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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 503 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�വസായ വികസന പരിപാടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

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

(എ)

വ�വസായ വ��് ജി�കൾ േതാ�ം സംഘടി�ി�

മീ�് ദി മിനി�ർ പരിപാടി�െട �വർ�ന

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. ഇ�വെര തി�വന��രം, െകാ�ം, ആല�ഴ,
േകാ�യം, എറണാ�ളം, ��ർ, പാല�ാട് , മല�റം,
േകാഴിേ�ാട് , ക�ർ എ�ീ ജി�കളിൽ മീ�് ദി

മിനി�ർ പരിപാടി സംഘടി�ി�  ്കഴി�. ഈ
പരിപാടിയി�െട ആെക 1309 പരാതികളാണ് 10
ജി�കളിലായി ലഭി�ത്. ഇതിൽ പരിപാടിയിൽ

േനരി�് ആെക 338 പരാതികൾ തീർ�ാ�ിയി��്.
�ടാെത പരിപാടി�െട �ടർ �വർ�നം എ�

നിലയിൽ പല ജി�കളി�ം വീ�ം വിവിധ

വ��കളിെല ജി�ാതല�ി�� ഉേദ�ാഗ�െര

പെ���ി�  ്േയാഗ�ൾ സംഘടി�ി� വ���്.
നിലവിൽ ഇ�വെര ടി പരിപാടിയി�െട ലഭി� 825
പരാതികൾ (63.03%) തീർ�ാ�ിയി��്. �ടാെത

സർ�ാർ തല�ി�ം മ� വ��ക�െട തല�ി�ം

നയപരമായ തീ�മാന�ൾ േവ� പരാതികൾ

വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�് തല�ിൽ

പരിേശാധി� വ���്. മീ�് ദി മിനി�ർ

പരിപാടി�മായി ബ�െ��് 16/09/2021-ൽ
വ�വസായ വ�� മ�ി�െട അധ��തയി�ം

�ടർ�് 29/10/21-ന് വ�വസായ വ��

�ിൻസി�ൽ െസ��റി തല�ി�ം ബ�െ��

ഉേദ�ഗ��െട അവേലാകന േയാഗം േചർ�്

ഇ�മായി ബ�െ�� �വർ�ന �േരാഗതി

വിലയി��ക��ായി. �േരാഗതി �െട

തൽ�ിതി വിലയി��� തിനായി ഒ�

ഡാഷ്േബാർഡ്  �പകൽ�ന െച�ി��്.

(ബി) കാ�നാട്  കിൻ� പാർ�ിൽ ടാ�ാ

കൺസൾ�ൻസി സർവീസസിെ� ഇ�േവഷൻ

പാർ�് �ാപി��തിന് ധാരണാപ��ിൽ

ഒ�െവ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. വ�വസായ വ��ിെ� േമജർ െപാ�േമഖല

�ാപനമായ കിൻ��െട, എറണാ�ളം

കാ�നാ�� ഇലേ�ാണി�് മാ�ഫാ�റിങ്

��റിൽ �ാ� കൺസൾ�ൻസി സർവീസസിെ�

ഇ�േവഷൻ പാർ�് �ാപി��തിന് കിൻ��ം
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�ാ� കൺസൾ�ൻസി സർവീസ�ം േചർ�്

17/09/2021-ൽ ധാരണ പ�ം ഒ�െവ�ി��്. 36
ഏ�ർ �മിയിലാണ് ��ത പ�തി വിഭാവനം

െച�ിരി��ത്. ഇലേ�ാണിക് ഹാർഡ് .െവയ�ം

ഐ.ടി/ഐ.ടി അധി�ിത വ�വസായ��മാണ് ഈ
പ�തിയിൽ വിഭാവനം െച�ി��ത്. പ�തി

�ർണേതാതിൽ �വർ�ന സ�മാ�േ�ാൾ

ഏകേദശം 690 േകാടി �പ�െട നിേ�പ�ം

10,000 െതാഴിലവസര��ം ��ി�െ��െമ�്

�തീ�ി��.

(സി)
ഇ�േവഷൻ പാർ�ിെ� ആദ�ഘ�ം എ�േ��്

�ർ�ിയാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) 2023-24 സാ��ിക വർഷ�ിൽ �വർ�നം

ആരംഭി�� തര�ിലാണ് പ�തി വിഭാവനം

െച�ി��ത്.

(ഡി)

സം�ാന�് വലിയ േതാതി�� വ�വസായ

നിേ�പം ഉറ�് വ���തിനായി കഴ��ം

കിൻ� പാർ�ിെല �േത�ക സാ��ിക

േമഖലയിൽ ��ഖ ഡിൈസൻ െടേ�ാളജി േസവന

ദാതാ�ളായ ടാ�ാ എല�ി�െട സംരംഭ�ിനായി

ധാരണാപ��ിൽ ഒ�െവ�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�്. ��ഖ ഡിൈസൻ െടേ�ാളജി േസവന

ദാതാ�ളായ ടാ�ാ എല�ി കിൻ��മായി

30/06/2021-ൽ ധാരണ പ�ം ഒ�െവ�. ടാ�

എല�ി ത��െട ഐ.ടി ബിസിന�ം ഗേവഷണ

വികസന സൗകര���ം വികസി�ി��തിനായി

കഴ��ം കിൻ� ഫിലിം & വീഡിേയാ പാർ�ിെല

�േത�ക സാ��ിക േമഖലയിൽ ��തായി പണി

കഴി�ി� ഐ.ടി ബിൽഡി�ിൽ �വർ�നം

ആരംഭി�കയാണ്. 67 േകാടി �പ െചലവിൽ 2.17
ല�ം ച�ര�യടി വി�ീർണ�� 9 നിലക��

ഒ� െക�ിട സ��യമാണ് കിൻ� ഇവിെട

നിർ�ി�ിരി��ത്. ആദ� ഘ��ിൽ കിൻ��െട

�തിയ ഐ.ടി െക�ിട�ിൽ ടാ� എല�ി 75 േകാടി

�പ നിേ�പ�� പ�തിയാണ് �ാപി��ത്.
ഇ�വഴി അ�� 3 വർഷ�ി��ിൽ 2500 േപർ�്

േനരി�ം 1500 േപർ�് പേരാ�മാ�ം

െതാഴിലവസര�ൾ ഉ�ാ�െമ�് �തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


