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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 401 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

മാരിൈടം േബാർഡിെ� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം നൗഷാദ് ,
�ീ വി േജായി, 

�ീ. പി. ന��മാർ, 
�ീ എം �േകഷ്  

�ീ. അഹ�ദ് േദവർേകാവിൽ

(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� േനാൺ േമജർ േപാർ�കൾ

വികസി�ി�് പര�ാ�മായ സൗകര��ൾ

ഏർെ���ി സ�� വ�ാപാരം

വി�ലെ����തിൽ സം�ാന മാരിൈടം

േബാർഡ്  നട�� �വർ�ന�ൾ

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാനെ� �ധാനെ�� േനാൺ േമജർ

േപാർ�കൾ വികസി�ി�് സ��വ�ാപാരം

െമ�െ��� വാനാണ് �മി��ത്. ഇതിെ�

ഭാഗമായി േകരള മാരിൈടം േബാർഡ്  �ധാന

േനാൺ േമജർ �റ�ഖ�ളിൽ നട�ിലാ�ിവ��

�വർ�ന�ൾ �വെട േചർ��.

1. വിഴി�ം

വിഴി�ം �റ�ഖ�് ISPS േകാഡ്  നട�ിൽ

വ���തി�� �വർ�ന�ൾ അവസാന

ഘ��ിലാണ്. വലിയ�റകടൽ�ാലം റി�യർ

െച��തിന് െചൈ� ഐ.ഐ.ടി�െട ഓഷ�ൻ

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗെ�െ�ാ�്

പരിേശാധി�ി�് �ന��ാരണ �വർ�ന�ൾ

നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�വ��.

2.െകാ�ം

നിലവി�� 178 മീ, 101 മീ. നീള�� വാർ�കൾ

േയാജി�ി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. �റ�ഖ�് ISPS േകാഡ്

നട�ിലാ��തി�� നടപടി

അവസാനഘ��ിലാണ്. െകാ�ം �റ�ഖെ�

ഇമിേ�ഷൻ െച�് േപാ�് ആയി

�ഖ�ാപി��തി�� നടപടി�മ��ം

�ർ�ീകരി�വ��. �റ�ഖ�ിെ� ആഴം

വർ�ി�ി��തി�� െ�ാജ�് റിേ�ാർ�്

സാഗർമാല പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

നട�ിലാ�� തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. �റ�ഖ�� �മിയിൽ container
stack yard, container freight station, fish
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processing unit എ�ീ പ�തികൾ

പരിഗണനയിലാണ്.

3. േബ�ർ

േബ�ർ �റ�ഖെ� േറാഡ്  കണ�ിവി�ി

വി�ലീകരി��തി�ം െറയിൽ ബ�ം �ാപി�

�തി�ം െ�ാജ�് റിേ�ാർ�കൾ

ത�ാറാ�ിയി��്. �റ�ഖ�ിെ� ആഴം 6 മീ

ആയി വർ�ി�ി��തി�� െ�ാജ�് റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ി; ആയത് പരിേശാധി�വ��.
�തിയതായി ഏെ��� േകാവിലകം �മിയിൽ

കെ��ർ �ാ�ിംഗ് യാർഡ് , േഗാഡൗൺ എ�ിവ

നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
�റ�ഖ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി EDI
സംവിധാനം, ഇമിേ�ഷൻ െച�് േപാ�്, ISPS
േകാഡ്  എ�ിവ നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��.

4. തലേ�രി

തലേ�രി കടൽ�ാലെ� ൈപ�കമായി

നിലനിർ�� തിനായി െചൈ� ഐ.ഐ.ടി�െട

ഓഷ�ൻ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗെ�െ�ാ�്

പരിേശാധി�ി�് റിേ�ാർ�് ലഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�വ��.

5. അഴീ�ൽ

അഴീ�ൽ �റ�ഖ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി EDI
സംവിധാനം, ഇമിേ�ഷൻ െച�് േപാ�്, ISPS
േകാഡ് , ക��കൾ�് ��ജല വിതരണ�ിനായി

ൈപ�് ൈലൻ �ാപി��തി�� നടപടികൾ

എ�ിവ സ�ീകരി� വ��. അഴീ�ൽ �റ�ഖ�്

െപാ�ാനി മാ�കയിൽ ഒ� �ഡ്ജ്ഡ്

െമ�ീരിയൽ െ�ാ��ിംഗ് �ണി�്

�ാപി��തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�വ��.

6. െകാ���ർ

10 േകാടി �പ െചലവിൽ �ഡ്ജിംഗ്, ലാ�്

റി�േമഷൻ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി.

(ബി) �റ�ഖ വ�വസായ രംഗെ� നിേ�പ സാധ�തകൾ

സംരംഭകർ�് ��ിൽ അവതരി�ി�ാനായി

ഓൺൈലൻ നിേ�പക സംഗമം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� െച�കിട �റ�ഖ�ളിെല നിേ�പ

സാധ�തക�ം, �റ�ഖ�് നട�ാേ�� വികസന

പ�തികെള��ി�ം അവേബാധം ലഭി��തിനായി

ഈ രംഗെ� നിേ�പകെര�ം, വിദ�െര�ം

ഉൾെ���ി ഒ� ഓൺൈലൻ നിേ�പക സംഗമം

സംഘടി�ി�. ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ
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ലഭി� േ�ാജ�കൾ േകരള മാരിൈടം േബാർഡ്

പരിേശാധി�് വ��. 

