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ചീഫ് എഡിറ്റർ

അനിൽ കുമാർ പി.കെ. (ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ)

എഡിറ്റർ

സാനു.എൻ. (സീനചിയർ ക്ലർക്് )  
ചീഫ് എഞ്ിനീയറുകെ ൊര്ാലയം, തിരുവനന്തപുര ം

എഡിററ്ററോറിയൽ റ�റോർഡ്

അനിൽകുമാർ. എസ് (സൂപ്രണചിിംഗ് എഞ്ചിനീയർ)  
ഹാർബർ എഞ്ിനീയറിംഗ് ദക്ിണമമഖല, തിരുവനന്തപുരം 

മോമമാൻ. കെ. മോർജ്് (എക്ചിക്യൂട്ീവ് എഞ്ചിനീയർ)  
എറണാകുളം ഡിവിഷൻ

മുഹമ്മദ് അൻസാരി എം.എ. (എക്ചിക്യൂട്ീവ് എഞ്ചിനീയർ) 
മൊഴിമകോെ് ഡിവിഷൻ

കുഞ്ിമമ്മു പറവത്് (എക്ചിക്യൂട്ീവ് എഞ്ചിനീയർ) 
മലപ്പുറം ഡിവിഷൻ

വിേി. കെ. തട്ാമ്പുറം (എക്ചിക്യൂട്ീവ് എഞ്ചിനീയർ)  
ൊസർമഗാഡ് ഡിവിഷൻ

രഞ്ിത് കെ.എസ്.  (എക്ചിക്യൂട്ീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്്്ചിക്ൽ)
ചീഫ് എഞ്ിനീയറുകെ ൊര്ാലയം, തിരുവനന്തപുര ം

ദിമനശ്  ശങ്കർ. എം. (എക്ചിക്യൂട്ീവ് എഞ്ചിനീയർ)
ചീഫ് എഞ്ിനീയറുകെ ൊര്ാലയം, തിരുവനന്തപുര ം 

േയദീപ്. റ്ി (അസചിസ്റ്റന്് എക്ചിക്യൂട്ീവ് എഞ്ചിനീയർ)  
ഇൻകവസ്റിമഗഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, മബപ്പൂർ.

മുഹമ്മദ് മൊയ എൻ.കെ. (അസചിസ്റ്റന്് എക്ചിക്യൂട്ീവ് എഞ്ചിനീയർ)  
താനൂർ സബ് ഡിവിഷൻ

അനിൽ കുമാർ േി.എസ്. (അസചിസ്റ്റന്് എക്ചിക്യൂട്ീവ് എഞ്ചിനീയർ)
മുതലക്ാഴി സബ് ഡിവിഷൻ 

ഷമീലാബീഗം എം.എസ്. (സീനചിയർ സൂപ്രണ് ) 
ചീഫ് എഞ്ിനീയറുകെ ൊര്ാലയം തിരുവനന്തപുര ം

അമ്ിളി ആർ.േി. (അസചിസ്റ്റന്് എഞ്ചിനീയർ)
ചീഫ് എഞ്ിനീയറുകെ ൊര്ാലയം തിരുവനന്തപുര ം

ഹരിലാൽ പി. (ഒന്നിം ഗ്രേഡ്  ഡ്്നഫ്്റ്സ്്നൻ (HG)
ചീഫ് എഞ്ിനീയറുകെ ൊര്ാലയം തിരുവനന്തപുര ം

മുനമ്ം മത്്ബന്ധനതുറമുഖം - പുലിമുട്ടുെൾ



പ്രചിയരെ,

വ്നഗ്്നനങ്ങൾ നചിറഗ്വ്റചിരക്്നണ്,
ഓഖചിയിം നചിപ്പയിം നൂ്റ്നണചിരല വലചിയ പ്രളയവുരെല്നിം
ജന പചിന്തുണഗ്യ്നരെ െറചിക്െന്
ഈ സർക്്നർ 1000 ദചിനങ്ങൾ പൂർത്ീക്െചിക്കുന്നു.

സ്വയിം ചവചിട്ടുപെചിയ്നയചി
ആയചിെങ്ങരള പ്രളയത്ചിൽ നചിന്നുിം ക്െക്യ്റചിയവർ
െ്നജ്യത്ചിരന് സർവ്വസജ്ജെ്നയ 
സസന്യരത് ഗ്പ്നരല െ്നറുനത് 
ഗ്ല്നക്ിം ക്ണ്ടു.

