
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 437 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികൾ�ായി �നരധിവാസ �ാമം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വാ�ർ േസാമൻ,
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 

�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

േഡാ. ആർ ബി�

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

െസറി�ൽ പാൾസി, ഓ�ിസം എ�ിവ ബാധി�

��ികൾ�ം മാനസിക െവ�വിളി േനരി��

��ികൾ�ം അവ�െട ര�ിതാ�ൾ�മായി

�നരധിവാസ �ാമം ഒ���തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�ിെ� �� േമഖലകളിലായി

സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� കീഴിൽ

ഭി�േശഷി�ാ�െട സമ�മായ

�രനധിവാസ�ി� േവ�ി

അ�ാരാ�നിലവാര�� �� �നരധിവാസ

വിേ��കൾ �ാപി�വാൻ ഉേ�ശി��തായി

ബ�. േകരള ഗവർണർ നട�ിയ നയ�ഖ�ാപന

�സംഗ�ിൽ പരാമർശി�ി��.
ഭി�േശഷി�ാ�െട സമ�മായ �നരധിവാസം

ല��ം വ�് സാ�ഹ�നീതി വ��ി� കീഴിൽ ഇ�രം

�നരധിവാസ �ാമ�ൾ �ാപി��തി��

സാധ�ത പരിേശാധി��തി�� �ാരംഭ

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.

(ബി)

�നരധിവാസ �ാമ�ളിൽ ഇവർ�ായി

ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി�� സൗകര��ൾ

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �നരധിവാസ �ാമ�ളിൽ ഉ�ാേക�

സൗകര��ൾ േ�ാജ�് അ�ിമമായി

ത�ാറാ�േ�ാൾ മാ�േമ �ർ� �പ�ിൽ

പറ�വാൻ സാധി�ക��. എ�ി�ം ബൗ�ിക�ം

മാനസിക�മായ െവ�വിളികൾ േനരി��

��ികൾ�േവ� എ�ാ�രം െതറാ�ി

സൗകര���ം (ഫിസിേയാെതറാ�ി,
ൈസേ�ാെതറാ�ി, ഒക�േ�ഷണൽ െതറാ�ി)
പഠന/പരിശീലന/ �നരധിവാസ സംവിധാന��ം

ഉ�ായിരി�ം.െസൻസറിപാർ�ക�ം

virtual/augmented റിയാലി�ി

ഉപേയാഗി�െകാ�� േബാധനരീതിക�െമ�ാം

ഉ�ാവണം. ഈ വിഭാഗ�ിൽെ��� ��ികൾ�ം

അ�മാർ�ം െതാഴിൽ പരിശീലന�ി�ം െതാഴിൽ

നിേയാജന�ി�ം അവസര��ാ�ാൻ െച�കിട

ഉ�ാദന �ണി�ക�ം ഉചിതമായിരി�ം.

(സി) േമൽ�റ� േരാഗബാധിതരായ ��ിക�െട (സി) �നരധിവാസ �ാമ�ളിൽ ഉ�ാേക�
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വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം അവ�െട മാതാപിതാ�ൾ�്

വ�മാനം കെ���തി��ളള സൗകര��ൾ

�നരധിവാസ �ാമ�ളിൽ ഏർെ����തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

സൗകര��ൾ േ�ാജ�് അ�ിമമായി

ത�ാറാ�േ�ാൾ മാ�േമ �ർ� �പ�ിൽ

പറ�വാൻ സാധി�ക��. എ�ി�ം ബൗ�ിക�ം

മാനസിക�മായ െവ�വിളികൾ േനരി��

��ികൾ�േവ� എ�ാ�രം െതറാ�ി

സൗകര���ം (ഫിസിേയാെതറാ�ി,
ൈസേ�ാെതറാ�ി, ഒക�േ�ഷണൽ െതറാ�ി)
പഠന/പരിശീലന/ �നരധിവാസ സംവിധാന��ം

ഉ�ായിരി�ം.െസൻസറിപാർ�ക�ം

virtual/augmented റിയാലി�ി

ഉപേയാഗി�െകാ�� േബാധനരീതിക�െമ�ാം

ഉ�ാവണം. ഈ വിഭാഗ�ിൽെ��� ��ികൾ�ം

അ�മാർ�ം െതാഴിൽ പരിശീലന�ി�ം െതാഴിൽ

നിേയാജന�ി�ം അവസര��ാ�ാൻ െച�കിട

ഉ�ാദന �ണി�ക�ം ഉചിതമായിരി�ം.

