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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 326 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

��ികളിെല ആ�ഹത� �വണത തട��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�,
�ീമതി ശാ��മാരി െക., 
�ീ സി എ�് ���, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

�ീ. പിണറായി വിജയൻ
(�ഖ�മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് ��ിക�െട ആ�ഹത�ാ നിര�ിൽ
ഉ�ാ�� വർ�നവ് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇ�ർെന�ിെ��ം �ാർ�് േഫാണിെ��ം
നിയ�ണ വിേധയമ�ാ� ഉപേയാഗം ഇതിന്
കാരണമായി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
ആ�ഹത�ാ �വണത�് പി�ിൽ മെ�െ�ാെ�
കാരണ�ളാ��െത�് വിശകലനം
െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ായ�ർ�ിയാകാ� ��ികളിെല ആ�ഹത�ാ
�വണത�ം, പരിഹാര നടപടിക�ം സംബ�ി�

എസ് .സി.ഇ.ആർ.�ി യിൽ ഒ� പഠനം
നട�ിയി��. ശാരീരിക�ം, സാ��ിക�ം,
��ംബപര�ം, സാ�ഹിക�മായ സംഭവ
വികാസ��ം ��ികെള ആ�ഹത�യിേല�്
നയി�� എ�് കെ��ക��ായി. മാ��മ�
േസാഷ�ൽ മീഡിയ�െട നിയ�ണമി�ാ�
ഉപേയാഗ�ം ഇതിെനാ� കാരണമാണ് .

(ബി) ��ികൾ�് മാനസിക പി�ണ നൽകി
ആ�ഹത�കൾ തട��തിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനിത ശി� വികസന വ��ിെ� സംേയാജിത
ശി� സംര�ണ പ�തിയി�െട ��ികൾ�്
മാനസിക പി�ണ നൽകി ആ�ഹത�കൾ
തട��തിനായി 12-10-2021 െല സ.ഉ(സാധാ)
64/2021/വശിവിവ ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ഒ�
െസൽ �പീകരി��തിന് അ�മതി
നൽകിയി��്. 

നിലവിൽ ജി�ാതല�ിൽ ��ികൾ�ിടയിെല
ആ�ഹത� �തിേരാധി��തിനായി വനിത ശി�
വികസന വ��് �ഖാ�ിരം ര�കർ�ാ�ൾ�ം,
അധ�ാപകർ�ം, ��ികൾ�ം േവ�ി
േബാധവ�രണ �ാ�ക�ം ജീവിത ൈന�ണി
ക�ാ�ക�ം �ൾതല�ി�ം, ക��ണി�ി തല�ി�ം

നട�ി വ���്. ജി�ാ റിേസാ�് െസ�റിെ��ം
പാര�ിംഗ് �ിനി�ിെ��ം ഔ�് റീ�് ക�ാ�കൾ
സംഘടി�ി���്. വിവിധ തര�ി�� ���ൾ
േനരി�� �േദശ�ൾ കെ��ി ആവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�് വ���്. പ�ായ�്

തല�ിൽ ൈചൽഡ്  െ�ാ��ൻ ക�ി�ികൾ
�േഖന �വർ�ന�ൾ നട�ാ�ി വ��. 
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��ികൾ�് കളി�ളം ലഭ�മാ�ി പഠനേ�ാെടാ�ം

കളി� വളരാ�� അവസരം ഒ���തി�ം,
െമാൈബൽ േഫാൺ ഉപേയാഗം, ഇ-െഗയിംസ്
�ട�ിയവയിൽ നിയ�ണം ഏർെ����തിന്
��ികൾ�് ആവശ�മായ േബാധവത്കരണം
നട��തി�ം, പരീ��മായി ബ�െ��്

��ികളിൽ ഉ�ാ�� മാനസിക സംഘർഷം
ല�കരി�ാൻ �േത�ക പി�ണ നൽ��തിന്
അധ�ാപകെര �ാ�രാ��തി�ം, ആ�ഹത� ഒ�
പരിഹാരമ� എ�ത് ��ികെള േബാധ�െ���ാൻ

��ികൾ�് േമാ�ിേവഷൻ �ാ�കൾ
നൽ��തി��� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
െവാേ�ഷണൽ ഹയർെസ��റി വിഭാഗ�ിെല

��ികൾ�് മാനസിക പി�ണ നൽ��തിനായി
ഇൻൈസ�്, േ�ഹ�ർശം, ഹൗ ആർ � എ�ീ
പ�തികൾ നട�ാ�ിയി��്.

സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ളി�ം,
ൈസ��ാ�ി�കൾ ഇ�ാ� താ��്
ആ�പ�ികളി�മായി 284 മാനസികാേരാഗ�
�ിനി�കൾ മാസംേതാ�ം നട�ി വ��.
ൈസ��ാ�ി�ിെ� േന�ത��ിൽ �ിനി�ൽ
ൈസേ�ാളജി�്, ൈസ��ാ�ിക് േസാഷ�ൽ
വർ�ർ എ�ിവരട�� വിദഗ്ധ ടീമിെ�
േസവനമാണ് ഇ�ര�ിൽ മാസംേതാ�ം
ലഭ�മാ��ത്. മേനാേരാഗ ഔഷധ ചികി�,
മനശാ� ചികി�, സാ�ഹ�-�നരധിവാസ
ചികി� എ�ിവ സാ�ഹ� ആേരാഗ� േക��ളിൽ
ലഭ�മാണ്. ആേരാഗ�വ��് �േഖന ��ികൾ�്
മാനസിക പി�ണ ലഭ�മാ��തിന് സ�ർ�
മാനസികാേരാഗ� പ�തി, �ൾ മാനസികാേരാഗ�
പ�തി, ജി�ാ/ജനറൽ/താ��് ആ�പ�ികളിെല
ൈസ��ാ�ി �ണി�കൾ, തി�വന��രം / ��ർ /
േകാഴിേ�ാട്  ജി�കളിെല മാനസികാേരാഗ�
േക��ൾ, കൗമാര സൗ�ദ ആേരാഗ� േക��ൾ,
ഡി�ി�് ഏർലി ഇ�ർെവൻഷൻ െസ��കൾ,
െമാൈബൽ ഇ�ർെവൻഷൻ �ണി�കൾ, ദിശ
െഹൽപ്  െലയിൻ എ�ിവ �േഖന നടപടി
സ�ീകരി�വ��.

(സി) വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം �ട�ി മ�് വ��കെള
ഏേകാപി�ി�െകാ�് ഇതിനായി �േത�ക

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� "സഹിതം േപാർ�ൽ” വഴി
െമ�ർ ടീേ��് ആ�ിവി�ി �ട�ിയി��്.
വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�വ��
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പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിവിധ സൗ�ദ ��കളിൽ 1500 ഓളം
അധ�ാപകർ തെ� കൗൺസലർമാരായി��്.

എസ് .എസ് .െക (സമ� ശി� േകരള) �െട
കീഴിൽ "അതിജീവനം” എ� പ�തി
�ണിെസഫിെ� സഹായേ�ാ��ടി െച�വ��.
ആേരാഗ�വ��ിെ� "ഒ��� ഒ���്" എ�
പ�തി�ം "ൈസേ�ാ േസാഷ�ൽ സർവീസ്" എ�
പ�തി�ം നിലവിൽ �വർ�ി� വ���്. 

ആേരാഗ�വ��ിെ� മാനസികാേരാഗ�
പരിപാടിയിൻ കീഴി�� �ൾ മാനസികാേരാഗ�
പ�തി വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, േദശീയ ആേരാഗ�
ദൗത��ിെല �ൾ ആേരാഗ� പരിപാടി, കൗമാര
പരിപാടി എ�ിവ�മായി സഹകരി�് നട�ിലാ�ി
വ���്. ��ികളിെല ൈവകാരിക െപ�മാ�
���ൾ, ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം,
ആ�ഹത� �വണത, എ�ീ ���െള േനരെ�
തെ� കെ��ി പരിഹരി��തി�
ഉേ�ശി�ി�ളളതാണ് ��ത പ�തി

െസ�ൻ ഓഫീസർ








