
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-11

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   മഞര്ചച്ച്   03,    വവെളബ

 നബയമസഭ  രഞവെബവലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനവപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബവന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചര്ന.

വെഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

51 (*301)  മഹഞതഞഗഞനബ കദശസ്പീയ ഗ്രഞമസ്പീണ വതഞഴബലുറപ്പെച്ച് പദതബ 

     തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, എകക്സൈസച്ച്  വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷച്ച്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,   മഹഞതഞഗഞനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രഞമസ്പീണ  വതഞഴബലുറപ്പെച്ച്

പദതബ ഫലെവെത്തഞക്കുന്നതബനച്ച് മബഷന 941,  മബകേവെച്ച്,  കകേരള കട്രൈബല് പ്ലസച്ച്

എന്നസ്പീ  പദതബകേളഞ്ചാം  നഗരപ്രകദശങ്ങളബലുളവെര്കച്ച്  വതഞഴബല്

ലെഭദമഞക്കുന്നതബനഞയബ  അയ്യങഞളബ  നഗര  വതഞഴബലുറപ്പെച്ച്  പദതബയഞ്ചാം

നടപ്പെഞകബവെരുനവണ്ടെന്നച്ച്  സഭവയ  അറബയബച.    വതഞഴബല്ദബനങ്ങള്

സൃഷബക്കുന്നകതഞവടഞപ്പെഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേ  അനുബന  കമഖലെകേളബല്   ഉലഞദന
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വെര്ദനവെബനുള പദതബകേളഞ്ചാം    ഉപജേസ്പീവെന/മഞലെബനദ സഞ്ചാംസ്കരണ ആസബകേളവട

നബര്മ്മേഞണവഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞക്കുനവണ്ടെനഞ്ചാം  പദതബയവട  അടുത്ത  സഞമ്പത്തബകേ

വെര്ഷകത്തയ്ക്കുള  സഞ്ചാംസഞന  വെബഹബതഞ്ചാം  വെര്ദബപ്പെബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം

വതഞഴബല്ദബനങ്ങള്   വെര്ദബപ്പെബകണവമന്നച്ച്  കകേന്ദ്രസര്കഞരബകനഞടച്ച് 

ആവെശദവപ്പെടബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം വെദക്തമഞകബ.   സുഭബക്ഷ കകേരളഞ്ചാം,  ശുചബതസ്വ കകേരളഞ്ചാം

എന്നസ്പീ  പദതബകേളമഞയഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേ-ക്ഷസ്പീകരഞലഞദന  കമഖലെകേളമഞയഞ്ചാം

വതഞഴബലുറപ്പെച്ച്  പദതബവയ ബനബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  അതബലൂവട  2000  കേഞര്ഷബകേ

കുളങ്ങള്  നബര്മ്മേബകഞന  തസ്പീരുമഞനബക്കുകേയഞ്ചാം  വചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.   വതഞഴബലുറപ്പെച്ച്

വതഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്  കക്ഷമനബധബ  ഏര്വപ്പെടുത്തബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം

വതഞഴബല്സലെത്തച്ച് അപകേടമരണഞ്ചാം സഞ്ചാംഭവെബചഞല് അനന്തരഞവെകേഞശബകേള്കച്ച്

നഷപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കുനവണ്ടെനഞ്ചാം   പദതബയബല്  പുതബയ  മഞനദണ്ഡങ്ങളഞ്ചാം

നബബനനകേളഞ്ചാം  ഏര്വപ്പെടുത്തബയ  കകേന്ദ്ര  നടപടബയബല്

എതബര്പ്പെറബയബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം   കവെതനഞ്ചാം  വെര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്

കകേന്ദ്രസര്കഞരബല്  സമ്മേര്ദ്ദേഞ്ചാം  വചലുത്തുവമനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
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52 (*302)  പ്രകേടന പതബകേയബവലെ വെഞഗഞനങ്ങള് നടപ്പെബലെഞകഞന സസ്വസ്പീകേരബച
നടപടബ

     മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറഞയബ  വെബജേയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

പ്രകേടനപതബകേയബവലെ  വെഞഗഞനങ്ങള്  നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബവന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  2

