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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2855 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െെവ�ിൻ മ�ല�ിെല കടലാ�മണം ��മാ�� �േദശ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

2021-2022 െല ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി��ം അ�്

വർഷം െകാ�് �ർ�ീകരി�വാൻ

കഴി���മായ അ�ായിര�ി ��റ്  േകാടി

�പ�െട കടലാ�മണ �തിേരാധ

�വർ�ന��െട ആദ�ഘ�മായി കിഫ്ബി

ധനസഹായ േ�ാെട ആയിര�ി അ�റ്  േകാടി

�പ െചലവിൽ നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��

പ�തി�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 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�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��തി നായി

29.07.2021-െല സ.ഉ(സാധാ)
നം.395/2021/WRD �കാരം ഭരണാ�മതി

നൽ�ക��ായി. കടലാ�മണം ��മായ മ�

�േദശ�ളിൽ അ�േയാജ�മായ പ�തികൾ

നട�ിലാ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ബി) പരി�ിതി�് അ�േയാജ�മായ തര�ിൽ

കടൽഭി�ി�െട�ം �ലി��ക�െട�ം ���ിയ

ഡിെെസനിന് േവ�ി എൻ.സി.സി.ആർ. എ�

വിദ� �ാപനം പഠന റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇത് എ�േ��്

സമർ�ി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല തീര�േദശെ��റി�  ്െപാ�വി�ം,
േഹാ�്േ�ാ�് ആയ പ�് �ല�െള�റി�്

�േത�കി�ം പഠി�  ്��ിരമായ തീരസംര�ണ

മാർ��ൾ നിർേ�ശി��തിനായി െചൈ�

ആ�ാനമായ നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ

േകാ�ൽ റിസർ�  ്എ� �ാപന�മായി

ചർ�കൾ നട�ക�ം ധാരണാപ�ം

ഒ�ി��തി�� കരട്  ത�ാറാ�ി സർ�ാർ

അംഗീകാരം നൽ�ക�ം െച�ി��്.
എൻ.സി.സി.ആർ. എ� �ാപന�മാ�� കരാർ

കാലാവധി ��് വർഷമായാണ് നിലവിൽ
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നിജെ���ിയി��ത്. കടലാ�മണം ഏ��ം

��മായ െച�ാനം �േദശ�് ��ത �ാപനം

�േഖന പഠനം �ർ�ിയാ�ി വിശദമായ �പേരഖ

കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട നട�ിലാ��തിന്

29.07.2021-െല സ.ഉ(സാധാ) നം.395/2021/
WRD �കാരം ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം

െച�ി��്. അ�� ഘ�മായി ശം��ഖം,
െകാ�േ�ാട്  എ�ീ േഹാ�് േ�ാ�ക�െട പഠനമാണ്

െച�ാൻ തീ�മാനി�ി�ളളത്.  മ� �േദശ�ളിൽ

പഠനം നട�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��.

(സി)

െെവ�ിൻ മ�ല�ിെല കടലാ�മണം

��മാ�� �േദശ�ൾ ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി�  ്പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ കടലാ�മണം

��മാ�� �േദശ��െട വിവര�ൾ താെഴ

േചർ��. എടവന�ാട്  പ�ായ�്- പഴ�ാട്

CESCP1132-1137 (850മീ�ർ) അണിയിൽ CESCP
1124-1132 (1510 മീ�ർ) നായര�ലം പ�ായ�്

CESCP.1116-1124 (1427 മീ�ർ)
െവളിയ�ാപറ�് CESCP 1111-1116 (885 മീ�ർ)
ഞാവൽ CESCP.1101-1103 & 1105-1111(1030
മീ�ർ) പ�ി�റം പ�ായ�്    CESCP 1152
-1176 (4614മീ�ർ) �ഴി�ി�ി പ�ായ�്

 CESCP  1142-1152 (1940മീ�ർ) ��ത

�േദശ�് �ൻ കാല�ളിൽ പഠന�ൾ

നട�ി�െ��ി�ം, കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം മ�്

��തി �തിഭാസ��ം കാരണം തീര�ിെ�

ഘടന�് സാരമായ മാ�ം സംഭവി�ി��് . ആയ�

�ടി പരിഗണി�  ്അടി�ടി അ�ഭവെ���

ന�നമർ��ം �ഴലി�ാ�ം �ല��ാ��

കടലാ�മണെ� െച��വാൻ കഴി��

അ�േയാജ�മായ നിർ�ിതികൾ

അവലംബിേ��തായി��്. കടൽേ�ാഭ�ം

ന�നമർ��ം അടി�ടി ഉ�ാ�� സാഹചര��ിൽ

ൈവ�ിൻ ദ�ീപിെല 24 കി.മീ. ൈദർഘ���

കടൽതീരം സംര�ി��തിെ� പര�േവഷണം

(Bathmetry ഉൾെ�െട) നട��തിനായി ഒ�

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��് . ��ത എ�ിേമ�് 
ഡി എസ്   ആർ 2018 േല�്  മാ�ി

ത�ാറാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. ��ത പര�േവഷണം നട�ി പഠനം

�ർ�ിയാ�ി അ�േയാജ�മായ കടലാ�മണ

�തിേരാധ ���ികൾ നട�ിലാ�ാ��താണ് .

