
ആമുഖം

േകാവിഡ് 19 എ� മഹാമാരി ന�ുെട വിദ�ാഭ�ാസ
സ��ദായെ� വളെര േമാശമായ രീതിയിലാണ്
ബാധി�ത്. ഇവരിൽതെ� ൈവകല�മു�
കു�ികളിലാണ് ഇത് ഏെറ ബാധി�ത്. എ�ാ
കു�ികൾ�ും നിർബ�ിത വിദ�ാഭ�ാസം
ഉറ��നൽകു� ഒരു നിയമവ�വ� ഉ�ായിരു�ി��
േപാലും 5 മുതൽ 19 വെര �പായമു� CWD കളിൽ
നാലിെലാ�് േപരും 5 വയ��� കു�ികളിൽ നാലിൽ
മൂ�് േപരും ഇ�ും ഔപചാരിക
വിദ�ാഭ�ാസംലഭി�ു�ി� (UNESCO 2019).  കൂടാെത
ഇ��യിെല CWD കളിൽ
പലരുംമ��കു�ികെള�ാൾസാ��ികമായിപിേ�ാ
�ാവ�യിലാണ്(kalyanpur 2008 ). ഇ��യിൽ
ഏകേദശം 72% വികലാംഗരും �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ
താമസി�ു�വരാണ്. പല CWD കളിെലയും
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� അ�പാ��തയിൽ ദാരി�ദ�ിനും
പ�ു�്.

ഈ പഠന�ിലൂെട, േകാവിഡ് കാല�് വിദ�ാഭ�ാസം
ലഭ�മാകു�തിൽ ൈവകല�മു� വിദ�ാർഥികൾ
േനരിടു� െവ��വിളികെള പരിമിതമായ്
േരഖെ�ടു�ുകയാണ്. കൂടാെത, CWD കള�ം
അവരുെട കുടുംബ�ള�ം അധ�ാപകരും േനരിടു�
സാ��ികവും ആേരാഗ�പരവുമായ �പശ് ന�ൾ,
ഭ�ണ�ിെ� �പാപ�ത, ൈവദ�സഹായം,
പുനരധിവാസം എ�ിവയും വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�
�പാപ�തയിൽ ഇതിെ��പത�ാഘാതത�ള�ം ഞ�ൾ
േരഖെ�ടു�ു�ു. കൂടാെത, സിവിൽ െസാൈസ�ി
ഓർഗൈനേസഷനുകള�മായും(CSOs)
ൈവകല�മു�വരുെട �പേദശെ� സർ�ാർ
ഉേദ�ാഗ�രുമായും കൂടിയാേലാചി�� വിദ�ാഭ�ാസ
മ��ാലയ�ൾ�ും (േക��-സം�ാന) സാമൂഹ� നീതി
ശാ�ീകരണ മ��ാലയ�ൾ�ും (േക��-സം�ാന)
സജീവമായ ശുപാർശകള�ം നൽകു�ു. േകാവിഡ് 19
പകർ�വ�ാധിേയാടു� �പതികരണ�ള�ം ,
സാമൂഹികവും സാ��ികവുമായ �പശ്ന�ൾ
പരിഹരി�ു�തിലും ദീർഘകാല വിദ�ാഭ�ാസ
�പവർ�ന�ളിൽ ഉൾെ�ടു�ു�തുമായു�
കാര��ള�ം ഇതിൽ െപടു�ു.

ആ��ാ�പേദശ് , കർ�ാടക, േകരളം, തമിഴ്നാട് എ�ീ
4 സം�ാന�ളിൽ നി�ായി 164 വിദ�ാർ�ികൾ ,
ര�ിതാ�ൾ, പരിപാലകർ, 50 അധ�ാപകർ, 10
സിവിൽ െസാൈസ�ി ഓർഗൈനേസഷനുകൾ , 5
സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവരുെട സാ�ിള�കൾ
ഉപേയാഗി�് ആഴ�ിലു�തും
അർഥഘടനാപരവുമായ അഭിമുഖ�ൾ ( in-depth and
semi structured interviews)േഫാൺ വഴി നട�ി. 2020
െസപ്�ംബർ, ഒക്േടാബർ മാസ�ളിലായാണ്
അഭിമുഖ�ൾ നട�െ��ത്.

