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DEPARTMENT OF FERTILIZERS (DoF)

1.      Neem Coating of Urea

 

•€€€€€ Νεεµ Χοατινγ αχηιεϖεδ ω.ε.φ.: −

ü  1st September, 2015 in respect of entire quantity of indigenously produced urea
and w.e.f.

ü  1st December, 2015 in respect of imported urea

•€€€€€ Ασ περ τηε ιντεριµ ρεπορτ οφ στυδψ βψ ∆ΑΧ&ΦΩ ιν 2016, τηε βενεφιτσ οφ υσε οφ
Νεεµ Χοατεδ Υρεα αρε ασ υνδερ: −

ü  Improvement in soil health

ü  Reduction in usage of plant protection chemicals

ü  Reduction in pest and disease attack

ü  An increase in yield of paddy, sugarcane, maize, soybean, Tur/Red Gram

ü  Diversion towards non-agricultural purposes negligible.

ü  Due to slow release of Nitrogen, Nitrogen Use Efficiency (NUE) of Neem Coated
Urea increases resulting in reduced consumption of NCU as compared to Normal
urea.

 

2.      Introduction of 45 kg bag of urea: -
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•€€€€€ Ον 1στ Μαρχη, 2018, ∆ΑΧ&ΦΩ ηασ νοτιφιεδ τηε ΜΡΠ οφ 45 κγ βαγ οφ υρεα ατ Ρσ 242
περ βαγ ανδ α περιοδ οφ τωο µοντησ φροµ τηε δατε οφ ∆ΑΧ&ΦΩ γαζεττε νοτιφιχατιον γιϖεν το
υρεα υνιτσ ασ λεαδ τιµε το ενσυρε σµοοτη ιµπλεµεντατιον οφ τηε πολιχψ.

•€€€€€ ∆ΑΧ&ΦΩ ηασ βεεν ρεθυεστεδ το χονδυχτ α στυδψ ρεγαρδινγ τηε ιµπαχτ οφ
ιντροδυχτιον οφ 45 κγ βαγ ον υρεα σαλεσ δυρινγ τηε ονγοινγ Κηαριφ Σεασον ασ ωελλ ασ τηε
υπχοµινγ Ραβι Σεασον.

 

3.      Dealer/Distribution Margin: -

 

  From 28th March, 2018 DoF revised Dealer’s Margin from Rs.180/200 per MT of Urea
(for Private Agencies/Institutional Agencies) to Rs.354 per MT of Urea.

  Rs 354/MT being paid uniformly to all Dealers/Distributors effective from 1st April,
2018,on the quantity sold through POS devices only.

  Benefits of increasing dealer margin: -

ü  Enhance the financial viability of Dealers/Distributors post DBT implementation.

ü Around 23,000 Dealers across the country benefitted.

 

4.      New Urea Policy – 2015

 

•€€€€€ Εφφεχτιϖε φροµ 1στ ϑυνε 2015.

•€€€€€ Οβϕεχτιϖεσ: −

ü  to maximize indigenous urea production;

ü  to promote energy efficiency in the urea units; and

ü  to rationalize the subsidy burden on the Government of India

Achievements of NUP-2015: -

•€€€€€ Τηε προδυχτιον οφ υρεα δυρινγ τηε ψεαρ 2016−17 ανδ 2017−18 ωασ 242.01 ανδ
240.92 ΛΜΤ, ωηιχη ισ σιγνιφιχαντλψ ηιγηερ τηαν τηε προδυχτιον οφ υρεα δυρινγ 2012−
13 (225.75ΛΜΤ) ανδ 2013−14(227.15 ΛΜΤ).

 

5.      Amendment to NUP – 2015: Target Energy Norms
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•€€€€€ ∆οΦ, ον 28τη Μαρχη, 2018, νοτιφιεδ τηε φολλοωινγ ιν ρεσπεχτ οφ Ταργετ
Ενεργψ Νορµσ:

ü  In respect of11 urea manufacturing units,target energy norms have come into force
w.e.f. 1stApril, 2018.

ü  In respect of remaining 14 urea units, existing norms extended for further period of
2 years with penalties,in consultation with the Ministry of Finance.

•€€€€€ Ταργετ ενεργψ νορµσ το βε χοντινυεδ υπτο 31στ Μαρχη, 2025.€ Αν εξπερτ
βοδψ υνδερ ΝΙΤΙ Ααψογ χονστιτυτεδ το ρεχοµµενδ τηε ενεργψ νορµσ το βε αχηιεϖεδ
φροµ 01στ Απριλ, 2025.

 

6.      New Investment Policy- 2012

 

•€€€€€ Τηε Γοϖερνµεντ αννουνχεδ Νεω Ινϖεστµεντ Πολιχψ (ΝΙΠ)−2012 ον 2νδ

ϑανυαρψ, 2013 ανδ ιτσ αµενδµεντ ον 7τη Οχτοβερ, 2014 το φαχιλιτατε φρεση ινϖεστµεντ
ιν υρεα σεχτορ ανδ το µακε Ινδια σελφ−συφφιχιεντ ιν τηε υρεα σεχτορ.€

•€€€€€ Υνδερ ΝΙΠ− 2012 ρεαδ ωιτη ιτσ αµενδµεντ, Ματιξ Φερτιλιζερσ & Χηεµιχαλσ
Λιµιτεδ (Ματιξ) σετ υπ α Χοαλ Βεδ Μετηανε(ΧΒΜ) βασεδ Γρεενφιελδ Αµµονια−Υρεα
χοµπλεξ ατ Παναγαρη, Ωεστ Βενγαλ ωιτη τηε ινσταλλεδ χαπαχιτψ οφ 1.3 ΜΜΤ περ
αννυµ.€

•€€€€€ Τηε χοµµερχιαλ προδυχτιον οφ Ματιξ σταρτεδ ον 1στ Οχτοβερ, 2017.

