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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 558 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാനായി അ��ാപകർ�ം മാതാപിതാ�ൾ�ം പരിശീലനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ ,
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 
�ീ. എ. പി. അനിൽ �മാർ , 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

�ീ വി ശിവൻ��ി
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

വിദ�ാർ�ികൾ�് ഒ�െ�ടൽ അ�ഭവെ����ം
സ്  േനഹ�ം അംഗീകാര�ം ലഭി�ാതിരി���ം
ഇവെര ലഹരി മ��ിന് അടിമയാ��തിന്
കാരണമാ�� എ�ത് വ�തയാേണാ;

(എ) നാഷണൽ േപാ�േലഷൻ എഡ�േ�ഷൻ
േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി കൗമാര �ായ�ാ�െട
'ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം' എ� ഗേവഷണ
പഠനം എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി നട�ക��ായി.
േകരള�ിെല വയനാട് , ഇ��ി, കാസർേഗാഡ് ,
ജി�കളിലാണ് പഠനം നട�ിയത്. ��ത
പഠന�ിൽ ��ികെള ലഹരി ഉപേയാഗ�ിേല�്

നയി�� �ധാന ഘടക�ളായി കെ��ിയത്

�വെട�റ��വയാണ്.

1.��കളിെല കൗൺസലിംഗ് േസവന��െട
ലഭ�ത�റവ്

2. �ൾ പരിസര�് ലഹരി വ���െടലഭ�ത

3. ��ംബ�ിെല അംഗ��െട ലഹരിഉപേയാഗം

4. ��ികരമ�ാ� �ൾ അ�രീ�ം.

5. ലഹരി ഉപേഭാ�ാ�ളായ�തിർ�വ�മായി��

അതി�കവി� സൗ�ദം.

6. സമ�ായ�ാ�െട സ�ർ��ൾ,

�േലാഭന�ൾ

7.ര�ാകർ�ത��ി�� അപാകതകൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�്  ഒ�െ�ടൽ അ�ഭവെ����ം,
േ�ഹ�ം അംഗാകാര�ം ലഭി�ാതി���ം ഇവെര
ലഹരി മ��ിന്  അടിമകളാ��തിന് ഒ�
കാരണമായി മാനസികാേരാഗ� േമഖലയിൽ
�വർ�ി��വർ വിലയി����്.

(ബി) മാതാപിതാ��െട�ം അ��ാപക�െട�ം
െപാ�സ�ഹ�ിെ��ം കാര��മമായ

(ബി)
വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം
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ഇടെപടലി�െട മാ�േമ ഇ�ര�ി��

ൈവകാരിക �ശ്  ന�ൾ�് പരിഹാരം കാണാൻ
സാധി�െവ�ിരിെ� വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി
ഉപേയാഗം സംബ�ി�് ര�ിതാ�ളിൽ
േബാധവത്�രണം നട�ാൻ വ��് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

സംബ�ി� ്ര�ിതാ�ളിൽ
േബാധവൽ�രണം നട�ാൻ വിദ�ാഭ�ാസ
വ�� ്നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്

1. ലഹരി വി�� േകരളം എ�
ല��ംസാ�ാത�്രി��തി�ം വിദ�ാർ�ി
കൾ�ിടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം
തട��തി�ം 2022 ഒേ�ാബർ 2 �തൽ
നവംബർ 1 വെര സം�ാന�ടനീളം ഒ�
തീ�യ� പരിപാടി ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ാൻ �ഖ�മ�ി�െട അധ��തയിൽ
േചർ� േയാഗം തീ�മാനി�ക�ം നട�ിൽ
വ��ക�ം െച�.

2. �ൾ തല ജന ജാ�ാതാ സമിതി �പികരി�
ഇതിൽ പി.ടി.എ, എം.പി.ടി.എ �തിനിധികൾ
അധ�ാപകർ, ര�കർ�ാ�ൾ, എൈ�സ്
�തിനിധികൾ എ�ിവർ ഉൾെ���.

