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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര..... ഓരഡര...... ചചചോദദദ്യം നമ്പര (*1) 

ലഹരമക്കടതത  തടയുന്നതമനുള്ള നടപടമകൾ

1 (*1)ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   മുചകഷത:
ശസ്പീ  .   ഡമ  .   കക  .   മുരളമ:
ശസ്പീമതമ കചോനതമല് ജമസ്പീല:    
ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    എസത  .    അരുൺ  കുമചോര:   തചോകഴെ  കചോണുന്ന

ചചചോദദങ്ങള്ക്കത  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണദ്യം,  ഗചോമവമകസനദ്യം,  എകക്സൈസത 

വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  കടല് മചോർഗ്ഗവദ്യം വമമചോനതചോവളദ്യം, കറെയമല്ചവ എന്നമവ വഴെമയുദ്യം

ലഹരമക്കടതത  വർദമച്ചുവരുന്നുകവന്ന  വചോരതയുകട  അടമസചോനതമല്

സദ്യംസചോനതത  മയക്കുമരുന്നത  വദചോപചോരദ്യം  അസചോദദമചോകുന്നതരതമല്

എകക്സൈസത  ചസനയുകട  പ്രവരതനദ്യം  ആധുനസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം

വമപുലസ്പീകരമക്കുന്നതമനുമചോയമ സസ്വസ്പീകരമച്ച നടപടമകൾ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ)  വമദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങളുകട  പരമസരതദ്യം  മയക്കുമരുന്നത

ഉപചയചോഗവദ്യം വദചോപചോരവദ്യം കൂടുതലുള്ളതചോയമ പറെയകപ്പെടുന്ന ചകചോളനമകളമലുദ്യം

ചപചോലസ്പീസുമചോയമ ചചരന്നത നമരസ്പീക്ഷണദ്യം ശക്തമകപ്പെടുതമയമട്ടുചണചോ;
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(സമ)  അതമരതമ  കചക്കതചപചോസ്റ്റുകളമൽ  സദചോസമയവദ്യം

പ്രവരതമക്കുന്ന  കദചോമറെകള്  സചോപമക്കുന്നതമനുദ്യം  പചടചോളമദ്യംഗത

ശക്തമകപ്പെടുതന്നതമനുദ്യം നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോ;

(ഡമ)  വമമുക്തമ  മമഷകന്റെ  പ്രവരതനദ്യം  ശചോക്തസ്പീകരമക്കചോൻ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്ന നടപടമകൾ വമശദമചോക്കചോചമചോ?

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണദ്യം,  ഗചോമവമകസനദ്യം,  എകക്സൈസത   വകുപ്പുമനമ

(ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   വമ  .   ചഗചോവമന്ദന് മചോസ്റ്റര):  സര, (എ) സദ്യംസചോനചതയ്ക്കുള്ള

ലഹരമക്കടതത  തടയുന്നതമനചോയമ  വമവമധ  എന്ചഫചോഴതകമന്റെത 

ഏജന്സമകളുമചോയമ  ചചരന്നുള്ള സദ്യംയുക്ത പരമചശചോധനകളുദ്യം  കറെയ്ഡുകളുദ്യം

ശക്തമകപ്പെടുതമയമട്ടുണത.  അനദസദ്യംസചോനങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം  കറെയമല്

മചോരഗ്ഗമുളള  മയക്കുമരുന്നത  കടതത  തടയുന്നതമനചോയമ  കറെയമല്ചവ

ചപചോലസ്പീസുമചോയമ  ചചരന്നത  കടയമനുകളമലുദ്യം കടല്മചോരഗ്ഗമുള്ള ലഹരമക്കടതത 

തടയുന്നതമനചോയമ  ചകചോസ്റ്റത  ഗചോരഡത ,  ചകചോസ്റ്റല്  ചപചോലസ്പീസത  എന്നസ്പീ

എന്ചഫചോഴതകമന്റെത  ഏജന്സമകളുമചോയമ  ചചരന്നത  തസ്പീരപ്രചദശങ്ങളമലുദ്യം

കടലമലുദ്യം  പചടചോളമദ്യംഗദ്യം  പരമചശചോധനകളുദ്യം  കറെയ്ഡുകളുദ്യം  നടതമവരുന്നു.
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കൂടചോകത  കസ്റ്റദ്യംസത  വമഭചോഗവമചോയമ  ചചരന്നുദ്യം  അവശദഘട്ടങ്ങളമല്

പരമചശചോധന നടതമവരുന്നു.   (.........ബഹളദ്യം........) 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  എനചോണമതത?  ഇതത  ചചചോചദദചോതരചവളയചോണത.

