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Comprehensive District Plan (CDP)-ല് ഈ പദ്ധതമി ഉള്ടപ്പെടുത്തമിയമിട്ടുണത.
നടെപടെമികേള് സഡശകേരമിചവരുന്നു.
ടകേമോചമി തുറമുഖസം കനരമിടുന പ്രശ്നങ്ങള്
ശശ. കജമോണ് ടഫരണമോണസത : സര, ഇനഖ്യയമിടല 8 കമജര തുറമുഖങ്ങളമില്
ഒനമോണത

ടകേമോചമി

തുറമുഖസം.

കകേരളത്തമിടന

സമ്പദ്ഘടെനയ്ക്കുസം

വഖ്യമോവസമോയമികേ

പുകരമോഗതമിക്കുസം ടകേമോചമി തുറമുഖസം വലമിയ പങവഹമിചമിട്ടുണത. ഇനത ടകേമോചമി തുറമുഖസം
വലമോത്ത പ്രതമിസനമി കനരമിട്ടുടകേമോണമിരമിക്കുകേയമോണത. ചെരമിത്രപ്രമോധമോനഖ്യമുള ടകേമോചമി
തുറമുഖത്തമിടന പ്രവരത്തനങ്ങള് ഏടറക്കുടറ നമിലച മടമിലമോണത. അനമോരമോഷ്ട്ര കേപ്പെല്
ചെമോലമിടന സമോമശപഖ്യമുളതുടകേമോണമോണത അനമോരമോഷ്ട്രതലത്തമില്ത്തടന കേടണയ്നര
ടമോനഷമിപ്ടമനത ടടെരമമിനല് ആരസംഭമികമോന തശരുമമോനമിചതത. ഇനഖ്യയമില് ആദേഖ്യമമോയമി
കേടണയ്നര പകേകേമോരഖ്യസം ടചെയതുടെങ്ങമിയതത ടകേമോചമി തുറമുഖത്തമോണത. അനമോരമോഷ്ട്ര
കേടണയ്നര ടടെരമമിനല് സമോപമിക്കുനതുമമോയമി ബനടപ്പെടത

ദുബമോയത കപമോരടത

കവള്ഡുമമോയമി കേരമോറുണമോകമി. ആ കേരമോറമിടന അടെമിസമോനത്തമിലമോണത 2011 മുതല്
അനമോരമോഷ്ട്ര കേടണയ്നര ടടെരമമിനല് പ്രവരത്തമിചവരുനതത. എനമോല് അതമിടന
സമോപമിതകശഷമിയുടടെ

40

ശതമമോനസം

മമോത്രകമ

അവരകത

പകേവരമികമോന

കേഴമിഞ്ഞമിട്ടുള. അതമിടന ഫലമമോയമി ടകേമോചമി തുറമുഖത്തമിനത ലഭമികകണ റവനക്യൂ
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വമിഹമിതസം ഇനത കേമിട്ടുനമില. എനമോല് കേമിട്ടുനതമിടനകമോള് കൂടുതല് ഓകരമോ വരഷവസം
തുറമുഖത്തമിടന അഴമിമുഖസം ഡ്രഡ്ജത ടചെയ്യുനതമിനുകവണമി ടകേമോടുകകണമിവരമികേയമോണത.
ഇതമിടന

ഫലമമോയമി

ടകേമോചമി

തുറമുഖത്തമിടല

ടപനഷനകേമോരകത

ടപനഷനുസം

ജശവനകമോരകത ശമ്പളവസം ടകേമോടുകമോന കേഴമിയമോടത വരുന്നു. മടറ്റമോരു കേമോരഖ്യസം, ദുബമോയത
കപമോരട്ടുമമോയമിട്ടുള കേരമോറമിടന അടെമിസമോനത്തമില് ഇനഖ്യയമില് ആദേഖ്യമമോയമി പ്രവരത്തനസം
ആരസംഭമിച