(സി)

താ�ര�പ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ പ�തികൾ

�വർ�ിപഥ�ിൽ എ�ി�ാൻ മാരിൈടം

േബാർഡ്  �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� െച�കിട �റ�ഖ�ളിെല നിേ�പ

സാധ�തക�ം, �റ�ഖ�് നട�ാേ�� വികസന

പ�തികെള��ി�ം അവേബാധം ലഭി��തിനായി

ഈ രംഗെ� നിേ�പകെര�ം, വിദ�െര�ം

ഉൾെ���ി ഒ� ഓൺൈലൻ നിേ�പക സംഗമം

സംഘടി�ി�. ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

ലഭി� േ�ാജ�കൾ േകരള മാരിൈടം േബാർഡ്

പരിേശാധി�് വ��. 

(ഡി) അഴീ�ൽ �ീൻഫീ ൽഡ്  ഫീഡർ േപാർ�്, േബ�ർ,
െപാ�ാനി �ട�ിയ വാണിജ� �ാധാന���

�റ�ഖ��െട വികസന പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതി അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) അഴീ�ലിൽ നിലവി�� െതേ� �ലി��ി� േചർ�്

കടലിൽ �തിയ �റ�ഖം നിർ�ി��തിനായി

മലബാർ ഇ�ർനാഷണൽ േപാർ�് & െസസ്

ലിമി�ഡ്  എ� േപരിൽ (�ൻപ്  അഴി�ൽ േപാർ�്

ലിമി�ഡ്) �േത�ക ക�നി �പീകരി�ി��്.

പ�തി�െട DPR മായി ബ�െ��് സാേ�തിക

ഉപേദ�ാവായ Howe Engineering Projects (I)
Pvt. Ltd. സമർ�ി� ഡിൈസൻ സാേ�തികമായി

അവേലാകനം െച�് ഉപേദശം

സമർ�ി��തിനായി െചൈ� IIT െയ

സമീപി�ക��ായി. അവർ സമർ�ി�

റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സാേ�തിക

ഉപേദ�ാവ് ത�ാറാ�ി വ�� വിശദമായ പ�തി

റിേ�ാർ�് (DPR) അ�ിമ ഘ��ിലാണ്.
പാരി�ിതിക പഠന�ിനായി State
Environmental Impact Assessment Authority
(SEIAA) Terms of Reference അംഗീകരി�ി��്.
ടി പഠനം �േരാഗമി �കയാണ്. േക�

സർ�ാരിെ� ഭാരത് മാല പരിേയാജന പ�തി�െട

ഭാഗമായി, NH-66 േപാർ�മായി ബ�ി�ി��

േറാഡ്  നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് PWD, NHAI
എ�ിവ�മായി ചർ�കൾ നട�ിവ��.
അഴീ�ലിൽ �റ�ഖം

വികസി�ി��തിേനാെടാ�ം, �റ�ഖാധി�ിത

വ�വസായ േമഖല�െട�ം, �േത�ക സാ��ിക

േമഖല�െട�ം വികസന�ിന് സാധ�താ പഠന

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��തിന് കൺസൽ��ായി

Tata Consulting Engineers Ltd. എ� ക�നിെയ

നിയമി�ി��്. കടലിൽ �പം െകാ� 146.61
ഏ�ർ �ലം MIPS Ltd. ക�നി�് പതി�

നൽ��തി�� അേപ� ക�ർ കള�ർ�്

സമർ�ി�ി��്.

െപാ�ാനി �റ�ഖവികസന�ിനായി മലബാർ

േപാർ�്സ്  എ� ക�നി െ�ാേ�ാസൽ
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സമർ�ി�ി��െവ�ി�ം 200 മീ�ർ നീള��

തടയണയ�ാെത കാര�മായ നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ നട�ിയി�ി�ാ�

സാഹചര��ിൽ േമൽ ക�നി�മായി ഏർെ��

എ�ിെമൻറ്  റ�് െച��തിന് േനാ�ീസ്

നൽകിയിരി�കയാണ്.

േബ�ർ �റ�ഖ�് നിലവി�� വാർ�ക�െട

ഉ�ിേല�ം കടൽ ഭാഗേ��ം �തിയ െബർ�്

നിർ�ി��തി�ളള െ�ാജ�് ത�ാറാ�ിയി��്.
�ടാെത �റ�ഖെ� േറാഡ്  കണ�ിവി�ി

വി�ലീകരി��തി�ം െറയിൽ ബ�ം

�ാപി��തി�ം െ�ാജ�് റിേ�ാർ�കൾ

ത�ാറാ�ിയി��്. �റ�ഖെ� ആഴം 6 മീ ആയി

വർ�ി�ി��തി�� െ�ാജ�് റിേ�ാർ�്

പരിേശാധി�വരികയാണ്. �തിയതായി ഏെ���

േകാവിലകം �മിയിൽ കെ��ർ �ാ�ിംഗ്

യാർഡ് , േഗാഡൗൺ എ�ിവ നിർ�ി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. �റ�ഖ

വികസന�ിെ� ഭാഗമായി EDI സംവിധാനം,
ഇമിേ�ഷൻ െച�് േപാ�്, ISPS േകാഡ്  എ�ിവ

നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