അടി�ാന േസവന�ൾ േനടു�തിനായി സർ�ാർ
സഹായ പ�തികെള ആ�ശയി�ു�തായി
പരിപാലകർ റിേ�ാർ�് െച���ു. കൂടാെത,
സ്കീമുകൾ�് കീഴിലു� അവകാശ�ൾ വിതരണം
െച���തിെല തട��ള�ം വീ�ിെല
കു�ികൾ�ിടയിൽ വിഭവ�ൾ വിതരണം
െച���തിൽ ഉ�ായ ഗുരുതരമായ സാഹചര��ള�ം
റിേ�ാർ�് െച���ു.
ഉയർ�ുവരു� ഗാർഹിക ഉ�രവാദി��ള�ം
സ�ർ�ംവും  ഇത് മാനസികാേരാഗ�െ� ബാധി�ു�
രീതിയും പരിപാലകർ റിേ�ാർ�് െച���ു.
കു�ികള�െട ആേരാഗ�ം, േ�മം, പുനരധിവാസം
ദിനചര� എ�ിവ നിർണയി�ു�തിൽ തട��ൾ
േനരി��. അപസ്മാരം േപാലു� േരാഗ�ൾ�ു�
ചികി� നിർ�ിവയ്�ാനും പതിവ് െമഡി�ൽ
പരിേശാധനകള�ം െതറാ�ികള�ം നിർ�ിവയ്�ാനും
ചില കു�ികൾ നിർബ�ിതരായ്.
ഇ�െന ദിനചര�കൾ തട�െ�ടു�ത് �പധാനമായും
ബു�ിപരമായ ൈവകല�മു� കു�ികള�െട
മാനസികാേരാഗ�െ� ബാധി��.

ഉചിതമായ അധ�ാപക പഠന സാമ�ഗികള�െട (TLM)
ദൗർലഭ�ം. 
താ�ാവു�തിൽ അ��റമു� ഡിജി�ൽ
ഉപകരണ�ലൂെടയും അതിേവഗ ഇ�ർെന�ിെ�യും
ചിലവ്, മാതാപിതാ�ൾ�ുംകു�ികൾ�ുമിടയിെല
നൂതന സാേ�തികവിദ�കെള കുറി���അറിവി�ായ്മ.
പതിവായി �ാ��കളിൽ പെ�ടു�ു�വർ�ുേപാലും
പാഠ�ൾ മന�ിലാ�ാനും അൈസെ���കൾ
പൂർ�ീകരി�ു�തിനും സാധി�ു�ി�.
കാഴ്ച, �ശവണ ൈവകല�മു� വിദ�ാർഥികൾ പഠന
സാമ�ഗികൾ േനടു�തിേല �പശ്ന�ൾ റിേ�ാർ�്
െച���ു.
ബു�ി ൈവകല�മു� കു�ികൾ�് വ��ിഗതമായ
�ശ�യും സാമൂഹിക ഇടെപടലും ദിനചര�കള�ം
അത�ാവശ�െമ� റിേ�ാർ�് െചയ്തു. ൈവകല��ിെ�
തരവും കുടുംബ�ിെ�സാമൂഹിക-സാ��ിക
പ�ാ�ലവുമനുസരി�� അനുഭവ�ൾ
വ�ത�സ്തമായിരു�ു..

�പധാന കെ��ലുകൾ

വിദ�ാർ�ികള�ം പരിപാലകരും
േജാലിനഷ്ടം , വരുമാനനഷ്ടം, ഭവന നിർ�ാണ�ിെല
നഷ്ടം, വർധി�� വരു� കടബാധ�ത, അപര�ാപ്തമായ
േപാഷക�ൾ, ൈവദ�സഹായം ലഭ�മാ�ു�തിനു�
തട��ൾ എ�ിവ ര�ിതാ�ൾ േനരിടു�ു.