രമോജശവത

ഗമോനമി

കേടണയ്നര

ടടെരമമിനല്

ഇനത

പ്രവരത്തന

രഹമിതമമോയമിരമിക്കുകേയമോണത. ഇതമിടനടയലമോസം ഫലമമോയമി ടകേമോചമി തുറമുഖസം വലമോത്ത
പ്രതമിസനമി കനരമിടുകേയമോണത. ഈ പ്രതമിസനമി പരമിഹരമികമോന ആവശഖ്യമമോയ
നടെപടെമി ഉണമോകേണസം. ഒരു പ്രധമോനടപ്പെട കേമോരഖ്യസം, രമോജശവ്ഗമോനമി കേടണയ്നര
ടടെരമമിനല് പ്രവരത്തനക്ഷമമമോകമി കകേരളത്തമിടന കകേമോസല് ഷമിപ്പെമിസംഗമിടന ഒരു
കകേന്ദ്രമമോകമി മമോറ്റമോന തയമോറമോകേണസം. രണമോമടത്ത കേമോരഖ്യസം, ദുബമോയത കപമോരട്ടുമമോയമി
ഉണമോകമിയമിട്ടുള കേരമോര പുനനഃപരമികശമോധമിചത ആവശഖ്യമമോയ കഭദേഗതമി വരുത്തമി
സസംസമോന തമോല്പരഖ്യസംകൂടെമി സസംരക്ഷമികമോന കേഴമികയണതുണത. തുറമുഖത്തമിടന മറ്റത
പ്രശ്നങ്ങള്

ചെരച

ടചെയ്യുനതമിനുകവണമി

ബഹുമമോനടപ്പെട

മുഖഖ്യമനമിയുടടെയുസംകൂടെമി

സമോനമിദ്ധഖ്യത്തമില് ഒരു ചെരച ഉണമോകേണടമനമോണത എനമികത അഭഖ്യരതമികമോനുളതത.
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ടകേമോചമി തുറമുഖസം കനരമിടുന പ്രശ്നങ്ങള്
തുറമുഖവസം മക്യൂസമിയവസം പുരമോവസ്തു സസംരക്ഷണവസം വകുപ്പുമനമി (ശശ. രമോമചെന്ദ്രന
കേടെനപ്പെളമി):

സര,

ബഹുമമോനടപ്പെട

ടമമ്പര

ഉനയമിച

കേമോരഖ്യസം

വളടര

പ്രധമോനടപ്പെടതമോണത. ടകേമോചമി തുറമുഖത്തമിടന സമോമ്പത്തമികേ പ്രതമിസനമികത കേമോരണസം
വലമോരപമോടെസം ഐ.സമി.റ്റമി.റ്റമി. ടടെരമമിനലമിലമിടന പ്രവരത്തനത്തമിലണമോയ മമോന്ദഖ്യമമോണത.
10 ലക്ഷസം കേടണയ്നര കശഷമിയുള ടടെരമമിനലമിടന 40 ശതമമോനസം മമോത്രകമ
ഉപകയമോഗടപ്പെടുത്തമിയമിരുന്നുള.
സസംസമോനങ്ങളമില്നമിന്നുള
രശതമിയമില്

2015
കേയറ്റുമതമി

വമോളയമോറമിടല

നവസംബര
കേടണയ്നറുകേള്കത

നടെപടെമികമങ്ങള്

മുതല്

മറ്റത

സഹമോയകേമമോകുന

ചെമിടടപ്പെടുത്തുവമോന

സരകമോര

നടെപടെമികേടളടുത്തകതമോടടെ ഇകപ്പെമോള് ഐ.സമി.റ്റമി.റ്റമി.യമില് 15 ശതമമോനസം വരദ്ധനവത
കേണ്ടുവരുന്നു. മലബമോര സമിടമനത ഉള്ടപ്പെടടെയുള കേമ്പനമികേളുടടെ വരകവമോടടെ ബള്കത
കേമോരകഗമോ

കമഖലകേളമിലസം

കനരമിയ

വരദ്ധനവത

കേണ്ടുതുടെങ്ങമിയമിട്ടുണത.

ടകമിസംഗത,

ടവയരഹഗൗസമിസംഗത കമഖലകേളമില് കൂടുതല് ടതമോഴമില് അവസരങ്ങള് ഉയരുന്നുണത.
ഇനഖ്യയമില്നമിനത

