
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-9

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   മഞര്ചച്ച്   01,   ബുധന

 നബയമസഭ  രഞവബലലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനലപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബലന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

41 (*241) സഞ്ചാംസഞന മഞരബലലടഞ്ചാം കബഞര്ഡബലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

       തുറമുഖഞ്ചാം, മമ്യൂസബയഞ്ചാം, പുരഞവസ, പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനലത്ത  ലചറുകേബട

തുറമുഖങ്ങള്  കകേനസ്പീകേരബചച്ച്  തസ്പീരകദശ  ചരകച്ച്  കേപ്പെൽ  ഗതഞഗതവഞ്ചാം

തുറമുഖഞധബഷബത  വദവസഞയങ്ങളഞ്ചാം  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  മഞരബടടഞ്ചാം

കബഞര്ഡച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനലണ്ടെന്നച്ച് സഭലയ അറബയബച്ചു.  ലകേഞലഞ്ചാം,

കബപ്പൂര്,  അഴസ്പീകല്,  വബഴബഞഞ്ചാം  തുറമുഖങ്ങളബല്  ചരകച്ച്

ഗതഞതഗതത്തബനുകവണ്ടെ  അടബസഞനസസൗകേരദങ്ങള്  ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.
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ലചറുകേബട  തുറമുഖങ്ങളബലലെ  നബകക്ഷപ  സഞധദത  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  ചര്ച

ലചയ്യുന്നതബനഞയബ                    PRISM (Preliminary Rally of Investors in

Shipping  and  Maritime)   ഓണ്ടലെന  നബകക്ഷപ  സഞ്ചാംഗമഞ്ചാം

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചതബലൂലട  ലെഭബച  ലപ്രഞകപ്പെഞസലുകേള്  പരബകശഞധബചച്ച്   ബനലപ്പെട

വബഷയങ്ങളബല്  ഡബ.പബ.ആര്.-ഉഞ്ചാം  Expression  of  Interest-ഉഞ്ചാം

തയഞറഞക്കുന്നതബനഞയബ  കേണ്സള്ടബഞ്ചാംഗച്ച്  ഏജനസബകേലള  ചുമതലെലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം

തുറമുഖങ്ങളബലലെ  ഭൂമബ  അളന്നച്ച്  തബടലപ്പെടുത്തബ  അനുകയഞജദമഞയ  കപ്രഞജക്ടുകേള്

തയഞറഞക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  തസ്പീരകടല്

വഴബയളള ചരക്കുഗതഞഗതഞ്ചാം കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുന്നകതഞലടഞപ്പെഞ്ചാം വബകനഞദസഞഞര

സഞധദതകൂടബ കേണകബലലെടുത്തച്ച് കേപ്പെല് യഞതഞ സര്വസ്പീസച്ച് ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്ന കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണനയബലുലണ്ടെനഞ്ചാം  കബപ്പൂരബല്നബന്നച്ച്  ലെക്ഷദസസ്പീപബകലെയ്ക്കുള്ള

ചരക്കുഗതഞഗതഞ്ചാം സുഗമമഞക്കുന്നതബനച്ച് ലെക്ഷദസസ്പീപച്ച് അഡബനബകസ്ട്രേഷനുമഞയബ ചര്ച

നടത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം തുറമുഖത്തബലന്റെ ആഴഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതുള്ലപ്പെലട കൂടുതല്

സസൗകേരദങ്ങള്  ഏര്ലപ്പെടുത്തഞന  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.

സഞഗര്മഞലെ  പദതബയമഞയബ  ബനലപ്പെടച്ച്  ആലെപ്പുഴയബലലെ  മറസ്പീന  കപഞര്ടച്ച്

നബര്മ്മേഞണത്തബനഞയബ  5  കകേഞടബ  രൂപ  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തുകേയഞ്ചാം
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അതബനഞവശദമഞയ  സഞകങ്കേതബകേപഠനഞ്ചാം  നടത്തുന്നതബനച്ച്   ഒരു  ഏജനസബലയ

നബകയഞഗബക്കുകേയഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  അഴസ്പീകല്  കപഞര്ടച്ച്  വബകേസനത്തബനച്ച്

ഡബ.പബ.ആര്.  തയഞറഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം   നസ്പീണ്ടെകേരയബലുഞ്ചാം  മകഞശസരത്തുഞ്ചാം

മഞരബലലടഞ്ചാം  അകഞദമബയലട  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം   മഞരബലലടഞ്ചാം  കബഞര്ഡബനച്ച്  സസന്തമഞയബ  കേപ്പെല്  വഞങ്ങുന്ന

കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുലമനഞ്ചാം  വബഴബഞഞ്ചാം  തുറമുഖത്തച്ച്  ക്രൂ  ലചയ്ഞച്ച്

പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  ശമബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടബയഞയബ

മനബ അറബയബച്ചു.

