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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 61 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�തലെപാഴിയിെല അപകട�ൾ ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്, 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) ഹാർബർ നിർ�ാണ�ിെല അപാകതകൾ

കാരണം �തലെ�ാഴി ഹാർബറിൽ അപകട�ൾ

വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)
�തലെ�ാഴി ഹാർബറിെ� െപാഴിയിൽ

അപകട�ൾ ഉ�ാ��ത് ��യിൽെ��ി��്.

(ബി)

കഴി� അ�് വർഷ�ളിൽ

അൻപ�ിയേ�ാളം മ��െതാഴിലാളികൾ

മ��ബ�ന�ിന് േപാ��തിനിടയിൽ ഹാർബർ

�ഖ�് മരണെ��ി��് എ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവമായി

കാ��േ�ാ;

(ബി) അ�്െത�് �തൽ േവളി വെര�� ഭാഗ�ളിൽ

കടലിൽ നിരവധി അപകട�ൾ ഉ�ാ�ക�ം

മ��െ�ാഴിലാളികൾ മരണമട�ക�ം

െച�ി��്. 2011 �തൽ നാളി�വെര ഈ
�േദശ�് 58-ഓളം മരണ�ൾ സംഭവി�ി��്.
തീരേദശ/േലാ�ൽ േപാലീസ്  േ�ഷ�കളിൽ

നി�ം ലഭി� FIR റിേ�ാർ�് �കാരം �തലെ�ാഴി

ഹാർബർ �ഖ�് കഴി� അ�്

വർഷ�ി�ളളിൽ (2016-2021) 11
മ��െ�ാഴിലാളികൾ അപകടം�ലം

മരണെ��ി��്. ആയത് ഗൗരവമായി കാ���്.

(സി) ഉെ��ിൽ ഇവ പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�െത�ം

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് �ടർ�് സ�ീകരി�ാൻ

ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അഴി�ഖ�് മ�ടി����ലം അപകട�ൾ

സംഭവി�ാ��്. അടി� മ�് െ�ഡ്ജിംഗ്

നട�ി ആഴം ഉറ�ാ��തിനായി M/s. അദാനി

��മായി നിലവി�ളള ധാരണാപ� �കാരം

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി

grab dredger ൈസ�ിൽ എ�ിേ�ർ�ി��്.
എ��ം േവഗം Assembling �ർ�ിയാ�ി

െ�ഡ്ജിംഗ് ആരംഭി��താണ്. മ�ടി���

പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി െത�ഭാഗ�്

അടി�� മ�് തീരേശാഷണം സംഭവി�� വട�

ഭാഗേ��് നിേ�പി��തിനായി �ിരമായ

sand bypassing സംവിധാനം നട�ിലാ��തി�

�േ�ാടിയായി പരി�ിതി ആഘാത പഠനം

നട��തിന് Ultratech Agency, Kochi-െയ

�മതലെ���ി കരാറിേലർെ��ി��്. ഒ�

മാസ�ി� ളളിൽ റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ം. �ടർ�്

sand bypassing സംവിധാന�ി�ളള DPR
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ത�ാറാ�ി നടപടി�മ�ൾ പാലി�  ്പ�തി

ആരംഭി��താണ്. �ടാെത �തലെ�ാഴി ഹാർബർ

നിർ�ാണ�ിെല അപാകതകൾ പഠി�  ്പരിഹാരം

നിർേ�ശി��തിനായി െചൈ� NIOT –െയ

�മതലെ���ിയി��ത� സിരി�്

Prof.Dr.രമണ�ർ�ി�െട േന�ത��ി�ളള

വിദഗ്ധർ ഒരാ��ളളിൽ �തലെ�ാഴി ഹാർബർ

േനരി�് സ�ർശി�  ്ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ാെമ�് അറിയി�ി��്.
�ടർ�് റിേ�ാർ�് െപാ�ചർ��് വിേധയമാ�ി

പരിഹാര നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

(ഡി)

ഹാർബറിൽ �പെ��ിരി�� മണൽതി�കൾ

�ഡ്ജ്  െച�് നീ�ി മ��ബ�ന േബാ�ക�െട

സ�ാരം �ഗമമാ�ാ�ം അപകട�ൾ

ഒഴിവാ�ാ�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

(ഡി) അഴി�ഖ�് മ�ടി����ലം അപകട�ൾ

സംഭവി�ാ��്. അടി� മ�് െ�ഡ്ജിംഗ്

നട�ി ആഴം ഉറ�ാ��തിനായി M/s. അദാനി

��മായി നിലവി�ളള ധാരണാപ� �കാരം

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി

grab dredger ൈസ�ിൽ എ�ിേ�ർ�ി��്.
എ��ം േവഗം Assembling �ർ�ിയാ�ി

െ�ഡ്ജിംഗ് ആരംഭി��താണ്. മ�ടി���

പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി െത�ഭാഗ�്

അടി�� മ�് തീരേശാഷണം സംഭവി�� വട�

ഭാഗേ��് നിേ�പി��തിനായി �ിരമായ

sand bypassing സംവിധാനം നട�ിലാ��തി�

�േ�ാടിയായി പരി�ിതി ആഘാത പഠനം

നട��തിന് Ultratech Agency, Kochi-െയ

�മതലെ���ി കരാറിേലർെ��ി��്. ഒ�

മാസ�ി� ളളിൽ റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ം. �ടർ�്

sand bypassing സംവിധാന�ി�ളള DPR
ത�ാറാ�ി നടപടി�മ�ൾ പാലി�  ്പ�തി

ആരംഭി��താണ്. �ടാെത �തലെ�ാഴി ഹാർബർ

നിർ�ാണ�ിെല അപാകതകൾ പഠി�  ്പരിഹാരം

നിർേ�ശി��തിനായി െചൈ� NIOT –െയ

�മതലെ���ിയി��ത� സിരി�്

Prof.Dr.രമണ�ർ�ി�െട േന�ത��ി�ളള

വിദഗ്ധർ ഒരാ��ളളിൽ �തലെ�ാഴി ഹാർബർ

േനരി�് സ�ർശി�  ്ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ാെമ�് അറിയി�ി��്.
�ടർ�് റിേ�ാർ�് െപാ�ചർ��് വിേധയമാ�ി

പരിഹാര നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


