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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 167 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ലഹരി വി��ി�ാ�� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീ െക ആൻസലൻ, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

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

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് രജി�ർ െച�െ���
നാർേ�ാ�ിക് േക�ക�െട എ�ം
വർ�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
രാസപദാർ� ലഹരി വ��ൾ
ഉൾെ�െട��വ�െട ലഭ�ത ഇ�ാതാ��തി�ം
ആ�നിേകാപകരണ��ം

സാേ�തികവിദ���ൾെ�െട ലഭ�മാ�ി എൈ�സ്
എൻേഫാ�്െമ�് ശാ�ീകരി��തി�ം ലഹരി
വി�� േപാരാ��ിൽ ജനകീയ പ�ാളി�ം

ഉറ�ാ��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) എൈ�സ്  വ��്  കെ��� NDPS േക�ക�െട
കഴി� 5 വർഷെ� കണ�്  പരിേശാധി�ാൽ
എ��ിൽ �റ��തായി കാ��. എ�ാൽ ടി
േക�കളിൽ കെ��� മയ�മ��ക�െട
അളവിൽ വർ�ന��് . എൻേഫാ�്െമ�്
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി െറയ്�് ഓഫീസ് ,
സർ�ിൾ ഓഫീസ് , ജി�ാ സ്ക�ാ�കൾ
എ�ിവ�ം 24 മണി��ം �വർ�ി��

ൈ��ിംഗ് േഫാ�ം �വർ�ി�  ്വ��.
സം�ാന അതിർ�ി പ�ി�� ജി�കളിൽ എ�ാ
�ധാന േറാ�കളി�ം േബാർഡർ പേ�ാളി�ം,
വാഹന പരിേശാധനക�ം നട�ി ലഹരി
വ���െട കട�് തട��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�  ്വ��. �ടാെത േ��് എൈ�സ്
എൻേഫാ�്െമ�് സ്ക�ാ�ം, േ��് എൈ�സ്
ഇ�ലിജൻസ്  വിഭാഗ�ം, േപാലീസ് , േഫാറ�്,
റവന�, മൈറൻ എൻേഫാ�്െമ�്, േകാ�ൽ
േപാലീസ് , ആർ.പി.എഫ്, �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ
വ��് �ട�ിയ വിഭാഗ��മായി േചർ�് സം��
പരിേശാധനകൾ നട��. എ�ാ െച�്
േപാ�കളി�ം സി.സി.ടി.വി ക�ാമറ ഉൾെ�െട��
ഉപകരണ�ൾ �ാപി�  ്വാഹന പരിേശാധനകൾ
കർശനമാ�ക�ം ലഹരി ഉപേയാഗം
കെ���തിനായി അേബാൺ കി�കൾ
ഉപേയാഗി�ക�ം െച��. ആ�നിക
ഉപകരണ��െട�ം സാേ�തിക വിദ�ക�െട�ം
സഹായേ�ാെട അേന�ഷണ�ൾ ��തൽ
ഫല�ദമാ��തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം
എൈ�സ്  ൈസബർ െസൽ �വർ�ി� വ��.
ലഹരി വി�� േപാരാ��ിൽ ജനകീയ പ�ാളി�ം

ഉറ�ാ��തിനായി സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശ
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സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം വാർഡ്  തലം �തൽ
വി��ി ക�ി�ികൾ �പീകരി�  ്െപാ�ജന�ളിൽ
നി�ളള അഭി�ായ��ം പരാതിക�ം പരിേശാധി�്
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ബി) വി��ി മിഷെ� �വർ�ന�െള�റി�്

വിശദീകരി�ാേമാ; മിഷെ� �വർ�നം ��തൽ
വി�ലീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ലഹരി�െട �ഷ�വശ�ൾ സംബ�ി�്

െപാ�ജന�ൾ�് അവേബാധം നൽ��തി�ം,
‘ലഹരി�� േകരളം’ എ� ല��ം
സാ�ാത്കരി��തി�ം, ൈവവിധ�മാർ�
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ വി��ി മിഷൻ
�േഖന സംഘടി�ി�വ��. വിദ�ാലയ�ളിൽ
ലഹരിവി�� ��കൾ �പീകരി�  ്വിവിധ
േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ നട�ി വ��.
��കൾ ലഹരി ��മാ��തിന് “ഉണർ�്" എ�
േപരിൽ കായിക പരിശീലന പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��. േകാേളജ്  വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല ലഹരി
ഉപേയാഗം ഇ�ാതാ��തിന് േകാേളജ്
ക�ാ��കളിൽ ‘േനർ��ം’ എ� േപരി�ം
േകാേളജ്  േഹാ��കളിൽ ‘��’ എ� േപരി�ം
ക�ി�ികൾ �പീകരി� �വർ�ി� വ��.
ആദിവാസി–തീരേദശ േമഖലകളിൽ ലഹരിവർ�ന