(ഡി) ��ത �ല�ളിൽ എ�േ��് കടൽഭി�ി�ം

�ലി��ം �ാപി�ാൻ സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ കടലാ�മണം

��മാ�� �േദശ��െട വിവര�ൾ താെഴ

േചർ��. എടവന�ാട്  പ�ായ�്- പഴ�ാട്

CESCP1132-1137 (850മീ�ർ) അണിയിൽ CESCP
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1124-1132 (1510 മീ�ർ) നായര�ലം പ�ായ�്

CESCP.1116-1124 (1427 മീ�ർ)
െവളിയ�ാപറ�് CESCP 1111-1116 (885 മീ�ർ)
ഞാവൽ CESCP.1101-1103 & 1105-1111(1030
മീ�ർ) പ�ി�റം പ�ായ�് CESCP 1152 -1176
(4614മീ�ർ) �ഴി�ി�ി പ�ായ�് CESCP 1142-
1152 (1940മീ�ർ) ��ത �േദശ�് �ൻ

കാല�ളിൽ പഠന�ൾ നട�ി�െ��ി�ം,
കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം മ�് ��തി

�തിഭാസ��ം കാരണം തീര�ിെ� ഘടന�്

സാരമായ മാ�ം സംഭവി�ി��് . ആയ� �ടി

പരിഗണി�  ്അടി�ടി അ�ഭവെ��� ന�നമർ��ം

�ഴലി�ാ�ം �ല��ാ�� കടലാ�മണെ�

െച��വാൻ കഴി�� അ�േയാജ�മായ

നിർ�ിതികൾ അവലംബിേ��തായി��്.
കടൽേ�ാഭ�ം ന�നമർ��ം അടി�ടി ഉ�ാ��

സാഹചര��ിൽ ൈവ�ിൻ ദ�ീപിെല 24 കി.മീ.
ൈദർഘ��� കടൽതീരം സംര�ി��തിെ�

പര�േവഷണം (Bathmetry ഉൾെ�െട)
നട��തിനായി ഒ� എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി��് . ��ത എ�ിേമ�്  ഡി എസ്  
ആർ 2018 േല�്  മാ�ി ത�ാറാ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ��ത

പര�േവഷണം നട�ി പഠനം �ർ�ിയാ�ി

അ�േയാജ�മായ കടലാ�മണ �തിേരാധ

���ികൾ നട�ിലാ�ാ��താണ് .

(ഇ) കടൽഭി�ി�െട�ം �ലി��ിെ��ം നിർ�ാണം

സംബ�ി�  ്േമജർ ഇറിേഗഷൻ വ��് പഠനം

നട�ി സമർ�ി�ി���ം ഇറിേഗഷൻ ചീഫ്

എ�ിനീയ�െട ഓഫീസിൽ എ�ിേമ�് ഉ��മായ

��ത ഫയലിേ�ൽ നടപടി സ�ീകരി��തിൽ

കാലതാമസം േനരി��തി�� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ കടലാ�മണം

��മാ�� �േദശ��െട വിവര�ൾ താെഴ

േചർ��. എടവന�ാട്  പ�ായ�്- പഴ�ാട്

CESCP1132-1137 (850മീ�ർ) അണിയിൽ CESCP
1124-1132 (1510 മീ�ർ) നായര�ലം പ�ായ�്

CESCP.1116-1124 (1427 മീ�ർ)
െവളിയ�ാപറ�് CESCP 1111-1116 (885 മീ�ർ)
ഞാവൽ CESCP.1101-1103 & 1105-1111(1030
മീ�ർ) പ�ി�റം പ�ായ�് CESCP 1152 -1176
(4614മീ�ർ) �ഴി�ി�ി പ�ായ�് CESCP 1142-
1152 (1940മീ�ർ) ��ത �േദശ�് �ൻ

കാല�ളിൽ പഠന�ൾ നട�ി�െ��ി�ം,
കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം മ�് ��തി

�തിഭാസ��ം കാരണം തീര�ിെ� ഘടന�്

സാരമായ മാ�ം സംഭവി�ി��് . ആയ� �ടി

പരിഗണി�  ്അടി�ടി അ�ഭവെ��� ന�നമർ��ം

�ഴലി�ാ�ം �ല��ാ�� കടലാ�മണെ�

െച��വാൻ കഴി�� അ�േയാജ�മായ

നിർ�ിതികൾ അവലംബിേ��തായി��്.
കടൽേ�ാഭ�ം ന�നമർ��ം അടി�ടി ഉ�ാ��
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സാഹചര��ിൽ ൈവ�ിൻ ദ�ീപിെല 24 കി.മീ.
ൈദർഘ��� കടൽതീരം സംര�ി��തിെ�

പര�േവഷണം (Bathmetry ഉൾെ�െട)
നട��തിനായി ഒ� എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി��് . ��ത എ�ിേമ�്  ഡി എസ്  
ആർ 2018 േല�്  മാ�ി ത�ാറാ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ��ത

പര�േവഷണം നട�ി പഠനം �ർ�ിയാ�ി

അ�േയാജ�മായ കടലാ�മണ �തിേരാധ

���ികൾ നട�ിലാ�ാ��താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


