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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5650 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മയ�മ��് ഉപേയാഗി��വ�െട എ��ി�� �മാതീതമായ വർ�നവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് മയ�മ��് ഉപേയാഗി��വ�െട
എ�ം സംബ�ി�  ്സർ�ാർ േശഖരി�
കണ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് മയ�മ��് ഉപേയാഗി��വ�െട
എ�ം സംബ�ി� കണ�കൾ ലഭ�മ�. 2020
ജ�വരി �തൽ 2021 െസപ്�ംബർ വെര
സം�ാന�് 6540 എൻ.ഡി.പി.എസ് . േക�കൾ
കെ���ക�ം, ടി േക�കളിലായി 6651
�തികെള അറ�് െച�ക�ം െച�ി��്.

(ബി)

സം�ാന�് കഴി� ഒ� വർഷ�ിൽ

മയ�മ��് പിടിെ����മായി ബ�െ��

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; �ൻവർഷേ��ാൾ

ഇതിെ� േതാത് എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് 2020 ഒേ�ാബർ 1 �തൽ 2021
െസപ്�ംബർ 30 വെര�ളള കഴി� ഒ� വർഷ
കാലയളവിൽ 4789.184 കിേലാ�ാം ഗ�ാവ്, 917
ഗ�ാവ് െചടി, 14797.090 �ാം ഹാഷിഷ് , 1.180
�ാം െഹേറായിൻ, 99.600 �ാം �ൗൺ �ഗർ,
2954.815 �ാം എം.ഡി.എം.എ, 4.68 �ാം
എൽ.എസ് .ഡി. എ�ിവ പിടിെ���ി��്. െതാ�
�ൻ�ളള 2019 ഒേ�ാബർ 1 �തൽ 2020
െസപ്�ംബർ 30 വെര�ളള ഒ� വർഷ
കാലയളവിൽ 2968.110 കിേലാ�ാം ഗ�ാവ്,
1148 ഗ�ാവ് െചടി, 1516.084 �ാം ഹാഷിഷ് ,
21.280 �ാം െഹേറായിൻ, 30.511 �ാം �ൗൺ
�ഗർ, 159.753 �ാം എം.ഡി.എം.എ, 2.549 �ാം
എൽ.എസ് .ഡി. എ�ിവ പിടിെ���ി��്.

(സി) സം�ാന�് ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം
വർ�ി� വ�� സാഹചര��ിൽ ഇ�
തട��തിനായി �േത�കമായി സർ�ാർ പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാലയ�ളിൽ ലഹരി വി�� ��കൾ
�പീകരി�ം ‘ഉണർ�്’ എ� േപരിൽ കായിക
പരിശീലന പ�തി ആവി�രി�ം ��ികളിെല ലഹരി
ഉപേയാഗം തട��തി�ളള േബാധവത്�രണ
�വർ�ന�ൾ നട�ി വ��. SPC, NCC, NSS
എ�ിവ �േഖന�ം ലഹരി വി�� ആശയ�ൾ

വ�ാപകമായി �ചരി�ി��. ലഹരി ഉപേയാഗ
സാധ�തകൾ ഇ�ാതാ��തിന് േകാേളജ്
ക�ാ��കളിൽ ‘േനർ��ം’ എ� േപരി�ം
േകാേളജ്  േഹാ��കളിൽ ‘��’ എ� േപരി�ം
ക�ി�ികൾ �പീകരി�വ��. ��ികൾ�്
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മയ�മ��് വി�ന നട��വർെ�തിെര�ം,
��ികെള ഉപേയാഗി�  ്ഇ�രം ���ത��ൾ
െച�� ��വാളികൾെ�തിെര�ം �വൈനൽ
ജ�ിസ്  ആ�് �കാരം നടപടി സ�ീകരി��തിന്
എൈ�സ്  വ��ിെന�ടി അധികാരെ���ി

െ�ാ�് Juvenile Justice (Care and Protection of
Children) Model Rules, 2016-െല 56(1), 57(1)
ച��ളിൽ േഭദഗതി വ���തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട്
�പാർശ െച�ി��്.

(ഡി)

സം�ാന�് ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ം,
വിപണന�ം തട��തിനായി നിലവിെല
സംവിധാനം അപര�ാ�മാെണ�തിനാൽ ��തൽ
കാര��മമായ നടപടികൾ സ�ീകരി��തിനായി
സർ�ാർ പ�തികൾ ത�ാറാ��േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ഡി) സം�ാന�് ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ം,
വിപണന�ം തട��തിനായി നിലവിെല
സംവിധാനം പര�ാ�മാണ്. എ�ി��ാ�ം
മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗ�ം വിൽ�ന�ം
തട��തിനായി ഇ�ലിജൻസ്  വിഭാഗ�ിെ�

േന�ത��ിൽ രഹസ� വിവര�ൾ േശഖരി�്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം, ലഹരിമ��
േക�കൾ കെ����തിന് �ാ�ഖ�ം നൽകി
എ�ാ ജി�കളി�ം എൈ�സ്  എൻേഫാ�്െമ�്
ആ�് ആ�ി നാർേ�ാ�ിക് െ�ഷ�ൽ സ്ക�ാ�ം,
േ��് എൈ�സ്  എൻേഫാ�്െമ�് സ്ക�ാ�ം,
േമഖലാ സ്ക�ാ�ക�ം �വർ�ി�വ��. �ൾ/
േകാേളജ്  പരിസര�ളിെല കടകൾ, ഓൺൈലൻ
ഉൾെ�െട�� പാ�ൽ സർ�ീസ്  �ാപന�ൾ,
െറയിൽേവ േ�ഷ�കൾ, അ�ർ സം�ാന

സർ�ീസ്  നട�� ബ�കൾ, ആഡംബര

വാഹന�ൾ എ�ിവ ഉൾെ�െട��വ
പരിേശാധി�  ്മയ� മ��ക�െട വിപണനം
തട��തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


