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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 378 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ീ െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളിെല പഠന സാഹചര�ം െമ�െ���ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 

�ീ. െക. രാധാ��ൻ
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം
േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വ��ിന് കീഴി�ം പ�ിക
േഗാ�വർ� വ��ിന് കീഴി��� �ീ െമ�ിക്,
േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളിെല
ജീവിതാ�രീ��ം പഠന സാഹചര���ം
െമ�െ���ാൻ �� പതി�ി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ി� കീഴി�� എ�ാ
േഹാ��ക�ം നവീകരി� ന� പഠനാ�രീ�ം
��ി��തി� ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. അടി�ാന സൗകര���െ��്
ഉറ�് വ��ിയി��്. എ�ാ േഹാ��കളി�ം
�വർ�നം വിലയി���തിന് �ലം

എം.എൽ.എ. ര�ാധികാരിയായ ഉപേദശക
സമിതികൾ �പീകരി�ി��്. ��ത സമിതി
യഥാസമയം േയാഗം േചർ�് േഹാ��ക�െട
�വർ�നം വിലയി���തിന് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്.

പ�ികവർ� വികസന വ��ിെ� കീഴി�� �ീ-
െമ�ിക്, േപാ�്െമടിക് േഹാ��കളിെല ഭൗതീക
സാഹചര��ൾ ഉയർ��തിനായി വിവിധ
പ�തികൾ വ��് നട�ിലാ�ിയി��്.
േഹാ��ക�െട ഭൗതീക സാഹചര��ൾ
വർ�ി�ി��തി�ം, ��ജലം, �ചിത�ം എ�ിവ
ഉറ�ാ��തി�ം, വിദ�ാർ�ിക�െട �ര� ഉറ�്
വ���തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. ��ിക�െട �ര� ഉറ�്
വ���തിെ� ഭാഗമായി സി.സി.ടി.വി, മിനിമാ�്
ൈല�് അ�ി �തിേരാധ സംവിധാനം എ�ിവ
�ാപി�ി��്. 

��ിക�െട മാനസികേശഷി വർ�ി�ി�ക,
വ��ിത� വികസനം, പരീ�യിൽ മിക� വിജയം
ൈകവരി��തിന് മാനസികമായി �ാ�രാ�ക
എ�ിവ�ായി �ഡൻസ്  കൗൺസലർമാെര
നിയമി�ി��്. പഠന നിലവാരം
െമ�െ����തിനായി േഹാ��കളിൽ വിവിധ
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വിഷയ�ളിൽ 3 പാർ�് ൈടം ട��ർമാ�െട
േസവന�ം ലഭ�മാ�ിയി��്. 

�ീ-െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളിെല െമ�
കാലാകാല�ളിൽ ശാ�ീയമായി പരി�രി�ക�ം
�ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ക�ം െച�ി��്.
�ണിേഫാം ഉൾെ�െട�� മ�് െചല�ക�ം വ��്
വഹി��. 

േഹാ��കളിൽ ��ിക�െട
മാനസിേകാ�ാസ�ിനായി െടലിവിഷൻ
�ാപി�ി��്. കായിക ഉപകരണ�ൾ
ആവശ�ാ�സരണം വാ�ി നൽ��.
�ാപന�ളിൽ വായനാശീലം
പരിേപാഷി�ി��തിന് ൈല�റി സൗകര�ം
ലഭ�മാണ്. ��ിക�െട കലാകായിക കഴി�കെള
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് യഥാ�മം
സർേഗാ�വം, കളി�ളം എ�ി�െന
സം�ാനതല�ിൽ േമളകൾ സംഘടി�ി�ക�ം
വിജയികൾ�് െപാ�പരീ�യിൽ േ�സ്  മാർ�്
അ�വദി�ക�ം െച���്. 

േഹാ��കളിെല ആഹാര�ിെല േപാഷകാംശം
ന�െ�ടാതിരി�ാ�ം ഗ�ാസിെ� ഉപേയാഗ�ിൽ

ഗണ�മായ �റവ് വ���തി�ം ആഹാരം പാകം
െച��തി�� സമയം �റ��തിന് �ീം
േബയ്സ്ഡ്  ��ിംഗ് സി�ം �ാപി�ി��്.
േഹാ��കളിൽ ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം �റ��തിന്
േസാളാർ പവർ �ാ�് �ാപി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. 

(ബി) പഠന�ിൽ പി�ാ�ം നിൽ��
വിദ�ാർ�ികൾ�് �േത�കം പരിഹാര പരിശീലനം
നൽ��േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി വികസന വ��ി� കീഴി�� �ീെമ�ിക്
േഹാ��കളിൽ പഠന�ിൽ പി�ാ�ം നിൽ��
വിദ�ാർ�ികൾ�് �േത�ക പരിശീലനം
നൽ��തിേല�ായി ട�ഷൻ പ�തി
നട�ിലാ���്.

