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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 347 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വി�ഴി�� േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ ഏെ���ാൻ മാ�ർ �ാൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 
�ീ എം �േകഷ്  

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

(എ) ലാഭകരമായ െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള േക�

സർ�ാർ വിൽ�� എ� ആേരാപണം

നിലനിൽ�േ�ാൾതെ� അവ ഏെ���്

അവ�െട �വർ�ന�ൾ

ൈവവിധ�വൽ�രി�ക�ം അതി�െട അവെയ

��തൽ ലാഭകരമാ�ക�ം െച�ക എ�

സം�ാന സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപനം എ�േ�ാളം

യാഥാർ��മാ�വാൻ കഴി�െമ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�വ�� േക�

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളായ ഇൻ�െമേ�ഷൻ

ലിമി� ഡ് , പാല�ാട് , BHEL-EML, കാസർേഗാഡ് ,
ഹി��ാൻ ന�സ്  �ി�്, േകാ�യം, BPCL, BEML
എ�ീ �ാപന�ൾ നീതി ആേയാഗിെ� �പാർശ

�കാരം ഓഹരി വി�ഴി�ാൻ േക� സർ�ാർ

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. സം�ാന

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വർ�നം

��തൽ െമ�െ����േതാെടാ�ം തെ�

വി�ഴി�ാൻ തീ�മാനി� േക� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�െള�ം�ടി ഏെ���് �വർ�നം

ശ�ിെ���� വികസന നയമാണ് േകരള

സർ�ാർ നട�ിലാ�ി വ��ത്. ഈ നയ�ിെ�

ഭാഗമായി േക� സർ�ാർ

സ�കാര�വത്�രി�വാൻ തീ�മാനി�,
സം�ാന�് �വർ�ി�ി��, സം��

സംരംഭമായി�� െഭൽ ഇല�ി�ൽ െമഷിൻ

ലിമി�ഡ് , െവ�രിെല ഹി��ാൻ ന�സ്  �ി�്

ലിമി�ഡ്  (HNL) എ�ിവ�െട ഏെ���ൽ

നടപടികൾ ഇതിനകം തെ� �ർ�ിയായി��്.
ഏെ���ൽ നടപടിക�െട ഭാഗമായി

ബി.എ� .്ഇ.എൽ-� െഭൽ ഇല�ി�ൽ െമഷീൻ

ലിമി�ഡിൽ ഉ�ായി�� 51% ഓഹരിക�ം േകരള

സർ�ാർ വാ�ി �ർ�മാ�ം സം�ാന

സർ�ാരിെ� അധീനതയി�� െപാ�േമഖലാ

�ാപനമാ�ി. �ാപന�ിെ�

�ന��ാരണ�ിെ� ഭാഗമായി ത�ാറാ�ിയ

പ�തി റിേ�ാർ�് �കാരം ഈ ക�നി�െട

�ന��ാരണ�ിന് ആവശ�മായ 43 േകാടി �പ�ം

�ൻകാല�് ക�നി വ��ി വ� 34 േകാടി

�പ�െട ബാധ�ത�ം േചർ�് 77 േകാടിേയാളം
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�പ�െട ബാധ�തയാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്.
Corporate Insolvency Resolution Process
(CIRP) �കാരം നാഷണൽ ക�നി ലാ

ൈ�ബ�ണൽ (NCLT), െകാ�ി ബ�ിൽ സമർ�ി�

Resolution Plan �കാരമാണ് 145.60 േകാടി

�പ�് HNLെന േകരള സർ�ാർ ഏെ���ത്.
വ�വസായ വ��് �ിൻസി�ൽ െസ��റി,
അഡീഷണൽ െസ��റി (വ�വസായം), എം.ഡി.
കിൻ�, എ�ിവെര ഉൾെ���ി േബാർഡ്

