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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 532 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ് വ��് നട�� വികസന �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െദലീമ,
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. െക. ആൻസലൻ 

�ീ സജി െചറിയാൻ
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട
നിർ�ാണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ി�മായി ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ്

വ��് �േഖന നട�� �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട
നിർ�ാണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ി�മായി ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ്

വ��് �േഖന നട�� �വർ�ന�ൾ

അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

ആല�ഴ ജി�യിെല െച�ി മ��ബ�ന

�റ�ഖ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അറിയി�ാം. കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

FSH007-01/APR-3/2020/KIIFB തീയതി
13/02/2020 തീയതി �കാരം െച�ി മ��ബ�ന

�റ�ഖ നി�ാണ�ിനായി 97.43 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി�ം 95 േകാടി �പ�െട
സാേ�തികാ�മതി�ം നൽകിയി��്. േകരള േ��്
േകാ�ൽ ഏരിയ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
െട�ർ �ണി�് M/s. രാമലിംഗം ക�നി�മായി
28/10/2021 ൽ കരാറിൽ ഏർെ��് 05/11/2021 ൽ
���ി ആരംഭി�ക�ം െച�. ടി പ�തിയിൽ
െതേ� �ലി��ിെ��ം വടേ� �ലി��ിെ��ം
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട� വ��. ആെക

നിർ�ാണ ���ി�െട 17% ���ികൾ

ഇ�വെര �ർ�ീകരി�ി��്. 

(സി) താ�ർ, െവ�യിൽ, െച�ാനം, �തിയാ�
ഫിഷിംഗ് ഹാർബ�ക�െട അടി�ാന സൗകര�
വി�ലീകരണ ���ികൾ

�ർ�ീകരി�ാനായി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അറിയി�ാം. േക�ാവി�ത പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി 44.87 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി
നൽകിയ താ�ർ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിെ� ���ി

30/03/2021 ൽ �ർ�ീകരി�. നബാർഡ്  RIDF
XXV ൽ ഉൾെ���ി 14.86 േകാടി �പ�െട
താ�ർ േ��് വാ�റിെ� നീളം ��� ���ി

12/03/2021 ന് �ർ�ീകരി�. നബാർഡ്  RIDF
XXVII ൽ ഉൾെ���ി 13.9 േകാടി �പ�െട
വിവിധ ���ികൾ �േരാഗമി��. അതിൽ േഗ�്
ഹൗസ് , േടായ്  ല�്, ലാ�് ഫി�ിംഗ് എ�ീ
���ികൾ �ർ�ീകരി�. േലാ െലവൽ െജ�ി &
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വാർഫ്, അ�ിനിേ��ീവ് ബിൽഡിംഗ്, േകാ�ൗ�്
വാൾ, പാർ�ിംഗ് ഏരിയ, േലാഡിംഗ് ഏരിയ,
െന�്െമ�ിംഗ് െഷഡ് , ഗിയർ െഷഡ് , ക�ാ�ീൻ
േഷാ�് ബിൽഡിംഗ് എ�ിവ �തഗതിയിൽ
�േരാഗമി��. ടി ���ികൾ 2023 െമയ്
മാസേ�ാെട �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�്
�തീ�ി��. 

�തിയാ� ഹാർബറിെ� അടി�ാന സൗകര�
വി�ലീകരണ�ിനായി ആർ.െക.വി.ൈവ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 10.96 േകാടി �പ
െചലവഴി�് 2 ബർ�ിംഗ് െജ�ിക�െട നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�ി��്. നബാർഡ്  XXIII ൽ
ഉൾെ���ി 19 േലാ�ർ �റികൾ, 1560 മീ�ർ
േകാ�ൗ�് വാൾ എ�ിവ �ർ�ീകരി�ി��്.
�ടാെത �തിയാ� ഹാർബറിെ�
വി�ലീകരണ�ിനായി 16.25 േകാടി �പ�െട
െ�ാേ�ാസ�ം �തിയാ� ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിെ�
�ഡ്ജിംഗ് ���ി�ായി 5.373 േകാടി �പ�െട
െ�ാേ�ാസ�ം �ധാനമ�ി മ�� സ�ദാ
േയാജന (PMMSY) യിൽ ഉൾെ���ി േക�
സർ�ാരിെ� അംഗീകാര�ിനായി

സമർ�ി�ി��്. 

