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14 -ാം േകരള നിയമസഭ

22 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 77 14-01-2021 - ൽ മ�പടി�്

വി��ി മിഷെ� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി .ടി .എ . റഹീം ,
�ീ. െക. �േരഷ്  ���് , 
�ീ. സി. ��ൻ, 
�ീ . എം. നൗഷാദ് 

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

(എ)

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം
ലഹരി�� േകരളം എ� ല��ം
സാ�ാത്�രി��തിനായി നട�ിലാ�ിയ
പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ലഹരി�� േകരളം എ� ല��ം
സാ�ാത്കരി��തിനായി േകരള സം�ാന

ലഹരി വർ�ന മിഷൻ ‘വി��ി’�് �പം
നൽകിയി��്. ഇതിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ

വിവിധതര�ി�ളള േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന��ം, ലഹരി�് അടിമെ��വർ�്
ആവശ�മായ കൗൺസിലി�ം, ലഹരിേമാചന
ചികി��ം നൽകി വ��. ഇതിന് �റേമ 2019
നവംബർ �തൽ ‘നാളെ�േകരളം ലഹരി��
നവേകരളം’ എ� േപരിൽ തീ�യ�
േബാധവൽ�രണ പരിപാടി�ം സംഘടി�ി�ി��.

(ബി)

ലഹരി വർ�ന�ി�െട ലഹരി�� സ�ഹം
െക�ി����തിനായി ഈ സർ�ാർ �പീകരി�
വി��ി മിഷെ� �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൈ�സ്  വ��ിെ� േന�ത��ിൽ മ�് സർ�ാർ
വ��കൾ, മദ�വർ�ന സമിതികളട���
സ�� സംഘടനകൾ, വിദ�ാർ�ി-�വജന-
മഹിളാ സംഘടനകൾ എ�ിവയട�ം െപാ�ജന
പ�ാളി�േ�ാ��ടി ലഹരിെ�തിെര�ളള
വിവിധ�ളായ േബാധവത്�രണ �വർ�ന�ൾ

ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ക എ�താണ് വി��ി

മിഷെ� �ധാന �വർ�നം. 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��.

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�െട ഏേകാപന�ി�െടയാണ്

വി��ി മിഷെ� പ�തികൾ നട�ിലാ��ത്;
(സി) എൈ�സ്  വ��ിെ� േന�ത��ിൽ ആേരാഗ�ം,

വിദ�ാഭ�ാസം, േപാലീസ് , വനം, സാ�ഹ� േ�മം,
വനിതശി�വികസനം �തലായ സർ�ാർ
വ��കൾ, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ,
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��ംബ�ീ, സം�ാന ൈല�റി കൗൺസിൽ,
സം�ാന േ�ാർട്സ്  കൗൺസിൽ
�ട�ിയവ�െട ഏേകാപന�ി�െടയാണ് വി��ി

മിഷെ� പ�തികൾ നട�ിലാ��ത്.

(ഡി) ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെനതിെര എെ��ാം
േബാധവത്�രണ �വർ�ന�ളാണ് മിഷൻ
നട�ിവ��ത്;

(ഡി) ‘വി��ി’ �െട ആഭി�ഖ��ിൽ എൈ�സ്
വ��ിെ� േന�ത��ിൽ

െപാ�ജനപ�ാളി�േ�ാ��ടി േബാധവൽ�രണ
�ാ�കൾ, റാലികൾ, ൈസ�േ�ാൺ,
ൈബ�േ�ാൺ, വാ�േ�ാൺ, ലഹരിെ�തിെര
ദീപം െതളിയി�ൽ, ലഹരി വി�� സേ�ശ
�ചരണ�മായി ഭവന സ�ർശനം
എ�ി�െന�ളള വിവിധ�ളായ
േബാധവത്�രണ �വർ�ന�ൾ സംഘടി�ി�്
വ��. സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളിൽ
ലഹരിവി�� ��കൾ �പീകരി�  ്ലഹരി വി��
േബാധവത്കരണ �ാ�കൾ ഉൾെ�െട�ളള
�വർ�ന�ൾ നട�ി�ം, വിവിധ
ആേഘാഷ��മായി ബ�െ��് ലഹരി�െട
�ഷ�വശ�ൾ �തിപാദി�� േബാധവത്കരണ
പവലിയ�കൾ, ഫ്േളാ�കൾ എ�ിവ
ത�ാറാ�ി�ം അവതരി�ി�  ്വ��.
�വാ�െള�ം വിദ�ാർ�ികെള�ം ല��മി�്
ലഹരിെ�തിെര കായിക വിേനാദം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് വിവിധ കായിക
മ�ര�ൾ സംഘടി�ി�ി��്. പ�ിക വർ�
േമഖലകളിൽ കരിയർ ൈഗഡൻസ്  െസ��കൾ,
ൈല�റികൾ എ�ിവ ആരംഭി�  ്�വർ�ി��.
േലാക �കയില വി�� ദിനം, അ�ാരാ�
മയ�മ��് വി�� ദിനം, ഗാ�ിജയ�ി

�ട�ിയ ദിനാചരണ�േളാട�ബ�ി�ം

അ�ാെത�ം എഫ്.എം േറഡിേയാകൾ,
ടി.വി.ചാന�കൾ, പ�മാധ�മ�ൾ, എ�ിവയി�െട
വി��ി സേ�ശ �ചരണം നട�ിയി��്.
മലയാള സിനിമാ േലാകെ� ��ഖ താര��െട
ലഹരിെ�തിരായ സേ�ശം
നവമാധ�മ�ളി�െട�ം, ടി.വി.ചാന�കളി�െട�ം
�ചരി�ി���്. ആദിവാസി തീരേദശ,
പ�ികജാതി േകാളനികളിൽ ഉൾെ�െട
സം�ാനെമാ�ാെക എൈ�സ്  ജീവന�ാർ
േനരി�ം ��ംബ�ീ, സ�� സംഘടനകൾ, ലഹരി
വി�� ��കൾ എ�ിവ�െട
സഹകരണേ�ാെട�ം ഭവന സ�ർശനം നട�ി

ല�േലഖകൾ വിതരണം െച�് േബാധവത്കരണ
�വർ�ന�ൾ നട�ി വ��.
��ശാലക�മായി ബ�െ��് ലഹരിെ�തിെര
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സായാ� ചർ�കൾ ഉൾെ�െട വിവിധ
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി���്.

(ഇ)

ഇ�രം �വർ�ന�ളിൽ െപാ�ജനപ�ാളി�ം

ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, ��ംബ�ീ
�ണി�കൾ, വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ, വിദ�ാർ�ി

�വജന സംഘടനകൾ എ�ിവ�െട
സഹകരണേ�ാെടയാണ് വി��ി�െട എ�ാ
േബാധവൽ�രണ �വർ�ന��ം സംഘടി�ി�
വ��ത്. വിവിധ സാ�ഹ� സംഘടനകൾ
സംഘടി�ി�� ലഹരിവി�� ��ാ�കളിൽ
എൈ�സ്  വ��ിൽ നി�ളള പരിശീലനം ലഭി�
ഉേദ�ാഗ�ർ �ാ�കൾ നൽകി വ��. എ�ാ
�ധാനെ�� ഉ�വ േവളകളി�ം
'വി��ി '�േടതായ പവിലിയ�കൾ
സംഘാടക�െട സഹകരണേ�ാെട

�ാപി��. വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല

അധ�ാപക-ര�ാകർ� സമിതികൾ �ഖാ�ിര�ം
േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ളിൽ െപാ�
പ�ാളി�ം ഉറ�് വ����്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