നൂറുദബന  കേര്മ്മേപരബപഞടബകേള്  പൂര്ത്തബയഞകബവയനഞ്ചാം  മൂന്നഞമകത്തതച്ച്

നടനവെരബകേയഞവണനഞ്ചാം  സഭവയ  അറബയബച.   മദദവെരുമഞന  വെബകേസബത

രഞഷ്ട്രങ്ങള്കച്ച് തുലെദമഞയ സമഗ്രവഞ്ചാം സുസബരവമഞയ വെബകേസനഞ്ചാം ലെക്ഷദമഞകബ

പശഞത്തലെസസൗകേരദ വെബകേസന കമഖലെയബല്  സബറബ ഗദഞസച്ച് ഡബസബബബ്യൂഷന,

ഡബജേബറല്  സയനസച്ച്  പഞര്കച്ച്,  വവെസച്ച്  കകേഞസച്ച്  കേനഞല്  വഡവെലെപ്വമന്റെച്ച്,

വകേ-കഫഞണ, ഇനഡസബയല്/വഎ.ടബ. കകേഞറബകഡഞര്, സുഭബക്ഷ കകേരളഞ്ചാം, കകേരള

വസമബ-കഹസസ്പീഡച്ച് വറയബല് തുടങ്ങബയ നബരവെധബ പദതബകേള്  ഫലെപ്രദമഞയബ

നടപ്പെബലെഞകബവെരുന. വതഞഴബലെബലഞയ്മ പരബഹരബകഞന കകേരള വവട്രൈബല് പ്ലസച്ച്,

കേരബയര് വഡവെലെപ്വമന്റെച്ച്  വസന്റെര് തുടങ്ങബയ പദതബകേള് നടപ്പെബലെഞക്കുകേയഞ്ചാം

സൂക/വചറുകേബട/ഇടത്തരഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങൾ  കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം

വചയ്യുനണ്ടെച്ച്.  റസ്പീബബല്ഡച്ച്  കകേരള  ഇനബകഷദറസ്പീവെബല്  ഉള്വപ്പെടുത്തബ  വെബവെബധ

പദതബകേള്  നടപ്പെഞകബവെരുനവണ്ടെനഞ്ചാം  വെബദദഞഭദഞസ-വെദവെസഞയ-

അടബസഞനസസൗകേരദ  കമഖലെകേളവട  വെബകേസനത്തബല്  കേബഫ്ബബ  പ്രധഞന
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പങ്കുവെഹബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  വെബഴബഞഞ്ചാം  തുറമുഖ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

പൂര്ത്തബയഞകുന്നകതഞവട  രഞജേദവത്ത  ഏറവഞ്ചാം  വെലെബയ  വെദവെസഞയ

ഇടനഞഴബയഞയബ പ്രസ്തുത കമഖലെ മഞറുവമനഞ്ചാം ഇനസബറബ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് അഡസ്വഞനസ്ഡച്ച്

വവവെകറഞളജേബയവട  പ്രവെര്ത്തനഞ്ചാം  പുകരഞഗമബചവെരുനവണ്ടെനഞ്ചാം  കദശസ്പീയപഞത

വെബകേസനവഞ്ചാം  സര്കഞര്  പ്രഖദഞപബച  വെബവെബധ  പഞകകജുകേളഞ്ചാം

സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തബയഞക്കുവമനഞ്ചാം  പഞകലെഞളബ  കേമ്മേസ്പീഷന

റബകപ്പെഞര്ടബവലെ  ശബപഞര്ശകേള്  നടപ്പെഞക്കുവമനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടബയഞയബ മുഖദമനബ അറബയബച.

(നക്ഷതചബഹ്നമബട 303-ാം നമ്പര് കചഞദദഞ്ചാം റദ്ദേച്ച് വചയ.)

53(*304) ലെഹരബ വെബപത്തച്ച് തടയന്നതബനച്ച് ജേനകേസ്പീയ പങഞളബത്തഞ്ചാം

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, എകക്സൈസച്ച്  വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എഞ്ചാം.ബബ. രഞകജേഷച്ച്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ലെഹരബവെസ്തുകളവട  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം  തടയന്നതബനച്ച്

ശക്തമഞയ എനകഫഞഴച്ച്വമന്റെച്ച് പ്രവെര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നകതഞവടഞപ്പെഞ്ചാം വെബമുക്തബ