3. 2022 ഒേ�ാബർ 2 ന് ഈ ജന ജാ�താ
സമിതി�െട േന�ത��ിൽ ലഹരി വി��
�വർ�ന�ൾ നട�ി

4. ഒേ�ാബർ 30,31 തീയതികളിൽ ��കളി�ം
പരിസര�ം വിളംബര ജാഥ സംഘടി�ി�.

5. 2022 നവംബർ 1ന് ��ികൾ, അധ�ാപകർ,
ര�കർ�ാ�ൾ, െപാ�ജന�ൾ, എ�ിവെര
പെ���ി� ്ലഹരി വി�� �ംഗല
�പീകരി�ക�ം ലഹരി ഉ����െട
�ഴി��ടൽ, ക�ി�ൽ എ�ിവ
സംഘടി�ി�ക�ം െച�. അേത ദിവസം
ഇവെര�ാവ�ം േചർ� ്ലഹരി വി��
�തി��ം നട�ി

6. അധ�ാപകർ, വിദ�ാർ�ികൾ, ര�ിതാ�ൾ
എ�ിവർ� ്േബാധവൽ�രണം
നൽ��തിേല�ായി െമാഡ�ൾ
എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി ത�ാറാ�ി നൽകി.

7. എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി ത�ാറാ�ിയ എൽ.പി
�.പി, എ�.്എസ്, എ�.്എസ്.എസ്
വിഭാഗ�ളിെല െമാഡ�ളിെന ആ�ദമാ�ി
ഏകദിന അധ�ാപക ശാ�ീകരണ പരിപാടി
എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി �െട ആഭി�ഖ��ിൽ
നട�ി. വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം, എൈ�സ്,
േപാലീസ് എ�ീ വ��കളിെല വിദഗ്ധർ
ശാ�ീകരണ പരിപാടികളിൽ സംബ�ി�.
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ലഹരി ഉപേയാഗം തട���മായി ബ�െ��്
മാതാപിതാ�ൾ� ്"മ�െള അറിയാൻ" എ�
േ�ാ�ാം എ�ാ ഹയർ െസ��റി �ളി�ം
സൗഹ ൃദ ��ിെ� േന�ത��ിൽ നൽകി
വ��. ഇതിനായി ഒ� െമാഡ�ൾ വ�� ്തെ�
ത�ാറാ�ി നൽകി. കൗമാര�ാ�െട ശരിയായ
ര�ാകർത���ം ആണ ്ഈ േ�ാ�ാമി�െട
ഉേ�ശി��ത ്. വിദ�ാർ�ിക�െട ലഹരി
ഉപേയാഗം തട���മായി ബ�െ��്
ര�ാകർ�ാ�ൾ ��ിേ�� കാര���ം
ഈ െമാഡ�ളിൽ ഉൾെ���ിയി��.് ഈ
�ാ�കൾ� ്േന�ത�ം നൽ��തിന്
േഡാ�ർമാർ� ്�ൻഗണന നൽകാൻ നിർേ�ശ
നൽകിയി��.് 

എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി �െട േന�ത��ിൽ
ത�ാറാ�ിയ െമാഡ�ളിെ� അടി�ാന�ിൽ
അധ�ാപകർ�ം ര�കർ�ാ�ൾ�ം
പരീശീലനം നൽകി വ��.

വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി വ���െട
ഉപേയാഗം തട���മായി ബ�െ��്
എെ�ാെ� െച�ണം എ�ത ്സൗ�ദ
േകാർഡിേന�ർമാരായ അ��ാപകർ� ്3
ദിവസെ� �ാഥമിക പരിശീലന�ി�ം
NIMHANS ബാം�രിൽ നട�� വിദഗ്ധ
പരിശീലന�ി�ം ഉൾെ���ിയി��.് 

െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി
വിഭാഗ�ിൽ കരിയർ ൈഗഡൻസ്&
കൗൺസലിംഗ്  �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
താെഴ�റ�� പരിപാടികൾ നട�ിവ��.