•€€€€€ Χηαµβαλ Φερτιλιζερσ & Χηεµιχαλσ Λιµιτεδ προποσεδ το σετ υπ α
βροωνφιελδ προϕεχτ ωιτη χαπαχιτψ οφ 1.34 ΜΜΤ ατ Γαδεπαν, Ραϕαστηαν.

 

7.      Revival of Barauni, Sindri, Gorakhpur, Talcher & Ramagundam units

 

(a)   Gorakhpur, Sindri and Barauni unitsof FCILbeing revived through nominate
route by forming a JV of nominated PSUs by setting up gas based newammonia-
urea fertilizer plants of 1.27 MMTPA capacity each.   

•€€€€€€€€ Α ϑς χοµπανψ βψ ναµε Ηινδυσταν Υρϖαρακ & Ρασαψαν Λιµιτεδ
(ΗΥΡΛ) φορµεδ ωιτη σηαρεηολδινγ οφ 29.67% οφ ΝΤΠΧ, ΙΟΧΛ & ΧΙΛ εαχη ανδ 10.99%
οφ ΦΧΙΛ/ΗΦΧΛ

•€€€€€€€€ Τηε πρε−προϕεχτ αχτιϖιτιεσ χοµπλετεδ ιν ρεσπεχτ οφ αλλ τηε τηρεε
προϕεχτσ.

•€€€€€€€€ Ενϖιρονµενταλ χλεαρανχε οβταινεδ.
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•€€€€€€€€ Γασ συππλψ & τρανσπορτατιον αγρεεµεντ σιγνεδ ωιτη ΓΑΙΛ (Ινδια).

•€€€€€€€€ Λυµπ συµ τυρνκεψ (ΛΣΤΚ) χοντραχτσ φορ τηε 3 πλαντσ ηαϖε βεεν
αωαρδεδ.

•€€€€€€€€ Στατε Γοϖερνµεντσ οφ Υτταρ Πραδεση, Βιηαρ & ϑηαρκηανδ ωαιϖεδ
οφφ σταµπ δυτψ ωιτη ρεσπεχτ το Γορακηπυρ, Βαραυνι &Σινδρι προϕεχτσ
ρεσπεχτιϖελψ.

•€€€€€€€€ ΓοΙ αππροϖεδ ιντερεστ φρεε λοαν εθυιϖαλεντ το Ιντερεστ δυρινγ
χονστρυχτιον χοµπονεντ οφ Ρσ 422.28 χρορε, 415.77 χρορε ανδ 419.77χρορε φορ
Γορακηπυρ, Σινδρι ανδ Βαραυνι προϕεχτσ ρεσπεχτιϖελψ το ΗΥΡΛ�σ ατ α τοταλ ϖαλυε
οφ Ρσ. 1257.82 χρορεσ. Τηε ρεπαψµεντ το βε σπρεαδ οϖερ α περιοδ οφ 11 ψεαρσ.

•€€€€€€€€ Χονστρυχτιον ωορκσ ηαϖε βεγυν ιν αλλ τηρεε προϕεχτσ, ωηιχη αρε
προγρεσσινγ ασ περ τηε οϖεραλλ σχηεδυλε.

•€€€€€€€€ Τηεσε προϕεχτσ αρε λικελψ το σταρτ προδυχτιον ιν ΦΨ 2021−22.

 

(b)   Talcher unitof FCIL in Odishabeing revived through ‘Nomination Basis’ by
forming JV of nominated PSUs.

•€€€€€€€€ ϑς χοµπανψ ναµεδ ασ Ταλχηερ Φερτιλιζερσ Λτδ. (ΤΦΛ). Εθυιτψ οφ
ΓΑΙΛ, ΡΧΦ & ΧΙΛ ιν ΤΦΛ ισ 29.67% εαχη & ΦΧΙΛ�σ 10.99%.

•€€€€€€€€ Νεω Αµµονια Υρεα πλαντ οφ 1.27 ΜΜΤΠΑ χαπαχιτψ βασεδ ον Χοαλ
Γασιφιχατιον Τεχηνολογψ βεινγ σετ υπ

•€€€€€€€€ ΜοΥ ωιτη ΙΟΧΛ φορ συππλψ οφ πετχοκε φροµ Παραδιπ ρεφινερψ σιγνεδ.

•€€€€€€€€ Ποωερ Πριχε Παριτψ φορ Βριδγε Λινκαγε Χοαλ αππροϖεδ βψ Μινιστρψ
οφ Χοαλ.

•€€€€€€€€ Χαπτιϖε χοαλ µινε αλλοττεδ.

•€€€€€€€€ Ενϖιρονµεντ Χλεαρανχε φορ τηε προϕεχτ ρεχειϖεδ.

•€€€€€€€€ Φινανχιαλ αππραισεδ οφ προϕεχτ ∆ΦΡ δονε.€

•€€€€€€€€ Σιτε πρεπαρατιον ωορκ χοµµενχεδ.

•€€€€€€€€ Βιδσ φορ χοαλ γασιφιχατιον ανδ αµµονια−υρεα προϕεχτ οπενεδ.

