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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 563 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇ�ർമീഡിയ�് �റ�ഖ�ൾ �േഖന�ളള ചര�് ൈകകാര�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ ,
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ. െക.വി.�േമഷ്  

Shri Ahammad Devarkovil
(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ചര�് ൈകകാര�ം െച��തിന്
സംവിധാന�� ഇ�ർമീഡിയ�് �റ�ഖ�ൾ
ഏെതാെ�യാണ്; ഇവ�െട ചര�് ൈകകാര�ം
െച��തി�� �തിവർഷ േശഷി�ം ഉപേയാഗ�ം
ത�ിൽ വ�ത�ാസം നിലനിൽ��േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് പരിഹരി�  ്ഉപേയാഗം െമ�െ����തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ചര�് ൈകകാര�ം െച��
സംവിധാന�� ഇ�ർമീഡിയ�് �റ�ഖ�ൾ
െകാ�ം, േബ�ർ എ�ിവയാണ്. ഇവ�െട ചര�്
ൈകകാര�ം െച��തി�� �തിവർഷ േശഷി�ം
ഉപേയാഗ�ം ത�ിൽ വ�ത�ാസം നിലനി���്.
ആയത് പരിഹരി�  ്ഉപേയാഗം
െമ�െ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��. െകാ�ം 1. െകാ�ം �റ�ഖ�് മൾ�ി
പർ�സ്  ബർ�ിെ� ആദ�ഘ�മായ 101 മീ�റിെ�
നിർ�ാണം സാഗർമാല പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

�ർ�ിയാ�ിയി��്. ��ത ബർ�ിെ� ര�ാം
ഘ� വികസന�ിെ� ഭാഗമായി 74 മീ�ർ വാർഫ്
എ�്�ൻഷെ� �ാ�് ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ി
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. 2. വലിയ
ക��കെള ആകർഷി��തിനായി ആഴം 10-12
മീ�ർ വർ�ി�ി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�വ��. 3. െകാ�ം �റ�ഖ�് േറാഡ്  /
െറയിൽ കണ�ിവി�ി ഏർെ����തിെ�
ഭാഗമായി ഡി.പി.ആർ / ടി.എഫ്.ആർ

ത�ാറാ��തിന് IPRCL എ� േക�
ഏജൻസി�മായി എ�ിെമ�് ഒ�വ�്
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. 4. െകാ�ം
�റ�ഖം േദശീയ പാത 47 –മായി
ബ�ി�ി��തിന് 1.12 കിേലാമീ�ർ നീള��
െകാ�ം – െകാ� പിലാ�ട്  േറാഡിെ� നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ിയി��്. 5. െകാ�ം �റ�ഖ�് 40
ടൺ കൈ�നർ ഹാൻഡ�ിംഗ് െ�യിൻ, റീ�്
�ാ�ർ, 20 ടൺ െ�യിൻ , േഫാർ�് ലി�്,
െവയിംഗ് െമഷീൻ, വി.ടി.എം.എസ്  �ട�ിയ
ഉപകരണ��ം ഇ.ഡി.ഐ സൗകര���ം എം.ടി
മലബാർ എ� ട�ിെ� േസവന�ം
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ഏർെ���ിയി��്. േബ�ർ േബ�ർ �റ�ഖ�്

ക�ൽ ചാനലിെ� ആഴം നിലനിർ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�വ��. നിലവി�� വാർഫിെ�
പടി�ാ�ഭാഗ�് 150 മീ�ർ നീള�ി�ം കിഴ�്
ഭാഗ�് 200 മീ�ർ നീള�ി��� വാർ�കൾ
നിർ�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
വലിയ ക��കൾ അ��ി��തിനായി േബ�ർ
�റ�ഖ�് ചാനലിെ� ആഴം 7 മീ�റായി
വർ�ി�ി��തിനായി ക�ാ�ി�ൽ �ഡ്ജിംഗ്
െച��തി�� ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ിയി��്.
��തായി അക�യർ െച� േകാവിലകം �മിയിൽ
കൈ�നർ �ാ�ിംഗ് യാർഡ് , േഗാഡൗൺ
എ�ിവ നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. േബ�ർ �റ�ഖ�് േറാഡ്  /
െറയിൽ കണ�ിവി�ി �ാപി��തിന്

ഐ.പി.ആർ.സി.എൽ എ� േക� ഏജൻസി
സമർ�ി� ഡി.പി.ആർ / ടി.എഫ്.ആർ (�ാ�്)
പരിേശാധനയിലാണ്. ഇ� സംബ�ി�്

സാഗർമാല �ീം വഴി ഫ�് ലഭ�മാ�� കാര�ം
പരിഗണി�വ��. േബ�ർ �റ�ഖ�് 40 അടി
കൈ�നർ ഹാൻഡ�ിംഗ് െ�യിൻ, റീ�  ്�ാ�ർ,
20 ടൺ െ�യിൻ, 4 ഫി�ഡ്  െ�യി�കൾ,
െവയിംഗ് െമഷീൻ, വി.ടി.എം.എസ്  സൗകര���ം
എം.ടി േകരളം, എം.ടി.ചാലിയർ, എം.ടി സാ�തിരി
�ട�ിയ ട�ക�െട സൗകര��ം
ഏർെ���ിയി��്. േബ�ർ �റ�ഖ�ിെ�

സമ�വികസന�ിനായി മാ�ർ �ാൻ
സംബ�ി� RFP, DPR എ�ിവ
ത�ാറാ��തി�� െടൻഡർ
�ണി�ിരി�കയാണ്.