ക്െലചിരന പ്രണയചിക്കുനവരന് ക്െളചിരല
ഗ്നേഹവുിം ക്െഗ്ല്നളിം ക്രുണയിം ഇവചിടുരത്
ജനങ്ങൾ തചിെചിച്ചറചിഞ്ഞു.
ആശങ്കക്ൾക്പ്പുറിം ഭെണകൂെത്ചിൽ വചിശ്വ്നസെർപ്പചിച്ച്
കൂരെ നചിന െത്്യരത്്നഴചില്നളചിക്ളചിൽ
വകുപ്പു െന്തചിരയന നചിലയചിൽ
ഞ്നനിം അഭചിെ്നനചിക്കുന്നു.

തീെഗ്ദശ ഗ്െഖലയചിൽ നെന്നുവരുന പദ്ധതചിക്ൾക്കുള്ള 
അർഹെ്നയ ഗ്ക്ന്ദ്രവചിഹചിതിം ഗ്പ്നലിം
യഥ്നസെയിം ലഭചിക്്നരത വരുഗ്്്നൾ,
പുതചിയ പദ്ധതചിക്ൾക്് ഗ്ക്ന്ദ്ര്നനെതചി ലഭചിക്്നൻ
വ്യവസ്ഥക്ൾ ക്ഠചിനെ്നകുഗ്്്നൾ
തീെഗ്ദശ വചിക്സനത്ചിൽ 
ഗ്ക്െള സർക്്നർ സ്വീക്െചിച്ച നചിലപ്നെചിരന് 
സ്നക്്യപത്രെ്നണചിത്.

സർക്്നർ നചിങ്ങഗ്ള്നരെ്നപ്പമുണ്.

ഗ്നേഹപൂർവ്വിം

ജെ. റേഴ്സിക്കുട്ി അമ്മ
ഫിഷറീസ്-ഹറോർ�ർ എഞ്ിനീയറിംഗ്-കശുവണ്ി വ്യവസറോയ വകുപ്പുേന്തി
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ചേറ്റുവ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം (CSS)  
2019 കഫബ്രുവരി 25 നു നാെിനു സമർ്ിച്ചു.

`30.24

`63.99

`48.8

`34.79

`112.22
ഗ്ക്്നെചി

ഗ്ക്്നെചി

ഗ്ക്്നെചി

ഗ്ക്്നെചി

ഗ്ക്്നെചി

പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ  
പുതിയ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം  
(KIIFB ധനസഹായ പദ്ധതി)
2019 കഫബ്രുവരി 20നു തറകേല്ിട്ടു.

തലങായി 
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം 
(CSS) 2018 മമയ് 18 നു  
നാെിനു സമർ്ിച്ചു.  
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കെങായിലങാണ്ി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം 
2019  മാർച്ിൽ പൂർത്ീെരിക്ം.

മചചേശ്വരം   
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം 
2019 മമയിൽ പൂർത്ീെരിക്ം

വിെസന 
പ്രവർത്തനങ്ൾ`1536

1000 ദിനങ്ങൾ
ഹങാർബർ എചേിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്

ക�ോടിയുടട
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കപങാഴിയൂർ   
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം  
മമാഡൽ സ്റഡി 2019ൽ പൂർത്ിയാകും.

`45.3

`98.00

`31.02

`54.70

ഗ്ക്്നെചി

ഗ്ക്്നെചി

ഗ്ക്്നെചി

ഗ്ക്്നെചി

തലങായി 
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം 
(CSS) 2018 മമയ് 18 നു  
നാെിനു സമർ്ിച്ചു.  

മുതലകപ്പങാഴി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം (RKVY) 
2019 മമയിൽ നാെിന് സമർ്ിക്ം.

കേത്തി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം
KIIFB പദ്ധതി

ഓഖി ദുരന്ത–തീരചേശ  
വിെസന പദ്ധതി
നീണ്ടെര, ൊയംകുളം,  
മതാട്്ളളി, മുനമ്ം, ൊസറമഗാഡ് 
മത്്ബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുകെ വിെസനം

അർത്തുങ്കൽ, തങാനൂർ, കവളളയിൽ 
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ളുകട 
പൂർത്തീെരണം 
നബാർഡ്  പദ്ധതി

മത്സ്യബന്ധന ചമഖല
പുത്തനുണർവിൽ
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തങ്കചശേരി, കവളളയിൽ,  
പുതിയങാപ്പ, കേല്ങാനം 
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ളുകട 
വിെസനം

