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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 541 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട സ�കാര�വൽ�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 

�ീ ജി �ീഫൻ, 
�ീ സി എ�  ്��� 

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

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�� ഏെത�ാം േക�

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാണ്

സ�കാര�വൽ�രി��തിന്

തീ�മാനി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;
ഇവ�െട വിൽ�ന�് ��് സം�ാന

സർ�ാരിെ� അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ; ഈ
�ാപന�ളിെല സം�ാന സർ�ാരിെ�

ആ�ി (�മി നൽകിയ�ൾെ�െട) എ�യാണ്;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) 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 നിലനിൽപിെന�ം സാരമായി

ബാധി��താണ്. 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 നിതി ആേയാഗിെ� �പാർശ

�കാരം ഓഹരി വി�ഴി�ാൻ േക� സർ�ാർ

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ഇതിെന�ടർ�്

ഇവെയ െപാ�േമഖലയിൽ തെ� നിലനിർ�ണം

എ�് ആവശ�െ��് നിരവധി തവണ

േക�സർ�ാരിേനാട്  അഭ�ർ�ി�ി��. നീതി

ആേയാഗിെ� �പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ

ഓഹരികൾ വി�ഴി�ാൻ േക� സർ�ാർ

തീ�മാനി�തിെ� സാഹചര��ിൽ കാസർേഗാഡ്

ജി�യിെല െഭൽ -ഇ എം എൽ എ� േക�

െപാ�േമഖല �ാപനം േകരള സർ�ാർ ഇതിനകം

ഏെ��� െകാ�് �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപനം നട�ി.
�ടർ�് െകൽ -െ� സ�ിഡിയറി �ണി�ായി

�വർ�നം ആരംഭി�ാ�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. 21.08.2020തീയതിയിെല

G.O(Rt)No. 690/2020/ID �കാരം കിൻ�

സമർ�ി� 271.5 േകാടി �പ�െട ഹി��ാൻ

ന�സ്   �ി�്  ലിമി�ഡ്  െറെസാല�ഷൻ �ാൻ NCLT
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െകാ�ി ബ�് അംഗീകരി�തിെന�ടർ�് HNL
സർ�ാർ ഏെ���ക�ം �ടർ�് 23.04.2021 െല