(.........ബഹളദ്യം........)  ചചചോചദദചോതരചവള  തടസ്സകപ്പെടുതന്ന  സമസ്പീപനദ്യം

സസ്വസ്പീകരമക്കരുതത.  അദ്യംഗങ്ങള് സസ്പീറമലമരമക്കണദ്യം. 

(ശസ്പീ.  രചോഹുല്  ഗചോനമ,  എദ്യം.പമ.-യുകട  ഓഫസ്പീസത  ആക്രമമച്ചതമല്

പ്രതമചഷധമച്ചത  പ്രതമപക്ഷചോദ്യംഗങ്ങള്  അവരവരുകട  സസ്പീറ്റുകളമല്

എഴുചന്നറ്റുനമന്നത   'രചോഹുല്  ഗനമയുകട  ഓഫസ്പീസത  ആക്രമമച്ചതത  കചോടതദ്യം'

എകന്നഴുതമയ  ബചോനറുദ്യം  'രചോഹുലമകന  ആക്രമമച്ചത  സദ്യംഘപരമവചോറെമകന്റെ

ഇഷ്ടക്കചോരനചോകചോന്  മുഖദമനമ',  'സദ്യംഘപരമവചോര  കസ്വചട്ടഷന്  ഏകറടുതത

സമ.പമ.എദ്യം.'  എന്നമങ്ങകനയുള്ള  പ്ലക്കചോരഡുകളുദ്യം  ഉയരതമ  മുദചോവചോകദദ്യം

വമളമച്ചുകകചോണമരുന്നു.)

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചചോചദദചോതരചവളയചോണമതത.  അദ്യംഗങ്ങള്

സസ്പീറമലമരമക്കണദ്യം.   (.........ബഹളദ്യം........)  ബഹുമചോനകപ്പെട്ട  അദ്യംഗങ്ങള്

ചചചോചദദചോതരചവള  നടതമകക്കചോണ്ടുചപചോകചോന്  സഹകരമക്കണദ്യം.

പ്ലക്കചോരഡുകളുദ്യം  ബചോനറുദ്യം  ഉയരതന്നതത  സഭചോ  ചട്ടങ്ങള്കക്കതമരചോണത.
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ബചോനറുദ്യം പ്ലക്കചോരഡുകളുദ്യം മചോറണദ്യം.  ചചചോചദദചോതരചവള തടസ്സകപ്പെടുതരുതത.

ചചചോചദദചോതരചവളയ്ക്കുചശഷദ്യം ബചോക്കമ കചോരദങ്ങകളടുക്കചോദ്യം.    ബഹുമചോനകപ്പെട്ട

അദ്യംഗങ്ങളുകട  ചനചോട്ടസ്പീസത   കചയറെമകന്റെ  പരമഗണനയമലുണത.

(.........ബഹളദ്യം........) 

(ബമ) ഉണത .  സദ്യംസചോന  എകക്സൈസത  വകുപ്പെത  വമദദചോഭദചോസ

സചോപനങ്ങളുകട  പരമസരങ്ങളമലുദ്യം മദദ-മയക്കുമരുന്നത  വമല്പനയുദ്യം

ഉപചഭചോഗവദ്യം  നടക്കുന്നതചോയമ  റെമചപ്പെചോരട്ടത  കചയ്യകപ്പെട്ടമട്ടുള്ള  ചകചോളനമകളമലുദ്യം

പരമസരങ്ങളമലുദ്യം  ചപചോലസ്പീസത  വകുപ്പുമചോയമ  ചചരന്നത  നമരവധമ

പരമചശചോധനകള്  നടതമയമട്ടുണത .  ചകചോളനമകളമലുദ്യം  പരമസരങ്ങളമലുദ്യം

ലഹരമ  ഉപചയചോഗവദ്യം  അതമകനതടർന്നുണചോകുന്ന  കുറകൃതദങ്ങളുദ്യം

തടയുന്നതമനചോയമ മുന്കരുതല് പരമചശചോധനയുദ്യം രഹസദ നമരസ്പീക്ഷണങ്ങളുദ്യം

നടതമവരുന്നു.

(സമ)  ഉണത.  കചക്കതചപചോസ്റ്റുകളുകട പ്രവരതനദ്യം ശക്തമകപ്പെടുതന്നതമനുദ്യം

സുതചോരദമചോക്കുന്നതമനുമചോയമ പ്രധചോനകപ്പെട്ട 22 എകക്സൈസത കചക്കുചപചോസ്റ്റുകളമൽ

സമ.സമ.ടമ.വമ.  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഏരകപ്പെടുതമയമട്ടുണത.  കൂടചോകത  അതമരതമ

പ്രചദശങ്ങൾ  ചകനസ്പീകരമച്ചത  സദചോസമയവദ്യം  പ്രവരതമക്കുന്ന  ചബചോരഡർ
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പചടചോളമദ്യംഗത  യൂണമറ്റുകൾ  വചോഹന  പരമചശചോധന  നടതമവരുന്നു.

