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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 548 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീ. പി. സി. വി�നാഥ് , 

�ീ. ടി. സി�ിഖ് , 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

�ീ വി ശിവൻ��ി

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി

ഉപേയാഗം സംബ�ി�് വിദ�ാഭാസ വ��് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) നാഷണൽ േപാ�േലഷൻ എഡ�േ�ഷൻ

െ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി “െകൗമാര �ായ�ാര�െട

ലഹരിവ���െട ഉപേയാഗം " എ� ഗേവഷണ

പഠനം േകരള�ിൽ വയനാട്  , ഇ��ി,
കാസർേഗാഡ്   ജി�കളിെല ഗവെ��്  എയ്ഡഡ്  
��കളിൽ നട�. കൗമാര�ായ�ാ�െട

ലഹരിവ��െള �റി�� അറിവ് ,
ലഹരിവ��േളാ�� മേനാഭാവം, കൗമാര

�ായ�ാ�െട ലഹരി ഉപേയാഗം, ലഹരി

വ���െട ഉപേയാഗ�ിേല� നയി��

ഘടക�ൾ, ലഹരി ഉപേയാഗം കാരണം ഉ�ാ��

�ശ്  ന�ൾ, �ട�ിയവ കെ���തിനായി

6126 ��ികളിലാണ്  പഠനം നട�ിയത് .

(ബി) എ�ിൽ ��ത പഠന�ിെല �ധാനെ��

കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ; പഠനം നട�ിയി�ിെ��ിൽ

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പഠന�ി�െട കെ��ിയ

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��

1. ലഹരി ഉപേയാഗം സംബ�ി�അറി�കൾ

ലഹരി വ��െള�റി�� അറിവ്  നാല്  
േമഖലകൾ തിരി�ാണ്  കെ��ിയത് . ലഹരി

വ���െട ഉപേയാഗെ� സംബ�ി�് 
നിയമപരമായ അറിവ്  �രിപ�ം ��ികൾ�ം

ഉെ��ി�ം നാ�ശതമാനേ�ാളം ��ികൾ

അ�രം അറിവി�ാ�വരാണ് . എയ്ഡഡ്  
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല വിദ�ാർഥികെള

അേപ�ി� ഗവൺെമ�്  �ാപന�ളിൽ

പഠി�� വിദ�ാർഥികൾ�്  ലഹരിവ���െട

ഉപേയാഗെ� സംബ�ി� നിയമപരമായ അറിവ് 
നൽേക��ിെ� ആവശ�കത��് . അ�േപാെല

െപൺ��ികെള�ാൾ ആൺ��ികൾ�് 
നിയമപരമായ അറിവ് 
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നൽേക�തിെ� ആവശ�കത ഉെ��്  പഠനം

െതളിയി��. �ാമ�േദശെ� ��ികെള

അേപ�ി�്  നഗര �േദശെ� ��ികൾ�് 
നിയമപരമായ അറിവ്  �റവാണ് . ലഹരി

ഉപേയാഗ�മായി ബ�െ��്  ഉ�ാ�� ആേരാഗ�

���ൾ സംബ�മായ അറിവ്  പ�തിയിലധികം

��ികൾ�്  ഉെ��ി�ം 32 ശതമാനേ�ാളം

��ികൾ ഇ�രം അറിവി�ാ�വരാണ് .

