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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 236 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

തീരേശാഷണ�ം കടലാ�മണ�ം തട�വാൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം,
�ീ വി േജായി, 

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

null
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് തീര�േദശ�ളിെല
തീരേശാഷണ�ം കടലാ�മണ�ം തടയാൻ സമ�
പ�തി ത�ാറാ��തിെ� ഭാഗമായി ശാ�ീയ
പഠന�ിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(എ) സം�ാന�് തീര�േദശ�ളിെല
തീരേശാഷണ�ം കടലാ�മണ�ം തട�ക എ�
�ഖ� ല��േ�ാെട ശാ�ീയ�ം സമ��മായ
പ�തി ത�ാറാ��തിെ� ഭാഗമായി വി�ലമായ
വിവരേശഖരണ�ം വിശകലന�ം നട�ി ഓേരാ
�േദശ�ി�ം അ�േയാജ�മായ
�പകൽപന�ൾെ�െട നട��തിനായി െചൈ�
ആ�ാന മായി�ളള "നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ
േകാ�ൽ റിസർ� "് എ� �ാപന�മായി

ധാരണാപ�ം ഒ� വ�ി��്.
കാലാവ�യി��ായി�ളള വ�തിയാന�ിെ��ം

മ�് ��തി �തിഭാസ��െട�ം ഫലമായി
വലിയേതാതി�ളള തീരേശാഷണം സംഭവി��
താെഴ�റ�� പ�് �ല �െള (Hotspot)
േഹാ�്േ�ാ�കളായി കണ�ാ�ിയി��്.
ശം��ഖം,െകാ�േ�ാട് , ആല�ാട് , ഒ�മേ�രി,
െച�ാനം, ക�മംഗലം, െപാ�ാനി, കാ�ാട് ,
തലേ�രി, വ�പറ� എ�ിവയാണ് ��ത
േഹാ�്േ�ാ�കൾ. ഇേതാെടാ�ം ��മായ
കടലാ�ണം േനരി�� എ�ാ �േദശ��ം
പഠന�ിെ� ഭാഗമാണ്.

(ബി) കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി�� തീര�ൾ
സംര�ി��തിന് നിലവിൽ പ�തികൾ�്
അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ; പര�രാഗത
മാർ��ളിൽ നി�ം വ�ത��മായി
തീരസംര�ണ�ിനായി ഓഫ് േഷാർ േ��്
വാ�ർ പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
ല��മി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) കടലാ�മണം വലിയേതാതിൽ േനരി�� തീര�ൾ
സംര�ി��തിന് 2021-2022 സം�ാന

ബജ�ിെല �ാൻ ഫ�ിൽ 2.40 േകാടി �പ�ം
േനാൺ�ാൻ ഫ�ിൽ 6.825 േകാടി �പ�ം
�ടാെത �േത�ക വിഹിതമായി എറണാ�ളം ജി��്
ര�് േകാടി �പ�ം മ�് തീരേദശ ജി�കൾ�് ഒ�
േകാടി �പ വീത�ം 25-05-2021 െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് ന�ർ 296/2021/ജവിവ �കാരം
അ�വദി�ക��ായി. ��ത �ക വിനിേയാഗി�്
ജിേയാബാഗിൽ മ�് നിറ�ം, ആവശ�മായ
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�ല�ളിൽ ക�് ഉപേയാഗി��ളള താൽകാലിക
കടൽഭി�ി നിർ�ാണ�ം �േഖന കടൽ�ീരം

അടിയ�രമായി സംര�ി��തി�ളള ���ി

ഏെ���ി��്. �ടാെത, 2021-22 ബജ�ിൽ
�ഖ�ാപി� 5 വർഷം െകാ�് �ർ�ീകരി�ാൻ

കഴി�� 5300 േകാടി �പ�െട കടലാ�മണ
�തിേരാധ �വർ�ന��െട ആദ�ഘ�മായി
കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട 1500 േകാടി
�പ�െട പ�തി നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ക�ം,
സം�ാന�് തെ� ��മായ കടലാ�മണം
േനരി�� െച�ാന�് നാഷണൽ െസൻറർ േഫാർ
േകാ�ൽ റിസർ� ,് െചൈ��െട
സഹായേ�ാെട പഠനം നട�ി ഒ� ൈഹ�ിഡ്
പ�തി (കടൽ ഭി�ി�െട�ം �ലി��ക�െട�ം
സംേയാജിത നിർ�ാണം) അവലംബി�ക�ം
��ത ഡിൈസൻ �കാരം ത�ാറാ�ിയ 254.20
േകാടി �പ�െട കടൽഭി�ി നിർ�ാണ�ിെ��ം

