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 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഇരുപതബരണനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2021   ജനുവരബ   14,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

5 (*61 ) ലഹരബകടതക്ക് തടയനാന് നടപടബ

ലതനാഴബലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  എകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പെബലന്റെ എന്കഫനാഴക്ക്ലമന്റെക്ക്  പ്രവരതനങ്ങള്കക്ക്

പുറലമ  ലചകക്ക്  കപനാസ്റ്റുകേള്,  കഹകവ/കബനാരഡര  പകടനാളബലാംഗക്ക്  യൂണബറ്റുകേള്,

കസ്ട്രൈകബങ്ങക്ക്  കഫനാഴ്സുകേള്  എനസ്പീ  വബഭനാഗങ്ങള്  നടത്തുന

പ്രവരതനങ്ങളുലടയലാം  ഫലമനായബ  മയക്കുമരുനക്ക്  കേടതക്ക്,  കശേഖരണലാം,

വബപണനലാം,  ഉപകഭനാഗലാം  എനബവ  തടയനതബനുലാം  ലഹരബവസ്തുകള്

പബടബലച്ചെടുക്കുനതബനുലാം  സനാധബച്ചെബട്ടുലണനക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.   എലലക്സൈസക്ക്

വകുപ്പെക്ക്  2020-ല്  സലാംസനാനലതനാട്ടനാലകേ  15,860  അബ്കേനാരബ

കകേസകേളബലനായബ  23,182   ലബറര  സബരബറക്ക്,  7219.905  ലബറര  ചനാരനായലാം,

30,958.35  ലബറര ഇനദന് നബരമ്മേബത വബകദശേമദദലാം, 5,31,662  ലബറര വനാഷക്ക്
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എനബവയലാം  3,667  NDPS കകേസകേളബലനായബ  3209.293  കേബ.ഗ്രനാലാം  കേഞനാവക്ക്,

6,653.437 ഗ്രനാലാം   ഹനാഷബഷക്ക്, 38.980 ഗ്രനാലാം ലഹകറനായബന്, 73.925 ഗ്രനാലാം ബബ്രൗണ

ഷുഗര,  564.116  ഗ്രനാലാം  MDMA,  4,927.890 ഗ്രനാലാം  ചരസക്ക്,  696 കേഞനാവക്ക്

ലചടബകേള്, മറക്ക് ലഹരബ വസ്തുകള് എനബവയലാം 52,222 കകേനാട്പ കകേസകേളബലനായബ

33,451.496  കേബ.ഗ്രനാലാം പുകേയബല ഉല്പ്പെനങ്ങളുലാം കേലണടുതക്ക് 93,34,010/- രൂപ

കഫന് ഈടനാകബയബട്ടുണക്ക്.  വകുപ്പെബലല മബനബസസ്പീരബയല് കജനാലബകേള് ലചയ്യുനതക്ക്

കബനാരഡക്ക്  യൂണബറബല്  നബനലാം  നബയമബകലപ്പെടുന  എലലക്സൈസക്ക്

ഉകദദനാഗസരനാലണനലാം  ഉകദദനാഗസ  ഘടന  പരബഷ്കരബക്കുനതബനനായബ

17.04.2018-ല്  സമരപ്പെബച്ചെബരുന  ലപ്രനാകപ്പെനാസല്  തല്കനാലലാം

പരബഗണബകകണതബലല്ലെനനാണക്ക്  തസ്പീരുമനാനബച്ചെബരബക്കുനലതനലാം  മനബ  പറഞ.

കേലനാലയ  പരബസരങ്ങളബല്  നടക്കുന  ലഹരബകച്ചെവടലാം  കേലണത്തുനതബനക്ക്

എകക്സൈസക്ക്  ഉകദദനാഗസലന്റെ  ചുമതലയബല്  സ്കൂള്/കകേനാകളജക്ക്  തലങ്ങളബല്

ലഹരബവബരുദ  ക്ലബ്ബുകേള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചെബട്ടുണക്ക്.  ഇതരതബല്  സ്കൂള്

