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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 149 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഭി�േശഷി�ാർ�� അവാർഡ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീ. പി. മ�ി��ി 

null
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന സർ�ീസിൽ ഭി�േശഷി�ാർ�്
നിലവിൽ ലഭി�� സംവരണ�ം മ�്
ആ��ല���ം ലഭ�മാ��തിേനാെടാ�ം
അ�േയാജ�മായ ത�ികകൾ കെ���തി��
സംവിധാനെ� �റി�  ്ആേലാചി��േ�ാ;
എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(എ) (എ) ഉ�്. RPWD Act 2016 െ�
അടി�ാന�ിൽ ഭി�േശഷി�ാർ�്
നിയമന�ിന് അ�േയാജ�മായ ത�ികകൾ
കെ���തിനായി ഒ� വിദഗ്ധ സമിതി (Expert
Committee) സർ�ാർ �പീകരി�ി��്. ഈ
വിദഗ്ധ സമിതി�െട നിർേദശ �കാരം ഓേരാ
ത�ികക�േട�ം physical and functional
assessment ത�ാറാ��തിനായി National
Institute of Speech & Hearing (NISH)-ൽ
�വർ�ി�� േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിെയ സർ�ാർ
�മതലെ���ക�ം ഇവ�െട കെ���കൾ

േമൽ വിദഗ്ധ സമിതി വിശദമായി പരിേശാധി�്
ഓേരാ ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ി�ം അ�േയാജ�മായ
ത�ികകൾ കെ���തി�� �പാർശ
സമർ�ി�ക�ം അതിെ� അടി�ാന�ിൽ

സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം െച���്.
ഇ�െന കെ��� ത�ികകളിലാണ്
ഭി�േശഷി�ാർ�് നി�യി�െ�� സംവരണം
അ�വദി�  ്പി എസ്  സി വഴി നിയമനം നട�ി

വ��ത്.

(ബി) ഭി�േശഷി�ാർ�േവ�ി നാഷണൽ ഇൻ�ി��്
ഓഫ് �ീ�  ്& ഹിയറിംഗ് (നിഷ്)-മായി േചർ�്
എെ��ാം പ�തികൾ�ാണ് �പം നൽകി
വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) (ബി) ഭി�േശഷി�ാർ�േവ�ി നാഷണൽ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് �ീ�  ്& ഹിയറിംഗ് (നിഷ്)-മായി
േചർ�് നട�� പ�തികൾ �വെട േചർ��. 1.
അ�ാദമിക് േ�ാ�ാ�കൾ 2. �ിനി�ൽ
േസവന�ൾ 3. NISH ഓൺൈലൻ ഇ�റാ�ീവ്
ഡിസബിലി�ി അവേബാധ േബാധവൽ�രണ
െസമിനാർ (NIDAS) 4. ഇെ�ാേവഷൻ ആൻഡ്

എ�ർെ�ന�ർഷിപ് െസ�ർ 5. െടലി
റീഹാബിലിേ�ഷൻ �ണി�് 6. േകാ�ീെഹൻസീവ്
േ�ാബൽ െഡവലപ് െമ�ൽ ഡിേല �ിനിക് 7.
�തിതരംഗം പ�തി�െട േസാഷ�ൽ ഓഡി�് 8.
േകരള വികസന�ം ഇെ�ാേവഷൻ �ാ�ജിക്
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കൗൺസി�ം (K-DISC) പി�ണ�� ��്

വി�് ഡിെസബിലി�ീസ്  (I-YwD) േ�ാ�ാം 9.
ൈവകല��� ��ിക�െട മാതാപിതാ�ൾ�ായി
ഘടനാപര�ം സമയബ�ിത�മായ ശാ�ീകരണ

പരിപാടി - STEPP 10. െസ�ർ േഫാർ അസി�ീവ്
െടക് േനാളജി ആൻഡ്  ഇ�േവഷൻ 11. ബധിര
േകാേളജ്  12. ബാരിയർ �ീ കാ�സ്

(സി)

�വർ�ന മികവിെ� അടി�ാന�ിൽ

സർ�ാർ, െപാ�-സ�കാര� േമഖലകൾ
എ�ിവിട�ളിൽ �വർ�ി��

ഭി�േശഷി�ാർ�് നിലവിൽ നൽകി വ��
അവാർഡിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) (സി)&(ഡി) �വർ�ന മികവിെ�
അടി�ാന�ിൽ സർ�ാർ, െപാ� - സ�കാര�
േമഖലകൾ എ�ിവിട�ളിൽ �വർ�ി��

ഭി�േശഷി�ാർ�് അവാർഡ്  നൽകി വ��.
30/07/2021 തിയതിയിെല സ.ഉ.(സാധാ) നം.
512/2021/സാ.നീ.വ ഉ�രവ് �കാരം, സ൪�ാ൪
േമഖലയി�ം, െപാ�േമഖലയി�ം, സ�കാര�
േമഖലയി�ം മിക� േസവനം കാ� െവ��
ഭി�േശഷി�ാരായ ജീവന�ാർ�ം, ഏ��ം
��തൽ ഭി�േശഷി�ാർ�് െതാഴിൽ നൽകി
മാ�ക ��ി�� െതാഴി�ടമകൾ�ം,
ഭി�േശഷി�ാർ�് േവ�ി മാ�കപരമായ േസവനം
കാ�െവ�� �ാപന�ൾ�ം ഉൾെ�െട
സം�ാന ഭി�േശഷി അവാ൪ഡ്നൽകി വ��.
�ടാെത ഭി�േശഷി േമഖലയിൽ മിക� �കടനം
കാ�െവ�� ഭി�േശഷി�ാർ�് നാഷണൽ
അവാർ�ം നൽകി വ��. 2021-22 വർഷം �തൽ
�ൻ വർഷ�ളിൽ പരിഗണി�ി�� വിഭാഗ�െള
�ടാെത �തിയ കാ�ഗറികൾ
ഉൾെ���ിെ�ാ�ം, അവാർഡ്  �ക
പരി�രി�െ�ാ�ം സം�ാന ഭി�േശഷി
അവാർഡ്  �നസംഘടി�ി�ി��. �ൻ
വർഷ�ളിൽ 3 വിഭാഗ�ളിലായി 27 അവാർഡ്
നൽകി വ�ി��ത്, �ന:സംഘടി�ി�  ്19
വിഭാഗ�ളിലായി 35 അവാർ�കളാണ് നിലവിൽ
നൽ��ത്.

(ഡി) ഭി�േശഷി�ാരായ ജീവന�ാർ�്
ആ�വിശ�ാസ�ം �വർ�ന മിക�ം
വർ�ി�ി��തിന് ��ത അവാർഡ്
വി�ലെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) (സി)&(ഡി) �വർ�ന മികവിെ�
അടി�ാന�ിൽ സർ�ാർ, െപാ� - സ�കാര�
േമഖലകൾ എ�ിവിട�ളിൽ �വർ�ി��

ഭി�േശഷി�ാർ�് അവാർഡ്  നൽകി വ��.
30/07/2021 തിയതിയിെല സ.ഉ.(സാധാ) നം.
512/2021/സാ.നീ.വ ഉ�രവ് �കാരം, സ൪�ാ൪
േമഖലയി�ം, െപാ�േമഖലയി�ം, സ�കാര�
േമഖലയി�ം മിക� േസവനം കാ� െവ��
ഭി�േശഷി�ാരായ ജീവന�ാർ�ം, ഏ��ം
��തൽ ഭി�േശഷി�ാർ�് െതാഴിൽ നൽകി
മാ�ക ��ി�� െതാഴി�ടമകൾ�ം,
ഭി�േശഷി�ാർ�് േവ�ി മാ�കപരമായ േസവനം
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കാ�െവ�� �ാപന�ൾ�ം ഉൾെ�െട
സം�ാന ഭി�േശഷി അവാ൪ഡ്നൽകി വ��.
�ടാെത ഭി�േശഷി േമഖലയിൽ മിക� �കടനം
കാ�െവ�� ഭി�േശഷി�ാർ�് നാഷണൽ
അവാർ�ം നൽകി വ��. 2021-22 വർഷം �തൽ
�ൻ വർഷ�ളിൽ പരിഗണി�ി�� വിഭാഗ�െള
�ടാെത �തിയ കാ�ഗറികൾ
ഉൾെ���ിെ�ാ�ം, അവാർഡ്  �ക
പരി�രി�െ�ാ�ം സം�ാന ഭി�േശഷി
അവാർഡ്  �നസംഘടി�ി�ി��. �ൻ
വർഷ�ളിൽ 3 വിഭാഗ�ളിലായി 27 അവാർഡ്
നൽകി വ�ി��ത്, �ന:സംഘടി�ി�  ്19
വിഭാഗ�ളിലായി 35 അവാർ�കളാണ് നിലവിൽ
നൽ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


