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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 312 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം സംബ�ി�  ്പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ ,
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം
വർ�ി�  ്വ��ത് സംബ�ി�  ്സമ�മായ പഠനം
നട�േമാ;

(എ) ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗെ��റി�  ്��തൽ
വ��മായ വിവര�ൾ കി��തിന് വി�ല�ം
ശാ�ീയ�മായ ഒ� പഠന�ിെ� ആവശ���്.
അത് നട�ാൻ േവ� ത�ാെറ��് എൈ�സ്
വ��് നട�കയാണ്.

(ബി) ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം ശാരീരിക�ം
മാനസിക�ം സാ�ഹ��മായ വളർ��്
വിഘാത��ാ�ക�ം ഇത് സാ�ഹ�
വി��തയിേല�് നയി�ക�ം ���ത��ൾ
��ക�ം െച�� സാഹചര�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�്. ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം അവ�െട
ശാരീരിക�ം മാനസിക�ം സാ�ഹിക�മായ
വളർ��് വിഘാത��ാ �ക�ം ഇത് സാ�ഹ�
വി��തയിേല�് നയി�  ്���ത��ൾ ��ക�ം
െച�� സാഹചര�ം ഇ�ാതാ��തി�ം,
ലഹരിയിൽ നി�ം സ�യം സംര�ണം തീർ��
അവ� വിദ�ാർ�ികളിൽ

വളർ�ിെയ���തി��ളള �വർ�ന�ളാണ്

എൈ�സ്  വ��ം വി��ി മിഷ�ം നട�ി

വ��ത്. സം�ാനെ� എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�ം ലഹരിെ�തിെര�ളള
�വർ�ന�ൾ�ായി ലഹരി വി�� ��കൾ
�പീകരി���ം, ഈ ��കൾ വഴി
േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ, വിവിധ മ�ര�ൾ,
വിദ�ാർ�ികളിൽ ലഹരിെ�തിെര ചി�
ഉണർ�� മ�് പരിപാടികൾ എ�ിവ
സംഘടി�ി���മാണ്. വിദ�ാലയ�ൾ  ലഹരി
��മാ��തിനായി തി�വന��രം ജി�യിെല 4
��കളിൽ ആരംഭി� "ഉണർ�്" എ� പ�തി മ�്
13 ജി�കളിൽ �ടി നട�ിലാ��താണ്. േകാേളജ്
തല�ിൽ വിദ�ാർ�ിക�െട ലഹരി ഉപേയാഗ
സാധ�തകൾ ഇ�ാതാ��തിന് േകാേളജ്
ക�ാ��കളിൽ 'േനർ��ം' എ� േപരി�ം,
േകാേളജ്  േഹാ��കളിൽ ‘��’ എ� േപരി�ം
ക�ി�ികൾ �പീകരി�ി��്. ലഹരി വി��
ആശയ �ചരണ�ിെ� ആവശ�കത



2 of 3

കണ�ിെല��് എസ് .പി.സി., എൻ.എസ് .എസ് .,
എൻ.സി.സി. എ�ിവയിെല വിദ�ാർ�ികളി�െട

ലഹരിവി�� ആശയ�ൾ വ�ാപകമാ��താണ്.
ഈ ല��േ�ാെട ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെ�

�ഷ�ഫല�ൾ െവളിവാ�� �സ� ചി��ൾ
ത�ാറാ�ി വിദ�ാർ�ികളി�െട നവമാധ�മ�ൾ
�േഖന �ചരി�ി�  ്വ��. ��ികൾ�ിടയിെല
ലഹരി ഉപേയാഗം കെ��ി ആവശ�മായ

തി��ൽ നടപടികൾ�ം ചികി�
നൽ��തി��ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��.
�ടാെത എൻ.ഡി.പി.എസ്  േക�കളിൽ ഉൾെ��
21 വയ�ിൽ താെഴ �ായ�ളളവർ വീ�ം ലഹരി
ഉപേയാഗ സാധ�തയിേല�് േപാകാതിരി�വാൻ
അവർ�് കൗൺസിലിംഗ്/ചികി�
നൽ��തി�ളള നടപടിക�ം സ�ീകരി���്.

(സി) എ�ിൽ വർ�ി�വ�� ലഹരി ഉപേയാഗ�ിൽ

നി�ം ��ികെള ര�ി�വാൻ ഫല�ദമായ പ�തി
ത�ാറാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(സി) ഉ�്. ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം അവ�െട
ശാരീരിക�ം മാനസിക�ം സാ�ഹിക�മായ
വളർ��് വിഘാത��ാ �ക�ം ഇത് സാ�ഹ�
വി��തയിേല�് നയി�  ്���ത��ൾ ��ക�ം
െച�� സാഹചര�ം ഇ�ാതാ��തി�ം,
ലഹരിയിൽ നി�ം സ�യം സംര�ണം തീർ��
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�വർ�ന�ൾ�ായി ലഹരി വി�� ��കൾ
�പീകരി���ം, ഈ ��കൾ വഴി
േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ, വിവിധ മ�ര�ൾ,
വിദ�ാർ�ികളിൽ ലഹരിെ�തിെര ചി�
ഉണർ�� മ�് പരിപാടികൾ എ�ിവ
സംഘടി�ി���മാണ്. വിദ�ാലയ�ൾ  ലഹരി
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ക�ാ��കളിൽ 'േനർ��ം' എ� േപരി�ം,
േകാേളജ്  േഹാ��കളിൽ ‘��’ എ� േപരി�ം
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ത�ാറാ�ി വിദ�ാർ�ികളി�െട നവമാധ�മ�ൾ
�േഖന �ചരി�ി�  ്വ��. ��ികൾ�ിടയിെല
ലഹരി ഉപേയാഗം കെ��ി ആവശ�മായ

തി��ൽ നടപടികൾ�ം ചികി�
നൽ��തി��ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��.
�ടാെത എൻ.ഡി.പി.എസ്  േക�കളിൽ ഉൾെ��
21 വയ�ിൽ താെഴ �ായ�ളളവർ വീ�ം ലഹരി
ഉപേയാഗ സാധ�തയിേല�് േപാകാതിരി�വാൻ
അവർ�് കൗൺസിലിംഗ്/ചികി�
നൽ��തി�ളള നടപടിക�ം സ�ീകരി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


