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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 334 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�വസായ ഇടനാഴികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

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

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ 

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

(എ) സം�ാന�് ��തായി വ�വസായ ഇടനാഴികൾ
ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന�്  നിലവിൽ �മി ഏെ����
നടപടികൾ �േരാഗമി��ത്  െകാ�ി ബാം�ർ
വ�വസായ ഇടനാഴി പ�തി�്  േവ�ിയാണ് .
വ�വസായ രംഗ�്  വൻ �തി��ാ�കെയ�
ല��േ�ാെടയാണ് െകാ�ി - ബംഗ�� വ�വസായ
ഇടനാഴി ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി�ി�ളളത്.
േകരള�ിൽ, െകാ�ിയിൽ �ട�ി പാല�ാട്  
അവസാനി�� ഇടനാഴി കട� േപാ��
�േദശ�ളിൽ അ�േയാജ�മായ �മി കെ��ി

അടി�ാന സൗകര��ൾ വികസി�ി�  ് ഉ�ാദന
േമഖല�െട ���കൾ (Integrated Manufacturing
Clusters) �പീകരി�� പ�തിയാണ്  വ�വസായ
ഇടനാഴി�െട ഭാഗമായി നട�ാ��ത്. ��ത
ഇടനാഴിയിൽ എ�ാ േമഖലയി��� വ�വസായ
സംരംഭ�ൾ�ം ���കളായി �വർ�ി�ാൻ

സാധി�ം. ഇ�വഴി സം�ാന�്  വ�വസായ
നിേ�പം ആകർഷി��തി�ം അ�വഴി
�ത��മാ�ം പേരാ�മാ�ം െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തി�ം അവസരം ഒ��ം. െകാ�ി-
ബാം�ർ ഇടനാഴി പ�തി നട�ിലാ��തിെ�
േനാഡൽ ഏജൻസിയാണ് കിൻ�. സം�ാന

സർ�ാരിെ� (കിൻ��െട) 50% ഉം National
Industrial Corridor Development &
Implementation Trust (NICDIT) �െട 50% ഉം
പ�ാളി��ളള ഒ� Special Purpose Vehicle
(SPV) ആണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത്. പ�തി
നിർ�ഹണ�ിനായി കിൻ��െട േന�ത��ിൽ

"ദി േകരള ഇൻഡ�ിയൽ േകാറിേഡാർ
െഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്" എ�
ക�നി �പീ�തമായി��്. െകാ�ി-ബാംഗ്�ർ
വ�വസായ ഇടനാഴി പ�തി സമയബ�ിതമായി
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യാഥാർഥ�മാ��തി�� നടപടികൾ കിൻ�
നട�ിവ���്. ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി
പാല�ാടിെന ഒ� 'േനാഡാ'യി വികസി�ി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്. �ടാെത, െകാ�ിയിൽ േ�ാബൽ
ഇൻഡ�ിയൽ ആ�് ഫിനാൻഷ�ൽ േ�ഡ്  സി�ി
(GIFT) വികസി�ി��തി�ം പ�തി വിഭാവനം
െച���്. പാല�ാട്  േനാഡിനായി ജി�യിെല
ക�� വിേ�ജിൽ 470 ഏ��ം ��േ�രി
െസൻ�ൽ I വിേ�ജിൽ 600 ഏ��ം ��േ�രി
െസൻ�ൽ II വിേ�ജിൽ 501 ഏ��ം ��േ�രി
െവ�് വിേ�ജിൽ 375 ഏ��ം കെ��ിയി��്.
�മി ഏെ����തി�ളള നടപടികൾ ജി�ാ റവന�
അധികാരിക�െട േന�ത��ിൽ �േരാഗമി�
വരികയാണ്. പാല�ാട്  േനാഡിൽ ഉൾെ���
ക��യിൽ �മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ
�ർ�ീകരി� കഴി�. ��േ�രി െസൻ�ൽ I
വിേ�ജിെല 600 ഏ�ർ �മി�െട 19(1) �ഖ�ാപനം
�റെ��വി�. ��േ�രി െസൻ�ൽ - ॥ വിേ�ജിൽ
501 ഏ�ർ �മി�െട 11 (1) �ഖ�ാപനം
�റെ��വി�. പാല�ാട്  ��േ�രി െവ�്
വിേ�ജിൽ 375 ഏ�ർ �മി ഏെ����തിന്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ഡിസംബർ 2021
ഓ��ടി �മി ഏെ���വാൻ േവ� നടപടികൾ
�ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.
െകാ�ി-ബാംഗ്�ർ വ�വസായ ഇടനാഴി�െട
ഭാഗമായി െകാ�ിയിൽ �ാപി�� ഗി�് സി�ി�്
എറണാ�ളം ജി�യിെല അ��ഴയിൽ 220
Hectares (543 ഏ�ർ) �മി കെ��ക�ം ��ത
�മി ഏെ����തി�� ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം
�മി ഏെ�����മായി ബ�െ�� സാ�ഹിക
ആഘാത പഠന റിേ�ാർ�് സർ�ാർ
അംഗീകരി�ക�ം 1964 -െല േകരള ലാ�്
അൈ�ൻെമ�് �ൾസ്-െല ച�ം 11(1) �കാര��
വി�ാപനം 04.10.2021 ൽ �റെ��വി�ക�ം
െച�ി��്.

