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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5657 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മയ�മ��് വ�ാപനം തടയാൻ െ�ഷ�ൽ ൈ�വ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Shri M. V. Govindan Master

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

(എ)

സം�ാന�് മയ�മ��് വ�ാപനം തടയാൻ
െ�ഷ�ൽ ൈ�വ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വ�ാജമദ�ം, മയ�മ��് എ�ിവ�െട വ�ാപനം
തട��തിനായി സം�ാന�് ഊർ�ിതമായ

െറയ്�ം വ�ാപകമായ പരിേശാധന�ം എൈ�സ്
വ��് നിര�രം നട�ി വ��. �ടാെത, ഓണം,
�ി�മസ് , ��വ�രം, ഇല�ൻ �ട�ിയ
�േത�ക അവസര�ളിൽ െ�ഷ�ൽ ൈ�വ്
�ഖ�ാപി�  ്�േത�ക പരിേശാധനകൾ നട���്.

(ബി)

എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി
ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ലഹരി മ��ക�െട�ം,
വ�ാജമദ��ിെ��ം വ�ാപനം തട�ക; മദ�ം,
മയ�മ��്, പാൻമസാല �ട�ിയ വിപ�കളിൽ
നി�ം �വതല�റെയ സംര�ി�ക; മയ�മ��്,
�ിരി�് ഉൾെ�െട�� ���ത��ളിൽ
�ിരമായി ഏർെ���വർ വീ�ം ഇ�രം

���ത��ളിൽ ഏർെ���ത് തട�ക �ട�ിയ
ല���ൾ ൈകവരി�ക എ�താണ് ഇ�െകാ�്
ഉേ�ശി��ത്.

(സി)

��ത പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഭരണതല�ിൽ

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓണം, �ി�മസ് , ��വ�രം �ട�ിയ �േത�ക
അവസര�ളിൽ വ�ാജമദ�ം, മയ�മ��്, മ�്
ലഹരിപദാർ��ൾ എ�ിവ�െട കട�്, വി�ന,
ഉപേയാഗം എ�ിവ തട��തിനായി ജി�ാ
തല�ിൽ എ�ാ വ��ക�െട�ം
സഹകരണേ�ാെട ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വാൻ എ�ാ ജി�ാ കള�ർമാർ�ം
നിർേ�ശം ന�ാ��്. �ടാെത ശ�മായ

എൻേഫാ�് െമ�് �വർ�ന�ൾ നട�ി

���ത��ൾ കെ��വാൻ എൈ�സ്
എൻേഫാ�് െമ�് സ്ക�ാ�കൾ�ം നിർേ�ശം
നൽകിയി��്.

(ഡി) വർ�ി�വ�� മയ�മ��് ഉപേയാഗം
തട��തിനായി എെ��ാം േബാധവൽ�രണ

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ വിദ�ാലയ�ളി�ം വി��ി

��കൾ �പീകരി�  ്േബാധവൽ�രണ
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പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

�വർ�ന�ൾ സംഘടി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��.
തി�വന��രം ജി�യിെല 4 ��കളിൽ ആരംഭി�
"ഉണർ�്" എ� പ�തി മ�് 13 ജി�കളിൽ �ടി
നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��. േകാേളജ്
തല�ിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല ലഹരി
ഉപേയാഗ സാധ�തകൾ ഇ�ാതാ��തിന്
േകാേളജ്  ക�ാ��കളിൽ 'േനർ��ം' എ�
േപരി�ം, േകാേളജ്  േഹാ��കളിൽ ‘��’ എ�
േപരി�ം ക�ി�ികൾ �പീകരി� വ��. ലഹരി
വി�� േബാധവൽ�രണ സേ�ശ�ൾ
�ചരി�ി��തി�ം, �വാ��െട ���ം,
കഴി�ം, കർ� േശഷി�ം മ�് �ിയാ�കമായ
േമഖലകളിേല�് വഴി തിരി� വി��തി�ം ഉേ�ശി�്
വിവിധ സർ�ാർ വ��ക�മായി േചർ�്
േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ, വിവിധ കലാകായിക
മ�ര�ൾ, െസമിനാ�കൾ, െവബിനാ�കൾ,
പി.എസ് .സി. പഠന പരിശീലന�ൾ,
മാരേ�ാ�കൾ, റാലികൾ എ�ിവ നട�ി

വ��. വി��ി മിഷെ� ആഭി�ഖ��ിൽ

സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�ം വാർഡ്  തലം �തൽ വി��ി

ക�ി�ികൾ �പീകരി�  ്െപാ�ജന�ളിൽ നി�ളള
അഭി�ായ��ം പരാതിക�ം പരിേശാധി�  ്നടപടി
സ�ീകരി��തി�ം, ലഹരി�ടിമെ��വർ�്
ചികി� നൽ��തി��ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. �ീകൾ�ം ��ികൾ�മാ�ളള ഡീ-
അഡി�ൻ െസ�ർ എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്
ജി�കളിൽ �ടി ഈ വർഷം ആരംഭി��തി�ളള
�വർ�ന�ൾ നട� വ��. വി��ി മിഷൻ
�വർ�നം വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി
എ�ാ ജി�കളി�ം, ര� ഡി-അഡി�ൻ
െസ��കൾ �ടി ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


