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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4683 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആ�നിക മ��മാർ��ക�െട നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ)

നാഷണൽ ഫിഷറീസ്  െഡവലപ്െമ�്
േബാർഡിെ� ധനസഹായേ�ാെട�ം േക�
സർ�ാർ പ�തികളി�െട�ം തീരേദശ വികസന
േകാർ�േറഷൻ �േഖന സം�ാന�് എ�
ആ�നിക മ�� മാർ��കൾ നിർ�ി�ി�െ��്
ജി� തിരി�  ്കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന
േകാർ�േറഷൻ �േഖന നാഷണൽ ഫിഷറീസ്
െഡവലപ്െമ�് േബാർഡിെ�
ധനസഹായേ�ാെട�ം േക� സർ�ാർ
പ�തികളി�െട�ം സം�ാന�് 39 ആ�നിക

മ�� മാർ��കൾ നിർ�ി��തിന് അ�മതി
നൽകിയി��. ഇതിൽ 38 മ�� മാർ��ക�െട
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�. അ�മതി ലഭി� 39
മ��മാർ��ക�െട ജി� തിരി�� കണ�്
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.

(ബി)

കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട�ം മ��െഫ ഡ്
�േഖെന�ം സം�ാന�് ആ�നിക

മ��മാർ��കൾ നിർ�ി�� നടപടി
ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം എ� മാർ��കൾ
എവിെടെയ�ാമാെണ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന
േകാർ�േറഷൻ �േഖന കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട സം�ാനെ� 51 മ��

മാർ��കൾ ആ�നികവൽ�രി��തിന് 120.57
േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ര�്
മ�� മാർ��ക�െട നിർ�ാണ�ിനായി

കരാറിൽ ഏർെ��ി���ം ബാ�ി മ��

മാർ��ക�െട നിർ�ാണം ആരംഭി��തി��

െട�ർ നടപടികൾ സ�ീകരി�വരിക�ം െച��.
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ��.
�ടാെത സം�ാന സർ�ാർ
പ�തിയി�ൾെ���ി െകാ�ം ജി�യിെല
അ�ൽ, ഓ�ിറ മാർ��കൾ�ായി 40 ല�ം �പ
വീത�ം, ആല�ഴ ജി�യിെല അ�ർ മാർ��ിന് 85
ല�ം �പ�െട�ം ഭരണാ�മതി
നൽകിയത�സരി�  ്��ത മാർ��ക�െട
നവീകരണം �ർ�ിയാ�ി �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്.

(സി) ��ത മാർ��ക�െട നിർ�ാണ�ിനായി എ�
�പ�െട അ�മതിയാണ് നൽകിയത് എ�്
വ��മാ�േമാ?

(സി) േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന
േകാർ�േറഷൻ �േഖന കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട സം�ാനെ� 51 മ��

മാർ��കൾ ആ�നികവൽ�രി��തിന് 120.57
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മ�� മാർ��ക�െട നിർ�ാണ�ിനായി

കരാറിൽ ഏർെ��ി���ം ബാ�ി മ��

മാർ��ക�െട നിർ�ാണം ആരംഭി��തി��

െട�ർ നടപടികൾ സ�ീകരി�വരിക�ം െച��.
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ��.
�ടാെത സം�ാന സർ�ാർ
പ�തിയി�ൾെ���ി െകാ�ം ജി�യിെല
അ�ൽ, ഓ�ിറ മാർ��കൾ�ായി 40 ല�ം �പ
വീത�ം, ആല�ഴ ജി�യിെല അ�ർ മാർ��ിന് 85
ല�ം �പ�െട�ം ഭരണാ�മതി
നൽകിയത�സരി�  ്��ത മാർ��ക�െട
നവീകരണം �ർ�ിയാ�ി �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 അനബനം  1

ജില  മതയമാർകറകളെടഎണം
തിരവനനപരം 7
െകാലം 2
പതനംതിട 1
ആലപഴ 2
ോകാടയം 5
എറണാകളം 8
ഇടകി 2
തശർ 3
പാലകാട് 1
മലപറം 2
വയനാട് 2
ോകാഴിോകാട് 1
കണർ 2
കാസർോഗാഡ് 1
ആെക 39



 അനബനം  2

    കമ
നമര

 മതയ മാരകറ് ജില

1 പതൻചന തിരവനനപരം
2 പനമട് തിരവനനപരം
3 പഴയകനേമൽ തിരവനനപരം
4 നിലകാമക് തിരവനനപരം
5 വകം തിരവനനപരം
6 കടയാവര തിരവനനപരം
7 വാമനപരം തിരവനനപരം
8 നടകാട് തിരവനനപരം
9 വിളവരകൽ തിരവനനപരം
10 പനറ തിരവനനപരം
11 െനയാറിൻകര തിരവനനപരം
12 പനചമട് തിരവനനപരം
13 കാഞിരംകളം തിരവനനപരം
14 തങേശരി െകാലം
15 കടപാകട െകാലം
16 പളിമക് െകാലം
17 മനാംകറി െകാലം
18 സൗ  ത്പരവര െകാലം
19 പാരിപളി െകാലം
20 െകാടിയം െകാലം
21 ചാതനര െകാലം
22 കടയൽ െകാലം
23 ശാസാംേകാട െകാലം
24 കിഴേകകലട െകാലം
25 കാവനാട് െകാലം
26 ആലംമട് െകാലം
27 അഞൽ െകാലം
28 പനലര െകാലം
29 പതര െകാലം
30 െകാടാരകര െകാലം
31 കലേശഖരപരം െകാലം
32 പതനാപരം െകാലം
33 അടര പതനംതിട
34 കമഴ പതനംതിട
35 കടൽ പതനംതിട
36 മണേഞരി ആലപഴ
37 െചതി ആലപഴ
38 താമരകളം ആലപഴ



39 മാങാംകഴി ആലപഴ
40 കരിപഴ ആലപഴ
41 േചരതല ആലപഴ
42 ഇടെകാചി എറണാകളം
43 നായരമലം എറണാകളം
44 ചാലകടി തശര
45 കനംകളം തശര
46 െപാനാനി മലപറം
47 െവളയിൽ േകാഴിേകാട്
48 നയമാഹി കണര
49 കണപരം കണര
50 പഴയങാടി കണര
51 കാഞങാട് കാസരേഗാഡ്