മബഷവന്റെ  ആഭബമുഖദത്തബല്  ലെഹരബവകതബവര  സഞമൂഹബകേ  പ്രതബകരഞധഞ്ചാം

തസ്പീര്ക്കുന്നതബനച്ച്  വെബവെബധ  തരത്തബലുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തബവെരുനവണ്ടെനഞ്ചാം  വെകുപ്പുകേവളയഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘടനകേവളയഞ്ചാം  പവങടുപ്പെബചച്ച്

‘No to Drugs’ എന്ന ലെഹരബവെബരുദ കേദഞമ്പയബൻ എകക്സൈസച്ച്  വെകുപ്പെബവന്റെ
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ആഭബമുഖദത്തബല്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  സഭവയ  അറബയബച.

വെബദദഞലെയങ്ങളബല്  കബഞധവെൽകരണ  കഞസ്സുകേളഞ്ചാം  പ്രചരണപരബപഞടബകേളഞ്ചാം

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുന്നകതഞവടഞപ്പെഞ്ചാം ലെഹരബവെബരുദ സമബതബകേളഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

എകക്സൈസച്ച്  വെകുപ്പെബവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനഞ്ചാം  ശഞക്തബകേരബക്കുന്നതബനഞയബ  ആലെപ്പുഴ,

വകേഞലഞ്ചാം  ജേബലകേളബല്  ഡബജേബറല്  വെയര്വലെസച്ച്  സബസഞ്ചാം  സഞപബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം

പുതബയ  വെഞഹനങ്ങളഞ്ചാം  ആധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങളഞ്ചാം  അനുവെദബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം

പ്രതബകേവള  ശഞസസ്പീയമഞയബ  കചഞദദഞ്ചാം  വചയ്യുന്നതബനഞയബ  ആധുനബകേ  കചഞദദഞ്ചാം

വചയ്യല്  മുറബകേള്  സജസ്പീകേരബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  8  പ്രധഞനവപ്പെട

വചകച്ച്കപഞസ്റ്റുകേളബല്  സബ.സബ.ടബ.വെബ.-യഞ്ചാം  കകേന്ദ്രസ്പീകേ കൃത  കമഞണബററബഞ്ചാംഗച്ച്

സമ്പ്രദഞയവഞ്ചാം  ഏര്വപ്പെടുത്തബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  450  ഡ്രഗച്ച്  ഡബറക്ഷൻ  കേബറ്റുകേൾ

വെബതരണഞ്ചാം  വചയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  വെദക്തമഞകബ.   മയക്കുമരുന്നച്ച്  വെബപണനത്തബൽ

ആവെര്ത്തബചച്ച്  ഏര്വപ്പെടുന്നവെരുവട  ഡഞറഞബഞങച്ച്  തയ്യഞറഞകബ  പ്രവെര്ത്തനഞ്ചാം

നബരസ്പീക്ഷബചവെരബകേയഞ്ചാം  കുറകഞവരന്നച്ച്  കേവണ്ടെത്തബയഞല്  കേര്ശന

നബയമനടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  വചയ്യുന.  കുറകൃതദങ്ങള്

ആവെര്ത്തബകഞതബരബകഞന  PIT  NDPS  Act  1988  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കേരുതല്

തടങലെബൽ പഞര്പ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  10  വെര്ഷത്തബല് കൂടുതല് ശബക്ഷബകവപ്പെടുന്ന

സബരഞ്ചാം  കുറവെഞളബകേളവട  സസ്വത്തച്ച്  കേണ്ടുവകേട്ടുന്നതബനുഞ്ചാം  ശബക്ഷ  കേഴബഞച്ച്
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പുറത്തബറങ്ങുന്നവെര്  കുറകൃതദങ്ങള്  ആവെര്ത്തബകബവലന്ന  കബഞണ്ടെച്ച്

വെയ്ക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവെരുന.  മയക്കുമരുനമഞയബ  ബനവപ്പെട

കകേസുകേളബല് കേടുത്ത ശബക്ഷ ഉറപ്പുവെരുത്തഞന കകേന്ദ്ര നബയമത്തബല് കഭദഗതബ

ആവെശദമഞവണനഞ്ചാം  എവവക്സൈസച്ച്  വെകുപ്പെബല്  ജേസ്പീവെനകഞരുവട  കുറവെച്ച്

പരബഹരബക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനവണ്ടെനഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനത്തബവന്റെ  അതബര്ത്തബ  പ്രകദശങ്ങളബല്  ലെഹരബ  വെസ്തുകള്