�നഃസംഘടി�ി�ക�ം �ടർ �വർ�ന�ൾ�്

േന�ത�ം നൽ�വാൻ സ്  െപഷ�ൽ ഓഫീസെറ

നിയമി�ക�ം െച�ി��്. �ാപന�ിെ�

�നഃസംഘടെന�ം �ടർ �വർ�നെ��ം �റി�്

പഠി�  ്വിശദമായ റിേ�ാർ�് നൽ�വാൻ ഒ� ഉ�ത

തല സാേ�തിക സമിതിെയ നിയമി�ി��്. ��ത

സമിതി�െട റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ടർ

നടപടി സ�ീകരി��താണ് . പാല�ാെ�

ഇൻ�െമേ�ഷൻ ലിമി�ഡിെ� ഏ���ലിെ�

ഭാഗമായി േകരള സർ�ാർ നടപടികൾ

�ർ�ിയാ�ിെയ�ി�ം േകരള സർ�ാർ

സൗജന�മായി നൽകിയ 123.12 ഏ�ർ �മി�െട

വില �ടി നൽകണെമ� േക�സർ�ാറിെ�

�തിയ നിർേ�ശം കാരണം ഏെ���ൽ നടപടികൾ

നീ�േപാ�കയാണ്. ഭാരത് എർ�് �േവ�്

ലിമി�ഡ് , പാല�ാട്  േക�സർ�ാരിെ� �ർ�

ഉടമ�തയി��താണ്. ഈ �ാപന�ിെ�

Rolling Stock Manufacturing Unit
�ാപി��തിനായി 374 ഏ�ർ �മി �റ�

നിര�ി�� പാ�വ�വ�യിൽ 'കിൻ�' �ഖാ�ിരം

നൽകിയി��്. ഇതിൽ 170 ഏ�ർ �മി അതിെ�

വികസന �വർ�ന�ൾ�ായി

ഉപേയാഗി�വ��. ആേഗാള െടൻഡ�കൾ വഴി

ധാരാളം ഓർഡ�കൾ ലഭി�� െപാ�േമഖലാ

�ാപനമാണ് BEML. േദശീയ �ര�

കണ�ിെല��് ക�നിെയ െപാ�േമഖലാ

�ണി�ായി നിലനിർേ���െ��

െപാ�വികാരം �ൻനിർ�ി ഈ െപാ�േമഖലാ

�ാപനം സ�കാര�വത്�രി��െത�്

ആവശ�െ��് ബ�. �ഖ�മ�ി ബ�.�ധാനമ�ി�്

05.01.2021 ൽ ക�് അയ�ി��്. 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�വ�രി�ാ�� നീ��ിൽ
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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�െ��ി��.

(ബി)

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള വി�ഴി��ത്

സംബ�ി�  ്സം�ാനം വിലയി��ൽ

നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിലയി��ിയി��്. സം�ാന�്

�വർ�ി�വ�� േക� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ സ�കാര�വ�രി��� �ലം

സം�ാന�ിെ� വ�വസായ �േരാഗതി�ം

��ത �ാപന�ളിൽ േനരി�ം പേരാ�മാ�ം

െതാഴിൽ െച� വ�� െതാഴിലാളികെള�ം ��ത

�ാപന�െള ആ�യി� വ�� അ�ബ�

വ�വസായ �ാപന��െട നിലനിൽ�ിെന�ം

സാരമായി ബാധി��താണ്. നീതി ആേയാഗിെ�

�പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ ഓഹരികൾ

വി�ഴി�ാൻ േക� സർ�ാർ തീ�മാനി�തിെ�

സാഹചര��ിൽ േകരള�ിൽ �വർ�ി��

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

സ�കാര�വൽ�രി��തി�� സം�ാന

സർ�ാരിെ� ആശ� നിരവധി ക�കളി�െട

േക� സർ�ാരിെന അറിയി�ി��താണ്. െകാ�ി

റിൈഫെനറി�െട സ�കാര�വത്കരണ�മായി

ബ�െ��്  േക� സർ�ാർ തീ�മാന�ിെനതിെര

േദശീയ താ�ര��ം സം�ാന�ിെ� �േത�ക

താ�ര��ം കണ�ിെല��്  ക�നിെയ

െപാ�േമഖലയിൽ തെ� നിലനിർ�ണെമ�് 
ആവശ�െ��െകാ�ം നിർ�ി� ഓഹരി വി�ഴി�ൽ

നടപടികളിൽ നി�ം േക�സർ�ാർ

അടിയ�ിരമായി പി�ാേറ��െ��ം

ആവശ�െ��െകാ�്  2019 നവംബർ 19-ാം തീയതി

േകരള നിയമസഭ ഐകകേ�ന �േമയം

പാ�ാ�ിയിയി���ം ആയത് 
േക�സർ�ാരിെ�

��യിൽെ���ിയി���മാണ് .

(സി)

ഇ�ര�ിൽ വി�ഴി�െ��� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ ഏെ����തിന് മാ�ർ �ാൻ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േകരളാ സർ�ാർ ഏെ���� േക� െപാ�േമഖലാ

�ാപന��െട �ന��ാരണ�ം �ടർ

�വർ�ന��ം സംബ�ി�  ്സാേ�തിക വിദ�ർ

ത�ാറാ�� വിശദമായ പ�തി േരഖ�െട

അടി�ാന�ിലാണ് �േ�ാ�� വികസന

�വർ�ന�ൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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