
പതിനഞ്ചാം കകേരള നിയമസഭ
ഏഴാം സകമ്മേളനം

ബഹ  .  മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ  .   പിണറായി വിജയന്   07.12.2022-  ന്
സഭയില് നടത്തിയ പ്രസ്താവന

കകേരളത്തിലലെ സാമ്പത്തികേ-വാണിജ്യ  രംഗങ്ങളില് വലെിയ  മുകന്നേറ്റത്തിന്

വഴിലയാരുക്കാന് സാധ്യതയുള്ളതാണ്  വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതി.
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ  സവികശഷതകേളും  വ്യാപാരബന്ധങ്ങള്  സ്ഥാപിക്കാനുള്ള

അനുകയാജ്യതയുമാണ് ഈ തുറമുഖ പദ്ധതിലയ അനന്യമാക്കുന്നേത്. 

വിഴിഞ്ഞം തീരത്തുനിന്നും  10  കനാട്ടിക്കല് മമല് അകേലെത്തിലൂലടയാണ്

അന്താരാഷ്ട്ര  കേപ്പല്  പാത  കേടന്നുകപാകുന്നേത്.  തീരത്തുനിന്നും  ഒരു  കനാട്ടിക്കല്

മമല് അകേലെം വലര 24 മീറ്റര് പ്രകൃതിദത്ത ആഴം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്  വിഴിഞ്ഞം

തുറമുഖത്തിലന്റെ  സവികശഷതയാണ്.  ചരിത്രപരമായിത്തലന്നേ,  അന്താരാഷ്ട്ര

പ്രസിദ്ധി ലെഭിച്ച തുറമുഖം എന്നേ പ്രകത്യകേതയും വിഴിഞ്ഞത്തിനുണ്ട്. 

വിഴിഞ്ഞം  തുറമുഖനിര്മ്മോണം  80  ശതമാനകത്താളം  പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
ഈ  ഘട്ടത്തില്  ചിലെ  കകോണുകേളില്  നിന്നും  ആശങ്കകേള്  ഉയര്ന്നുവരികേയും

തുറമുഖ  പ്രകദശത്ത്  ആഗസ്റ്റ്  16  മുതല്  പ്രതികഷധ  പരിപാടികേള്

ആരംഭിക്കുകേയുമുണ്ടായി.  സമരസമിതി  പ്രധാനമായും  ഏഴ്  ആവശ്യങ്ങളാണ്

മുകന്നോട്ടുവച്ചത്. 

ഇതില്  തുറമുഖനിര്മ്മോണം  നിര്ത്തിവയ്ക്കണലമന്നേ  ആവശ്യലമാഴിലകേ  മറ്റ്
ആവശ്യങ്ങലളക്കുറിച്ച് സമരസമിതിയുമായി തുറന്നേ മനകസ്സാലട സര്ക്കാര് പലെവട്ടം

ചര്ച്ചകേള്  നടത്തി.  ഇതിനായി  ഒരു  മന്ത്രിസഭാ  ഉപസമിതിലയ

ചുമതലെലപ്പടുത്തുകേയുമുണ്ടായി.  ആഗസ്റ്റ്  19  മുതല്  ഈ  മന്ത്രിസഭാ  ഉപസമിതി
സമരസമിതി  കനതാക്കളുമായി  വിവിധ  തീയതികേളില്  പലെവട്ടം  ചര്ച്ചകേള്

നടത്തി.  തുറമുഖ  നിര്മ്മോണം  നിര്ത്തിവയ്ക്കണലമന്നേ  ആവശ്യം  ഒഴിലകേ  മലറ്റല്ലാ
ആവശ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഉപസമിതിയുമായുള്ള ചര്ച്ചയില്ത്തലന്നേ



 ധാരണയായിരുന്നു.  സമരം അവസാനിക്കാത്തതിലന തുടര്ന്നേ്  ചീഫ് ലസക്രട്ടറി

തലെത്തിലും തുടര്ചര്ച്ചകേള് നടക്കുകേയുണ്ടായി. 

ചിലെ  ഘട്ടങ്ങളില്  സമരം  അക്രമാസക്തമാകുന്നേ  ദൗര്ഭാഗ്യകേരമാകുന്നേ

സ്ഥിതിവികശഷവുമുണ്ടായി.  ക്രമസമാധാനപാലെനത്തിനായി  വിന്യസിക്കലപ്പട്ട
സംസ്ഥാന  കപാലെീസ്  കസന  തികേഞ്ഞ  സംയമനകത്താലടയാണ്  ഈ

സ്ഥിതിവികശഷലത്ത  കനരിട്ടത്.  അനിഷ്ടസംഭവങ്ങള്  നിയന്ത്രണാതീതമായി
കപാകോതിരിക്കാന് കപാലെീസിലന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായ ഈ സമീപനം ഏലറ

സഹായകേരമായി. 

