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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2932 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��ബ�നയാന�ൾ അഴി�ഖ�് അപകട�ിൽെ���ത് തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്
മ�ി)

(എ) െകാ�ി �റ�ഖേ�ാ�ം അഴി�ഖേ�ാ�ം േചർ�്
കിട�� �ന�ം, കാള��്, േതാ�ംപടി �ട�ിയ
ഫിഷിങ്  ഹാർബ�കളിൽ നി�ം
മ��ബ�ന�ിന് േപാ��
മ��ബ�നയാന�ൾ അഴി�ഖ�്

അപകട�ിൽെ��് നീ�ം െച�ാെത കിട��
േബാ�ിെ� അവശി��ളിൽ ത�ി �ടർ�യായി
അപകട�ിൽെ���ത് തടയാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െമയ്  മാസം 29-ാം തി�തി െകാ�ി അഴി�ഖേ�ാട്

േചർ�് ക�ൽചാലി� സമീപമായി '�ർ��ീ'
എ� യ� വൽ�തേബാ�് ��ക��ായി.
��ിയ േബാ�ിെ� അവശി��ളിൽ ത�ി മ�
യാന�ൾ�് അപകടം ഉ�ാകാതിരി�വാൻ
മൈറൻ ആം�ലൻസ്  ��ത �ല�് ആ�ർ

െച�ക�ം ��ൽ വിദഗ്ധെര ഏർ�ാടാ�ി
അടിയ�ിരമായി ജേലാപരിതല�ിന് �കളിൽ
കാ�� രീതിയിൽ േബായ�ം സി�ൽ ൈല�ം
�ാപി�. 31/08/2021-ന് ��ത േബാ�ിെ�
അവശി��ളിൽ��ി St. Antony (ഇൻേബാർഡ്
വ�ം), Jud Salam Ashikman (േ�ാളർ) എ�ീ
യാന�ൾ �ടി കടലിൽ ��ി. '�ർ��ീ'
േബാ�ിെ� അവശി��ളിൽ �ാപി�ി��

സി�ൽ ൈല�ം േബായ�ം വിേ�ദി�തായി
പരിേശാധനയിൽ നി�ം മന�ിലായി. ��ത
�ല�് ��തായി േബായ�ം സി�ൽ ൈല�ം
�ാപി�ക�ം 31/08/2021-ൽ ��ിയ 2
യാന��െട അവശി��ളിൽ സി�ൽ ൈല�്
�ാപി��തി�� നടപടി�ം സ�ീകരി�ി��്.
എ�ാൽ �ടർ�യായി സി�ൽ ൈല�ം േബായ�ം
േമാഷണം േപാ��തിനാൽ ൈഫബർ �ാ�ിൽ
തീർ� വലിയ േബായ�ം സി�ൽ ൈല�ം ഉ��്
ച�ല ഉപേയാ ഗി�  ്േബാ�ിെ�
അവശി���മായി ബ�ി�ി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.  01/10/2021 ൽ
തമിഴ്  നാട്  രജിേ�ഷ�� '��ിയാ�വൻ'
(IYYAPPAN) (IND-TN-06-MM-7507) എ�
േബാ�് െകാ�ി അഴി�ഖേ�ാട്  േചർ�്
മണൽതി�യിൽ ഇടി���ിയി��. ��ത േബാ�്
ഇേ�ാ�ം സംഭവ�ല�് ��ി�ിട �കയാണ്.
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ഇത് മാ��തി�� നടപടി േബാ�ടമക�ം തമി�ാട്
ഫിഷറീസ്  വ��ം നട�ിവ��.