G.O.(Rt)468/2021/ID �കാരം വ�വസായ വ��്

�ിൻസി�ൽ െസ��റി, മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർ

കിൻ�, വ�വസായ വ��് അഡീഷണൽ െസ��റി

എ�ിവർ അട�� ഒ� ഇട�ാല േബാർഡ്

�പീകരി�ക��ായി. �ടർ�് 17.05.2021 െല

G.O.(Rt)504/2021/ID �കാരം ഒ� െട�ി�ൽ

ക�ി�ി�ം 18.06.2021 െല G.O.(Rt)571/2021/ID
�കാരം ഒ� െസർ�  ്ക�ി�ി�ം

�പീകരി�ക��ായി. �ടർ�് ��തായി

�പീകരി� ‘Kerala Paper Products Limited’ ന്
ഒ� െ�ഷ�ൽ ഓഫീസെറ തിരെ���ക�ം

09.09.2021 ന് നിയമനം നൽ�ക�ം െച�.
ഇൻ�െമേ�ഷൻ ലിമി�ഡ്  പാല�ാട്  �ണി�ിെ�

ഓഹരികൾ വി�ഴി�ാൻ േക�ം തീ�മാനി�

സാഹചര��ിൽ ��ത �ണി�് ഏെ����

കാര�ം േകരളം പരിഗണി�ക�ം G.O.(Ms)No:
52/2018/ID dated 20.07.2018 �കാരം ��്

�ല��ിെ� അടി�ാന�ിൽ െമാ� ആ�ി

�ല�ം ( Net Asset Value) 53.02 േകാടി �പയായി

കണ�ാ�ി �ാപനം ഏെ���ാൻ ഉ�രവായി.
ഇത് സംബ�ി�  ്പര�ര ചർ��് േശഷം

ത�ാറാ�ിയ കരട്  MoU േക� കാബിന�്

അംഗീകരി��തിനായി നൽകിയി�ം നാളി�വെര

അ��ല �തികരണം ഉ�ായി�ി�. അതിനിെട

��ത �ാപനം നിലനി�� പാല�ാെ� �മി�െട

വില�ടി Asset (ആ�ി) ആയി കണ�ാ�ണം

എ� നിലപാടാണ് േക� തല�ിൽ

സ�ീകരി�ിരി��ത്. േകരളം വ�വസായ

ആവശ��ിനായി ഏെ���് സൗജന�മായി ന�ിയ

123.12 ഏ�ർ �മി�െട വില �ടി നൽകണെമ�

േക� ആവശ�ം ഇ�ാര��ി�� �േരാഗതി

മ�ീഭവി�ി�. ഇത് സംബ�ി�  ്വിവിധ

ക�കളി�െട േകരള�ിെ� സമീപനം

േബാധ�െ���ിയിരി�കയാണ്. ഭാരത് എർ�്

�േവ�് ലിമി�ഡ് , പാല�ാട്  േക�സർ�ാരിെ�

�ർ� ഉടമ�തയി��താണ്. 2010 േമയ്  മാസം

�തൽ �വർ�ി�വ�� ഈ �ാപന�ിെ�

Rolling Stock Manufacturing Unit
�ാപി��തിനായി 1000 ഏ�ർ �മി

അ�വദി�ണെമ�് േക�സർ�ാർ

അഭ�ർ�ി�ത�സരി�  ്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
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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����്. അ�രെമാ�

ലാഭെമാ��ലിെ��ം ത�പരമായി �ധാനെ��

ക�നി െഷയ�ക�െട�ം ഓഹരികൾ

വി�ഴി��െത� നിര�രമായ ആവശ��ൾ

വിവിധ തല�ളിൽ ഉയർ� സാഹചര�ം

കണ�ിെല��് 2016 ഒേ�ാബറിൽ, ഈ
ദിശയിേല�ളള �ൻനീ�ം �േ�ാ�് േപായി�ി�.
എ�ി�ം 05.01.2021 ൽ ബ�. �ധാനമ�ി�്

�കളിൽ പറ� വ�തക�ം സാഹചര���ം

ഓർ�െ���ി ഈ െപാ�േമഖലാ �ാപനം

സ�കാര�വത്�രി- ��െത�് ആവശ�െ��്

ബ�.�ഖ�മ�ി 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

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�ി 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 .

(ബി) ഇ�രം �ാപന�ളിെല സം�ാന

സർ�ാരിെ� ആ�ി തിരിെക നൽകാേനാ

ന�പരിഹാരം നൽകാേനാ േക� സർ�ാർ

ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) 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
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�ാപന��െട നിലനിൽപിെന�ം സാരമായി

ബാധി��താണ്. 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 നിതി ആേയാഗിെ� �പാർശ

�കാരം ഓഹരി വി�ഴി�ാൻ േക� സർ�ാർ

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ഇതിെന�ടർ�്

ഇവെയ െപാ�േമഖലയിൽ തെ� നിലനിർ�ണം

എ�് ആവശ�െ��് നിരവധി തവണ

േക�സർ�ാരിേനാട്  അഭ�ർ�ി�ി��. നീതി

ആേയാഗിെ� �പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ

ഓഹരികൾ വി�ഴി�ാൻ േക� സർ�ാർ

തീ�മാനി�തിെ� സാഹചര��ിൽ കാസർേഗാഡ്

ജി�യിെല െഭൽ -ഇ എം എൽ എ� േക�

െപാ�േമഖല �ാപനം േകരള സർ�ാർ ഇതിനകം

ഏെ��� െകാ�് �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപനം നട�ി.
�ടർ�് െകൽ -െ� സ�ിഡിയറി �ണി�ായി

�വർ�നം ആരംഭി�ാ�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. 21.08.2020തീയതിയിെല

G.O(Rt)No. 690/2020/ID �കാരം കിൻ�

സമർ�ി� 271.5 േകാടി �പ�െട ഹി��ാൻ

ന�സ്   �ി�്  ലിമി�ഡ്  െറെസാല�ഷൻ �ാൻ NCLT
െകാ�ി ബ�് അംഗീകരി�തിെന�ടർ�് HNL
സർ�ാർ ഏെ���ക�ം �ടർ�് 23.04.2021 െല