(ബി) എ�ിൽ ��ത ഇടനാഴിയിൽ ഏെതാെ�
വ�വസായ�െള ഉൾെ���ാനാണ്

ല��മി��ത്; ഇതി�െട സം�ാന�് െതാഴിൽ
ലഭ�ത�െട വർ�ന ഉറ�വ��ാൻ സാധി�േമാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഇടനാഴിയിൽ വ�വസായ��െട
���കളാണ്  �പവ�രി��ത് . പ�തി�െട
മാർ��് ഡിമാ�്  അെ��്െമ�് , േ�ാജ�് 
റിേ�ാർ�്  എ�ിവ ത�ാറാ��തിന്  CH2M എ�
ഏജൻസിെയ NICDIT�മതലെ���ിയി��്.
ഇ�മായി ബ�െ�� പഠനം നട� വ��. പഠനം
�ർ�ിയാ�� �റ�്  മാ�െമ ഇത്  സംബ�ി�  ്
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ക��. പ�തി
യാഥാർ��മാ�േ�ാൾ പാല�ാട്   േനാഡിൽ
10,000 േകാടി �പ�െട നിേ�പ�ം 22,000 ഓളം
േനരി�� െതാഴിലവസര��ം 80,000ഓളം
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പേരാ�മായ െതാഴിലവസര��ം 5
വർഷ�ി��ിൽ ��ി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് 
�തീ�ി��ത് . ഗി�്  സി�ി
യാഥാർ��മാ�േ�ാൾ 3000 േകാടി �പ�െട
നിേ�പ�ം 10000 ഓളം േനരി��
െതാഴിലവസര��ം 20000 ഓളം പേരാ�മായ
െതാഴിലവസര��ം 5 വർഷ�ി��ിൽ

��ി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ്  �തീ�ി��ത് .

(സി)

എ�ാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം മിനി വ�വസായ
പാർ�കൾ �ാപി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�േളാ മ�്
ഏജൻസികേളാ അ�േയാജ�മായ �മി
ലഭ�മാ�ിയാൽ അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ��ി
വ�വസായ പാർ�കൾ എ�ാ മ�ല�ളി�ം

ഒ���തി�� നടപടികൾ സർ�ാർ
സ�ീകരി��താണ്. സ�കാര� വ�വസായ
പാർ�ക�ം �ാപി��തിന് സർ�ാർ അ�മതി
നൽ��താണ്.

