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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 496 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കിൻ��െട േസവന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ, 

�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

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

(എ) സം�ാന�ിെ� വ�വസായ വികസനം
സാധ�മാ��തിൽ േകരള ഇൻഡ�ിയൽ
ഇൻ�ാ��ർ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
എെ��ാം േസവന��ം സംവിധാന��മാണ്
സ�മാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(എ) വ�വസായ�ൾ ആരംഭി���മായി ബ�െ��്

അടി�ാന സൗകര��ളായ ജലം, ൈവദ�തി,
േറാഡ് , വികസി�ി� േ�ാ�കൾ എ�ിവ ഒ��ി
വ�വസായ പാർ�കൾ �ാപി�  ്കിൻ�
വ�വസായ നിേ�പ�ൾ ആകർഷി�
െകാ�ിരി��.ഇവ �ടാെത 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��്.
സം�ാന�ിെ� വ�വസായ വികസനം
സാധ�മാ��തിൽ കിൻ� നട�ിലാ��
പ�തികൾ �വെട േചർ��: കിൻ� അ�ാരൽ
പാർ�്, തി�വന��രം. കിൻ� എ�്േപാർ�്
െ�ാേമാഷൻ ഇൻഡ�ിയൽ പാർ�്, എറണാ�ളം
കിൻ� ഫിലിം ആൻറ്  വീഡിേയാ പാർ�്,
തി�വന��രം കിൻ� ഭ�� സം�രണ പാർ�്,
മല�റം ഭ�� സം�രണ പാർ�്, അ�ർ െച�കിട
വ�വസായ പാർ�്, തി�വന��രം െച�കിട
വ�വസായ പാർ�്, ���ാനം, പ�നംതി�

െച�കിട വ�വസായ പാർ�്, അ�ർ, പ�നംതി�

െച�കിട വ�വസായ പാർ�്, മ�വ�ർ,
എറണാ�ളം െച�കിട വ�വസായ പാർ�്, െകാര�ി,
��ർ െച�കിട വ�വസായ പാർ�്, തലേ�രി,
ക�ർ െച�കിട വ�വസായ പാർ�്, വയനാട്
െച�കിട വ�വസായ പാർ�്, കാസർേഗാഡ്
കിൻ� ൈഹെടക് പാർ�്, കളമേ�രി,
എറണാ�ളം ഇലേ�ാണി�ിനാ�� �േത�ക
സാ��ിക േമഖല, കളമേ�രി, എറണാ�ളം
െട�്ൈ�ൽ െസ�ർ, നാ�കാണി, ക�ർ
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ഇൻറേ��ഡ്  ഇൻഡ�ിയൽ ആൻറ്  െട�്ൈ�ൽ
പാർ�്, ക�ിേ�ാട് , പാല�ാട്  കിൻ�
വ�വസായ പാർ�്, പിറവ�ർ, െകാ�ം വ�വസായ
പാർ�്, ഒ��ാലം, പാല�ാട്  ഭ��
സം�രണ�ിനായി �േത�ക സാ��ിക േമഖല,
മല�റം ഐ.ടി/ഐ.ടി അധി�ിത �േത�ക
സാ��ിക േമഖല, കിൻ� ഫിലിം ആ�്
വീഡിേയാ പാർ�്, തി�വന��രം േ�ാബൽ
ആ�ർേ�ദ വിേ�ജ് , േതാ��ൽ, തി�വന��രം
– ഒ�ാം ഘ�ം കിൻ� ആവി�രി� നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� വികസന പ�തികൾ താെഴ
പറ��വയാണ്. െകാ�ി ബാം�ർ വ�വസായ
ഇടനാഴി: പാല�ാട്-െകാ�ി േനാ�കൾ
െപേ�ാെകമി�ൽ പാർ�്, എറണാ�ളം
െമഗാ�ഡ്  പാർ�്, പാല�ാട്  ഡിെഫൻസ്
പാർ�്, ഒ��ാലം, പാല�ാട്  ഇലേ�ാണി�്
മാ�ഫാ�റിംഗ് ��ർ, കാ�നാട് , എറണാ�ളം
കിൻ� വ�വസായ പാർ�്, മ��ർ ൈ�സസ്
പാർ�്, ഇ��ി ഇൻറേ��ഡ്  ൈറസ്  െടേ�ാളജി
പാർ�്, ആല�ഴ, പാല�ാട്  ഐ.ടി/ഐ.ടി
അധി�ിത �േത�ക സാ��ിക േമഖല, കിൻ�
ഫിലിം ആ�് വീഡിേയാ പാർ�്, തി�വന��രം
ര�ാംഘ� വികസനം. ബ�നില ഫാ�റി െക�ിട
സ��യം, കാ�േ�രി, മല�റം

