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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 560 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ലഹരി വ���െട ക�ാരിയറായി വിദ�ാർ�ികെള ഉപേയാഗി��ത് തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്,
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 

�ീ. എം. വിൻെസ�് , 
�ീ. സ�ി േജാസഫ് 

�ീ വി ശിവൻ��ി

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് എം.ഡി.എം.എ. ഉൾെ�െട��

മാരക ലഹരി വ���െട ക�ാരിയറായി

വിദ�ാർ�ികെള ഉപേയാഗി��തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 

ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ)
 

��യിൽെ��ി�� ്, ഈ വിഷയം സർ�ാർ
ഗൗരവമായി തെ� കാ��. ��ത
വിദ�ാർ�ികെള സാധാരണ ജീവിത�ിേല� ്
െകാ� വ��തിേല�ായി ലീഗൽ സർ�ീസ് 
െസാൈസ�ി�മായി േചർ� ് ��ികൾ�ം
ര�കർ�ാ�ൾ�ം േബാധവൽ�രണ
�ാ�കൾ നൽ��� ്.
ലഹരിെ�തിെര ��കളിൽ സംഘടി�ി�
പ�തി�െട ഭാഗമായി േപാലീസ് , എൈ�സ് 
എ�ിവ�മായി േചർ� ് െപാ�
േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ നൽ��� ്. .
�ൾ പരിസരെ� ലഹരി വ��െള
സംബ�ി�ളള പരാതിക�ം ���ത��െള
സംബ�ി�� വിവര��ം രഹസ�മായി
എക ്ൈസസ്  വ��ിെന അറിയി��തിനായ
സൗകര�ം െച�ി�� ്. �ടാെത
വിദ�ാർ�ിക�െട സ�ഭാവ�ിൽ ഉ�ാ��
മാ���ം െപ�മാ� ൈവകല���ം
നിരീ�ി�ക�ം അതത ് സമയ� തെ�
ഇടെപ� ് �രീകരണ �വർ�ന�ൾ
നട��തിന്  എ�ാ ��കളി�ം ജാ�താ
സമിതികൾ �പീകരി�ി�� ്. എൈ�സ് 
വ��ിെ� േമൽേനാ��ിൽ തി�വന��രം,
എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ �� ്
ജി�കളിൽ വി��ി കൗൺസിലിംഗ് 
െസ��കൾ �വർ�ി��. േപാലീസ് ,
എൈ�സ് , പി.�ി.എ, തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ, ആേരാഗ� വ��,് �ഡ� ്സ് 
േപാലീസ്  േകഡ� ് എ�ിവ�െട
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സഹായേ�ാെട ��ം പരിസര�ം ലഹരി
വി��മാ��തി�� പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിയി�� ്. ��ികൾ�ിടയിെല ലഹരി
വ���െട ഉപേയാഗം തട���മായി
ബ�െ�� ്, നാഷണൽ ഇൻ�ി��� ് ഓഫ് 
േസാഷ�ൽ ഡിഫൻസിെ�
സഹകരണേ�ാെട അധ�ാപകർ�ളള
പരിശീലന�ം �തിേരാധ �വർ�ന��ം
എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി. �െട േന�ത��ിൽ
നട�ിയി�� ്. ലഹരി വ���െട
േബാധവൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി
സം�ാനെ� ��വൻ അധ�ാപകർ�ം
വി��ി മിഷെ� േന�ത��ിൽ പരിശീലനം
നൽകിയി�� ്. (ഏകേദശം 157012
അധ�ാപകർ� ്) ഇ�മായി ബ�െ�� ്
െമാഡ��ക�ം ൈക��ക�ം
എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി.യിൽ ത�ാറാ�ി
അധ�ാപകർ� ് പരിശീലനം നൽ��തിനായി
നൽകിയി�� ്. പാഠ�പ�തിയിൽ ലഹരി
േബാധവൽ�രണ�മായി ബ�െ�� വിഷയം
ഉൾെ����തിന്  നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��
ലഹരിെ�തിെര േബാധവൽ�രണം
നട��തിെ� ഭാഗമായി �ൾ േഗ�ി�
��ിൽ ലഹരി വിൽ��ത ് െസ�ൻ 24
�കാരം ��കരമാെണ� േബാർഡ് 
�ാപി�ക�ം ആയതിൽ േടാൾ�ീ ന�ർ
1800-11-2536 േരഖെ���ക�ം െച�ി�� ്.
��ികെള മദ�ം, മയ�മ�� ് എ�ിവ
സ�ീകരി�വാൻ േ�രി�ി��
വ��ികൾെ�തിെര FIR Section 7 of
Juvenile Justice Act 2015 �കാരം േകസ് 
രജി�ർ െച�ണെമ� ് �ൾ അധി�തർ� ്
നിർേ�ശം നൽകിയി��.് എൻ.എസ് .എസ് ,
എൻ.സി.സി, �ൗ�സ്്  & ൈഗഡ്സ് , െറഡ് 
റിബൺ �� ്, എേ�ാ �� ്, കൾ�റൽ �� ്
എ�ിവ �േഖന ലഹരി വി��
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി���.് ��ികൾ�ിടയിൽ ലഹരി
ഉപേയാഗം ഉെ�� ് കെ��� പ�ം
��ിക�െട ഐഡ�ി�ി പരസ�മാ�ാെത
അവ�െട �ടർചികി�, �നരധിവാസം
എ�ിവ ലഭ�മാ��തിന്  േപാലീസ് ,
എക ്ൈസസ്  എ�ിവ�െട േസവനം
ലഭ�മാ�ിയി�� ്. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
സ�ീകരി� നടപടികൾ കാര��മമായി തെ�
നട� വ��
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(ബി) എ�ിൽ ആയത് തട��തിന് വ��് സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ��ത നടപടികൾ

