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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4217 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല ഇൻഡ�ിയൽ എേ��കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) ഇൻഡ�ിയൽ എേ��ക�ം മിനി ഇൻഡ�ിയൽ
എേ��ക�ം അ�വദി��തി�ളള
മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വ�വസായ എേ��് ആരംഭി��തിന് വിവിധ
ജി�കളിൽ ലഭ�മായ �മി അതത് ജി�ാ വ�വസായ
േക�ം ജനറൽ മാേനജർ കെ��ി District Site
Selection Committee �ൻപാെക സമർ�ി��.
24/05/2019 െല GO(Rt)732/2017/ID ന�ർ
സർ�ാർ ഉ�രവിെല താെഴ�റ��
മാനദ��ൾ �കാര��താേണാ നിർദി� �മി
എ�് അതാത് ജി�കളിെല വ�വസായ േക�ം
ജനറൽ മാേനജ�ം KINFRA, KSIDC, SIDCO
�തിനിധിക�ം അട�� District Site Selection
Committee വിശകലനം െച��.
1.വ�വസായികൾ അംഗീകരി�� തര�ി��

വ�വസായിക ആവശ��ൾ�ായി

വികസി�ി�ാ�� തര�ിൽ ഉ� �മി
ആയിരി�ണം 2.ഏെ���� �മി�െട 75%
എ�ി�ം വ�വസായ�ിനായി അ�വദി�ാൻ
കഴിയണം. 3.പരി�ിതി േലാല േമഖലയിൽെ��
�മി ആയിരി��ത്. 4. ജലം, ൈവദ�തി ലഭ�ത ഉ�
�മിയായിരി�ണം, അ�ാ�പ�ം ടി
സൗകര��ൾ മിതമായ നിര�ിൽ ലഭ�മാ�ാൻ
കഴിയണം. 5.നി�� �ലം സം�ാന/േദശീയ
പാതകൾ�് അ��ായിരി�ണം ഇ�കാരം
District Site Selection Committee സമർ�ി��
റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സർ�ാരിേല�്
െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�  ്സർ�ാർ അംഗീകാരം
ന�� �റ�് ഇൻഡ�ിയൽ എേ��്
�പീകരി��. േമൽ�റ�വ �ടാെത
20/06/17െല GO(MS)47/2017/ID , 14/08/18െല
GO(MS)64/2018/ID എ�ീ സർ�ാർ
ഉ�ര�കൾ�് വിേധയമായി സം�ാന�്

സ�കാര� േമഖലയിൽ ൈ�വ�് ഇൻഡ�ിയൽ
എേ��കൾ �പീകരി�ാ��താണ് . ആയതിെ�

നടപടി�മം �വെട േചർ�� . 1.സ�കാര�



2 of 2

വ��ികൾ, ക�നികൾ, സഹകരണ
�ാപന�ൾ, ചാരി�ബിൾ െസാൈസ�ികൾ,
MSME േമഖലയിെല കൺേസാർഷ�യം
എ�ിവ�െട ഉടമ�തിയിൽ �ാമീണ േമഖലയിൽ
25 ഏ�േറാ അധികേമാ ഉ��ം �നിസി�ൽ /
േകാർ�േറഷൻ പരിധിയിൽ 15 ഏ�േറാ
അധികേമാ ഉ��ം ആയ �മി വ�വസായ
ആവശ��ിനായി അ�വദി� �തി�
തൽ�രരായവർ FORM-1 ൽ അേപ� കിൻ�
മാേനജിങ്  ഡയറ�ർ �ൻപാെക
സമർ�ിേ��താണ്. ഇ�ര�ിൽ

സമർ�ി�െ��� അേപ� താെഴ�റ��
മാനദ���െട അടി�ാന�ിൽ

പരിേശാധി��. (എ). ��ത �മി വ�വസായ
ആവശ��ി� ഉ�മമായിരി�ണം. നി�� �മി
ESA/CRZ പരിധിയിേലാ Kerala Conservation of
Paddy Land and Wet land Act 2008- െ�
പരിധിയിേലാ ഉൾെ�ടാ� �മി ആയിരി�ണം.
(ബി) . നി�� �മിയിൽ ജല ഗതാഗത സൗകര�ം
ഉ�ായിരി�ണം. (സി). അേപ�കന് ൈ�വ�്
ഇൻഡ�ിയൽ എേ��് നട�ി െകാ�്
േപാകാ�� സാേ�തിക�ം സാ��ിക�മായ

കഴിവ് ഉ�ായിരി�ണം. ച��കാരം ലഭി��
അേപ�കൾ ൈ�വ�് ഇൻഡ�ിയൽ െപർമി�്
അ�വദി��തിനായി പരിഗണി��താണ്.

(ബി) ൈവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിൽ

എവിെടെയ�ാമാണ് ഇൻഡ�ിയൽ എേ��ക�ം
മിനി ഇൻഡ�ിയൽ എേ��ക�ം
അ�വദി�ി��െത�ം �വർ�ി�വ��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)
ൈവ�ിൻ നിേയാജക മ�ല�ിൽ

ഇൻഡ�ിയൽ എേ��കൾ ഇ�. എള���ഴ
�ാമപ�ായ�് ഓഫീസിന് സമീപ�ായി ഒ�
മിനി ഇൻഡ�ിയൽ എേ��് �വർ�ി��.

(സി) ൈവ�ിൻ കര�െട മാനവവിഭവേശഷി�ം
വ�ാവസായികാ�രീ��ം കണ�ിെല��്

��തൽ ഇൻഡ�ിയൽ എേ��കൾ
ആരംഭി��തി�േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

(സി)
ഇൻഡ�ിയൽ എേ��് �ട��തിന്
അ�േയാജ�മായ �ലലഭ�ത��സരി�  ്ടി
വിഷയം പരിേശാധി�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