2, ലഹരി ഉപേയാഗേ�ാ�� വിദ�ാർ�ിക�െട

മേനാഭാവം ലഹരിവ��െള�റി��

വിദ�ാർ�ിക�െട മേനാഭാവം പരിേശാധി�ാൽ

െചറിയ ശതമാനം വിദ�ാർ�ികൾ ജീവിത�ിൽ

ഒ�

തവണെയ�ി�ം ലഹരി ഉപയാഗിേ���െ��

ചി�ാഗതി

ഉ�വരാണ് . വ�േ�ാ�ം ലഹരി

ഉപേയാഗി��തിൽ െത�ി� എ� മേനാഭാവ�ം

�ലർ��വ�ം ഉ�് . 10 ശതമാന�ിൽ താെഴ

വിദ�ാർഥികൾ ലഹരി ഉപേയാഗി��ത്  വഴി

ആ�ാദം ലഭി��െവ�ം കൗമാര �ായ�ാല�

ലഹരി ഉപേയാഗി�്  േനാ��തിൽ െത�ി� എ�

അഭി�ായം ഉ�വ�മാണ് . സഭാക�ം

ഒഴിവാ�ാ�ം ആ�വിശ�ാസം ലഭി�വാ�ം ചില

��ത്  ബ��ൾ പരിപാലി�വാ�ം ലഹരി

ഉപേയാഗം ന�താെണ�്  ചില കൗമാര �ായ�ാർ

വിശ�സി��. ബ� �രിപ�ം വിദ�ാർ�ികൾ

ലഹരി ഉപേയാഗി��വെര നിയപരമായി

ശി�ി�ണം എ� അഭി�ായം ഉ�വരാണ് . �ൾ

കരി�ല�ിൽ ലഹരി ��പേയാഗം

തട��തി�� ഭാഗ�ൾ ഉൾേ�ർ�ണം എ�്  80
ശതമാനേ�ാളം

��ികൾ അഭി�ായെ���. ലഹരി

ഉപേയാഗേ�ാ�� ��ിക�െട മേനാഭാവ�ിൽ

െമ�െ�� പരിവർ�നം വ�േ��തിെ�

ആവശ�കത പഠനം വ��മാ��.

3. വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം

ബ��രിപ�ം വിദ�ാർ�ിക�ം ലഹരി

ഉപേയാഗെ� സംബ�ി� വിവര�ൾ

െവളിെ���ാൻ ത�ാറാവാ�വരാണ് .

��ികൾ�്  ലഹരി വ��ൾ ��ത�ം ലഭി��ത് 
അവ�െട ��കാ�െട ഇടയിൽ നി�മാണ് . ലഹരി
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ഉപേയാഗ�ിൽ

ജി�ാതലവ�ത�ാസം വലിയരീതിയിൽ പഠന�ിൽ

�തിഫലി��ി�.

4. കൗമര�ായ�ാെര ലഹരി ഉപേയാഗ�ിേല�

നയി��

�ധാന ഘടക�ൾ താെഴ�റ��വയാണ് .

I. ��ികരമ�ാ� �ൾ അ�രീ�ം

II. �ളിെല കാൺസിലിംഗ്  േസവന��െട

ലഭ�ത�റവ് 

III. �ൾ പരിസര�്  ലഹരിവ���െട ലഭ�ത

IV. ��ംബ�ിെല അംഗ��െട ലഹരി ഉപേയാഗം

V. ലഹരി ഉപേഭാ�ാ�ളായ �തിർ�വ�മാ��

അതി�കവി�

സൗഹ�ദം

VI. സമ�ായ�ാ�െട സ�ർ��ൾ,
�േലാഭന�ൾ

ലഹരി ഉപേയാഗി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് 
ഉ�ാ�� �ധാന അ�ാദമിക ��ി��കൾ താെഴ

പറ��വയാണ് .

1. ക�� ഏകാ�ത

2. പഠന�ിൽ നി�്  �� വി�മാ��

3. �ളിൽ �ടർ�യായി ഹാജരാകാതിരി�ക

4. �ൾ അ�ാദമിക �വർ�ന�ളിൽ വളെര

താഴ്  � നിലവാരം

(സി) �ൾ വിദ�ാർ�ികൾ ലഹരി മ��് മാഫിയ�െട

െകണിയിൽ വീ��ത് തട��തിനായി വ��്

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം സംബ�ി�് 
ര�ിതാ�ളിൽ

േബാധവത്കരണം നട�ാൻ വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് 

1. ലഹരിവി�� േകരളം എ� ല��ം

സാ�ാത്കരി��തി�ം

വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം

തട��തി�ം 2022 ഒക് േടാബർ 2 �തൽ നവംബർ

1 വെര സം�ാന�ടനീളം ഒ�

തീ�യ�പരിപാടി ആവി�രി�്  നട�ിലാ�ാൻ
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�ഖ�മ�ി�െട അധ�� തയിൽ േചർ� േയാഗം

തീ�മാനി�.

