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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 975 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തീരസംര�ണ ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 

�ീ വി ശശി, 
�ീമതി സി. െക. ആശ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നിര�ര��ാ��

കടലാ�മണ�ിൽ പലഭാഗ�ളി�ം

സംര�ണഭി�ി തകർ� തീരേശാഷണം

സംഭവി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് നിര�ര��ാ��

കടലാ�മണ�ിൽ പലഭാഗ�ളി�ം

സംര�ണഭി�ി തകർ� തീരേശാഷണം

സംഭവി��ത് ��യിൽെ��ി��്.
കടലാ�മണം െച���തിന് സാധാരണയായി

സി.ഡ��.പി.ആർ.എസ് , �ൈന/ഐ.ഐ.ടി.
െചൈ� �തലായ �ാപന�ളിൽ നി�ം

ഡിൈസൻ ലഭ�മാ�ി കരി��പേയാഗി��

കടൽഭി�ി�ം േ�ായി�ക�മാണ്

കാലാകാല�ളായി നിർ�ി�വ��ത്.
പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ ജിേയാട�ബ്

ഉപേയാഗി�ം ജിേയാബാ�കളിൽ മണൽ നിറ�ം

അടിയ�ിരമായി കടൽ�ീരെ�

സംര�ി�വാ�� നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.
�സ�കാലാടി�ാന�ിൽ ജിേയാ ബാഗിൽ

മണൽ നിറ�  ്തീരെ� അടിയ�ിരമായി

സംര�ി�ാ�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�ാ��്.
എ�ാൽ േകരള�ിൽ അടി�ടി അ�ഭവെ���

ന�നമർ��ം �ഴലി�ാ�ം �ല��ാ��

കടലാ�മണ�ം, കടൽകയ��ം തീര�് വൻ

നാശന��ൾ ഉ�ാ��. കാലാവ�ാ

വ�തിയാന�ം മ�് ��തി �തിഭാസ��ം

�ല��ാ�� കടലാ�മണെ� െച��വാൻ മ�

��ിരമായ �തന പരിഹാര മാർ��ൾ

അവലംബിേ��തായി��്. 2021 -2022
സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� 5 വർഷം

െകാ�് �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�� 5300 േകാടി

�പ�െട കടലാ�മണ �തിേരാധ

�വർ�ന��െട ആദ� ഘ�മായി കിഫ് ബി

ധനസഹായേ�ാെട 1500 േകാടി �പ�െട

പ�തി നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ക ��ായി.
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ഇതിെന �ടർ�് കടലാ�മണം ഏ��ം ��മായ

െച�ാനം �േദശ�് നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ

േകാ�ൽ റിസർ�  ്(NCCR) പഠനം നട�ി ഒ�

ൈഹ�ിഡ്  പ�തി (സംേയാജിത കടൽ

ഭി�ി�െട�ം �ലി��ക�െട�ം നിർമാണം)
അവലംബി�ണെമ�് നിർേ�ശി�ക�ം ��ത

ഡിൈസൻ �കാരം ത�ാറാ�ിയ 254.20 േകാടി

�പ�െട കടൽഭി�ി നിർ�ാണ�ിെ��ം 90
േകാടി �പ�െട �ലി��് നിർ�ാണ�ിെ��ം

(ആെക �ക : 344.20 േകാടി �പ) വിശദമായ

�പേരഖ കിഫ് ബി ധനസഹായേ�ാെട

നട�ിലാ��തിന് GO(Rt) No. 395/2021/WRD
തീയതി 29 .07 .2021 �കാരം ഭരണാ�മതി

ന�ിയി��്. ഈ ���ി KIIDC െന SPV
യാ�ിയാണ് �ടർ�വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ��ത്. എ�ാൽ േകരള�ിൽ അടി�ടി

