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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2915 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തീരേദശ�ിെ� െപാ�വികസന�ിനായി �േത�ക പാേ�ജ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്,
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്, 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്

മ�ി)

(എ) തീരേദശ�ിെ� െപാ�വികസന�ിനായി ഈ
സർ�ാർ �േത�ക പാേ�ജ്  �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത പാേ�ജിൽ ഏെത�ാം

പ�തികളാ��ത്; വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(എ) തീരേദശ�ിെ� സമ� വികസനം ല��മി�് 5
വർഷം െകാ�് അ�ായിരം േകാടി �പ�െട

പാേ�ജ്  നട�ാ�ം എ�ാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്.
തീരേദശ�ിെ� സമ� വികസന�ി�ം

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�ം ഉത��

പ�തികളാണ് ഫിഷറീസ്  വ��ം അ�ബ�

ഏജൻസിക�ം പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ി

വ��ത്. തീരേദശ�ിെ� വികസനം ല��മാ�ി

മാർ��ക�െട നവീകരണം, ��കൾ,
ആ�പ�ിക�െട പ�ാ�ല സൗകര� വികസനം

�ട�ിയവയാണ് ഇതിൽ �ധാനമാ�ം ഉൾെ��

വ��ത്.         �ടാെത  തീരേദശ�് കടലാ�മണ

ഭീഷണിയിൽ േവലിേയ� േരഖയിൽ നി�ം 50
മീ�റി��ിൽ കഴി�� 18685
മ��െ�ാഴിലാളികെള �ര�ിത േമഖലയിൽ

�നരധിവസി�ി�� �നർേഗഹം പ�തി�ം

ഉൾെ���. 2450 േകാടി �പ അട�ൽ വ��

പ�തിയിൽ 1398 േകാടി �പ �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി� 1052 േകാടി

സം�ാന പ�തി വിഹിത�മാണ്. തീരേദശ

സമ� വികസനം ല��ം വ�� പാേ�ജിെ�

ഭാഗമായി കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

താെഴപറ�� 518.94 േകാടി �പ�െട

പ�തികൾ �േരാഗമി��. 1. തീരേദശെ� 57
��ക�െട നവീകരണം - 66.35 േകാടി �പ 2. 51
മാർ��ക�െട നവീകരണം - 120.57 േകാടി �പ 3.
തീരസംര�ണ പ�തികൾ - 101.59 േകാടി �പ 4.
ഹാർബർ നിർ�ാണം - 230.43 േകാടി �പ

പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്-ൽ ഉൾ

െ���ി 100.18 േകാടി �പ�െട പ�തികൾ
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നട�ാ�ി വ��. വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-1
ആയി േചർ��.

(ബി)

��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി�

വിവരം നൽകാേമാ;

(ബി) തീരേദശ�ിെ� സമ� വികസനം ല��മി�് 5
വർഷം െകാ�് അ�ായിരം േകാടി �പ�െട

പാേ�ജ്  നട�ാ�ം എ�ാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്.
തീരേദശ�ിെ� സമ� വികസന�ി�ം

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�ം ഉത��

പ�തികളാണ് ഫിഷറീസ്  വ��ം അ�ബ�

ഏജൻസിക�ം പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ി

വ��ത്. തീരേദശ�ിെ� വികസനം ല��മാ�ി

മാർ��ക�െട നവീകരണം, ��കൾ,
ആ�പ�ിക�െട പ�ാ�ല സൗകര� വികസനം

�ട�ിയവയാണ് ഇതിൽ �ധാനമാ�ം ഉൾെ��

വ��ത്.         �ടാെത  തീരേദശ�് കടലാ�മണ

ഭീഷണിയിൽ േവലിേയ� േരഖയിൽ നി�ം 50
മീ�റി��ിൽ കഴി�� 18685
മ��െ�ാഴിലാളികെള �ര�ിത േമഖലയിൽ

�നരധിവസി�ി�� �നർേഗഹം പ�തി�ം

ഉൾെ���. 2450 േകാടി �പ അട�ൽ വ��

പ�തിയിൽ 1398 േകാടി �പ �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി� 1052 േകാടി

സം�ാന പ�തി വിഹിത�മാണ്. തീരേദശ

സമ� വികസനം ല��ം വ�� പാേ�ജിെ�

ഭാഗമായി കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

താെഴപറ�� 518.94 േകാടി �പ�െട

പ�തികൾ �േരാഗമി��. 1. തീരേദശെ� 57
��ക�െട നവീകരണം - 66.35 േകാടി �പ 2. 51
മാർ��ക�െട നവീകരണം - 120.57 േകാടി �പ 3.
തീരസംര�ണ പ�തികൾ - 101.59 േകാടി �പ 4.
ഹാർബർ നിർ�ാണം - 230.43 േകാടി �പ

പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്-ൽ ഉൾ

െ���ി 100.18 േകാടി �പ�െട പ�തികൾ

നട�ാ�ി വ��. വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-1
ആയി േചർ��.

