ�-െ��്

െപാ�േമഖലയിൽ �വർ�ി�� 'േകരള േ��്

�ഗ്സ്  ആ�് ഫർമസ��ി�ൽസ്  ലിമി�ഡ് '
േകാവിഡ്  വ�ാപനം തട��തിെ� ഭാഗമായി

ഇ�വെര 30 ല�ം ലി�ർ സാനിൈ�സ�ം 2020-21
ൽ 11.08 േകാടി �പ�െട േകാവിഡ്  �തിേരാധ

മ��ക�ം വിതരണം െച�ി��്.
െക.എം.എസ് .സി.എൽ. �േഖന സർ�ാർ

ആ�പ�ികളിേല�് മാ�്, �ൗസ് , വ��ി�ചിത�

ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ�ം വിതരണം െച�ി��്.
ആല�ഴ ജി�യിെല 23 �ാഥമിക ആേരാഗ�

േക��ളിൽ േകാവിഡ്  പരിേശാധന നട��തിന്

സ�ാബ് കള�ൻ ��ം നിർ�ി� ന�ിയി��്.
െക.എസ് .ഡി.പി. ഉൽ�ാദി�ി�� േകാവിഡ്

അ�ബ� േരാഗ ചികി��ായി ഉപേയാഗി��

ആ�ിബേയാ�ിക് ഇൻജ��കൾ ഉൾെ�െട 54
ഇനം മ��കൾ േകരള െമഡി�ൽ സർ�ീസ്

േകാർ�േറഷൻ സംഭരി�  ്വിതരണം െച���്.
�ടാെത �ി.�ി.പി.എൽ., �ി.സി.സി., േകരള േസാ�്,
െക.സി.സി.പി.എൽ., ഖാദി �ാമവ�വസായ

േബാർഡ്  എ�ീ െപാ�േമഖലാവ�വസായ

�ാപന�ൾ േകാവിഡ്  �തിേരാധ�മായി

ബ�െ�� സാനിൈ�സർ, മാസ്ക് ,ഹാൻഡ്

വാഷ്  എ�ിവ നിർ�ി�  ്വിതരണം െച���്.
േകരള മിനറൽസ്  ആ�് െമ�ൽസ്

(െക.എം.എം.എൽ)-ൽ �തിയതായി �ാപി� 70
TPD ഓ�ിജൻ �ാ�ിൽനി�ം

ആേരാഗ�േമഖല�ായി 7 TPD ലിക�ീഡ്ഓ�ിജൻ

നൽകിവ���്. േകരള േ��് െട�് ൈ�ൽ

േകാർ�േറഷൻ, ഹാൻവീവ്, ഹാൻെട�് എ�ീ

�ാപന�ൾ മാ�കൾ, േഹാ�ി�ൽ

െബഡ്ഷീ�കൾ �തലായവ നിർ�ി�  ്വിതരണം
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െച�വ��. െകൽേ�ാൺ UV ബാേഗജ്

ഡിസ്ഇൻെഫ��കൾ, െതർമൽ േ�ാബ്, മൾ�ി

െതർമൽ �ാനർ, ഓേ�ാമാ�ി�് സാനിൈടസർ

ഡിെ�ൻസർ എ�ിവ ഓർഡ�കൾ അ�സരി�്

നിർ�ി� നൽ���്. �ടാെത 500 പൾസ്

ഓ�ീമീ��ക�െട നിർ�ാണം വിജയകരമായി

�ർ�ിയാ�ിയി��്. െമഡി�ൽ ഓ�ിജൻ

േകാൺസൺേ��ർ നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി

പരിേശാധനാ ഘ��ിലാണ്. �ീൽ

ഇൻഡ�ിയൽസ്  േകരള ലിമി�ഡ് , �ീൽ ആ�്

ഇൻഡ�ിയൽ േഫാർജിംഗ് സ്  ലിമി�ഡ്  എ�ീ

�ാപന�ൾ േകാവിഡ്  �തിേരാധ നടപടിക�െട

ഭാഗമായി ഐ.സി.�. െബ�കൾ, ജിവൻ ര�ാ

ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ െമഡി�ൽ

േകാേള�കളിേല�് നൽകിയി��്.

(ബി)
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മാ�ം ആേരാഗ�

വ��മാ�ം �ടിയാേലാചി�  ്ഹി��ാൻ

ഓർഗാനിക് െകമി�ൽസ്  ലിമി�ഡ്  േപാ�ളള

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഉൽ���ൾ

േകാവിഡ്  �തിേരാധ�ിനായി ��ംബ�ീ വഴി

വിതരണം െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) ഹി��ാൻ ഓർഗാനിക് െകമി�ൽസ്  ലിമി�ഡ്

നിർ�ി�� അ�നശീകാരി�ം പരി�ിതി

സൗ�ദ ഉ���മായ ൈഹ�ജൻ െപേറാൈ�ഡ്

േകാവിഡ്  �തിേരാധ�ിന് സഹായകരമായ

ഉ��മാണ്. ഈ ഉൽ��ം ��ംബ�ീ വഴി

വിൽ�ന നട��തിന് ക�നി �ാഥമിക

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


