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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 466 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െെവേറാളജി ഇൻ�ി���ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്,
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

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

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�ാരംഭി� ആ�നിക
സൗകര��േളാ��ടിയ ലാ�ക�െട �വർ�ന

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ആേരാഗ� വ��്
ഡയറേ��ിെ� കീഴിൽ 3 �തിയ പ�ിക്
െഹൽ�് ലാ�കൾ �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.
റീജിയണൽ പ�ിക് ലേബാറ�റി േകാഴേ�രി
(പ�നംതി�), ജി� പ�ിക് െഹൽ�് ലാബ്
മേ�രി (മല�റം), ജി� പ�ിക് െഹൽ�് ലാബ്
�ൽ�ാൻ ബേ�രി (വയനാട്) എ�ീ 3
ലാ�കളി�ം വിവിധ �ിനി�ൽ ലേബാറ�റി
ഡിവിഷ േനാെടാ�ം ഐ.സി.എം.ആർ അ�വൽ
ഉ� േകാവിഡ്  ആർ.ടി.പി.സി.ആർ
പരിേശാധനകൾ നട��. െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ
ഡയറേ��ി� കീഴിൽ 2015 -ൽ േകാഴിേ�ാട്
െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ VRDL ലാബിന്
അ�മതി�ം, സിവിൽ �വർ�ി�ം,
ഉപകരണ�ൾ വാ�� തി�ം ഫ�ം നൽകി.
2017-ൽ ഭാഗീകമാ�ം 2018 �തൽ �ർ�മാ�ം
ലാബ് �വർ�ന സ�മായി. ൈവറൽ
അ�ഖ�ൾ നിർ�യി�ാ�� സൗകര��ൾ
ഇവിെട��്. �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ വ��ിെ�
കീഴിൽ, 2019 �ൺ �തൽ ��ാമെ� �ഗ്സ്
െട�ിംഗ് ലേബാറ�റി ��ർ ജി�യിെല
�ള���് കാവിെല ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ
േകാേളജ്  കാ��ിൽ �വർ�നം ആരംഭി�.
�തിവർഷം 5000 മ��ക�െട �ണനിലവാര
പരിേശാധന നട��തി�� �മത�� ഈ
ലാബിൽ നിലവിൽ 1500 മ��് സാ�ി�ക�െട
�ണനിലവാര പരിേശാധന നട��. ഭ��
�ര�ാ വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ ക�ർ
��്പറ�് നിേയാജക മ�ല�ിെല വലിയ
െവളി�ം എ� �ല�് ഒ� റീജിയണൽ
അനലി�ി�ൽ ലേബാറ�റി 24/10/2020 �തൽ
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�വർ�നം ആരംഭി�ി��്. ശാ� സാേ�തിക
വ��ിെ� കീഴിൽ, 2020 ഒേ�ാബർ 15-ാം
തീയതിയിൽ തി�വന��രെ� േതാ��ലിൽ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
ൈവേറാളജി�െട �വർ�േനാദ്ഘാടനം നട�ി.
ഇൻ�ി���് �ർ� േതാതിൽ �വർ�ന

സ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. �ഗ�രായ ശാ���െട നിയമന
നടപടികൾ �ർ�ിയായി��്. സാേ�തിക
വിഭാഗ�ളിേല�� നിയമന നടപടികൾ അ�ിമ
ഘ��ിലാണ്. ഗേവഷണ�ിനാവശ�മായ

ഉപകരണ��െട�ം അ�ബ� സാമ�ിക�െട�ം
െകമി��ക�െട�ം വാ�ൽ നടപടിക�ം
ഏകേദശം �ർ�ീകരി�ി��്. േരാഗ
നിർണയ�ി�� ലേബാറ�റി നവംബർ ആദ�
വാരേ�ാട്  �ടി �വർ�ന സ�മാ��തി��

നടപടിക�ം നട� വ��.

(ബി) സം�ാനെ� െെവേറാളജി ഇൻ�ി���് �ർ�
േതാതിൽ �വർ�നസ�മായി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ആേരാഗ� വ��്
ഡയറേ��ിെ� കീഴിൽ 3 �തിയ പ�ിക്
െഹൽ�് ലാ�കൾ �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.
റീജിയണൽ പ�ിക് ലേബാറ�റി േകാഴേ�രി
(പ�നംതി�), ജി� പ�ിക് െഹൽ�് ലാബ്
മേ�രി (മല�റം), ജി� പ�ിക് െഹൽ�് ലാബ്
�ൽ�ാൻ ബേ�രി (വയനാട്) എ�ീ 3
ലാ�കളി�ം വിവിധ �ിനി�ൽ ലേബാറ�റി
ഡിവിഷേനാെടാ�ം ഐ.സി.എം.ആർ അ�വൽ
ഉ� േകാവിഡ്  ആർ.ടി.പി.സി.ആർ
പരിേശാധനകൾ നട��. െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ
ഡയറേ��ി� കീഴിൽ 2015 -ൽ േകാഴിേ�ാട്
െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ VRDL ലാബിന്
അ�മതി�ം, സിവിൽ �വർ�ി�ം,
ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�ം ഫ�ം നൽകി.
2017-ൽ ഭാഗീകമാ�ം 2018 �തൽ �ർ�മാ�ം
ലാബ് �വർ�ന സ�മായി. ൈവറൽ
അ�ഖ�ൾ നിർ�യി�ാ�� സൗകര��ൾ
ഇവിെട��്. �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ വ��ിെ�
കീഴിൽ, 2019 �ൺ �തൽ ��ാമെ� �ഗ്സ്
െട�ിംഗ് ലേബാറ�റി ��ർ ജി�യിെല
�ള���് കാവിെല ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ
േകാേളജ്  കാ��ിൽ �വർ�നം ആരംഭി�.
�തിവർഷം 5000 മ��ക�െട �ണനിലവാര
പരിേശാധന നട��തി�� �മത�� ഈ
ലാബിൽ നിലവിൽ 1500 മ��് സാ�ി�ക�െട
�ണനിലവാര പരിേശാധന നട��. ഭ��
�ര�ാ വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ ക�ർ
��്പറ�് നിേയാജക മ�ല�ിെല വലിയ
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െവളി�ം എ� �ല�് ഒ� റീജിയണൽ
അനലി�ി�ൽ ലേബാറ�റി 24/10/2020 �തൽ
�വർ�നം ആരംഭി�ി��്. ശാ� സാേ�തിക
വ��ിെ� കീഴിൽ, 2020 ഒേ�ാബർ 15-ാം
തീയതിയിൽ തി�വന��രെ� േതാ��ലിൽ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
ൈവേറാളജി�െട �വർ�േനാദ്ഘാടനം നട�ി.
ഇൻ�ി���് �ർ� േതാതിൽ �വർ�ന