�വർ�ന�ൾ�് �േത�ക ��
നൽ��തിനായി ടി േമഖലകൾ േക�ീകരി�്
കരിയർ ൈഗഡൻസ്  �ാ�കൾ, 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�്െന�് േ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�ടിമെ��വർ�് ചികി�
നൽ��തിനായി നിലവിൽ 14 ജി�കളി�ം ഓേരാ
വി��ി ഡീ-അഡി�ൻ െസ��ക�ം,
തി�വന��രം, എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്
ജി�കളിൽ വി��ി േമഖലാ കൗൺസിലിംഗ്
െസ��ക�ം, തി�വന��രം ജി�യിൽ �ീകൾ�ം
��ികൾ�മാ�ളള ഡീ-അഡി�ൻ െസ��ം
�വർ�ി��. ര�കർ�ാ�ൾ,
വിദ�ാർ�ികൾ, അധ�ാപകർ എ�ിവർ�ായി
എ�ാ മാസ�ം ഓൺൈലൻ �േഖന
െവബിനാ�ക�ം, നവമാധ�മ�ൾ �േഖന�ം



3 of 3

അ�ാെത�ം വിവിധ മ�ര��ം നട�ിവ��.
ലഹരി വി�� േബാധവൽ�രണ സേ�ശ�ൾ
�ചരി�ി��തി�ം �വാ��െട ���ം കഴി�ം
മ�ം �ിയാ�കമായ േമഖലകളിേല�് തിരി�
വി��തി�ം വിവിധ സർ�ാർ വ��ക�മായി
േചർ�് േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ, വിവിധ കലാ
കായിക മ�ര�ൾ, െസമിനാ�കൾ,
െവബിനാ�കൾ, പി.എസ് .സി. പഠന
പരിശീലന�ൾ, ഹാഫ് മാരേ�ാ�കൾ,
റാലികൾ �ട�ി ഒ�നവധി പരിപാടികൾ
എൈ�സ്  വ��് വി��ി മിഷെ� ഭാഗമായി
നട�ിവ���്. വി��ി മിഷെ� �വർ�നം

വി�ലെ����തിെ� ഭാഗമായി ജി�കളിൽ
നിലവിൽ �വർ�ി�� ഡീ-അഡി�ൻ
െസ��കൾ �ടാെത ലഹരിേമാചന ചികി��്

��തൽ സൗകര�ം ഏർെ����തിന്
ഉേ�ശി��.

(സി)

മയ�മ��ിന് അടിമെ��വെര ലഹരി
വി��രാ��തി�� �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ലഹരി�ടിമെ��വർ�് ചികി� നൽ��തിനായി
നിലവിൽ 14 ജി�കളി�ം വി��ി ഡീ-അഡി�ൻ
െസ��ക�ം, �ീകൾ�ം ��ികൾ�മാ�ളള ഡീ-
അഡി�ൻ െസ�ർ തി�വന��രം ജി�യി�ം
�വർ�നം ആരംഭി�ി��്. തി�വന��രം,
എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്  ജി�കളിൽ
�വർ�ി�� വി��ി േമഖലാ കൗൺസിലിംഗ്
െസ��കൾ �േഖന ആവശ��ാർ�്
കൗൺസിലിംഗ് നൽകി വ��. എൻ.ഡി.പി.എസ്
േക�കളിൽ ഉൾെ�� 21 വയ�ിൽ താെഴ
�ായ�ളളവർ വീ�ം ലഹരി ഉപേയാഗ
സാധ�തയിേല�് േപാകാതിരി�വാൻ അവർ�്
കൗൺസിലിംഗ്/ചികി� നൽ��തി�ളള
നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.

(ഡി)
െചക്േപാ�കൾ ഇ�ാതാ�കെയ� േക�
സർ�ാർ നയം അതിർ�ികളി�െട��

മയ�മ��് കട�് തട��തിന്
വിഘാതമാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) സം�ാനെ� എൈ�സ്  വ��ിെ� കീഴിൽ
�വർ�ി� വ�� 42 അതിർ�ി െച�്
േപാ�കൾ കാര��മമായി �വർ�ി��ത് �ലം
സം�ാനേ��� മദ�മയ� മ��ക�െട
അനധി�ത കട�് ഫല�ദമായി തട��തിന്
സാധി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