ചബപ്പൂർ ചലങാ-കലവൽ കെട്ി നിർമ്ങാണം, 
പുതിയങാപ്പ ഫിങ്കർ കെട്ി  നിർമ്ങാണം, 
ചേങാമ്ങാൽ മത്സ്യബന്ധന  
തുറമുഖ വിെസനം

`25.3

`16.09

`56.29

ഗ്ക്്നെചി

ഗ്ക്്നെചി

ഗ്ക്്നെചി

മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖങ്ളുകട
അടിസ്ങാനസൗെരസ്യവിെസനം

പുതിയ പദ്ധതിെൾ

നബോർഡ് ധനസഹോയം

RKVY ധനസഹോയം

�ോസർക�ോഡ്  
പ്രക്യേ� പോക്കേജ്

മചചേശ്വരം ഹങാർബർ  പങാലം,
മചചേശ്വരം പുലിമുട്്,
ചറങാഡുെൾ എന്ിവയുകട 
നിർമ്ങാണം
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കവള്ളയിൽ മത്്ബന്ധനതുറമുഖം
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മുതലകപ്പങാഴി, െങായംകുളം, ചതങാട്പ്പളളി, 
ചേറ്റുവ, തലങായി, മചചേശ്വരം 
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ളിൽ

െിചയങാ ടയൂബുപചയങാഗിച്്  
2 കേറുപുലിമുട്ടുെൾ
21 ച്ങായിനുെൾ

ഇരവിപുരം
തീരസംരക്ഷണം

തങ്കചശേരി, കവളളയിൽ,  
പുതിയങാപ്പ, കേല്ങാനം 
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ളുകട 
വിെസനം

`46.94

`116.25

`37.00

ഗ്ക്്നെചി

ഗ്ക്്നെചി

ഗ്ക്്നെചി

ഹങാർബറുെളുകട സമീപകത്ത

തീരസംരക്ഷണം

ക്ോയിൻ ഫീൽഡ് 
(ടെറിയ പുലിമുട്ടു�ൾ )

KIIFB ധനസഹോയം

പുതുവവപ്ിൻ 
്ീരസംരക്ഷണം

ക്ോയിൻ ഫീൽഡ് 
(21 ടെറിയ പുലിമുട്ടു�ൾ )
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ൊയംകുളം മത്്ബന്ധനതുറമുഖം

പൂന്തുറ, ബീമോപ്ള്ി, വലിയതുറ,ശംഖംമുഖം
ഓഫ് ച�ങാർ പുലിമുട്് പദ്ധതി
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ഗതങാഗതസൗെരസ്യ 

വിെസനം

കെങാപ്പങാറക്കടവ്- ₹9.30 ചെങാടി
പതിയങാങ്കര- ₹3.25 ചെങാടി

െടപ്പൂക്കര-ചേലിയക്കര– ₹1.85 ചെങാടി
കുമ്ളം-കനട്ടൂർ- ₹15.00 ചെങാടി

പുത്തൻേിറ–കപരുമ്ക്കുന്്- ₹0.95 ചെങാടി

ചെങാടിയുകട 

തീരചേശ പങാലങ്ൾ 
പൂർത്തിയങാക്കി

ചെങാടിയുകട 

തീരചേശചറങാഡ് 
പുനരുദ്ധങാരണം

`32.63 `597

₹ 220  ചെങാടി കേലവിട്്  
684 ചറങാഡുെൾ പൂർത്തീെരിച്ചു.

₹ 377 ചെങാടി കേലവിൽ  
903 ചറങാഡുെൾക്ക് ഭരണങാനുമതി.

 H¶mW \mw
H¶maXmW tIcfw

കുമ്ളം-കനട്ടൂർ പാലം
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ഹങാർബറുെളുകട 
െസ്യങാപ്പിറ്റൽ റിപ്പചയഴ്സ് ആന്് കമയിന്നൻസ് കരെഡ്െിംഗ്

വർ�ങാവർ�ം കൃതസ്യമങായ പരിപങാലനം ആവശസ്യമങായ ഹങാർബറുെളുകട 
വങാർ�ിെ അറ്റകുറ്റപ്പണിെളും കരെഡ്െിംഗം  

ഫണ്് േൗർലഭസ്യം െങാരണം മുടങ്ിക്കിടക്കുെയങായിരുന്നു. 
െസ്യങാപ്പിറ്റൽ റിപ്പചയഴ്സ് ആന്് കമയിന്നൻസ് കരെഡ്െിംഗ് എന് ഒരു 

പ്രചതസ്യെ ശീർ�െം 2017-18കല ബഡ്െറ്റിൽ ഉൾകപ്പടുത്തികക്കങാണ്് 
സർക്കങാർ ഈ പ്രശ്ം പരിഹരിച്ചു.

