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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 357 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�േമഖല �ാപന��െട �വർ�ന ലാഭം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ,
�ീ സി എ�് ���, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 

�ീ ജി �ീഫൻ 

�ീ. പി. രാജീവ്

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖല

�ാപന�ൾ�് �വർ�ന ലാഭം

ൈകവരി��തിൽ �േ��ം ഉ�ാ�ാൻ

കഴി�ി�േ�ാ; കഴി� കാലെ� അേപ�ി�്

അത് എ�േ�ാളം െമ�െ���ാൻ

കഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. 

സം�ാന�് വ�വസായ വ��ിന് കീഴിൽ

�വ ർ�ി�� െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ

2021-22 സാ��ിക വർഷെ� ആഡി�ി�

�ൻ�� കണ�കൾ �കാരം കിൻ� ഉൾെ�െട

26 �ാപന�ൾ �വർ�ന ലാഭം

ൈകവരി�ി��്. 2011-16 ൽ 10 �ാപന�ൾ

മാ�മാണ് �വർ�നലാഭം ൈകവരി�ി��ത്. �ൻ

കാലെ� അേപ�ി�് എ��് പറയ��

േന�മാണ് നിലവിൽ വി�വരവി�ം

�വർ�നലാഭ�ി�ം �ാപന�ൾ

ൈകവരി�ി��ത്. 

(ബി) ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന്

െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ�് കഴി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്.

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം

വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി��

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ �തിയതായി 252
േപർ�് �ിര നിയമന��ം, 1068 േപർ�് കരാർ

നിയമന��ം 698 േപർ�് ദിവസ

േവതാനാടി�ാന�ി�ം െതാഴിൽ നൽകിയി��്.
�ടാെത 608 േപർ�്

താൽകാലികാടി�ാന�ി�ം െതാഴിൽ

നൽ�വാൻ കഴി�ി��്. ഇതിേനാെടാ�ം 1347
േപർ�് അെ��ിസ്  ആ�ം, 897 േപർ�് െ�യിനി

ആയി�ം െതാഴിലവസരം നൽകിയി��്.

സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട

�വർ�നം െമ�െ����തിെ��ം ��തൽ

െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിെ��ം

ഭാഗമായി വ�വസായ േമഖലയിെല നിലവിെല

മാ��െള ഉൾെ�ാ�് െകാ�് ഓേരാ
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�ാപന�ി�ം അ�േയാജ�മായ

ആ�നികവത്�രണ, വി�ലീകരണ,
ൈവവി��വത്�രണ പ�തികൾ

ഉൾെ���ിെകാ�് ത�ാറാ�ിയി�� മാ�ർ

�ാൻ പ�തികൾ �ർണേതാതിൽ

�വർ�ികമാ��േതാ� �ടി നിലവി��

ജീവന�ാ�െട െതാഴിൽ

സംര�ി�െ���േതാെടാ�ം �തിയതായി

ഏകേദശം ആറായിരേ�ാളം െതാഴിലവസര�ൾ

�ടി ��ി�െ��െമ�ാണ് വിലയി���ത്.

(സി) െപാ�േമഖല വ�വസായ �ാപന�ൾ�്

സ�യംഭരണം നൽ���മായി ബ�െ��് േപാൾ

ആ�ണി ക�ീഷൻ സമർ�ി� റിേ�ാ ർ�്

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;
ഇ�സംബ�ി�് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)

ഉ�്. 

റിേ�ാർ�് സർ�ാർ പരിേശാധി�വരികയാണ്

(ഡി) െപാ�േമഖല �ാപന�െള

ലാഭകരമാ��തിനായി സർ�ാർ ൈകെ�ാ�

നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം

വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി��

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വർ�ന�ൾ

വിശദമായി വിലയി��ിയി��. ഇതിെ�

അടി�ാന�ിൽ െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള

നിലവിെല വ�വസായ േമഖലയിെല മാ��െള

ഉൾെ�ാ�െകാ�് ��തൽ കാര��മത

ൈകവരി��തി�ം �ാപന�െള

ലാഭകരമാ��തി�ം നട�� �ധാന

�വർ�ന�ൾ �വെട േചർ�ിരി��.

ഉൽ�ാദന വിപണന സംവിധാന�ളിൽ

കാേലാചിതമായ മാ��ൾ വ��വാൻ ഓേരാ

�ാപന�ി�ം അ�േയാജ�മായ

ആ�നികവത്�രണ, വി�ലീകരണ,
ൈവവി��വത്�രണ പ�തികൾ

ഉൾെ���ിെ�ാ�� മാ�ർ �ാ�കൾ

ത�ാറാ�ിയി��്. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ

വിശദമായ പ�തി നട�ി�് റിേ�ാർ�കൾ

ത�ാറായി വ��.

