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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2854 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കടൽഭി�ിക�ം �ലി��ക�ം സംബ�ി�  ്ശാ�ീയ പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) നിലവിെല കടൽഭി�ിക�ം �ലി��ക�ം ��മായ

കടൽേ�ാഭെ� �തിേരാധി��തിന്
പര�ാ�മ�ാെയ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. േകരള�ിെല കടൽ�ീരം

�ൻകാലെ� അേപ�ി�  ്��മായ കടൽേ�ാഭം

അ�ഭവെ��� തീരമായി മാ�കയാണ്.
സ�േ�ാപരിതല�ിെല താപനിലയിൽ വ�ി�ളള
വ�തിയാന�ം �ഴലി�ാ�ക�െട ആവർ�ി�ളള

�ഭാവ�ം ഇതിന് ആ�ം ���തായി ശാ��ർ

��ി�ാ�ിയി��്. ഇ��യിെല തീരേദശ
സം�ാന�ളിൽ െപാ�വിൽ അ�ഭവെ���
തിരമാല�െട ശ�ി�മായി താരതമ�ം
െച�േ�ാൾ േകരളതീര�് അ�ഭവെ���
തിരമാല�െട ശ�ി വളെര ��തലാണ്.
ഇേതാെടാ�ം, കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ിെ�

ഭാഗമാ�ളള മാ���ം അ�ഭവെ����്. േമൽ
പറ�ി�ളള കാരണ�ളാൽ, നിലവി�ളള
കടൽഭി�ികൾ/കടൽഭി�ി�ം �ലി��ം േചർ�ളള
നിർ�ിതികൾ തകർ�െകാ�് കടൽ ജലം
കരയിേല�് കയ�ക�ം െവളളെ��് ഉ�ാ�ക�ം
െച���്. ശാ�ീയ പഠന��െട
അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മായ ശിപാർശകൾ
അ�സരി�ാണ് നിലവി�ളള കടൽഭി�ിക�ം

�ലി��ക�ം നിർ�ി�ി�ളളത്. മാറിയ
പരിത�ിതിയിൽ, നിലവി�ളള നിർ�ിതികൾ
എ�ിെന സംര�ി�ാെമ�ം, ��തായി ഏ�തരം
നിർ�ിതികളാണ് ആവശ�െമ�്

നിർേ�ശി��തി�ം കടൽേ�ാഭം ��മായ

�േദശ�ളിൽ ശാ�ീയമായ പഠനം നട�ി

അവിെട തീരസംര�ണം ഉറ�ാ��തി�ം
അ�േയാജ�മായ പ�തികൾ നട�ിലാ��തിെ�
ആദ�പടിയായി പ�് േഹാ�്േ�ാ�കൾ
ഐഡ�ിൈഫ െച�് അവിെട പഠനം നട�ാൻ

NCCR (National Centre for Coastal Research) -
െന �മതലെ���ിയി��്. ആദ� േഹാ�്േ�ാ�ായ
െച�ാന�് കടൽഭി�ി�െട�ം �ലി��ിെ��ം
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ഡിൈസൻ �ർ�ിയാ�ി യി��്. പരി�ിതി�്

അ�േയാജ�മായ�ം, കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ�
�ടർ��ാകാനിട�ളള ���െള
�തിേരാധി�ാൻ കഴി���മായ നിർ�ിതികൾ
�പകൽ�ന െച�ക എ� ല��േ�ാെട,
ശാ�ീയമാർ��ൾ അവലംബി�  ്അവശ�മായ
വിവരേശഖരണം ഉൾെ�െട നട�ി�ളള പരിഹാര
നിർേ�ശമാണ് ല��മി�ി�ളളത്.

(ബി) പരി�ിതി�് അ�േയാജ�മായ തര�ിൽ

കടൽഭി�ിക�ം �ലി��ക�ം നിർ�ി��ത്
സംബ�ി�  ്ശാ�ീയ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. േകരള�ിെല കടൽ�ീരം

�ൻകാലെ� അേപ�ി�  ്��മായ കടൽേ�ാഭം

അ�ഭവെ��� തീരമായി മാ�കയാണ്.
സ�േ�ാപരിതല�ിെല താപനിലയിൽ വ�ി�ളള
വ�തിയാന�ം �ഴലി�ാ�ക�െട ആവർ�ി�ളള

�ഭാവ�ം ഇതിന് ആ�ം ���തായി ശാ��ർ

��ി�ാ�ിയി��്. ഇ��യിെല തീരേദശ
സം�ാന�ളിൽ െപാ�വിൽ അ�ഭവെ���
തിരമാല�െട ശ�ി�മായി താരതമ�ം
െച�േ�ാൾ േകരളതീര�് അ�ഭവെ���
തിരമാല�െട ശ�ി വളെര ��തലാണ്.
ഇേതാെടാ�ം, കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ിെ�

ഭാഗമാ�ളള മാ���ം അ�ഭവെ����്. േമൽ
പറ�ി�ളള കാരണ�ളാൽ, നിലവി�ളള
കടൽഭി�ികൾ/കടൽഭി�ി�ം �ലി��ം േചർ�ളള
നിർ�ിതികൾ തകർ�െകാ�് കടൽ ജലം
കരയിേല�് കയ�ക�ം െവളളെ��് ഉ�ാ�ക�ം
െച���്. ശാ�ീയ പഠന��െട
അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മായ ശിപാർശകൾ
അ�സരി�ാണ് നിലവി�ളള കടൽഭി�ിക�ം

�ലി��ക�ം നിർ�ി�ി�ളളത്. മാറിയ
പരിത�ിതിയിൽ, നിലവി�ളള നിർ�ിതികൾ
എ�ിെന സംര�ി�ാെമ�ം, ��തായി ഏ�തരം
നിർ�ിതികളാണ് ആവശ�െമ�്

നിർേ�ശി��തി�ം കടൽേ�ാഭം ��മായ

�േദശ�ളിൽ ശാ�ീയമായ പഠനം നട�ി

അവിെട തീരസംര�ണം ഉറ�ാ��തി�ം
അ�േയാജ�മായ പ�തികൾ നട�ിലാ��തിെ�
ആദ�പടിയായി പ�് േഹാ�്േ�ാ�കൾ
ഐഡ�ിൈഫ െച�് അവിെട പഠനം നട�ാൻ

NCCR (National Centre for Coastal Research) -
െന �മതലെ���ിയി��്. ആദ� േഹാ�്േ�ാ�ായ
െച�ാന�് കടൽഭി�ി�െട�ം �ലി��ിെ��ം
ഡിൈസൻ �ർ�ിയാ�ി യി��്. പരി�ിതി�്

അ�േയാജ�മായ�ം, കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ�
�ടർ��ാകാനിട�ളള ���െള
�തിേരാധി�ാൻ കഴി���മായ നിർ�ിതികൾ
�പകൽ�ന െച�ക എ� ല��േ�ാെട,
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ശാ�ീയമാർ��ൾ അവലംബി�  ്അവശ�മായ
വിവരേശഖരണം ഉൾെ�െട നട�ി�ളള പരിഹാര
നിർേ�ശമാണ് ല��മി�ി�ളളത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