2. �ൾതല ജനജാ�താ സമിതി �പീകരി�.
ഇതിൽ പി.ടി.എ, എം.പി.ടി.എ. �തിനിധികൾ

അധ�ാപകർ, ര�കർ�ാ�ൾ, എക് ൈസസ്  
�തിനിധികൾ എ�ിവർ ഉൾെ���.

3. 2022 ഒേ�ാബർ 2 ന്  ഈ ജനജാ�താ

സമിതി�െട േന�ത��ിൽ ലഹരി വി��

�വർ�ന�ൾ നട�ി.

4. ഒേ�ാബർ 30, 31 തീയതികളിൽ ��കളി�ം

പരിസര�ം വിളംബരജാഥ സംഘടി�ി�.

5. 2022 നവംബർ -1 ന്  ��ികൾ, അധ�ാപകർ,
ര�കർ�ാ�ൾ, െപാ�ജന�ൾ എ�ിവെര

പെ���ി�്  ലഹരിവി�� ശ�ംഖല �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�്  േബാധവത്കരണം

നൽ��തിേല�ായി െമാഡ�ൾ

എസ്  .സി.ഇ.ആർ.ടി. തയാറാ�ി നൽകി.

7. എസ്  .സി.ഇ.ആർ.ടി ത�ാറാ�ിയ എൽ.പി,
�.പി, എ�് .എസ്   എ�് .എസ്  .എസ്  . വിഭാഗ�ിെല

െമാഡ�ളിെന ആ�ദമാ�ി ഏകദിന

അധ�ാപകശാ�ീകരണ പരിപാടി

എസ്  .സി.ഇ.ആർ.ടി. �െട ആഭി�ഖ��ിൽ

നട�ി. വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം, എക് ൈസസ്  ,
േപാലീസ്   എ�ി വ��കളിെല വിദഗ്ധർ

ശാ�ീകരണ പരിപാടികളിൽ സംബ�ി�.

ഹയർ െസ��റി വിഭാഗ�ിൽ സൗ�ദ��ിെ�

േന�ത��ിൽ വിവിധ തല�ി��

േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ നട�ി വ��.

െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി വിഭാഗ�ിൽ

ലഹരി വി�� ക�ാ�സ്   എ� പ�തി

ആവിഷകരി��തിെ� ഭാഗമായിവിവിധ

പരിപാടികൾ ��കളിൽ നട�ിലാ�ിവ���് .
�ൾ പി.ടി.എ �സിഡ�്  അ���നാ�ം

�ധാനാ��ാപകൻ കൺവീനറാ�ം ജനജാ�ത

സമിതികൾ �പീകരി�ി��് . പി.�ി.എ, മദർ
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പി.ടി.എ, ഓൾഡ്   �ഡ�്സ്   അേസാസിേയഷൻ