കേയറ്റുമതമി

ടചെയടപ്പെടുന

കേടണയ്നറുകേളമില്

ടകേമോളസംകബമോ, സമിസംഗപ്പൂര മുതലമോയ വനകേമിടെ ടമോനഷമിപ്ടമനത
ടമോനഷമിപത

ടചെയ്യുനതമിനമോല്

ഇനഖ്യയ്ക്കുണമോകുന

ഭൂരമിഭമോഗവസം
കപമോരട്ടുകേളമില്

സമോമ്പത്തമികേവസം
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സമയബനമിതവമമോയ നഷസം ഒഴമിവമോക്കുനതമിനത ടകേമോചമി വലമോരപമോടെത്തത 2011 -ല്
അനമോരമോഷ്ട്ര ടമോനഷമിപ്ടമനത ടടെരമമിനല് പ്രവരത്തനസം ആരസംഭമിച. പതമിനമോലര മശറ്റര
ആഴസം ആവശഖ്യമുള വന മദേരഷമിപ്പുകേള് പകേകേമോരഖ്യസം ടചെയമോന കശഷമിയുള ഈ
ടടെരമമിനല് ടകേമോചമി തുറമുഖത്തമിടന ഉടെമസയമില് ഡമി.പമി.കവള്ഡത എന പ്രമുഖ
അനമോരമോഷ്ട്ര കേമ്പനമി 30 വരഷടത്ത പമിപമിപമി കേരമോര അടെമിസമോനത്തമില് നമിരമമിചത
നടെത്തമിവരമികേയമോണത. ഏകേകദേശസം 1500 കകേമോടെമി മൂലധനടചലവമില് 10 ലക്ഷസം ടെമി.യു.
പകേകേമോരഖ്യസം ടചെയമോനുള കശഷമികയമോടടെ ഒനമോസംഘടസം പൂരത്തശകേരമിച ഈ പദ്ധതമി
അഞ്ചുവരഷമമോയമി പുകരമോഗമമിചത കേഴമിഞ്ഞ വരഷസം 4,20,000 ടെമി.യു. പകേകേമോരഖ്യസം ടചെയ.
ഇതത മുന വരഷടത്തകമോള് 14.5 ശതമമോനസം വരദ്ധനവമോണത. ഈ ടടെരമമിനലമിടന
പ്രവരത്തനത്തമിനത

സഹമോയകേമമോയമി

കകേരള

സരകമോര

എടുത്തമിട്ടുള

പ്രധമോന

നടെപടെമികേള് തമോടഴകചരക്കുന്നു.
1. തമമിഴ്നമോടെത-കേരണ്ണമോടെകേ സസംസമോനങ്ങളമില്നമിന്നുസം വലമോരപമോടെസം ടടെരമമിനലമികലയ്ക്കത
കേയറ്റുമതമി അവശഖ്യങ്ങള്കമോയമി വരുന കേടണയ്നര കലമോറമികേള്കത ഒരു ഗ്രശന ചെമോനല്
പദ്ധതമി വമോളയമോര ടചെകതകപമോസമില് നടെപ്പെമോകമിവരുന്നു. ഇതമിനമോയമി വമോണമിജഖ്യ
നമികുതമി, എപക്സസത, ഗതമോഗതസം എനശ വകുപ്പുകേള് ഗ്രശന ചെമോനല് പദ്ധതമി
നടെപ്പെമോക്കുന്നു. ടകേമോചമി തുറമുഖത്തുനമിന്നുള കേടണയ്നര ടടയ്ലര വമോഹനങ്ങള്കത ഇ-
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ടമോനസമിറ്റത പമോസത വമോണമിജഖ്യ നമികുതമി വകുപ്പെത വമിതരണസം ടചെയ്യുന്നു. കൂടെമോടത വമോളയമോര
ഉള്ടപ്പെടടെയുള പ്രധമോനടപ്പെട ടചെകതകപമോസ്റ്റുകേള് വഴമിയുള ചെരകത ഗതമോഗതസം
സുഗമമമോക്കുനതമിനത