G.O.(Rt)468/2021/ID �കാരം വ�വസായ വ��്

�ിൻസി�ൽ െസ��റി, മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർ

കിൻ�, വ�വസായ വ��് അഡീഷണൽ െസ��റി

എ�ിവർ അട�� ഒ� ഇട�ാല േബാർഡ്

�പീകരി�ക��ായി. �ടർ�് 17.05.2021 െല

G.O.(Rt)504/2021/ID �കാരം ഒ� െട�ി�ൽ

ക�ി�ി�ം 18.06.2021 െല G.O.(Rt)571/2021/ID
�കാരം ഒ� െസർ�  ്ക�ി�ി�ം

�പീകരി�ക��ായി. �ടർ�് ��തായി

�പീകരി� ‘Kerala Paper Products Limited’ ന്
ഒ� െ�ഷ�ൽ ഓഫീസെറ തിരെ���ക�ം

09.09.2021 ന് നിയമനം നൽ�ക�ം െച�.
ഇൻ�െമേ�ഷൻ ലിമി�ഡ്  പാല�ാട്  �ണി�ിെ�

ഓഹരികൾ വി�ഴി�ാൻ േക�ം തീ�മാനി�

സാഹചര��ിൽ ��ത �ണി�് ഏെ����

കാര�ം േകരളം പരിഗണി�ക�ം G.O.(Ms)No:
52/2018/ID dated 20.07.2018 �കാരം ��്

�ല��ിെ� അടി�ാന�ിൽ െമാ� ആ�ി

�ല�ം ( Net Asset Value) 53.02 േകാടി �പയായി

കണ�ാ�ി �ാപനം ഏെ���ാൻ ഉ�രവായി.
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ഇത് സംബ�ി�  ്പര�ര ചർ��് േശഷം

ത�ാറാ�ിയ കരട്  MoU േക� കാബിന�്

അംഗീകരി��തിനായി നൽകിയി�ം നാളി�വെര

അ��ല �തികരണം ഉ�ായി�ി�. അതിനിെട

��ത �ാപനം നിലനി�� പാല�ാെ� �മി�െട

വില�ടി Asset (ആ�ി) ആയി കണ�ാ�ണം

എ� നിലപാടാണ് േക� തല�ിൽ

സ�ീകരി�ിരി��ത്. േകരളം വ�വസായ

ആവശ��ിനായി ഏെ���് സൗജന�മായി ന�ിയ

123.12 ഏ�ർ �മി�െട വില �ടി നൽകണെമ�

േക� ആവശ�ം ഇ�ാര��ി�� �േരാഗതി

മ�ീഭവി�ി�. ഇത് സംബ�ി�  ്വിവിധ

ക�കളി�െട േകരള�ിെ� സമീപനം

േബാധ�െ���ിയിരി�കയാണ്. ഭാരത് എർ�്

�േവ�് ലിമി�ഡ് , പാല�ാട്  േക�സർ�ാരിെ�

�ർ� ഉടമ�തയി��താണ്. 2010 േമയ്  മാസം

�തൽ �വർ�ി�വ�� ഈ �ാപന�ിെ�

Rolling Stock Manufacturing Unit
�ാപി��തിനായി 1000 ഏ�ർ �മി

അ�വദി�ണെമ�് േക�സർ�ാർ

അഭ�ർ�ി�ത�സരി�  ്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����്. അ�രെമാ�

ലാഭെമാ��ലിെ��ം ത�പരമായി �ധാനെ��

ക�നി െഷയ�ക�െട�ം ഓഹരികൾ

വി�ഴി��െത� നിര�രമായ ആവശ��ൾ

വിവിധ തല�ളിൽ ഉയർ� സാഹചര�ം

കണ�ിെല��് 2016 ഒേ�ാബറിൽ, ഈ
ദിശയിേല�ളള �ൻനീ�ം �േ�ാ�് േപായി�ി�.
എ�ി�ം 05.01.2021 ൽ ബ�. �ധാനമ�ി�്

�കളിൽ പറ� വ�തക�ം സാഹചര���ം

ഓർ�െ���ി ഈ െപാ�േമഖലാ �ാപനം

സ�കാര�വത്�രി- ��െത�് ആവശ�െ��്

ബ�.�ഖ�മ�ി 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�െ��ി��. െ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) ��ത വിൽ�നയി�െട എ� േകാടി �പ�െട

ആ�ിയാണ് സം�ാന സർ�ാരിന്

ന�മായെത�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) 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 നിലനിൽപിെന�ം സാരമായി

ബാധി��താണ്. 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 നിതി ആേയാഗിെ� �പാർശ

�കാരം ഓഹരി വി�ഴി�ാൻ േക� സർ�ാർ

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ഇതിെന�ടർ�്

ഇവെയ െപാ�േമഖലയിൽ തെ� നിലനിർ�ണം

എ�് ആവശ�െ��് നിരവധി തവണ

േക�സർ�ാരിേനാട്  അഭ�ർ�ി�ി��. നീതി

ആേയാഗിെ� �പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ

ഓഹരികൾ വി�ഴി�ാൻ േക� സർ�ാർ

തീ�മാനി�തിെ� സാഹചര��ിൽ കാസർേഗാഡ്

ജി�യിെല െഭൽ -ഇ എം എൽ എ� േക�

െപാ�േമഖല �ാപനം േകരള സർ�ാർ ഇതിനകം

ഏെ��� െകാ�് �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപനം നട�ി.
�ടർ�് െകൽ -െ� സ�ിഡിയറി �ണി�ായി

�വർ�നം ആരംഭി�ാ�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. 21.08.2020തീയതിയിെല

G.O(Rt)No. 690/2020/ID �കാരം കിൻ�
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സമർ�ി� 271.5 േകാടി �പ�െട ഹി��ാൻ

