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14 -ാം േകരള നിയമസഭ

22 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 61 14-01-2021 - ൽ മ�പടി�്

ലഹരി�ട�് തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എം . വിൻെസൻറ്  ,
�ീ. അനിൽ അ�ര , 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 

Shri. T. P . Ramakrishnan
(െതാഴി�ം എക് ൈസ�ം വ��മ�ി)

(എ)

േകാവിഡിെ� മറവിൽ സം�ാനേ��്

വൻേതാതിൽ ക�ാ�ം മ�് നിേരാധിത ലഹരി
വ���ം കട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(എ) കെ��ിയി�ി�. േകാവിഡ്  �തിസ�ി കാല�ം
മിക� രീതിയി�� എൻേഫാ�്െമ�്
�വർ�ന�ളാണ് എൈ�സ്  വ��്
നട�ിവ��ത്. �ടാെത െച�് േപാ�കൾ,
ൈഹേവ/േബാർഡർ പേ�ാളിംഗ് �ണി�കൾ,
ൈ��ി�് േഫാ�കൾ എ�ീ വിഭാഗ��െട�ം
�വർ�ന�ൾ കാര��മമായി നട�ിവ���്.

(ബി)

െറയ്ഡിൽ പിടിെ����ത് മയ�് മ��്
വിപണന�ിെ� െചറിെയാരംശം മാ�മാെണ�ം
ദ�ിേണ��യിെല മയ�മ��് വിതരണ
േക�മായി സം�ാനം മാ��െവ���ത്
ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ദ�ിേണ��യിെല മയ�മ��് വിതരണ
േക�മായി സം�ാനം മാ��തായി
��യിൽെ��ി�ി�. നിലവി�� എൻേഫാ�്െമ�്
സംവിധാനം ഉപേയാഗി�  ്സം�ാനെ�

മയ�മ��ിെ� കട�ം േശഖരണ�ം വിപണന�ം
ഉപേഭാഗ�ം തട��തി�ം മയ�്മ��കൾ
പിടിെ����തി�ം എൈ�സ്  വ��്
കാര��മമായി �വർ�ി���്. എൈ�സ്
വ��് 2020-ൽ സം�ാന�ാെക 15860
അബ്കാരി േക�കളിലായി ആെക 23182 ലി�ർ
�ിരി�ം, 7219.905 ലി�ർ ചാരായ�ം, 30958.35
ലി�ർ ഇൻഡ�ൻ നിർ�ിത വിേദശമദ��ം, 531662
ലി�ർ വാ�ം കെ���ി��്. 3667
എൻ.ഡി.പി.എസ് . േക�കളിലായി ആെക
3209.293 കി.�ാം ക�ാവ്, 6653.437 �ാം
ഹാഷിഷ് , 38.980 �ാം െഹേറായിൻ, 73.925 �ാം
�ൗൺ �ഗർ, 564.116 �ാം എം.ഡി.എം.എ,
4927.890 �ാം ചരസ് , 696 ക�ാവ് െചടികൾ
എ�ിവ�ം മ�് ലഹരി വ���ം കെ���ി��്.
52222 േകാട്പ േക�കളിലായി 33451.496
കി.�ാം �കയില ഉൽ���ൾ കെ���ക�ം
93,34,010/- �പ ൈഫനായി ഈടാ�ക�ം

െച�ി��്.
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(സി) എെെ�സ്  വ��ിന് േവ�� അംഗബലം
ഇ�ാ�ത് �വർ�നെ� സാരമായി
ബാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�. നിലവിെല അംഗബലം ഉപേയാഗി�്
എൈ�സ്  വ��് കാര��മമായി
�വർ�ി�വ��.

(ഡി) മയ�മ��്- വ�ാജമദ�േവ�യിൽ �േത�ക
പരിശീലനം ലഭി� എെെ�സ്  ഉേദ�ാഗ�ർ

മിനി�ീരിയൽ േജാലി�് നി��രായിരി��ത്

�ലമാണ് മയ�മ��് േവ��് േവ��
ജീവന�ാെര ലഭി�ാ�ത് എ�ത്
വ�തയാേണാ;

(ഡി) അ�. എൈ�സ്  വ��ിെല മിനി�ീരിയൽ
േജാലികൾ െച��തിനായി േബാർഡ്  �ണി�ിൽ
�േത�കം ത�ികകൾ നിലവി��താണ്.
അ�കാരം നിയമി�െ��� എൈ�സ്
ഉേദ�ാഗ�രാണ് വ��ിെല മിനി�ീരിയൽ
േജാലികൾ െച�വ��ത്.

(ഇ) വ��ിെല ഉേദ�ാഗ� ഘടന പരി�രി��തിന്
എെെ�സ്  ക�ീഷണർ 2018 ഏ�ിലിൽ വിശദമായ
റിേ�ാർ�് സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഈ
റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഇതിനകം
സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാണ്
എ�റിയി�ാേമാ?

(ഇ)
എൈ�സ്  വ��ിെല ഉേദ�ാഗ� ഘടന
പരി�രി��തിന് 17.04.2018-ൽ വിശദമായ
െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാരിേല�് സമർ�ി�ി��.
��ത െ�ാേ�ാസൽ തൽ�ാലം
പരിഗണിേ��തി� എ�് തീ�മാനി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


