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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1704 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഭി�േശഷി�ാ�െട േ�മപ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി സി. െക. ആശ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

Dr. R. Bindu
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� ഭി�േശഷി
വിഭാഗ�ിൽെ��വെര സ�ഹ�ിെ�

�ഖ�ധാരയിൽ എ�ി��തിന് നട�ിലാ�ിവ��
�വർ�ന�ൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ിൽെ��വെര

സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിേല�്
എ�ി��തിനായി സാ�ഹ�നീതി ഡയറ�േറ�്,
േകരള സാ�ഹ��ര�ാ മിഷൻ, േകരള സം�ാന

വികലാംഗേ�മ േകാർ�േറഷൻ, എംേ�ാെ��്
ഡയറ�േറ�്, െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�്
എ�ിവ �േഖന പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.
സാ�ഹ�നീതി ഡയറ�േറ�്�േഖന നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തികൾ അ�ബ�ം I ആയി

േചർ��. േകരള സാ�ഹ��ര�ാ മിഷൻ �േഖന
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ േകരള
സാ�ഹ��ര�ാ മിഷൻ 'അ�യാ�' എ�
േപരി�� ഒ� സമ� പരിപാടി നട�ാ�ി വ��.
ഘ�ം ഘ�മായാണ് അ�യാ�യിെല പ�തികൾ
നട�ാ�ി വ��ത്. ഭി�േശഷികൾ എ��ം
േനരെ� കെ���തി�ം, ഇടെപ��തി�ം
െതറാ�ികൾ, പരിശീലന�ൾ, ചികി�കൾ

�ട�ിയവ നൽ��തി�� സംവിധാന�ളാണ്
ആദ� ഘ�മായി നട�ാ��ത്. അ�യാ��െട
ഭാഗമായി നിലവിൽ നട�ിലാ�� �വർ�ന�ൾ

അ�ബ�ം II ആയി േചർ��. േകരള
സം�ാന വികലാംഗേ�മ േകാർ�േറഷൻ �േഖന
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ അ�ബ�ം III
ആയി േചർ��. എംേ�ാെ��് ഡയറ�േറ�്
�േഖന നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ
െതാഴിൽരഹിതരായ �വജന�ളിൽ
ഭി�േശഷി�ാരായ ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട സമ�
െതാഴിൽ �നരധിവാസം നാഷണൽ എംേ�ാെ��്
സർ�ീസ്  വ��് �േഖന ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തിയാണ് ൈകവല�. െവാേ�ഷണൽ
ആ�് കരിയർ ൈഗഡൻസ് , ക�ാസി�ി
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ബിൽഡിംഗ്, മൽസര പരീ�കൾ��
പരിശീലനം, സ�യം െതാഴിൽ വാ� പ�തി
എ�ി�െന നാല് ഘടക�ളാണ് ടി
പ�തിയി��ത്. ടി പ�തി �വർ�ന�ൾ

സംബ�ി� അതാത് ജി�കളിെല �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തിനായി സബ് റീജ�ണൽ
എംേ�ാെ��് ഓഫീസർമാെരയാണ്
�മതലെ���ിയി��ത്. (പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം IV ആയി േചർ��.)
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�് �േഖന നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തികൾ സം�ാനെ�

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ ഒ� �തൽ എ�് (1 �തൽ
8) വെര�� �ാ�കളിൽ പഠി��
ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികെള സ�ഹ�ിെ�

�ഖ�ധാരയിേല�് എ�ി��തിേല�് അടി�ാന

വിദ�ാഭ�ാസം േന��തിനായി സർ�ാർ അവശ�ം
േവ� സാ��ിക സഹായം നൽകി വ��. കാ�
ൈവകല�ം, �വണൈവകല�ം, മാനസികമായ
െവ�വിളി േനരി��വർ, അ�ിസംബ�മായ

ൈവകല����വർ എ�ിവർ�് സാ��ിക

സഹായം നൽകി വ���്. ��് ആ�്

േ�ഷനറി അലവൻസ് , �ണിേഫാം അലവൻസ് ,
�ാൻേ�ാർ�് അലവൻസ് , എേ�ാർ�് അലവൻസ് ,
റീേഡ�് അലവൻസ്  എ�ീ ഇന�ളിലായാണ് �ക
വിതരണം െച� വ��ത്. ഇതിൽ റീേഡ�്
അലവൻസ്  കാ� ൈവകല���വർ�് മാ�മായി
നിജെ���ിയിരി��. ഇതി� �റേമ
ഭി�േശഷി�ാരായ വിദ�ാർ�ികൾ�്