െവ�യിൽ ഹാർബറിെ� അടി�ാന സൗകര�
വി�ലീകരണ�ിനായി നബാർഡ്  XXIII ൽ
ഉൾെ���ി അ�ിനിേ��ീവ് േ�ാ�്,
േകാ�ൗ�് വാൾ പാർ�ിംഗ് ഏരിയ & െ�യിൻ,
േറാഡ്  നാവിേഗഷണൽ ൈഗഡ്  ൈല�്,
ഇല�ിഫിേ�ഷൻ ഓഫ് ആ�ൻ ഹാൾ യാർഡ്
ൈല�് എ�ീ ���ികൾ 2022 ൽ
�ർ�ീകരി�ി��്. �ടാെത നബാർഡ്  XXV ൽ
ഉൾെ���ി മ��ബ�ന യാന��െട
�ഗമമായ യാ�� േവ�ി സൗ�് േ��്
വാ�റിെ� നീളം വർ�ി�ി�� ���ി 2021 ൽ
�ർ�ീകരി�ി��്. നബാർഡ്  XXVII ൽ
ഉൾെ���ി വാർഫ്, േലാ െലവൽ െജ�ി
എ�ിവ�െട നീളം വർ�ി�ി�ൽ, പാർ�ിംഗ്
ഏരിയ െന�്െമ�ിംഗ് െഷഡ് , ക�ാ�ീൻ, േടായ്  ല�്
േ�ാ�്, േലാ�ർ �ം, േകാ�ൗ�് വാൾ എ�ീ
���ികൾ �ർ�ീകരണ ഘ��ിലാണ്. 

നബാർഡ്  XXIII ഉൾെ���ി െച�ാനം ഫിഷിംഗ്
ഹാർബറിെ� 10.37 േകാടി �പ�െട അടി�ാന

സൗകര� വി�ലീകരണ ���ികൾ �ർ�ീകരി�.
നബാർഡിൽ XXVII ഉൾെ���ി െച�ാനം
ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിെ� 13.43 േകാടി �പ�െട
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അടി�ാന സൗകര� വി�ലീകരണ
�വർ�ന�ൾ വിവിധ ഘ��ളായി
�േരാഗമി��.

(ഡി)
�ന�ം ഹാർബറിെ� �ലി��ിെ� നീളം
വർ�ി�ി�� പ�തി �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) ഓഖി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 10.57 േകാടി
�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയ �ന�ം ഫിഷിംഗ്
ഹാർബറിെല വടേ� �ലി��ിെ� നീളം
വർ�ി�ി�� ���ി �ർ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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                                                 അനുബന്ധം

സംസ്ഥാനത്ത്  മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖങ്ങളുടെ�  നിർമ്മാണത്തിനും  അ�ിസ്ഥാന
സൗകര്യവികസനത്തിനുമായി   ഹാർബർ  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  വകുപ്പ്  മുഖേഖന  
ന�പ്പിലാക്കിയതും ന�പ്പിലാക്കിവരുന്നതുമായ പദ്ധതികൾ ചുവടെ� ഖേ2ർക്കുന്നു  .  

    സംസ്ഥാനത്ത് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ന�പ്പിലാക്കിയ  25  മത്സ്യബന്ധന
ഹാർബറുകളാണുളളത്. ആയതിൽ 21 എണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ടെ2ത്തി, പരപ്പനങ്ങാ�ി,
അർത്തുങ്കൽ,  കാസർഖേഗാഡ്  ഹാർബറുകളുടെ�  നിർമ്മാണം  പുഖേരാഗമിച്ചു  വരുന്നു.
പദ്ധതികളുടെ� വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ� ഖേ2ർക്കുന്നു.

കിഫ്ബി
കിഫ്ബി  ധനസഹായഖേത്താടെ�യുളള പരപ്പനങ്ങാ�ി (112.22 ഖേകാ�ി  രൂപ),  ടെ2ത്തി
(97.44 ഖേകാ�ി രൂപ) എന്നീ രണ്ട് പുതിയ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ പദ്ധതികളുടെ� നിർമ്മാണം
പുഖേരാഗമിക്കുന്നു.

നബാർഡ്
ഹാർബറുകളുടെ�  നവീകരണത്തിനും  പരിപാലനത്തിനും  നബാർഡ്  പദ്ധതിയിൽ
ഉൾടെപ്പടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ� വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ� ഖേ2ർക്കുന്നു.
നബാർഡ് XXIII  (25.37 ഖേകാ�ി)

1. ടെ2ല്ലാനം  മത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖത്തിടെല  അ�ിസ്ഥാന  സൗകര്യ  വികസനം
(1037.00 ലക്ഷം) - പൂർത്തീകരിച്ചു.

