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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 568 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

 േകരള േസാ�് ആ�് ഓയിൽസ്  ഉ����െട വില നിയ�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ് കാ��രം
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

േകരള േസാ�് ആ�് ഓയിൽസിെ� ഉ���ൾ

ഉപേയാഗി�� ധാരാളം ആൾ�ാ   ർ

സം�ാന�െ��ളള കാര�ം സർ�ാരിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) േകരള േസാ�് ആ�് ഓയിൽസ്  എ� �ാപനം

നിലവിലി�. എ�ാൽ, േകരള േ��് ഇൻഡ�ിയൽ

എ�ർൈ�സസിെ� �ണി�ായ േകാഴിേ�ാട്

േകരള േസാ�ിൽ ഉ�ാദി�ി�� േസാ�്

ഉ���ൾ േകരള�ിനക�ം �റ���

െപാ�വിപണിയിൽ വി�ന നട���്.
അസം� ത വ���െട അനിയ�ിതമായ

വില�യ��ം, ഉ�ാദന/വിപണന െചല�ക�ം

പരിഗണി� ,് �ണനിലവാര�ി��

േസാ����ൾ ന�ം �ടാെത

വിപണിയിെല�ി��തിേല�ായി

18/02/2021െല G.O.(Rt)No.05/2021/SPD
�കാരം േനരിയ വിലവർ�ന വ��ിയി��്.
�ടാെത സർ�ാർ വ��കൾ, െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ,
സർ�കലാശാലകൾ, സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

�തലായവ�ം ഉ�രവ് തീയതി �തൽ െടൻഡർ

നടപടി �ടാെത ���ിയ നിര�ിൽ

േസാ�ൽ���ൾ വാ�ാൻ അ�മതി

നൽകിയി���്.

(ബി) ��ത �ാപനം സർ�ാർ അ�മതിേയാെട

അവ�െട ഉൽ����െട നിര�് വർഷ�ിൽ

പല തവണ വർ�ി�ി��ത് ഗൗരവമായി

കാ��േ�ാ;

(ബി) േകരള േസാ�് ആ�് ഓയിൽസ്  എ� �ാപനം

നിലവിലി�. എ�ാൽ, േകരള േ��് ഇൻഡ�ിയൽ

എ�ർൈ�സസിെ� �ണി�ായ േകാഴിേ�ാട്

േകരള േസാ�ിൽ ഉ�ാദി�ി�� േസാ�്

ഉ���ൾ േകരള�ിനക�ം �റ���

െപാ�വിപണിയിൽ വി�ന നട���്.
അസം� ത വ���െട അനിയ�ിതമായ

വില�യ��ം, ഉ�ാദന/വിപണന െചല�ക�ം

പരിഗണി� ,് �ണനിലവാര�ി��

േസാ����ൾ ന�ം �ടാെത

വിപണിയിെല�ി��തിേല�ായി

18/02/2021െല G.O.(Rt)No.05/2021/SPD
�കാരം േനരിയ വിലവർ�ന വ��ിയി��്.
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�ടാെത സർ�ാർ വ��കൾ, െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ,
സർ�കലാശാലകൾ, സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

�തലായവ�ം ഉ�രവ് തീയതി �തൽ െടൻഡർ

നടപടി �ടാെത ���ിയ നിര�ിൽ

േസാ�ൽ���ൾ വാ�ാൻ അ�മതി

നൽകിയി���്.

(സി)

�ടെര�ടെര ഉൽ���ൾ�് വ��� വില

വർ�നവ് ഉ��െ��ം െപാ�േമഖലാ

�ാപനെ��ം  നശി�ി�െമ�തിനാൽ ��ത

നടപടി തി��ാൻ സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ;

(സി) േകരള േസാ�് ആ�് ഓയിൽസ്  എ� �ാപനം

നിലവിലി�. എ�ാൽ, േകരള േ��് ഇൻഡ�ിയൽ

എ�ർൈ�സസിെ� �ണി�ായ േകാഴിേ�ാട്

േകരള േസാ�ിൽ ഉ�ാദി�ി�� േസാ�്

ഉ���ൾ േകരള�ിനക�ം �റ���

െപാ�വിപണിയിൽ വി�ന നട���്.
അസം� ത വ���െട അനിയ�ിതമായ

വില�യ��ം, ഉ�ാദന/വിപണന െചല�ക�ം

പരിഗണി� ,് �ണനിലവാര�ി��

േസാ����ൾ ന�ം �ടാെത

വിപണിയിെല�ി��തിേല�ായി

18/02/2021െല G.O.(Rt)No.05/2021/SPD
�കാരം േനരിയ വിലവർ�ന വ��ിയി��്.
�ടാെത സർ�ാർ വ��കൾ, െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ,
സർ�കലാശാലകൾ, സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

�തലായവ�ം ഉ�രവ് തീയതി �തൽ െടൻഡർ

നടപടി �ടാെത ���ിയ നിര�ിൽ

േസാ�ൽ���ൾ വാ�ാൻ അ�മതി

നൽകിയി���്.

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം

��ത ക�നി�െട വിവിധ േസാ�്

ഉൽ���ൾ�് �ിരമായി വില ഉയർ��ത്

ഉപ േഭാ�ാ�െള ഇവ ഉപേയാഗി��തിൽ നി�ം

അക��തായ കാര�ം ഗൗരവമായി ക�് പരിഹാര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരള േസാ�് ആ�് ഓയിൽസ്  എ� �ാപനം

നിലവിലി�. എ�ാൽ, േകരള േ��് ഇൻഡ�ിയൽ

എ�ർൈ�സസിെ� �ണി�ായ േകാഴിേ�ാട്

േകരള േസാ�ിൽ ഉ�ാദി�ി�� േസാ�്

ഉ���ൾ േകരള�ിനക�ം �റ���

െപാ�വിപണിയിൽ വി�ന നട���്.
അസം� ത വ���െട അനിയ�ിതമായ

വില�യ��ം, ഉ�ാദന/വിപണന െചല�ക�ം

പരിഗണി� ,് �ണനിലവാര�ി��

േസാ����ൾ ന�ം �ടാെത

വിപണിയിെല�ി��തിേല�ായി

18/02/2021െല G.O.(Rt)No.05/2021/SPD
�കാരം േനരിയ വിലവർ�ന വ��ിയി��്.
�ടാെത സർ�ാർ വ��കൾ, െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ,
സർ�കലാശാലകൾ, സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

�തലായവ�ം ഉ�രവ് തീയതി �തൽ െടൻഡർ

നടപടി �ടാെത ���ിയ നിര�ിൽ
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േസാ�ൽ���ൾ വാ�ാൻ അ�മതി

നൽകിയി���്.

(ഇ) േകരള േസാ�് ആ�് ഓയിൽസിെ� േമാഡ 
ൈനേസഷെ� ഭാഗമായി വാഷിംഗ് പൗഡർ

വിപണിയിെല�ി��തി�ളള നടപടികൾ

ഏ�വെരയായി എ�് അറിയി�േമാ?

(ഇ)
േകരള േസാ�് �ണി�ിൽ വാഷിംഗ് പൗഡറിെ�

ഉ�ാദനം �ട�� കാര�ം ഉടൻ പരിഗണനയിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


