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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6175 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഫിഷറീസ്  വ��ിെ� ഫ�ിൽ നി�ം ഭരണാ�മതി നൽകിയ േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല േറാഡ്  ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
Shri Saji Cherian 

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

(എ) 2020-21 വർഷ�ിൽ ഫിഷറീസ്  വ��ിെ�
ഫ�ിൽ നി�ം ഭരണാ�മതി നൽകിയ
േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല േറാഡ്  ���ിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ േകാഴിേ�ാട്
ജി�യിെല 26 േറാ�കൾ�് 1527.33 ല�ം

�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ഇവ�െട
വിവരം അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.

(ബി)
ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം
േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ അ�വദി� േറാഡ്
���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ഈ സർ�ാർ വ�തി�േശഷം േകാഴിേ�ാട്
ജി�യിൽ 6 േറാ�കൾ�് 331.80 ല�ം �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ഇവ�െട വിവരം
അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം 1

ക
മ 
നന്ധം.

പ്രവൃതത്തിയുടടെ പപേരര ഭരണണാനുമതത്തി തുക 
(ലക്ഷതത്തിൽ)

നത്തിലവത്തിടല അവസ

1 കടെലുണത്തി കലതന്ധംപേണാടെന്ധം നമ്പൂരന്ധം പറണാഡര 26.10  പ്രവൃതത്തി പൂർതത്തീകരത്തിച.
2 പകണാഴത്തിപകണാടെര നഗരസഭ – പബപ്പൂർ 

നത്തിപയണാജക മണ്ഡലന്ധം – വണാർഡര 47- 
പബപ്പൂർ RFTHS  പലയ്ക്കുള്ള അപപ്രണാചര 
പറണാഡത്തിടന്റെ പുനരുദണാരണന്ധം

51.60 പ്രവൃതത്തി പുപരണാഗമത്തിക്കുന.  140
മത്തീറ്റർ സസഡര ടഡ്രെയത്തിടന്റെ 
നത്തിർമണാണന്ധം പൂർതത്തീകരത്തിച.

3 കണാപണാടെര ടകണായത്തിലണാണത്തി ഹണാർബർ 
പറണാഡര

35.50 ടെണാറത്തിന്ധംഗര പ്രവൃതത്തി 
പൂർതത്തീകരത്തിച.

4 ഈറ്റപതണാടെര നടെപണാത 25.00 പ്രവൃതത്തി പൂർതത്തീകരത്തിച.
5 പകണാട്ടകൽ - ജലണാൽ പേള്ളത്തി പറണാഡര – 

പേപയണാളത്തി നഗരസഭ വണാർഡര 2
7.70

6 പചേമപഞ്ചേരത്തി ഗണാമപേഞ്ചേണായതര – 
ചേത്തീനപചരത്തി കണ്ണങ്കണത്തി – കണാപണാടെര പറണാഡര

56.50 പ്രവൃതത്തി ആരന്ധംഭത്തിച.

7 ടചേപങണാട്ടുകണാവര ഗണാമപേഞ്ചേണായതര 
അരങണാടെതര  ടെടൗൺ  ടപേണായത്തിൽകണാവര 
പറണാഡര

26.00 പ്രവൃതത്തി പൂർതത്തീകരത്തിച.

8 മൂടെണാടെത്തി ഗണാമപേഞ്ചേണായതര കടെലൂർ സലറ്റര 
ഹടൗസര പറണാഡര

55.80 പ്രവൃതത്തി ആരന്ധംഭത്തിച.

9 ടകണായത്തിലണാണത്തി നഗരസഭ 
-എടെപകണാടെരമുകര – ആശണാരത്തികൽമുകര -  
എളമത്തിലണാട്ടര തണാടഴ പറണാഡര

15.00 പ്രവൃതത്തി പൂർതത്തീകരത്തിച.

10 ടകണായത്തിലണാണത്തി നഗരസഭ – ടറയത്തിൽപവ 
പസ്റ്റേഷൻ പേന്നലണായനത്തി – വത്തിയ്യൂർ പറണാഡര

49.00 സന്ധംരക്ഷണ ഭത്തിതത്തി 
നത്തിർമണാണന്ധം പൂർതത്തീകരത്തിച. 
ടഡ്രെയത്തിനത്തിടന്റെ നത്തിർമണാണന്ധം 
ആരന്ധംഭത്തിച. (40%)

11 വലത്തിയപതണാടെര മുതൽ ടകണായത്തിലണാണത്തി 
ഹണാർബർ  വടരയുള്ള പുതത്തിയ പറണാഡര

92.50 സസറ്റര സകമണാറത്തി 
നൽകത്തിയത്തിട്ടുണര.

12 പചേണാമണാൽ ഫത്തിഷർടമൻ പകണാളനത്തി മുതൽ
ഹണാർബർ പറണാഡുവടരയുള്ള  
ഫുഡരപേണാതത്തിടന്റെയുന്ധം ടഡ്രെയത്തിനത്തിടന്റെയുന്ധം 
നത്തിർമണാണന്ധം – രണണാന്ധംഘട്ടന്ധം

39.50 45% പ്രവൃതത്തി പൂർതത്തീകരത്തിച.

13 അഴത്തിയൂർ ഗണാമപേഞ്ചേണായതര – വണാർഡര 
16- നടുചണാൽ  മുതൽ അണത്തികമനത്തി 
വടരയുള്ള ഡ്രെപയ്നേജന്ധം ഫുടെരപേണാതന്ധം

60.20 പ്രവൃതത്തി പൂർതത്തീകരത്തിച.

14 ചേർചര ബത്തീചര പറണാഡര മുതൽ ഹണാർബർ 
ഫത്തിഷറത്തീസര പറണാഡര വടര

10.33 പ്രവൃതത്തി പൂർതത്തീകരത്തിച.

