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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 562 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ഴ െമഗാ �റിസം സർക��് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. വിൻെസ�് ,
�ീ. ഐ. സി. ബാല��ൻ , 

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്, 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കായൽ �റിസം സാധ�തകെള

�േയാജനെ���ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� കായൽ �റിസ�ിെ� �ാധാന�ം

മന�ിലാ�ി വിേനാദ സ�ാര വ��് നിരവധി

പ�തികൾ ആവി�രി� നട�ാ�ി വ���്.
കായൽ �റിസ�ിെ� �ധാന

െഡ�ിേനഷ�കളിൽ ഒ�ായ �മരകെ�

സ�േദശ്  ദർശൻ 2.0 പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ിയി��്. കായൽ �റിസം

ഉൾെ�െട�� �വർ�ന�ൾ�് പ�ാ�ല

സൗകര�ം ഒ��കയാണ് ഈ പ�തിയി�െട

ല��മി��ത്. കായൽ േമഖലകളിൽ ആവശ�മായ

പ�ാ�ല സൗകര�ം ഒ���തി� വിവിധ

പ�തികളി�െട �വർ�ന�ൾ സംഘടി�ി��.
ഹൗസ്  േബാ�് യാ� ഉൾെ��� േമഖലയാ�

കായൽ �റിസ�ിെ� �ഖ� ഘടകെമ�തിനാൽ

ഹൗസ്  േബാ�കൾ�ായി വ��് ഒേ�െറ േബാ�്

െടർമിന�കൾ നിർമി�ി��്. ആല�ഴ ജി�യിെല

��മട ഫിനിഷിങ്  േപായി�ിെല ഹൗസ്  േബാ�്

െടർമിന�ം േബാ�് ലാൻഡിങ്  ഏരിയ�മാണ്

ഇതിൽ �ധാനം. ഇതി� �റെമ അ���ി ഹൗസ്

േബാ�് െടർമിനൽ, ക�ി�ാടം ഹൗസ്  േബാ�്

െടർമിനൽ, ക�മാടി വിള�മരം ൈന�് ഹാൾ�്

െടർമിനൽ, ത��ിെല ൈമേ�ാ െഡ�ിേനഷൻ

ഡവലപ്െമ�്, ത�ീർ��ം ഹൗസ്  േബാ�്

െടർമിനൽ, െന��ടി ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ,
േതാ���ി ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ, കായം�ളം

ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ, വ��ായൽ ൈന�്

ഹാൾ�് െടർമിനൽ എ�ിവ�ം

�വർ�ന�മമാണ്.

ഹൗസ്  േബാ�കളിൽ നി�� മാലിന�ം

സം�രി�ാ�� നടപടി�ം വ��്



2 of 5

സ�ീകരി�ി��്. ഇതിനായി �മരക�ം, ആല�ഴ

എ�് േ�ാ�ി�ം ഓേരാ സ�ീേവജ്  �ീ�്െമ�്

�ാ�കൾ ആരംഭി�ി��്. �ടാെത കായലിൽ

സർവീസ്  നട�� ഹൗസ്  േബാ�കളിൽ നി�

�ചി�റി മാലിന�ം  േശഖരി�് �മരകം സ�ീേവജ്

�ീ�്െമ�് �ാ�ിൽ എ�ി�ാനായി 15 ക�. മീ�ർ

േശഷി�� സ�ീേവജ്  ബാർ�ം വ��ി��്.

�മരകം കവണാ�ിൻകര ചീ��ൽ

എ�ിവിട�ളിൽ േബാ�് ലാൻഡിങ്  എരിയ�ം

നാ�പ�ിൽ ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിന�ം വിേനാദ

സ�ാര വ��് നിർമി�ി��്.

കായൽ �റിസ�മായി ബ�െ�� വിേനാദ

സ�ാര �ാധാന��� േക��ൾ ഉൾെ���

തി�വന��രം ജി�യിെല േവളി കായൽ �റിസം

വിേ�ജ് , കഠിനം�ളം അ�െത�് ബാ�് വാ�ർ

േകാറിേഡാർ �റിസം പ�തി, കാ�ിൽ കായൽ

തീരെ� േബാ�്�ബ് , െകാ�ം ജി�യിെല അ��ടി

- മൺേറാ, പര�ർ -െപാഴി�ര േബാ�് െജ�ി,
മല�റം - ബി�ം കായൽ, ക�ർ ജി�യിെല

ക�ായി കായലിെല േബാ�് െജ�ി കാസറേഗാഡ്

വലിയപറ�് കായലിെല വാട�ൽ, മാവില�ട�റം

േബാ�് െജ�ികൾ എ�ിവ വിേനാദ സ�ാര വ��്

ആവി�രി� നട�ാ�കയാണ്.

