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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2994 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വജന�ളിൽ ആ�ഹത��ം മാനസിക സംഘർഷ�ം �ടിവ��ത് തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ം േലാക്ഡൗ�ം �ലം
�വാ�ളിൽ മാനസിക ����ം ആ�ഹത��ം

െകാലപാതക �വണത�ം വർ�ി�  ്വ��
സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ം േലാ�്ഡൗ�ം �ലം
�വാ�ളിൽ മാനസിക ����ം ആ�ഹത��ം

െകാലപാതക �വണത�ം മയ�മ��്-ലഹരി
ഉപേയാഗ�ം വർ�ി�വ��തായി റിേ�ാർ�കൾ
വ�ി�ളള സാഹചര��ിൽ, ഇ�രം കാര��ളിൽ
നി�ം �വാ�െള പിൻതിരി�ി��തി�ളള
നടപടിക�െട ഭാഗമായി അ�� സാ��ിക

വർഷം േകരള സം�ാന �വജനേ�മ

േബാർഡിെ� േനത�ത��ിൽ േബാധവൽ�രണ
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��തിന് �ാനിംഗ്
േബാർഡിന് െ�ാേ�ാസൽ നൽകിയി��്. േകരള
സം�ാന �വജന ക�ീഷൻ േകാവിഡ്
മഹാമാരി�ലം മാനസിക പിരി���ം അ�ഭവി��
വ��ികൾ�് െടലികൗൺസിലിംഗ്
സംഘടി�ി�� പരിപാടി ��ർ ജി�ാ േകാ-
ഓർഡിേന��െട േന�ത��ിൽ ഇരി�ാല�ട,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജിെല�ം ൈ��്
േകാേളജിെല�ം വിദ�ാർ�ികൾ �േഖന
നട�ിയി��്. ഇതി�െട േകാവിഡ്  ബാധിതരായ
വർ�ം അവ�െട ��ംബാംഗ�ൾ�ം മാനസിക
പിൻ�ണ�ം മ� തര�ി�� സഹായ��ം
നൽകിയി��്. �വാ�ളിെല ആ�ഹത��ം

മാനസിക ����ം �റ��തിനായി, േകാവിഡ്
�തിസ�ിയിൽ െതാഴിൽ ന�െ��േതാ,
േലാ�്ഡൗൺ �ലം വീ�ിൽ അട�ി��തിനാൽ
സ�ഭാവ ൈവകല��ൾ ബാധി�േതാ ആയ

�വാ�െള കെ��ി അവർ�േവ� സാ��ിക

സഹായം, മാനസിക പി�ണ എ�ിവ നൽ�ക,
എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ഇ�ര�ാെര കെ��ി

അവർ� േവ� കൗൺസിലിംഗ് നട�ി മാനസിക
പിൻ�ണ നൽ�ക എ�ീ പരീപാടികൾ
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ഉൾെ�ാ�ി� െകാ�� കർ� പ�തി
ത�ാറാ�ി 2022-23 സാ��ിക വർഷെ�
പ�തിയിൽ ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ം േലാക്ഡൗ�ം കാരണം
�വാ�ൾ േനരി�� ���ൾ പഠന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ം േലാ�്ഡൗ�ം �ലം
�വാ�ളിൽ മാനസിക ����ം ആ�ഹത��ം

െകാലപാതക �വണത�ം മയ�മ��്-ലഹരി
ഉപേയാഗ�ം വർ�ി�വ��തായി റിേ�ാർ�കൾ
വ�ി�ളള സാഹചര��ിൽ, ഇ�രം കാര��ളിൽ
നി�ം �വാ�െള പിൻതിരി�ി��തി�ളള
നടപടിക�െട ഭാഗമായി അ�� സാ��ിക

