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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4675 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട അടി�ാനസൗകര�വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ. െക.വി.�േമഷ് , 
�ീ. പി. ന��മാർ 

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

(എ) സം�ാനെ� മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട
അടി�ാന സൗകര��ൾ വികസി�ി��തിന്
എെ��ി�ം പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� മ��ബ�ന �റ �ഖ��െട
അടി�ാന സൗകര� �ൾ വികസന�ിന് േകരള
സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷ�ം
ഹാർബർ എ�ിനീ യറിംഗ് വ��ം �ഖാ�ിരം
പ�തി കൾ നട�ിലാ�ി വ��. േകരള സം�ാന

തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ �ഖാ�ിരം
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ �വെട േചർ��.
1) ആല�ഴ ജി�യിെല െച�ി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ
നിർ�ാണം 95 േകാടി �പ�െട സാേ�തിക
അ�മതി നൽകിയി�� പ�തി�് 16/07/2021-ൽ
െട�ർ അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ടി പ�തിയിൽ
ഉൾെ��� �ധാന ഘടക�ൾ
താെഴ�റ��വയാണ്. (1) �ലി��് നിർ�ാണം (2)
വാർഫ്/േലലഹാൾ നിർ�ാണം (3) െ�ഡ്ജിംഗ്
���ി (4) പാർ�ിംഗ് ഏരിയ, ഇേ�ണൽ േറാഡ്
നിർ�ാണം (5) േഗ�് ഹൗസ് , േകാ�ൗ�് വാൾ
നിർ�ാണം (6) OH tank നിർ�ാണം, �ടിെവ�
പ�തി (7) ഇല�ിഫിേ�ഷൻ (8) സീേവജ്
�ീ�്െമ�് �ാ�് നിർ�ാണം 2) മല�റം ജി�യിെല
പര�ന�ാടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ നിർ�ാണം
പ�തി�് 15.02.2019-ൽ 102.50 േകാടി �പ�െട
സാേ�തിക അ�മതി നൽകിയി��്. പ�തിയിൽ
ഉൾ െ��� �ധാന ഘടക�ൾ
താെഴ�റ��വയാണ്. (1) �ലി��് നിർ�ാണം (2)
വാർഫ്/േലലഹാൾ നിർ�ാണം (3) െ�ഡ്ജിംഗ്
���ി (4) പാർ�ിംഗ് ഏരിയ, ഇേ�ണൽ േറാഡ്
നിർ�ാണം (5) േഗ�് ഹൗസ് , േകാ�ൗ�് വാൾ
നിർ�ാണം (6) OH tank നിർ�ാണം, �ടിെവ�
പ�തി (7) ഇല�ിഫിേ�ഷൻ (8) സീേവജ്
�ീ�്െമ�് �ാ�് നിലവിൽ വടേ� �ലി��്
നിർ�ാണം 530m െതേ� �ലി��് നിർ�ാണം
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635m �ർ�ീകരി�ി���മാണ്. വാർഫ്,
േലലഹാൾ എ�ിവ�െട നിർ�ാണം
�ാരംഭഘ��ിലാണ്. ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ്

വ��് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിയ�ം നട�ിലാ�ി
വ���മായ പ�തികൾ �വെട േചർ��
േക�ാവി�ത പ�തികൾ േക�ാവി�ത
പ�തികളായ തലായ്  (34.79 േകാടി �പ),
െകായിലാ�ി (63.99 േകാടി �പ), മേ�ശ�രം

(48.8 േകാടി �പ) േച�വ (30.24 േകാടി �പ),
�തലെ�ാഴി (31.02 േകാടി �പ), െവളളയിൽ
(39.30 േകാടി �പ), താ�ർ (44.87 േകാടി �പ),
െച�ാനം (50.00 േകാടി �പ) എ�ീ 8
മ��ബ�ന �റ�ഖ�ൾ ക�ീഷൻ െച�.
നബാർഡ്  ഹാർബ�ക�െട നവീകരണ�ി�ം

വി�ലീകരണ�ി�ം നബാർഡ്  പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി 120.00 േകാടി �പ�െട അ�മതി
നൽകി. NABARD RIDF XXIII െല ���ികൾ

�ർ�ീകരണ ഘ��ിലാണ്. NABARD RIDF
XXV െല ���ികൾ �ർ�ീകരി�ി��്.
NABARD RIDF XXVI െല പ�തികൾ പല
ഘ��ളിലായി �േരാഗമി� വ���്.
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. നബാർഡ്
XXIII (25.37 േകാടി) 1) െച�ാനം മ��ബ�ന