ചെറുവത്തൂർ,അഴീക്കൽ(കണ്ണൂർ),ചെോമ്ോൽ
എന്ീഹോർബറുകളുചെചരെഡ്ജിംഗ്

പൂർത്ിയോക്കി.

lmÀ_À F©n\obdnwKv h-Ip¸v
\Ã Zn\§Ä

ബഡ്ജറ്ിൽ പ്രക്യേ�ം തു� 
അനുവദിച്ചു

 2019 മമയിൽ പൂർത്ിയാകുന്ന
മമഞ്ശ്വരം മത്്ബന്ധനതുറമുഖം
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മുതലകപ്പങാഴി
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം
യങാഥങാർത്സ്യമങാകുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം െില്യികല മത്സ്യകത്തങാഴിലങാളിെളുകട 
േിരെങാല സ്വപ്നമങായിരുന് മുതലകപ്പങാഴി മത്സ്യബന്ധന 
തുറമുഖം ഈ വർ�ം പകുതിചയങാകട പൂവണിയും. 
അഴിമുഖകത്ത െല്ലുെളും മണ്ം നീക്കം കേയ്്  
ഹങാർബർ സുരക്ഷിതമങാക്കി. 

സർക്കങാരികന് ഇച്ങാശക്ിയുകട  
കതളിവ്.

നിർമ്മാണം പൂർത്ിയാകുന്ന
മുതലക്ാഴി മത്്ബന്ധന തുറമുഖം

P \ a \ Ê n e p w  ] p c k v I m c § f n e p w
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ബഹു.ഫി�റീസ്-ഹങാർബർ എചേിനീയറിംഗ്-
െശുവണ്ി വസ്യവസങായ വകുപ്പുമന്തി 

ശ്ീമതി കെ. ചമഴ്സിക്കുട്ി അമ്
2019 കഫബ്രുവരി 25-നു നങാടിനു സമർപ്പിച്ചു.

ചേറ്റുവ  
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം

പൂർത്തിയങായി
പ്രതിേിനം ആയിരത്തിചലകറചപ്പർക്ക് ചനരിട്ടും 
അയ്ങായിരത്തിലധിെം ചപർക്ക് പചരങാക്ഷമങായും 
കതങാഴിലവസരം.

അടങ്കൽ തുെ ₹ 30.24 ചെങാടി 
CSS പദ്ധതി 

നിർമ്മാണം പൂർത്ിയായ
മചറ്റുവ  മത്്ബന്ധന തുറമുഖം

lmÀ_À F©n\obdnwKv h-Ip¸v
\Ã Zn\§Ä

ബഹു.മുഖസ്യമന്തി ശ്ീ. പിണറങായി വിെയൻ 
2019 കഫബ്രുവരി 20നു തറക്കല്ിട്ടു.

SPV - Kerala  State Coastal Area Development Corporation
നിർമ്ങാണം-ഹങാർബർ എചേിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്.

112.22 ചെങാടി രൂപയ്ക് KIIFB ഭരണങാനുമതി.

പ്രതിേിനം മൂവങായിരത്തിചലകറചപ്പർക്ക് ചനരിട്ടും 
എണ്ങായിരത്തിലധിെം ചപർക്ക് പചരങാക്ഷമങായും 

കതങാഴിലവസരം

പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ
പുതിയ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം
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ഈ വർ�ം പകുതിചയങാകട നങാടിനു സമർപ്പിക്കും.
അടങ്കൽ തുെ 63.99 ചെങാടി രൂപ. CSS പദ്ധതി.

പ്രതിേിനം ആയിരത്തിചലകറചപ്പർക്ക് ചനരിട്ടും  
അയ്ങായിരത്തിലധിെം ചപർക്ക് പചരങാക്ഷമങായും കതങാഴിലവസരം.

തലങായി  
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം

പ്രതിേിനം ആയിരത്തിചലകറചപ്പർക്ക് ചനരിട്ടും 
അയ്ങായിരത്തിലധിെം ചപർക്ക് പചരങാക്ഷമങായും 
കതങാഴിലവസരം

കെങായിലങാണ്ി 
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം
പൂർത്തിയങാകുന്നു.