സമരസമിതിയുമായി ചര്ച്ചകേള് നടത്തിയതിലന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അവര്
ഉന്നേയിച്ച ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള പരിഹാര നിര്കദ്ദേശങ്ങളില് സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകേള്

പുറലപ്പടുവിക്കുകേയും  അവ  നടപ്പാക്കിവരികേയുമാണ്.  സമരസമിതി  ഉയര്ത്തിയ

പ്രധാന  ആവശ്യങ്ങള്ക്കുകമല്  ഇന്നേലലെ  (06.12.2022)  നടത്തിയ  ഉന്നേതതലെ
ചര്ച്ചകേളില്  തീരുമാനമാവുകേയും  സമരം  അവസാനിപ്പിക്കാന്  സമരസമിതി

തയ്യാറാവുകേയുമുണ്ടായി.  തീരുമാനങ്ങളുലട  വിശദാംശങ്ങള്  ഈ  സഭലയ

അറിയിക്കുകേയാണ്. 

വിഴിഞ്ഞം  തുറമുഖനിര്മ്മോണം  മൂലെമുള്ള  പുനരധിവാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കമാണിറ്റര്  ലചയ്യുവാനായി  03.11.2020  ലലെ  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ്  പ്രകോരം

ജില്ലാതലെ സമിതി രൂപീകേരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സംസ്ഥാനതലെത്തില് ചീഫ് ലസക്രട്ടറിയും

തുറമുഖ ലസക്രട്ടറിയും കമല്കനാട്ടം വഹിക്കുന്നേതാണ്.

ഫ്ളാറ്റുകേളുലട  നിര്മ്മോണം  ഒന്നേരലക്കാല്ലം  ലകോണ്ട്  പൂര്ത്തിയാക്കും.

രണ്ടുമാസലത്ത  വാടകേ  അഡ്വാന്സായി  നല്കും.  01.09.2022  ലലെ  സര്ക്കാര്

ഉത്തരവു പ്രകോരം 5,500 രൂപ പ്രതിമാസം വാടകേ ഇനത്തില് നല്കുന്നേതാണ്.

പുനരധിവാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഊര്ജ്ജിതലപ്പടുത്തുകേയും,  വീടിന്ലറ

ആലകേ  വിസ്തീര്ണ്ണം  635  Sq.Ft  (550  Sq.Ft  Built  up  space  +  85  Sq.Ft

Common space for each unit) അധികേരിക്കാലത ഡിമസനുമായി ബന്ധലപ്പട്ട



 നിര്കദ്ദേശങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ച നടത്തുകേയും ലചയ്യുന്നേതാണ്.  ഇതു കൂടാലത,

വലെയും മറ്റ് ഉപകേരണങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാനായി ലപാതുവായി ഒരു സ്ഥലെം ഒരുക്കും.

തീരകശാഷണവുമായി  ബന്ധലപ്പട്ട്  സര്ക്കാര്  നികയാഗിച്ച  പഠന  സമിതി

മത്സ്യലത്താഴിലൊളികേളുലട  വിദഗ്ദ്ധ  പ്രതിനിധികേളുമായി  ചര്ച്ച  നടത്തുന്നേതാണ്.

തുറമുഖ നിര്മ്മോണ പ്രവര്ത്തനം തുടരുന്നേതാണ്.

നിലെവിലുള്ള  മലണ്ണണ്ണ  എഞ്ചിനുകേള്  ഡീസല്,  ലപകട്രാള്,  ഗ്യാസ്

എഞ്ചിനുകേളായി  മാറ്റുന്നേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഉടന്  നടപ്പിലൊക്കും.  ഇതിനായി

ഒറ്റത്തവണ സബ്സിഡി നല്കും.

കകേരള  തീരത്ത്  മത്സ്യബന്ധനം  നടത്തരുത്  എന്നേ്  ദുരന്ത  നിവാരണ
അകതാറിറ്റി  നിര്കദ്ദേശം  പുറലപ്പടുവിക്കുന്നേ  തീയതികേളില്  ലതാഴില്നഷ്ടം
ഉണ്ടാകുന്നേത്  പരിഗണിച്ച്  ഫിഷറീസ്  വകുപ്പിലന്റെ  അംഗീകോരമുള്ള  പട്ടികേയില്

ഉള്ലപ്പടുന്നേ  മത്സ്യലത്താഴിലൊളികേള്ക്ക്,  കമല്  നിര്കദ്ദേശം  നിലെനില്ക്കുന്നേ
തീയതികേളുലട  എണ്ണം  കേണക്കാക്കി  കദശീയ  ദുരന്ത  പ്രതികേരണ  നിധിയുലട

മാനദണ്ഡം  A(1)(e)  അനുസരിച്ച് ലതാഴില് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുവാന് നടപടി

സ്വീകേരിക്കും.  അതു കൂടാലത,  ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലന്റെ അംഗീകോരമുള്ള പട്ടികേയില്
ഉള്ലപ്പടുന്നേ  മത്സ്യലത്താഴിലൊളികേള്ക്ക്  ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം  അവലര

മഹാത്മാഗാന്ധി  കദശീയ  ഗ്രാമീണ  ലതാഴിലുറപ്പു  പദ്ധതി  /  അയ്യങ്കാളി

ലതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി തുടങ്ങിയ ലതാഴില്ദാന പദ്ധതികേളില് ഉള്ലപ്പടുത്തും.