(ബി) സം�ാനെ� െച�കിട �റ�ഖ��െട
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ; �റ�ഖ�ളിൽ
നി�� വ�മാന�ിൽ ഏ��റ�ിൽ
ഉ�ായി�േ�ാ; വ�മാന വർ�നവ്
ഉ�ാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(ബി) സം�ാനെ� െച�കിട�റ�ഖ�ളിൽ ഉൾെ��വ
യാണ് വിഴി��ം അഴീ��ം. ഈ �റ�ഖ�ളിൽ
നി�� വ�മാന�ിൽ ഏ��റ�ി�കൾ
ഉ�ായി��്. വിഴി�ം വിഴി�ം �റ�ഖ എരിയ
�ഡ്ജ്  െച�് ആഴം വർ�ി�ി��തി��
നടപടി സ�ീകരി�വ��. സീേവർഡ് , ലീേവർഡ്
വാർ�ക�െട െറ�ിഫിേ�ഷൻ �വർ�ികൾ

നട�വ��. ഐ.എസ് .പി.എസ്  േകാഡ്
�ാപി��തിന് ഐ.ആർ.എസ്  സർേ� നട�ി

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. �റ�ഖ�്

ഫയർൈഫ�ിംഗ് സി�ം �ാപി��തിന്

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. വിഴി�ം �റ�ഖ�്

� േച�് െഫസിലി�ീസ്  ഒ���തിന് 29 ല�ം
�പ�െട ���ി ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ് വ��്
�ഖാ�ിരം �ർ�ീകരി�വ��. അഴീ�ൽ ��തൽ
ചര�് നീ�ം �റ�ഖ�ൾ വഴി
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േക�ീകരി��തിനായി അഴീ�ൽ �റ�ഖ ചാനൽ
ആഴം ���തി� ISPS �കാര�� �ര�
�മീകരണ�ൾ �ാപി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�വ��. അഴീ�ൽ �റ�ഖ�് 2021
�ൈല മാസം �തൽ ക�ൽ ഗതാഗതം
�നരാരംഭി�ക�ം ഇ�വെര 7 തവണ ക�ൽ
വരിക�ം െച�ി��്. �റ�ഖ�് എ�ിേ���

ക��കൾ�് ��ജലവിതരണ�ിനായി ൈപ�്
ൈലൻ �ാപി��തിന് 2 േകാടി �പ അ�വദി�.
�റ�ഖ�് ക�ംസ് , ഇ.ഡി.ഐ, ഇമിേ�ഷൻ
െച�് േപായി�് എ�ിവ �ാപി��തിന്

നടപടികൾ ആരംഭി�. ക�ൽ ചാനൽ മാർ�ിംഗ്
േബായകൾ �ാപി�ക�ം െറ�് െഷഡ്
നിർ�ാണം ആരംഭി�ക�ം െച�. �ടാെത വലിയ
ക��കെള ആകർഷി��തിന് െമ�ാനി�ൽ
�ഡ്ജിംഗ് ആരംഭി��തി�� നടപടി�ം
സ�ീകരി�വ��. അഴീ�ൽ �റ�ഖ�്

അടി�ാന സൗകര�ം വികസി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി 450 എ� .്പി ക�ാസി�ി�� ഒ� ട�്
ക�ീഷൻ െച�് �വർ�ന�മമാ�ിയി��്.
അഴീ�ൽ �റ�ഖെ� ക�ംസ്  േനാ�ിൈഫഡ്
േഗാഡൗൺ നവീകരി�� തി�ം െറ�് െഷഡ്
നിർ�ി��തി�മായി യഥാ�മം 14 ല�ം, 34
ല�ം �പ�െട ���ികൾ ഹാർബർ
എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �ഖാ�ിരം �ർ�ീകരി�

വ��. േകാ�ൽ ഷി�ിംഗിെ� ഭാഗമായി െകാ�ി,
േബ�ർ, അഴീ�ൽ, െകാ�ം േക�ീകരി�്
കൈ�നർ ഷി�കൾ സർ�ീസ്  നട���്.
അ�വഴി വ�മാന വർ�നവ് ഉ�ായി��്. �ടാെത
കൈ�നർ ഓ�േറഷൻ
േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി NATPAC – െ�
പഠന റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ െകാ�ം,
േബ�ർ, അഴീ�ൽ �റ�ഖ�ളിേല�് കൈ�നർ
െകാ� േപാ��തി�� ഇൻെസ�ീവ്
�ഖ�ാപി�ി��്. േകാ�ൽ ഷി�ിംഗ്
േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി ഷി�ിംഗ്
ൈലേന�ിന് ന�ിവ�� ഇൻെസ�ീവിെ� മിനിമം
20% ബ�െ�� Importers/Exporters –ന്
ന�വാ�ം ഉ�രവായി��്. �ടാെത ചര�് ലഭ�ത
ഉറ�വ���തിനായി ��ത േമഖലയിെല
സംരംഭകെര ഉൾെ���ിെ�ാ�് േ�ഡ്  മീ�ക�ം
സംഘടി�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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