
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 108 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ൾ �റ��തി�� �ൻക�ത�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  ,
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ഈ നവംബർ മാസ�ിൽ �ൾ
�റ��തിന് �േ�ാടിയായി സ�ീകരി�ിരി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� ��കൾ നവംബർ 1-ന് �റ��
സാഹചര��ിൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ക�.ഐ.പി.
േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി, അംഗീ�ത അധ�ാപക
സംഘടനകൾ, �വജന സംഘടനകൾ, വിദ�ാർ�ി

സംഘടനകൾ , ജി�ാ പ�ായ�് �സിഡ�്/
േമയർമാർ, േ�ഡ്  �ണിയൻ സംഘടനകൾ ,ജി�ാ
കള�ർമാർ, വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസർമാർ എ�ിവ�െട
േയാഗം മ�ി തല�ിൽ വിളി�േ്ചർ�ക�ം ഈ
േയാഗ�ളിൽ ഉയർ�വ� അഭി�ായ��െട�ം
നിർേ�ശ��െട�ം അടി�ാന�ിൽ �ൾ
�റ���മായി ബ�െ��് ത�ാറാ�ിയ കരട്
മാർ�േരഖ സർ�ാർ പരിേശാധി�വ�ക�ം
െച��. �ടാെത �ൾ �റ��തിന്
�േ�ാടിയായി ��ം പരിസര�ം
��ിയാ��തി�ം അ�നശീകരണം
നട��തി�ം വിവിധ വ��കൾ, പി.ടി.എ/
എസ് .എം.സി,�വജന സംഘടനകൾ, അധ�ാപക
സംഘടനകൾ �ട�ിയവ�െടെയ�ാം
സഹകരണേ�ാെട�� �വർ�ന�ൾ�് �പം
നൽകിയി��്. െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ി�െട
േന�ത��ിൽ വിവിധ വ��ക�മായി (ആേരാഗ�ം,
ഗതാഗതം, തേ�ശ സ�യംഭരണം) മ�ിതല
ചർ�കൾ �ർ�ിയാ�ി �ൾ �റ���മായി
ബ�െ��് നടേ�� �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത �ൾ �റ���മായി
ബ�െ��് േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾ ഡി�ാർ�്െമ�്
മാർ�േരഖ �റ�ിറ�ിയി��്.

(ബി) േകാവിഡ്  വ�ാപനം ഉയർ�നിൽ��
സാഹചര��ിൽ ര�ിതാ��െട ആശ�

പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

(ബി) േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ��കൾ
�റ�ാ�� കാരണം ��ികളി�ം
ര�കർ�ാ�ളി���ായി�� മാനസിക
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സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇ�മായി ബ�െ��് ര�ിതാ�ൾ�ം
��ികൾ�ം കൗൺസിലിംഗ് അട���
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

സംഘർഷ�മായി ബ�െ�� ���ൾ
പരിഹരി��തിന് സഹായകരമാംവിധം
'ഉ�റിയാൻ' എ� പരിപാടി ഡിജി�ൽ
�ാ�ക�െട ഭാഗമായി നട�ാ�ിവ��. ��ിക�െട
���ൾ പരിഹരി��തിന് മനശാ���െട

സഹായം േത���്. ഒ�ം തെ�
കായിക�മത�ം ആേരാഗ��ം സംബ�ി�

വീഡിേയാ �ാ�ക�ം ലഭ�മാ���്. വിേ��്
ചാനൽ വഴി ഇ�രം �ാ�കൾ�ടി സംേ�ഷണം
െച���്. മാനസികേരാഗ��മായി ബ�െ��്

വിവിധ �വർ�ന�ൾ ��മായി ബ�െ��്

ഇേ�ാൾ തെ� നട���്. ജീവിത ൈന�ണി
വിദ�ാഭ�ാസ�മായി ബ�െ��് 'ഉ�ാസ �റവകൾ'
എ� േപരി�� �വർ�നം സം�ാന� നട�
വ��. ഈ േപരിൽ �േത�ക പഠനസാമ�ി
ത�ാറാ�ിയാണ് �േ�ാ�േപാ��ത്. ��ിക�െട
മാനസികാേരാഗ�ം ഈ പ�തി�െട
�ഖ�പരിഗണനയാണ്. Our Responsibility to
children (ORC) എ� പ�തി�ം �ൾ
��ികൾ�ായി നട�ാ ���്. ��ിക�െട
ൈവകാരിക�ം മാനസിക�മായ േ�മം ഈ
പരിപാടി�െട ല��മാണ്. ഇതിെല�ാം
ര�ിതാ��െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ാൻ

ഊ�ൽ നൽ���്. �ൾ �റ��തിന്
�േ�ാടിയായി �ൾ തല�ിൽ ��ിക�െട�ം
ര�ിതാ��െട�ം മാനസിക സംഘർഷം
ല�കരി��തിനായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെ� േന�ത��ിൽ ഒ� േക�ീ�ത െമാഡ�ൾ
ത�ാറാ�ിയി��്. ആ െമാഡ�ളിെ�
അടി�ാന�ിൽ അധ�ാപകതല പരിശീലനം
നൽ��താണ്. അ�കാരം പരിശീലനം ലഭി�
അധ�ാപകർ �ാ�ടി�ാന�ിൽ

ര�കർ�ാ�ൾ�് സ�ഹ മാധ�മ�ളി�െട ഇത്
സംബ�ി� േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ
നൽ��താണ്. �ൾ �റ�് ആദ� ദിവസ�ളിൽ
ഇത് സംബ�ി� �ാ�ുകൾ ��ികൾ�ം
നൽ��താണ്.

(സി)
ൈ�മറി �ാ�ിെല ��ികൾ േകാവിഡ്
മാനദ��ൾ പാലി�െമ�് ഉറ�വ��ാൻ

�േത�ക നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. �ൾ �റ���മായി ബ�െ��്

ത�ാറാ�ിയിരി�� കരട്  മാർ�േരഖയിൽ ഇത്
സംബ�ി�  ്�ഥമാധ�ാപക�ം, �ാ�്
അധ�ാപക�ം സ�ീകരിേ�� �ൻക�ത�ക�ം
നടപടിക�ം വിശദമായി പരാമർശി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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