പകർ�വ�ാധി സമയ�് ഉപേയാഗി� വിദ�ാഭ�ാസ
നിർേ�ശ�ൾ പല കാരണ�ളാൽ േവ� വിധം
ലഭ�മായി�

േകാവിഡ് 19 ഉം വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ൈവകല�മു�
കു�ികേളാടു� വിേവചനവും നാല് സം�ാന�ളിൽ നി�്

േകാവിഡ് 19 ഉം വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ൈവകല�മു� കു�ികേളാടു� വിേവചനവും | നാല് സം�ാന�ളിൽ നി�്
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സർ�ാർ അധ�ാപകരും CSO സ്കൂള�കളിെല
അധ�ാപകരും  അധ�ാപേനതര �പവർ�ന�ൾ-
�പധാനമായും േകാവിഡ് 19 ദുരിതാശ�ാസദുരിതാശ�ാസ
�പവർ�ന�ളിൽ ഏർ�േട�ി വ�
സാഹചര�ംവർധി�ു�തായി റിേ�ാർ�് െചയ്തു.
സ�കാര� സ്കൂള�കളിെല അധ�ാപകർ ഇ�ര�ിൽ
അധ�ാപേനതര �പവർ�ന�ളിൽ ഇ�ര�ിൽ
അധ�ാപേനതര �പവർ�ന�ളിൽകൂടുതൽ
പെ�ടു�തായി റിേ�ാർ�് െചയ്തി�ി�
ശ�ള�ിേല കാലതാമസം, കരാറുകൾ
പുതു�ു�തിെലഅനി�ിതത�ം കരാറുകൾ
നിർ�ിവയ്�ൽ തുട�ിയ
സാ��ികബു�ിമു��കൾ അധ�ാപകർ േനരി��.
ഉപകരണ�ള�െടയും ഇ�ർെന�ിെ�യും െദൗർലഭ�ത,
സാേ�തികപരി�ാനം, പുതിയ രീതികൾ
പ�ുവയ്�ു�തിനു േവ�പരി�ശമവും സമയവുമായി
ബ�െ�� ബു�ിമു��കൾ.

അധ�ാപകർ
ഉയർ�ുവരു� അധ�ാപേനതര �പവർ�ന�ൾ,
േജാലിയിെല അര�ിതാവ�, CWD കെള
പഠി�ി�ു�തിൽ ഡിജി�ൽ രീതികൾ
ഉപേയാഗി�ു�തിേല �പശ് ന�ൾ എ�ിവ അധ�ാപകർ
റിേ�ാർ�് െച���ു.

അധ�ാപകർ ര�ാകർത�ള�െട ഇടെപടലിെന
ആ�ശയി�ിരി�ു�ു.കൂടാെത, ഡിജി�ൽ രീതിയിലു�
നിർേ�ശ�ൾ ലഭ�മാകു�തിൽ CWDകള�ം അവരുെട
പരിപാലകരും േനരിടു� �പശ് ന�ള�ം�പതിപാദി��.
ഡിജി�ൽ രീതികൾ പരസ്പര ആശയ
വിനിമയെ�പരിമിതെ�ടു�ു�ു. ൈവറസ്
ബാധേയാടു� ഭയം മൂലംഅ��ാപകർ�് േനരി�്
വീടുകളിലും കമ��ണി�ികളിലുംഎ�ിെ�ടാന്പ�ാെത
വ�ു.
CWD കള�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായു�
മാർഗനിർേ�ശ�േളാ പരിശീലനേമാ അധ�ാപകർ�്
ലഭി�ി�ി�(േകരളം ഒഴിെക).

പകർ�വ�ാധി ആരംഭി�തുമുതൽ CWD കള�െട
വിദ�ാഭ�ാസ�ിനുേവ� ഫ�ുകള�ം �ശമ�ള�ം
കുറയു�തായി CSO റിേ�ാർ�് െചയ്തു. അതുേപാെല
ഭ�ണവും ആേരാഗ� പരിര�യും നൽകു�തിേന�ാൾ
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് മുൻഗണന നൽകാൻ കഴിയിെ��്
സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ അഭി�പായെ���.
വിദ�ാർഥികൾ�ും അധ�ാപകർ�ും ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ
രീതിയുെട ലഭ�തെയയും �മതെയയും കുറി��ം
ദുർ�ലമായ കുടുംബ�െള പി�ുണയ്േ��തിെ�
ആവശ�കതെയ�ുറി��ം സം�ാന�ുടനീളമു�
ബ�െപ�വർ ആശ� �പകടി�ി��.