90 േകാടി �പ�െട �ലി��് നിർ�ാണ�ിെ��ം

വിശദമായ �പേരഖ�് 29-07-2021 െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് (ആർ.�ി) നം.395/2021/ജവിവ �കാരം
അംഗീകരി� ,് 344.20 േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി
നൽ�ക�ം െച�. ടി ���ി ജലേസചന
വ��ിെ� Special Purpose Vehicle(SPV) യായ
KIIDC �േഖന െട�ർ െച�ക�ം �േരാഗതി
വിലയി��ലി�ം മാർ� നിർേ�ശ�ൾ�മായി
ഒ� േ�ാജ�് മാേനെ��് �ണി�് (പി.എം.�)
�പീകരി� ,് �വർ�ി�  ്വരിക�ം െച��.
തീരസംര�ണ�ിനായി ഓഫ്േഷാർ േ��് വാ�ർ
പ�തി േകാവളം തീര�് (2009ൽ)
നട�ിലാ�ിയി��്. ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ്
ഡി�ാർ�്െമ�് �േഖനയാണ് ��ത ���ി

നിർ�ഹി�ത്. നിലവിൽ തി�വന��രം ��റ
ഭാഗ�് ഓഫ്േഷാർ േ��് വാ�ർ പ�തി
നട�ിലാ�� �വർ�നം േകരള േകാ�ൽ ഏര�ാ
ഡിവല�െമൻറ്  േകാർ�േറഷെ� �മതലയിൽ
ഏെ���് നട�ി വ��. �ംൈബ ആ�ാനമായ

M/s DVP GCC Joint venture എ�
ക�നിെയയാണ് നിർ�ാണ �മതല
ഏൽപി�ി�ളളത്. അത് �കാരം 1000 ടൺ
േശഷി�ളള ബാർ�കൾ, ഉയർ� േശഷി��
സാ�് പ�് �ഡ്ജ�കൾ 800 �തൽ 1000 ടൺ
േശഷി�ളള �ഡ്ജ�കൾ, �ബ ൈഡവിംഗ്,
ഓ�ിജൻ ജനേറ�ർ എ�ിവ ഘടി�ി�ി�ളള
�േത�കതരം ബാർ�കൾ, ട�കൾ എ�ിവ
ഉൾെ�െട�� മൈറൻ യ��ൾ
ഉപേയാഗി�ാണ് നിർ�ാണം നട� വ��ത്.
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നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ ഉ�ത നിലവാര�ളള
ജിേയാട��കൾ വിദ� ഏജൻസിക�െട ��
പരിേശാധന നട�ി �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ി
ൈചനയിൽ നി�് ഇറ�മതി െച�ി�ളളതാണ്. 20
മീ�ർ, 16 മീ�ർ, 12 മീ�ർ എ�ീ നീള�ി�ളള�ം 15
മീ�ർ വ�ാസ�ി���മായ ട��കളാണ് ഇതിന്
ഉപേയാഗി��ത്. ഈ പ�തി വളെരേയെറ
�തിബ���ം കടലിെല ചില സമയ�ളിൽ
ഉ�ാ�� കടൽ േ�ാഭ�ം അതിജീവി�  ്െകാ�്
ലഭി�� ���ിയ സമയ�ിലാണ്,
േകരള�ിെല തെ� ഏ��ം
���െമ�റിയെ��� ��റ �േദശ�് േകരള
സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ
�േഖന കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

നട�ിലാ�ിവ��ത്. ൈപല�് വ�വ�യിൽ

നട�ിലാ�� ��ത പ�തി�െട വിജയ സാധ�ത
പരിേശാധി�  ്മ� വിവിധ �േദശ�ളി�ം
നട�ിലാ�വാൻ കഴി��താണ്. ���ി�െട

േമൽേനാ�ം േദശീയ ഇൻ�ി���ായ NIOT
നിർ�ഹി�വ��. നിലവിൽ പ�തി�െട
ഭാഗികമായ �ർ�ീകരണ�ിൽ തെ�
ആശാവഹമായ മാ��ൾ ��യിൽെ��ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


