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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 380 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ ,
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 

�ീ സി ആർ മേഹഷ്  

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)

േകാവിഡ്  സാഹചര��ിൽ സം�ാനേ��്

ക�ാവ് ഉൾെ�െട�� ലഹരി വ��ൾ മ�
സം�ാന�ളിൽ നി�ം കട�ിെ�ാ�വ��ത്

തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
എൈ�സ്  വ��് സ�ീകരി� വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം 24 മണി��ം �വർ�ി��

ൈ��ിംഗ് േഫാ�് എൻേഫാ�്െമ�് ��ക�െട
േന�ത��ിൽ േബാർഡർ പേ�ാളിം�ം വാഹന
പരിേശാധനക�ം നട�ി വ��. ജി�ാതല
എൈ�സ്  എൻേഫാ�്െമ�് ആ�് ആ�ി
നാർേകാ�ിക് െ�ഷ�ൽ സ്ക�ാ�ം, േ��്
എൈ�സ്  എൻേഫാ�്െമ�് സ്ക�ാ�ം ലഹരി
വ���െട കട�്/വിതരണം എ�ിവ
തട��തിനായി �വർ�ി�വ��. എ�ാ
എൈ�സ്  െച�് േപാ�കളി�ം സി.സി.�ി.വി.
ക�ാമറ ഉൾെ�െട�� ഉപകരണ�ൾ �ാപി�്

വാഹന പരിേശാധന നട�ി�ം െ�യിൻ മാർ���
കട�് തട��തിനായി ആർ.പി.എ�മായി
േചർ�ം, തീരേദശ േമഖലയിൽ തീരേദശ േപാലീസ്
േസന�മായി സഹകരി�ം സം��
പരിേശാധനകൾ നട�ി ലഹരി വ���െട
കട�് തട��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.

(ബി) സം�ാന�് വിദ�ാർ�ിക�െട ഇടയിെല ലഹരി
ഉപേയാഗം തട��തിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; ഈ
നടപടികൾ കാര��മമാേണാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഹരിയിൽ നി�ം സ�യം
സംര�ണം തീർ��തി�ളള �വർ�ന�ൾ

വി��ി മിഷൻ �േഖന നട�ിവ��.
വിദ�ാലയ�ളിൽ �പീകരി� ലഹരി വി��
��കൾ, പി.�ി.എ., �ൾ െഡവല�്െമ�് ക��ി
എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട ലഹരി വി��
േബാധവത്�രണ �ാ�കൾ സംഘടി�ി�വ��.
വിദ�ാർ�ിക�െട �� ലഹരി മ��ക�െട
ഉപേയാഗം േപാെല�� അനഭിലഷണീയ
�വണതകളിേല�് േപാകാെത അവ�െട
കായികപരമാ�ം കലാപരമാ��� കഴി�കെള
പരിേപാഷി�ി��ത് ല��മി�് ��കളിൽ
"ഉണർ�്" എ� േപരിൽ ഒ� പ�തി ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ി വ��. േകാേളജ്  തല�ിൽ
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വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം
ഇ�ാതാ��തിന് േകാേളജ്  ക�ാ��കളിൽ
"േനർ��ം" എ� േപരി�ം, േകാേളജ്
േഹാ��കളിൽ ‘��’ എ� േപരി�ം
ക�ി�ികൾ�് �പം നൽകിയി��്. ലഹരി�െട
�ഷ�വശ�െള�റി�  ്വിദ�ാർ�ികൾ�് ശരിയായ
അവേബാധം നൽ��തിനായി വിവിധ
പരിപാടികൾ ത�ാറാ�ി വിേ��് ചാനൽ വഴി�ം,
നവ മാധ�മ�ൾ വഴി�ം �ചരി�ി�  ്വ��.
ലഹരിെ�തിെര കാലിക �സ�ി�ളള വിവിധ
വിഷയ�ളിൽ വിവിധ രംഗ�ളി�ളള വിദഗ്ധെര
ഉൾെ���ി എ�ാ മാസ�ം െവബിനാ�കൾ
ഉൾെ�െട�� പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�വ��.

(സി)

േകാവിഡ്  േലാ�്ഡൗൺ കാല�് ക�ാവ്
ഉൾെ�െട�� ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം
�ടിവ�� സാഹചര��ിൽ ഇ�രം ലഹരി
വ���െട വ�ാപന�ം ഉപേയാഗ�ം തടയാൻ
വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േകാവിഡ്  േലാ�് ഡൗൺ കാല�് ക�ാവ്
ഉൾെ�െട�� ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം �ടി
വ��തായി െതളി�ി�ി�. എ�ി��ാ�ം ലഹരി
വ���െട വ�ാപന�ം, ഉപേയാഗ�ം
തട��തിനായി ഇവ സംബ�ി�� രഹസ�
വിവര�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി േ��് എൈ�സ്
ഇ�ലിജൻസ്  വിഭാഗം �വർ�ി� വ��.
ക�ാവ് ഉൾെ�െട�� മ�് ലഹരി വ���െട
വ�ാപന�ം ഉപേയാഗ�ം തട��തിന് �ൾ/
േകാേളജ്  തല�ളിൽ ലഹരി വി�� ��കൾ
�പീകരി�  ്േബാധവത്�രണ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�വ��. �ാേദശികമായി ലഹരി
വ���െട ഉപേയാഗം തട��തിനായി
പ�ായ�്/വാർഡ്  തല�ളിൽ ലഹരി വി��
നിയ�ണ സമിതികൾ �പീകരി�്
േബാധവത്�രണ പരിപാടിക�ം, �ാേദശികമായി
വിവര�ൾ േശഖരി�  ്ലഹരി മാഫിയെ�തിെര
ശ�മായ നിയമ നടപടിക�ം സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


