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\½Ä tImhnUv almamcntbmSv kÔnbnÃm t]mcm«¯nteÀs¸« Zn\§fmWv IS¶p
t]mbsX¦nepw sXsÃmcmizmk¯n\v hI \ÂIp¶ kqN\IfmWv ImWm³
km[n¡p¶Xv. CXn\nSbnepw Ahn{iaw {]bXv\n¨Xn\p ^eapïmbXnÂ IrXmÀ°cmWv.
cmPy¯v BsI \ncmab C³jqd³kv KpWt`màm¡fmbn 100891 t]cmWv DÅXv. CXnÂ
69517 t]cpw tIcf¯nemWv (69.5%) F¶Xpw eoKÂ KmÀUnb³jn¸v cmPy¯msI 17972
t]À¡v e`yam¡nbt¸mÄ CXnÂ 11960 tIcf¯nemsW¶Xpw (66.55%) \½psS t\«amWv.
apXnÀ¶ ]uc·mÀ¡v \ÂIp¶ tkh\¯n\v 2021þse htbmt{ijvT k½m³ tZiob
AhmÀUv tIcf¯n\v e`n¨XnÂ kt´mjapïv. CXn\mbn {]bXv\n¨ FÃmhÀ¡pw
A`n\µ\w Adnbn¡p¶p.
tImhnUv Ime¯v hoSpIfnÂ Igntbïn h¶Xn\mÂ am\knIamb kwLÀjw
A\p`hn¡p¶ `n¶tijn¡mÀ¡pw AhcpsS c£nXm¡Ä¡pw ssI¯m§mIp¶Xn\pw
am\knI ]n´pW Dd¸p hcp¯p¶Xn\pam-bn aäp hIp¸pIfpsS IqSn klIcWt¯msS
Bcw`n¨ klPoh\w `n¶tijn klmb tI{µ§Ä kwØm\s¯ apgph³
`n¶tijn¡mÀ¡pw {]tbmP\w sN¿p¶ Xc¯nÂ Bcw`n¨v apt¶m«p sImïv
t]mIp¶Xn\v \ap¡v km[n¨n«pïv.
kvs]jyÂ k-vIqfpIfntebpw, _Uvkv
k-vIqfpIfntebpw ka{K in£m tIcfbnsebpw kvs]jyÂ FUyqt¡äÀamcpsS
klmbt¯msS \S¸nem¡p¶ ]²XnbneqsS Hcp hfïnbÀ Hcp Znhkw
A©v
`n¶tijn¡msc _Ôs¸Sp¶Xn\pÅ {]hÀ¯\§fmWv hn`mh\w sNbvXncn¡p¶Xv.
C¯c¯nÂ aqhmbnct¯mfw hfïnbÀamcmWv klPoh\t¯msSm¸w tNÀ¶p
\nÂ¡p¶Xn\v k¶²cmbn apt¶m«v h¶ncn¡p¶Xv. tIcf¯nsâ `n¶tijn taJebnÂ
amXrIbmIp¶ ]²Xn _lp. apJya{´n \mSn\p kaÀ¸n¡pIbpw sNbvXp.
{Sm³kvsP³UÀ hyànIfpsS PohnX \nehmcw DbÀ¯p¶Xn\pw Ahsc kaql¯nsâ
apJy[mcbntes¡¯n¡p¶Xn\pambn hnZym`ymk BtcmKy ]²XnIÄ¡v ap³Xq¡w
\ÂIn, kaql¯nsâ FÃm taJeIfnte¡pw Ahkc§Ä Hcp¡ns¡mïv hnhn[§fmb
]²XnIfmWv kÀ¡mÀ kmaqly \oXn hIp¸v hgn BhnjvIcn¨v \S¸nem¡n hcp¶Xv.
CXnsâ BZy ]Snbmbn kÀ¡mÀ kwhn[m\§fnepw kaql¯nsâ hyXykvX
Xe§fnepw hnhn[§fmb t_m[hÂ¡cW ]cn]mSnIfmWv Cu hÀjw Bkq{XWw
sNbvXncn¡p¶Xv. {Sm³kvsP³UÀ hyànIfpsS kwc£W \nbaw - 2019, kwØm\
{Sm³kvsP³UÀ \bw, \nehnÂ \S¸nem¡n hcp¶ hnhn[ t£a {]hÀ¯\§Ä,
]²XnIÄ F¶nhsb¡pdn¨pw, P³UÀ kw_Ôamb Aht_m[w \ÂIp¶Xn\pambn
k-vIqÄ A²ym]IÀ, tUmÎÀamÀ, t]meokv DtZymKØÀ, P\{]Xn\n[nIÄ apXembhÀ¡v
ka{Kamb t_m[hÂ¡cW ]cn]mSnIfmWv Bkq{XWw sNbvXn«pÅXv.
kp\oXnbpsS 10--mw
Biwkn¡p¶p.