�റ�ഖ �ിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം
(1037.00 ല�ം) 2) ത�േ�രി മ��ബ�ന

�റ�ഖ �ിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം
(625.00 ല�ം) 3) െവളളയിൽ മ��ബ�ന

�റ�ഖ �ിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം
(650.00 ല�ം) 4) �തിയാ� മ��ബ�ന �റ�ഖ
�ിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം (225.00
ല�ം) നബാർഡ്  XXV (37.19 േകാടി) 1) താ�ർ
മ��ബ�ന �റ�ഖ �ിെല �ലി��ക�െട നീളം
വർ�ി�ി�ൽ (1486.32 ല�ം) 2) െവളളയിൽ
മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെല െതേ� �ലി��ിെ�
നീളം വർ�ി�ി�ൽ (2233.11 ല�ം) നബാർഡ്
XXVI (57.44 േകാടി) 1) ത�േ�രി മ��ബ�ന

�റ �ഖ�ിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം
(514.00 ല�ം) 2) നീ�കര ഫിഷിംഗ് ഹാർബ
റിെല നിലവി�ളള ഘടക��െട അ����ണിക�ം
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ം (1000.00
ല�ം) 3) നീ�കര മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെല

വി�ലീകരണ�ം ആ�നീകരണ�ം (ശ�ി�ള�ര)
(3450.00 ല�ം) 4) കായം�ളം മ��ബ�ന

�റ�ഖ�ിെല അധിക ബർ�ിംഗ്

െഫസിലി�ി�െട നിർ�ാണം (780.00 ല�ം) ഓഖി
െഡവല�്െമ�് പാേ�ജ്  ഓഖി െഡവല�്െമ�്
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പാേ�ജിൽ ഉൾെ���ി 5 മ��ബ�ന

�റ�ഖ��െട നവീകരണ�ിനായി 54.70 േകാടി
�പ�െട അ�മതി നൽകിയി��്. ആയതിൽ

നീ�കര മ��ബ�ന �റ�ഖ ര�ാംഘ�
വികസനം, �ന�ം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെല

വടേ� �ലി��ിെ� നീളം വർ�ി�ി�ൽ എ�ീ
���ി കൾ �ർ�ീകരി�. േശഷി�� �വെട
േചർ� ���ികൾ �േരാഗമി� വരിക�മാണ്. 1)
നീ�കര മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� ര�ാംഘ�
വികസനം 2) േതാ��ളളി മ��ബ�ന

�റ�ഖ�ിെ� ര�ാംഘ� വികസനം – േഫസ്  I 3)
കാസർേഗാഡ്  മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെല

�ലി��ക�െട നീളം വർ�ി�ി�ൽ 4) കായം�ളം
മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� ര�ാംഘ�
വികസനം- േഫസ്- 1 5) �ന�ം മ��ബ�ന

�റ�ഖ�ിെല വടേ� �ലി��ിെ� നീളം
വർ�ി�ി�ൽ

(ബി)

സം�ാനെ� ഒ� മ��ബ�ന �റ�ഖെമ�ി�ം
അ�ർേദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതി�� പ�തി
ആവി�രി�േമാ;

(ബി) െകാ�ം ആ�ാനമാ�ി �വർ�ി��

മ��ബ�ന �റ�ഖ�െള േലാേകാ�ര

ഫിഷറീസ്  ഇൻ�ാ ��ർ ഹ�ായി
വികസി�ി�ാൻ PMMSY ൽ ഉൾെ���ി 50
േകാടി �പ ഫിഷറീസ്  വ��ിന് 2021-22
ബഡ്ജ�ിൽ അ�വദി�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി
Integrated Harbour, Post Harvest Marketing
Infrastructure എ� പ�തി�െട Detailed Project
Report (DPR) ത�ാറാ��തിനായി EOI
�ണി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(സി)

മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിന് കഴി� അ�്

വർഷ�ാലയളവിൽ ലഭി� േക�സർ�ാർ
വിഹിതം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) കഴി� 5 വർഷ�ാലയളവിൽ േക�ാവി�ത
പ�തിയിൽ മ�� ബ�ന �റ�ഖ��െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് ലഭി�ി�ളള
േക� വിഹിതം താെഴ പറ��. വർഷം ലഭി�
േക� വിഹിതം (ല�ം) 2016-17 1158 2017-18 0
2018-19 4687 2019-20 1350 2020-21 0 ആെക

7195

െസ�ൻ ഓഫീസർ