വർഷം േകരള സം�ാന �വജനേ�മ

േബാർഡിെ� േനത�ത��ിൽ േബാധവൽ�രണ
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��തിന് �ാനിംഗ്
േബാർഡിന് െ�ാേ�ാസൽ നൽകിയി��്. േകരള
സം�ാന �വജന ക�ീഷൻ േകാവിഡ്
മഹാമാരി�ലം മാനസിക പിരി���ം അ�ഭവി��
വ��ികൾ�് െടലികൗൺസിലിംഗ്
സംഘടി�ി�� പരിപാടി ��ർ ജി�ാ േകാ-
ഓർഡിേന��െട േന�ത��ിൽ ഇരി�ാല�ട,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജിെല�ം ൈ��്
േകാേളജിെല�ം വിദ�ാർ�ികൾ �േഖന
നട�ിയി��്. ഇതി�െട േകാവിഡ്
ബാധിതരായവർ�ം അവ�െട ��ംബാംഗ�ൾ�ം
മാനസിക പിൻ�ണ�ം മ� തര�ി��

സഹായ��ം നൽകിയി��്. �വാ�ളിെല
ആ�ഹത��ം മാനസിക ����ം
�റ��തിനായി, േകാവിഡ്  �തിസ�ിയിൽ

െതാഴിൽ ന�െ��േതാ, േലാ�്ഡൗൺ �ലം വീ�ിൽ
അട�ി��തിനാൽ സ�ഭാവ ൈവകല��ൾ
ബാധി�േതാ ആയ �വാ�െള കെ��ി

അവർ�േവ� സാ��ിക സഹായം, മാനസിക
പി�ണ എ�ിവ നൽ�ക, എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം ഇ�ര�ാെര കെ��ി

അവർ� േവ� കൗൺസിലിംഗ് നട�ി മാനസിക
പിൻ�ണ നൽ�ക എ�ീ പരീപാടികൾ
ഉൾെ�ാ�ി� െകാ�� കർ� പ�തി
ത�ാറാ�ി 2022-23 സാ��ിക വർഷെ�
പ�തിയിൽ ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(സി) േലാ�്ഡൗൺ കാലെ� ഏകാ�ത�ം ഒ�െ�ട�ം
കാരണം �രിതമ�ഭവി�� �വാ�െള
കെ��ാ�ം അവർ�് ആശ�ാസം നൽകാ�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ം േലാ�്ഡൗ�ം �ലം
�വാ�ളിൽ മാനസിക ����ം ആ�ഹത��ം

െകാലപാതക �വണത�ം മയ�മ��്-ലഹരി
ഉപേയാഗ�ം വർ�ി�വ��തായി റിേ�ാർ�കൾ
വ�ി�ളള സാഹചര��ിൽ, ഇ�രം കാര��ളിൽ
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നി�ം �വാ�െള പിൻതിരി�ി��തി�ളള
നടപടിക�െട ഭാഗമായി അ�� സാ��ിക

വർഷം േകരള സം�ാന �വജനേ�മ

േബാർഡിെ� േനത�ത��ിൽ േബാധവൽ�രണ
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��തിന് �ാനിംഗ്
േബാർഡിന് െ�ാേ�ാസൽ നൽകിയി��്. േകരള
സം�ാന �വജന ക�ീഷൻ േകാവിഡ്
മഹാമാരി�ലം മാനസിക പിരി���ം അ�ഭവി��
വ��ികൾ�് െടലികൗൺസിലിംഗ്
സംഘടി�ി�� പരിപാടി ��ർ ജി�ാ േകാ-
ഓർഡിേന��െട േന�ത��ിൽ ഇരി�ാല�ട,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജിെല�ം ൈ��്
േകാേളജിെല�ം വിദ�ാർ�ികൾ �േഖന
നട�ിയി��്. ഇതി�െട േകാവിഡ്
ബാധിതരായവർ�ം അവ�െട ��ംബാംഗ�ൾ�ം
മാനസിക പിൻ�ണ�ം മ� തര�ി��

സഹായ��ം നൽകിയി��്. �വാ�ളിെല
ആ�ഹത��ം മാനസിക ����ം
�റ��തിനായി, േകാവിഡ്  �തിസ�ിയിൽ

െതാഴിൽ ന�െ��േതാ, േലാ�്ഡൗൺ �ലം വീ�ിൽ
അട�ി��തിനാൽ സ�ഭാവ ൈവകല��ൾ
ബാധി�േതാ ആയ �വാ�െള കെ��ി

അവർ�േവ� സാ��ിക സഹായം, മാനസിക
പി�ണ എ�ിവ നൽ�ക, എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം ഇ�ര�ാെര കെ��ി

അവർ� േവ� കൗൺസിലിംഗ് നട�ി മാനസിക
പിൻ�ണ നൽ�ക എ�ീ പരീപാടികൾ
ഉൾെ�ാ�ി� െകാ�� കർ� പ�തി
ത�ാറാ�ി 2022-23 സാ��ിക വർഷെ�
പ�തിയിൽ ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(ഡി) �വാ�ളിെല ആ�ഹത��ം മാനസിക ����ം
വർ�ി�  ്വ�� സാഹചര��ിൽ

േബാധവൽ�രണം അട��� �േത�ക കർ�
പ�തി ആവി�രി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ?

(ഡി) േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ം േലാ�്ഡൗ�ം �ലം
�വാ�ളിൽ മാനസിക ����ം ആ�ഹത��ം

െകാലപാതക �വണത�ം മയ�മ��്-ലഹരി
ഉപേയാഗ�ം വർ�ി�വ��തായി റിേ�ാർ�കൾ
വ�ി�ളള സാഹചര��ിൽ, ഇ�രം കാര��ളിൽ
നി�ം �വാ�െള പിൻതിരി�ി��തി�ളള
നടപടിക�െട ഭാഗമായി അ�� സാ��ിക

വർഷം േകരള സം�ാന �വജനേ�മ

േബാർഡിെ� േനത�ത��ിൽ േബാധവൽ�രണ
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��തിന് �ാനിംഗ്
േബാർഡിന് െ�ാേ�ാസൽ നൽകിയി��്. േകരള
സം�ാന �വജന ക�ീഷൻ േകാവിഡ്
മഹാമാരി�ലം മാനസിക പിരി���ം അ�ഭവി��
വ��ികൾ�് െടലികൗൺസിലിംഗ്
സംഘടി�ി�� പരിപാടി ��ർ ജി�ാ േകാ-
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ഓർഡിേന��െട േന�ത��ിൽ ഇരി�ാല�ട,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജിെല�ം ൈ��്
േകാേളജിെല�ം വിദ�ാർ�ികൾ �േഖന
നട�ിയി��്. ഇതി�െട േകാവിഡ്
ബാധിതരായവർ�ം അവ�െട ��ംബാംഗ�ൾ�ം
മാനസിക പിൻ�ണ�ം മ� തര�ി��

സഹായ��ം നൽകിയി��്. �വാ�ളിെല
ആ�ഹത��ം മാനസിക ����ം
�റ��തിനായി, േകാവിഡ്  �തിസ�ിയിൽ

െതാഴിൽ ന�െ��േതാ, േലാ�്ഡൗൺ �ലം വീ�ിൽ
അട�ി��തിനാൽ സ�ഭാവ ൈവകല��ൾ
ബാധി�േതാ ആയ �വാ�െള കെ��ി

അവർ�േവ� സാ��ിക സഹായം, മാനസിക
പി�ണ എ�ിവ നൽ�ക, എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം ഇ�ര�ാെര കെ��ി

അവർ� േവ� കൗൺസിലിംഗ് നട�ി മാനസിക
പിൻ�ണ നൽ�ക എ�ീ പരീപാടികൾ
ഉൾെ�ാ�ി� െകാ�� കർ� പ�തി
ത�ാറാ�ി 2022-23 സാ��ിക വർഷെ�
പ�തിയിൽ ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