•€€€€€€€€ Τηε Ταλχηερ Προϕεχτ λικελψ το σταρτ προδυχτιον ιν ΦΨ 2022−23.

 

(c)    Ramagundam unit of FCILbeing revived through nomination route by
forming JV of nominated PSUs

•€€€€€€€ ϑς χοµπανψ ναµεδ ασ Ραµαγυνδαµ Φερτιλιζερσ & Χηεµιχαλσ Λτδ.
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(ΡΦΧΛ) ηασ βεεν φορµεδ.

•€€€€€€€ Εθυιτψ οφ ΝΦΛ & ΕΙΛ ισ 26% εαχη ανδ ΦΧΙΛ�σ 11%.

•€€€€€€€ ΡΦΧΛ βεινγ ρεϖιϖεδ βψ σεττινγ υπ α γασ βασεδ φερτιλιζερ πλαντ οφ 1.27
ΜΜΤΠΑ χαπαχιτψ.

•€€€€€€€ Χοντραχτ φορ λαψινγ οφ Γασ πιπε λινε αωαρδεδ το ΓΣΠΛ Ινδια Τρανσχο
Λτδ (ΓΙΤΛ), α συβσιδιαρψ€οφ€Γυϕαρατ Στατε Πετρονετ Λτδ (ΓΣΠΛ).

•€€€€€€€ Γασ Συππλψ αγρεεµεντ σιγνεδ ωιτη ΓΑΙΛ.

•€€€€€€€ Ωατερ & Ποωερ χοννεχτιϖιτψ βεινγ εξεχυτεδ βψ Στατε Γοϖτ. ατ τηειρ
εξπενσε.

•€€€€€€€ Χυµυλατιϖε προγρεσσ οφ ΡΦΧΛ προϕεχτ ασ ον 30.11.2018 ισ 92.6%.

•€€€€€€€ Τηε προϕεχτ ισ ταργετεδ το βε χοµµισσιονεδ βψ ΦΨ 2019−20.

 

8.      Direct Benefit Transfer (DBT)

 

•€€€€€€€€ Τηε ∆οΦ ηασ συχχεσσφυλλψ ιµπλεµεντεδ ∆ΒΤ ιν τηε εντιρε χουντρψ.
Τηε Παν Ινδια ρολλουτ οφ ∆ΒΤ χοµπλετεδ ιν Μαρχη 2018.

•€€€€€€€€ 100% συβσιδψ ον ϖαριουσ φερτιλιζερ γραδεσ βεινγ ρελεασεδ το
φερτιλιζερ χοµπανιεσ ον βασισ οφ αχτυαλ σαλεσ µαδε βψ τηε ρεταιλερσ το
βενεφιχιαριεσ. Σαλε οφ αλλ συβσιδισεδ φερτιλιζερσ το φαρµερσ/βυψερσ ισ µαδε
τηρουγη Ποιντ οφ Σαλε (ΠοΣ) δεϖιχεσ ινσταλλεδ ατ εαχη ρεταιλερ σηοπ ανδ τηε
βενεφιχιαριεσ το βε ιδεντιφιεδ τηρουγη Ααδηααρ Χαρδ, ΚΧΧ, ςοτερ Ιδεντιτψ Χαρδ ετχ.

•€€€€€€€€ Α Προϕεχτ Μονιτορινγ Χελλ σετυπ ιν τηε ∆επαρτµεντ το οϖερσεε
ιµπλεµεντατιον οφ ∆ΒΤ εξχλυσιϖελψ.€ 24 Στατε Χοορδινατορσ απποιντεδ αχροσσ αλλ
Στατεσ το µονιτορ τηε ον−γοινγ ∆ΒΤ αχτιϖιτιεσ.

•€€€€€€€€ Α δεδιχατεδ 15−µεµβερ Μυλτι−λινγυαλ Ηελπ ∆εσκ σετ υπ το προϖιδε
θυιχκ ρεσπονσε το τηε θυεριεσ οφ ωιδε ρανγε οφ στακεηολδερσ αχροσσ τηε χουντρψ
ασ α πρεπαρατορψ το ∆ΒΤ ιµπλεµεντατιον.

 

9.      Policy on Promotion of City Compost: -

 

•€€€€€ Τηε Γοϖερνµεντ οφ Ινδια αππροϖεδ α πολιχψ ον προµοτιον οφ Χιτψ Χοµποστ,
νοτιφιεδ βψ τηε ∆οΦ ον 10.02.2016 γραντινγ Μαρκετ ∆εϖελοπµεντ Ασσιστανχε οφ Ρσ.
1500/− φορ σχαλινγ υπ προδυχτιον ανδ χονσυµπτιον οφ χιτψ χοµποστ.

•€€€€€ Φροµ 28.9.2016, το ινχρεασε σαλε ϖολυµεσ, χοµποστ µανυφαχτυρερσ ωιλλινγ
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το µαρκετ χιτψ χοµποστ αλλοωεδ το σελλ χιτψ χοµποστ ιν βυλκ διρεχτλψ το φαρµερσ.
Τηισ βοοστεδ χιτψ χοµποστ σαλεσ το 199061.91 ΜΤ δυρινγ 2017−18 φροµ 96584.00 ΜΤ ιν
2016−17.€ Αν ινχρεασινγ τρενδ ιν φινανχιαλ ψεαρ 2018−19 οβσερϖεδ. ∆υρινγ τηε
χυρρεντ ψεαρ, τηε οϖεραλλ σαλε οφ χιτψ χοµποστ βψ µαρκετερσ ανδ µανυφαχτυρερσ
ιν βαγγεδ ανδ βυλκ φορµ τιλλ Νοϖεµβερ, 2018 ισ 183378 ΜΤ.€

•€€€€€ Φερτιλιζερ χοµπανιεσ µαρκετινγ χιτψ χοµποστ χοϖερεδ υνδερ τηε ∆ιρεχτ
Βενεφιτ Τρανσφερ (∆ΒΤ) φορ Φερτιλιζερσ.€€

•€€€€€ Φερτιλιζερ Χοµπανιεσ αδοπτεδ 384 ϖιλλαγεσ φορ προµοτινγ τηε υσε οφ Χιτψ
Χοµποστ.

