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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2477 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇ. ജി. െഹർബൽ ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ്
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) കഴ��ം കിൻ� പാർ�ിൽ �വർ�ി�� ഇ. ജി.
െഹർബൽ ൈ�വ�് ലിമി�ഡിെ� ഉടമയായ
�വാസി ��ത സംരംഭം ഉേപ�ി� േപാകാൻ
തീ�മാനി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(എ) േമനം�ളെ� കിൻ� അ�ാരൽ പാർ�ിൽ ഇ.ജി.
െഹർബൽ ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്  എ� �ാപന�ിന്

2009-ൽ െഹർബൽ എ�്�ാ�് ഉ���ൾ
നിർ�ി��തിന് പാ� വ�വ�യിൽ 49.5 െസ�്
�മി അേലാ�് െച�ി��ായി��. ��ത
സംരംഭക�ം കിൻ��ം ത�ിൽ 30.11.2009-ൽ
ഇ�മായി ബ�െ��് ൈലസൻസ്  എ�ിെമ�ം
െച�ി��്. ഇ��കാരം 24 മാസ�ി��ിൽ

വ�വസായ�ൾ ആരംഭി�ണം എ�താണ്
വ�വ�. ��ത സംരംഭകൻ അേലാ�് െച�െ��
�മിയിൽ ഒ� ഭാഗം മാ�ം വിനിേയാഗി�്
800ച�ര� അടി വി�ീർ��� ഒ� ഫാ�റി
െഷഡ്  നിർ�ി�  ്നാമമാ�മായ രീതിയിൽ
�വർ�നം ആരംഭി�കയാണ് െച�ത്. എ�ാൽ
പി�ീട്  ��ത �ണി�് �വർ�നം നില�ക�ം
ദീർഘകാലം �വർ�ന രഹിതമായി
നിലനിൽ�ക�ം െച�. ഇേത�ടർ�് കിൻ�
നിരവധി തവണ �ണി�് �വർ�നെ�

സംബ�ി�  ്വിശദാംശ�ൾ ആരാ�െകാ�്

ക�കൾ നൽകിെയ�ി�ം എ�ാ ക�ക�ം

ൈക��ാൻ ആളി�ാ� രീതിയിൽ തിരിെക
വ�ക�മാണ് െച�ത്. ഇേതാെടാ�ംതെ�
പാർ�ിൽ �മി�െട ആവശ��ാർ ധാരാളമായി
വ�ക�ം െച�. ഇ�ര�ിൽ �വർ�ന

രഹിതമായി കിട�� �ണി�ക�െട സംരംഭകരിൽ
നി�് �മി തിരിെക എ��് വ�വസായം നട�ാൻ

താ�ര���വർ�് വീ�ം അേലാ�് െച�� നിയമം
അ�ശാസി�� നടപടിയാണ് കിൻ�
െച��ത്. ഈ സംരംഭകെ� കാര��ി�ം ഇേത
മാർ�മാണ് പിൻ�ടർ�ത്. �ടാെത ഇ.ജി.
െഹർബൽ ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്  എ� �ാപനെ�

Registrar of Companies അവ�െട പ�ികയിൽ
നി�് നീ�ം െച�ക�ം െച�ി��്. ഇ�ര�ിൽ
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�ർ�മാ�ം �വർ�ന രഹിതമായ ഒ� �ാപനം

ദീർഘനാൾ ഈ അവ�യിൽ നിലനിർ��ത്

ച�വി��മായതിനാലാണ് കിൻ��െട
നിയമ�കാര�� എ�ാ നടപടി�മ��ം പാലി�  ്ടി
വ�വസായി�് അ�വദി�ി�� �മി
തിരിെ���ി��ത്.

(ബി)
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