െ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.
മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� ��ികെള
പഠി�ി��തിനായി െ�ഷ�ൽ പാേ��ം
നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത േകാവിഡ്  19െ�
പ�ാ�ല�ിൽ �ൾ ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട
പരിധിയിൽ വരാ� െ�ഷ�ൽ വിദ�ാലയ�ളിെല
എ�ാം �ാ�് വെര�� കാ�, േകൾവി
പരിമിതിക�� ഭി�േശഷി ��ികൾ�ം ശാരീരിക
അവശതകൾ/�യാസ�ൾ �ലം ത��െട
വീ�കളിൽ തെ� �ടർ� െകാ�് റിേസാ�്
അ��ാപക�െട സഹായേ�ാെട വിദ�ാഭ�ാസം
േന�� ഒ� �തൽ എ�ാം �ാ�് വെര��
��ികൾ�ം ��കൾ �റ� �വർ�ി���വെര

'ഭ�� ഭ�താ അലവൻസ് ' ഭ��കി�കളായി
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നൽ�വാ�ം ഉ�രവായി��്. ഇവ� �റേമ സമ�
ശി�ാ േകരളയിൽ നി�ം ഭി�േശഷി�ാരായ
��ികൾ�് േവ�ി ചില സഹായ പ�തിക�ം
നട�ാ�ി വ��. ആയത് അ�ബ�ം V ആയി

േചർ��.

(ബി) േകാവിഡ്  19 മഹാമാരി കാരണം വീ�കളിൽ തെ�
കഴിേയ�ിവ� ഭി�േശഷി
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് അവശ�േസവന��ം
സഹായ��ം ലഭ�മാ��തിന് നട�ിലാ�ിയ
�വർ�ന�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  19 കാരണം വീ�കളിൽ കഴി��
ഭി�േശഷി�ാർ�ം ഇവ�െട ര�ിതാ�ൾ�ം
മാനസിക പി�ണ ലഭ�മാ��തി�ം, അവശ�
േസവന��ം, സഹായ��ം വീ� പടി�ൽ
എ�ി�ക എ� പ�തി നട�ാ��തിെ�
ഭാഗമായി സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� േന�ത��ിൽ

വിദ�ാഭ�ാസം, തേ�ശ സ�യംഭരണം, ആേരാഗ�ം,
വനിതാ-ശി� വികസന വ��ക�െട
സഹകരണേ�ാെട "സഹജീവനം" ഭി�േശഷി
സഹായ േക��ൾ സം�ാനെ� ��വൻ
േ�ാ�കളി�ം ആരംഭി�ി��്.
ഭി�േശഷി�ാ�െട�ം ��ംബ�ിെ��ം

മാനസികാേരാഗ� സംര�ണ�ിനാ��

കൗൺസിലിംഗ് റഫറൽ േസവന�ൾ, േകാവിഡ് ,
�ളയം േപാ�� ��തി �ര��ളിൽ നി��
സംര�ണം, ഭി�േശഷി�ാെര പരിചരി��
ര�ിതാ�ൾ േകാവിഡ്  ബാധിതരാ��
സാഹചര��ിൽ ഭി�േശഷി�ാർ�്
�ര�ിതമായി താമസ സൗകര�ം ഒ��ാൻ
�മീകരണ�ൾ െച��തിന് സഹായം
ലഭ�മാ�ൽ, ഭി�േശഷി�ാ�െട വാ�ിേനഷൻ
നടപടികൾ ഉറ�് വ��ൽ, മ��്, ഭ�ണം
�തലായവ ലഭ�മാ��തിന് സ��
സംഘടനക�െട േസവനം ഉറ�ാ�ൽ
എ�ിവയാണ് ഈ പ�തി�െട �ധാന ഇടെപടൽ
േമഖലകൾ. േകരള സാ�ഹ��ര�ാ മിഷൻ �േഖന
റീജിയണൽ ഏർളി ഇ�ർെവൻഷൻ െസ��കൾ,
ഓ�ിസം െസ��കൾ, െ�ഷ�ൽ അ�ണവാടികൾ
എ�ിവയി�െട േകാവിഡ്  19 മഹാമാരി കാരണം
വീ�കളിൽ തെ� കഴിേയ�ി വ� ഭി�േശഷി
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് െതറാ�ിക�ം
േസവന��ം ഓൺൈലനായി നൽകിയി��്.
േകരള സം�ാന വികലാംഗ േ�മ േകാർ�േറഷൻ
ജി�കൾ േതാ�ം ക�ാ�കൾ സംഘടി�ി�്
സൗജന�മായി സഹായ ഉപകരണ�ൾ വിതരണം
െച�ി��്. ഭി�േശഷി�ാർ�് േകാവിഡ്  കാല�്

േലാ�റി ധനസഹായം ആയി 5000/- �പ വീതം
545 േപർ�് അ�വദി�ി��്. േകാവിഡ്  19
മഹാമാരി കാല�് ഭി�േശഷി�ാരായ
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് എംേ�ാെ��് എ�്േച�്

രജിേ�ഷൻ, ���ൽ ഉൾെ�െട��
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േസവന�ൾ �ർ�മാ�ം ഓൺൈലനിൽ
ആ�ിയി��്.