ഇതിേല�് ക�നികൾ�ാവശ�മായ സഹായ�ൾ

നൽ��തിനായി വ�വസായ പ�തികൾ സമയ

ബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിൽ �േത�ക

�ാവീണ��� വിദ�െര ഉൾെ���ി ഒ� േ�ാജ�്

മാേനജ്  െമ�് �ണി�് സ�മാ�ിയി��്.
െട�ി�ൽ, േ�ാജ�് എ�ിക�ഷൻ, ഫിനാൻസ്

എ�ീ േമഖലകളിേല�ാണ് ��ത വിദ��െട

േസവനം ലഭ�മാ�ിയിരി��ത്.
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ക�നിക�െട സമ�മായ �നഃസംഘടന�ം

ആ�നിക വത്കരണ�ി�ം ഉ�രവാദിത�ം ഉറ�

വ��ിെ�ാ�് സ�യംഭരണം ന��തി���

നിർേ�ശ�േളാെടാ�ം �ാപന��െട

�വർ�ന�ൾ ��തൽ കാര��മമാ��തി��

മാനദ��ൾ സംബ�ി�് �ാേയാഗിക

നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�േവ�ി �ൻ ചീഫ്

െസ��റി�ം െകഎസ് .ഐ.ഡി.സി

െചയർമാ�മായ �ീ. േപാൾ ആ�ണി.
ഐ.എ.എസ് . െചയർമാനായി ഒ� വിദ� ക�ി�ി

�പീകരി�ി��. ��ത ക�ി�ി സമർ�ി�

റിേ�ാർ�് സർ�ാർ പരിേശാധി�വരികയാണ്.

വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി��

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വർ�നം

�ത�മായ ഇടേവളകളിൽ അവേലാകനം െച�്

വ���്.

�ാപന��െട �വർ�ന�ിൽ ��തൽ

�താര�ത ഉറ�് വ���തിെ� ഭാഗമായി

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഇേ�ണൽ

ആഡി�് സംവിധാന�ം �ാ���റി ആഡി�്

സംവിധാന�ം �േത�ക അവേലാകന�ിന്

വിേധയമാ���്.

വ�വസായ വ��ി� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ ഉൾെ�െട�� എ�ാ

സംവിധാന��ം നട�ാലാ�ിവ�� പ�തിക�െട

േമൽേനാ��ിനായി ഓൺൈലൻ െവബ്  േപാർ�ൽ

ആരംഭി�ി��്. 

ക�നിക�െട �വർ�നം

കാര��മമാ��തിെ��ം

�താര�മാ��തിെ��ം ഭാഗമായി

�ാപന�ളിൽ �തന ഇലേ�ാണിക്

ഗേവണൻസ്  സംവിധാന�ൾ (എ�ർൈ�സ്

റിേസാഴ്  സ്  �ാനിങ് , ഇ-െ�ാക�ർെമൻറ്

�തലായവ) ഏർെ����തി�ം നടപടികൾ

സ�ീകരി�് വ��. 

അതാത് േമഖലയിൽ വിദ�രായവെര ക�നി

േമധാവികളായി നിയമി��തി��� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��.

ക�നിക�െട ഡയറ�ർ േബാർ�കൾ വിദഗ്ധെര

ഉൾെ���ി ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി

ക�നിക�െട വിവിധ േമഖലകളിൽ �ാവീണ�ം

ലഭി�വ�െട ഒ� പാനൽ ത�ാറാ�ി
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ഇൻഡിെപൻഡ�് ഡയറ�ർ മാെര

നിയമി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല െചയർമാൻമാർ,
മാേനജിങ്  ഡയറ�ർമാർ ഡയറ�ർ േബാർഡ്

അംഗ�ൾ, ജീവന�ാർ എ�ിവർ�് ആവശ�മായ

പരിശീലന�ം നൽകി വ���്.

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വർ�ന

മികവിന് അംഗീകാരം നൽ��തിെ� ഭാഗമായി

ഏ��ം മിക� �ാപനം, മാേനജിങ്  ഡയറ�ർ,
ജീവന�ാരൻ, വ�വസായ േമഖലെയ സംബ�ി�

മിക� മാധ�മ റിേ�ാർ�ിങ്  എ�ീ േമഖലകളിൽ

അവാർഡ്  ഏർെ���ിയി��്.

സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�് വ��

നയ�ിെ� ഭാഗമായി േക� സർ�ാർ

സ�കാര�വത്�രി�വാൻ തീ�മാനി�

സം�ാന�് �വർ�ി�ി�� േക� െപാ�

േമഖലാ �ാപനമായ ഹി��ാൻ ന�സ്  �ി�്

ലിമി�ിഡിെന സം�ാന സർ�ാർ ഏെ���്

േകരള േപ�ർ േ�ാഡ�്സ്  ലിമി�ഡ്  എ� േപരിൽ

വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി��

െപാ�േമഖലാ �ാപനമായി �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. �ടാെത േക� സർ�ാർ

സ�കാര�വത്�രി�വാൻ തീ�മാനി�

കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ �വർ�ി�ി�� െഭൽ-
ഇ.എം.ൽ. ക�നി സം�ാനം ഏെ����തിെ�

ഭാഗമായി ബി.എ�്.ഇ.എൽ-� BHEL-EML-ൽ
ഉ�ായി�� 51% ഓഹരിക�ം േകരള സർ�ാർ

ഏെ���് െകൽ-ഇ.എം.എൽ എ� േപരിൽ

സം�ാനസർ�ാരിെ� അധീനതയി��

െപാ�േമഖലാ �ാപനമാ�ി മാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