സം�ഗഹം

നിർേ�ശ�ൾ

വിദ�ാർഥികൾ, ര�ാകർ�ാ�ൾ, അധ�ാപകർ, CSOകൾ,
സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവരുമായി കൂടിയാേലാചി��,
പഠന�ിെ� കെ��ലുകെള അടി�ാനെ�ടു�ി
വിദ�ാഭ�ാസം, സാമൂഹിക സുര�, സർ�ാർ
വകു��കളിെല ഏേകാപനം, CSO കള�ം സർ�ാരും
ത�ിലു� ഏേകാപനം എ�ിവ സംബ�ി�
ശുപാർശകൾ ഞ�ൾ നൽകു�ു.

നാല്
സം�ാന�ളിൽനി�ുമാ�തമായിസാ�ിള്പരിമിതെ�ടു
�ിെയ�ിലും, ഈ ശുപാർശകൾ മ�്
സം�ാന�ളിെലൈവകല�മു� കു�ികള�െട
വിദ�ാഭ�ാസപരമായ �പശ്ന�ൾപരിഹരി�ാൻ
നിർേ�ശ�ൾ നല്കിേയ�ാം. ഈ ശുപാർശകൾ
േകാവിഡ്19 പകർ�വ�ാധിേയാടു� �പതികരണ�ൾ
കൂടാെത സാമൂഹിക സാ��ിക �പശ്ന�ൾ
പരിഹരി�ു�തിനും ദീര്ഘകാലേ��്
വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ു�തിനും സഹായി�ും..
വിദ�ാഭ�ാസ മ��ാലയം(േക��-സം�ാന), വികലാംഗ
ക�ീഷൻ, ആേരാഗ� സാമൂഹിക േ�മ വകു��കൾ
എ�ിവ ഉൾെ�� സാമൂഹ� നീതി ശാ�ീകരണ
മ��ാലയം(MSJE)-േക��-സം�ാന- എ�ിവയുെട
ശുപാർശയും �പധാനമായും പരിഗണി�ു�ു.

േകാവിഡ് 19 ഉം വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ൈവകല�മു� കു�ികേളാടു� വിേവചനവും | നാല് സം�ാന�ളിൽ നി�്



സം�ഗഹം

1.വിദ�ാഭ�ാസ വിതരണവും CWDകള�െട ഉൾെ�ാ�ലും

നിയമനിർ�ാണം ശുപാർശകൾ

RPWD ആക്�് 2016 െല 16(iii) വകു�് �പകാരം( CWD
കൾ�് ന�ായമായ താമസ സൗകര�ം നൽേക�ത്
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ള�െട കടമയാണ്)
RPWD ആക്�് 2016െല 17(a)വകു�് �പകാരം
(CWDകൾ അവരുെട ആവശ��ൾ, അവ
എ�തേ�ാളം നിറേവ���ു എ�ിവ
തിരി�റിയു�തിനായി നിര�രമായ സർേവകൾ
നട�ു�ു.

കു�ികള�െട �പേവശന �മത, ഗുണനിലവാരം,
ഇടെപടൽ എ�ിവയ്�ായി േകാവിഡ് കാല�്
ഉപേയാഗി� നിർേ�ശ�ൾ വിലയിരു�ു�തിന്
മാതാപിതാ�ള�മായുമായും CWD കള�മായും
കൂടിയാേലാചി�ുക.