വെബറഴബക്കുന്നതച്ച്  തടയഞന  പ്രകതദകേ  ജേഞഗ്രത  പുലെര്ത്തുനവണ്ടെനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

54 (*305)  കദശസ്പീയ ജേലെപഞതയവട നബര്മ്മേഞണ പ്രവൃത്തബകേള്

    മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറഞയബ വെബജേയന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  ഇൻലെഞന്റെച്ച്

വെഞടര്കവെയ്സച്ച്  അകതഞറബറബ  ഓഫച്ച്  ഇനഡദ  (IWAI)-യവട  അധസ്പീനതയബല്

വെരുന്ന  കദശസ്പീയ  ജേലെപഞത-3  വന്റെ  വകേഞലഞ്ചാം  മുതല്  കകേഞടപ്പുറഞ്ചാം  വെവരയള

ഭഞഗത്തച്ച്  ആവെശദമഞയ  വടര്മബനലുകേള്  നബര്മ്മേബചച്ച്  വെബകേസബപ്പെബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം

കകേഞടപ്പുറഞ്ചാം  മുതല്  കകേഞഴബകകഞടച്ച്  വെവരയള  കദശസ്പീയ  ജേലെപഞതയവട

വെബകേസനത്തബനഞയബ  IWAI  തയ്യഞറഞകബയ  രൂപകരഖയബകന്മേല്   സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞരബവന്റെ  അഭബപ്രഞയഞ്ചാം  ലെഭദമഞകബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  സഭവയ  അറബയബച.

കദശസ്പീയ  ജേലെപഞതവയ  ബനബപ്പെബകഞന  നബലെവെബല്  കേനഞല്  ഇലഞത്ത
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നസ്പീകലെശസ്വരഞ്ചാം-കബകല്,  മഞഹബ  -  വെളപടണഞ്ചാം  ഭഞഗങ്ങളബല്  പുതബയ  കേനഞല്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം കകേഞവെളഞ്ചാം മുതല് കബകല് വെവരയള   ജേലെപഞതയവട

വെബകേസനത്തബനുഞ്ചാം വസഷദല് പര്പ്പെസച്ച് വവെഹബകബളഞയബ കകേരള വെഞടര്കവെയ്സച്ച്

& ഇനഫഞസകേ ച്ച്കചഴച്ച് ലെബമബറഡച്ച് (KWIL)-വന  ചുമതലെവപ്പെടുത്തബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം

പദതബകച്ച്  കേബഫ്ബബ  ധനസഹഞയഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുവമനഞ്ചാം  കകേഞവെളഞ്ചാം  മുതല്

കബകല് വെവരയള   ജേലെപഞത വെബകേസനഞ്ചാം 2025-ല്  പൂര്ത്തബയഞകഞനഞണച്ച്

ലെക്ഷദമബടബട്ടുളവതനഞ്ചാം വെദക്തമഞകബ.  മലെബഞര് റബവെര് ക്രൂയബസച്ച് പദതബയവട

ഭഞഗമഞയബ  കകേഞടപ്പുറഞ്ചാം  ഹസൗസച്ച്  കബഞടച്ച്  വടര്മബനല്  ഉള്വപ്പെവടയള  കബഞടച്ച്

വജേടബകേളവട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  മഞഹബ-വെളപടണഞ്ചാം

കേനഞലെബവന്റെ  രണ്ടുഞ്ചാം  മൂനഞ്ചാം  കേടബവന്റെ  ഭൂമബ  ഏവറടുക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  പശബമതസ്പീര  കേനഞല്  വെബകേസനത്തബവന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

നസ്പീകലെശസ്വരഞ്ചാം  -  കബകല് ഭഞഗത്തച്ച് ഭൂമബ ഏവറടുക്കുന്നതബനച്ച്  186  കകേഞടബ രൂപ

അനുവെദബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  വകേഞലഞ്ചാം  –  കകേഞടപ്പുറഞ്ചാം  ജേലെപഞതയബല്  തൃക്കുന്നപ്പുഴ

