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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1326 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഭി�േശഷി വിദ�ാർ�ികൾ േനരി�� �യാസ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ ,
�ീ വി േജായി, 

�ീ. െക. േ�ം�മാർ, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

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

(എ) േകാവിഡ്  കാല�് ഓൺൈലൻ
പഠനരംഗ�് ഭി�േശഷി വിദ�ാർ�ികൾ േനരി��
�യാസ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)
��യിൽെ��ി��്.

(ബി) ഇ�ാല�് ഭി�േശഷി വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന
േ�ാ�ാഹന�ിെ� ഭാഗമായി സർ�ാർ
എെ��ാം പ�തികൾ നട�ിലാ�ിവ��;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) 21 തരം ൈവകല��ൾ അ�ഭവി��വർ�്
ഗവൺെമ�ിെ� വിവിധ ഉ�ര�ക�െട

അടി�ാന�ിൽ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
നട�� എ�ാ െപാ� പരീ�കൾ�ം അർഹമായ
പരീ�ാ��ല��ൾ നൽകി വ���്. 40 % േമാ
അതിലധികേമാ ൈവകല���വർ�ാണ്
ഇ�ര�ി�� സഹായ�ൾ നൽ��ത്.
ഭി�േശഷി ��ികൾ�് അ�േയാജ�മായ നിരവധി
പഠന �വർ�ന�ൾ വിവിധ വിദ�ാഭ�ാസ
ഏജൻസികൾ നട�ിലാ�ി വ��. സമ� ശി�ാ
േകരളയിൽ നി�ം ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട
പഠന േ�ാ�ാഹന�ിെ� ഭാഗമായി േകാവിഡ്
കാല�് �വെട പറ�� പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ി��്. 1. േകാവിഡിെ�
പ�ാ�ല�ിലാണ് ഫ�് െബൽ ഓൺൈലൻ
�ാ�കൾ ആരംഭി�ിരി��ത്. ൈക�് വിേ��്
ചാനലി�െട �േ�പണം െച� �ാ�കൾ എ�ാ
��ികേള�ം ല��ം വ�ായി��. എ�ാൽ ഈ
�ാ�കൾ ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികൾ�്
ഫല�ദമായി��ി�. അവർ�് േവ�ി ഫ�്
െബ�ിെ� �വ� പിടി�  ്ൈവ�് േബാർഡ്  എ�
േപരിൽ �ാ�കൾ ആരംഭി�. വിവിധ
കാ�ഗറിയിൽെ�� ഭി�േശഷി�ാരായ ��വൻ
��ികൾ�ം േവ�ിയാണ് ൈവ�് േബാർഡ്
�ാ�കൾ ആരംഭി�ത്. വിവിധ �ട�ബ്
ചാന�കൾ, െവബ് ൈസ�് എ�ിവ�െട
സഹായേ�ാെട െ�ഷ�ൽ എഡ�േ��ർമാർ
�ാ�കൾ ��ികളിെല�ി�ക�ം െച���്.
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ഏ�ിൽ മാസം �തൽ തെ� െ�ഷ�ൽ
എഡ�േ��ർമാ�െട േസവനം ഉറ�് വ��ി. 2.
കിട�ിലായ ��ികൾ ഉൾെ�െട�� ഭി�േശഷി
��ികൾ�് �ൻഗണനാ �മം നി�യി�  ്ടാബ്
െല�കൾ വിതരണം െച�. നിരവധി ��ികൾ�്
വിവിധ സംഘടനക�െട�ം വ��ിക�െട�ം