ബു�ിൈവകല�മു� കു�ികൾ�് �പേത�ക
സ്കൂള�കളിേല�ും പുനരധിവാസ േക���ളിേല�ും
�പേവശനം ആവശ�മാേയ�ാം.വി��മാറാ� േരാഗവും
കുറ� �പതിേരാധ േശഷിയുമു� കു�ികള�ം
(ൈവറസ് ബാധ പിടിെപടാൻ സാധ�ത കൂടുതൽ)
5വയ�ിൽ താെഴയു� കു�ികെളയും
സ്കൂള�കളിേല�് മട�രുത്

നിയമനിർ�ാണം ശുപാർശകൾ

RTE ആക്�് 2009 െല 8(f) വകു�് �പകാരം ഓേരാ
കു�ികള�െടയും �പേവശനം, �പാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസം
,ഹാജർനില, പൂർ�ീകരണം എ�ിവ
ഉറ�ാ�ു�തിനും നിരീ�ി�ു�തിനുമു�
സർ�ാർ ചുമതലകൾ

വിദ�ാഭ�ാസം ഉേപ�ി�ാൻ സാധ�തയു� കു�ികെള
തിരി�റിയൽ, പകർ�വ�ാധി മൂലം പഠനം ഉേപ�ി�
കു�ികൾ, ൈവകല�മു� കു�ികൾ, ഇളയ
സേഹാദര�ള�� െപണ്കു�ികള് , ദരി�ദരായ
കു�ികൾ, കുടിേയ��ാരുെട മ�ൾ, േഗാ�തവർ��ാർ
എ�ിവർ�ായി േകാവിഡ് േ�പാേ�ാേ�ാൾ പി�ുടർ�്
സ്കൂള�കൾ തുറ�ുക.

1.2 തുടർവിദ�ാഭ�ാസവും പുനരധിവാസവും ഉറ�ാ�ു�തിനായി CWD കെള സ്കൂള�കളിേല�് തിരിെക
െകാ�ുവരൽ(ആവശ�മുെ��ിൽ)

RPWD ആക്�് 2016 െല 16(viii) വകു�് �പകാരം
CWD കൾ�ും അവെര പരിചരി�ു�വർ�ും
ഗതാഗത സൗകര�ം ഉ�ാ�ു�ത്

ൈവകല�െ��ുടർ�് നിയ��ിത ചലനാ�കത
ഉ� കു�ികള�െട ഗതാഗത ആവശ��ൾ�്
മുൻഗണന നൽകുക

RPWD ആക്�് 2016െല 16(ii) വകു�്  �പകാരം
െക�ിട�ൾ, ക�ാംപസ് സൗകര��ൾ എ�ിവ
ലഭ�മാ�ു�തിന്
RPWD ആക്�് 2016 െല 17 വകു�് �പകാരം
വിദ�ാഭ�ാസം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനും
സുഗമമാ�ു�തിനുമു� നടപടികെള�ുറിച്
RTE ആക്ട് 2009 െല 8(d) വകു�് �പകാരം
അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ു�തിൽ
ആക്ടിെ� െഷഡ��ളിെല “ഒരു സ്കൂളിനു�
മാനദ��ള�ം” (അടി�ാന ആവശ��ള�ം
ടി എൽ എ�ും വ�ത�സ്ത ആവശ��ള��
സി ഡ���ഡികൾ�് ആക് സസ് െച�ാനാകുെമ�്
ഉറ�ാ�ു�തിന്)

കാഴ്ച, �ശവണ ൈവകല�മു� കു�ികൾ�്
ലഭ�മാകു� തര�ിലു� സ്കൂള�കൾ ഉെ��്
ഉറ��വരു�ുക
ഉചിതമായ അടി�ാന സൗകര��ൾ നിർ�ി�ുക
: േലാേ�ാേമാേ�ാർ ൈവകല�മു�വർ�്
റാ�ുകൾ, ചലനെ� ബാധി�ു� ശാരീരിക
ൈവകല�മു�വർ�് ഉപകരണ�ൾ, പിടിയു�
ശൗചാലയ�ൾ, വീൽ െചയറുകൾ എ�ിവ
ഉറ��വരു�ുക.

ര�് നിയമ�ള�ം നട�ി�ാ�ു�തിലൂെട
സ്കൂള�കളിേല�ും അംഗണവടികളിേല�ുമു�
�പേവശന തട�ം നീ�ുക.