 

10.    Use of Space technology in Fertilizer Sector: -           

 

•€€€€€ ∆οΦ χοµµισσιονεδ α τηρεε ψεαρ€ Πιλοτ Στυδψ ον �Ρεσουρχε Μαππινγ οφ
Ροχκ Πηοσπηατε υσινγ Ρεφλεχτανχε Σπεχτροσχοπψ ανδ Εαρτη Οβσερϖατιονσ ∆ατα� βψ
Νατιοναλ Ρεµοτε Σενσινγ Χεντρε υνδερ ΙΣΡΟ, ιν χολλαβορατιον ωιτη Γεολογιχαλ
Συρϖεψ οφ Ινδια(ΓΣΙ) ανδ τηε Ατοµιχ Μινεραλ ∆ιρεχτορατε (ΑΜ∆).

•€€€€€ Τηε€€ ΜοΥ φορ τηε προποσε στυδψ σιγνεδ ον 21.08.2017. Λεττερ οφ
Αυτηοριζατιον φορ ρελεασε οφ φυνδσ οφ Ρσ. 31.40 λακη ισσυεδ βψ τηε ∆οΦ ον
10.05.2018.€€

•€€€€€ Τηε ωορκ ον φιρστ πηασε ισ ιν προγρεσσ.€ Πρελιµιναρψ ∆ατα προχεσσινγ
φορ τηε πηοσπηατε µαππινγ ισ χοµπλετεδ. Σπεχτραλ αναλψσισ οφ σαµπλεσ χολλεχτεδ
δυρινγ φιελδ ωορκ ισ χοµπλετεδ.€

 

 

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS (DoP)

 

1.      ‘Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana’ (PMBJP) (As on 30.11.2018)

 

•€€€€€ 4504 ΠΜΒϑΠ Κενδρασ φυνχτιοναλ ιν 35 Στατεσ/ΥΤσ οφ τηε χουντρψ.

•€€€€€ 800+ µεδιχινεσ ανδ 154 συργιχαλσ & χονσυµαβλεσ αϖαιλαβλε ιν τηε
προδυχτ βασκετ.

•€€€€€ 625 µεδιχινεσ ανδ 32 συργιχαλσ & χονσυµαβλεσ αϖαιλαβλε ιν ΧΩΗ οφ ΒΠΠΙ
φορ σαλε.

•€€€€€ ΠΜΒϑΠ γυιδελινεσ αµενδεδ το προϖιδε ινχεντιϖεσ το ΠΜΒϑΠ Κενδρασ ρυν
βψ πριϖατε εντρεπρενευρσ ον τηε βασισ οφ τηειρ πυρχηασε οφ µεδιχινεσ (φροµ
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∆ιστριβυτορ/ Χεντραλ Ωαρεηουσε/ Ρεγιοναλ Ωαρεηουσε) ιν α µοντη. Τηε ινχεντιϖε
γιϖεν ≅ 15% οφ µοντηλψ πυρχηασε συβϕεχτ το α χειλινγ οφ Ρσ. 10,000/− περ µοντη υπτο
α τοταλ λιµιτ οφ Ρσ. 2.5 λακησ.

•€€€€€ Υσε οφ ποιντ−οφ−σαλε σοφτωαρε βψ ΠΜΒϑΠ Κενδρα ωιλλ νοτ βε α
µανδατορψ χονδιτιον φορ ρεχειπτ οφ ινχεντιϖεσ. Τηε αππλιχαντσ βελονγινγ το ωεακερ
σεχτιονσ λικε ΣΧ/ΣΤ/∆ιφφερεντλψ αβλεδ αρε προϖιδεδ µεδιχινεσ ωορτη Ρσ. 50,000/− ιν
αδϖανχε ωιτηιν τηε ινχεντιϖε οφ Ρσ. 2.5 λακησ.

•€€€€€ Φορ νορτη εαστερν στατεσ, ναξαλ αφφεχτεδ αρεασ ανδ τριβαλ αρεασ, τηε
ρατε οφ ινχεντιϖε ωιλλ βε 15% οφ µοντηλψ πυρχηασε συβϕεχτ το α χειλινγ οφ Ρσ.
15,000/− περ µοντη υπτο α τοταλ λιµιτ οφ Ρσ. 2.5 λακησ.

 

2.      National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER):

 

•€€€€€ ∆ιρεχτορσ ατ ΝΙΠΕΡ Ηψδεραβαδ ανδ Ηαϕιπυρ απποιντεδ ιν ϑυνε 2018 ανδ
Νοϖεµβερ 2018 ρεσπεχτιϖελψ. Νοω, αλλ ΝΙΠΕΡσ ηαϖε ρεγυλαρ ∆ιρεχτορσ.