സഹായേ�ാെട െടലിവിഷൻ സൗകര�ം
ഏർെ���ി. 3. േടാ�ിംഗ് െട�്�്
(ശ�പാഠ�ൾ) ത�ാറാ�ി ��ികൾ�് നൽകി.
4. ഡിജി�ൽ വീഡിേയാ �ാ�ക�െട
�ടർപി�ണാ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
��ികൾ�് വർ�് ഷീ�കൾ ത�ാറാ�ി നൽകി.
ശാരീരിക-മാനസിക െവ�വിളികൾ േനരി��
��ികൾ�ായി എസ് .സി.ഇ.ആർ�ി നട��
�വർ�ന�ൾ �വെട േചർ��. (i)
��ികാപഠനം േകരള�ിെല സവിേശഷ
വിദ�ാലയ�ളിെല (�വണ പരിമിതി)
അ��ാപകർ�് ഇ��ൻ ൈസൻ ലാംേഗ�ജിെ�
അടി�ാന പാഠ�ളാണ് 10 വീഡിേയാ
�ാ�കളി�െട നൽകിയത്. (ii)�തിപാഠം-
ഓഡീേയാ ൈല�റി കാ� െവ�വിളി േനരി��
��ികൾ�് മിക� ശ� ��ക�ൾ
ലഭ�മാ��തി�� പ�തി. 100 ദിവസം െകാ�്
100 ��ക�ൾ �വ��പ�ിേല�് മാ�ക
എ�താണ് ഈ പ�തി�െട ല��ം. ഹയർ
െസ��റി വിഭാഗ�ിെല എൻ.എസ് .എസ്
സ�� േസവക�െട േസവനം
�േയാജനെ���ിയാണ് ഇ� നട�ിലാ��ത്.
ഗണിനി�ഭ േകാവിഡ്  കാല�് പാഠ�പ�തി
വിനിമയം ഫല�ദമായി നിർവഹി�� തിന്
സവിേശഷ വിദ�ാലയ�ളിെല അധ�ാപകർ��
ഡിജി�ൽ സാേ�തിക പരിശീലനം നൽ��
പ�തി. 8 ബാ�കളിലായി 3300 അധ�ാപ കർ�്
��ത പരിശീലനം നൽ�ക��ായി. (iv)
സമീ�ാപ�തി േകരള�ിെല കാ� പരിമിതി
േനരി�� ��ികൾ പഠി�� സവിേശഷ
വിദ�ാലയ�ളിെല അ��ാപകർ�് ശാരദ
െ�യിൽ ൈറ�ർ എ� േസാെ��യ�മായി
ബ�െ���ി നൽ�� ഓൺൈലൻ അധ�ാപക
ശാ�ീകരണ പരിപാടിയാണിത്. (v) േതൻ�ട്
��ിപരിമിതരായ ��ികൾ�് പഠനപി�ണ
ഒ��� സംവിധാനമാണ് േതൻ�ട്
ആ�ിേ�ഷൻ. (vi)ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ
ശാരീരിക- മാനസിക െവ�വിളികൾ േനരി��
��ികൾ�ാ�� അ��പീകരണ ഡിജി�ൽ



3 of 3

�ാ�കൾ എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി �െട �ട�ബ്
ചാനലി�െട നൽകി വ��.

(സി) ��ത ��ികൾ പഠി�� െ�ഷ�ൽ ��കളി�ം
�ാർ�് �ാസ്  �ം ഒ���തിന് സർ�ാർ പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) കാ� പരിമിതി , �വണ പരിമിതി വിഭാഗം ��ികൾ
പഠി�� െ�ഷ�ൽ ��കളിൽ �ാർ�് �ാസ്  �ം
നിലവി��്.

(ഡി)
കാ��റവ്, േകൾവി�റവ്, ��ി പരിമിതരായ
വിദ�ാർ�ികൾ ഏ�ിവർ�� സിലബസ്
അ��ാപകർ�ം

ര�ിതാ�ൾ�ം �േയാജനെ���ാ�ത��

തര�ിൽ എ�ാ വിഷയ��െട�ം പഠന വീഡിേയാ
ത�ാറാ�ി സംേ�ഷണം െച�� പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) കാ�/േകൾവി/��ിപരിമിതി േനരി��
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി�� അ��പീകരണ
�ാ�കൾ നൽകി വ��. എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി
�െട ആഭി�ഖ��ിൽ ഫ�്െബൽ �ാ�കളിെല
�യാസേമറിയ ഭാഗ�ൾ അ��പീകരണം
നട�ി വീഡിേയാ �ാ�കളായി �ട�ബ് ചാനൽ
വഴി നൽകി വ��. സമ�ശി�ാ േകരള�െട
ആഭി�ഖ��ിൽ ൈവ�് േബാർഡ്  എ� പ�തി
�കാരം അ��പീകരണം നട�ിയ വീഡിേയാ
�ാ�ക�ം നൽ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


