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Epidemiological study on prevalence and distribution of drugs, alcohol
and other addictive substance use among children and adolescents in
Kerala
സമൂഹത്തിൽ ലഹിിതുക്കള ഉപയയോസ്തഗംയ അനുദിതംയ തർ്ധിിു
തിികോസ്തണ്, പ്രയതത്യേകിച് കാരതികതടയളുംയ ുതതക്യളുംയ ഇടയളോസ്ിൽ. യസതഷത്യേൽ
രീഡിോസ്
ഉൾകപകളുട രത്ധിത്യേര്്കള അതിപ്രസിംയ
,
കുടുംയബത്തിലുംയ
സമൂഹത്തിലുമുണ്ടതകുന്ന രത്്ൾ
,കുടുംയബ ബ്ധ്്ികല തകർച എകന്നിത
സ്കൂ്ക്ിയലുംയ യകതയ്ളക്ിയലുംയ തിദത്യേതർകളിക്ിൽ ഡിദ്ഗ്സിക
ഉപയയോസ്തഗംയ
ഗണത്യേരതോസ്ി തർ്ധിിപിചിിണ്ട്. കുട്ടിക്കള ഇടയളോസ്ിൽ രദത്യേംയ , രോസ്കരടന്ന് എകന്നിതുകള
ഉപയയോസ്തഗ o തർ്ധിികന്നതിത് സഹപയതകളുടിക്കള സ്തീീതംയ ഏകറെയോസ്തണ് . അറെയിുതതനുട
ആഗ്രഹംയ കുട്ടിക്ിൽ കടുതലതോസ്തിതതൽ ലഹിി തുകൾ ഉപയയോസ്തഗികന്നതിനുട
ജിജ്ഞതസ കുട്ടികക് ലഹിിക അളിരകപടുുത്ത . ലഹിി തുക്കള ഉപയയോസ്തഗംയ
കുട്ടിക്കള ശാതിീിിക ംയ രതതസിക ംയ സതമൂഹിക രതോസ് ത്ർചക് തിംതതംയ
സൃഷ്ടികത. ഇടയത് കുട്ടിക്ിൽ സതമൂഹിക തിട്ധി സ്വതതംയ ത്ർത്തികോസ്ടുകതതക
കതിണരതകുത.
യകി്ത്തിൽ കുട്ടിക്യളുംയ ുതതക്യളുംയ ഇടയളോസ്ിലുട ലഹിി തുക്കള
ഉപയയോസ്തഗംയ അതിോസ്നിതരതോസ്ി തർ്ധിികന്ന സതഹചിത്യേത്തിൽ ലഹിി തുക്കള
തത്യേതപയതംയ തളുതതക ദീർംതീ്ണയത്തതകളുട പ്രതർത്തത്ൾ ആതശാത്യേരതണ് .
രദത്യേ ംയ പകോസ്ിലുരതോസ്ിടത പ്രീതതരതുംയ ലഹിി തുക്തോസ്ി മുകകതല്്ിൽ
ഉപയയോസ്തഗിചിടന്നകതെിൽ ഇടയന്ന് അതുകള രപയ ംയ വതത ംയ രതറെയി തർയകതട്ടിക്
രടതക്ംയ സസയകത ആക്ീതതോസ് പയദതർകള്്0 ഈ പയട്ടികോസ്ിൽ ഇടയള o പയിളിചി
ിികത .
യകി്ത്തിൽ ലഹിി ഉപയയവതഗംയ മൂലമുട കു്്തത്യേ്ൾ ദിതംയപ്രതി തർ
്ധിിുതടന്ന സതഹചിത്യേരതണുളടത് . കുട്ടിക്കള ഇടയളോസ്ിലുട ലഹിി ഉപയയോസ്തഗ രതോസ്ി
ബ്ധകപട്ട ഒട സരഗ്ര പയകളുടതംയ യകി്ത്തിൽ തളന്നിട്ടിഎ എകതംയ കതണുളത.
യരൽപറെയറ സതഹചിത്യേത്തിൽ ലഹിി തുക്കള ഉപയയോസ്തഗംയ സംയബ്ധിച
ആീികതിിക തിതി്ൾ യശാഖിികന്നതിലുകള ലഹിി തിട്ധി പ്രതർത്തത്ൾ ദീർ
ംതീ്ണയത്തതകളുംയ കതിത്യേ്രരതുംയ തളപിലതകതക കഴിുന്നതതണ് . WP(C) No.
9001/2019 തംയ. യകസിക തിീിതത്യേത രതോസ്ി ബ്ധകപട്ട് സംയ്തതത്ത് ലഹിി
തുക്കള ഉപയയവതഗംയ കുറെയക്കന്നതിതതുട പയ്ധിതികൾ ആസൂത്രണംണംയ കചയുനന്നതിതതോസ്ി
09/03/21 ത് ചീഫ് കസെട്ടറെയി തി്ിുയചർത്ത യോസ്തഗത്തിൽ തിതിീ യരഖലക്ികല
രോസ്കരടന്ന് ഉപയയോസ്തഗത്തിക യതതത് സംയബ്ധിച തിതി്ൾ പയകളുടതംയ തളത്തി
യശാഖിികതതക സതമൂഹത്യേ തീതി തകുപിത് തിർയദശാംയ തൽകിോസ്ിിണ്ട് .
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പ്രുത തിർയദശാംയ പയിിഗണിച് ' Epidemiological study on prevalence and
distribution of drugs, alcohol and other addictive substance use among children and
adolescents in Kerala' എകന്ന തിഷോസ്ത്തിൽ ഗയതഷണ ംയ പയകളുടത ംയ തളുത്തതക സതമൂഹത്യേ
തീതി തകുപ് തീടരതതിചിിണ്ട്. പ്രുത ഗയതഷണ പയ്ധിതി തയ്യതറെയതകന്നതിയലക്
യണിയതേി്ികൾ, യകതയ്ളകൾ , ഗയതഷണ ്തപയത്ൾ (സന്ന്ധി സംയംളതകൾ
ഉൾപകള )എകന്നിതിിൽ തിതംയ തതത്പയിത്യേപയരണംംയ ്ണികത . തിർദിഷ്ട പയകളുടതംയ 31/3/2022
തകംയ പർത്തിോസ്തകി സരഗ്രരതോസ് റെയിയപതർട്ട് സർകതിിയലക് തൽയകണ്ട്ടതണ്ട് .
തകുപ്പുതല കളക്നിികൽ കമ്ി്ി ശപയതർശാ കചയുനന്ന യപ്രതയപയതസലുക്കള
ബജ്് പയിിയശാതീിു കപ്രതജക്്ളിത് അനുരതി തൽകുന്ന്ടത സംയബ്ധിച അനിര
തീടരതതംയ സതമൂഹത്യേതീതി തകുപ് ഡോസ്റെയക്ർ സകകകതകന്നതതണ് . രതിോസ്തോസ് യിഖകൾ
സഹിതംയ സരർപികതത്ത കപ്രതജൊ് പയിിയശാതീിു യോസ്തഗത്യേിതോസ് അയപയ്കിിൽതിതംയ
അീിക തിതി്ൾ യതടുന്നതിയതത കപ്രതയപയതസൽ തിടപയതീികംയ തിിസികന്നതിയതത
സതമൂഹത്യേതീതി തകുപ് ഡോസ്റെയക്ർക അീികതിമുണ്ടതോസ്ിിികംയ .ആകക കപ്രതജൊ് ്ടതക
21,16,950 (എകഎത തികുതിക്ംയ ഉൾപകള )രപയോസ്ിൽ അീികിികതക പയതളിഎ
.യരൽപറെയറത് പ്രകതിംയ കളക്നിികൽ ഇടയതതലുയതഷക കമ്ി്ി ശപയതർശാ കചയുനന്ന
കപ്രതജൊ് യപ്രതയപയതസലിനുംയ ബജ്് പതതിനുംയ ോസ്ഥതെരംയ 80 :20 എകന്ന െരത്തിൽ waitage
തൽകി അനിര തീടരതതംയ സകകകതകന്നതതണ്.
യപ്രതയപയതസലിൽ ഉൾകപടുയത്തണ്ട തിതി്ൾ