1.1 CWD ആവശ��ൾ തിരി�റിയുകയും മുഖാമുഖ�ൾ സ�ടി�ി�ുകയും ഗുണനിലവാര�ിൽ
വി��വീഴ്ചയി�ാെത തുടരാൻ കഴിയു�തും സംബ�ി�്.

േകാവിഡ് 19 ഉം വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ൈവകല�മു� കു�ികേളാടു� വിേവചനവും | നാല് സം�ാന�ളിൽ നി�്



സം�ഗഹം

നിയമനിർ�ാണം ശുപാർശകൾ

സ്കൂൾ വിദ�ാഭ�ാസ�ിേല 2012െല ICT യുെട
േദശീയ നയ�ിെല 4.6 വകു�് �പകാരം (ഭി�
േശഷിെസൗഹൃദ
വിവര,ആശയവിനിമയസാേ�തികവിദ�കള�െട
ആവശ�കത )

കൂടുതൽ സമ�ഗവും സംേവദന�മവും
കാര��മാവുമാ�ു�തിന് ഒ�ിലധികം
ആശയവിനിമയ രീതികൾ ഉപേയാഗി�ുക.
ഗൃഹസ�ര്ശന�ൾ , േഫാണുകളിെല േഫാേളാ
അ��കൾ, സേ�ശ�ൾ എ�ിവയിലൂെട
വിദ�ാർ�ികള�ം അധ�ാപകരും ത�ിലു�
പരസ്പര  ആശയവിനിമയം സാധ�മാ�ുക.
TLM െ� ഭൗതികമായ വിതരണം, ഗൃഹ
സ�ർശന�ൾ എ�ിവയിലൂെട വ��ിഗത
ഉപകരണ�ള�െടയും ഇ�ർെന�ിെ�യും ആ�ശയം
കുറയ്�ുക.

സ്കൂൾ വിദ�ാഭ�ാസ�ിേല ICT യുെട 2012 െല േദശീയ
നയ�ിൻെറ കാലികമായ പുനരവേലാകനവും
�പേയാഗവും ഉറ�� വരു�ുക

1.3 വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഡിജി�ൽ രീതികൾ ഭി�േശഷി -െസൗഹൃദമാ�ു�തിനും അത് അവർ�് ലഭ�മാ�ു�തും

RPWD ആക്�് 2016 െല 17 വകു�് �പകാരം
വിദ�ാഭ�ാസം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനും
സുഗമമാ�ു�തിെനയും കുറി�്
RPWD ആക്�് 2016 െല 40 വകു�് �പകാരം
ൈവകല�മു�വർ�്
വിവരആശയവിനിമായ�ിേല�ും
സാേ�തികവിദ�യിേല�ും�പേവശി�ു�തിനു�
മാനദ��ൾരൂപീകരി�ു� സംബ�ി�്
RBWD ആക്�് 2016 െല 42വകു�്
�പകാരംവിവരആശയവിനിമസാേ�തികവിദ�കൾ
ലഭ�മാകു��ംബ�ി��.

ഇതുവെര ഉപേയാഗി� TLM െ� ലഭ�ത
വിലയിരു�ി വിദഗ്ധരുമായും മ�്
സം�ാന�ള�മായും കൂടിയാേലാചി�ൽ. ഉദാ:
െടലിവിഷൻ പാഠ�ൾ� ്  ആംഗ�ഭാഷ
വ�ാഖ�ാതാ�ൾ. ആവശ�മു� ഇട�ളിൽ
ലഭ�മാ�ു�തിന് നിലവിലു� മാനദ��ൾ
പുതു�ു�തിനു� കൂടിയാേലാചനകൾ.
പവർക�്, േമാശം ഇ�ർെന�്, ശബ്ദനിലവാരം
എ�ിവമൂലം �മത കുറയു�തിനാൽ ത�മയ
�ാസുകൾ�് പകരം മുന്കൂ�ിയു� െറേ�ാർഡ്
പാഠഭാഗ�ൾ നൽകുക.
സാമൂഹികവുംസാ��ികവുമായിപിേ�ാ�ം
നിൽകു�വീടുകളിൽ ഉപകരണ�ൾ/ഇ�ർെന�്
എ�ിവലഭ�മാ�ാനു� സാധ�തവിലയിരു�ുക.