പ്രസ്തുത

സലങ്ങളമില്

ആധുനമികേ

സഗൗകേരഖ്യകത്തമോടടെയുള

ഇനകഗ്രറ്റഡത ടചെകതകപമോസത ഡമോറ്റമോ കേളക്ഷന കേസം ടഫസമിലമികറ്റഷന ടസനറുകേള്
സമോപമിക്കുനതമിനത നമികുതമി വകുപ്പെമില് നടെപടെമി സഡശകേരമിചവരമികേയമോണത. ബമോരകകേമോഡത
സശലമിസംഗത ടമകമോനമിസസം നമിലവമില് വരുനതുമമോണത. ടചെകതകപമോസമില് നമിലവമിലള
അശമോസശയമമോയ ടചെകമിസംഗത രശതമി ഒഴമിവമോകമോടമനത എപക്സസത വകുപ്പെത ഉറപ്പെത
നല്കേമിയമിരമിക്കുകേയമോണത.
2. കകേരള സരകമോര വലമോരപമോടെത്തുസം ടകേമോചമിന കപമോരടമിനുസം യഥമോസമയങ്ങളമില്
ടതമോഴമില് തരകങ്ങളമിലസം കേടണയ്നര പമോരകമിസംഗത സസംബനമിച തരകങ്ങളമിലസം കവണ
നടെപടെമികേള് സഡശകേരമിചത പ്രശ്നപരമിഹമോരസം നടെത്തമിവരുന്നു.
3. വലമോരപമോടെസം ടടെരമമിനലമിടന കേകബമോടമോഷത നമിയമസം ഇളവത ടചെയകേമിട്ടുനതമിനമോയമി
കകേന്ദ്രസരകമോരമിനത
കകേരളത്തമിടനയുസം

കേത്തുനല്കേമിയമിട്ടുണത.
ഇനഖ്യയുടടെയുസം

വലമോരപമോടെസം

സമ്പദേതവഖ്യവസയ്ക്കുസം

ടടെരമമിനലമിടന
വലമിയ

വളരച

മുതല്കൂടമോവമോന

സമോധഖ്യതയുള പദ്ധതമിയമോണത. കകേന്ദ്ര സരകമോരമിടന സഹമോയകത്തമോടടെ ഈ പദ്ധതമി
ഏറ്റവസം കേമോരഖ്യക്ഷമമമോയമി വളരത്തമിടയടുകമോന ആവശഖ്യമമോയ നടെപടെമികേള് സസംസമോന
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സരകമോര സഡശകേരമിക്കുനതമോണത. ബഹുമമോനടപ്പെട അസംഗസം ചൂണമികമോണമിച മറ്റത
വമിഷയങ്ങള്കൂടെമി ഗവണ്ടമനത ഗഗൗരവപൂരവസം പരമിഗണമിക്കുനതമോണത.
കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത സമോരകേസം
ശശമതമി ഗശതമോ കഗമോപമി : സര, തൃശ്ശൂര ജമിലയമില് ചെമോവകമോടെത തമോലൂകമില്
വലപ്പെമോടെത

വമികലജമില്

അനരമിച

കേവമി

കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത

സമോരകേ

സമമിതമി

രൂപശകേരമിക്കുനതമിനുസം രൂപശകേരമിച സമമിതമിയുടടെയുസം സരകമോരമിടനയുസം കനതൃതഡത്തമില്
കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത

സമോരകേസം പണമിയുനതമിനമോയമി

വലപ്പെമോടെത വമികലജമില് പളമിപ്പുറസം

കദേശത്തത റശസരടവ നമ്പര 160/8-ല് ഭമോഗസം 1.35 ടസനസം റശസരടവ നമ്പര 112/1-ല്
ഭമോഗസം 3.65 ടസനസം കൂടെമി ആടകേ 5 ടസനത സലമുണത. ഈ സലത്തത മമോഷമിടന
സരണയ്ക്കമോയമി

സമോരകേസം

നമിരമമികമോന

സതഡര

നടെപടെമിടയടുകണടമനത

ഈ

സബ്മമിഷനമിലൂടടെ ബഹുമമോനടപ്പെട മമിനമിസറുടടെ ശദ്ധയമില് ടകേമോണ്ടുവരമികേയമോണത.
കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷത സമോരകേസം
പടമികേജമോതമി

പടമികേവരഗ്ഗ

പമികനമോകസമുദേമോയകക്ഷമവസം

നമിയമവസം

സമോസംസമോരമികേവസം പമോരലടമനറമികേമോരഖ്യവസം വകുപ്പുമനമി (ശശ. എ. ടകേ. ബമോലന): സര,
പ്രശസ കേവമി കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷമിനത സമോരകേസം നമിരമമിക്കുനതമിനത 2010 ജൂപല മമോസസം
17-ാ തശയതമി കുഞ്ഞുണ്ണമിമമോഷമിടന കുടുസംബമോസംഗങ്ങള് അനുവദേമിചനല്കേമിയ 5 ടസനത