വിരമി� അ��ാപകർ, ��കളിെല അ��ാപകർ,
വിവിധജാതി മത രാ�ീയ സംഘടനക�െട

�തിനിധികൾ, വ�ാപാരി വ�വസായി

�തിനിധികൾ, ഓേ�ാറി�, ടാ�ി �തിനിധികൾ,
മ�്  അഭ�ദയകാം�ികൾ �പം നൽ�� ജന

ജാ�ത സമിതികൾ �ട�ിയവർ �ൾതല

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി വ��. എ�ാ

അ��ാപകേര�ം ലഹരി വി�� േബാധവൽ�രണ

�ാ�കളിൽ പെ���ി�ി��് . ഒേ�ാബർ

മാസ�ിൽ േബാധവൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി

അ��ാപകർ�ം ര�കർ�ാ�ൾ�ം ��ികൾ�ം

േബാധവൽ�രണ �ാസ്   സംഘടി�ി�ി��് . ലഹരി

പദാർ��ൾ �ാ�ി�ളളിൽ എ��ി� എ�് 
ജനജാ�ത സമിതി ഉറ�വ����് .
സം�ാനെ�

എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ആഫീ�കളി�ം ��കളി�ം

നട�ിലാ�� ലഹരി വി�� �വർ�ന�ൾ

ശ�ിെ����തി�� �ടർ നിർേ�ശ�ൾ

സംബ�ി�്  എ�ാ ��കൾ�ം സർ�ലർ

നൽകിയി��് . തീ�യ� പരിപാടി

സം�ാനെ� ��കളിൽ ആവി�രി�് 
നട�ിലാ�ിയി��് . ആയതിെ� ഒ�ാംഘ�

പരിപാടികൾ 2022 ഒേ�ാബർ 6 ന്  ആരംഭി�ക�ം

നവംബർ 1 -ന്  അവസാനി�ക�ം െച�. എ�ാ

��കളിെല�ം 100 വാര ��ളവിൽ ലഹരി

ഉത്���ൾ, വിൽ��ി� എ�ം, ൈകമാ�ം

െച��ി� എ�ം ജനജാ�താ സമിതി

ഉറ�ാ�ക�ം ലഹരി �� �േദശമാ�ി Yellow
Line Campain ശ�ിെ���ാൻ എ�ാ

��കൾ�ം നിർേ�ശം നൽ�ക�ം െച�ി��് .
�ൾ പരിസര�� ലഹരി വ��െള

സംബ�ി�ളള പരാതിക�ം ���ത��െള

സംബ�ി�� വിവര��ം രഹസ�മായി

എൈ�സ്   വ��ിെന അറിയി�ാൻ എ�ാ �ൾ

അധികാരികൾ�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��് .
�ളി��ി�ം പരിസര�ം ലഹരി വ��ൾ

ൈകമാ�ം െച�െ�ടാൻ സാധ�ത��

േഹാ�് സ്  േപാ�കൾ കെ��ി അവ

ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ാൻ

എ�ാ �ൾ അധി�തർ�ം നിർേ�ശം

നൽകിയി��് . വി.എ�് .എസ്  .ഇ വിഭാഗം

നാഷണൽ സർ�ീസ്   സ്  കീം ക�ാ�കളിൽ

��ക�െട സമീപ �േദശ�്  Yellow Line
Campain നട�ിലാ�ക��ായി. വി.എ�് .എസ്  .ഇ
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കരിയർ ൈഗഡൻസ്   �വർ�ന��െട ഭാഗമായി

േപാസി�ീവ്  േപര�ിംഗ്  എ� പ�തി�െട

ഭാഗമായി എ�ാ ��കളിെല�ം വി.എ�് .എസ്  .ഇ
വിദ�ാർ�ിക�െട ര�ാകർ�ാ�ൾ�്  നൽകിയ

പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ��ികളിെല ലഹരി

ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന് 
ര�ാകർ�ാ�ൾ�ളള പ�് 
വിശദമാ�ക��ായി, വി.എ�് .എസ്  .ഇ
വിദ�ാർ�ികൾ�്  നൽകിയ ഹാ�ിേലണിംഗ് 
പരിശീലന പരിപാടിയിൽ തനത്  അ��യന വർഷം

“വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം"
നിയ�ി��തി�� മാർ��ൾ

വിശദീകരി�ക��ായി. വി.എ�് .എസ്  .ഇ
വിദ�ാർ�ികൾ�്  മന:ശാ�വിദ��െട

േന�ത��ിൽ നൽകിയ "േ�ഹ �ർശം' എ�

കൗൺസിലിംഗ് പരിപാടിയിൽ ലഹരി ഉപേയാഗ�ം

അ��ല��ാ�� ����ം പരിഹരി��തിന് 
�േത�ക കൗൺസിലിംഗ്  സംവിധാന

െമാ��ക��ായി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