അ�ഭവെ��� ന�നമർ��ം �ഴലി�ാ�ം

�ല��ാ�� കടലാ�മണ�ം, കടൽകയ��ം

തീര�് വൻ നാശന��ൾ ഉ�ാ��.
കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം മ�് ��തി

�തിഭാസ��ം �ല��ാ�� കടലാ�മണെ�

െച��വാൻ മ� ��ിരമായ �തന പരിഹാര

മാർ��ൾ അവലംബിേ��തായി��്. 2021
-2022 സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� 5 വർഷം

െകാ�് �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�� 5300 േകാടി

�പ�െട കടലാ�മണ �തിേരാധ

�വർ�ന��െട ആദ� ഘ�മായി കിഫ് ബി

ധനസഹാേ�ാെട 1500 േകാടി �പ�െട പ�തി

നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ക ��ായി. ഇതിെന

�ടർ�് കടലാ�മണം ഏ��ം ��മായ െച�ാനം

�േദശ�് നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ േകാ�ൽ

റിസർ�  ്(NCCR) പഠനം നട�ി ഒ� ൈഹ�ിഡ്

പ�തി (സംേയാജിത കടൽ ഭി�ി�െട�ം

�ലി��ക�െട�ം നിർമാണം) അവലംബി�ണ

െമ�് നിർേ�ശി�ക�ം ��ത ഡിൈസൻ

�കാരം ത�ാറാ�ിയ 254.20 േകാടി �പ�െട

കടൽഭി�ി നിർ�ാണ�ിെ��ം 90 േകാടി

�പ�െട �ലി��് നിർ�ാണ �ിെ��ം (ആെക

�ക : 344.20 േകാടി �പ) വിശദമായ �പേരഖ

കിഫ് ബി ധനസഹായേ�ാെട നട�ിലാ��തിന്

GO(Rt) No. 395/2021/WRD തീയതി 29 .07
.2021 �കാരം ഭരണാ�മതി ന�ിയി��്. ഈ
���ി KIIDC െന SPV യാ�ിയാണ്

�ടർ�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ��ത്.

(ബി) തകർ� സംര�ണഭി�ിക�െട

�നർനിർ�ാണ�ി�ം തീരേശാഷണം

(ബി) സം�ാന�് നിര�ര��ാ��

കടലാ�മണ�ിൽ പലഭാഗ�ളി�ം
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�റ��തി�ം േവ�ി ആ�നിക

സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ വിശദീകരി�േമാ;

സംര�ണഭി�ി തകർ� തീരേശാഷണം

സംഭവി��ത് ��യിൽെ��ി��്.
കടലാ�മണം െച���തിന് സാധാരണയായി

സി.ഡ��.പി.ആർ.എസ് , �ൈന/ഐ.ഐ.ടി.
െചൈ� �തലായ �ാപന�ളിൽ നി�ം

ഡിൈസൻ ലഭ�മാ�ി കരി��പേയാഗി��

കടൽഭി�ി�ം േ�ായി�ക�മാണ്

കാലാകാല�ളായി നിർ�ി�വ��ത്.
പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ ജിേയാട�ബ്

ഉപേയാഗി�ം ജിേയാബാ�കളിൽ മണൽ നിറ�ം

അടിയ�ിരമായി കടൽ�ീരെ�

സംര�ി�വാ�� നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.
�സ�കാലാടി�ാന�ിൽ ജിേയാ ബാഗിൽ

മണൽ നിറ�  ്തീരെ� അടിയ�ിരമായി

സംര�ി�ാ�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�ാ��്.
എ�ാൽ േകരള�ിൽ അടി�ടി അ�ഭവെ���

ന�നമർ��ം �ഴലി�ാ�ം �ല��ാ��

കടലാ�മണ�ം, കടൽകയ��ം തീര�് വൻ

നാശന��ൾ ഉ�ാ��. കാലാവ�ാ

വ�തിയാന�ം മ�് ��തി �തിഭാസ��ം

�ല��ാ�� കടലാ�മണെ� െച��വാൻ മ�

��ിരമായ �തന പരിഹാര മാർ��ൾ

അവലംബിേ��തായി��്. 2021 -2022
സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� 5 വർഷം