15 കുറ്റത്തിയത്തിൽ ഭഗവതത്തി ടടെമത്തിൾ പറണാഡര – 
ഒഞ്ചേത്തിയന്ധം ഗണാമപേഞ്ചേണായതര – പകണാസ്റ്റേൽ 
വണാർഡര 16

9.70 പ്രവൃതത്തി പൂർതത്തീകരത്തിച.



16 തലക്കുളത്തൂർ പുതത്തിപയണാട്ടത്തിൽകടെവര 
പറണാഡര

212.00 ടഡ്രെയത്തിപനജത്തിടന്റെ നത്തിർമണാണന്ധം 
45% പൂർതത്തീകരത്തിച.

17 തലക്കുളത്തൂർ - പേണാവയത്തിൽ ചേത്തീർപര 
കുരപങണാട്ടര തണാഴന്ധം ടപേണാങത്തിലടെത്തിപണാറ

100 പ്രവൃതത്തി പുപരണാഗമത്തിക്കുന.

18 പചേലന്നൂർ - കണാചത്തിറ ബണര – വണാരന്ധം 
ടപേണായത്തിൽ പറണാഡര

67 പ്രവൃതത്തി പുപരണാഗമത്തിക്കുന.

19 തലക്കുളത്തൂർ - പുളത്തികൽ കടെവര പറണാഡര 109 GSB, WMM, ടഡ്രെയത്തിൻ എന്നത്തീ 
പ്രവൃതത്തികളുടടെ നത്തിർമണാണന്ധം 
പൂർതത്തീകരത്തിച.  

20  പകണാഴത്തിപകണാടെര നഗരസഭ – മണാടെചണാൽ 
വയൽ പറണാഡര

77.50  ടഡയത്തിനത്തിടന്റെ നത്തിർമണാണന്ധം 
പൂർതത്തീകരത്തിച.  ജത്തി.എസര.ബത്തി 
ഫത്തിലത്തിന്ധംഗര പുപരണാഗമത്തിക്കുന.

21 പേലകടെ പറണാഡര 64.30 സസഡര ടപ്രണാട്ടക്ഷൻ, 
ടഡ്രെയത്തിൻ എന്നത്തീ പ്രവൃതത്തികൾ
പൂർതത്തീകരത്തിച. ജത്തി.എസര.ബത്തി 
വർകര 70% പൂർതത്തീകരത്തിച.

22 പകണാനണാടെര ബത്തീചര പറണാഡര 14.10 പ്രവൃതത്തി പൂർതത്തീകരത്തിച.
23 ബത്തി.ഇ.എന്ധം ഐസര ഫണാക്ടറത്തി – വരയ്ക്കൽ 

അമലന്ധം  - വണാർഡര 74
36.80 പ്രവൃതത്തി പൂർതത്തീകരത്തിച.

24  ഫത്തിഷറത്തീസര ഓഫത്തീസര ബത്തീചര പറണാഡര – 
വണാർഡര 67

122.00 സസഡര ടപ്രണാട്ടക്ഷൻ വണാൾ 
20% പ്രവൃതത്തി പൂർതത്തീകരത്തിച.

25 തുറപശ്ശേരത്തി നണാലണാന്ധംകണത്തി മുകര  
ടനലണാപചരത്തി ചേത്തീർപര പകണാസ്റ്റേൽ പറണാഡര

76.20 പ്രവൃതത്തി പുപരണാഗമത്തിക്കുന 
(23%). മൺസൂൺ കണാരണന്ധം 
നത്തിർമണാണ പ്രവൃതത്തി 
നത്തിറുതത്തിവചത്തിരത്തിക്കുന

26 കുളങരതര തണാടഴ കരത്തിങണാലത്തിമുകര 88.00 സസഡര ടപ്രണാട്ടക്ഷൻ വണാൾ, 
എർതര ഫത്തിലത്തിന്ധംഗര, 
ജത്തി.എസര.ബത്തി ഫത്തിലത്തിന്ധംഗര എന്നത്തീ 
പ്രവൃതത്തികൾ പൂർതത്തീകരത്തിച.

ടസക്ഷൻ ഓഫത്തീസർ
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നന്ധം.
പ്രവൃതത്തിയുടടെ പപേരര

ഭരണണാനുമതത്തി തുക
(ലക്ഷതത്തിൽ) നത്തിലവത്തിടല അവസ

1 ടചെറുകുളന്ധം – മുകന്ധംകടെവര  പേണാടെത്തിചന്ധംകണത്തി
പറണാഡര

44.70

സണാപങ്കേതത്തികണാനുമതത്തി
നൽകത്തി ദർഘണാസര
നടെപേടെത്തി സസസ്വീകരത്തിചര
പ്രവൃതത്തികൾ ഉടെൻ

ഏർപണാടെണാക്കുന്നതണാണര.

2 കണന്ധംചെത്തിന്നപേണാലന്ധം മണാമ്പുഴപണാലന്ധം പറണാഡര
(ടപേരുമണ) 54.60

3 ആയുർപവദ ഡത്തിസ്പൻസറത്തി ആയമ്പതര
തണാടഴ പറണാഡര

31.20

4 ചെണാമുണത്തി വളപര  മുതൽ കപകൽ
പകണാസ്റ്റൽ പറണാഡര – വണാർഡര 54 26.60

5 പചെറ്റുകണത്തി – പേണാണത്തിപണാടെന്ധം പറണാഡര 39.70

6 എടെപചരത്തി ഫത്തിഷര മണാർകറര  കുനത്തിവയൽ
പറണാഡര (എടെപചരത്തി ടസൻട്രൽ)

135.00

ടസക്ഷൻ ഓഫസ്വീസർ