42(*242) ഭൂകരഖകേള് ഡബജബലലറസച്ച് ലചയച്ച് കേമമ്യൂടര് ശഞ്ചാംഖലെയബല് 
ലെഭദമഞകഞന നടപടബ

       റവനമ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  രഞജന)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ഡബജബറല്  സര്കവ  പദതബയലട  ഭഞഗമഞയബ   അതദഞധുനബകേ

ഉപകേരണങ്ങളപകയഞഗബചച്ച്   കസഞഫച്ച് ലവയർ അധബഷബതമഞയബ  സര്ലവ നടത്തബ

ഭൂകരഖകേളലട  കൃതദത  ഉറപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം  പദതബലയ  സഞ്ചാംബനബച  വബവരങ്ങള്

'എലന്റെ  ഭൂമബ'  കപഞര്ടലെബല്  ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം  ലചയ്തുവരുനലണ്ടെന്നച്ച്  സഭലയ

അറബയബച്ചു.  റസ്പീബബല്ഡച്ച്  കകേരള  ഇനബകഷദറസ്പീവച്ച്  പദതബയബല്   ഉള്ലപ്പെടുത്തബ
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നടത്തുന്ന  ഡബജബറല്  സര്ലവ  നഞലുവര്ഷത്തബനകേഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞക്കുലമനഞ്ചാം

ഇതബനഞയബ  എഞ്ചാംകപഞയ്ലമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചഞച്ച്  മുകഖന  1500  സര്കവയര്മഞലരയഞ്ചാം

3200  ലഹല്പ്പെര്മഞലരയഞ്ചാം  തഞല്കഞലെബകേമഞയബ  നബയമബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം ഡബജബറല്

സര്ലവ  വബവരങ്ങള്  കകേരളത്തബലന്റെ  ലപഞതുഡഞറഞ  കബസഞയബ

ഉപകയഞഗലപ്പെടുത്തുലമനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  സര്ലവ  പൂര്ത്തബയഞകുന്ന  15

വബകലജുകേളബല് ലലപലെറച്ച് കപ്രഞജകഞയബ ഇസൗ വര്ഷഞ്ചാം ഇന്റെകഗ്രറഡച്ച് കപഞര്ടലുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുഞ്ചാം.  ഡബജബറൽ  റസ്പീസര്ലവ  പൂര്ത്തബയഞകബയ  116  വബകലജുകേളലട

കരഖകേള്  ഡബജബലലറസച്ച്  ലചയ്യുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം

റസ്പീസര്ലവയബല്  വബസസ്പീര്ണ്ണ  വര്ദന  കേഞണുന്ന  കകേസുകേളബല്

കേരലമഞടുകബയതബലന്റെ  അടബസഞനത്തബലുഞ്ചാം  വബസസ്പീര്ണ്ണഞ്ചാം  കുറവള്ള  കകേസുകേളബല്

ടകേവശത്തബലുള്ള ഭൂമബക്കുഞ്ചാം ബനലപ്പെട കേക്ഷബ സമ്മേതപതഞ്ചാം നല്കേബയഞല്  കേരഞ്ചാം

തസ്പീര്ത്തച്ച് നല്കുന്നതബനച്ച്  അനുമതബ നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം സസകേഞരദവദക്തബകേളലട

ഭൂമബയലട  വബസസ്പീര്ണ്ണഞ്ചാം  ടകേവശകരഖയബലുള്ളതബകനകഞള്  കൂടുതലെഞലണന്നച്ച്

കേലണ്ടെത്തബയഞല്  സര്കഞര്  ഉടമസതയബലെലഞത്തതുഞ്ചാം  തര്കമബലഞത്തതുമഞയ

അധബകേഭൂമബ   ലസറബല്ലമന്റെച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂലട  ക്രമസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള

സഞധദതകേള്  പരബകശഞധബച്ചുവരുന്നതഞയഞ്ചാം  ആയതബനച്ച്  നബയമ  പ്രഞബലെദഞ്ചാം
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നൽകുന്നതബനഞയബ  ലസറബല്ലമന്റെച്ച്  ആകബലന്റെ  കേരടച്ച്  സർകഞർ