അടബസനാനതബല്  4842  ക്ലബ്ബുകേളുലാം  കകേനാകളജക്ക്  അടബസനാനതബല്  899

ക്ലബ്ബുകേളുലാം പ്രവരതബക്കുനണക്ക്. മയക്കുമരുനമനായബ ബന്ധലപ്പെടുന കുറവനാളബകേലള

കേലണത്തുനതബനക്ക്  സലാംസനാനലത  മൂനക്ക്  കമഖലകേളനായബ  തബരബച്ചെക്ക്  ഓകരനാ
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കമഖലയബലലാം  പ്രകതദകേ  സസനാഡുകേളുലാം  എകക്സൈസക്ക്  കേമ്മേബഷണറുലട

നബയനണതബല്  ലസഷദല്  സസനാഡുലാം  പ്രവരതബക്കുനലണനലാം

അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്നബനള്ള  മയക്കുമരുനക്ക്  കേടതക്ക്  കേലണത്തുനതബനക്ക്

കകേന്ദ്ര ഏജന്സബ, കപനാലസ്പീസക്ക്, എകക്സൈസക്ക് എനബവയലട സഹകേരണകതനാലട മറക്ക്

സലാംസനാനങ്ങളുമനായബകച്ചെരനക്ക് നടപടബ  സസസ്പീകേരബകനാന് കേഴബയകമനാലയന കേനാരദലാം

പരബകശേനാധബക്കുനതനാലണനലാം മനബ അറബയബച.  ലഹരബയമനായബ ബന്ധലപ്പെട്ട  85

ശേതമനാനലാം  കകേസകേളബലലാം  ശേബക്ഷ  ഉറപ്പെനാകബയബട്ടുലണനലാം  എന്. ഡബ.പബ.എസക്ക്.

ആകബല്  കഭദഗതബ  വരുതണലമനനാവശേദലപ്പെട്ടക്ക്  കകേന്ദ്രഗവണലമന്റെബലന

സമസ്പീപബക്കുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

മയക്കുമരുനക്ക്  വദനാപനലാം  അതസ്പീവഗബ്രൗരവമനായനാണക്ക്  സരകനാര  കേനാണുനലതനലാം

യവതലമുറലയ  ലഹരബ  ഉപകയനാഗതബകലയക്ക്  ആകേരഷബക്കുന  മയക്കുമരുനക്ക്

കലനാബബകേലള  തടയനതബനക്ക്  വബവബധ  ഏജന്സബകേളുലട  ഏകകേനാപന

പ്രവരതനങ്ങള്മൂലലാം  നല്ലെ  ഫലമനാണക്ക്  ഉണനായബരബക്കുനലതനലാം  സസയലാം

അവകബനാധകതനാലടനാപ്പെലാം  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദമബല്ലെനാലത  എല്ലെനാവരുലാം

ഇതബലനതബരനായബ ഒനബചനബല്കണലമനലാം ഒരു ഉപകചനാദദതബലബടലപട്ടുലകേനാണക്ക്

മുഖദമനബ അറബയബച. 
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6(*62) വനവബസ്തൃതബ വരദബപ്പെബകനാനുള്ള നടപടബകേള്

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശേനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  വന  വബസ്തൃതബ  വരദബപ്പെബക്കുനതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

പരബസബതബ  പ്രനാധനാനദമുള്ള  കേണല്കനാടുകേള്,  പുറകമനാക്കുകേള്,  റബസരവക്ക്

വനമല്ലെനാത വനഭൂമബകേള് എനബവ റബസരവക്ക് വനമനായബ പ്രഖദനാപബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചെബട്ടുലണനലാം  ഇബ്രൗ സരകനാരബലന്റെ കേനാലതക്ക്  കേണ്ണൂര,  തൃശ്ശൂര

ജബല്ലെകേളബലനായബ  241.3053  ലഹകര കേണല് വനങ്ങള് റബസരവക്ക്  കഫനാറസനായബ

സലാംരക്ഷബച  വരുനലണനലാം  തൃശ്ശൂര,  മലപ്പുറലാം,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  കേനാസരകഗനാഡക്ക്

ജബല്ലെകേളബലനായബ  81.6805  ലഹകര  കേണല്  വനങ്ങള്  "ലപ്രനാകപ്പെനാസ്ഡക്ക്

റബസരവക്ക്”  കഫനാറസനായബ  വബജനാപനലാം  പുറലപ്പെടുവബച്ചെക്ക്  തുടരനടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുനലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  ഹരബതനാവരണലാം

വരദബപ്പെബക്കുനതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഗ്രസ്പീന്  ഇനദ  മബഷന്,  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള,

