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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6385 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഭി�േശഷി വിദ�ാർ�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) ��ിമാ��ം, ഓ�ിസം, െസറി�ൽ പാൾസി
�ട�ി ഭി�േശഷി�� വിദ�ാർ�ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസ �േരാഗതി�ം സംര�ണ�ി�മായി

ഈ സർ�ാർ എ�് നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) അ�ാദമികമായ അധിക പി�ണ ��ിമാ��ം,
ഓ�ിസം, െസറി�ൽ പാൾസി �ട�ിയവ ബാധി�
ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികൾ�് നൽ��തിനായി
എലെമ�റി, െസ��റി വിഭാഗ�ളായി 2886
െ�ഷ�ൽ എഡ�േ�േ��ിെന നിയമി�ി��്.
ആർ.സി.ഐ രജിേ�ഷൻ ഉ� െ�ഷ�ൽ
എഡ�േ�േ��ം ഇതിൽ ഉൾെ���. അധിക
പി�ണ എ� നില�് 168 ബി.ആർ.സി.കളിലായി
ഓ�ിസം െസ��കൾ ആരംഭി�ി��്. ഈ ഓ�ിസം
െസ�റിൽ വ�  ്ഈ ��ികൾ�് �േത�ക
പരിശീലന�ം െസൻസറി െതറാ�ി ഉൾെ�െട��
മ� അ�ബ� സൗകര���ം നൽകി വ��.
വിദ�ാലയ�ൾ, വിവിധ പ�ായ�കൾ,
ബി.ആർ.സി കൾ എ�ിവയിൽ െ�ഷ�ൽ െകയർ
െസേ��് �ട�ിയി��്. അ�ാദമിക പി�ണാ
സംവിധാനം നൽ��തിനായി െ�ഷ�ൽ
എഡ�േ�േ��ിെ� േന�ത��ിൽ െറമഡിയൽ
ടീ�ിംഗ് നട���്. �ടാെത സവിേശഷ
വിദ�ാലയ�ളിെല ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികൾ�്
േജ�ാതിർമയി എ� �-ട�ബ് ചാനലി�െട
അ�ാദമിക�ം അ�ാദമിേകതര�മാ��
�വർ�ന�ൾ നൽകി വരികയാണ്.
ര�ാകർ�ാ�ൾ�് ' �ര�' എ� േപരിൽ
േബാധവൽ�രണ ക�ാ�െയ�കൾ �ൾ
�ഖാ�ിരം സംഘടി�ി� വ��. �ടാെത താെഴ
പറ��വ പരിഗണനയി��്; ഓേരാ
പ�ായ�ി�ം ഭി�േശഷി ��ികൾ�് �േത�ക
പരിഗണന�ം പരിഹാര േബാധന�വർ�ന��ം

നൽ��തിനായി െ�ഷ�ൽ െകയർ െസ��കൾ.
ഓേരാ പ�ായ�ിേല�ം ഒ�
െപാ�വിദ�ാലയ�ിെല�ി�ം ഒ� െ�ഷ�ൽ
െകയർ െസ�ർ. അതാത് പ�ായ�കളിെല

�േത�ക പരിഗണന അർഹി�� ��വൻ
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��ിക�േട�ം സമ�മായ വിശദാംശ�ൾ ഈ
േക��ിൽ ലഭ�മാ�ക വിവിധ
വിഭാഗ�ളിൽെ��� ഓേരാ ഭി�േശഷി ��ി�ം
അ�േയാജ�മായ പരിഹാര േബാധന
�വർ�ന�ൾ നൽ��തിന് ആവശ�മായ

ടീ�ിംഗ്, േലണിംഗ് െമ�ീരിയ�കൾ ഈ
േക��ളിൽ ലഭ�മാ�ക സമ�ശി�ാ േകരള�്
കീഴിൽ �വർ�ി�വ�� 2500 ഓളം െ�ഷ�ൽ
എഡ�േ��ർമാ�െട േസവനം വിദ�ാലയ�ൾ
േക�ീകരി�  ്�വർ�ി�� െപഷ�ൽ െകയർ
െസ��കളിൽ ലഭ�മാ�ക. െ�ഷ�ൽ
എഡ�േ��ർമാ�െട �റ�� പ�ായ�കളിൽ

ആവശ��ി�� െ�ഷ�ൽ എഡ�േ��ർമാെര
നിയമി�ക ഭി�േശഷി ��ികൾ�് ആവശ�മായ

സഹായ ഉപകരണ�ൾ, ക�ടകൾ,
ചലനസഹായ ഉപകരണ�ൾ, �വണ സഹായ
ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ ��വൻ ഭി�േശഷി
��ികൾ�ം ലഭ�മാ�ക �തന സാേ�തിക
വിദ��െട സാധ�തകൾ പരമാവധി
�േയാജനെ����തിന് സാഹായകരമാ��
വിധ�ിൽ ഓേരാ െ�ഷ�ൽ െകയർ
െസ��കളിേല�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ
വികസി�ി�ക

(ബി)

ഭി�േശഷി�� ��ികെള എ�കാരം
പഠി�ി�ണെമ�ാണ് സംേയാജിത വിദ�ാഭ�ാസ
പ�തി നി�ർഷി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശാരീരികേമാ മാനസികേമാ ��ിപരേമാ
ൈവകാരികേമാ ആയ പരിമിതികൾ ഉ�
��ികൾ�്, മ� ��ികേളാെടാ�ം �ല�ത േയാെട
പെ���ാൻ കഴിയാതിരി�കയാണ്
ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട പരിമിതി.
ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികെള േവർതിരി�
കാണാതിരി�ക എ�ത് രാജ�ാ�ര തല�ിൽ

അംഗീകരി�െ�� ഉട�ടി�െട ഭാഗമാണ്.
സ�ാ�യത��ം വ��ിത��ം

ഉറ�വ��ിെകാ�� പരി�ർണ സാ�ഹ�
പ�ാളി�ം ഓേരാ ��ി�േട�ം അവകാശമാണ്
എ� ആശയം ഉൾെ�ാ�െകാ�ാണ്
ഉൾേചർ�ൽ വിദ�ാഭ�ാസം നട�ിലാ��ത്. ഈ
��ികെള െപാ�ജീവിത�ിെ��ം

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ��ം �ഖ�ധാര�െട
ഭാഗമാ�ാ�� തീ��മം നട� വ��.

(സി) ഭി�േശഷി�� ��ികൾ പഠി�� െ�ഷ�ൽ
��കൾ�് എയ്ഡഡ്  പദവി നൽ�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി)
നിലവിൽ പരിഗണനയിലി�.

(ഡി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് പഠനം
നട��തിനായി ക�ീഷെന നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവിൽ പരിഗണനയിലി�.
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വിശദമാ�ാേമാ?

െസ�ൻ ഓഫീസർ