വനചോതമർതമകളമല്  വനദ്യം,  റെവനന,  ചപചോലസ്പീസത  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകളുമചോയമ

ചചർന്നത സദ്യംയുക്ത പരമചശചോധനയുദ്യം നടതമവരുന്നു.

(ഡമ)  മദദവർജ്ജനതമനത  ഊന്നൽ  നൽകമ  മയക്കുമരുന്നമകന്റെയുദ്യം

പുകയമല  ഉല്പന്നങ്ങളുകടയുദ്യം  ദൂഷദവശങ്ങകളക്കുറെമച്ചത  അവചബചോധദ്യം  സൃഷ്ടമച്ചത

ലഹരമമുക്ത  ചകരളദ്യം  എന്ന  ലക്ഷദദ്യം  സചോക്ഷചോത്കരമക്കുന്നതമനചോയമ

രൂപസ്പീകരമച്ച  വമമുക്തമ  മമഷകന്റെ  കസ്പീഴെമൽ  വമവമധ  വകുപ്പുകകളയുദ്യം

സദ്യംഘടനകകളയുദ്യം  ഏചകചോപമപ്പെമച്ചത  ഫലപ്രദമചോയ  രസ്പീതമയമൽ

ലഹരമകക്കതമകരയുളള  പ്രവർതനങ്ങൾ  നടതമവരുന്നു.  ലഹരമകക്കതമകര

സചോമൂഹമക പ്രതമചരചോധദ്യം തസ്പീർക്കുക എന്ന ലക്ഷദചതചോകട തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങളമല്  വചോർഡത  തലതമൽ  വമമുക്തമ  വചോർഡത  കമമറമകൾ

രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുണത. +

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമചോനകപ്പെട്ട  മനമ  ഒരു  മമനമട്ടത  നമരതണദ്യം.

(.........ബഹളദ്യം........)   (ഭരണ-പ്രതമപക്ഷ  ബഹളകതതടരന്നത

ബഹുമചോനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര  എഴുചന്നറ്റുനമന്നു.)  അദ്യംഗങ്ങള്  സസ്പീറ്റുകളമല്

ഇരമക്കണദ്യം.  സഭചോദദക്ഷന്  എഴുചന്നറ്റുനമന്നചോല്   അദ്യംഗങ്ങള്

+ ഉതരതമകന്റെ ബചോക്കമഭചോഗദ്യം അനുബനമചോയമ ചചരക്കുന്നു.
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ഇരമക്കണകമന്നതചോണത  സഭചോ  ചട്ടദ്യം.    എലചോ  അദ്യംഗങ്ങളുദ്യം  ഇരമക്കണദ്യം.

ശസ്പീ.  എദ്യം.  നനൗഷചോദത   ഇരമക്കണദ്യം.   ശസ്പീ.  എല്ചദചോസത  പമ.  കുന്നപ്പെമള്ളമല്

ഇരമക്കണദ്യം.  ശസ്പീ.  മചോതന കുഴെല്നചോടനുദ്യം  ബചോധകമചോണത.  ശസ്പീ.  മചോതനവമനുദ്യം

ബചോധകമചോണത.  (.........ബഹളദ്യം........)  സഭചോ  നടപടമകള്

നടതമകക്കചോണ്ടുചപചോകചോന് സഹകരമക്കണദ്യം.  

(പ്രതമപക്ഷചോദ്യംഗങ്ങള്  ഒന്നടങദ്യം  ബചോനറുദ്യം  പ്ലക്കചോരഡുകളുദ്യം

ഉയരതമപ്പെമടമച്ചത  സസ്പീക്കറുകട  ഡയസമനുമുന്നമല്  നടുതളതമനത  സമസ്പീപദ്യം

വന്നുനമന്നത  മുദചോവചോകദദ്യം  വമളമച്ചത  സഭചോ  നടപടമകള്

തടസ്സകപ്പെടുതമകക്കചോണമരുന്നു.)

(പ്രതമപക്ഷ  ബഹളകതതടരന്നത  ഭരണപക്ഷചോദ്യംഗങ്ങള്  ടഷറെമ

ബഞമനത സമസ്പീപദ്യം വന്നുനമന്നത മുദചോവചോകദദ്യം വമളമച്ചുകകചോണമരുന്നു.)

മമ  .   സസ്പീക്കര: സഭ അല്പസമയചതയത നമരതമവച്ചമരമക്കുന്നു.

(പ്രതമപക്ഷ  ബഹളകതതടരന്നത  രചോവമകല  9.04-നത  സഭ

നമരതമവച്ചു.)
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