പരബഗണനയബലുലണ്ടെനഞ്ചാം  ഇതുസഞ്ചാംബനബച  ആശയങ്ങള്  പങ്കുവയ്ക്കുന്നതബനച്ച്

ഏകേദബന  ശബല്പശഞലെ  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  അറബയബച്ചു.  കേഞയല്/പുഴ

പുറകമഞകബല്  തഞമസബക്കുന്നവര്ക്കുഞ്ചാം  വനഞ്ചാം  പുറകമഞകബല്  തഞമസബക്കുന്ന

ആദബവഞസബകേള്ക്കുഞ്ചാം  ഭൂമബ  പതബച്ചുനല്കുന്നതച്ച്  സഞ്ചാംബനബച

നബയമവശലത്തക്കുറബച്ചുഞ്ചാം  തബരുവമഞടബ  മണ്ഡലെത്തബലലെ  വനഞതബര്ത്തബകയഞടച്ച്

കചര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളബല്  കജഞയബന്റെച്ച് ലവരബഫബകകഷന നടത്തബ പടയഞ്ചാം നല്കുന്ന

കേഞരദലത്തക്കുറബച്ചുഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുലമനഞ്ചാം  എറണഞകുളഞ്ചാം  നഗരത്തബലുഞ്ചാം

തൃകഞകര നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബലുഞ്ചാം വര്ഷങ്ങളഞയബ വസ്പീടുവചച്ച് തഞമസബച്ചുവരുന്ന

ഭൂമബ  ബബ.റബ.ആര്.-ല്  നബലെഞ്ചാം  എന്നച്ച്  കരഖലപ്പെടുത്തബയതച്ച്  തരഞ്ചാംമഞറ്റുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണനയബലുലണ്ടെനഞ്ചാം ലപഞതു കേളബസലെങ്ങള്കഞയബ നബലെഞ്ചാം നബകേത്തുന്നതബനച്ച്

നബയമകഭദഗതബ  ആവശദമഞലണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച്ചു.

43(*243) എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം ഭൂമബ എലഞ ഭൂമബക്കുഞ്ചാം കരഖ     

റവനമ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  അര്ഹരുഞ്ചാം

ഭൂരഹബതരുമഞയ  എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം  ഭൂമബ  ലെഭദമഞക്കുകേ  എന്ന  ലെക്ഷദഞ്ചാം
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പ്രഞവര്ത്തബകേമഞകഞന  ഒരു  പടയഞ്ചാംമബഷനച്ച്  രൂപഞ്ചാം  നല്കുകേയഞലണനഞ്ചാം

മലെകയഞര-ആദബവഞസബ  ഭൂമബകേളലട  വബതരണഞ്ചാം  ദ്രുതഗതബയബലെഞകഞന  ഒരു

സഞനകഡര്ഡച്ച്  ഓപ്പെകറഷന  ലപ്രഞസസ്പീഡഡ്യുവര്  തയഞറഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  പടയ

അകപക്ഷകേളഞ്ചാം പടയഞ്ചാം നല്കേഞനുളള തടസ്സങ്ങളഞ്ചാം കരഖലപ്പെടുത്തഞന പടയ ഡഞഷച്ച്

കബഞര്ഡച്ച്  നബലെവബലുലണ്ടെനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  പടയ  വബതരണത്തബലലെ

പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബകഞന വനഞ്ചാം,  ടവദഡ്യുതബ,  ജലെവബഭവഞ്ചാം,  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

ലപഞതുമരഞമത്തച്ച്,  പടബകേജഞതബ/പടബകേവര്ഗ്ഗകക്ഷമഞ്ചാം എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേളമഞയബ ചര്ച

നടത്തബവരുന്നതഞയഞ്ചാം രണ്ടെഞഞ്ചാം നൂറു ദബന കേര്മ്മേ പദതബയലട ഭഞഗമഞയബ  40000

പടയങ്ങള്  വബതരണഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതബനുളള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതഞയഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  1993-ലലെ  കകേരള  ഭൂമബ  പതബച്ചു  നല്കേല്  (01-01-1977-നച്ച്  മുമച്ച് 

വനഭൂമബയബല്  നടത്തബയബട്ടുള്ള  കുടബകയറങ്ങള്  ക്രമലപ്പെടുത്തല്)  പ്രകതദകേ

ചടങ്ങള്പ്രകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംയക്ത  പരബകശഞധനയഞ്ചാം  സര്ലവ  നടപടബകേളഞ്ചാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചച്ച്  ലസ്കെചച്ച്  തയഞറഞകബ  പടയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച് 

