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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5747 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ബി.പി.സി.എൽ. �മി ൈകമാ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) ബി.പി.സി.എൽ. െകാ�ിൻ റിൈഫനറി�്
സം�ാന സർ�ാർ �മി ഏെ���്

നൽകിയിരി��ത് പ�ിക് പർ�സ്  എ�
െഹഡിൽ ഉൾെ���ിയാേണാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) ലാ�് അക�ിസിഷൻ ആ�് 1894 (അെമൻെമ�്
ആ�് 1984) �കാരം േക�െപാ�േമഖല
�ാപനമായ ബി.പി.സി.എൽ െകാ�ി
റിൈഫനറി� േവ�ി ഏെ��� �മി െപാ�
ആവശ��ിന്  േവ�ിയാണ് .

(ബി)

എ�ിൽ ഇ�രം �ാപന�ൾ സം�ാന

സർ�ാരിെ� അ�മതിയി�ാെത സ�കാര�
ക�നികൾ�് �മി ൈകമാ�ം െച��തി��
നിയമപരമായ ���െള സംബ�ി�  ്സർ�ാർ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 20.11.2019 ന്  നട� CCEA േയാഗ�ിൽ,
Strategic buyer ന് മാേനജ്  െമ�്  നിയ�ണം

ൈകമാ��തിേനാെടാ�ം ബിപിസിഎ�ിൽ േക�
സർ�ാരി�� 52.98% ഓഹരി പ�ാളി�ം

starategic disinvestment നട�ാൻ തത��ിൽ

അംഗീകാരം നൽകിയതായി അറി��.
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 . ഇതിെന
സംബ�ി� േക� സർ�ാരിെ� �തികരണം
ലഭ�മായി�ി�.
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(സി) ലാ�് അക�ിസിഷൻ ആ�് 1894 (അെമൻെമ�്
ആ�് 1984) െസ�ൻ 44A �കാരം സം�ാന

സർ�ാർ ഏെ���് നൽകിയ �മി�െട
അവകാശം അ�മതി ഇ�ാെത സ�കാര� ക�നി�്
ൈകമാ�� ബി.പി.സി.എൽ. െ� �ാ�ജിക്
െസയിലിെന നിയമപരമായി േചാദ�ം െച�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 20.11.2019 ന്  നട� CCEA േയാഗ�ിൽ,
Strategic buyer ന് മാേനജ്  െമ�്  നിയ�ണം

ൈകമാ��തിേനാെടാ�ം ബിപിസിഎ�ിൽ േക�
സർ�ാരി�� 52.98% ഓഹരി പ�ാളി�ം

starategic disinvestment നട�ാൻ തത��ിൽ

അംഗീകാരം നൽകിയതായി അറി��.
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 . ഇതിെന
സംബ�ി� േക� സർ�ാരിെ� �തികരണം
ലഭ�മായി�ി�.

(ഡി) ഇെ��ിൽ എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ? (ഡി) 20.11.2019 ന്  നട� CCEA േയാഗ�ിൽ,
Strategic buyer ന് മാേനജ്  െമ�്  നിയ�ണം

ൈകമാ��തിേനാെടാ�ം ബിപിസിഎ�ിൽ േക�
സർ�ാരി�� 52.98% ഓഹരി പ�ാളി�ം

starategic disinvestment നട�ാൻ തത��ിൽ

അംഗീകാരം നൽകിയതായി അറി��.
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
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അടിയ�ിരമായി പി�ാേറ��െ��ം
ആവശ�െ��െകാ�്  2019 നവംബർ 19-ാം തീയതി
േകരള നിയമസഭ ഐകകേ�ന �േമയം
പാ�ാ�ിയിയി���ം ആയത് 
േക�സർ�ാരിെ�

��യിൽെ���ിയി���മാണ് . ഇതിെന
സംബ�ി� േക� സർ�ാരിെ� �തികരണം
ലഭ�മായി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