(ഡി) സം�ാന�് �ാപി�� വ�വസായ
പാർ�കളിൽ എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്
ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; ��ത പാർ�കൾ
��വ�ം സർ�ാർ േമഖലയിൽ തെ�
നിലനിർ�ാനാേണാ ഉേ�ശി��ത്; സ�കാര�
വ�വസായ പാർ�കൾ�് േ�ാ�ാഹനം

നൽ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് വ�വസായ വ��ിെ� കീഴിൽ
�ാപി�െ��� വ�വസായ പാർ�കളിൽ
അടി�ാന സൗകര��ളായ ജലം, ൈവദ�തി,
ഗതാഗതം എ�ിവ സ�മാ���്. �ടാെത
�ര� ഉറ�ാ��തിന് ��മതിൽ, േഗ�്
എ�ിവ�ം െ�യിേനജ്  സംവിധാന�ം, മാലിന�
സം�രണ�ിനായി Effluent Treatment Plant
ക�ം വ�വസായ പാർ�കളിൽ �മീകരി���്.
വ�വസായ സംരംഭകർ�്  ഏകജാലക സംവിധാനം
വഴി വ�വസായം �ാപി���മായി ബ�െ��

എ�ാ അ�ബ� അ�മതിക�ം
സമയബ�ിതമായി ലഭി��തി��
സംവിധാന�ം എ�ാ വ�വസായ പാർ�കളി�ം
നട�ിലാ�ിയി��് . വ�വസായ സംരംഭകർ�് 
സർ�ാർ ഉ�രവ്  �കാരം അവ�െട �മി�െട
രജിേ�ഷൻ െച�േ�ാൾ �ാ�്  ഡ��ി ഇന�ി�ം

ഇളവ്  അ�വദി�ി��് . സം�ാന�്  നിേ�പം
ആകർഷി��തിെ� ഭാഗമായി ൈ�വ�് 
ഇൻഡ�ിയൽ എേ��്  വ�വസായ നയ�ിൽ

�ഖ�ാപി�ി��് . ഇ� �കാരം നഗര �േദശ�ളിൽ
�റ�ത്  15 ഏ�ർ �മി�ം �ാമ �േദശ�ളിൽ
�റ�ത്  25 ഏ�ർ �മിയി�ം സ�കാര� വ�വസായ
പാർ�കൾ ആരംഭി�ാൻ സാധി�ം. ഇ�ര�ിൽ

�ാപി�� ൈ�വ�്  ഇൻഡ�ിയൽ
എ�്േറ�കളിൽ അടി�ാന സൗകര�
വികസന��െട �ർ� ഉ�രവാദിത�ം സ�കാര�
സംരംഭകർ�ായിരി�ം. അ�ബ� അ�മതികൾ
ലഭ�മാ�� ഏകജാലക സംവിധാനം
ഉൾെ�െട�� സംവിധാന�ൾ സ�കാര�
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വ�വസായ പാർ�കൾ�ം ബാധകമായിരി�ം.
സ�കാര� വ�വസായ പാർ�് ഉൾെ�െട വ�വസായം
ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ
ല�കരി��തി�� നിർേ�ശ�ൾ സർ�ാർ
പരിഗണി� വ���്.

(ഇ)
��ത പാർ�കളിൽ പര�രാഗത
വ�വസായ�ൾെ�ാ�ം ഡിജി�ൽ േമഖലയിെല
വ�വസായ��ം ഉൾെ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

(ഇ) എ�ാ�രം വ�വസായ��ം പാർ�കളിൽ
ആരംഭി�ാ��താണ്. എ�ാൽ ഡിജി�ൽ
േമഖലയിെല വ�വസായ�ൾ ഒ� �ട�ീഴിലാ�ി
ആംരംഭി��തിനായി �േത�ക ഇലേ�ാണി�്
പാർ�കൾ �ാപി��തി�� നടപടി
ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