(ബി) അഴി�ഖ�് അപകട�ിൽെ��് നീ�ം
െച�െ�ടാെത കിട�� േബാ�കൾ നീ�ം
െചേ�� ഉ�രവാദി�ം

ആർെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അഴി�ഖ�് അപകട�ിൽെ��് നീ�ം െച�ാെത
കിട�� േബാ�കൾ നീ�ം െചേ��
ഉ�രവാദിത�ം േബാ�ടമകൾ �ാണ്. കടലിൽ
��ി�ിട�� േബാ�കൾ നീ�ം െച�ാൻ
ഉടമകൾ�് േനാ�ീസ്  നൽകിെയ�ി�ം അവർ
ഇ�വെര�ം അതി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.
��ത വിവരം െകാ�ിൻ േപാർ�് ��ിെന
അറിയി�ക�ം ��ിയ േബാ�് ഉയർ�ി നീ�ം
െച��തിന് േപാർ�് ��ിെ� സഹായം
അഭ�ർ�ി�ക�ം െച�ി ��. എ�ാൽ ��ത
േബാ�കൾ ��ിയത് ക�ൽ ചാലിൽ അ�ാ�
തിനാ�ം ക��കൾ�് തടസമ�ാ� തിനാ�ം
��ിയ േബാ�ിെ� ഉടമ സ��ം െചലവിൽ
േബാ�ിെ� അവശി��ൾ നീ�ം
െച�ണെമ�ാണ് േപാർ�് ��ിെ� നിലപാട് .
അത് �കാരം ��ിയ േബാ�ിെ� ഉടമ�് േപാർ�്
��ിൽ നി�ം േനാ�ീ�ം നൽകി യി��. കടലിൽ
��ികിട�� �ീൽ നിർമിതമായ േബാ�ിെ�
അവശി��ൾ നീ�ം െച��തി��
സാേ�തിക സംവിധാന�ൾ ഫിഷറീസ്
വ��ിനി�ാ�തിനാൽ ഇത് നീ�ം െച�ാൻ
സാധി�ി�ി�. ��ിയ േബാ�് നീ�ം െച�ാ��ം

മണൽതി� നീ�ം െച�ാ��ം ��തൽ
അപകട�ൾ�് കാരണമാ�െമ�തി നാൽ
ഇ�ാര��ൾ എറണാ�ളം ജി�ാ കള��െട�ം,
ജി�ാ �ര� നിവാരണ വിഭാഗ�ിെ��ം

��യിൽ െകാ�് വരിക�ം അവർ െകാ�ിൻ
േപാർ�് ��മായി സംസാരി� മൽസ�ബ�ന

േബാ�കൾ� അപകട��ാ�ം വിധം
��ി�ിട�� േബാ�ക�ം മണൽ തി��ം േപാർ�്
��ിെ� സാേ�തിക ഉപകരണ��െട
സഹായേ�ാെട നീ�ം െച��തി�� �മ�ൾ
നട�ി വരിക�മാണ്. നിലവിൽ അഴി�ഖ�്

അപകട�ിൽ െ��് നീ�ം െച�ാെത കിട��
േബാ�കൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��:- �മ നം. അപകട�ിൽെ��

േബാ�ിെ� േപ�ം രജിേ�ഷൻ ന��ം നീ�ം
െച�ാതിരി�ാ�� കാരണം 1 �ർ��ീ, IND-
KL-04-MM-1983 നീ�ം െച�ാൻ ഉടമ�്
േനാ�ീസ്  നൽകിെയ�ി�ം അവർ നീ�ം
െച��തിന് ത�ാറായി�ി�. 2 St. Antony, IND-
KL-04-MM-3280 നീ�ം െച�ാൻ ഉടമ�്
േനാ�ീസ്  നൽകിെയ�ി�ം അവർ നീ�ം
െച��തിന് ത�ാറായി�ി�. 3 Jud Salam
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(Ashikmon), IND-KL-05-MM-1812 നീ�ം
െച�ാൻ ഉടമ�് േനാ�ീസ്  നൽകിെയ�ി�ം അവർ
നീ�ം െച��തിന് ത�ാറായി�ി�. 4
��ിയാ�വൻ (IYYAPPAN), IND-TN-06-MM-
7507 നീ�ം െച��തി �� നടപടികൾ തമി�ാട്
സർ�ാ�ം േബാ�ടമ�ം േചർ�് സ�ീകരി� വ��.