•€€€€€ Χονστιτυτιον οφ ΒοΓ φορ οτηερ σιξ ΝΙΠΕΡσ ιν προχεσσ.

•€€€€€ 60% ωορκ οφ χονστρυχτιον οφ ΝΙΠΕΡ Γυωαηατι χαµπυσ χοµπλετεδ.

•€€€€€ 50 αχρεσ οφ Ι∆ΠΛ λανδ αλλοττεδ το ΝΙΠΕΡ Ηψδεραβαδ.

•€€€€€ Γοϖτ. οφ Ωεστ Βενγαλ ρεχεντλψ αλλοττεδ 10 αχρεσ οφ λανδ ατ Ναδια
∆ιστριχτ φορ ΝΙΠΕΡ Κολκατα.

•€€€€€ ∆επαρτµεντ δεχιδεδ το αχχεπτ 12.5 αχρεσ οφ λανδ αλλοττεδ βψ Στατε Γοϖτ.
φορ ΝΙΠΕΡ Ηαϕιπυρ.

•€€€€€ Χονστρυχτιον οφ ρεγυλαρ χαµπυσ αππροϖεδ φορ ΝΙΠΕΡ Αηµεδαβαδ ανδ
Γυωαηατι ονλψ ≅ Ρσ 103.88 χρορεσ εαχη. Ρσ 100.00 χρορεσ εαχη αππροϖεδ φορ
εθυιπµεντ το ΝΙΠΕΡ Αηµεδαβαδ, Γυωαηατι & Ηψδεραβαδ ωηιλε Ρσ 55.00 χρορεσ εαχη
το ΝΙΠΕΡ Ηαϕιπυρ, Κολκατα &Ραεβαρελι.

•€€€€€ Τηε µαττερ οφ σταρτινγ Β. Πηαρµα χουρσεσ δισχυσσεδ ιν τηε 33ρδµεετινγ οφ
Στεερινγ Χοµµιττεε οφ ΝΙΠΕΡσ ηελδ υνδερ Χηαιρµανσηιπ οφ Σεχρεταρψ,
Πηαρµαχευτιχαλσ ον 1.10.2018 ατ ΝΙΠΕΡ Κολκατα. ΝΙΠΕΡσ ηαϖε ινιτιατεδ
προχεδυραλ φορµαλιτιεσ φορ σταρτινγ τηε υνδεργραδυατε χουρσεσ φροµ νεξτ αχαδεµιχ
σεσσιον.

•€€€€€ ΝΙΠΕΡ Μοηαλι ηασ βαγγεδ ρανκ Νυµβερ 1, ΝΙΠΕΡ Ηψδεραβαδ ασ Νυµβερ 6
ανδ ΝΙΠΕΡ Αηµεδαβαδ ασ Νυµβερ 14 ιν ΝΙΡΦ Συρϖεψ 2018 χονδυχτεδ βψ Μ/οΗΡ∆.

 

3.             Medical Devices Sector:
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•€€€€€ Τηε ∆οΠ ισ συεδ γυιδελινεσ φορ ιµπλεµεντατιον οφ Πυβλιχ Προχυρεµεντ
(Πρεφερενχε το Μακε ιν Ινδια) Ορδερ, 2017 ρελατεδ το Μεδιχαλ ∆εϖιχεσ ον 15.06.2018.

•€€€€€ Φυρτηερ, τηε ∆οΠ, ον 16.10.2018, αµενδεδ τηε γυιδελινεσ χλαριφψινγ τηατ
ΥΣΦ∆Α/ΧΕ Χερτιφιχατιονσ ετχ. σηαλλ νοτ βε µανδατορψ φορ τηοσε µεδιχαλ δεϖιχεσ
φορ ωηιχη Βυρεαυ οφ Ινδιαν Στανδαρδσ (ΒΙΣ) στανδαρδσ εξιστ. Τηισ µοϖε ισ εξπεχτεδ
το βοοστ µανυφαχτυρινγ οφ ινδιγενουσ µεδιχαλ δεϖιχεσ.

•€€€€€ Τηε ∆επαρτµεντ αππροϖεδ α συβ−σχηεµε τερµεδ ασ ∆εϖελοπµεντ οφ Χοµµον
Φαχιλιτψ Χεντρε φορ Μεδιχαλ ∆εϖιχεσ (∆ΧΦΧ−Μ∆) υνδερ τηε υµβρελλα σχηεµε φορ
∆εϖελοπµεντ οφ Πηαρµαχευτιχαλσ Ινδυστρψ. Ιτ αιµσ το γιϖε φινανχιαλ ασσιστανχε
φορ χρεατιον οφ Χοµµον Φαχιλιτψ Χεντερσ (ΧΦΧ) ιν τηε υπχοµινγ Μεδιχαλ ∆εϖιχε
Παρκσ. Τηισ ισ εξπεχτεδ το λοωερ δοων τηε χοστ οφ µανυφαχτυρινγ οφ ινδιγενουσ
µεδιχαλ δεϖιχεσ ανδ ηενχε µακινγ ιτ µορε χοµπετιτιϖε.

 

4.             Scheme for Development of Pharmaceutical Industry:

 

•€€€€€ Χεντραλ Σεχτορ Σχηεµε ωιτη α τοταλ φινανχιαλ ουτλαψ οφ Ρσ. 480 χρορεσ.