ബഹു. മുഖസ്യമന്തി  
ശ്ീ. പിണറങായി വിെയൻ
2018 കമയ് 18 നു നങാടിനു സമർപ്പിച്ചു

അെങ്കൽതുക₹34.79ചകോെി
CSSപദ്ധതി

P \ a \ Ê n e p w  ] p c k v I m c § f n e p w
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നിർമ്മാണം പൂർത്ിയായ 
തലായി മത്്ബന്ധനതുറമുഖം
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ഫി�റീസ്  
പ്രവൃത്തിെൾ

ചപങാർട്് വിെസന
പ്രവൃത്തിെൾ,

ടൂറിസം 
പ്രവൃത്തിെൾ,

വസ്യവസങായവകുപ്പ് 
വിെസന പ്രവൃത്തിെൾ.

ചെങാടി

ചെങാടി

ചെങാടി

ചെങാടി

ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറചിംഗ് വകുപ്് വഴചി 
പൂർത്ീകരചിച്ച പദ്ധതചികൾ

`70

`143.79

`24.41

`81.70

തീരചേശ  
പശ്ങാത്തലസൗെരസ്യവിെസനം

തീരസംരക്ഷണം
ചെന്ദ്ര കപങാതുചമഖലങാ  
സ്ങാപനങ്ളുമങായി 
ധങാരണ

ചെന്ദ്ര കപങാതുചമഖലങാ 
സ്ങാപനങ്ൾക്കുചവണ്ി 

ഹങാർബർ എചേിനീയറിംഗ് വകുപ്പു വഴി 
പദ്ധതി നടപ്പങാക്കും.

Petronet LNG, BPCL, Cochin Refinery, IOCL  എന്ീ െമ്നിെൾ 
ഹങാർബർ എചേിനീയറിംഗ് വകുപ്പുമങായി MOU ഒപ്പിടങാൻ ധങാരണയങായി.

lmÀ_À F©n\obdnwKv h-Ip¸v
\Ã Zn\§Ä

RFTHS മബപ്പൂർ

െല്ാമനാെ് മത്്വിത്തുല്ാദന മെന്ദം

മൊഴിമകോെ് കതകേ് ബീച്്

ചെങാടി
`116.00
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12ഹോർബറുകളിൽ
മോചേജ്ചമന്്ച�ോസ�റ്ികൾ
രൂപീകരിച്ചു.

ഹോർബറുകൾേവീകരിക്കുന്നു.

അന്തർചേശീയേിലവോരമുള്ള
വിപണേ-�ംസ്കരണ�ംവിധോേങ്ങൾ.

ആധുേിക�ോചങ്കതികവിേ്യയുചെഉപചയോഗം.

മത്്യചത്ോഴിലോളിക്കുംഉപച�ോക്ോവിനം
ചൂഷണത്ിൽേിന്നുചമോെേം.

സേേംേിേചമൽചേോട്ടത്ിേ്�ംവിധോേം.

മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ൾക്ക് 
മങാചനെ്കമന്് കസങാസസറ്റി

വിഴിഞ്ം
തങ്കചശേരി
േീണ്ടകര

കോയംകുളം
ചെറ്റുവ

ചബപ്പൂർ
പുതിയോപ്പ

ചകോയിലോണ്ടി
ചെോമ്ോൽ

തലോയ്
മോപ്പിളചബ

ചെറുവത്തൂർ
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മുനമ്ം മത്്ബന്ധനതുറമുഖം
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തീരമദശവിെസനത്ിന് മെരള സർകോർ മുന്തിയ പരിഗണന നൽെി വരുന്നു.  
പര്നങ്ങാെിയിൽ പുതിയ മത്്ബന്ധന തുറമുഖത്ിന് തുെകേം കുറിച്ചു.  കപാഴിയൂർ 
മത്്ബന്ധന തുറമുഖത്ികറെ മാതൃൊ പഠനം 2019-ൽ പൂർത്ീെരിക്ം.

നിർമ്മാണം നെക്ന്നവയുൾക്കെ മെരളത്ിൽ 24 മത്്ബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ. 
10 മെന്ദവിഹിത പദ്ധതിെൾകോയി ലഭിക്വാനുള്ള മെന്ദ വിഹിതമായ ₹247.07 
മൊെിയിൽ ₹90.44 മൊെി രൂപ ഇമ്ാഴം കുെിശ്ിെയാണ്.  ഈ സാഹചര്ത്ിൽ 
₹62.80 മൊെി അധിെമായി മെരളം കചലവാകേികൊണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്നം 
മുമന്നാട്ടു കൊണ്ടു മപായി.  