1.േപാസി�ീവ ് േപര�ിംഗ് :-െവാേ�ഷണൽ
ഹയർ െസ��റി വിദ�ാർ�ിക�െട
ര�കർ�ാ�ൾ� ് മാനസികാേരാഗ�
വിദ�ർ, അ�ാദമിക വിദ�ർ, േപാലീസ് /
എൈ�സ്  ഉേദ�ാഗ�ർ �ട�ിയവ�െട
േന�ത��ിൽ നൽകി വ�� പരിശീലന
പരിപാടിയാണ ് േപാസി�ീവ ് േപര�ിംഗ് . ഈ
പരിശീലന പരിപാടിയി�െട വിദ�ാർ�ികളിെല
ലഹരി ഉപേയാഗം
നി�ൽസാഹെ����തി�ം ലഹരി
വിപ�ിൽ ���� വിദ�ാർ�ികെള
ര�െ����തി��ളള നടപടികൾ
ര�കർ�ാ�ൾ� വിശദീകരി� നൽകി
വ��. .
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2. ഹാ�ിേലണിംഗ് :- പഠനം ആയാസ രഹിത�
സേ�ാഷകര�മായ �വർ�നമാ�ി മാ�വാൻ
വിദ�ാർ�ികൾ� ് നൽ�� പരിശീലന
പരിപാടിയാണ ് ഹാ�ി േലണിംഗ് .
പഠനകാലെ� ലഹരി ഉപേയാഗം പഠന
�വർ�ന�െള േദാഷകരമായി
സ�ാധീനി���ം ആേരാഗ�ം നശി�ി���ം
സംബ�ി�. അവേബാധം ��ി��
തര�ിലാണ ് ടി പരിശീലനം നട�ിവ��ത ്

3. േ�ഹ�ർശം:- െവാേ�ഷണൽ ഹയർ
െസ��റി ��കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ� ്
മന:ശാ� വിദ��െട ഓൺകാൾ േസവനം
ഉറ�വ���തി�� പ�തിയാണ ് േ�ഹ
�ർശം. ആദ�ഘ�ം എ� നിലയിൽ ��ർ

ജി�യിെല എ�ാ െവേ�ഷണൽ ഹയർ
െസ��റി ��കളി�ം മന:ശാ�

വിദ��െട േന�ത��ി�ളള കൗൺസലിംഗ് 
�ാ�കൾ സംഘടി�ി�. ഈ കൗൺസലിംഗ് 
�ാ�കളിൽ ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെ�
�ഷ�ഫല�ൾ �േത�ക വിഷയമായി
പരാമർശി�ക��ായി. ലഹരി ഉപേയാഗം
അട��� മാനസിക ���ൾ
അഭി�ഖീകരി�� വിദ�ാർ�ികൾ�ം
ര�ിതാ�ൾ�ം നി�ിത െടലിേഫാൺ
ന�രി�െട മന:ശാ� വിദ��െട േസവനം
ഉറ�വ���തി�ം േ�ഹ�ർശം
പരിപാടിയിൽ സംവിധാന�� ്

 

 

 

(സി) വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം
തടയാനായി അ��ാപകർ�ം മാതാപിതാ�ൾ�ം
പരിശീലനം നട�ിവ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി)
വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം
സംബ�ി� ്ര�ിതാ�ളിൽ
േബാധവൽ�രണം നട�ാൻ വിദ�ാഭ�ാസ
വ�� ്നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്

1. ലഹരി വി�� േകരളം എ� ല��ം

സാ�ാത�്രി��തി�ം വിദ�ാർ�ി
കൾ�ിടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം
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തട��തി�ം 2022 ഒേ�ാബർ 2 �തൽ
നവംബർ 1 വെര സം�ാന�ടനീളം ഒ�
തീ�യ� പരിപാടി ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ാൻ �ഖ�മ�ി�െട അധ��തയിൽ
േചർ� േയാഗം തീ�മാനി�ക�ം നട�ിൽ
വ��ക�ം െച�.

