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14 -ാം േകരള നിയമസഭ

22 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 76 14-01-2021 - ൽ മ�പടി�്

ലഹരി �� നവേകരളം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വി .ഡി. സതീശൻ,
�ീ . െക. സി . േജാസഫ് , 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 

�ീ . വി. ടി. ബൽറാം 

Shri. T. P . Ramakrishnan
(െതാഴി�ം എക് ൈസ�ം വ��മ�ി)

(എ) ലഹരിവർ�ന�ി�െട ലഹരി�� നവേകരളം
എ� സേ�ശം ഉയർ�ി�ിടി�  ്സർ�ാർ
നട�ിലാ�� പ�തികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) ലഹരി വർ�ന�ി�െട ലഹരി�� നവേകരളം
എ� ല��േ�ാെടയാണ് 2016 ഒേ�ാബർ
മാസ�ിൽ േകരള സം�ാന

ലഹരിവർ�നമിഷൻ 'വി��ി ' �പീകരി�ത്.
ഇതിെ� ഭാഗമായി 2019 നവംബർ 1 �തൽ
‘നാളെ� േകരളം ലഹരി�� നവ േകരളം’ എ�
േപരിൽ തീ�യ� േബാധവത്കരണ പ�തി
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ിയി��. ��ിക�ം
�വാ��മാണ് ലഹരി ��പേയാഗ�ിൽ

എ���ിൽ വ�തി വീഴാൻ സാധ�ത��ത്
എ�തിനാൽ സം�ാന�ടനീളം

വിദ�ാലയ�ളിൽ ലഹരി വി�� ��കൾ
�പീകരി� ,് പി.�ി.എ., �ൾ െഡവല�്െമ�്
ക�ി�ി എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട

എൈ�സ്  ഉേദ�ാഗ�ർ േനരി�ം മ�്
ഫാ�ൽ�ിക�െട േസവനം �േയാജനെ���ി�ം

ലഹരി വി�� േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ
സംഘടി�ി� വ��. ലഹരിെ�തിരായ
ആശയ�ൾ വ�ാപകമാ��തിനായി
വി��ിജ�ാല, ലഹരിെ�തിെര��
സേ�ശ��മായി ഭവന സ�ർശന�ൾ,
�വാ�േള�ം, വിദ�ാർ�ികേള�ം ലഹരി�െട
പിടിയിൽ അകെ�ടാെത അവ�െട കായിക േശഷി
വർ�ി�ി��തിനായി ‘ലഹരിെ�തിെര കായിക
ലഹരി‘ എ� ആശയ�മായി വിവിധ കായിക
മ�ര�ൾ, ആദിവാസി-തീരേദശ േമഖലകൾ
േക�ീകരി�  ്�വാ�ൾ�ായി കരിയർ
ൈഗഡൻസ്  �ാ�കൾ, �ാമീണ വായനശാലകൾ
േക�ീകരി�  ്ലഹരിെ�തിെര�� സായാ�
ചർ�കൾ, ലഹരിെ�തിെര ദീപം െതളിയി�ൽ,
ആദിവാസി േമഖല�ാ�� ലഹരി���ാമം
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പ�തി�കാരം കരിയർ ൈഗഡൻസ്  െസ�ർ,
കായിക പരിശീലനം, ൈല�റി സൗകര�ം, പഠനം
ഉേപ�ി�� ��ികെള കെ��ി തിരിെക
വിദ�ാലയ�ളിൽ എ�ി�� പ�തി
�ട�ിയവ�ം വി��ി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ി
വ��. ലഹരി�് അടിമെ��വർ�് ആവശ�മായ

ലഹരി േമാചന ചികി� നൽകി സാധാരണ
ജീവിത�ിേല�് തിരിെകെയ�ി��തിനായി

'വി��ി ' മിഷെ� ഭാഗമായി ആേരാഗ� വ��മായി
സഹകരി�െകാ�് പതിനാല് ജി�കളി�ം വി��ി

ഡീ-അഡി�ൻ െസ��ക�ം, 3 േമഖല
കൗൺസിലിംഗ് െസ��ക�ം �വർ�ി� വ��.

(ബി) ലഹരി പദാർ���െട ഉപേയാഗം വ��ികളി�ം

സ�ഹ�ി�ം ��ി�� മാരകമായ
�ത�ാഘാത�െള�റി�്

േബാധവൽ�രി��തി�ം ലഹരി വിപ�ിൽ

നി�ം സ�ഹെ� സംര�ി��തി�ം ��ത
പ�തിയി�െട സാധി�തായി
വിലയി���േ�ാ;

(ബി)

വിലയി��ിയി��്.

(സി)

േകാവിഡ്  19 വ�ാപനെ� �ടർ�്
ഉടെല��ി�� കന�
മാനസികസംഘർഷ�ിെ� അ�രീ��ിൽ

��തൽ േപെര ലഹരി�െട വഴിയിേല�്
നയി�വാൻ ലഹരി മാഫിയ�െട ഭാഗ�നി�്
�മം ഉ�ാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് തട��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�. േകാവിഡ്  19 വ�ാപനെ� �ടർ�്
ഉടെല��ി�� �േത�ക സാഹചര�ം
കണ�ിെല��് വിദ�ാർ�ി കേള�ം �വാ�േള�ം
ല��മി�് "വി��ി" മിഷെ� ആഭി�ഖ��ിൽ

വനിത ശി�വികസന വ��്, വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
�ട�ിയ വ��ക�മായി സഹകരി�  ്ഓൺൈലൻ
�േഖന ലഹരിെ�തിെര െവബിനാ�കൾ, കഥ-
കവിതാ രചനാ മ�ര�ൾ �ട�ി വിവിധ
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ി��്. �ടാെത
േലാ�്ഡൗൺ കാലയളവിൽ ലഹരി�്
അടിമെ��വർ�് കൗൺസിലി�ം ചികി��ം

നൽ��തിന് 14 ജി�കളി�ം ഡീ-അഡി�ൻ
െസ��കളി�െട�ളള ചികി�ാ സൗകര��ം,
14405 എ� േടാൾ�ീ ന�ർ �േഖന 24 മണി��ം
സൗജന� െടലിേഫാൺ കൗൺസിലിം�ം
ഏർെ���ിയി��്. േകാവിഡ്  കാലയളവിൽ
കലാസാം�ാരിക സമിതിക�ം മ�് ��ാ�ക�ം
സംഘടി�ി�� ഓൺൈലൻ െവബിനാ�കളി�ം
�ാ�കളി�ം എൈ�സ്  വ��ിെല പരിശീലനം
സി�ി� ഉേദ�ാഗ�ർ ലഹരിെ�തിെര��
സേ�ശ�ം �ാ�ക�ം നൽകി വ��.

(ഡി) വിദ�ാർ�ികെള�ം �വാ�െള�ം ലഹരിെ�തിെര
അണി നിര�വാൻ സർ�ാർ തല�ിൽ നട��
�മ�ൾ വിജയ�ദമാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) അെത. ലഹരിെ�തിെര കായിക ലഹരി എ�
��ാവാക��മായി സംഘടി�ി�െ�� കലാകായിക
മ�ര�ളി�ം “Run against Drugs” എ�
��ാവാക��മായി സംഘടി�ി�െ�� ഹാഫ്
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മാരേ�ാൺ മ�ര�ളി�ം ഉ�ായ �വജന
പ�ാളി�ം െവളിവാ��ത് ഈ ദിശയി�ളള
സർ�ാരിെ� �മ�ൾ ഫല�ദമാെണ�താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


