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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 489 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

സ�കാര�, സഹകരണ വ�വസായ പാർ�കൾ ആരംഭി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ,
േഡാ. െക. ടി. ജലീൽ, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

�ീ. പി. രാജീവ്
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഈ വർഷം എ�ാ ജി�യി�ം
സ�കാര� വ�വസായ പാർ�് ആരംഭി�ാൻ

ല��മി��േ�ാ; ആയിരം ഏ�റിൽ വ�വസായം
ആരംഭി�കെയ� ല��േ�ാെട �റ്  സ�കാര�
പാർ�കൾ �ാപി�� പ�തിയിൽ ��തായി
എ�് സ�കാര� വ�വസായ പാർ�കൾ�് അ�മതി
നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് എ�ാ ജി�കളി�ം അ�േയാജ�മായ
�മി ലഭ�മാ�� �റ�് സ�കാര� വ�വസായ
പാർ�കൾ ആരംഭി��താണ്.

സം�ാന�് നിലവിൽ 8 സ�കാര� വ�വസായ
എേ��കൾ�ാണ് െഡവല�ർ െപർമി�്
നൽകിയത്. ജി� തിരി�� കണ�് താെഴ
െകാ���.

Kannur

M/s. VMPS Food Park & Ventures

Malappuram

M/s. Malabar Enterprises

Kottayam

1. M/s Indian Virgin Spices (P) Ltd.

2. M/s. Jacob & Richard International (P)
Limited.

3. M/s. Sance Steriles (P) Limited.

Palakkad

M/s. Kadambur Industrial Park (for constructing
Standard Design Factory)

Pathanamthitta

1. M/s Delta Aggregates and Sand (P) Limited.
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2. M/s. Pathanamthitta Industrial Promotion (P)
Limited.

(ബി)

��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ�

എ�ാ ജി�കളി�ം സഹകരണ േമഖലയിൽ
വ�വസായ പാർ�് �ട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ�ൾ�് വ�വസായ പാർ�്
�ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ �മി
ലഭ�മാെണ�ിൽ വ�വസായ വാണിജ�
ഡയറ�േറ�ിെ� െവബ്  േപാർ�ൽ വഴി വ�വസായ
പാർ�് ആരംഭി��തിന് അേപ�
നൽകാ��താണ്. സഹകരണവ��ിെ�
�ൻൈകേ�ാെട എ�ാ ജി�കളി�ം വ�വസായ
പാർ�് ആരംഭി�വാൻ സഹകരണ-വ�വസായ
മ�ിതല േയാഗ�ിൽ തത��ിൽ

ധാരണയായി��്.

(സി)

സ�കാര�, സഹകരണ വ�വസായ പാർ�കൾ�്
അടി�ാനസൗകര�ം ഏർെ����തിനായി
എെ��ാം സഹായ�ൾ നൽ��െ��്
അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് സ�കാര� വ�വസായ എേ��കളിൽ
അടി�ാന സൗകര��ളായ േറാഡ് , ൈവദ�തി,
ജലം, െ�യിേനജ് , എ�വ�് �ീ�്െമ�് �ാ�്
എ�ിവ ലഭ�മാ��തി�ം വികസി�ി��തി�ം
ലേബാറ�റി െട�ിങ് , സർ�ിഫിേ�ഷൻ എ�ീ
െപാ� സൗകര��ൾ ഏർെ����തി�മായി ഒ�
ഏ�റിന് 30 ല�ം �പ നിര�ിൽ പരമാവധി 3
േകാടി �പ വെര ഒ� ൈ�വ�് ഇൻഡ�ിയൽ
എേ��ിന് സർ�ാർ ധനസഹായം
നൽ��താണ്. റീ-ഇേ��്െമ�് വ�വ�യിലാണ്

�ക അ�വദി��ത്.

(ഡി)

സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ സാേ�തിക
സൗകര��ൾ ഒ��ാൻ ഇൻഡ�ിയൽ
െഫസിലിേ�ഷൻ പാർ�കൾ �ാപി�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ന�െട സം�ാന�് വ�വസായ വ��ിെ�
അധീനതയി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട

ൈകവശ���ം ഉപേയാഗ�ദമാ�ാെത
കിട���മായ �മി കെ��ി അവിെട ബ�നില
വ�വസായ സ��യ�ൾ നിർ�ി�്, ഇൻഡ�ിയൽ
െഫസിേല�ഷൻ പാർ�കൾ ആരംഭി��തിന്

െപാ�േമഖല �ാപനമായ കിൻ��െട
േന�ത��ിൽ പ�തി ത�ാറാ�ിയി��്. െകാ�ം
ജി�യിെല െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ െമ.
�ൈണ�ഡ്  ഇല�ി�ൽ ഇൻഡ�ീസ്  ലിമി�ഡ്
എ� �ാപന�ിെ� ൈകവശ�� �മിയിലാണ്
ഈ സംരംഭ�ിെ� ൈപല�് പ�തി
നട�ിലാ��ത്. ��ത പ�തി�് 28 േകാടി
�പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��്.
അടി�ാന സൗകര��ളായ േറാ�കൾ,
ജലവിതരണം, അ�ി�ര�ാ സംവിധാനം, ലി�്
�ട�ിയ എ�ാ സൗകര���ം ഈ ബ�നില
വ�വസായ സ��യ�ിൽ ഒ����്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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