e¡w

hnÚm\{]Zhpw

hnt\mZZmbIhpw

Bbn¯ocs«sb¶v

dmWn tPmÀÖv IAS
{]n³kn¸Â sk{I«dn, kmaqly \oXn hIp¸v.
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നശാ മുക്ത് ഭാരത് അഭിയാന് പ്രവര്ത്തന റിപ്പോര്ട്ട്
എറണാകുളം ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്

tI{µ kÀ¡mcnsâ \im apàv ]²XnbnÂ {]Xn
]mZn¨ncn¡p¶ amÀK\nÀtZi§Ä¡v A\pkrXambn
12/ 08/ 2020 Â A D M sâ A[y£XbnÂ tNÀ¶
tbmK¯nÂ 11 AwK I½nän cq]oIcn¡pIbp
ïmbn.
PnÃbnse FÃm {][m\ hIp¸pIfnÂ \n¶pw k¶²
kwLS\IfnÂ \n¶pw elcn hnapàn tI{µ§fnÂ
\n¶papÅ {]Xn\n[nIfmWv I½nän AwK§Ä.
]n¶oSv PnÃm kmaqly \oXn hIp¸v X¿mdm¡nb
IÀ½]cn]mSn
kmaqly
\oXn
UbdÎtdänÂ
kaÀ¸n¡pIbpw A\paXn e`n¡pIbpw sNbvXp . 2021
P\phcn 6 \v
tNÀ¶ PnÃmXe I½nän XpSÀ
{]hÀ¯\§sf¡pdn¨p hniZamb NÀ¨ \S¯pIbpw
PnÃm kmaqly \oXn Hm^nksd apJy tImÀUnt\
ädmbpw {io {^m³knkv aqt¯Ss\bpw (t{]mPÎv
UbdÎÀ , M M M elcn hnapàn tI{µw , M O S C
saUn¡Â tImtfPv Bip]{Xn, tImet©cn &
A´mcmj{S elcn NnInÕm Iu¬keÀ), tUm .
A\ojv sI BÀ (AknÌâv s{]m^kÀ, cmPKncn
tImtfPv Hm^v tkmjyÂ kb³kv)
F¶nhsc
tImÀUnt\äÀamcmbpw sXcsªSp¯p.

]cnioe\w kwLSn¸n¨p. IpSpw_{io I½yqWnän
Iu¬keÀamÀ¡pw {]tXyI ]cnioe\w \ÂIn

t_m[hÂ¡cW ¢mkpIÄ
amÌÀ
thmfânbÀamcpsS
t\XrXz¯nÂ
hnZymÀ°nIÄ,
amXm]nXm¡Ä,
FIvssÊkv,
t]meokv Ìm^v AwK§Ä, IpSpw_{io AwK§Ä,
aäv
taJeIfnÂ
{]hÀ¯n¡p¶
hyànIÄ
F¶n-hÀ¡v th
ïn t_m[hÂ¡cW ¢mkpIÄ
kwLSn¸n¨p
.¢mkpIÄ
Hm¬sse³
Bbpw
apJmapJambpw \S¯n. P\ssa{Xn t]meoknsâ
t\XrXz¯nÂ
s]mXpP\§Ä¡mbn
{]tXyIw
¢mÊpIfpw kwLSn¸n¨p.

DZvLmS\w
\im apàv {]hÀ¯\§fpsS DZvLmS\w 2021
P\phcn amkw 22 \v PnÃm IfÎÀ {io . kplmkv
I A S HutZymKnIambn \nÀhln¨p.