•€€€€€ Οβϕεχτιϖε το ενσυρε δρυγ σεχυριτψ ιν τηε χουντρψ βψ ινχρεασινγ τηε
εφφιχιενχψ ανδ χοµπετιτιϖενεσσ οφ δοµεστιχ πηαρµαχευτιχαλ ινδυστρψ ωιτη τηε
φολλοωινγ συβ−σχηεµεσ:

ü Assistance to Bulk Drug Industry for Common Facility Centre -Rs. 200 crores
earmarked; creation of common facilities in any upcoming Bulk Drug Park promoted
by State Governments/State Corporations;

ü Assistance to Medical Device Industry for Common Facility Centre -Rs. 100 crores
earmarked; creation of common facilities in any upcoming Medical Device Park
promoted by State Governments/State Corporations;

ü Pharmaceuticals Technology Upgradation Assistance Scheme (PTUAS) - Rs. 144
crores earmarked; facilitate Small and Medium Pharma Enterprises (SMEs) to
upgrade their plant and machinery to World Health Organization (WHO)/Good
Manufacturing Practices (GMP) standards;

ü Assistance for Cluster Development - Rs. 30 crores earmarked; creation of common
facilities in any pharma clusters including Bulk Drug, Medical Device, Ayurvedic,
Unani and Cosmetics Units; and

ü Pharmaceutical Promotion Development Scheme (PPDS) - Rs. 6 crores earmarked;
promotion, development and export promotion in Pharmaceutical sector; 22 events
conducted during January, 2018 to November, 2018.. The said scheme; 3rd India
Pharma 2018 and India Medical Device 2018 held at Bengaluru from 15-17 February
2018.

 

5.             ‘Affordable & Quality HealthCare for All’ - Availability of Cheaper Medicines
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•€€€€€€€€ ΝΠΠΑ ηασ φιξεδ ρεταιλ πριχεσ οφ τηε 357 νεω δρυγ υνδερ ∆ΠΧΟ 2013 ιν 2018.

 

•€€€€€€€€ Χαρδιαχ Στεντσ το χοστ 85% λεσσερ

ü Ceiling price of Coronary Stents revised w.e.f. 12thFebruary, 2018. All types of
cardiac stents now available in the price range of Rs. 7,923 to Rs. 28,849.

ü Bare Metal Stents(BMS), having 10% market share, capped at Rs. 7,923;

ü Drug Eluting stent (DES), having 90% market share, capped at Rs. 28,849; 

ü Millions of Heart patients in the country to save up to Rs. 1 lakh;

ü Total estimated savings to consumers around Rs. 4547 crores.

 

•€€€€€ Κνεε Ιµπλαντσ το χοστ 69% λεσσερ

ü Knee Implant ceiling prices fixed w.e.f.16thAugust, 2017 for one year; further
extended for one year w.e.f. 15thAugust, 2018.

ü Various types of knee implants now available in the price range of Rs. 54,720 to Rs.
1,13,950.

ü Total estimated savings to consumers around Rs. 1500 crores.

 

 

DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS (DoCPC)

 

1.    Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Regions (PCPIRs):

•€€€€€€ Τηε Γοϖερνµεντ οφ Ινδια αππροϖεδ σεττινγ υπ οφ 4 ΠΧΠΙΡσ ιν τηε Στατεσ οφ
Γυϕαρατ (∆αηεϕ), Ανδηρα Πραδεση (ςισηακηαπατναµ�Κακιναδα), Οδισηα (Παραδεεπ)
ανδ Ταµιλ Ναδυ (Χυδδαλορε− Ναγαπαττιναµ).

•€€€€€€ 4 ΠΧΠΙΡσ εστιµατεδ το αττραχτ αν ινϖεστµεντ οφ αβουτ Ρσ. 7.62 λακη χρορε
ανδ προϖιδε εµπλοψµεντ το αρουνδ 34 λακη περσονσ. Τηεσε ΠΧΠΙΡσ αρε ατ διφφερεντ
σταγε οφ ιµπλεµεντατιον.€

•€€€€€€ ΗΠΧΛ−ΓΑΙΛ χοµπλετεδ φεασιβιλιτψ στυδψ φορ 1.0 ΜΜΤΠΑ χραχκερ−χυµ−
πετροχηεµιχαλ χοµπλεξ ατ Κακιναδα ιν ΑΠ ΠΧΠΙΡ.

•€€€€€€ Μινιστρψ οφ Ενϖιρονµεντ, Φορεστ ανδ Χλιµατε Χηανγε γραντεδ
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Ενϖιρονµεντ ανδ Χοασταλ Ρεγιον Ζονε (ΧΡΖ) χλεαρανχε ον 14.09.2017 φορ αν αρεα οφ
44445.18 ηεχταρε εξχλυδινγ φορεστ λανδ οφ 853.41 ηεχταρε φορ δεϖελοπµεντ οφ Γυϕαρατ
ΠΧΠΙΡ.

•€€€€€€ Μαστερ Πλαν φορ Γυϕαρατ ΠΧΠΙΡ χοµπλετεδ. Μαστερ Πλαν φορ Οδισηα
ΠΧΠΙΡ ανδ ΑΠ ΠΧΠΙΡ υνδερωαψ.

•€€€€€€ Ταµιλ Ναδυ ΠΧΠΙΡ ρεγιον νοτιφιεδ βψ τηε Στατε Γοϖερνµεντ.