(സി) ഹാർബ�ക�െട വി�ലീകരണ�ിന്

ആവി�രി�ി�� പ�തികെള�റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഹാർബ�ക�െട വി�ലീകരണ�ിന്

ആവി�രി�ി��  പ�തികെള സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ��.

(ഡി) തീരസംര�ണ�ിനായി നട��

�വർ�ന��ം േവലിേയ�പരിധിയിൽ നി�്

അൻപത് മീ�റി��ിൽ താമസി��വെര

�നരധിവസി�ി��തിനാ�� പ�തി�െട

�േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) തീരസംര�ണ ���ികൾ �ധാനമാ�ം

ഇറിേഗഷൻ വ��് �േഖനയാണ് നട��ത്.
�ടാെത ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ് വ��്, േകരള

സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ

എ�ിവ �േഖന�ം തീരസംര�ണ ���ി

നട�ിലാ�ിയി��്.തീരേദശ േശാഷണം

�റ��തി�ം സംര�ി��തി�മായി കിഫ്ബി
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ഫ�പേയാഗി�  ്101.51 േകാടി �പ�െട

���ികൾ �തലെ�ാഴി, േച�വ, മേ�ശ�രം,
േതാ��ളളി, കായം�ളം, െകാ�ം-താ�ി, ��റ-
വലിയ�റ എ�ിവിട�ളിൽ നട�ിലാ��തിന്

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. �ടാെത NABARD
RIDF XXV1-ൽ ഉൾെ���ി 7.14 േകാടി

�പ�െട തീരസംര�ണ ���ി �റ�ർ

പ�ായ�ിെല പളളി�ടവിൽ ഹാർബർ

എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിയി��്.
തി�വന��രം ജി�യിെല ��റ �തൽ വലിയ�റ

വെര�ളള �േദശെ� തിരസംര�ണ�ിന്

1957.43 ല�ം �പയ�് ജിേയാട�ബ്

ഉപേയാഗി�ളള ഓഫ് േഷാർ േ��് വാ�ർ േകരള

സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ

�േഖന നിർ�ി��. തീരേദശ�് േവലിേയ�

േരഖയിൽ നി�ം 50 മീ�റി�ളളിൽ

അധിവസി�� ��ംബ�െള �ര�ിത

േമഖലിയിൽ �നരധിവസി�ി��തിനായി

ഫിഷറീസ്  വ��് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� 2450
േകാടി �പ�െട പ�തിയാണ് �നർേഗഹം. 2019-
20 �തൽ 2021-22 വെരയാണ് പ�തി കാലയളവ്.
2450 േകാടി �പ അട�ൽ �ക വ�� ��ത

പ�തിയിൽ 1398 േകാടി �പ ബ�. �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം ബാ�ി 1052
േകാടി �പ ഫിഷറീസ്  വ��ിെ� ബഡ്ജ�്

വിഹിത�ിൽ നി�മാണ് കെ���ത്. 
06.10.2021 വെര തീരേദശ ജി�കളിെല 10949
�ണേഭാ�ാ�െള ജി�ാ തല അ�വൽ ക�ി�ി

അംഗീകരി�ി��്.  ഇതിൽ മാറി താമസി�ാൻ

ത�ാറായ 7682 �ണേഭാ�ാ�ളിൽ 2362
േപ�െട �മി വില അംഗീകരി�ി��്.  1791
�ണേഭാ�ാ�ൾ �മി രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ

�ർ�ിയാ�ിയി�ളള�ം 1298 േപർ ഭവന

നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�ളള�മാണ്.  625
�ണേഭാ�ാ�ൾ ഭവന നിർ�ാണം

�ർ�ീകരി�ി���്. 276 േപർ ടി പ�തി �കാരം

�ാ�ിേല�് താമസം മാറിയി�ം ഉ�്. 898 േപ�െട

�ാ�് നിർ�ാണം വിവിധ ഘ��ളിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ









 അനബനം  2

േകേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികേൾ
േകേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികേളായ തലായ്(34.79  േകോടി രൂപ),  െകോയിലാണ്ടി (63.99  േകോടി രൂപ),

മഞ്ചേഞ്ചേശ്വരം (48.8 േകോടി രൂപ) േചേറ്റുവ(30.24 േകോടി രൂപ), മുതലെപ്പൊഴി(31.02 േകോടി രൂപ), െവളളയിൽ
(39.30 േകോടി രൂപ), താനൂർ (44.87 േകോടി രൂപ), െചേല്ലാനം (50.00 േകോടി രൂപ) എന്നീ 8 മഞ്ചത്സ്യബനന
തുറമുഖങ്ങൾ കേമ്മീഷൻ െചേയ.
കേിഫ്ബി

