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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 588 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭവിഹിത�ിൽ നി�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

2016-ന് േശഷം സം�ാന�് െപാ�േമഖലാ

�ാപന��െട ലാഭവിഹിത�ിൽ നി�ം

സാ�ഹിക �തിബ�ത�� പ�തികൾ�ായി

ഏെത�ാം �ാപന�ൾ എ� �പ

െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 2013 െല ക�നി നിയമം അ�സരി�  ്ക�നികൾ

അ�ലാഭം ഉ�ാ�ിയ നട�് വർഷം ഉൾെ�െട��

��് �ൻ വർഷ�ാലയളവിെല അ�ലാഭ�ിെ�

ശരാശരി�െട �റ�ത് 2% എ�ി�ം സാ�ഹിക

�തിബ�ത�� പ�തികൾ�ായി

നിർബ�മാ�ം നീ�ി െവ�ണെമ�്

അ�ശാസി��. ഇത് �കാരം അ��ല�ം 500
േകാടി �പ�് �കളിേലാ വി�വരവ് 1000 േകാടി

�പ�് �കളിേലാ അ�ലാഭം 5 േകാടി �പ�്

�കളിേലാ ഉ� ക�നികൾ നിർബ�മാ�ം

അവ�െട അ�ലാഭ�ിെ� �റ�ത് 2% എ�ി�ം

സാ�ഹിക �തിബ�ത�� പ�തികൾ�ായി

നീ�ി വേ��താണ്. 2016-17 വർഷം �തൽ

വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി��

താെഴ�റ�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

ഇ�കാരം െചലവഴി� �ക സംബ�ി� വിവര�ൾ

�വെട െകാ���. െക.എം.എം.എൽ -
8,95,12,294 �പ (ഇതിൽ 1,20,00,000 �പ

േകാവിഡ്  േഹാ�ി�ൽ �പീകരണ�മായി

ബ�െ��താണ് െക.എസ് .ഡി.പി - 3,73,24,835
�പ �ാവൻ�ർ ൈട�ാനിയം േ�ാഡ �്സ്  ലിമി�ഡ ്

- 1,61,28,642 �പ �ാവൻ�ർ െകാ�ിൻ

െകമി�ൽസ്  ലിമി�ഡ്  - 1,61,27,000 �പ

െകൽേ�ാൺ - 20,15,280 �പ �ീൽ

ഇൻഡ�ിയൽ േകരള ലിമി�ഡ്  (2017 �തൽ 2019
വെര) - 17,53,650 �പ �ീൽ ഇൻഡ�ിയൽ

േഫാർജിംഗ്സ്  ലിമി�ഡ്  - 1,86,440 �പ

(ബി) അ�ലാഭം ഉ�ായി�ം സാ�ഹിക �തിബ�ത��

പ�തി നട�ിലാ�ാ� �ാപന�ൾ

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2013 െല ക�നി നിയമം അ�സരി�  ്ക�നികൾ

അ�ലാഭം ഉ�ാ�ിയ നട�് വർഷം ഉൾെ�െട��

��് �ൻ വർഷ�ാലയളവിെല അ�ലാഭ�ിെ�

ശരാശരി�െട �റ�ത് 2% എ�ി�ം സാ�ഹിക

�തിബ�ത�� പ�തികൾ�ായി

നിർബ�മാ�ം നീ�ി െവ�ണെമ�്
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അ�ശാസി��. ഇത് �കാരം അ��ല�ം 500
േകാടി �പ�് �കളിേലാ വി�വരവ് 1000 േകാടി

�പ�് �കളിേലാ അ�ലാഭം 5 േകാടി �പ�്

�കളിേലാ ഉ� ക�നികൾ നിർബ�മാ�ം

അവ�െട അ�ലാഭ�ിെ� �റ�ത് 2% എ�ി�ം

സാ�ഹിക �തിബ�ത�� പ�തികൾ�ായി

നീ�ി വേ��താണ്. 2016-17 വർഷം �തൽ

വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി��

താെഴ�റ�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

ഇ�കാരം െചലവഴി� �ക സംബ�ി� വിവര�ൾ

�വെട െകാ���. െക.എം.എം.എൽ -
8,95,12,294 �പ (ഇതിൽ 1,20,00,000 �പ

േകാവിഡ്  േഹാ�ി�ൽ �പീകരണ�മായി

ബ�െ��താണ്) െക.എസ് .ഡി.പി - 3,73,24,835
�പ �ാവൻ�ർ ൈട�ാനിയം േ�ാഡ �്സ്  ലിമി�ഡ ്

- 1,61,28,642 �പ �ാവൻ�ർ െകാ�ിൻ

െകമി�ൽസ്  ലിമി�ഡ്  - 1,61,27,000 �പ

െകൽേ�ാൺ - 20,15,280 �പ �ീൽ

ഇൻഡ�ിയൽ േകരള ലിമി�ഡ്  (2017 �തൽ 2019
വെര) - 17,53,650 �പ �ീൽ ഇൻഡ�ിയൽ

േഫാർജിംഗ്സ്  ലിമി�ഡ്  - 1,86,440 �പ

(സി)

2016-ന് േശഷം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

തി�വന��രം ജി�യിൽ സി. എസ് . ആർ. ഫ�്

വിനിേയാഗി�  ്ഏെ���് നട�ിലാ�ിയ

പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 2016-ന് േശഷം െക.എം.എം.എൽ. 16,19,500/-
�പ�ം െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. 2,13,34,092/-
�പ�ം �ാവൻ�ർ ൈട�ാനിയം േ�ാഡ�് ലിമി�ഡ്

1,61,28,642/- �പ�ം െകൽേ�ാൺ 20,15,280/-
�പ�ം ആേരാഗ�, വിദ�ാഭ�ാസ, സാ�ഹിക േ�മ

േമഖലകളിെല വിവിധ പ�തികൾ�ായി

സി.എസ് .ആർ. ഫ�ിൽ നി�ം തി�വന��രം

ജി�യിൽ വിനിേയാഗി�ി��്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