•€€€€€€ Α Χοµµιττεε χο−χηαιρεδ βψ Σεχρεταρψ (Πετρολευµ) ανδ Σεχρεταρψ
(Χηεµιχαλσ ανδ Πετροχηεµιχαλσ) χονστιτυτεδ το εξαµινε τηε ισσυε οφ πετροχηεµιχαλ
δεµανδ ανδ συππλψ οϖερ νεξτ 15 το 20 ψεαρσ ανδ το ρεχοµµενδ πολιχψ οπτιονσ το τηε
Γοϖερνµεντ ινχλυδινγ ρεχοµµενδατιονσ ρεγαρδινγ αµενδµεντσ το τηε εξιστινγ ΠΧΠΙΡ
Πολιχψ οφ τηε Γοϖερνµεντ.

 

2. Central Institute of Plastic Engineering & Technology (CIPET):

•€€€€€€ ΧΙΠΕΤ φοχυσεσ ον �ΣΤΑΡ� � Σκιλλ ∆εϖελοπµεντ, Τεχηνολογψ Συππορτ
Σερϖιχεσ, Αχαδεµιχ ανδ Ρεσεαρχη ιν αλλ τηε δοµαινσ οφ Πολψµερ Σχιενχε &
Τεχηνολογψ.

•€€€€€€ Πρεσεντλψ, 32 χεντρεσ οφ ΧΙΠΕΤ φυνχτιοναλ αχροσσ τηε χουντρψ ανδ 7
µορε αρε ιν πιπελινε.

•€€€€€€ Τηε Φουνδατιον Στονε οφ ΧΙΠΕΤ: Χεντρε φορ Σκιλλινγ ανδ Τεχηνιχαλ
Συππορτ (ΧΣΤΣ) � Χηανδραπυρ λαιδ ον 11τηΝοϖεµβερ, 2018 ϕοιντλψ βψ Σηρι Νιτιν
Γαδκαρι ανδ Σηρι Ηανσραϕ Γ. Αηιρ.

•€€€€€€ Αν Αδϖανχεδ Πολψµερ ∆εσιγν ανδ ∆εϖελοπµεντ Ρεσεαρχη Λαβορατορψ
(ΑΠ∆∆ΡΛ)βεινγ σετ υπ ατ Βενγαλυρυ φορ Ρ&∆ ιν κεψ αρεασ οφ πολψµεριχ αππλιχατιονσ
ιν δεφενχε, ηεαλτηχαρε, σολαρ ενεργψ, ε−ωαστε ρεχψχλινγ ετχ.

•€€€€€€ ΧΙΠΕΤ τιεδ−υπ ωιτη ϖαριουσ ΠΣΥσ ανδ ινδυστριεσ φορ ινδιγενιζατιον οφ
πλαστιχσ προδυχτσ, τεχηνολογψ σολυτιονσ, Ρ&∆ ωιτη φοχυσ ον ∀ΜΑΚΕ ΙΝ ΙΝ∆ΙΑ∀
συχη ασ ∆εφενσε, µαρινε & ινδυστριαλ αππλιχατιονσ.

•€€€€€€ ∆υρινγ 2018−19 (υπτο Νοϖ, 2018), ΧΙΠΕΤ ηασ τραινεδ 28,774 στυδεντσ
τηρουγη Λονγ Τερµ Σκιλλ ∆εϖελοπµεντ Προγραµµεσ ανδ Σηορτ Τερµ Σκιλλ ∆εϖελοπµεντ
Προγραµµεσ. ΧΙΠΕΤ αλσο ρενδερεδ αρουνδ 50,118 (υπτο Νοϖ, 2018−19) Τεχηνολογψ
Συππορτ Σερϖιχε ασσιγνµεντσ / ϕοβ ωορκσ φορ πλαστιχσ ινδυστριεσ.

3.    Assam Gas Cracker Project - Brahmaputra Cracker & Polymer Limited (BCPL)

 

•€€€€€ Τηε Προϕεχτ δεδιχατεδ το τηε νατιον βψ τηε Πριµε Μινιστερ οφ Ινδια ον 5τη

Φεβρυαρψ 2016.€ Τηε Πλαντ ισ οπερατινγ ατ µορε τηαν 100% χαπαχιτψ χοντινυουσλψ
ιν τηε χυρρεντ φινανχιαλ ψεαρ.€

•€€€€€ Τηε προϕεχτ ηασ χαπαχιτψ το προδυχε 2.20 λακη τοννε περ αννυµ (ΤΠΑ) οφ
Ηιγη ∆ενσιτψ Πολψετηψλενε (Η∆ΠΕ)/Λινεαρ Λοω ∆ενσιτψ Πολψετηψλενε ανδ 60,000
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ΤΠΑ Πολψπροπψλενε (ΠΠ).

 

4.    Schemes for setting up of Plastic Parks

 

•€€€€€ Τωο νεω Πλαστιχ Παρκσ ιν τηε Στατεσ οφ ϑηαρκηανδ & Μαδηψα Πραδεση
(Βιλαυα) αχχορδεδ �φιναλ αππροϖαλ� βψ τηε Σχηεµε Στεερινγ Χοµµιττεε, υνδερ τηε
Χηαιρµανσηιπ οφ Σεχρεταρψ (Χ&ΠΧ) ιν ιτσ µεετινγ ηελδ ον 05.12.2018.

 

 

5.    Make In India

 

•€€€€€ Τηε ∆οΧΠΧ€ισ τηε νοδαλ ∆επαρτµεντ φορ ιµπλεµεντινγ τηε προϖισιονσ
ρελατεδ το προχυρεµεντ οφ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ ρελατεδ το �Χηεµιχαλσ�σεχτορ.

