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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 365 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വജനേ�മ വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാർ�ിക�െട�ം
�വജന��െട�ം ഇടയിൽ
മയ�മ��ിേ��ൾെ�െട�� സ�ാധീനം
വർ�ി�വ��ത് കണ�ിെല��് �വജനേ�മ
വ��് ൈകെ�ാ� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്  ജി�ാ
�വജന േക���െട ആഭി�ഖ��ിൽ ��്

��ക�െട സഹകരണേ�ാെട ലഹരി വി��
ക�ാ�യി�കൾ നട�ി വരാ��്. ആയതിേല�്
�വജനേ�മ േബാർഡിൽ �േത�ക പ�തികൾ
നിലവിലി�. 2022-23 സാ��ിക വർഷെ�
പ�തിയിൽ ലഹരിവി�� പരിപാടികൾ�ാ��
പ�തി �ാനിംഗ് േബാർഡിന് സമർ�ി�ി��്.
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ വാർ�തല
��ാ�കൾ �പീകരി�  ്ജന��േട�ം
ജന�തിനിധിക�െട�ം സ��
�വർ�ക�േട�ം സഹായേ�ാെട ലഹരിവി��
�വർ�ന�ൾ�ം േബാധവൽ�രണ�ി�ം ഡീ-
അഡി�ൻ �വർ�ന�ൾ�ം �പം നൽ�ക,
നാടക�ൾ, ല�വീഡിേയാ ചി��ൾ, മ�്
കലാ�പ�ൾ എ�ിവയി�െട�ം ഈ
വിപ�ിെനതിെര�� േബാധവത്കരണ
�വർ�ന�ൾ നട�ക,
ലഹരി�ടിമെ���വെര ലഹരി�� േക��ളിൽ
എ�ി�  ്ചികി� ലഭ�മാ�ക എ�ിവയാണ് ഈ
പ�തിെകാ�് ഉേ�ശി��ത്. സം�ാന�്

�വജന�ൾ�ിടയിൽ വർ�ി�വ�� മദ�പാനം,
മയ�മ��ിേ��ൾെ�െട�� സ�ാധീനം എ�ിവ
കണ�ിെല��് േകരള സം�ാന �വജന
ക�ീഷൻ സം�ാനെ� േകാേള�കളി�ം,
േകാളനികളി�ം, �വാ��െട �ാതിനിധ��� മ�്
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ, ൈല�റികൾ, �വജന
��കൾ, റസിഡൻസ്  അേസാസിേയഷൻ
എ�ിവിട�ളി�ം േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന�ൾ നട�ിവ��. വിദ�ാലയ�ൾ
ലഹരി ��മാ��തി�ം വിദ�ാർ�ികെള ലഹരി
ഉപേയാഗി��തിൽ നി�ം
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പിൻതിരി�ി��തി�മായി കായിക
പരിശീലന�ി�� ആ�നിക സൗകര��ൾ ഉ�
കളി�ള��ം, േ�ാർട്സ്  ഉപകരണ��ം മ�്
അ�ബ� പരിശീലന സൗകര���ം
ഏർെ���� 'ഉണർ�്' പ�തി എൈ�സ്  വ��്
നട�ിലാ��. േകാേളജ്  തല�ിൽ

വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗ
സാധ�തകൾ ഇ�ാതാ��തിന് േകാേളജ്
ക�ാ��കളിൽ 'േനർ��ം' എ� േപരിൽ ഒ�
ക�ി�ി�ം േകാേളജ്  േഹാ��കളിൽ '��' എ�
േപരിൽ ഒ� ക�ി�ി�ം എൈ�സ്  വ��്
�പീകരി� വ��.

(ബി)

വ��് നട�ാ�� ലഹരിവി�� �ചരണം,
ആേരാഗ� േബാധവത്�രണം, �ാഫിക്
േബാധവത്�രണം, സാ�ഹ�
തിൻമകൾെ�തിരായ ��ാ� എ�ിവ�്
എൻ.ജി.ഒ.കെള കാര��മമായി ഉപേയാഗി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്
േകരള�ിെല �വതീ �വാ��െട ശാ�ീകരണം

�ൻ നിർ�ി നിരവധി �വർ�ന�ൾ ��്-�വാ
��കളി�െട നട�ി വ��. �വജനേ�മ
േബാർ�മായി സഹകരി�  ്�വർ�ി�� ��്