പ�ികവർ� വികസന വ��ിന് കീഴി��
േഹാ��കളിെല വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന നിലവാരം
ഉയർ��തിന് കരിയർ ൈഗഡൻസ്  &
കൗൺസലിംഗ് നൽകി വ��. ��ിക�െട
മാനസികേശഷി വർ�ി�ി�ക, വ��ിത�

വികസനം, പരീ�യിൽ മിക� വിജയം
ൈകവരി��തിന് മാനസികമായി �ാ�രാ�ക
എ�ിവ�ായി �ഡൻസ്  കൗൺസലർമാെര
നിയമി�ി��്. പഠന നിലവാരം
െമ�െ����തിനായി േഹാ��കളിൽ വിവിധ
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വിഷയ�ളിൽ പാർ�് ൈടം ട��ർമാ�െട േസവന�ം
ലഭ�മാ�ിയി��്. 

(സി)

ഇ�രം േഹാ��കളിെല ��ികൾ�് കണ�്,
സയൻസ് , ഇം�ീഷ് , ഹി�ി �ട�ി െപാ�വിൽ
��ി��� വിഷയ�ളി�ം ഭാഷകളി�ം ട�ഷൻ
സൗകര�ം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�ികജാതി വികസന വ��ി� കീഴി�� �ീെമ�ിക്
േഹാ��കളിെല വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന മികവ്
െമ�െ����തിനായി കണ�്, സയൻസ് ,
ഇം�ീഷ് , ഹി�ി �ട�ി െപാ�വിൽ ��ി���
വിഷയ�ളി�ം ഭാഷകളി�ം ട�ഷൻ സൗകര�ം
ഏർെ���ിയി��്.

പ�ികവർ� വികസന വ��ിന് കീഴി��
േഹാ��കളിെല വിദ�ാർ�ിക�െട പഠനനിലവാരം
െമ�െ����തിനായി േഹാ��കളിൽ വിവിധ
വിഷയ�ളിൽ പാർ�്ൈടം ട��ർമാ�െട േസവനം
ലഭ�മാ�ിയി��്. ൈഹ��കളിെല�ം 11, 12
�ാ�കളിെല�ം വിദ�ർ�ികൾ�് ആവശ�െമ�ിൽ

ട�ഷൻ െസ�ർ �ഖാ�ിരം �േത�ക ട�ഷൻ
നൽ��. 

(ഡി) എ�ിനീയറിംഗ് ഉൾെ�െട�� െ�ാഫഷണൽ
േകാ�കളിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ പഠന
ൈവഷമ�ം െകാ�ം സാ��ിക ��ി��െകാ�ം
പഠനം ഉേപ�ി�് േപാ�� സാഹചര��ിൽ

�ടർപഠന�ിനായി സാ��ിക�ം മ�്
വിധ�ി����മായ സഹായം നൽ��േ�ാ?

(ഡി) എ�ിനീയറിംഗ് ഉൾെ�െട�� െ�ാഫഷണൽ
േകാ�കളിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ പഠന
ൈവഷമ�ം െകാ�ം സാ��ിക ��ി��െകാ�ം
പഠനം ഉേപ�ി�േപാ�� സാഹചര�ം
ഒഴിവാ��തിനായി വിവിധ സാ��ിക സഹായ
പ�തികൾ പ�ികജാതി വികസന വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ി വ��.

െ�ാഫഷണൽ േകാ�കൾ�് പഠി�� പ�ികവർ�
വിദ�ാർ�ികൾ�് േകാ�ക�െട റ�ലർ
കാലാവധി� �റേമ�� കാലയളവിേല�ം
വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ നൽകി വ���്.
േകാ�കൾ �ർ�ീകരി��തിനാവശ�മായ

സാ��ിക സഹായ�ൾ ആവശ�ാ�സരണം

നൽകി വ���്. എ�ിനീയറിംഗ് ഡി�ി
േകാ�കളിൽ പഠി�ി��വർ�് േകാ�്
വിജയകരമായി �ർ�ീകരി�ാൻ ആവശ�െമ�ിൽ

ട�ഷൻ നൽകി പരീ� വിജയി�ാ�ത��
രീതിയിൽ 'സ��തി ' എ� േപരിൽ പ�തി
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��്. 

ഐ.എ�്.ആർ.ഡി �െട േമാഡൽ ഫിനിഷിംഗ്
�ൾ വഴി നട�ിലാ�� സ��തി എ� പ�തി
�ഖാ�ിരം ഒ� വിദ�ാർ�ി�് 50 മണി�റിൽ
�റയാ� ട�ഷൻ നൽകി പരീ��് സ�രാ��.
നിലവിൽ 28 ��ികൾ ഇ�കാരം പഠി��. ഇതിൽ
നാളി�വെര 8 ��ികൾ ബി.െടക് ഡി�ി
കര�മാ�ക�ം െച�ി��്. െ�ാഫഷണൽ
േകാ�കളിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് നിലവിൽ
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അർഹമായ എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���ം ഇ-
�ാൻസ്  �േഖന അ�വദി� നൽ��. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