അര്ഹരഞയവരുലട വബവരങ്ങള് പരബകവഷച്ച്  കപഞര്ടലെബല് അപച്ച് കലെഞഡച്ച് ലചയ്യുകേയഞ്ചാം

കകേന  സര്കഞരബലന്റെ  അനുമതബ  ലെഭദമഞകുന്ന  മുറയച്ച്  പടയഞ്ചാം

അനുവദബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  ഇത്തരത്തബല്  വനഞ്ചാം
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വകുപ്പെബല്നബനഞ്ചാം  ടകേമഞറുന്ന  ഭൂമബ  റവനമ്യൂ  വബകലജുകേളഞയബ  പരബവര്ത്തനഞ്ചാം

ലചയ്യുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം അറബയബച്ചു. 1963-ലലെ

കകേരള  ഭൂപരബഷ്കരണ  നബയമപ്രകേഞരഞ്ചാം  കുടബയഞയ,  കുടബകേബടപ്പെച്ച്  എന്നബവ

ലെഭബക്കുന്നതബനഞയബ  ലെഞന്റെച്ച്  ടബബമ്യൂണലുകേളബല്  കശഷബക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള്

തസ്പീര്പ്പെഞകഞന  നബരവധബ  മബഷനകമഞഡച്ച്  പദതബകേള്  നടപ്പെബലെഞക്കുകേയഞ്ചാം  ലെഞന്റെച്ച്

ടബബമ്യൂണലെബല്  നബലെനബല്ക്കുന്ന  കകേസുകേള്  കവഗത്തബല്   തസ്പീര്പ്പെഞകഞന

ഉകദദഞഗസര്കച്ച്  പ്രകതദകേ  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കേബവരബകേയഞ്ചാം  ലചയ്യുന.  ഓകരഞ

പ്രകദശത്തബലന്റെയഞ്ചാം  പ്രകതദകേതകേളഞ്ചാം  പ്രശ്നങ്ങളഞ്ചാം  ഉള്ലകഞണ്ടെച്ച്

സമയബനബതമഞയബ  ക്രയ  സര്ടബഫബകറച്ച്  അനുവദബകഞന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനലത്ത  എലഞ  ലെഞന്റെച്ച്  ടബബമ്യൂണലുകേളബലുഞ്ചാം

പടയത്തബനഞയബ അകപക്ഷബചഞല് കരഖകേള് ഹഞജരഞക്കുന്നമുറയ്ക്കുഞ്ചാം അര്ഹതയളള

പക്ഷവഞ്ചാം ഉടന തലന്ന പടയഞ്ചാം നല്കേഞന കേഴബയനലണ്ടെനഞ്ചാം വനഞവകേഞശ നബയമ

പ്രകേഞരമുള്ള  ടകേവശകരഖയച്ച്  ലെഭബക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള്

സബ്ഡബവബഷണല്-ജബലഞതലെ കേമ്മേബറബകേള് പരബകശഞധബചച്ച്  അര്ഹതലപ്പെടവര്കച്ച് 

ടകേവശകരഖ  വബതരണഞ്ചാം  ലചയ്യുനലണ്ടെനഞ്ചാം  തൃശ്ശൂര്  ജബലയബലലെ ലതലുങ്കേര്

കകേഞളനബ  നബവഞസബകേള്കച്ച്  പടയഞ്ചാം  നല്കേഞനുളള  നടപടബകച്ച്  കനതൃതസപരമഞയ
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പങ്കേച്ച്  വഹബക്കുലമനഞ്ചാം  കദശസ്പീയപഞത  വബകേസനത്തബനുഞ്ചാം  മറ്റുഞ്ചാം  ഭൂമബ

ഏലറടുക്കുന്നതുമഞയബ ബനലപ്പെട പടയ അകപക്ഷകേള്കച്ച് പ്രകതദകേ മുനഗണന

നല്കുന്നതഞലണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു. 