കേിഫ്ബി  ധനസഹായേത്താെടയുളള പരപ്പെനങ്ങാടി (112.22 േകോടി രൂപ),  െചേത്തി (97.44 േകോടി
രൂപ)  എന്നീ രണ്ട് പുതിയ മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖ പദ്ധതികേൾ അനവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പരപ്പെനങ്ങാടി
മഞ്ചത്സ്യബനന  തുറമുഖ  നിർമ്മാണം  നടന്നുവരുന്നു.  െചേത്തി  മഞ്ചത്സ്യബനന  തുറമുഖം  ഉടെന
ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
നബാർഡ്

ഹാർബറുകേളുടെട നവീകേരണത്തിനം വിപുലീകേരണത്തിനം നബാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾെപ്പെടുത്തി
120.003 േകോടി രൂപയുെട അനമഞ്ചതി ലഭയമഞ്ചായി.  NABARD RIDF XXIII  െല പ്രവൃത്തികേൾ പൂർത്തീകേരണ
ഘട്ടത്തിലാണ്.  NABARD RIDF XXV  െല പ്രവൃത്തികേൾ പൂർത്തീകേരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   NABARD RIDF XXVI  െല
പദ്ധതികേൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പുേരാഗമഞ്ചിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ ചുവെട േചേർക്കുന്നു.
നബാർഡ് XXIII  (25.37 േകോടി)

1. െചേല്ലാനം മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെല അടിസ്ഥാന സൗകേരയ വികേസനം  (1037.00 ലക്ഷം)

2. തങ്കശ്ശേശ്ശേരി മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെല അടിസ്ഥാന സൗകേരയ വികേസനം (625.00 ലക്ഷം)

3. െവളളയിൽ മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെല അടിസ്ഥാന സൗകേരയ വികേസനം (650.00 ലക്ഷം)

4. പുതിയാപ്പെ മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെല അടിസ്ഥാന സൗകേരയ വികേസനം (225.00 ലക്ഷം)

നബാർഡ് XXV   (37.19 േകോടി)

1. താനൂർ മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെല പുലിമുട്ടുകേളുടെട നീളം വർദ്ധിപ്പെിക്കൽ (1486.32 ലക്ഷം)

2. െവളളയിൽ മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെല  െതേക്ക പുലിമുട്ടിെന നീളം വർദ്ധിപ്പെിക്കൽ (2233.11 
ലക്ഷം)

നബാർഡ് XXVI (57.44 േകോടി)

1. തങ്കശ്ശേശ്ശേരി മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെല  അടിസ്ഥാന സൗകേരയ വികേസനം (514.00 ലക്ഷം)

2. ..നീണ്ടകേര ഫിഷിംഗ്  ഹാർബറിെല നിലവിലുളള ഘടകേങ്ങളുടെട അറ്റകുറ്റപ്പെണികേളുടം  
അടിസ്ഥാന സൗകേരയ വികേസനവും(1000.00 ലക്ഷം)

3. നീണ്ടകേര മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെല വിപുലീകേരണവും  ആധുനീകേരണവും      
(ശ്ക്തികുളങ്ങര) (3450.00 ലക്ഷം)

4. കോയംകുളം മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെല അധികേ ബർത്തിംഗ് െഫസിലിറ്റിയുെട നിർമ്മാണം 
(780.00 ലക്ഷം)

ഓഖി െഡവലപ്പെ്െമഞ്ചന് പാേക്കജ്
ഓഖി െഡവലപ്പെ്െമഞ്ചന് പാേക്കജിൽ ഉൾെപ്പെടുത്തി 5  മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖങ്ങളുടെട



നവീകേരണത്തിനായി  54.70 േകോടി രൂപയുെട  അനമഞ്ചതി ലഭിച്ചു. ആയതിൽ നീണ്ടകേര മഞ്ചത്സ്യബനന
തുറമുഖ  രണ്ടാംഘട്ട  വികേസനം,  മുനമ്പം  മഞ്ചത്സ്യബനന  തുറമുഖത്തിെല  വടേക്ക  പുലിമുട്ടിെന  നീളം
വർദ്ധിപ്പെിക്കൽ  എന്നീ  പ്രവൃത്തികേൾ  പൂർത്തീകേരിച്ചു.  േശ്ഷിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തികേൾ  പൂേരാഗമഞ്ചിച്ചു
വരികേയുമഞ്ചാണ്.

1. നീണ്ടകേര മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെന  രണ്ടാംഘട്ട വികേസനം

2. േതാട്ടപ്പെളളി മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെന  രണ്ടാംഘട്ട വികേസനം – േഫസ് I

3. കോസർേഗാഡ് മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെല പുലിമുട്ടുകേളുടെട നീളം വർദ്ധിപ്പെിക്കൽ

4. കോയംകുളം മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെന  രണ്ടാംഘട്ട വികേസനം- േഫസ്- 1

5. മുനമ്പം  മഞ്ചത്സ്യബനന തുറമുഖത്തിെല വടേക്ക പുലിമുട്ടിെന നീളം വർദ്ധിപ്പെിക്കൽ