കപ്രതജൊ് കപ്രതയപയതസൽ തിി്ദിഷ്ട പയകളുടതംയ സംയബ്ധിു ചതകള പയറെയുന്ന
തിതി്ൾ ഉൾകപടുത്തിോസ് തിശാദരതോസ് കപ്രതയപയതസൽ ലവത്യേരതയകണ്ടതതണ്
( Background of the proposed Study, Detailed problem statement, Review of
earlier studies in the Subject, sample selection, data collection tools and
methods, details and qualification of the project staff ,additional Terms of
reference for the proposed study(if any), time line, contingency research plan in
covid situation etc..



മുത്കതല്്ിൽ തളത്തിോസ് ഗയതഷണ പയ o ത്്കള തിതി്ൾ അളുന്ന
സംയ്ിപ്ത റെയിയപതർട്ട് (Those who have done research projects in epidemiological
research field and those who have done major national /international research
projects will be given due weightage)



്തപയതകത്ത സംയബ്ധിച തിതി്ൾ  (will be evaluated based on service
capability, Depth of resources, Evidence of ethics , Legal and economic stability,
Past performance , Experience in performing similar studies, Nature and quality of
work done within last five years, Demonstrated ability to meet the project
deadlines, Organizational structure,Qualification , Knowledge education and
experience of the personnel , overall project schedule etc..)



ബജ്്

പതക

-

യപ്രതകജക്ളിക

വതഗരതോസ്ി

തളത്തതക

ഉയദശാികന്ന
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പ്രതർത്തത്്കള ഇടയതംയ തിിിുട പ്രതീ്ിത കചലത്




്തപയത യരീതതിുകള സമ്തപയരണംംയ .

കപ്രതജൊ് സതയെതിക പയിിയശാതീത രതതദണ്ട്ൾ ചതകള യചർകത
points )
Sl Evaluation criteria
No

( Total

100

Score

1

Technical Quality of the Proposal (Methodology, Sample Selection, Data 45 points
collection Methods, Analysis of data and references)

2

Management approach / qualification of the proposed project staff

10 points

3

Contingency Research Plan in Covid situation

5points

4

Past performance and capability of the organization to conduct the 15 points
study (Those who have done research projects in epidemiological
research field and those who have done major national /international
research projects will be given due weightage

5

Time line

5
pointsduration < 6
months
3 points –
duration 6-10
months
1 points ->12
months

6

Organization credentials (will be evaluated based on service capability, 20 points
Depth of resources, Evidence of ethics , Legal and economic stability,
Past performance , Experience in performing similar studies, Nature and
quality of work done within last five years, Demonstrated ability to meet
the project deadlines, Organizational structure,Qualification , Knowledge
education and experience of the personnel , overall project schedule
Maximum marks

100 points