െകാ�് �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�� 5300 േകാടി

�പ�െട കടലാ�മണ �തിേരാധ

�വർ�ന��െട ആദ� ഘ�മായി കിഫ് ബി

ധനസഹായേ�ാെട 1500 േകാടി �പ�െട

പ�തി നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ക ��ായി.
ഇതിെന �ടർ�് കടലാ�മണം ഏ��ം ��മായ

െച�ാനം �േദശ�് നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ

േകാ�ൽ റിസർ�  ്(NCCR) പഠനം നട�ി ഒ�

ൈഹ�ിഡ്  പ�തി (സംേയാജിത കടൽ

ഭി�ി�െട�ം �ലി��ക�െട�ം നിർമാണം)
അവലംബി�ണെമ�് നിർേ�ശി�ക�ം ��ത

ഡിൈസൻ �കാരം ത�ാറാ�ിയ 254.20 േകാടി

�പ�െട കടൽഭി�ി നിർ�ാണ�ിെ��ം 90
േകാടി �പ�െട �ലി��് നിർ�ാണ�ിെ��ം

(ആെക �ക : 344.20 േകാടി �പ) വിശദമായ

�പേരഖ കിഫ് ബി ധനസഹായേ�ാെട

നട�ിലാ��തിന് GO(Rt) No. 395/2021/WRD
തീയതി 29 .07 .2021 �കാരം ഭരണാ�മതി

ന�ിയി��്. ഈ ���ി KIIDC െന SPV
യാ�ിയാണ് �ടർ�വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ��ത്. എ�ാൽ േകരള�ിൽ അടി�ടി

അ�ഭവെ��� ന�നമർ��ം �ഴലി�ാ�ം
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�ല��ാ�� കടലാ�മണ�ം, കടൽകയ��ം

തീര�് വൻ നാശന��ൾ ഉ�ാ��.
കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം മ�് ��തി

�തിഭാസ��ം �ല��ാ�� കടലാ�മണെ�

െച��വാൻ മ� ��ിരമായ �തന പരിഹാര

മാർ��ൾ അവലംബിേ��തായി��്. 2021
-2022 സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� 5 വർഷം

െകാ�് �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�� 5300 േകാടി

�പ�െട കടലാ�മണ �തിേരാധ

�വർ�ന��െട ആദ� ഘ�മായി കിഫ് ബി

ധനസഹാേ�ാെട 1500 േകാടി �പ�െട പ�തി

നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ക ��ായി. ഇതിെന

�ടർ�് കടലാ�മണം ഏ��ം ��മായ െച�ാനം

�േദശ�് നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ േകാ�ൽ

റിസർ�  ്(NCCR) പഠനം നട�ി ഒ� ൈഹ�ിഡ്

പ�തി (സംേയാജിത കടൽ ഭി�ി�െട�ം

�ലി��ക�െട�ം നിർമാണം) അവലംബി�ണ

െമ�് നിർേ�ശി�ക�ം ��ത ഡിൈസൻ

�കാരം ത�ാറാ�ിയ 254.20 േകാടി �പ�െട

കടൽഭി�ി നിർ�ാണ�ിെ��ം 90 േകാടി

�പ�െട �ലി��് നിർ�ാണ �ിെ��ം (ആെക

�ക : 344.20 േകാടി �പ) വിശദമായ �പേരഖ

കിഫ് ബി ധനസഹായേ�ാെട നട�ിലാ��തിന്

GO(Rt) No. 395/2021/WRD തീയതി 29 .07
.2021 �കാരം ഭരണാ�മതി ന�ിയി��്. ഈ
���ി KIIDC െന SPV യാ�ിയാണ്

�ടർ�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ��ത്.