44 (*244) ഒലഡലപകേച്ച്  -  ലന്റെ പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ലപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ലതഞഴബല് വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  ശബവനകുടബ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, ഒലഡലപകേച്ച്, ലതഞഴബല്ദഞതഞകളലട ആവശദഞനുസരണഞ്ചാം

ഉകദദഞഗഞര്തബകേലള ഇന്റെര്വമ്യൂവബനച്ച് പലങ്കേടുപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം ലതരലഞടുക്കുന്നവരുലട

സര്ടബഫബകറച്ച്  അറകസഷന  മുതല്  ലതഞഴബല്  ലെഭബക്കുന്നതുവലരയള്ള

സസൗകേരദങ്ങള്  നല്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  ലതഞഴബല്ദഞതഞവബലന്റെ  നബയമപരമഞയ

കരഖകേളഞ്ചാം  വബസയഞ്ചാം  കൃതദമഞയബ  പരബകശഞധബക്കുകേയഞ്ചാം  വബസയബലുഞ്ചാം  ലതഞഴബല്

കേരഞറബലുഞ്ചാം  കരഖലപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്നതച്ച്  ഒകര  ലതഞഴബലെഞലണന്നച്ച്

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം  ലചയ്യുനലണ്ടെന്നച്ച്  സഭലയ അറബയബച്ചു.  കേഞലെഞവധബ  കേഴബഞ

കരഖകേളമഞയബ  യഞത  ലചയഞതബരബകഞനുഞ്ചാം  റബക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഏജനസബകേളലടയഞ്ചാം

ലതഞഴബല്കേരഞറുകേളലടയഞ്ചാം  വബശസഞസദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  ഒലഡലപകേച്ച്

ശദബകഞറുണ്ടെച്ച്.  ഒലഡലപകേച്ച്  മുകഖന  20  വബകദശ രഞജദങ്ങളബകലെയഞയബ  10019

കപലര  റബക്രൂടച്ച്  ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ECR  രഞജദങ്ങളബകലെയച്ച്  കപഞകുന്നവര്ക്കുള്ള
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ഇമബകഗ്രഷന  കബയറനസച്ച്  ഒലഡലപകേച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനഞല്  ഓകരഞ

വദക്തബയലടയഞ്ചാം  വബവരങ്ങള്  ഓണ്ടലെനഞയബ  രജബസര്  ലചയലപ്പെടുകേയഞ്ചാം

ലതഞഴബലുടമ/റബക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച് ഏജനസബകേളലട വബവരങ്ങള് പരബകശഞധബച്ചുറപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

ഇനഷസറനസച്ച്  പരബരക്ഷ,  ആകരഞഗദ,  കവതന  പ്രശ്നങ്ങള്,  തൃപബകേരമഞയ

ജസ്പീവബതസഞഹചരദങ്ങള്  എന്നബവയച്ച്  പബന്തുണ  ഉറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം  സഞധബക്കുന.

ജർമൻ ഗവൺലമന്റെച്ച്  റബക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഏജൻസബയമഞയബ  കചര്ന്നച്ച്  നഴ്സുമഞലര  റബക്രൂടച്ച്

ലചയ്യുന്നതബനഞയബ  'വർകച്ച്  ഇൻ  ലഹൽത്തച്ച്''  പദതബ  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

നഴ്സുമഞർ ടസപ്പെകന്റെഞടുകൂടബ ഒലഡലപകേച്ച്-ലന്റെ  വബവബധ  ലടയബനബഞ്ചാംഗച്ച്

ലസന്റെറുകേളബലുഞ്ചാം  ഓണ്ലലലെനഞയഞ്ചാം  ജർമൻ  ഭഞഷഞ  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

നടത്തുനലണ്ടെനഞ്ചാം  വബകദശ  പഠനവഞ്ചാം  കജഞലെബയഞ്ചാം  കേഞഞ്ചാംക്ഷബക്കുന്ന

വബദദഞർതബകേൾകഞയബ  'സഡബ  എകബഞഡച്ച്'  പദതബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

പടബകേജഞതബ, പടബകേവർഗ്ഗ, ഒ.ബബ.സബ വബഭഞഗങ്ങളബൽലപ്പെട വബദദഞർതബകേൾക്കുള്ള

വബകദശപഠന  പദതബ  അതതച്ച്  വകുപ്പുകേളമഞയബ  കചർന്നച്ച്  നടത്തുന്നതബനുള്ള

പ്രഞരഞ്ചാംഭ  ചർചകേള്  പൂർത്തബയഞയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  ഒലഡലപകേച്ച്  വഴബ

വബകദശകത്തയച്ച്  കപഞകുന്ന  വബദദഞർതബകേൾകച്ച്  കയഞഗദതയനുസരബച്ചുള്ള

കസ്കെഞളർഷബപ്പെച്ച്  നൽകേബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  ഒലഡലപകേച്ച്-ലന്റെ  ഭഞഷഞ  പരബശസ്പീലെന
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കകേനങ്ങളബല്  ഇഞ്ചാംഗസ്പീഷച്ച്,  ജര്മന,  ഡചച്ച്  ഭഞഷകേളബല്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

നല്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം എലഞ ജബലകേളബലുഞ്ചാം ഭഞഷഞ പരബശസ്പീലെനകകേനഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്ന

കേഞരദഞ്ചാം  ആകലെഞചനയബലെഞലണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച്ചു.  