കായൽ �റിസം ��തൽ ആകർഷകമാ�ാൻ

വിേനാദ സ�ാര വ��് 2019ൽ ചാംപ�ൻസ്

േബാ�് ലീഗ് (സി. ബി. എൽ.) ആരംഭി�ി��.
േകാവിഡ്  മഹാമാരി �ലം 2020 – 21 കാല�

�ട�ിയ സി. ബി. എൽ., 2022ൽ മിക� 

ജനപ�ാളി�േ�ാെട �നഃരാരംഭി�.

�ടാെത കിഫ്ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�്

തി�വന��രം ആ�ളം കായൽ

�ന��ീവന�ി�� പ�തി�് 24.02.2023െല

സ. ഉ. (ൈക) ന�ർ 10/2023/�റിസം ഉ�രവ്

�കാരം 93 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി

നൽകിയി��്. 

(ബി) അൻപത് േകാടിയിേലെറ �പ െചലവഴി�് നിർ�ി�

ആല�ഴ െമഗാ �റിസം സർക��് പ�തി�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ‘Development of Backwaters Circuit in
Alappuzha in Backwater Region as a mega
Circuit in Kerala’ എ� പ�തി�്

12.07.2013െല സ. ഉ. (സാധാ.) 5749/2013/
�റിസം ന�ർ സർ�ാർ  ഉ�രവ് �കാരം

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��. 47.62 േകാടി �പ

േക� വിഹിത�ം 4.63 േകാടി �പ സം�ാന

വിഹിത�ം േചർ�ാ� പ�തി�് അ�മതി
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നൽകിയത്. 21 ഘടക�ൾ�ായി െമാ�ം 52.25
േകാടി െചലവ് കണ�ാ�ി പ�തി� �ൻ�ർ

വിഹിതമായി േക�ം 9,52,00,000 �പ

31.03.2013, 13.05.2013, 30.09.2013 എ�ീ

തീയതികളിലായി അ�വദി�. 

�ടർ� േക� ഫ�് ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ

14.12.2015ൽ �റിസം മ�ി�െട അധ��തയിൽ

നട� േയാഗ�ിൽ പ�തി� െചലവഴി� �ക

�റിസം വ��ിൽ നി�ം ഏജൻസികൾ�

നൽകാൻ തീ�മാനി�. 21 ഘടക�ളിൽ 2 എ�ം

ഒഴിവാ�ി ബാ�ി 19 പ�തികളാ� നട�ാ�ാൻ

ഉ�ായി��ത്. ഇവ�െട �േരാഗതി ഇ�കാരം

ആണ്:

�ർ�ിയാ�ിയ പ�തികൾ: 

1. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് അ���ി

2. ക�ി�ാടം ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ

3. ൈന�് ഹാൾ�് െടർമിനൽ അ�് ക�മാടി

വിള�മരം

4. ൈമേ�ാ െഡ�ിേനഷൻ ഡവലപ്െമ�് അ�്

ത��്

5. ൈമേ�ാ െഡ�ിേനഷൻ ഡവലപ്െമ�് അ�്

വ�ാ�രചിറ

6. ൈമേ�ാ െഡ�ിേനഷൻ ഡവലപ്െമ�് അ�്

�തിരവ�ംചിറ

7. ഇം�വ്െമ�് ഓഫ് വാെട കനാൽ ആൻഡ്

െകാേമർഷ�ൽ കനാൽ

8. ആല�ഴ െഹറിേ�ജ്  ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ്

�ീ�്സ്  ഡവലപ്െമ�് ആസ്  എ �റിസം പാേ�ജ്

9. ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് വിജയാ പാർ�്

10. ഡലപ്െമ�് ഓഫ് സീ വ� പാർ�്

11. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് ത�ീർ��ം

12. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് െന��ടി

13. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് േതാ���ി

�വർ�ന�ിന് CRZ അ�മതി ലഭി�ാ��വ:

1. ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് ബീ�് അ�് അർ��ൽ 



4 of 5

2.  ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് ബീ�് അ�് േതാ���ി 

3. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് കായം�ളം 

ഇൻലാൻഡ്  വാ�ർ േവ അേതാറി�ി�െട അ�മതി

ലഭിേ��ത്:

1. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് പ�ാ���ി

പണി �ർ�ിയാെയ�ി�ം �ളയെ� �ടർ�

േക�പാ�കൾ സംഭവി�് അ����ണി 

ആവശ���ത്:

1. ൈന�് ഹാൾ�് െടർമിനൽ അ�് വ��ായൽ

�ർ�ിയാ�ാൻ ബാ�ി��ത്:

1. എ�ാബ്ളിഷിംഗ് സീേവജ്  �ീ�്െമ�് �ാ�്സ് ,
വ��ായൽ

(സി)

��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി പണികഴി�ി�

പേ�ാളം െടർമിന�കൾ

ഉപേയാഗ�ന�മായിരി�കയാേണാ എ�്

അറിയി�േമാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവേ�ാെട

കാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിെല 19 ഘടക�ളിൽ 13 എ�ം

�ർ�ീകരി�. ബാ�ി ആെറ��ിെ� നിലവിെല

�ിതി ഇ�കാരമാണ്: 

ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് ബീ�് അ�് അർ��ൽ,
ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് ബീ�് അ�് േതാ���ി, ഹൗസ്

േബാ�് െടർമിനൽ അ�് കായം�ളം എ�ിവ�െട

�വർ�ന�ിന് CRZ അ�മതി ലഭി�ാ��്.

പ�ാ���ിയിെല ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ

നിർമാണം �ർ�ിയാെയ�ി�ം ഇൻലാൻഡ്  വാ�ർ

േവ അേതാറി�ി�െട അ�മതി ലഭി�ി�ി�. 

വ��ായലിെല ൈന�് ഹാൾ�് െടർമിനൽ

�ർ�ിയാെയ�ി�ം �ളയെ� �ടർ�്

േക�പാ�കൾ സംഭവി�തിനാൽ അ����ണി

ആവശ���്. 

വ��ായലിെല സ�ീേവജ്  �ീ�്െമ�് �ാ�ിെ�

നിർമാണം �ർ�ിയായി�ി�. കരാ�കാരെന

െടർമിേന�് െച�ിരി�കയാണ്.

CRZ അ�മതി േനടാ�ം അ����ണികൾ

നട�ാ�ം നിർമാണം �ർ�ിയാ�ാ���

നടപടികൾ �േരാഗതിയിലാണ്.

(ഡി) ��ത പ�തി േവഗ�ിൽ �ർ�ിയാ�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
(ഡി) ��ത പ�തിയിെല 19 ഘടക�ളിൽ 13 എ�ം

�ർ�ീകരി�. ബാ�ി ആെറ��ിെ� നിലവിെല

�ിതി ഇ�കാരമാണ്: 

ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് ബീ�് അ�് അർ��ൽ,
ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് ബീ�് അ�് േതാ���ി, ഹൗസ്
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േബാ�് െടർമിനൽ അ�് കായം�ളം എ�ിവ�െട

�വർ�ന�ിന് CRZ അ�മതി ലഭി�ാ��്.

പ�ാ���ിയിെല ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ

നിർമാണം �ർ�ിയാെയ�ി�ം ഇൻലാൻഡ്  വാ�ർ

േവ അേതാറി�ി�െട അ�മതി ലഭി�ി�ി�. 

വ��ായലിെല ൈന�് ഹാൾ�് െടർമിനൽ

�ർ�ിയാെയ�ി�ം �ളയെ� �ടർ�്

േക�പാ�കൾ സംഭവി�തിനാൽ അ����ണി

ആവശ���്. 

വ��ായലിെല സ�ീേവജ്  �ീ�്െമ�് �ാ�ിെ�

നിർമാണം �ർ�ിയായി�ി�. കരാ�കാരെന

െടർമിേന�് െച�ിരി�കയാണ്.

CRZ അ�മതി േനടാ�ം അ����ണികൾ

നട�ാ�ം നിർമാണം �ർ�ിയാ�ാ���

നടപടികൾ �േരാഗതിയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