വിദ�ാർഥികൾ�ും അധ�ാപകർ�ുമു� �പേവശന
�പശ്ന�ൾ

RBWD ആക്�് 2016 െല 17 വകു�് �പകാരം
വിദ�ാഭ�ാസം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിെനയും
സുഗമമാ�ു�തിെനയും സംബ�ി�്.
RTE, 2009 െല െഷഡ��ളിെല “സ്കൂള�കൾ �ായു�
മാനദ��ള�ം മാനദ��ള�ം”

RTE ആക്�് അനുസരി�് പഠന രീതി
പരിഗണി�ാെത സഹായ�ള�ം ഉപകരണ�ള�ം
നൽകുക.
സാേ�തിക വിദ�യുെട ഉപേയാഗം, നിർദിഷ്ട
ൈവകല�മു� കു�ികെള പഠി�ി�ൽ എ�ിവ
സംബ�ി� പരിശീലന�ൾ അധ�ാപകർ�്
നൽകുക

വിദ�ാർഥികെളയും അധ�ാപകരുെടയും ലഭ�തയിലു�
�പശ്ന�ൾ

േകാവിഡ് 19 ഉം വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ൈവകല�മു� കു�ികേളാടു� വിേവചനവും | നാല് സം�ാന�ളിൽ നി�്
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1.4 �പേബാധന രീതികൾ പരിഗണി�ാെത തെ� CWD കള�െട ആവശ��ൾ സമ�ഗമായ് പരിേശാധി�ുക

നിയമനിർ�ാണം നിർേ�ശ�ൾ

RPWD ആക്�് 2016 െല 17(c) വകു�് �പകാരം
ൈവകല�മു� കു�ികെള ഉചിതമായ ഭാഷ
പഠി�ി�ു�തിനു� അധ�ാപകെര നിയമി�ു�ത്
സംബ�ി�്

കുറ� േസവന�ൾ ലഭ�മാകു��പേദശ�ളിൽ
മുഖ�ധാരാസ്കൂള�കളിെല �പേത�കഅധ�ാപകർ�ും
വിവരധാതാ�ള�െട നിയമന�ിനായിഒഴിവുകൾ
തുറ�ുക

RTE ആക്ട് 2009 െല 29 വകു�് �പകാരം കു�ികള�െട
സമ�ഗ വികസന�ിന് ഉതകു� തര�ിലു�
പാഠ�പ�തി രൂപകൽ�ന സംബ�ി�്

സിലബസ് പൂർ�ീകരി�ു�തിനുമ��റം
കു�ികെള അവരുെട രീതിയിൽ
പഠി�ി�ു�തിനു� െപഡേഗാഗി�ൽ
രീതിപുന�കമീകരി�ുക;. ബു�ിപരമായ
ൈവകല�മു� കു�ികള�െട സ�ർ�ം
കുറയ്�ു�തിനായി വ�ത�സ്ത സിലബസുകൾ
നൽകാം
മാനസിക, സാമൂഹിക, ൈവകാരിക, മന�ാസ്�ത
പരമായ േ�മം ഉൾെ�െട കു�ികൾ�്
വിദ�ാഭ�ാസേ�ാടു� സമ�ഗ സമീപനെ�
േ�പാ�ാഹി�ി�ുക. പാേഠ�തര �പവർ�ന�ൾ
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനായി അനൗപചാരിക
വിദ�ാഭ�ാസവും േ�പാ�ാഹി�ി�ുക.