ന�സ്   �ി�്  ലിമി�ഡ്  െറെസാല�ഷൻ �ാൻ NCLT
െകാ�ി ബ�് അംഗീകരി�തിെന�ടർ�് HNL
സർ�ാർ ഏെ���ക�ം �ടർ�് 23.04.2021 െല

G.O.(Rt)468/2021/ID �കാരം വ�വസായ വ��്

�ിൻസി�ൽ െസ��റി, മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർ

കിൻ�, വ�വസായ വ��് അഡീഷണൽ െസ��റി

എ�ിവർ അട�� ഒ� ഇട�ാല േബാർഡ്

�പീകരി�ക��ായി. �ടർ�് 17.05.2021 െല

G.O.(Rt)504/2021/ID �കാരം ഒ� െട�ി�ൽ

ക�ി�ി�ം 18.06.2021 െല G.O.(Rt)571/2021/ID
�കാരം ഒ� െസർ�  ്ക�ി�ി�ം

�പീകരി�ക��ായി. �ടർ�് ��തായി

�പീകരി� ‘Kerala Paper Products Limited’ ന്
ഒ� െ�ഷ�ൽ ഓഫീസെറ തിരെ���ക�ം

09.09.2021 ന് നിയമനം നൽ�ക�ം െച�.
ഇൻ�െമേ�ഷൻ ലിമി�ഡ്  പാല�ാട്  �ണി�ിെ�

ഓഹരികൾ വി�ഴി�ാൻ േക�ം തീ�മാനി�

സാഹചര��ിൽ ��ത �ണി�് ഏെ����

കാര�ം േകരളം പരിഗണി�ക�ം G.O.(Ms)No:
52/2018/ID dated 20.07.2018 �കാരം ��്

�ല��ിെ� അടി�ാന�ിൽ െമാ� ആ�ി

�ല�ം ( Net Asset Value) 53.02 േകാടി �പയായി

കണ�ാ�ി �ാപനം ഏെ���ാൻ ഉ�രവായി.
ഇത് സംബ�ി�  ്പര�ര ചർ��് േശഷം

ത�ാറാ�ിയ കരട്  MoU േക� കാബിന�്

അംഗീകരി��തിനായി നൽകിയി�ം നാളി�വെര

അ��ല �തികരണം ഉ�ായി�ി�. അതിനിെട

��ത �ാപനം നിലനി�� പാല�ാെ� �മി�െട

വില�ടി Asset (ആ�ി) ആയി കണ�ാ�ണം

എ� നിലപാടാണ് േക� തല�ിൽ

സ�ീകരി�ിരി��ത്. േകരളം വ�വസായ

ആവശ��ിനായി ഏെ���് സൗജന�മായി ന�ിയ

123.12 ഏ�ർ �മി�െട വില �ടി നൽകണെമ�

േക� ആവശ�ം ഇ�ാര��ി�� �േരാഗതി

മ�ീഭവി�ി�. ഇത് സംബ�ി�  ്വിവിധ

ക�കളി�െട േകരള�ിെ� സമീപനം

േബാധ�െ���ിയിരി�കയാണ്. ഭാരത് എർ�്

�േവ�് ലിമി�ഡ് , പാല�ാട്  േക�സർ�ാരിെ�

�ർ� ഉടമ�തയി��താണ്. 2010 േമയ്  മാസം

�തൽ �വർ�ി�വ�� ഈ �ാപന�ിെ�

Rolling Stock Manufacturing Unit
�ാപി��തിനായി 1000 ഏ�ർ �മി

അ�വദി�ണെമ�് േക�സർ�ാർ

അഭ�ർ�ി�ത�സരി�  ്374 ഏ�ർ �മി �റ�

നിര�ി�� പാ�വ�വ�യിൽ 'കിൻ�' �ഖാ�ിരം
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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����്. അ�രെമാ�

ലാഭെമാ��ലിെ��ം ത�പരമായി �ധാനെ��

ക�നി െഷയ�ക�െട�ം ഓഹരികൾ

വി�ഴി��െത� നിര�രമായ ആവശ��ൾ

വിവിധ തല�ളിൽ ഉയർ� സാഹചര�ം

കണ�ിെല��് 2016 ഒേ�ാബറിൽ, ഈ
ദിശയിേല�ളള �ൻനീ�ം �േ�ാ�് േപായി�ി�.
എ�ി�ം 05.01.2021 ൽ ബ�. �ധാനമ�ി�്

�കളിൽ പറ� വ�തക�ം സാഹചര���ം

ഓർ�െ���ി ഈ െപാ�േമഖലാ �ാപനം

സ�കാര�വത്�രി- ��െത�് ആവശ�െ��്

ബ�.�ഖ�മ�ി 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

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�ി 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 .

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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