(ബി)

പാല�ാട്  ജി�യിെല ഒ��ാല�് കിൻ�
സ�മാ�ിയ ഡിഫൻസ്  പാർ�ിൽ �തിേരാധ
േമഖല�ം വ�വസായ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി
െച�കിട സംരംഭകർ�ം ആവശ�മായ എെ��ാം
സൗകര��ളാണ് ലഭ�മാ�ക എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട്  ജി�യിെല ഒ��ാല�് 60 ഏ�ർ
�ല�് േക� വാണിജ� മ�ാലയ�ിെ�

Modified Industrial Infrastructure Upgradation
പ�തി �കാരം ലഭി� 50 േകാടി �പ
ധനസഹായേ�ാ� �ടി ഒ� ഡിെഫൻസ്  പാർ�്
�ാപി�. 130.94 േകാടി �പയാണ് പ�തി�െട
ആെക ചിലവ്. ��ത പാർ�ിെ� അടി�ാന

സൗകര� വികസന�മായി ബ�െ��് േറാഡ് ,
72406 ച�ര� അടി വി�ീർ��ളള
അ�ിനിേ��ീവ് ബിൾഡിംഗ്, 266154 ച�ര�
അടി വി�ീർ��ളള േകാമൺ െഫസിലി�ി െസ�ർ,
27342 ച�ര� അടി വി�ീർ��ളള െവയർ
ഹൗ�കൾ, 9066 ച�ര� അടി വി�ീർ��ളള
േകാമൺ ��ിലി�ി െസ�ർ, ൈവദ�തി, ജലം
എ�ിവ�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ എ�ാം
�ർ�ീകരി� കഴി�. പാർ�ിെ� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി�ക�ം 2
സംരംഭകർ�ായി �മി അേലാ�് െച�ക�ം
െച�ി��്. �ടാെത അ�ീനിേ��ീവ്
ബിൽഡിംഗിൽ 3 സംരംഭക�െട സംരംഭ��െട
�ർ�ീകരണം വിവിധ ഘ��ളിൽ ആണ്.
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(സി) കർഷക�െട ഉ���ൾ�് മിക� വിപണന
സാധ�തക�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ണേമ���
ഭ�ണപദാർ���ം ലഭ�മാ��തിന് കിൻ�
പാല�ാട്  ആ�ാനമായി ത�ാറാ�ിയ െമഗാ
�ഡ്  പാർ�ിെ� �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;
ഇത് എെ��ാം മാ��ൾ ഉ�ാ�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പാല�ാട്  ജി�യിൽ 79 ഏ�ർ �മിയിൽ കിൻ�
119.02 േകാടി �പ െചലവഴി�  ്ഒ� െമഗാ �ഡ്
പാർ�് �ാപി�ി��്. ��ത പാർ�ിൽ
അടി�ാന സൗകര��ളായ ജലം, ൈവദ�തി,
വികസി�ി� േറാ�കൾ എ�ിവ �ടാെത �േത�ക
അടി�ാന സൗകര��ളായ, േകാൾഡ്  േ�ാേറജ് ,
Ripening Chamber, pack house െവയർ ഹൗസ് ,
�ഗ�വ��ന സം�രണ സംവിധാനം,
�ണനിലവാര ലാ�കൾ എ�ീ സൗകര���ം
വികസി�ി�ി��്. ഇ�വഴി വ�വസായ
സംരംഭകർ�് അവ�െട വ�വസായം
ആരംഭി��തി�� എ�ാ െപാ� അടി�ാന

സൗകര���ം കിൻ� ലഭ�മാ�ിയി��്. േക�
ഭ�� മ�ാലയ�ിൻെറ െമഗാ�ഡ്  പാർ�്
�ീമിൽ ഉൾെ���ി 50 േകാടി �പ ധന
സഹായേ�ാ� �ടിയാണ് ��ത പാർ�്
�ാപി�ി��ത്. പാർ�ിെ� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി�ക�ം വിവിധ
സംരംഭകർ�ായി �മി അേലാ�് െച�ക�ം
െച�ി��്. 40 വ�വസായ സംരംഭ��െട
�വർ�നം വിവിധ ഘ��ളിൽ �േരാഗമി�
വ��. ഭ��സം�രണ േമഖലയിൽ �ല�വർ�ന
ഉ����െട ഉൽ�ാദനം വർ�ി�ി�ക എ�
ല��മി�് െകാ�ാണ് െമഗാ�ഡ്  പാർ�്
�ാപിതമായിരി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