2. തങ്കഖേ^രി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം (625.00
ലക്ഷം) - പൂർത്തീകരിച്ചു.

3. ടെവളളയിൽ  മത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖത്തിടെല  അ�ിസ്ഥാന  സൗകര്യ  വികസനം
(650.00 ലക്ഷം) - പൂർത്തീകരിച്ചു. 

4. പുതിയാപ്പ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം (225.00
ലക്ഷം) - പൂർത്തീകരിച്ചു.

നബാർഡ് XXV   (44.33 ഖേകാ�ി)
1. താനൂർ  മത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖത്തിടെല  പുലിമുട്ടുകളുടെ�  നീളം  വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

(1486.32 ലക്ഷം) - പൂർത്തീകരിച്ചു. 
2. ടെവളളയിൽ  മത്സ്യബന്ധന  തുറമുഖത്തിടെല   ടെതഖേക്ക  പുലിമുട്ടിടെe  നീളം

വർദ്ധിപ്പിക്കൽ (2233.11 ലക്ഷം) - പൂർത്തീകരിച്ചു. 
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3. മലപ്പുറം  ജില്ലയിടെല  പുറത്തൂർ  പഞ്ചായത്തിലുൾടെപ്പട്ട  പളളിക്ക�വിടെല
തീരസംരക്ഷണം പ്രവൃത്തി (713.70 ലക്ഷം) - പൂർത്തീകരിച്ചു.

നബാർഡ് XXVI (57.44 ഖേകാ�ി)
1. തങ്കഖേ^രി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല  അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം (514.00

ലക്ഷം) - പുഖേരാഗമിക്കുന്നു. 
2. നീണ്ടകര ഫിഷിംഗ്  ഹാർബറിടെല നിലവിലുളള ഘ�കങ്ങളുടെ� അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും (1000.00 ലക്ഷം)—പുഖേരാഗമിക്കുന്നു.
3.  നീണ്ടകര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല വിപുലീകരണവും  ആധുനീകരണവും

(ശക്തികുളങ്ങര) (3450.00 ലക്ഷം)—പുഖേരാഗമിക്കുന്നു.
4.  കായംകുളം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അധിക ബർത്തിംഗ് ടെഫസിലിറ്റിയുടെ�

നിർമ്മാണം (780.00 ലക്ഷം)- പുഖേരാഗമിക്കുന്നു.  
നബാർഡ് XXVII (55.54 ഖേകാ�ി)

1. താനൂർ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം   (1390.76
ലക്ഷം) -- പുഖേരാഗമിക്കുന്നു. 

2. ടെ2ല്ലാനം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം    (1343
ലക്ഷം)- പുഖേരാഗമിക്കുന്നു. 

3. ടെവളളയിൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
(1153 ലക്ഷം)- പുഖേരാഗമിക്കുന്നു. 

4. വലിയഴീക്കൽ ഫിഷ് ലാeിംഗ് ടെസeറിടെe അ�ിസ്ഥാന വികസനം - (1668 ലക്ഷം)
പുഖേരാഗമിക്കുന്നു.

നബാർഡ് XXVIII (50.94 ഖേകാ�ി)
1. ആലപ്പാ�്  അഴീക്കൽ  ഫിഷറി  ഹാർബറിടെe  നവീകരണം  (25.57  ഖേകാ�ി)-

ഭരണാനുമതി നൽകി.
2. കണ്ണൂർ  അഴീക്കൽ  ഫിഷിംഗ്  ഹാർബറിടെe  നവീകരണം  (25.37  ഖേകാ�ി)-

ഭരണാനുമതി നൽകി.
ഓഖി ടെഡവലപ്പ്ടെമe് പാഖേക്കജ്

ഓഖി ടെഡവലപ്പ്ടെമe് പാഖേക്കജിൽ ഉൾടെപ്പടുത്തി 5  മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുടെ�
നവീകരണത്തിനായി  54.70  ഖേകാ�ി രൂപയുടെ�  അനുമതി നൽകി. ആയതിൽ മുനമ്പം
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല വ�ഖേക്ക പുലിമുട്ടിടെe നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ,  കാസർഖേഗാഡ്
ഫിഷിംഗ്  ഹാർബറിടെല  ഖേuക്ക്  വാട്ടറിടെe  നീളം  വർദ്ധിപ്പിക്കൽ  എന്നീ  പ്രവൃത്തികൾ
പൂർത്തീകരിച്ചു. ഖേശഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂഖേരാഗമിച്ചു വരികയുമാണ്.
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1. നീണ്ടകര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെe  രണ്ടാംഘട്ട വികസനം – പുഖേരാഗമിച്ചു
വരുന്നു.  