കാര��മമാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

(ബി)
 

 

��യിൽെ��ി�� ്, ഈ വിഷയം സർ�ാർ
ഗൗരവമായി തെ� കാ��. ��ത
വിദ�ാർ�ികെള സാധാരണ ജീവിത�ിേല� ്
െകാ� വ��തിേല�ായി ലീഗൽ സർ�ീസ് 
െസാൈസ�ി�മായി േചർ� ് ��ികൾ�ം
ര�കർ�ാ�ൾ�ം േബാധവൽ�രണ
�ാ�കൾ നൽ��� ്.
ലഹരിെ�തിെര ��കളിൽ സംഘടി�ി�
പ�തി�െട ഭാഗമായി േപാലീസ് , എൈ�സ് 
എ�ിവ�മായി േചർ� ് െപാ�
േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ നൽ��� ്. .
�ൾ പരിസരെ� ലഹരി വ��െള
സംബ�ി�ളള പരാതിക�ം ���ത��െള
സംബ�ി�� വിവര��ം രഹസ�മായി
എക ്ൈസസ്  വ��ിെന അറിയി��തിനായ
സൗകര�ം െച�ി�� ്. �ടാെത
വിദ�ാർ�ിക�െട സ�ഭാവ�ിൽ ഉ�ാ��
മാ���ം െപ�മാ� ൈവകല���ം
നിരീ�ി�ക�ം അതത ് സമയ� തെ�
ഇടെപ� ് �രീകരണ �വർ�ന�ൾ
നട��തിന്  എ�ാ ��കളി�ം ജാ�താ
സമിതികൾ �പീകരി�ി�� ്. എൈ�സ് 
വ��ിെ� േമൽേനാ��ിൽ തി�വന��രം,
എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ �� ്
ജി�കളിൽ വി��ി കൗൺസിലിംഗ് 
െസ��കൾ �വർ�ി��. േപാലീസ് ,
എൈ�സ് , പി.�ി.എ, തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ, ആേരാഗ� വ��,് �ഡ� ്സ് 
േപാലീസ്  േകഡ� ് എ�ിവ�െട
സഹായേ�ാെട ��ം പരിസര�ം ലഹരി
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വി��മാ��തി�� പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിയി�� ്. ��ികൾ�ിടയിെല ലഹരി
വ���െട ഉപേയാഗം തട���മായി
ബ�െ�� ്, നാഷണൽ ഇൻ�ി��� ് ഓഫ് 
േസാഷ�ൽ ഡിഫൻസിെ�
സഹകരണേ�ാെട അധ�ാപകർ�ളള
പരിശീലന�ം �തിേരാധ �വർ�ന��ം
എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി. �െട േന�ത��ിൽ
നട�ിയി�� ്. ലഹരി വ���െട
േബാധവൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി
സം�ാനെ� ��വൻ അധ�ാപകർ�ം
വി��ി മിഷെ� േന�ത��ിൽ പരിശീലനം
നൽകിയി�� ്. (ഏകേദശം 157012
അധ�ാപകർ� ്) ഇ�മായി ബ�െ�� ്
െമാഡ��ക�ം ൈക��ക�ം
എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി.യിൽ ത�ാറാ�ി
അധ�ാപകർ� ് പരിശീലനം നൽ��തിനായി
നൽകിയി�� ്. പാഠ�പ�തിയിൽ ലഹരി
േബാധവൽ�രണ�മായി ബ�െ�� വിഷയം
ഉൾെ����തിന്  നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��
ലഹരിെ�തിെര േബാധവൽ�രണം
നട��തിെ� ഭാഗമായി �ൾ േഗ�ി�
��ിൽ ലഹരി വിൽ��ത ് െസ�ൻ 24
�കാരം ��കരമാെണ� േബാർഡ് 
�ാപി�ക�ം ആയതിൽ േടാൾ�ീ ന�ർ
1800-11-2536 േരഖെ���ക�ം െച�ി�� ്.
��ികെള മദ�ം, മയ�മ�� ് എ�ിവ
സ�ീകരി�വാൻ േ�രി�ി��
വ��ികൾെ�തിെര FIR Section 7 of
Juvenile Justice Act 2015 �കാരം േകസ് 
രജി�ർ െച�ണെമ� ് �ൾ അധി�തർ� ്
നിർേ�ശം നൽകിയി��.് എൻ.എസ് .എസ് ,
എൻ.സി.സി, �ൗ�സ്്  & ൈഗഡ്സ് , െറഡ് 
റിബൺ �� ്, എേ�ാ �� ്, കൾ�റൽ �� ്
എ�ിവ �േഖന ലഹരി വി��
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി���.് ��ികൾ�ിടയിൽ ലഹരി
ഉപേയാഗം ഉെ�� ് കെ��� പ�ം
��ിക�െട ഐഡ�ി�ി പരസ�മാ�ാെത
അവ�െട �ടർചികി�, �നരധിവാസം
എ�ിവ ലഭ�മാ��തിന്  േപാലീസ് ,
എക ്ൈസസ്  എ�ിവ�െട േസവനം
ലഭ�മാ�ിയി�� ്. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
സ�ീകരി� നടപടികൾ കാര��മമായി തെ�
നട� വ��
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