2. �ൾ തല ജന ജാ�ാതാ സമിതി �പികരി�
ഇതിൽ പി.ടി.എ, എം.പി.ടി.എ �തിനിധികൾ
അധ�ാപകർ, ര�കർ�ാ�ൾ, എൈ�സ്
�തിനിധികൾ എ�ിവർ ഉൾെ���.

3. 2022 ഒേ�ാബർ 2 ന് ഈ ജന ജാ�താ
സമിതി�െട േന�ത��ിൽ ലഹരി വി��
�വർ�ന�ൾ നട�ി

4. ഒേ�ാബർ 30,31 തീയതികളിൽ ��കളി�ം
പരിസര�ം വിളംബര ജാഥ സംഘടി�ി�.

5. 2022 നവംബർ 1ന് ��ികൾ, അധ�ാപകർ,
ര�കർ�ാ�ൾ, െപാ�ജന�ൾ, എ�ിവെര
പെ���ി� ്ലഹരി വി�� �ംഗല
�പീകരി�ക�ം ലഹരി ഉ����െട
�ഴി��ടൽ, ക�ി�ൽ എ�ിവ
സംഘടി�ി�ക�ം െച�. അേത ദിവസം
ഇവെര�ാവ�ം േചർ� ്ലഹരി വി��
�തി��ം നട�ി

6. അധ�ാപകർ, വിദ�ാർ�ികൾ, ര�ിതാ�ൾ
എ�ിവർ� ്േബാധവൽ�രണം
നൽ��തിേല�ായി െമാഡ�ൾ
എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി ത�ാറാ�ി നൽകി.

7. എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി ത�ാറാ�ിയ എൽ.പി
�.പി, എ�.്എസ്, എ�.്എസ്.എസ്
വിഭാഗ�ളിെല െമാഡ�ളിെന ആ�ദമാ�ി
ഏകദിന അധ�ാപക ശാ�ീകരണ പരിപാടി
എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി �െട ആഭി�ഖ��ിൽ
നട�ി. വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം, എൈ�സ്,
േപാലീസ് എ�ീ വ��കളിെല വിദഗ്ധർ
ശാ�ീകരണ പരിപാടികളിൽ സംബ�ി�.

ലഹരി ഉപേയാഗം തട���മായി ബ�െ��്
മാതാപിതാ�ൾ� ്"മ�െള അറിയാൻ" എ�
േ�ാ�ാം എ�ാ ഹയർ െസ��റി �ളി�ം
സൗഹ ൃദ ��ിെ� േന�ത��ിൽ നൽകി
വ��. ഇതിനായി ഒ� െമാഡ�ൾ വ�� ്തെ�
ത�ാറാ�ി നൽകി. കൗമാര�ാ�െട ശരിയായ
ര�ാകർത���ം ആണ ്ഈ േ�ാ�ാമി�െട
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ഉേ�ശി��ത ്. വിദ�ാർ�ിക�െട ലഹരി
ഉപേയാഗം തട���മായി ബ�െ��്
ര�ാകർ�ാ�ൾ ��ിേ�� കാര���ം
ഈ െമാഡ�ളിൽ ഉൾെ���ിയി��.് ഈ
�ാ�കൾ� ്േന�ത�ം നൽ��തിന്
േഡാ�ർമാർ� ്�ൻഗണന നൽകാൻ നിർേ�ശ
നൽകിയി��.് 

എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി �െട േന�ത��ിൽ
ത�ാറാ�ിയ െമാഡ�ളിെ� അടി�ാന�ിൽ
അധ�ാപകർ�ം ര�കർ�ാ�ൾ�ം
പരീശീലനം നൽകി വ��.

വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി വ���െട
ഉപേയാഗം തട���മായി ബ�െ��്
എെ�ാെ� െച�ണം എ�ത ്സൗ�ദ
േകാർഡിേന�ർമാരായ അ��ാപകർ� ്3
ദിവസെ� �ാഥമിക പരിശീലന�ി�ം
NIMHANS ബാം�രിൽ നട�� വിദഗ്ധ
പരിശീലന�ി�ം ഉൾെ���ിയി��.് 

െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി
വിഭാഗ�ിൽ കരിയർ ൈഗഡൻസ്&
കൗൺസലിംഗ്  �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
താെഴ�റ�� പരിപാടികൾ നട�ിവ��.

1.േപാസി�ീവ ് േപര�ിംഗ് :-െവാേ�ഷണൽ
ഹയർ െസ��റി വിദ�ാർ�ിക�െട
ര�കർ�ാ�ൾ� ് മാനസികാേരാഗ�
വിദ�ർ, അ�ാദമിക വിദ�ർ, േപാലീസ് /
എൈ�സ്  ഉേദ�ാഗ�ർ �ട�ിയവ�െട
േന�ത��ിൽ നൽകി വ�� പരിശീലന
പരിപാടിയാണ ് േപാസി�ീവ ് േപര�ിംഗ് . ഈ
പരിശീലന പരിപാടിയി�െട വിദ�ാർ�ികളിെല
ലഹരി ഉപേയാഗം
നി�ൽസാഹെ����തി�ം ലഹരി
വിപ�ിൽ ���� വിദ�ാർ�ികെള
ര�െ����തി��ളള നടപടികൾ
ര�കർ�ാ�ൾ� വിശദീകരി� നൽകി
വ��. .

2. ഹാ�ിേലണിംഗ് :- പഠനം ആയാസ രഹിത�
സേ�ാഷകര�മായ �വർ�നമാ�ി മാ�വാൻ
വിദ�ാർ�ികൾ� ് നൽ�� പരിശീലന
പരിപാടിയാണ ് ഹാ�ി േലണിംഗ് .
പഠനകാലെ� ലഹരി ഉപേയാഗം പഠന
�വർ�ന�െള േദാഷകരമായി
സ�ാധീനി���ം ആേരാഗ�ം നശി�ി���ം
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സംബ�ി�. അവേബാധം ��ി��
തര�ിലാണ ് ടി പരിശീലനം നട�ിവ��ത ്

3. േ�ഹ�ർശം:- െവാേ�ഷണൽ ഹയർ
െസ��റി ��കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ� ്
മന:ശാ� വിദ��െട ഓൺകാൾ േസവനം
ഉറ�വ���തി�� പ�തിയാണ ് േ�ഹ
�ർശം. ആദ�ഘ�ം എ� നിലയിൽ ��ർ

ജി�യിെല എ�ാ െവേ�ഷണൽ ഹയർ
െസ��റി ��കളി�ം മന:ശാ�

വിദ��െട േന�ത��ി�ളള കൗൺസലിംഗ് 
�ാ�കൾ സംഘടി�ി�. ഈ കൗൺസലിംഗ് 
�ാ�കളിൽ ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെ�
�ഷ�ഫല�ൾ �േത�ക വിഷയമായി
പരാമർശി�ക��ായി. ലഹരി ഉപേയാഗം
അട��� മാനസിക ���ൾ
അഭി�ഖീകരി�� വിദ�ാർ�ികൾ�ം
ര�ിതാ�ൾ�ം നി�ിത െടലിേഫാൺ
ന�രി�െട മന:ശാ� വിദ��െട േസവനം
ഉറ�വ���തി�ം േ�ഹ�ർശം
പരിപാടിയിൽ സംവിധാന��്

 

 

 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