കേബഫ്ബബ എനബവ മുകഖന വനവത്കരണ പ്രവരതനങ്ങളുലാം വനതബനുള്ളബലല

സസകേനാരദ കതനാട്ടങ്ങള്, ആദബവനാസബയബതര സസകേനാരദ ലസറബല്ലമന്റുകേള്, സസകേനാരദ

ഉടമസതയബലള്ള  കേണല്കനാടുകേള്  എനബവ  എലറടുക്കുനതബനുലാം  അവ

സസനാഭനാവബകേ  വനമനാകബ  മനാറ്റുനതബനുള്ള  പ്രവരതനങ്ങളുലാം  നടനവരുന.
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വനതബനക്ക്  പുറത്തുള്ള  ഹരബതനാവരണലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

സനാമൂഹദവനവത്കേരണ  വബഭനാഗതബലന്റെ  കനതൃതസതബല്  പരബസബതബദബനലാം,

വനമകഹനാത്സവലാം  എനബവകയനാടനുബന്ധബച്ചെക്ക്  335.19  ലക്ഷലാം  വൃക്ഷകതകേള്

വബതരണലാം ലചയക്ക് നട്ടുപബടബപ്പെബച്ചെബട്ടുണക്ക്. കൂടനാലത സ്കൂള്/കകേനാകളജക്ക് വബദദനാരതബകേള്,

ക്ലബുകേള്, റസബഡന്റെക്ക്സക്ക് അകസനാസബകയഷനുകേള്, സരകനാരബതര സലാംഘടനകേള്,

കുടുലാംബശസ്പീ  എനബവയലട  സഹനായകതനാലട  വബവബധ  പദതബകേള്

നടപ്പെനാകബവരുനലണനലാം   കഫനാറസക്ക്  സരകവ്വേ  ഓഫക്ക്  ഇനദയലട  റബകപ്പെനാര ട്ടക്ക്

പ്രകേനാരലാം  സലാംസനാനതബലന്റെ  വനനാവരണതബല്  വരദനവണനായതനായബ

കേലണതബയബട്ടുലണനലാം  സലാംരക്ഷബത വനകമഖലയലട വബസസ്പീരണലാം  3209.0572

ച.കേബ.മസ്പീ.  ആയബരുനതക്ക്  3437.0272  ച.കേബ.മസ്പീ.  ആയബ  വരദബച്ചെബട്ടുലണനലാം

547.9302  ഏകര  കേകയ്യേറഭൂമബ  തബരബചപബടബച്ചെബട്ടുലണനലാം  മനബ  അറബയബച.

സലാംസനാനതക്ക് വബവബധ ഘട്ടങ്ങളബലനായബ 56412 ലഹകര വനഭൂമബ ലപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം  അരദസരകനാര  സനാപനങ്ങള്ക്കുമനായബ  പനാട്ടതബനക്ക്

നല്കേബയബട്ടുലണനലാം  വനനാതബരതബകയനാടക്ക്  കചരനള്ളതുലാം  വനദജസ്പീവബ  ശേലദലാം

അനുഭവലപ്പെടുനതുമനായ  സലങ്ങള്  ഏലറടുതക്ക്  വബസ്തൃതബ  കൂട്ടബ  ജനങ്ങലള

മനാറബപ്പെനാരപ്പെബക്കുനതനാലണനലാം  23 സലാംരക്ഷബത  പ്രകദശേങ്ങള്  ഇകകനാ
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ലസന്സബറസ്പീവക്ക്  കസനാണ  ആയബ  പ്രഖദനാപബക്കുനതബനുള്ള  ലപ്രനാകപ്പെനാസല്

കകേന്ദ്രവനലാം  -  പരബസബതബ  മനനാലയതബല്  അലാംഗസ്പീകേനാരതബനനായബ

സമരപ്പെബച്ചെബട്ടുലണനലാം  സഗതകുമനാരബ  ടസ്പീച്ചെറബലന്റെ  സ്മരണനാരതലാം  സ്കൂളുകേള്

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചെക്ക്  വനസലാംരക്ഷണ  പദതബ  ആവബഷ്കരബകനാനനാകുകമനാലയന  കേനാരദലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബയമനായബ  ആകലനാചബച്ചെക്ക്  തസ്പീരുമനാനബക്കുനതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

-----