ഹാർബറുെളികല  കരെഡ്േിംഗിനും മറ്് കപെഷ്ൽ റി്യറുെൾക്മായി ആദ്മായി 
ഈ സർകോർ ബഡ്േറ്ിൽ തുെ വെയിരുത്ി.  

നിർമ്മാണം നെന്നു വരുന്ന മത്്ബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ പൂർത്ീെരിക്ന്നതിനും 
ഇമ്ാഴള്ളവ പൂർണ്ണ മതാതിൽ പ്രവർത്ന ക്മമാക്ന്നതിനും രണ്ടാംഘട്/മൂന്നാംഘട്  
വിെസനങ്ങൾ നെ്ിലാക്ന്നതിനുമായി നബാർഡ്/KIIFB/RKVY/ ഓഖി ദുരന്തം–
തീരമദശ വിെസന പദ്ധതിെൾ വഴി ₹412 മൊെിയുകെ പദ്ധതിെൾ നെ്ിലാകേിവരുന്നു.  

ഹാർബറുെൾക് സമീപമുള്ള തീരമശാഷണം തെയുന്നതിനായി ₹46.94 മൊെിയുകെ 
പദ്ധതിെൾ  KIIFB ധനസഹായമത്ാകെ നെ്ിലാക്ന്നു.  

പുതുവവ്ിനികല തീരമശാഷണം തെയുന്നതിനായി Petronet – LNG-BPCL/Cochin 
Refinery/ IOCL എന്നീ കപാതുമമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുമായി ₹116 മൊെിയുകെ  പദ്ധതിയ്ക് 
ഹാർബർ എൻേിനീയറിംഗ് വകുപ്പുമായി MoU ഒ്ിൊൻ ധാരണയായി.  

മറ്റു സംസ്ാനങ്ങൾകേ് ഹാർബറുെൾ നിർമ്മിക്ന്നതിനുള്ള സാമങ്കതിെ സഹായം 
നൽകുന്നതിനായി ഹാർബർ എൻേിനീയറിംഗ് വകു്ികന മെന്ദ സർകോർ 
െൺസൾട്ൻസി പദവി നൽെി ഉത്രവായിരുന്നു. CWPRS-പൂകന / IIT-കചവന്ന 
എന്നീ സ്ാപനങ്ങകളയാണ് മാതൃൊ പഠനങ്ങൾകോയി സംസ്ാനം ആശ്രയിച്ചു 
വന്നിരുന്നത്. ഇമ്ാൾ ഹാർബർ എൻേിനീയറിംഗ് വകു്ിമനയും പ്രസ്തുത  മാതൃൊ 
പഠനം നെത്തുവാൻ െഴിയുന്ന തരത്ിമലയ്ക് സജ്മാകേി.  

മത്്ബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുകെ പ്രവർത്നം ൊര്ക്മമാക്ന്നതിന് 12 
ഹാർബറുെളിൽ കൂെി മാമനേ്കമറെ് കസാവസറ്ി രൂപീെരിച്ചു.  

തീരമദശ മറാഡുെളുകെ നിർമ്മാണം ഉൾക്കെ ഹാർബർ എൻേിനീയറിംഗ് വകു്് 
വഴി ₹1536 മൊെിയുകെ വിെസന പ്രവർത്നങ്ങളാണ് മെരള സർകോർ നെ്ാകേി 
വരുന്നത്.

എന്നും സർകോർ നിങ്ങമളാകൊ്മാണ്.  

ജെ. റേഴ്സിക്കുട്ി അമ്മ
ഫിഷറീസ്-ഹാർബർ എഞ്ിനീയറിംഗ്-െശുവണ്ടി വ്വസായ വകു്് മന്തി

ഹങാർബർ എചേിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്
1000 നല്ല ദിനങ്ങൾ
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ഈ സർകോരികറെ ൊലത്് 
പൂർത്ീെരിച്വയും ഉെൻ 
നാെിനുസമർ്ിക്ന്നവയും

2016നു മുമ്് പൂർത്ീെരിച്വ

നിർമ്മാണം നെന്നുവരുന്നവ

ഗ്ക്െള സർക്്നർ ഹ്നർബർ എഞ്ചിനീയറചിിംഗ് വകുപ്പചിനഗ്വണചി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പചി.രക്. അനചിൽകുെ്നർ പ്രസചിദ്ധീക്െചിക്കുനത്.