സ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. �ഗ�രായ ശാ���െട നിയമന
നടപടികൾ �ർ�ിയായി��്. സാേ�തിക
വിഭാഗ�ളിേല�� നിയമന നടപടികൾ അ�ിമ
ഘ��ിലാണ്. ഗേവഷണ�ിനാവശ�മായ

ഉപകരണ��െട�ം അ�ബ� സാമ�ിക�െട�ം
െകമി��ക�െട�ം വാ�ൽ നടപടിക�ം
ഏകേദശം �ർ�ീകരി�ി��്. േരാഗ
നിർണയ�ി�� ലേബാറ�റി നവംബർ ആദ�
വാരേ�ാട്  �ടി �വർ�ന സ�മാ��തി��

നടപടിക�ം നട� വ��.

(സി)

സം�ാനെ� പരിേശാധന�് േശഷം
ഐ.സി.എം.ആർ. െ� �ിരീകരണം

ലഭി��തിനായി എ�ാ സാ�ി�ക�ം �ന
െെവേറാളജി ഇൻ�ി���ിൽ അയേ��
സാഹചര�ം ഇേ�ാ�ം നിലനിൽ��േ�ാ;

(സി) എ�ാ സാ�ി�ക�ം �ൈന ഇൻ�ി���ിേല�്
അയേ�� സാഹചര�ം ഇേ�ാൾ നിലവിലി�. നി�,
എേബാള �തലായ ��തര സ�ഭാവ�� ൈവറസ്
സാം�മിക േരാഗ��െട നിർണയ�ി�ം

�ിരീകരണ�ി�ം Biosafety െലവൽ -3
ലാ�കൾ അനിവാര�മാണ്. നിലവിൽ ഇ�രം

േരാഗ��െട നിർണയ�ിന് ഔേദ�ാഗിക
�ിരീകരണം നൽ��തി�� അ�മതി �ൈന
ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���ിന് മാ�മാണ് േക�
സർ�ാർ നൽകിയിരി��ത്. ഇൻ�ി���് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ്  ൈവേറാളജി�െട ഭരണ,
ഗേവഷണ, ലാബ് സംവിധാന�ൾ �ർ�
േതാതിൽ �വർ�ന സ�മാ�ി

ഐ.സി.എം.ആർ.െ� അ�മതി േയാ��ടി
�ർ�മായ ഫലം നൽകാൻ കഴി��
�ാപനമായി മാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(ഡി) ഉെ��ിൽ ഐ.സി.എം.ആർ. െ�
അ�മതിേയാ��ടി സം�ാന� നി�തെ�
�ർ�മായ ഫലം നൽകാൻ കഴി��
�ാപനമാ�ി െെവേറാളജി ഇൻ�ി���ിെന
മാ��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) എ�ാ സാ�ി�ക�ം �ൈന ഇൻ�ി���ിേല�്
അയേ�� സാഹചര�ം ഇേ�ാൾ നിലവിലി�. നി�,
എേബാള �തലായ ��തര സ�ഭാവ�� ൈവറസ്
സാം�മിക േരാഗ��െട നിർണയ�ി�ം

�ിരീകരണ�ി�ം Biosafety െലവൽ -3
ലാ�കൾ അനിവാര�മാണ്. നിലവിൽ ഇ�രം

േരാഗ��െട നിർണയ�ിന് ഔേദ�ാഗിക
�ിരീകരണം നൽ��തി�� അ�മതി �ൈന
ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���ിന് മാ�മാണ് േക�
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സർ�ാർ നൽകിയിരി��ത്. ഇൻ�ി���് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ്  ൈവേറാളജി�െട ഭരണ,
ഗേവഷണ, ലാബ് സംവിധാന�ൾ �ർ�
േതാതിൽ �വർ�ന സ�മാ�ി

ഐ.സി.എം.ആർ.െ� അ�മതിേയാ��ടി
�ർ�മായ ഫലം നൽകാൻ കഴി��
�ാപനമായി മാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


