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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3141 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��കൾ �റ��തി�� �മീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� �ാ�കളിെല
വിദ�ാർ�ികൾ�ാണ് വീ�ം �ളിൽ അ��യനം
ആരംഭി��തിനായി സർ�ാർ
തീ�മാനി�ി��ത്;

(എ) ആദ� ഘ��ിൽ ഒ�് �തൽ ഏഴ്  വെര �ാ�ക�ം
പ�് �തൽ പ��് വെര �ാ�ക�ം �ടർ�്
നവംബർ 15 �തൽ 8,9 �ാ�ക�ം
ആരംഭി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്.

(ബി)

പതിെന�് വയ�ിന് താെഴ��വർ�് േകാവിഡ്
വാ�ിേനഷൻ നൽകിയി�ി�ാ� സാഹചര��ിൽ

െചറിയ ��ികൾ ഉൾെ�െട��വർ ��കളിൽ
വ�് �ാ�കളിൽ പെ���േ�ാൾ േകാവിഡ്
വ�ാപനം ഉ�ാകാതിരി��തിനായി സർ�ാർ
എെ�ാെ� �ൻക�തൽ നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  മാനദ� �കാര�� സാ�ഹ� അകലം
��കളിൽ പാലി���മായി ബ�െ��്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് വിശദമായ മാർ�േരഖ
�റെ��വി�ി��്. ഒ� �ാ�ിെന ര�ായി വിഭജി�്
ഒ� സമയം പരമാവധി �ാ�ി�� ��ിക�െട
പ�തി ��ികൾ ഹാജരാ�� വിധ�ിൽ ഒ�
ബ�ിൽ 2 ��ികെള വീതമാണ് �മീകരി�ി��ത്.
1000 ��ികൾ ��ത�� ��കളിൽ ആെക

��ിക�െട 25% മാ�ം ഒ� സമയ�് ക�ാ�സിൽ
വ�� രീതിയി�ം, ��ിക�െട എ�ം �മീകരി�്
നിയ�ി��തിനായി ഓേരാ �ാ�ിെല�ം
��ികെള ബാ�കളായി തിരി�� രീതിയി�ം
സംവിധാന�ൾ ഏർെ����ത് സംബ�ി�്

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �റെ��വി�
മാർ�േരഖയിൽ വിശദീകരി�ി��്. ഓേരാ
ബാ�ി�ം �ടർ�യായി 3 ദിവസം (വിദ�ാർ�ികൾ

അധിക�� ��കളിൽ ര�് ദിവസം) �ളിൽ
വരാ�� അവസരം ഒ��ം. അ�� ബാ�്
അ�� �� ദിവസമായിരി�ം �ളിെലേ��ത്.
ഒ� ബാ�ിൽ ഉൾെ�� വിദ�ാർ�ി �ിരമായി

അേത ബാ�ിൽ തെ� �ടേര�താണ്. ആേരാഗ�

�ര�ാ കാര��ൾ സംബ�ി�  ്�ൾ
�റ��തി� ��് തെ� അ��ാപകർ, ഇതര
ജീവന�ാർ, ര�ിതാ�ൾ, ��ികൾ എ�ിവർ�്
ആേരാഗ� വ��ിെ� േന�ത��ിൽ

േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ നൽ��താണ്.

(സി) ദീർഘകാലമായി അട�് കിട�� �ൾ
െക�ിട�ൾ�് ഉ�ാേയ�ാ�� ബല�യ�ം

(സി) �ൾ �റ��തിന് �േ�ാടിയായി ��ം
പരിസര�ം ��ിയാ��തി�ം അ�നശീകരണം
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ജീവജാല�ൾ കയറി ���ത് �ലം
ഉ�ാേയ�ാ�� അപകട��ം ��ിൽ
ക�െകാ�് ��ിക�െട �ര� ഉറ�്
വ���തിന് സർ�ാർ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ഇതിേനാടകം ൈകെ�ാ�ി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

നട��തി�ം വിവിധ വ��കൾ പി.ടി.എ./
എസ് .എം.സി., �വജന സംഘടനകൾ, അ��ാപക
സംഘടനകൾ �ട�ിയവ�െടെയ�ാം
സഹകരണേ�ാെട�� �വർ�ന�ൾ�് �പം
നൽകിയി��്. ദീർഘകാലമായി �ൾ അട�
കിട�തിനാൽ ഇഴജ��ൾ കയറി ഇരി�ാൻ
സാധ�ത�� ഇട�ൾ ��മായി പരിേശാധി�്
അവ�െട സാ�ിധ�മിെ��് ഉറ� വ��ി

ആവശ��� �ടർനടപടി സ�ീകരി��തിന്
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �റ�ിറ�ിയ

മാർ�േരഖയിൽ നിർേ�ശം നൽകിയി��്. വിവിധ
വ��ക�മായി (ആേരാഗ�ം, ഗതാഗതം, തേ�ശ
സ�യം ഭരണം) ചർ�കൾ �ർ�ിയാ�ി �ൾ
�റ���മായി ബ�െ��് നടേ��

�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത �ൾ
െക�ിട�ൾ�് ഫി�്നസ്  സർ�ിഫി��്
ലഭ�മാ��തിനായി അതാത് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��മായി ബ�െ��് നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�് �ഥമാ��ാ പകർ�്
നിർേ�ശ�ം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