��ക�ം �വജനേ�മ േബാർഡ്  േനരി�്
�പീകരി� �വാ ��ക�ം സം�ാന�ാകമാനം

വിവിധ പ�തിക�ം �വർ�ന��ം നട�ിലാ�ി
വ���്. വിവിധ ��് - �വാ ��കൾ
സമർ�ി�� പ�തികൾ പരിേശാധി�്
�ാേയാഗികമായി നട�ിലാ�ാൻ കഴി���ം
സ�ഹ�ന� ഉേ�ശി���ം സമകാലിക
�സ�ി���മായ �തനമായ പ�തികൾ
നട�ാ��തി�ം ഈ ��കെള
പെ���ി�െകാ�് ��ായ �വർ�ന�ൾ�്

�പം നൽ��തി�മാ�� പ�തി �ാനിംഗ്
േബാർഡിന് സമർ�ി�ി��്. േകരള സം�ാന

�വജനക�ീഷൻ 20�ം 40�ം ഇടയിൽ �ായ��
ബി�ദധാരികളായ സ�� �വർ�കെര

െതരെ���് വിദഗ്ധ�െട േന�ത��ിൽ

പരിശീലനം നൽകി സ�� േസവക�െട ഒ�
��ാ� ഉ�ാ�ി േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന�ൾ േകാേള�കളി�ം പ�ിക ജാതി
പ�ിക വർ� േകാളനികളി�ം നട�ിവ��.

(സി)
ലഹരിവി�� �ചരണം ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ
ആർ�്സ്  ആ�് േ�ാർ�്സ്  ��കെള�ം മ�്
സാം�ാരിക ��ാ�കെള�ം പെ���ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മാജിക് അ�ാദമി�മായി േചർ�് �ശ�
മാ�ികൻ �ീ േഗാപിനാഥ്  ��കാടിെ�
മാജി�ി�െട 14 ജി�കളിെല െതരെ���െ��

േകാേള�കളിൽ 'ൈമ േകരള' എ� േപരിൽ
'െമ�റിംഗ് യംഗ് േകരള' േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന�ൾ നട�ിയി��.

(ഡി) �വജന�ൾ�ിടയിൽ �ണയ െകാലപാതക�ൾ
�ടിവ�� സാഹചര��ിൽ ഇത് തടയാൻ

(ഡി) ആ�ഹത�ാ �വണത�ം െകാലപാതക��ം
റിേ�ാർ�് െച�െ��� സാഹചര��ിൽ ഇ�രം
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�വജനേ�മ വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

�രവ�കളിൽ നി�ം കരകയ�ാനായി
വിവാഹിതരാവാൻ േപാ�� �വതീ�വാ�ൾ�്
ഒ� കൗൺസിലിം�് നട��തി��
പരിപാടികൾ 2022-2023 വർഷെ�
പ�തിയിൽെ���ി േകരള സം�ാന

�വജനേ�മ േബാർഡ്  �ാനിംഗ് േബാർഡിന്
സമർ�ി�ി��്. േകരള സം�ാന �വജന
ക�ീഷൻ ഇ�രം സംഭവ�ൾ
ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മായി േചർ�് വ�ാപകമായി
േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ നട�ാ�ം

ഇ�മായി ബ�െ��് ക�ാംപ�കളി�ം
�വജന��കളി�ം �വജന�ൾ�്
�ാതിനിധ��� േമഖലകളി�ം ��ശാല
��ാന��െട സഹായേ�ാ��ടി

േബാധവൽ�രണ പ�തികൾ ആവി�രി�െകാ�്
�േ�ാ�് േപാ�വാ�ം ഉേ�ശി��. �ടാെത
കരി�ല�ിനക�് െജൻഡർ എഡ�േ�ഷൻ
ഉൾെ���ണെമ� �പാർശ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ
വ��ി�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�ം �വജന
ക�ീഷൻ നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��.
ബ��ൾ�ക�് �പെ��േ��

ജനാധിപത�െ��റി�� േബാധവൽ�രണം
നട��തി�ം ക�ീഷൻ നിരവധി പ�തികൾ
ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി���്. �ണയ
െകാലപാതക�ളിൽ ഇരയാ�െ�� വ��ിക�െട

��ംബ�െള െചയർേപ�ൺ, ക�ീഷൻ അംഗ�ൾ
എ�ിവർ സ�ർശി�ക�ം അവർ�് ആവശ�മായ
നിയമ, ധാർ�ിക പി�ണ നൽകിയി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


