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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 153 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

മദ� നയ�ിെല മാ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

null
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം മദ�

നയ�ിൽ മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ

മാ�ം വ��ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(എ)
ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം മദ�

നയ�ിൽ മാ�ം വ��ിയി�ി�. 2022-23
വർഷെ� മദ�നയം �ഖ�ാപി�ി�ി�.

(ബി) ഇതിനായി ബ�െ�� ച��ളിൽ എെ��ാം

കാതലായ മാ��ളാണ് വ��ിയി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)
ബാധകമ�.

(സി) ലഹരിവി�� �വർ�ന��െട ഭാഗമായി

എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള സം�ാന ലഹരി വർ�നമിഷൻ

വി��ി�െട ആഭി�ഖ��ിൽ ലഹരി�െട

�ഷ�വശ�ൾ സംബ�ി�  ്െപാ�ജന�ൾ�്

അവേബാധം നൽ��തി�ം, ‘ലഹരി�� േകരളം’
എ� ല��ം സാ�ാത്കരി��തി�മായി

െപാ�ജന��േട�ം, മ�് സർ�ാർ വ��ക�േട�ം

സഹകരണേ�ാെട ലഹരിെ�തിെര വിവിധ

േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ നട�ക�ം,
ലഹരി�ടിമെ��വർ�് ലഹരി േമാചന ചികി�,
കൗൺസിലിംഗ് �ട�ി വിവിധ പ�തികൾ

നട�ിലാ�ി വ�ക�ം െച���് . സം�ാന�്

�ൾ തല�ി�ം, േകാേളജ്  തല�ി�ം ലഹരി

വി�� ��കൾ �പീകരി�  ്വിവിധ ലഹരി വി��

േബാധവത്കരണ �വർ�ന�ൾ നട�ി വ��.
വിദ�ാർ�ികളിൽ ലഹരിെ�തിെര ചി�

ഉണർ��തിന് �ൾ തല�ിൽ "ഉണർ�്" എ�

േപരി�ം , േകാേളജ്  ക�ാ��കളി ൽ "േനർ��ം"
എ� േപരി�ം, േകാേളജ്  േഹാ��കളിൽ "��"
എ� േപരി�ം ക�ി�ികൾ �പീകരി�്

�വർ�ി�വ��. ആദിവാസി–തീരേദശ

േമഖലകളിൽ ലഹരി വർ�ന �വർ�ന�ൾ�്

�േത�ക �� ന��തിനായി ടി േമഖലകൾ

േക�ീകരി�  ്കരിയർ ൈഗഡൻസ്  �ാ�കൾ,
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വിവിധ കായിക ഇന�ളിൽ പരിശീലന�ം

മ�ര�ം സംഘടി�ി�ൽ, ൈല�റി സൗകര�ം

ഒ��ൽ, െമഡി�ൽ ക�ാം�കൾ സംഘടി�ി�ൽ

�ട�ിയ വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.
ടി േമഖലകളിെല ��ിക�ം �വാ��ം

അനഭിലഷണീയമായ �വണതകളിൽ

ഏർെ�ടാതിരി�വാ�ം, അവ�െട കായിക േശഷി

വർ�ി�ി��തി�ം "ഫി�്െനസ്  േക��ൾ"
�ട��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
േഗാ�വിഭാഗ�ൾ�ി ടയിൽ

േഗാ�കലാ�പ�ളി�െട േബാധവൽ�രണം

��തൽ ഫല�ദമാ��തി�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. ലഹരി വി�� േപാരാ��ിൽ

ജനകീയ പ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തിനായി

സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളി�ം വാർഡ്  തലം �തൽ വി��ി

ക�ി�ികൾ �പീകരി�  ്െപാ�ജന�ളിൽ നി��

അഭി�ായ��ം, പരാതിക�ം പരിേശാധി�്

ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��.
ലഹരി�ടിമെ��വർ�് ചികി� നൽ��തിനായി

നിലവിൽ 14 ജി�കളി�ം വി��ി ഡീ-അഡി�ൻ

െസ��ക�ം, തി�വന��രം, എറണാ�ളം,
േകാഴിേ�ാട്  ജി�കളിൽ േമഖല കൗൺസിലിംഗ്

െസ��ക�ം, തി�വന��രം ജി�യിൽ

�ീകൾ�ം, ��ികൾ�മാ�� ഡി-അഡി�ൻ

െസ��ം �വർ�ി��.

(ഡി) ബാർ ൈലസൻസ്  നൽ��തി��

വ�വ�കളിൽ എെ��ാം മാ��ൾ

വ��ിയി��്; വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ബാർ

ൈലസൻസ്  നൽ��തി�� വ�വ�കളിൽ

മാ��െളാ�ം വ��ിയി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


