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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 541 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

�റ�ഖ��െട സമ� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.വി.�േമഷ് ,
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 

േഡാ. �ജിത് വിജയൻപി� 

�ീ. അഹ�ദ് േദവർേകാവിൽ

(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�, �രാേരഖ വ��് മ�ി)

(എ) ല�ദ�ീപിേല�� ചര�കട�ിൽ �ധാന പ��

േബ�ർ �റ�ഖ�ിെ� സമ� വികസന�ിന്

മാ�ർ �ാൻ ത�ാറായി�േ�ാ;

(എ) ല�ദ�ീപിേല�് ഇ�നമട��� �ധാന

ചര�കെള�ാം േബ�ർ �റ�ഖ� നി�ാണ് കയ�ി

അയ�ി��ത്.  �ടർ�് ല�ദ�ീപ്  ഭരണ�ടം

ആവശ�െ��� �കാരം ല�ദ�ീപിേല��

ചര�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിന് േബ�രിൽ ഒ�

ബർ�് നിർ�ി��തിന് ആവശ�മായ �ലം

വി�നൽ��തിന്  അവ�മായി

കരാറിേലർെ��ക��ായി.  എ�ാൽ MoU
 ഒ�വെ��ി�ം ബർ�് നിർ�ാണ�ിൽ നി�്

ല�ദ�ീപ്  ഭരണ�ടം പിേ�ാ�േപായി.  മാ�മ�,
ഇേ�ാൾ രാ�ീയ�ം മ��� ചില കാരണ�ളാൽ

ല�ദ�ീപിേല�� ചര�നീ�ം വളെര

�റ�ി��്.    എ�ാ�ം ദ�ീപസ�ഹേ�ാട്

ഏ��ം അ��� �റ�ഖം എ� നിലയി�ം,
ന�െട സം�ാന�മായി ദ�ീപ്  സ�ഹ�ി��

ബ��ം പരിഗണി�് ഇവിെട നി�� ചര�നീ�ം

കാല�മ�ിൽ പഴയേപാെലയാ�െമ�ാണ്

ന�െട �തീ�.  േബ�ർ �റ�ഖ�ിെ�

വികസന�ി�� ഒ� മാ�ർ �ാനിന് �പം

നൽകിയി��്.

     േബ�ർ �റ�ഖ�ിൽ  ക�ൽവഴി��

ചര�നീ�ം നട��തിനാവശ�മായ വാർഫ്,
െ�യി�കൾ �ട�ിയ അടി�ാന

സൗകര��െള�ാ��്. നിലവിൽ ചില ഭാഗ�ളിൽ

3 മീ�ർ മാ�മാണ് ആഴ��ത്. ഇത് 4.5 മീ�ർ

ആയി വർ�ി�ി��തിന് 12.5 േകാടി �പ െചലവ്

വ�� �ഡ്ജിംഗ് �വർ�ന�ൾ�് െട�ർ

�ണിെ��ി�ം ആദ� െട�റിൽ േയാഗ�ത��

ഒ�ിലധികം കരാ�കാർ ഇ�ാ�തിനാൽ റീെട�ർ

െച�ിരി�കയാണ്. പടിപടിയായി ആഴം 8
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മീ�റായി വർ�ി�ി�ാ�ം ആേലാചന��്. ഇവിെട

ഒ� ബർ�് �ടി നിർ�ി��തിന് െചൈ�

ഐ.ഐ.ടി ഡീെ�യ്ൽഡ്  േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ിയി��്. ഇതിനാവശ�മായ �ലം

കെ���തി�ം മ��� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വരികയാണ്.

   വിഴി�ം �റ�ഖം ക�ീഷൻ െച��േതാെട

ന�െട െച�കിട �റ�ഖ�ൾ വഴി��

ചര�നീ�ം വർ�ി�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്.
അതി� പര�ാ�മായ നിലയിൽ ന�െട േബ�ർ,
വിഴി�ം, െകാ�ം, അഴീ�ൽ �റ�ഖ�െള

വികസി�ി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�

വരികയാണ്. ഈ രംഗ�് ��തൽ ൈവദ����

േറാ�ർഡാം �റ�ഖ അധി�ത�മായി ചർ�കൾ

നട���്. 

(ബി) എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; (ബി) ല�ദ�ീപിേല�് ഇ�നമട��� �ധാന
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െച�ിരി�കയാണ്. പടിപടിയായി ആഴം 8
മീ�റായി വർ�ി�ി�ാ�ം ആേലാചന��്. ഇവിെട

ഒ� ബർ�് �ടി നിർ�ി��തിന് െചൈ�

ഐ.ഐ.ടി ഡീെ�യ്ൽഡ്  േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്
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കെ���തി�ം മ��� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വരികയാണ്.

   വിഴി�ം �റ�ഖം ക�ീഷൻ െച��േതാെട

ന�െട െച�കിട �റ�ഖ�ൾ വഴി��

ചര�നീ�ം വർ�ി�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്.
അതി� പര�ാ�മായ നിലയിൽ ന�െട േബ�ർ,
വിഴി�ം, െകാ�ം, അഴീ�ൽ �റ�ഖ�െള

വികസി�ി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�

വരികയാണ്. ഈ രംഗ�് ��തൽ ൈവദ����

േറാ�ർഡാം �റ�ഖ അധി�ത�മായി ചർ�കൾ

നട���്. 

(സി)

ആല�ഴ �റ�ഖെ� മിക� മെെറനാ�ം സ��

വിേനാദസ�ാര േക�മാ�ം വികസി�ി��തിന്

ത�ാറാ�ിയി�� സാധ�താ റിേ�ാർ�ിെ�

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

(സി) ആല�ഴ �റ�ഖ�് പാസ�ർ െടർമിനലിെ�

നിർ�ാണ�ി�ം �റ�ഖെ� മറീനയായി

വികസി�ി��തി�മായി െ�ാേ�ാസൽ

ത�ാറാ� �തിന് െസ�ർ േഫാർ മാേനെ��്

ഡവലപ്െമ�് (CMD) തി�വന��രം എ�

�ാപനെ� നിേയാഗി�ി��. CMD
തി�വന��രം 500 േകാടി �പ�െട വികസന

പ�തികൾ ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� കൺെസപ്�്

േനാ�് ത�ാറാ�ി സമർ�ി�ി��്.

നിലവിൽ ത�ാറാ�ിയിരി�� 500 േകാടി

�പ�െട േ�ാജ�്  സം�ാന സർ�ാരിന്  വൻ

സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ��താകയാൽ

�സരീസ്  േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി �റിസം

ഡി�ാ ർ�്െമ�ിെ� കീഴിൽ �ർ�ിയാ�ാൻ

ഉേ�ശി�� ആല�ഴ കടൽ�ാല �ിെ� പണി

�ർ�ിയായി വ�� �റ�്  അതി� സമാ�രമായി

30 മീ�ർ നീള�ി�ം 12 മീ�ർ വീതിയി�ം ഒ� വാർഫ് 
പണിയാ�ം ��ത വാർഫിെ� ഒ�ാം ഘ�ം

�ർ�ിയാ�ി ര�ാം ഘ��ിൽ ഈ വാർഫ് 
എ�്�ൻഡ്   െച�് വീ�ം ര�് വാർ�കൾ �ടി

കണ�് െച�് ഒ� മറീന വികസി�ി�� വിഷയം

മാരിൈടം േബാർഡ്  പരിേശാധി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


