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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 482 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

േക� സർ�ാർ െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട അട���ൽ ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ,
�ീ. എ. സി. െമായ്  തീൻ , 

�ീ. പി. ന��മാർ, 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി 

�ീ. പി. രാജീവ്

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�� േക� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ ��കെയ� േക� സർ�ാർ

നടപടിക�െട �ടർ�യായി ഏ�രിെല ഹി��ാൻ

ഇൻെസ�ിൈസഡ്സ്   ലിമി�ഡ്  എ� �ാപനം

അട���ാൻ തീ�മാനി�ി��തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. േക� സ ർ�ാരിെ�, െകമി�ൽസ്  ആൻഡ്

െഫർ�ിൈലേസ�് മ�ാലയ�ിന് കീഴി��

െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ ഹി��ാൻ

ഇൻെസ�ിൈസഡ്സ്  ലിമി�ഡ്  [HIL (India)
Ltd] എ� �ാപന�ിന് ��് �ണി�കളാണ്

നിലവി��ത്.

1) ഉേദ�ാഗ മ�ൽ �ണി�്, െകാ�ി, േകരള

2) രാസായനി �ണി�്, മഹാരാ� 

3) ബാതി� �ണി�്, പ�ാബ് . 

അതിൽ ഉേദ�ാഗമ�ൽ െകാ�ി �ണി�ം ബാതി�

�ണി�ം അട���ാൻ തീ�മാനി�തായി േക�

ധനകാര� മ�ാലയ�ിന് കീഴി�� ഡി�ാർ�്െമ�്

ഓഫ് ഇൻെവ�്െമ�് ആൻഡ്  പ�ിക് അസ�്

മാേനെ��് (DIPAM) വ��ിെ� 10-03-2023-െല

ഓഫീസ്  െമേ�ാറാ��ിൽ േരഖെ���ിയി��്.

(ബി) സം�ാന താ�ര�ം പരിഗണി�് കീടനാശിനി

നിർ�ാണ�ം വളം നിർ�ാണ�ം നട�ി വ�ി��

��ത �ാപനം നിലനിർ�ാൻ േക�

സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ

ഇ�സംബ�ി�് �തികരണം ലഭ�മായി�േ�ാ;
��ത �ാപനെ� രാജ�െ� ��ഖ വളം

നിർ�ാണ ഫാ�റിയായ ഫാ�ിൽ ലയി�ി��ത്

പരിേശാധി��തിന് േക� സർ�ാരിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ;

(ബി)

ഈ വിഷയ�ിൽ അടിയ�ിര �� നൽകി

�ടർനടപടികൾ ൈകെ�ാ��തിന് േക�

സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ���തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(സി) പാല�ാട്  സം�ാന സർ�ാർ സൗജന�മായി

നൽകിയ ���ി എ�പ�ി നാല്  ഏ�ർ �മിയിൽ

നിലനിൽ�� അൻപതിനായിരം േകാടി �പ�െട

(സി) േക� സർ�ാർ ഭാരത് എർ�് �േവഴ്  സ്  ലിമി�ഡ്

(ബി.ഇ.എം.എൽ) എ� �ാപനെ�

സ�കാര�വത്�രി�വാൻ തീ�മാനി�
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ആ�ി കണ�ാ�ിയി�� ഭാരത് എർ�് �േവ�്

ലിമി�ഡ്  ആയിര�ി എ�റ്  േകാടി �പ�്

വിൽ�ാൻ േക� സർ�ാർ �മം നട��തായ

വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; സം�ാനെ�

േക� സർ�ാർ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

സം�ാന�ിെ� വികസന താ�ര�ം പരിഗണി�്

െപാ�േമഖലയിൽ�െ� നിലനിർ�ണെമ�്

േക� സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

അവസര�ിൽ പാല�ാട്  ക�ിേ�ാട്

�വർ�ി�� ബി.ഇ.എം.എൽ-െ� �ണി�ിന്

സം�ാന സർ�ാർ നൽകിയി�� 374.16
ഏ�റിൽ ഉപേയാഗി�ാെത കിട�ി�� 226.21
ഏ�ർ �മി തിരിെ����തിന് സർ�ാർ ഉ�രവ്

ആയി��്. ഈ �മി െപാ�വായ വ�വസായ

വികസന �വർ�ന�ൾ�്

ഉപേയാഗി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്

ത��ധാന േമഖലയിൽ �വർ�ി��

ലാഭകരമായ െപാ�േമഖലാ �ാപന�െളേപാ�ം

സ�കാര�വത്�രി�ക�ം, ന��ിൽ

�വർ�ി�� �ാപന�െള അട���ക�ം

െച�� േക� നയ�ിന് ബദലായി െപാ�േമഖലാ

�ാപന�െള സംര�ി�് �വർ�നം

ശ�ിെ���ി മ�ര�മമാ�ി െപാ�േമഖലയിൽ

തെ� നിലനിർ�ക എ� വികസന നയമാണ്

സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��ത്.
സം�ാന�് �വർ�ി� വ�� േക�

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഓഹരി വി�ഴി�ൽ

തീ�മാനം സം�ാന�ിെ� വ�വസായിക

വളർ�െയ �തി�ലമായി ബാധി��േതാെടാ�ം

അതാത് �ാപന�ളിൽ �വർ�ി�വ��

ജീവന�ാ�െട െതാഴിലിേന�ം അ�മായി

ബ�െ��് സം�ാന�് �വർ�ി� വ��

അ�ബ� വ�വസായ��െട �വർ�ന�േള�ം

േദാഷകരമായി ബാധി��താണ് വളെരയധികം

ത��ധാനമായ േമഖലകളിൽ �വർ�ി� വ��

�ാപന��െട െപാ�േമഖലയിൽ നി�� മാ�ം

സം�ാന�ിെ� വ�വസായിക േമഖല�െട

െമാ��ി�� വളർ��ം ൈവദ����

േമഖലകളിെല െതാഴിൽ ലഭ�ത�െട വർ�നവി�ം

വില�തടിയാ�ം �ടാെത സം�ാന�� െപാ�

ആ�ികൾ അന�ാധീനെ���തി�ം ഇടയാ�ം.
േകരള സർ�ാരിെ� ബദൽ വികസന നയ�ിെ�

ഭാഗമായി േക� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ളായി�� െഭൽ ഇല�ി�ൽ

െമഷീൻസ്  ലിമി�ഡ് , കാസർേകാഡ് , ഹി��ാൻ

ന�സ്  �ി�് ലിമി�ഡ് , െവ�ർ എ�ിവ ഏെ���്

�ർ�മാ�ം സം�ാന സർ�ാരിെ�

അധീനതയി�� െപാ�േമഖലാ �ാപ�ളാ�ി

മാ�ിയി��്.

ഭാരത് െ�േ�ാളിയം േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്

(ബി.പി.സി.എൽ)-െ� ഓഹരി വി�ഴി�ാ��

നീ��ിൽ നി�് പി�ാറണെമ�് ആവശ�െ��്

ബ�. �ഖ�മ�ി 17/10/2019, 18/3/2020 എ�ീ
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തീയതികളിൽ ബ�. �ധാനമ�ി�് ക�കൾ

അയ�ി��. �ടാെത, േദശീയ താൽ�ര��ം

സം�ാന�ിെ� �േത�ക താൽ�ര��ം

കണ�ിെല��് ബി.പി.സി.എൽ-െ� ഓഹരി

വി�ഴി�ാ�� നീ��ിൽ നി�് േക� സർ�ാർ

പി�ാറണെമ�ം ക�നിെയ െപാ�േമഖലയിൽ

നിലനിർ�ണം എ�ം 19/11/2019-ന് സം�ാന

നിയമസഭ ഐകകേ�ന �േമയം പാസാ�ി േക�

സർ�ാരിെ� ��യിൽെ���ക�ം െച�ി��്. 

േക� സ ർ�ാർ വി�് ഒഴി��തിന് തീ�മാനി�ി��

ഹി��ാൻ ലാ��് ലിമി�ഡ്  (ഹി��ാൻ

ൈലഫ് െകയർ) ഏെ�����മായി ബ�െ���

െടൻഡർ നടപടികളിൽ പെ���വാ�ം

�ാപന�ിെ� ഉടമ�തയി�� ആ�ികൾ

ഏെ����തി�� സാധ�തകൾ

ആരാ��തി�മായി േകരള സർ�ാർ KSIDC െയ

�മതലെ���ിയി��. 

�ടർ�് KSIDC, േക� സർ�ാർ നിർേ�ശി�

സമയ പരിധി��ിൽ തെ� െടൻഡർ

നടപടിക�മായി ബ�െ�� EOI സമർ�ി�ി��.
എ�ാൽ എ�്.എൽ.എൽ ൈലഫ് െകയർ ലിമി�ഡ്

ഏെ�����മായി ബ�െ��� ��ിയ�െട

അ�� ഘ��ിേല�് േക� സർ�ാർ ടി EOI
േഷാർ�് ലി�് െച�ി��ി�. M/s ഹി��ാൻ

ലാ��് ലിമി�ഡ്  �ാപി��തിനായി �മി

ഏെ���് നൽകിയത് സം�ാന സർ�ാർ

ആയിരിെ� ��ത �ാപനം നട��തിന്

േക� സർ�ാരിന് താൽപര�മിെ��ിൽ, ഏെ���്

നട��തിന് സം�ാന സർ�ാർ സ��മാണ്

എ�ം േലല നടപടികളിൽ പെ����തിന്

സം�ാന സർ�ാരിന് അ�മതി നൽകണം

എ�ം ആവശ�െ��് ബ�. �ധാനമ�ി�്

11.03.2022-ന് ബ�. �ഖ�മ�ി ക�് അയ�ക�ം

�ടർ�് ബ�. േക� ധനകാര�മ�ി 25/07/2022-ന്

ഇ�ാര��ിൽ േക��ിെ� �ൻ

നിലപാടിലധി�ിതമായ മ�പടി

ലഭ�മാ�ക��ായി. എ�ാൽ DIPAM
(ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഇൻെവ�്െമ�് ആ�്

പ�ിക് അസ�് മാേനെ��്) ഇ�ാര��ിേല�ായി

�ണി�ി�� ആേഗാള താത്പര�പ��ിേല�ം

�ിലിമിനറി ഇൻഫർേമഷൻ െമേ�ാറാ�ം (PIM)-
�ിേല�ം വ�വ�ക�ം ബ�.��ീംേകാടതി�െട

�ൻവിധിക�ം, മ�് നിയമവശ��ം ഉൾെ���ി

HLL Life care Limitedസം�ാന സർ�ാരിന്

ൈകമാ��തിേനാ അെ��ിൽ
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സം�ാനസർ�ാരിെന േലലനടപടികളിൽ

പെ���ി��തിേനാ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് ബ�.
�ധാനമ�ി�് 24/11/2022-ന് ബ�.�ഖ�മ�ി

സമ�മായ ക�യ�െവ�ി�ം നാളി�വെര മ�പടി

ലഭി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