(സി)

സം�ാനെ� ഭി�േശഷി�ാർ�് ആേരാഗ�

ഇൻ�റൻസ്  നൽ��തി�� പ�തി
പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. ഭി�േശഷി�ാർ�ായി നിലവി��
ഇൻ�റൻസ്  പ�തിയായ നിരാമയ പ�തിയിൽ
നാഷണൽ ��് ആ�് �കാര�� നാല് വിഭാഗം
ഭി�േശഷിത���വർ�ാണ് പരിര� നൽ��ത്.
ഉയർ� പി�ണ ആവശ��� ഭി�േശഷി�ാ�െട
ആേരാഗ� പരിര� ഉറ�ാ�വാൻ സം�ാന

സർ�ാർ ��തായി ആവി�രി� പ�തിയാണ്
'അനാമയം സമ� ഇൻ�റൻസ്  പ�തി ' . ��ത
പ�തി�ായി 2235-02-101-55 NP ശീർഷക�ിൽ

99.99 ല�ം �പ അധികമായി
വകയി��ണെമ� സ��് ക��ി ശിപാർശ
െച�ി��് .

(ഡി) ഭി�േശഷി�ാ�െട �നരധിവാസ�ി�ളള

അതിജീവനം പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ാ�െട േ�മം
ഉറ�വ���തിന് NGO സഹകരണേ�ാ��ടി

ഭി�േശഷി�ാർ�ായി സമ� വികസന
പ�തികൾ നട�ാ��തി�� അതിജീവനം
പ�തി 2019-20 സാ��ിക വർഷം �തൽ
നട�ിലാ�ി വ��. േക� സർ�ാർ നട�ാ�ി
വ�� ദീൻദയാൽ റീഹാബിലിേ�ഷൻ പ�തി�െട
അടി�ാന�ിലാണ് ടി മാ�കാ േ�ാജ�കൾ
ത�ാറാ�ിയി��ത്. ഈ പ�തിയിൽ
�ധാനമായി 5 പ�തികളാണ്
ഉൾെ���ിയി��ത്. 1. ഭി�േശഷി�ാർ��
െതാഴിൽ പരിശീലന പ�തി 2.
ഭി�േശഷി�ാർ�� പകൽ പരിപാലന
േക��ൾ/Community Assisted Living Project
3. കാ�ൈവകല���വർ�ം ��ിപരമായ
െവ�വിളി േനരി��വർ�ം വിവര സാേ�തിക
വിദ�യി�െട ഉ�മനം ല��മി�� പ�തി (ICT
Based Training Programme) (INSIGHT Project)
4. മാനസിക െവ�വിളി േനരി��വർ�� മാ�കാ
�നരധിവാസ പ�തി 5. മാനസിക െവ�വിളി
േനരി��വർ�� ജീവേനാപാധിയി�െട��
�നരധിവാസ പ�തി (Sheltered Workshop) (40
വയ�ിന് �കളിൽ �ായ��വർ)
മാനസികെവ�വിളി േനരി�� 18 വയ� �തൽ 40
വയ� വെര �ായ��വരാണ് 1 �തൽ 4
വെര�� േമൽ പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ൾ. 13
ഓൺേഗായിംഗ് NGO-കളിെല 600
�ണേഭാ�ാ�ൾ�ായി 2019-20-ൽ 92,46,986/-
�പ�ം, 2020-21-ൽ 83,36,984/- �പ�ം
ധനസഹായമായി അ�വദി�ി��്. 2017
ഡിസംബർ 3ന് േലാക ഭി�േശഷി
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ദിനാചരണേ�ാട�ബ�ി�  ്എറണാ�ളം
ജി�യിൽ എംേ�ാെ��് വ��് 'അതിജീവനം' എ�
േപരിൽ െതാഴിൽേമള സംഘടി�ി�തിൽ 18 േപർ�്
േജാലി നൽകി. 2018-ൽ െകാ�ം, േകാഴിേ�ാട്
എ�ീ ജി�കളിൽ നട� െതാഴിൽ േമളയിൽ 273
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ പെ���തിൽ 23 േപർ�്
േജാലി നൽകി. 2018-19 സാ��ിക വർഷം
അതിജീവനം െതാഴിൽ േമള തി�വന��രം,
െകാ�ം, എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ
ജി�കളിൽ നട�ക��ായി. ടി േമളയിൽ 2202
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ പെ���ക�ം, 83 േപർ�്
േജാലി ലഭി�ക�ം െച�. 2019-2020, 2020-2021
കാലയളവിൽ േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട
പ�ാ�ല�ിൽ അതിജീവനം പ�തി
നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