]cnioe\ ]cn]mSnIÄ
\im apàv {]hÀ¯\§Ä P\§fnte¡v F¯n¡pI
F¶ Dt±it¯msS XncsªSp¡s¸« \qtdmfw
amÌÀ thmfânbÀamÀ¡v cïvL«§fnembn {]tXyI

]cnioe\w e`n¨ IpSpw_{io I½yqWnän Iu¬keÀ
amcpsS t\XrXz¯nÂ IpSpw_{io AwK§Ä¡pw
_mek`m
AwK§Ä¡pambn
{]tXyI
t_m[hÂ¡cW ¢mkpIÄ kwLSn¸n¨p hcp¶p.
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hnhn[ tbmK§Ä
PnÃbnÂ {]hÀ¯n¡p¶ s{]m^jWÂ tkmjyÂ
hÀ¡v
tImtfPpIfnse ta[mhnIÄ, htbman{Xw
tImÀUnt\äÀamÀ, PnÃm inip hnIk\ ]²Xn
Hm^okÀamÀ, IpSpw_{io , _mek`m Iu¬keÀamÀ,
\im apàv `mcXv A`nbm³ PnÃm I½nän AwK§Ä,
amÌÀ thmfânbÀamÀ F¶nhcpsS IqSnbmtemN\m
tbmK§fpw
]p\chtemI\
tbmK§fpw
\S¯nhcp¶p .

tUmIyq ^nIv-j³
elcnbpsS Zpcp]tbmKs¯¡pdn¨v
P\§sf
t_m[hm·mcm¡pI F¶ e£yt¯msS Hcp tUmIyq
^nIv-j³ hoUntbm X¿mdm¡n hcp¶p.

hnhn[ aÕc§Ä
hyXykvX§fmb X\Xv Iemcq]§fneqsS elcnbpsS
Zpcp]tbmKs¯¡pdn¨v
s]mXp
kaqls¯
t_m[hÂ¡cn¡pI
F¶
e£yt¯msS
hnZymÀ°nIÄ¡pw
s]mXpkaql¯n\pambn
Nn{XcN\m aÕcw , {]kwK aÕcw , t{SmÄ ta¡nMv
aÕcw, \ham[ya {]NmcW aÕcw, Xow Um³kv
aÕcw F¶nh kwLSn¸n¨p hcp¶p.

{]hÀ¯\§Ä¡mbn {]tXyII½nänIÄ cq]oIcn¨p
hcp¶p.

eLp hoUntbm {]ZÀi\w
kaql¯nse
Adnbs¸Sp¶
IemImc·mÀ
,kmlnXyImc·mÀ, kmaqly {]hÀ¯IÀ, aäv ]uc
{]apJÀ F¶nhÀ \ÂIp¶ ktµi§Ä eLp
hoUntbmIfmbn Nn{XoIcn¨p s]mXpP\§Ä¡mbn
{]ZÀin¸n¨p hcp¶p .

]Wn¸pcbnÂ
A´ÀtZiob skan\mÀ
\im apàv {]hÀ¯\§fpsS
ab¡pacp¶v hncp-²-ta-J-e-I-fnÂ
{]apJsc
]s¦Sp¸n¨psImïv
shºn\mÀ \S¯p¶XmWv.

`mKambn aZy
{]-hÀ-¯n-¡p¶
A´ÀtZiob

eLpteJ, t]mÌÀ {]kn²oIcWw
aZy ab¡pacp¶pIfpsS Zpcp]tbmKs¯¡pdn¨pw
AXv hyàn¡pw IpSpw_¯n\pw kaql¯n\pw
Dïm¡ntb¡mhp¶
`hnjy¯pIsf¡pdn¨pw
s]mXp kaqls¯ t_m[hÂ¡cn¡pI F¶
e£yt¯msS
eLpteJIfpw
t]mÌdpIfpw
X¿mdm¡n hcp¶p .