ഭഞഗത്തച്ച്  ഒരു  കലെഞകച്ച്-കേഞ്ചാം-ബബഡ്ജേബവന്റെ  പ്രവൃത്തബ  IWAI-യവട

ഫണ്ടുപകയഞഗബചച്ച്  നടനവെരുന്നതഞയഞ്ചാം   കകേഞവെളഞ്ചാം-കബകല്  ജേലെപഞതയബല്

നബശബത  കേബകലെഞമസ്പീററുകേള്കബടയബല്  ടൂറബസച്ച്  വഡസബകനഷനുകേള്

സഞപബക്കുവമനഞ്ചാം  ജേലെപഞത നവെസ്പീകേരണത്തബവന്റെ ഭഞഗമഞയബ കകേഞവെളഞ്ചാം മുതല്
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വെര്കലെ  വെവരയള  കേനഞലെബവന്റെ  ഇരുഭഞഗങ്ങളബലുഞ്ചാം  തഞമസബക്കുന്നവെരുവട

പുനരധബവെഞസത്തബനച്ച്  പ്രകതദകേ  പഞകകജേച്ച്  പ്രഖദഞപബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മുഖദമനബ അറബയബച.

55(*306) തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങള് നല്കകേണ്ടെ സഞ്ചാംഭഞവെനതുകേ 
സഞ്ചാംബനബച ഉത്തരവെച്ച്

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എവവക്സൈസച്ച്  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.

രഞകജേഷച്ച്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  2011-വലെ  കകേരള  പഞഞയത്തച്ച്  രഞജേച്ച്

(അസഞധഞരണ  വചലെവകേള്)  ചടങ്ങളബവലെ  ചടഞ്ചാം  3  പ്രകേഞരഞ്ചാം  വെബകനഞദ

പരബപഞടബകേള്,  പ്രദര്ശനഞ്ചാം,  സസൗജേനദ ചബകേബതഞ കേദഞമ്പുകേള് തുടങ്ങബയവെയച്ച്

പഞഞയത്തുകേളബല്നബനഞ്ചാം സഞ്ചാംഭഞവെന നല്കേഞന ചടഞ്ചാം അനുവെദബക്കുനവണ്ടെനഞ്ചാം

കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  നബയമങ്ങളബല്  ഇത്തരവമഞരു  വെദവെസയബവലനഞ്ചാം

സഭവയ  അറബയബച.  തകദ്ദേശദബനഞകഘഞഷത്തബനഞയബ  സഞ്ചാംഭഞവെന

നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ശുചബതസ്വമബഷന  ഇന്റെര്നഞഷണല്  കകേഞണകകവെബനഞയബ

സഞ്ചാംസഞന  ശുചബതസ്വമബഷനച്ച്  തുകേ  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങള്കച്ച്  അനുമതബ  നല്കേബ  ഉത്തരവെബറകബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

പഞഞയത്തുകേളബവലെ  സഞഫച്ച്  പഞകറണ  പുതുകബ  നബശയബക്കുന്നതബനച്ച്  സമഗ്ര

പരബകശഞധന  ആവെശദമഞവണനഞ്ചാം  എ.ഇ.-മഞര്  അനുമതബയബലഞവത  ലെസ്പീവെബല്

കപഞകുന്നതച്ച്  തടയഞന  കേര്ശന  നബയനണഞ്ചാം  ഏര്വപ്പെടുത്തുവമനഞ്ചാം
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വമയബന്റെനനസച്ച്  ഗ്രഞന്റെച്ച്  അനുവെദബക്കുന്നതച്ച്  ആസബ  രജേബസറബവന്റെ

അടബസഞനത്തബലെഞയബരബകണവമന്നതച്ച്  ധനകേഞരദ  കേമ്മേസ്പീഷവന്റെ

ശബപഞര്ശയഞവണനഞ്ചാം  പഞഞയത്തുകേള്കച്ച്  രണ്ടെഞഞ്ചാംഘട  ഗഡുവെഞയബ

അനുവെദബകകണ്ടെ  തുകേ  ഉടനതവന്ന  നല്കുവമന്നച്ച്  ധനകേഞരദ  വെകുപ്പുമനബ

അറബയബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച. 