നിയമനിർ�ാണം ശുപാർശകൾ

RPWD ആക്�് 2016െല 16(viii) വകു�് �പകാരം
വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായു� �ാപന�ള�െട
ചുമതകൾ സംബ�ി�്
RPWD ആക്�് 2016 െല 25 വകു�് ആേരാഗ�െ�
സംബ�ി�്

CWD കൾ�് െമഡി�ൽ ആവശ��ൾ നിറേവ��ക,
ചലനപരമായ ൈവകല�മു� കു�ികൾ�ും
പരിപാലകർ�ും ഇ-പാസ് േപാലു� അലവാൻസുകൾ
നൽകുക

2. ആേരാഗ�ം, േപാഷക�ൾ, മ�� പ�തികൾ, ഇടെപടലുകൾ എ�ിവയ്�ു�
തട��ൾ കുറയ്�ുക

RPWD ആക്�് 2016 െല 24(3)(f) വകു�് �പകാരം ചില
വരുമാന പരിധിയിൽ െപ� ൈവകല�മു�വർ�്,
ഉപകരണ�ൾ,  മരു�ുകൾ, േരാഗനിർണയ
സംവിധാനം എ�ിവ നൽകു�ത് സംബ�ി�്.
RPWD ആക്�് 2016 െല 25(2)(i) വകു�് �പകാരം
�പകൃതി ദുര��ൾ,  അപകട�ൾ എ�ീ
സമയ�ളിെല ആേരാഗ� സംര�ണം സംബ�ി�്
RPWD ആക്�് 2016 െല 25 (j) �പകാരം (അടിയ�ിര
ചികി�യ്�ും ജീവൻ ര�ാ മാര്ഗ�െളയും
സംബ�ി�് ഉ� േസവന�ൾ)

വി��മാറാ� േരാഗ�ൾ ഉ�വർ�ു�
ആവശ�മാരു�ുകള�െട േശഖരം ഉറ��വരു�ുക.
േ�ാ�് സൂ�ി�ുക. അപസ്മാരം േപാലു�
േരാഗ�ൾ�് മുൻഗണന നൽകുക

RPWD ആക്�് 2016െല ( സാമൂഹ� സുര�) 24 വകു�് �പകാരം ദുർബലരായ കുടുംബ�ൾ�് സാമൂഹിക സുര�
ഉറ��വരു�ു�തിനും, ൈവകല��ിെ� വിഭജനം, ലിംഗേബധം, �പായം ,സാമൂഹിക പ�ാ�ലം എ�ിവയുെട
കണെ�ടു�ാൻ സം�ാന�ൾ�് നിർേ�ശമു�്.

2.1 ദുർ�ലമായ കുടുംബ�െള സഹായി�ു�തിനു� പ�തികൾ ഇനി പറയു�ു.

േകാവിഡ് 19 ഉം വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ൈവകല�മു� കു�ികേളാടു� വിേവചനവും | നാല് സം�ാന�ളിൽ നി�്



സം�ഗഹം

RPWD ആക്�് 2016 െല 27(3) �പകാരം (ഉചിതമായ
സർ�ാരും �പാേദശിക അധികാരികള�ം
െപാതുമാരാമ�ിനുേവ�ി �പവർ�ി�ു�
സർ�ാരിതര സംഘടനാകെള സമീപി�ുകയും
നയ�ൾ രൂപീകരി�ുകയും േവണം

പ�തികള�െട നട�ാ�ൽ െമ�െ�ടു�ു�തിന്
സർ�ാരും CSO കള�ം ത�ിലു� ബ�ം
െമ�െ�ടു�ുക

േസവന വിതരണം െമ�െ�ടു�ുക

RPWD ആക്�്2016 െല 17  വകു�് �പകാരം
വിദ�ാഭ�ാസം േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തും
സുഗമമാ�ു�തും സംബ�ി�്

സമാന േയാഗ�ത മാനദ��ൾ ഉ� �പ�കിയകെള
അ�്ലിേ�ഷൻ വഴി ഒ�ി�് �പത��വും
പേരാ�വുമായു� െചലവുകൾ കുറയ്�ുക

േകാവിഡ് 19 ഉം വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ൈവകല�മു� കു�ികേളാടു� വിേവചനവും | നാല് സം�ാന�ളിൽ നി�്

Kotak Mahindra Bank Limited supports the Kotak-Vidhi Inclusive Education Programme in furtherance of
its CSR Programme. This report has been authored by Vidhi Centre for Legal Policy, under this Programme.