tZinb shºn\mÀ
temI elcnhncp² Zn\amb Pq¬ 26 \v tIcf
Atkmkntbj³ Hm^v s{]m^jWÂ tkmjyÂ
hÀt¡gvkv (K A P S)
PnÃm
LSI¯nsâ
klIcWt¯msS tZinb shºn\mÀ kwLSn¸n¨p.
tZiob
skan\mdnsâbpw
elcnhncp²
Zn\mNcW¯nsâbpw
DZvLmS\w
_lpam\s¸«
kmayqly
\oXnhIp¸nsâbpw
D¶X
hnZym`ymk¯nsâbpw NpaXe hln¡p¶
a{´n
tUm. BÀ _nµp \nÀhln¨p.

t»m¡v, ap³kn¸ÂXe I½nän cq]oIcWw
htbman{Xw tImÀUnt\äÀamcpsSbpw, PnÃm inip
hnIk\ ]²Xn Hm^okÀamcpsSbpw t\XrXz¯nÂ
PnÃbnse FÃm t»m¡pIfnepw, ap³kn¸menänIfnepw,
tImÀ¸tdj\nepw \mim
apàv `mcXv A`nbm³
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ലഹരി വിമുക്ത ദിനാചര
ണത്തോടനുബന്ധിച്ച്
സംഘടിപ്പിച്ച പ�ോസ്റ്റര്
രചനാ മത്സരത്തില്
സമ്മാനാര്ഹമായ
പ�ോസ്റ്ററുകള്.

amXr-I-bm¡mw Cu Øm-]-\§sf

Kh:Bim-`h³
(kv{XoIÄ)

am\knItcmK hnapàcpw _Ôp¡Ä GsäSp¡m¯
hcpamb, kv{XoIfpsS
]p\c[nhmk tI{µamWv
tImgnt¡mSv Kh:Bim-`h³ (kv{XoIÄ). 1991 Â 50
Xmak¡mcpambmWv
Cu Øm]\w Bcw`n¨Xv.
Xmak¡mcpsS
F®w IqSpXembXns\ XpSÀ¶p
2009- Â amt\Pvsa³dv I½nänbpsS IognÂ ssks¡m
tkmjyÂ t{]msPIväv- Bb sIbÀ tlmw XpS§pIbpw
AXn³ {]Imcw 25 t]scIqSn Xmakn¸n¡m-\pÅ
kuIcyw e`yamIpIbpw sNbvXp. \nehnÂ Cu
Øm]\¯nÂ 71 Xmak¡mcpïv. PnÃm IeÎÀ
sNbÀam\mbpw PnÃm kmaqly\oXn
Hm^okÀ
sshkv sNbÀam\mbpapÅ Hcp
amt\Pvsa³dv
I½nänbmWv ]²Xn ssIImcyw sN¿p¶Xv

{]hÀ¯\§Ä
\S¯m³
km[n¨n«nÃ.
F¶ncp¶mepw Xmak¡mÀ¡v Iem aÕc§Ä
\S¯pIbpw
IgnhpIÄ t{]mÕmln¸n¡pIbpw
sNbvXp.

Øm]\¯nse Xmak¡mÀ 25 \pw 80 \pw CSbnÂ
{]mbapÅhcmWv. 29 t]À aäp kwØm\§fnÂ
\n¶pÅhcmWv.
Xmak
kuIcyt¯msSm¸w
saUnkn³ IhÀ \nÀ½mWw, ]mh \nÀ½mWw, IpS
\nÀ½mWw ^m{_nIv s]bn³dnwKv, Nhn«n \nÀ½mWw
XpS§nb sXmgnÂ bqWnäpIfpw
Øm]\¯nÂ
GÀs¸Sp¯nbn«pïv.
Xmak¡mÀ
\nÀ½n¡p¶
DÂ¸¶§Ä
FI-vkn_nj\pIfneqsSbpw
ÌmfpIfneqsSbpw hn]W\w \S¯n e`yamIp¶
XpI Xmak¡mcp-sS A¡uïpIfnÂ \nt£]n¨p
hcp¶p. \mfnXphsc 86 t]sc kztZi¯v F¯n¡m³
km[n¨p. IqSmsX ChcpsS am\kntImÃmk¯n\mbn
hnt\mZbm{XIfpw,
HmWw
hnjp
XpS§nb
BtLmj§fpw hn]peambn kwLSn¸n¡mdpïv. 2021
P\phcn apXÂ amÀ¨v- 31 hscbpÅ ImebfhnÂ
Xmak¡mÀ¡mbn am\knI DÃmk{]hÀ¯\§Ä
\S¯pIbpïmbn.
IqSmsX
sXm«Sp¯pÅ
tImtfPnÂ \n¶pw tkmjyÂ hÀ¡v- hn`mK¯nse
hnZymÀ°nIÄ hcpIbpw Xmak¡mÀ¡v th
ïn
hnt\mZ]cn]mSnIÄ
\S¯pIbpw
sNbvXp.
tImhnUv 19 \nb{´W§Ä DÅXn\mÂ IqSpXÂ