•€€€€€ ∆επαρτµεντ ηασ ισσυεδ€Πυβλιχ Προχυρεµεντ (Πρεφερενχε το Μακε ιν Ινδια)
Ορδερ 2017 φορ σιξ χηεµιχαλσ ϖιζ. (ι) Σοδα Αση, (ιι) Χαυστιχ Σοδα, (ιιι) Αλυµινιυµ
Φλυοριδε, (ιϖ) Χαρβον Βλαχκ, (ϖ) Φορµαλδεηψδε ανδ (ϖι) Χηλορινε, ον 25τη Μαψ 2018.

•€€€€€ Φυρτηερ, τηε ∆επαρτµεντ ηασ ισσυεδ€Πυβλιχ Προχυρεµεντ (Πρεφερενχε το
Μακε ιν Ινδια) Ορδερ 2017 φορ φουρτψ−νινε αδδιτιοναλ Χηεµιχαλσ, Πετροχηεµιχαλσ,
∆ψεστυφφ ανδ Πεστιχιδεσ, ον 23ρδ Οχτοβερ 2018.

 

6.  Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL)

 

•€€€€€ Στατυσ οφ ιµπλεµεντατιον οφ τηε ρεστρυχτυρινγ πλαν οφ ΗΟΧΛ (ασ ον
30.11.2018) ισ ασ φολλοωσ:

 

ü All plants of Rasayani unit except N2O4 plant have been closed down.

ü N2O4 plant has been transferred to ISRO along with 20 acres land and 131
employees associated with the plant.

ü Out of 442 acres land at Rasayani to be sold to BPCL, sale transaction for 251 acres
have been completed. Sale of remaining 191 acres will be done after land survey report
is cleared by the State Government.

ü Approval of the Government for sale of additional 242 acres (+/- 10%) land at
Rasayani to BPCL and for lease transfer of 1000 sq m land at Kharghar, Navi Mumbai,
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to NALCO has been accorded on 09.10.2018.

ü For disposal of the remaining unencumbered land at Rasayani (approx. 258 acres)
and Panvel land (8 acres), negotiations are underway with Govt. agencies like BPCL
and MIDC.

ü All the 10 Nestle flats (Mumbai), closed down plants and utility blocks have CPC 10
been successfully e-auctioned through MSTC.

ü All the non-regular employees and about 313 regular employees of Rasayani unit
have been separated through VRS/VSS.

ü Liability relating to redemption of Govt. guaranteed bonds of Rs.250 crore has been
fully settled by HOCL from the GoI bridge loan.

 

•€€€€€ Αφτερ ιµπλεµεντατιον οφ τηε ρεστρυχτυρινγ πλαν, τηε Πηενολ/Αχετονε πλαντ
ατ Κοχηι υνιτ ρεσυµεδ ρεγυλαρ οπερατιονσ φροµ ϑυλψ, 2017 ανδ ηασ βεεν οπερατινγ
ρεγυλαρλψ σινχε τηεν ωιτη ποσιτιϖε χοντριβυτιον. Τηισ ηασ εναβλεδ ΗΟΧΛ το εαρν νετ
προφιτ οφ αβουτ Ρσ.24 χρορε (Προϖ.) φροµ Κοχηι υνιτ οπερατιονσ δυρινγ τηε χυρρεντ
ΦΨ 2018−19 (υπ το Σεπτεµβερ, 2018).

 

 

7.  India Chem- 2018

 

•€€€€€ Τηε 10τη εδιτιον οφ Ινδια Χηεµ 2018 ωασ συχχεσσφυλλψ ηελδ δυρινγ 04τη−06τη

Οχτοβερ, 2018 ατ Μυµβαι ωιτη τηε τηεµε �Χηεµιχαλσ ανδ Πετροχηεµιχαλσ � Αδϖανταγε
Ινδια�.€

 

ü Participation from 24 countries.

ü Partner States: West Bengal, Gujarat, Odisha and Andhra Pradesh.

ü States Participation: Maharahstra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and
Jharkhand.

ü 285 exhibiting companies.

 

•€€€€€ Χονχυρρεντ εϖεντσ ηελδ ασ παρτ οφ Ινδια Χηεµ 2018

 

ü Global CEOs Round Table
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ü Conclave with Overseas Industry Associations coinciding India Chem 2018 organized
by Indian Chemical Council

ü INDIA-JAPAN Chemicals & Petrochemicals forum, supported by Japan External
Trade organization (JETRO)

ü INDIA-GERMANY Chemicals & Petrochemicals forum, supported by Indo-German
Chamber of Commerce

ü FICCI Chemicals & Petrochemicals Awards Distribution Function

ü Buyer Seller Meet by CHEMEXCIL

ü Conclave on Indian Petrochemical Industry

ü Conclave on Agrochemical Industry”

 

8.  BIS Standard for Caustic Soda

 

•€€€€€€€€ Ιν ορδερ το µακε ρεϖισεδ θυαλιτψ στανδαρδσ ΒΙΣ στανδαρδσ ΙΣ 252:2013
φορ Χαυστιχ Σοδα µανδατορψ φορ βοτη δοµεστιχ µακερσ ανδ ιµπορτσ, τηισ ∆οΧΠΧ ηασ
νοτιφιεδ τηε ορδερ οφ µανδατιον οφ ΒΙΣ στανδαρδσ ΙΣ 252:2013 φορ χαυστιχ σοδα, το
ρεδυχε τηε χονσυµπτιον οφ ινφεριορ γραδε χαυστιχ σοδα ηαϖινγ µερχυρψ ιµπυριτψ.

 

 

*****
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