45(*245) ഫുൾ ലഡപച്ച് റബകകമഷൻ സഞകങ്കേതബകേവബദദയബൽ കറഞഡച്ച് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം 

ലപഞതുമരഞമത്തച്ച്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  എ.  മുഹമ്മേദച്ച്

റബയഞസച്ച്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, പരബസബതബ  സസൗഹൃദ  കറഞഡച്ച്

നബര്മ്മേഞണരസ്പീതബയഞയ  ഫുൾ  ലഡപച്ച്  റബകകമഷൻ  സഞകങ്കേതബകേവബദദ

ഉപകയഞഗബച്ചുള്ള കറഞഡച്ച്  നബര്മ്മേഞണത്തബല് ലചലെവച്ച്  കുറയഞന സഞധബക്കുലമനഞ്ചാം

തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം,  ലകേഞലഞ്ചാം  ജബലകേളബലലെ  ലതരലഞടുകലപ്പെട  കറഞഡുകേളബല്

പ്രസത  രസ്പീതബയബലുള്ള  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം   സഞ്ചാംസഞന

വദഞപകേമഞയബ  ഇത്തരത്തബലുള്ള  പദതബകേള്  തയഞറഞകബവരബകേയഞലണനഞ്ചാം

സഭലയ  അറബയബച്ചു.  അതദഞധുനബകേ  സഞകങ്കേതബകേവബദദയഞയ  മബലബഞ്ചാംഗച്ച്  ആനഡച്ച്

റസ്പീടസകബഞ്ചാംഗച്ച്  ഉപകയഞഗബചച്ച്  കദശസ്പീയപഞതയലട  ഉപരബതലെഞ്ചാം  പുതുകബ

നബര്മ്മേബചബട്ടുണ്ടെച്ച്. ഫുള് ലഡപച്ച് റബകകമഷന, കകേഞള്ഡച്ച് മബകച്ച്, വഞഞ്ചാം മബകച്ച് അസഞല്റച്ച്

ലടകബകച്ച്,  ടവറച്ച്  കടഞപ്പെബഞ്ചാംഗച്ച്,  കേയര്  ഭൂവസഞ്ചാം  എന്നബവയള്ലപ്പെലടയള്ള  നൂതന
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നബര്മ്മേഞണ  സഞകങ്കേതബകേവബദദകേളബല്  ശദ  കകേനസ്പീകേരബച്ചുള്ള  പദതബകേള്

തയഞറഞകബവരബകേയഞണച്ച്.  പരമരഞഗതമഞയബ  അനുവര്ത്തബച്ചുവരുന്ന  കറഞഡച്ച്

നബര്മ്മേഞണ  രസ്പീതബകേള്  സഞ്ചാംസഞനത്തബലന്റെ  സവബകശഷ  സഞഹചരദങ്ങള്കച്ച്

അനുകയഞജദമഞകുഞ്ചാംവബധഞ്ചാം  പരബസബതബ  സസൗഹൃദപരമഞയബ  പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനച്ച്

സമഗ്രമഞയ ഒരു പദതബ നടപ്പെഞകബവരബകേയഞലണനഞ്ചാം സസഞഭഞവബകേ റബ്ബര്, കേയര്

ജബകയഞലടകച്ച്ലലറല്സച്ച്,  പഞസബകേച്ച്  എന്നബവ  ഉപകയഞഗബചച്ച്  കറഞഡച്ച്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനഞണച്ച്  പ്രഞമുഖദഞ്ചാം  നല്കുന്നലതനഞ്ചാം  ഡബലലസന  കപഞളബസബ

നയത്തബലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  ഒരു  ശബല്പശഞലെ  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചച്ച്  കേരടച്ച്  നയഞ്ചാം

തയഞറഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  36  പദതബകേള്കഞയബ  3414  കകേഞടബ  16  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ

കേബഫ്ബബ  അനുവദബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  2025-ഓടുകൂടബ  കേഞസര്കഗഞഡച്ച്  മുതല്

തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  വലരയള്ള  കദശസ്പീയപഞതയലട  വസ്പീതബ  45  മസ്പീറര്

കൂടഞനഞകുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.  


