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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 183 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇലേ�ാണി�് വ�വസായ�മായി ബ�െ�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എൻ. ജയരാജ് ,
�ീ �േമാദ് നാരായൺ, 
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ, 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ 

Shri. P. Rajeeve
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സർ�ാരിെ� �റ്  ദിന കർ� പരിപാടിയിൽ
വ�വസായ േമഖല�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
പ�തികളാണ് ല��മി�ിരി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സർ�ാരിെ� �റ്  ദിന കർ�പരിപാടിയിൽ
വ�വസായ േമഖല�മായി ബ�െ�� 20
�ൻഗണനാ പ�തിക�െട വിശദാംശം
അ�ബ�മായി േചർ�ി��്.

(ബി)

ഇതിൽ ഇലേ�ാണി�് വ�വസായ�മായി
ബ�െ��് ഏെതാെ� പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�വാൻ തീ�മാനി�ിരി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇലേ�ാണി�് വ�വസായ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി എറണാ�ളം
ജി�യിൽ, കാ�നാട്  67 ഏ�ർ �മിയിൽ
ഇലേ�ാണി�് മാ�ഫാ�റിങ്  ��ർ എ� പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. എറണാ�ള�് തെ�
െപ��ാ�രിൽ 30 ഏ�ർ �മിയിൽ കിൻ��െട
േന�ത��ിൽ ഇലേ�ാണി�് ഉൾെ�െട��
ഐ.ടി/ഐ.ടി അധി�ിത വ�വസായ�ൾ
വികസി�ി��തി�� മെ�ാ� പ�തി�ം
വിഭാവനം െച��.

(സി) വിദ�ാസ��രായ െച���ാർ നിരവധി��
േകരളെ� ഒ� ഇലേ�ാണി�് ഹ�് ആ�ി

മാ��തിന് വ�വസായ വ��് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

(സി) കിൻ��െട േന�ത��ിൽ എറണാ�ളം ജി�യിൽ
കാ�ാനാ�ം െപ��ാ�രം ആരംഭി��

ഇലേ�ാണി�് മാ�ഫാ�റിങ്  പ�തികൾ
യാഥാർ��മാ�േ�ാൾ എറണാ�ളം ജി�െയ ഒ�
ഇലേ�ാണി�് ഹ�് ആയി വികസി�ിെ���ാൻ
സാധി��താണ്. ആ��രിൽ വ�വസായം
ആരംഭി�വാൻ നിർേ�ശി�ി�� �മിയിൽ,
ഇലേ�ാണി�് വ�വസായം �ാപി��തിന്

പര�ാ�മാേണാെയ�തിെന സംബ�ി�  ്ഒ�
വിദ� സമിതി പഠനം നട�ക�ം ��ത
�ല�ിെല നിലവിെല അവ� സംബ�ി�്

റിേ�ാർ�് സർ�ാരിൽ ലഭ�മായി��ത്
പരിേശാധി� വ��. ഇലേ�ാണി�്
വ�വസായ�ിെ� ഹ�ായി െകൽേ�ാണിെന
മാ�ക എ� ല��ം �ൻ നിർ�ി െകൽേ�ാണിന്
�ർ� �വർ�ന സ�ാത��ം നൽ�ക�ം
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ഏെ��� േ�ാജ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ

അതിെ� ആവശ��ിന് മാ�മായി േകാൺ�ാ�്
അടി�ാന�ിൽ ജീവന�ാെര നിയമി�്
േ�ാജ�കൾ �ർ�ീകരി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി��്. െകൽേ�ാൺ വഴി ഇലേ�ാണി�്
അ�ബ� വ�വസായ��െട നവീകരണ,
വി�ലികരണ �വർ�ന�ൾ�് �ൻഗണന നൽകി
വ���്. വിവിധ ഇലേ�ാണി�് ഉൽ���ൾ
ആഭ��രമായി നിർ�ി��തി��
�വർ�ന�ൾ െകൽേ�ാണിെ� �ണി�കളിൽ
നട� വരികയാണ്. ഇതിെ� ആദ�പടിയായി

തി�വന��ര�� െകൽേ�ാൺ എക�ിപ്െമ�്
േകാം��ിെന പവർ ഇലേ�ാണി�് ഹ�ാ�ി
മാ��തി�� നടപടികൾ �ട���്. �ടാെത
നാവിക �തിേരാധ േമഖലയിൽ ഉപേയാഗി��
ത� �ധാന ഉപകരണ�ൾ നിർ�ി�്
ൈകമാറാൻ സം�ാന െപാ�േമഖലാ
�ാപനമായ െകൽേ�ാ�ം േക� �തിേരാധ
ഗേവഷണ �ാപനമായ എൻ.പി.ഒ.എൽ. -മാ�ം
ത�ിൽ ധാരാണപ�ം ഒ�വ�ി��്.
െകൽേ�ാണിെ� �ഗമമായ �വർ�ന�ിന്

ആവശ�മായ �വർ�ന �ലധനം തട�മി�ാെത
ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി� വ��.
അ�ദിനം മാറിെകാ�ിരി�� ഇലേ�ാണി�്
സാേ�തിക േമഖലയിൽ ��ിരമായ �വർ�നം

കാ�െവ�വാൻ ഈ േമഖലയിൽ ��തൽ
ഗേവഷണ വികസന �വർ�ന�ൾ�ം ഊ�ൽ
നൽ�വാൻ നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഇതി�െട
സം�ാനെ� �ാർ�്അ�് വ�വസായ��െട
വളർ��ം വികസന�ി�ം അയ�വഴി ��തൽ
െതാഴിൽ അവസര�ൾ ��ി��തി�ം
കഴി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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