2. ഖേതാട്ടപ്പളളി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെe  രണ്ടാംഘട്ട വികസനം – ഖേഫസ് I-
പുഖേരാഗമിക്കുന്നു. 

3. കാസർഖേഗാഡ് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല പുലിമുട്ടുകളുടെ� നീളം
വർദ്ധിപ്പിക്കൽ      -   പൂർത്തീകരിച്ചു. 

4. കായംകുളം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെe  രണ്ടാംഘട്ട വികസനം- ഖേഫസ്- 1 -
പൂർത്തീകരിച്ചു.

5. മുനമ്പം  മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിടെല വ�ഖേക്ക പുലിമുട്ടിടെe നീളം
വർദ്ധിപ്പിക്കൽ -    പൂർത്തീകരിച്ചു

RKVY
RKVY  പദ്ധതിയിൽ ഉൾടെപ്പടുത്തി ഖേബപ്പൂർ(97.84  ലക്ഷം),  പുതിയാപ്പ  (1101.80 ലക്ഷം),

ഖേ2ാമ്പാൽ (408.44 ലക്ഷം) എന്നിവി�ങ്ങളിൽ പുതിയ ബർത്തിംഗ് ടെജട്ടികളുടെ� നിർമ്മാണം
പൂർത്തീകരിച്ചു.

തീരഖേദശ ഖേറാഡുകൾ

തീരഖേദശ ഖേറാഡുകളുടെ� നിർമ്മാണത്തിനായി  2021-22  വർഷം ഭരണാനുമതി നൽ
കിയ  78.756  ഖേകാ�ി  രൂപയുടെ�  149  ഖേറാഡുകളിൽ  73  എണ്ണം പൂർത്തിയായി.  69  എണ്ണം
പുഖേരാഗമിക്കുന്നു. 4  പ്രവൃത്തികളിഖേ|ൽ ടെ�ണ്ടർ ടെ2യ്യുന്നതിനുള്ള ന�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു.   2022-23  വർഷം 83.39  ഖേകാ�ി രൂപയുടെ� 159 ഖേറാഡുകൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽ
കിയതിൽ 2 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി.  34 എണ്ണം പുഖേരാഗമിക്കുന്നു.  29 എണ്ണം ടെ�ണ്ടർ
ടെ2യ്തു.  94 എണ്ണം ടെ�ണ്ടർ ടെ2യ്യുന്നതിനുളള ന�പ�ികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.   

പുനർഖേഗഹം

മത്സ്യടെത്താഴിലാളികളുടെ�  പുനരധിവാസത്തിനായി  പുനർഖേഗഹം  പദ്ധതിയിൽ
ഉൾടെപ്പടുത്തി  തിരുവനന്തപുരം  ജില്ലയിടെല  ബീമാപളളിയിൽ  20  ഫ്ലാറ്റുകൾ  (2  ഖേകാ�ി),
മലപ്പുറം  ജില്ലയിടെല ടെപാന്നാനിയിൽ  128  ഫ്ലാറ്റുകൾ  (12.8  ഖേകാ�ി)  നിർമ്മിച്ച്  കൈകമാറി
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  ടെപാന്നാനി  ഹൗസിംഗ്  സ്കീം  രണ്ടാംഘട്ടം  (100  യൂണിറ്റ്)  (14.33  ഖേകാ�ി)
ഭരണാനുമതി  നൽകിയതനുസരിച്ച്  ദർഘാസ്  ന�പ�ികൾ പൂർത്തീകരിച്ച്  ടെസലക്ഷൻ
ഖേനാട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  ഉണ്ണ്യാൽ ഹൗസിംഗ് സ്കീം  (16  യൂണിറ്റ്)  (2.1  ഖേകാ�ി)  പ്രവൃത്തി
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പുഖേരാഗമിക്കുന്നു.  കാസർഖേഗാഡ് ജില്ലയിടെല ഖേകായിപ്പാ�ി ഹൗസിംഗ് സ്കീം  (144  യൂണിറ്റ്)
(23.2  ഖേകാ�ി)  -ന്  ഭരണാനുമതി  നൽകിയതനുസരിച്ച്   ദർഘാസ്  ന�പ�ികൾ
പൂർത്തീകരിച്ച്  ടെസലക്ഷൻ  ഖേനാട്ടീസ്  നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  തിരുവനന്തപുരം  ജില്ലയിടെല
മുട്ടത്തറയിടെല  ഖേകാമൺടെഫസിലിറ്റി  ടെസeറിടെല  സിവിൽ  പ്രവൃത്തികൾ
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിടെല മുട്ടത്തറ ഹൗസിംഗ് സ്കീം (400 യൂണിറ്റ്)
(81  ഖേകാ�ി)  ഭരണാനുമതി  നൽകിയതനുസരിച്ച്  കരാറിൽ  ഏർടെപ്പട്ട്  പ്രവൃത്തി
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ന�പ�ി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.   

