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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 185 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി,
�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ , 

�ീ വി േജായി, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

null
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� വ�വസായ വികസന�ി�ം

െപാ�വികസന�ി�ം ത��ധാന�ം

അത��ാേപ�ിത�മായ െകാ�ിൻ റിൈഫനറി

ഉൾെ��� മഹാര� �ാപനമായ

ബി.പി.സി.എൽ. വിൽ�ാ�� നീ��ിൽ നി�്

സം�ാന താ�ര�ം പരിഗണി�  ്പി�ാറാൻ േക�

സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(എ) രാജ�െ� ഏ��ം വലിയ െപേ�ാളിയം ക�നി�ം

മഹാര� പദവി��� ഭാരത്  െപേ�ാളിയം

േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  (ബി.പി.സി.എൽ)
േക�സർ�ാർ സ�കാര�വൽ�രി�െ���വ�െട

പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയി��്. ബി.പി.സി.എൽ

െകാ�ി റിൈഫനറി സ�കാര�വ�രി�ാ��

നീ��ിൽ നി�്  പി�ാറണെമ� ബ�.
�ഖ�മ�ി�െട 17.10.2019, 18.03.2020 എ�ീ

തീയതികളിെല ക�കളി�െട

ബ�.�ധാനമ�ിേയാ�ം ബ�. േക� ധനകാര�

വ��്  മ�ിേയാ�ം ആവശ�െ��ി��. െകാ�ി

റിൈഫെനറി�െട സ�കാര�വത്കരണ�മായി

ബ�െ��്  േക� സർ�ാർ തീ�മാന�ിെനതിെര

േദശീയ താ�ര��ം സം�ാന�ിെ� �േത�ക

താ�ര��ം കണ�ിെല��്  ക�നിെയ

െപാ�േമഖലയിൽ തെ� നിലനിർ�ണെമ�് 
ആവശ�െ��െകാ�ം നിർ�ി� ഓഹരി വി�ഴി�ൽ

നടപടികളിൽ നി�ം േക�സർ�ാർ

അടിയ�ിരമായി പി�ാേറ��െ��ം

ആവശ�െ��െകാ�്  2019 നവംബർ 19-ാം തീയതി

േകരള നിയമസഭ ഐകകേ�ന �േമയം

പാ�ാ�ിയിയി���ം ആയത് 
േക�സർ�ാരിെ�

��യിൽെ���ിയി���മാണ് .

(ബി) സം�ാനെ� െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖലയിൽ

സവിേശഷ സാ�ിധ�മായ േക� െപാ�േമഖലാ

�ാപനമായ എ� .്എൽ.എൽ. ൈലഫ് െകയർ

ലിമി�ഡ ്  സ�കാര�വത്�രി�ാെത

സം�ാന�ിന് വി�നൽകണെമ�് േക�

സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
�ാപന�ിെ� വി�ന�� േലല�ിൽ

(ബി) േക� സർ�ാർ ഓഹരി വി�ഴി�ാൻ തീ�മാനി�

എ� .്എൽ.എൽ. ൈലഫ് െകയർ ലിമി�ഡ ിെന

ഏെ���ാൻ േകരള സർ�ാർ തീ�മാനി�ക�ം

11.02.2022 െല സ.ഉ(ൈക)നം.18/2022/ID
ഉ�രവി�െട േലല നടപടികളിൽ പെ���ാൻ

േകരള സം�ാന വ�വസായ വികസന

േകാർ�േറഷെന �മതലെ���ക�ം െച�.
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പെ���ാൻ സം�ാനം താൽപര�പ�ം

നൽകാ�� നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;
ഏെ���ൽ നടപടിക�മായി �േ�ാ� േപാകേവ

േലല നടപടികളിൽ േകരള സർ�ാരിന്

പെ���ാൻ സാധി�ിെ�� നിേഷധാർഹമായ

തീ�മാനമാണ് േക�സർ�ാർ ൈകെ�ാ�ത്.
��ത നിലപാടിെനതിെര സം�ാന

സർ�ാരിെ� വിേയാജി�് 09.03.2022. െല

മ�ിസഭാേയാഗ�ിെ� തീ�മാന�കാരം

േക�സർ�ാരിെന അറിയി�ി��്. സം�ാന

സർ�ാരി�േവ�ി െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി

താ�ര�പ�ം സമർ�ി�ി��്.

(സി)

പാല�ാ�� ഇൻ�െമേ�ഷൻ ലിമി�ഡ്  എ�

�ാപനെ� ഏെ���� നടപടി

�ർ�ിയായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഇൻ�െമേ�ഷൻ ലിമി�ഡ്  പാല�ാട്  �ണി�ിെ�

ഓഹരികൾ വി�ഴി�ാൻ േക�ം തീ�മാനി�

സാഹചര��ിൽ ��ത �ണി�് ഏെ����

കാര�ം േകരളം പരിഗണി�ക�ം G.O.(Ms)No:
52/2018/ID dated 20.07.2018 �കാരം ��്

�ല��ിെ� അടി�ാന�ിൽ െമാ� ആ�ി

�ല�ം ( Net Asset Value) 53.02 േകാടി �പയായി

കണ�ാ�ി �ാപനം ഏെ���ാൻ ഉ�രവായി.
ഇത് സംബ�ി�  ്പര�ര ചർ��് േശഷം

ത�ാറാ�ിയ കരട്  MoU േക� കാബിന�്

അംഗീകരി��തിനായി നൽകിയി�ം നാളി�വെര

അ��ല �തികരണം ഉ�ായി�ി�. അതിനിെട

��ത �ാപനം നിലനി�� പാല�ാെ� �മി�െട

വില�ടി Asset (ആ�ി) ആയി കണ�ാ�ണം

എ� നിലപാടാണ് േക� തല�ിൽ

സ�ീകരി�ിരി��ത്. േകരളം വ�വസായ

ആവശ��ിനായി ഏെ���് സൗജന�മായി ന�ിയ

123.12 ഏ�ർ �മി�െട വില �ടി നൽകണെമ�

േക� ആവശ�ം ഇ�ാര��ി�� �േരാഗതി

മ�ീഭവി�ി�. ഇത് സംബ�ി�  ്വിവിധ

ക�കളി�െട േകരള�ിെ� സമീപനം

േബാധ�െ���ിയിരി�കയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