e£y§Ä:
• am\knImtcmKytI{µ§fnÂ \n¶v UnkvNmÀPv
sNbvX
tijw
am\knItcmKnIsf
]p\c[nhkn¸n¡p¶Xn\pÅ Hcp kwhn[m\w
\ÂIpI.
• s\äv hÀ¡nwKv hgn Xmak¡msc Ahch-cpsS
ho«nte¡pw,
kaql¯nte¡pw
]p\c[n
hkn¸n¡pI.
• IpSpw_mwK§fpambn
\Ã
_Ôw
Øm]n¡p¶Xn\pÅ Ahkcw Hcp¡pI.
• Hmtcmcp¯cpsSbpw aX]camb
`-£Ww F¶nh Dd¸phcp¯pI.

BNmc-§Ä,

• kmaqlnI \oXn, XpeyX, sXmgnÂ Ahk-c-§Ä
F¶nh Dd¸m¡pI.
• `n¶tijn¡msc imàoIcn¡pI
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kp\µm_nbpsS ]p\c[nhmkw

P\phcn 15 \v kp\µm_nsb `À¯mhnt\mSpw a¡tfmSpw
H¶n¨v kztZi¯nte¡v ]p\c[nhkn¸n¨p.

tImgnt¡mSv Kh: am\knImtcmKy
tI{µ¯nÂ
\n¶pw 2018 \hw_À 16 \mWv kp\µm_nsb
Bim`mh\nÂ {]thin¸n¨Xv. kp\µm_n _olmÀ
kztZinbmsW¶pw hnhmlnXbpw 4 a¡fpsS
A½bpamsW¶pw Adnbm³ Ignªp.
ChcnÂ \n¶pw e`n¨ hnhc§fpsS ASnØm\¯nÂ
kztZiw Isï
¯pIbpw AhnSps¯ t]meokv
tÌj\pambn _Ôs¸SpIbpw sNbvXp. BbnSbv¡v
Bim`h³ kµÀin¨ tImgnt¡mSv PnÃm ssNÂUv
s{]m«£³ bqWnänse Poh\¡mÀ kp\-µm_nbpsS
2 Ip«nIÄ ssNÂUv s{]m«£³ bqWnänÂ Dsï¶v
Adnbn¨p.
XpSÀ¶v kmaqly {]hÀ¯I\mb
{io. inh³ tIm«qfnbpsS {ia^eambn kp\µm_nbpsS
`À¯mhpambn kwkmcn¡pIbpw `À¯mhpw `ÀXr
ktlmZc\pw ChnsS F¯pIbpwsNbvXp.
kp\µm_n 2018 Â cïv Ip«nIfpambn ho«nÂ \n¶pw
Cd§n t]m¶XmsW¶pw cï
v Ip«nIÄ _olmdnÂ
Dsï¶pw ChÀ Adnbn¨p. XpSÀ¶v DCPO
aPnkvt{Sän\p ap¶nÂ lmPcm¡nb tijw 2021
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വേണ്ട വേണ്ടായെന്നോതുക ലഹരികള്
ഒരിക്കലായല്ല ഇന്നേയ്ക്കല്ല എന്നന്നേക്കുമായി...
ഒരു തവണയ�ൊന്നവയേ നുണഞ്ഞാല് മെല്ലെ മെല്ലയത�ോ
നമ്മെ പാടെ വിഴുങ്ങും.
അമ്മയേ പ�ോലും ക�ൊന്നുതൂക്കീടും കാട്ടാളന�ോ ലഹരി.
അച്ഛനേ പ�ോലും ചുമരില് തൂക്കാന് കെല്പ്പുള്ള നീചനല്ലോ
ഈ ലഹരി.
ബന്ധങ്ങളേതും മറന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന കര്മ്മങ്ങള�ോര�ോന്നും
പാപങ്ങളായി മാറും.....