സംസ്ഥാന  പദ്ധതിയിൽ  ഉൾടെപ്പടുത്തി  ഫിഷിംഗ്  ഹാർബറിടെe  ടെമയിeനൻസ്
ഡ്രഡ്ജിംഗ്  തീരഖേദശ  ഘ�കങ്ങളുടെ�  ‘Expansion  and  Major  Addition’  എന്നിവയ്ക്കായി
ഏകഖേദശം 12 ഖേകാ�ി രൂപയുടെ� വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പുഖേരാഗമിക്കുന്നു.
 

കാസർഖേഗാഡ്    ഫിഷറി  ഹാർബറിടെe  നവീകരണം  (71.00  ഖേകാ�ി),
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിടെല ടെപാഴിയൂർ ഫിഷറി ഹാർബറിടെe നിർമ്മാണം (343.00 ഖേകാ�ി),
ആലപ്പുഴ  ജില്ലയിടെല  ഖേതാട്ടപ്പള്ളി  ഫിഷറി  ഹാർബറിടെe  നവീകരണം  (148.00   ഖേകാ�ി),
മലപ്പുറം  ജില്ലയിടെല   ടെപാന്നാനി,  ഖേകാഴിഖേക്കാ�്  ജില്ലയിടെല  പുതിയാപ്പ,  ടെകായിലാണ്ടി
ഫിഷറി  ഹാർബറുകളുടെ�  ഖേമാഖേഡകൈണഖേസഷൻ  (59.78  ഖേകാ�ി)   ആലപ്പാ�്  അഴീക്കൽ
(5.27  ഖേകാ�ി),  ടെപാന്നാനി  (6.07  ഖേകാ�ി),  ഖേ2റ്റുവ  (5.27  ഖേകാ�ി),  ഖേബപ്പൂർ  (5.66  ഖേകാ�ി),
പുതിയാപ്പ  (5.373  ഖേകാ�ി),  ടെകായിലാണ്ടി  (5.60  ഖേകാ�ി)  എന്നീ ഫിഷിംഗ്  ഹാ ർബറുകളിൽ
ടെഡ്രഡ്ജിംഗ്, മലപ്പുറം ജില്ലയിടെല പ�ിഞ്ഞാടെറക്കര (4.93 ഖേകാ�ി), ഖേകാഴിഖേക്കാ�് ജില്ലയിടെല
തിഖേക്കാ�ി   (5.27  ഖേകാ�ി),  കണ്ണൂർ ജില്ലയിടെല ചൂട്ടാ�്  മഞ്ച  (5.55  ഖേകാ�ി),   കാസർഖേഗാഡ്
ജില്ലയിടെല  നീഖേലശ്വരം  (7  ഖേകാ�ി)  എന്നീ  ഫിഷ്് ലാeിംഗ്  ടെസeറുകളുടെ�
നവീകരണത്തിനായുളള   ടെപ്രാഖേപ്പാസലുകൾ  പ്രധാനമന്ത്രി  മത്സ്യ  സമ്പദാ  ഖേയാജന
(PMMSY)-ൽ ഉൾടെപ്പടുത്തി ന�പ�ി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. അർത്തുങ്കൽ ഫിഷറി ഹാർബറിടെe
ബാലൻസ്    (161  ഖേകാ�ി)  പ്രവൃത്തികൾക്കുളള  ടെപ്രാഖേപ്പാസൽ   FIDF  -ൽ  ഉൾടെപ്പടുത്തി
ന�പ്പിലാക്കുന്നതിന്  ഖേകന്ദ്ര  ഫിഷറീസ്  മന്ത്രാലയത്തിടെe  അംഗീകാരം  ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.
നബാർഡിടെe അംഗീകാരം ലഭിഖേക്കണ്ടതുണ്ട്.  

                                            