(സി) കടലാ�മണെ� കാര��മമായി തട��

�ലി��കൾ �ാപി���മായി ബ�െ��്

സാ��താപഠനം നട��തിന്

�മതലെ���ിയി�� �ാപന�ൾ

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ശ�മായ തിരമാലക�� തീര�േദശമാണ്

േകരള�ിേ�ത്. ഇതിന് ആ�ം ��ം വിധമാണ്

കാലാവ�ാവ�തിയാനം, �ഴലി�ാ�ക�െട

സ�ാധീനം എ�ിവ �ല�� അതിതീ�

തീരേശാഷണം ചില �േത�ക �േദശ�ളിൽ

അ�ഭവെ���ത്. ഇത് കണ�ിെല��്

േകരള�ിെല തീര�േദശെ��റി�  ്െപാ�വി�ം,
പ�് �ല�െള�റി�  ്�േത�കി�ം പഠി�്

��ിരമായ തീരസംര�ണ മാർ��ൾ

നിർേ�ശി��തിനായി െചൈ� ആ�ാനമായ

നാഷണൽ െസൻറർ േഫാർ േകാ�ൽ റിസർ�്

എ� �ാപന�മായി ചർ�കൾ നട�ക�ം കരട്

ധാരണാപ��ിന് സർ�ാർ അംഗീകാരം

നൽ�ക�ം െച�ി��്. ��ത �ാപന�ിെ�

പഠന റിേ�ാർ�ിെല നിർേ�ശാ�സരണം മാ�െമ

അ�േയാജ�മായ തീരസംര�ണ മാർ�ം – കടൽ

ഭി�ിയാേണാ �ലി��ാേണാ, �ലി��ക�െട

�ംഖലയാേണാ �ട�ിയവ – ഏെത�്

തീ�മാനി�വാൻ കഴി�. എൻ.സി.സി.ആർ. എ�
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വർഷമായാണ് നിലവിൽ നിജെ���ിയി��ത്.

(ഡി)

��ത പഠനം �ർ�ീകരി�  ്റിേ�ാർ�്

ലഭി��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ശ�മായ തിരമാലക�� തീര�േദശമാണ്

േകരള�ിേ�ത്. ഇതിന് ആ�ം ��ം വിധമാണ്

കാലാവ�ാവ�തിയാനം, �ഴലി�ാ�ക�െട

സ�ാധീനം എ�ിവ �ല�� അതിതീ�

തീരേശാഷണം ചില �േത�ക �േദശ�ളിൽ

അ�ഭവെ���ത്. ഇത് കണ�ിെല��്

േകരള�ിെല തീര�േദശെ��റി�  ്െപാ�വി�ം,
പ�് �ല�െള�റി�  ്�േത�കി�ം പഠി�്

��ിരമായ തീരസംര�ണ മാർ��ൾ

നിർേ�ശി��തിനായി െചൈ� ആ�ാനമായ

നാഷണൽ െസൻറർ േഫാർ േകാ�ൽ റിസർ�്

എ� �ാപന�മായി ചർ�കൾ നട�ക�ം കരട്

ധാരണാപ��ിന് സർ�ാർ അംഗീകാരം

നൽ�ക�ം െച�ി��്. ��ത �ാപന�ിെ�

പഠന റിേ�ാർ�ിെല നിർേ�ശാ�സരണം മാ�െമ

അ�േയാജ�മായ തീരസംര�ണ മാർ�ം – കടൽ

ഭി�ിയാേണാ �ലി��ാേണാ, �ലി��ക�െട

�ംഖലയാേണാ �ട�ിയവ – ഏെത�്

തീ�മാനി�വാൻ കഴി�. എൻ.സി.സി.ആർ. എ�

�ാപന�മാ�� കരാർ കാലാവധി ��്

വർഷമായാണ് നിലവിൽ നിജെ���ിയി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


