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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 208 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപേ�ാ െകമി�ൽ പാർ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

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

(എ) െകാ�ി എഫ്.എ.സി.�ി. യിൽ നി�ം സം�ാനം

വില നൽകി വാ�ിയ �മിയിൽ െപേ�ാ െകമി�ൽ
പാർ�് �ാപി�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ; നിർ�ി� പാർ�ിൽ
ബി.പി.സി.എൽ.-ന് �മി പാ��ിന്

നൽകിയി�േ�ാ;

(എ) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ എഫ്.എ.സി.�ി
യിൽ നി�ം സം�ാന സർ�ാർ ഏെ���
481.79 ഏ�ർ �മിയിൽ ഒ� െപേ�ാെകമി�ൽ
പാർ�് �ാപി��തി�ളള നടപടികൾ കിൻ�
ആരംഭി�ി��്. ബി.പി.സി.എ�ിെ�
ഉടമ�തയി�ളള െകാ�ിൻ റിൈഫനറി�െട
വി�ലീകരണ�ം അ�വഴി ലഭി�� അസം�ത
പദാർ��ൾ �ർ�മായി
�േയാജനെ���ിെ�ാ�് െപേ�ാ െകമി�ൽ
വ�വസായ��െട ഒ� ��ർ �ാപി�ക എ�
ല��േ�ാെട�മാണ് കിൻ� െപേ�ാെകമി�ൽ
പാർ�് �ാപി��ത്. ��ത പാർ�ിെ�
�പേരഖ കിൻ� ത�ാറാ�ിയി��്.
ഇേതാട�ബ�ി�  ്പ�തി�െട വിശദമായ
േ�ാജ�് റിേ�ാർ�ം ത�ാറാ�ിയി��്. പ�തി�്
േക� പാരി�ി-തിക മ�ാലയ�ിെ�

പാരി�ിതിക അ�മതി ലഭി�ക�ം െച�ി��്.
േക� പാരി�ിതിക മ�ാലയ�ിെ� മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ�് അ��തമായി ത�ാറാ�ിയ
േ�ാജ�് �കാരം 33% �മി ഹരിത െബൽ�്
�ാപി��തിനായി നിലനിർ���ം
പാരി�ിതിക സ�ലനാവ� നിലനിർ��തിന്
ഇത് സഹായകരമാ���മാണ്. നിലവിൽ 170
ഏ�ർ �മി ബി.പി.സി.എ�ിെ� വികസന�ിനായി

പാ� വ�വ�യിൽ അ�വദി�കഴി�.
ബി.പി.സി.എൽ ആണ് െപേ�ാെകമി�ൽ
പാർ�ിെല ആ�ർ ഇൻെവ�ർ. 229 ഏ�ർ
�മിയാണ് വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�ായി അേലാ�്
െച��തിന് െപേ�ാെകമി�ൽ പാർ�ിൽ
ലഭി��ത്. ഇതിൽ 61.2 ഏ�ർ �മി 28
സംരംഭകർ�ായി ഇതിേനാടകം അേലാ�് െച�
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കഴി�. അടി�ാന സൗകര��ൾ
വികസി�ി��തിനായി 300 േകാടി �പ�െട
പ�തിയാണ് കിൻ� ആവി�രി�ി�ളളത്.
ഇ�മായി ബ�െ��് േ�ാജ�് മാേനെ��്
കൺസൾ��ിെന തിരെ����തി�� െട�ർ
നടപടികൾ അ�ിമ ഘ��ിലാണ്. അടി�ാന

സൗകര��ൾ വികസി�ി��തി�ളള െടൻഡർ
നടപടിക�ം അവസാന ഘ��ിലാണ്.

(ബി)

ഇ�രം വ�വസായ��െട ��ർ
�ാപി��തിന് ആവശ�മായ അസം�ത
വ��ൾ�ായി ആ�യി��ത്
ബി.പി.സി.എൽ. െന ആയതിനാൽ ��ത
�ാപന�ിെ� സ�കാര�വൽ�രണം വ�വസായ
��റിെന �തി�ലമായി
ബാധി�ാനിട�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപേ�ാെകമി�ൽ പാർ�ിൽ വ�വസായ�ൾ
ആരംഭി�� സംരംഭകർ അവർ�് ആവശ�മായ
അസം�ത വ��ൾ�ായി ആ�യി��ത്
ബി.പി.സി.എ�ിെനയാണ്. ഇ�ര�ിൽ

അസം�ത വ���െട ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന്
കിൻ��ം ബി.പി.സി.എ�ം ത�ിൽ 24.09.2021-
ൽ ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ി��്. ഇ�വഴി
െപേ�ാെകമി�ൽ പാർ�ിെല സംരംഭകർ�്
അസം�ത വ���െട ലഭ�ത തടസമി�ാെത
ഉറ�ാ�ാനാ�ം.

(സി)

മഹാര� ക�നിയായ ബി.പി.സി.എൽ. -െന
സ�കാര�വൽ�രി��തിൽ നി�് പി�ാറാൻ
േക� സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��േമാ?

(സി) 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�വൽ�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�ി
റിൈഫനറി�െട സ�കാര�വൽ�രണ�മായി
ബ�െ��് േക� സർ�ാർ തീ�മാന�ിെനതിെര

േദശീയ താൽ�ര��ം സം�ാന�ിെ� �േത�ക
താൽ�ര��ം കണ�ിെല��് ക�നിെയ
െപാ�േമഖലയിൽ തെ� നിലനിർ�ണെമ�്

ആവശ�െ��് െകാ�ം നിർദി� ഓഹരി വി�ഴി�ൽ
നടപടികളിൽ നി�ം േക� സർ�ാർ
അടിയ�മായി പി�ാേറ��െ��ം ആവശ�െ��്
െകാ�് 2019 നവംബർ 19 ◌ാം തീയതി േകരള
നിയമസഭ ഐകകേ��ന �േമയം
പാസാ�ിയി���ം ആയത് േക� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ���ിയി�� �മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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