56(*307) വെബമുക്തബ പദതബ വെബപുലെമഞക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എവവക്സൈസച്ച്  വെകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

ലെഹരബ ഉപകയഞഗഞ്ചാം തടയന്നതബനച്ച് വെബമുക്തബ മബഷവന്റെ കനതൃതസ്വത്തബല് വെബവെബധ

കബഞധവെല്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തബവെരുന്നതഞയഞ്ചാം

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതലെത്തബലുഞ്ചാം  സ്കൂളകേളബലുഞ്ചാം  ലെഹരബവെബരുദ

ജേനജേഞഗ്രതഞ സമബതബകേള് പ്രവെര്ത്തബക്കുന്നതഞയഞ്ചാം സഭവയ അറബയബച.  സ്കൂള്

വെബദദഞര്തബകേവള  ലെഹരബ  ഉപകയഞഗത്തബല്നബനഞ്ചാം  പബന്തബരബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്

'ഉണര്വെച്ച്',  കേസൗണസലെബഞ്ചാംഗച്ച്  നല്കുന്നതബനച്ച്  'കനര്വെഴബ'  എന്നസ്പീ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലെഞകബവെരുന.  'കനര്ക്കൂടഞ്ചാം',  'ശദ'  എന്നസ്പീ  കേമ്മേബറബകേളവട

സഹകേരണകത്തഞവട  കകേഞകളജേച്ച്  കേദഞമ്പസുകേളബലുഞ്ചാം  കഹഞസലുകേളബലുഞ്ചാം

എവവക്സൈസച്ച് വെകുപ്പെച്ച് പരബകശഞധന നടത്തുനണ്ടെച്ച്.  സ്കൂള്/കകേഞകളജേച്ച് തലെങ്ങളബല്

പ്രവെര്ത്തബക്കുന്ന  ലെഹരബവെബരുദ  കബബവന്റെ  ആഭബമുഖദത്തബല്  കേഞയബകേ
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ഇനങ്ങളബല്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നടത്തുന്നതബനഞയബ  'ടസ്പീഞ്ചാം  വെബമുക്തബ'

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  'ലെഹരബവകതബവര  കേഞയബകേലെഹരബ'  എന്ന

മുദഞവെഞകേദകത്തഞവട  വെബവെബധ  കേഞയബകേ  മതരങ്ങളഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ,

സന്നദ-യവെജേന-സര്വസ്പീസച്ച്  സഞ്ചാംഘടനകേള്  എന്നബവെ  മുഖഞന്തരഞ്ചാം

കബഞധവെല്കരണ  കഞസുകേളഞ്ചാം  വവവെവെബദദമഞര്ന്ന  പരബപഞടബകേളഞ്ചാം

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനവണ്ടെനഞ്ചാം  വെദക്തമഞകബ.  വവപ്രമറബതലെഞ്ചാം  മുതല്

വെബദദഞര്തബകേളബവലെ  സസ്വഭഞവെരൂപസ്പീകേരണവഞ്ചാം  കേലെഞ-കേഞയബകേ  അഭബരുചബ

വെളര്ത്തലുഞ്ചാം ലെക്ഷദമബടച്ച് 'ബഞലെദഞ്ചാം അമൂലെദഞ്ചാം' പദതബ നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതഞവണനഞ്ചാം

രക്ഷകേര്ത്തഞകള്കച്ച്  കബഞധവെല്കരണ  കഞസുകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതഞവണനഞ്ചാം  അറബയബച.  ആകരഞഗദവെകുപ്പുമഞയബ

സഹകേരബചവകേഞണ്ടെച്ച്  വെബമുക്തബ  മബഷന  എലഞ  ജേബലകേളബലുഞ്ചാം  വെബമുക്തബ

ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന  വസന്റെറുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  എലഞ  വെബഭഞഗഞ്ചാം

ജേനങ്ങവളയഞ്ചാം  പവങടുപ്പെബചവകേഞണ്ടെച്ച്  'കനഞ  ടു  ഡ്രഗ്സച്ച്  '  എന്ന  പ്രചരണ

പരബപഞടബകേള്  നടത്തുനവണ്ടെനഞ്ചാം  ലെഹരബവെസ്തുകളവട  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബച  പരഞതബകേള്  അറബയബകഞനുഞ്ചാം  സസൗജേനദ  കേസൗണസലെബഞ്ചാംഗച്ച്

ലെഭബക്കുന്നതബനുള  കഫഞണ  നമ്പരുകേള്  പ്രചരബപ്പെബക്കുന്നതഞവണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദത്തബനച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച. 