(സി) നിലവിൽ നീ�ം െച�ാെത കിട�� േബാ�കൾ
ഏെത�ാെമ�ം ഇവ നീ�ം െച�ാ�തിന്

കാരണം എെ��ം നീ�ം െച�ാനായി
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ിൽ സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടികൾ എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അഴി�ഖ�് അപകട�ിൽെ��് നീ�ം െച�ാെത
കിട�� േബാ�കൾ നീ�ം െചേ��
ഉ�രവാദിത�ം േബാ�ടമകൾ �ാണ്. കടലിൽ
��ി�ിട�� േബാ�കൾ നീ�ം െച�ാൻ
ഉടമകൾ�് േനാ�ീസ്  നൽകിെയ�ി�ം അവർ
ഇ�വെര�ം അതി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.
��ത വിവരം െകാ�ിൻ േപാർ�് ��ിെന
അറിയി�ക�ം ��ിയ േബാ�് ഉയർ�ി നീ�ം
െച��തിന് േപാർ�് ��ിെ� സഹായം
അഭ�ർ�ി�ക�ം െച�ി ��. എ�ാൽ ��ത
േബാ�കൾ ��ിയത് ക�ൽ ചാലിൽ അ�ാ�
തിനാ�ം ക��കൾ�് തടസമ�ാ� തിനാ�ം
��ിയ േബാ�ിെ� ഉടമ സ��ം െചലവിൽ
േബാ�ിെ� അവശി��ൾ നീ�ം
െച�ണെമ�ാണ് േപാർ�് ��ിെ� നിലപാട് .
അത് �കാരം ��ിയ േബാ�ിെ� ഉടമ�് േപാർ�്
��ിൽ നി�ം േനാ�ീ�ം നൽകി യി��. കടലിൽ
��ികിട�� �ീൽ നിർമിതമായ േബാ�ിെ�
അവശി��ൾ നീ�ം െച��തി��
സാേ�തിക സംവിധാന�ൾ ഫിഷറീസ്
വ��ിനി�ാ�തിനാൽ ഇത് നീ�ം െച�ാൻ
സാധി�ി�ി�. ��ിയ േബാ�് നീ�ം െച�ാ��ം

മണൽതി� നീ�ം െച�ാ��ം ��തൽ
അപകട�ൾ�് കാരണമാ�െമ�തി നാൽ
ഇ�ാര��ൾ എറണാ�ളം ജി�ാ കള��െട�ം,
ജി�ാ �ര� നിവാരണ വിഭാഗ�ിെ��ം

��യിൽ െകാ�് വരിക�ം അവർ െകാ�ിൻ
േപാർ�് ��മായി സംസാരി� മൽസ�ബ�ന

േബാ�കൾ� അപകട��ാ�ം വിധം
��ി�ിട�� േബാ�ക�ം മണൽ തി��ം േപാർ�്
��ിെ� സാേ�തിക ഉപകരണ��െട
സഹായേ�ാെട നീ�ം െച��തി�� �മ�ൾ
നട�ി വരിക�മാണ്. നിലവിൽ അഴി�ഖ�്

അപകട�ിൽ െ��് നീ�ം െച�ാെത കിട��
േബാ�കൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��:- �മ നം. അപകട�ിൽെ��

േബാ�ിെ� േപ�ം രജിേ�ഷൻ ന��ം നീ�ം
െച�ാതിരി�ാ�� കാരണം 1 �ർ��ീ, IND-
KL-04-MM-1983 നീ�ം െച�ാൻ ഉടമ�്
േനാ�ീസ്  നൽകിെയ�ി�ം അവർ നീ�ം
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െച��തിന് ത�ാറായി�ി�. 2 St. Antony, IND-
KL-04-MM-3280 നീ�ം െച�ാൻ ഉടമ�്
േനാ�ീസ്  നൽകിെയ�ി�ം അവർ നീ�ം
െച��തിന് ത�ാറായി�ി�. 3 Jud Salam
(Ashikmon), IND-KL-05-MM-1812 നീ�ം
െച�ാൻ ഉടമ�് േനാ�ീസ്  നൽകിെയ�ി�ം അവർ
നീ�ം െച��തിന് ത�ാറായി�ി�. 4
��ിയാ�വൻ (IYYAPPAN), IND-TN-06-MM-
7507 നീ�ം െച��തി �� നടപടികൾ തമി�ാട്
സർ�ാ�ം േബാ�ടമ�ം േചർ�് സ�ീകരി� വ��.

(ഡി) ഇ�െന അപകട�ിൽെ��് ജീവേനാപാധികൾ
ന�മാ�� മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്

ന�പരിഹാരം ലഭ�മാേ�� ഉ�രവാദി�ം

ആർ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജീവേനാപാധികൾ ന�മാ��
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് സം�ാന

�ര�നിവാരണ ഫ�ിൽ നി�മാണ് ന�പരിഹാരം
നൽകി വ��ത്.

(ഇ)
അഴി�ഖ�് നീ�ം െച�ാെത കിട�� േബാ�കൾ
നീ�ം െചേ��ത് സംബ�ി� േക�കൾ
നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഇ) 19/09/2017 ൽ IND-KL-04-MM-2157എ�
രജിേ�ഷൻ ന��� 'നീതിമാൻ' എ� േ�ാളർ
ഷി�ിംഗ് ചാനലിൽ ��ിയ�മായി ബ�െ��്

െകാ�ിൻ േപാർ�് ��് െകാ�ി സബ് േകാടതി
�ൻപാെക OS 40/2020 ന�ർ േകസ്  ഫയൽ
െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