(ഡി) ജന�ൾ�ിടയിൽ ഓ�ിസെ� സംബ�ി�്

ശാ�ീയ അവേബാധം ��ി�വാനായി

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഓ�ിസം അവേബാധ ദിനാചരണ�ിെ� ഭാഗമാ�ം

അ�ാെത�ം വിവിധ േബാധവത്കരണ �ാ�കൾ /
െസമിനാ�കൾ എ�ിവ നാഷണൽ ഇൻ�ി���്

ഓഫ് ഫിസി�ൽ െമഡിസിൻ ആ�്

റീഹാബിലിേ�ഷെ� (NIPMR) ആഭി�ഖ��ിൽ

സംഘടി�ി�് വ�� .

ഓ�ിസം, െസറി�ൽ പാൾസി, ��ിപരമായ

െവ�വിളികൾ എ�ിവെയ സംബ�ി�് ശാ�ീയ

അവേബാധം ��ി��തി�ം വീ�കളിൽ തെ�

ശാ�ീയ പരിചരണ��ം െതറാ�ിക�ം

ലഭ�മാ��തിന് ഉത�ംവിധം മാതാപിതാ�ൾ�്

പരിശീലനം നൽ�� േപരൻ�ൽ എംപവർെമ�്

േ�ാ�ാം േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷൻ (KSSM)
�േഖന 2019-2020-ൽ മല�റം ജി�യിൽ

നട�ിലാ�ക��ായി. മാതാപിതാ�ൾ�്

സഹായകമാ�� 'സഹേയാഗി ' എ�

ൈക��ക�ം വിതരണം െച�ി��്.

ജന�ൾ�ിടയിൽ ഓ�ിസെ� സംബ�ി�്

ശാ�ീയ അവേബാധം ��ി�വാനായി നിഷ്

(NISH) താെഴ പറ�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്.

2016 ഏ�ിൽ 11-ന് ടാല�് എ�ിബിഷൻ

"ഇൻ�ിേറഷൻ 2016” �ദർശനം നട�ി.

2018 മാർ�ിൽ "ശരിയായ േചാദ�ം േചാദി�ൽ:-
�ൾ േ�ാ�ാമിൽ ര�ിതാ�െള നയി�ക" എ�

വിഷയ�ിൽ പാനൽ ചർ� നട�ക��ായി.
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2020 ഏ�ിൽ 4-ന് ഓ�ിസം െ��ം

ഡിേസാേഡ�ിെന�റി�� െസൻസിൈ�േസഷൻ

വീഡിേയാ "വ�ത�ാസം സ�ീകരി�� - ഓ�ിസം

അവേബാധം" �സി�ീകരി�. 

ഓ�ിസം െ��ം ഡിേസാേഡ�് സംബ�ി�

േറഡിേയാ േ�ാ�ാ�കൾ നട�ക��ായി.

2022 ഏ�ിൽ 2-ന് കൗ�ദി ചാനൽ അഭി�ഖം

നട�ി.

ഓ�ിസം െ��ം തകരാ�കെള�റി��

േലഖന�ൾ �സി�ീകരി�.

ഓ�ിസം െ��ം ഡിേസാേഡ�ി�� ഒ�

ര�ാകർത� വർ�്��് “Moments” 2019-ൽ
�സി�ീകരി�.

സംേവദന ���ൾ, സാ�ഹിക കഥകൾ, �ൾ

അധ�ാപകർ�� �ാ�് �ം മാേനെ��്

എ�ിവെയ�റി�� 5 പരിവർ�ൻ സംഭാഷണ

പര�ര നട�ക��ായി.

��ികൾ�� െസൻസറി പാർ�് SAFAL
SENSORIUM 2022-ൽ ആരംഭി�.

ഓ�ിസം െ��ം തകരാ�ക�� ��ിക�െട

ര�കർ�ാ�ൾ�� ആശയ വിനിമയം

െമ�െ���ൽ പരിശീലനം "പവർ ഓഫ് േപര�്

േ�ാ�ാം" 2022 ഓഗ�ിൽ ആരംഭി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