മുതലെലപ്പാഴിയിലലെ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരിഹരിക്കുന്നേതിനായി  രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്

പൂലന  ലസന്ട്രല്  വാട്ടര്  &  പവര്  റിസര്ച്ച്  കസ്റ്റഷനു  (CWPRS)മായും
മത്സ്യലത്താഴിലൊളി പ്രതിനിധികേളുമായും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ചര്ച്ച സംഘടിപ്പിച്ച്

തുടര്നടപടികേള് സ്വീകേരിക്കും.

ഈ  സമരം  രമ്യമായി  അവസാനിപ്പിക്കാന്  മലെങ്കര  കേകത്താലെിക്കാ
സഭാധ്യക്ഷന്  കമജര്  കേര്ദ്ദേിനാള്  മാര്ബകസലെികയാസ്   ക്ലിമ്മേിസ്  ബാവ

തീരുകമനി എടുത്ത മുന്മകേയും ഇടലപടലും പ്രകത്യകേം പരാമര്ശം അര്ഹിക്കുന്നു.
ആപത്ഘട്ടങ്ങളില്  ജനസമൂഹത്തിലന്റെ  സംരക്ഷണത്തിനായി  സ്വന്തംജീവന്
പണയലപ്പടുത്തി രംഗത്തുവന്നേിട്ടുള്ള മത്സ്യലത്താഴിലൊളികേളുലട താല്പ്പര്യങ്ങള്ക്ക്



മുന്തൂക്കം ലകോടുത്തുലകോണ്ട് നാടിലന്റെ വികേസനത്തിനുള്ള സുപ്രധാന പദ്ധതിയായ
വിഴിഞ്ഞം  തുറമുഖനിര്മ്മോണം  മുകന്നോട്ടുലകോണ്ടുകപാകോനുള്ള  നടപടികേളാണ്

എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സര്ക്കാര് സ്വീകേരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

പദ്ധതി  സംബന്ധിച്ച്  ഉയര്ന്നുവന്നേ  ആശങ്കകേലള  അര്ഹിക്കുന്നേ
ഗൗരവകത്താലട സമീപിച്ച് പരിഹാരനിര്കദ്ദേശങ്ങള് മുകന്നോട്ടുവയ്ക്കാന് സര്ക്കാരിനു

കേഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  ഭാവിയില് പദ്ധതികയാടുള്ള പൂര്ണ്ണ സഹകേരണം എല്ലാ വിഭാഗം

ജനങ്ങളില് നിന്നും സര്ക്കാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

സംസ്ഥാന  സര്ക്കാര്  വികേസനരംഗത്ത്  നിര്ണ്ണായകേമായ

കോല്വയ്പ്പുകേളാണ്  നടത്തിലക്കാണ്ടിരിക്കുന്നേത്.  കകേരളത്തിലന്റെ  സ്ഥായിയായ

സാമ്പത്തികേവളര്ച്ചയ്ക്ക്  അടിത്തറ  പാകുന്നേ  ഭൗതികേ,  സാമൂഹികേ

പശ്ചാത്തലെസൗകേര്യ വികേസനത്തിന് സര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. എന്നോല്
വികേസന  പദ്ധതികേള്  നടപ്പാക്കുകമ്പാള്  അവ

മാനുഷികേമുഖകത്താലടയാകേണലമന്നേ കോര്യത്തിലും  സര്ക്കാരിന്  നിഷ്ക്കര്ഷയുണ്ട്.
പുനരധിവാസത്തിനും  ജീവകനാപാധികേളുലട  സംരക്ഷണത്തിനും  മുന്തിയ

പരിഗണനയാണ്  സര്ക്കാര്  നല്കുന്നേത്.  ഇതുവലരയുള്ള  എല്ലാ  വികേസന

പദ്ധതികേളിലും  സര്ക്കാര് ഇക്കാര്യം  ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.  വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ

പദ്ധതിയുലട കോര്യത്തിലും ഈ സമീപനം തലന്നേയാണ് സര്ക്കാരിനുള്ളത്. 

കകേരള നിയമസഭാ ലസക്രകട്ടറിയറ്റ്                                     എ. എം. ബഷീര്,

തിരുവനന്തപുരം,                                                                       ലസക്രട്ടറി
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