ബി.എ. മലയാളം
ഗവ.ബ്രണ്ണൻ ക�ോളേജ്,
തലശ്ശേരി
(ലഹരി വിമുക്ത ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച്
വയനാട് ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസ്
സംഘടിപ്പിച്ച കവിതാ രചനാ മത്സരത്തില്
ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ കവിത)

സമയമിനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നല്ല കര്മ്മങ്ങളെ
ബ�ോധപൂര്വ്വം മുന്നോട്ടു നീക്കാനായ്... ! എല്ലാം നല്ലതില് ചെന്ന് അവസാനിക്കട്ടെ.. !
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ആകാശം പുതിയ പ്രതീക്ഷ:
ആദം ഹാരിയുമായുള്ള അഭിമുഖം

BZansâ Ip«n¡mes¯¡pdn¨pÅ HmÀaIÄ
]¦pshbv¡mtam? BZw {Sm³kvsP³ BsW¶vXncn¨dnª kabw k-vIqfnÂ \n¶pw ho«nÂ \n¶pw
]n´pW e`n¨ncpt¶m?
sNdp¸w apXte Rm³ Hcp B¬Ip«n BsW¶
tXm¶Â F¶nÂ D
ïmbncp¶p. sXämb
icoc¯nÂ
h¶p
]nd¶p
F¶
tXm¶Â
iàambncp¶p Fsâ kz`mhcoXnIÄ ho«pImÀ
{i²n¨ncp¶p ImcWw B¬Ip«nIfpsSXpt]mse
Bbncp¶p Fsâ s]cpamähpw {]hÀ¯nbpw. BZyw
AhÀ AsXm¶pw ImcyamsbSp¯nÃ ]pd¯p
t]mIpt¼mÄ Gsd Ifnbm¡epIfpw Gäncp¶p.
Rms\´p sImï
v C§s\ s]cpamdp¶p \S¡p¶p
F¶sXms¡bmbncp¶p
kaql¯nsâ
{]iv\w.
¹kvSphn\v ]Tn¨ncp¶t¸mÄ sskt¡mfPnÌnsâ
ASp¯v
Fs¶
sIm
ïpt]mIpambncp¶p.
{Sm³kvsP³UÀ F¶ hyànXzw a\Ênem¡p¶Xv
F«v, H³]Xv ¢mÊpIfnÂ h¨mWv. Fsâ a\ÊpÅ
thsdbpw
hyànIÄ
Dsï¶pw
Ahcpw
{Sm³kvsP³UÀ
BsW¶p
a\Ênem¡nbXpw
At¸mgmWv.
ss]eäv- BIm³ sPmlm\mkv_ÀKntebv¡v
t]mbncp¶tÃm
AhnSps¯
A\p`h§Ä
Fs´Ãmambncp¶p?
ss]eäv
BIWsa¶pÅXv
Ip«n¡mew
apXÂt¡bpÅ B{Klambncp¶p. Hcp IpSpw_
kplr¯mWv tPml¶mkv_ÀKnse ss{]häv ss]eäv
s{Sbn\nMv km[yXsb Ipdn¨v ]dªXv. HmÀ¯tUmI-k
v v
apÉnw BbXn\mÂ BZyw Xs¶ ho«nÂ \n¶pw
FXnÀ¸pï
mbncp¶p. Hcp s]¬Ip«nsb F§s\
asämcp cmPyt¯¡v ]Tn¡m³ hnSpw F¶Xmbncp¶p
{]iv\w.
F¶mÂ
Fsâ
B{Kls¯
aäp

_Ôp¡sfms¡
]n´pW¨ncp¶p.
]Tn¡m³
ske£³ In«nbXpw FÃmhÀ¡padnbmambncp¶p.
AXpsImïv ho«pImÀ¡v
Fs¶ hnSmsX thsd
\nhr¯nbnÃmXmbn. A§s\ ¹kv Sp Ignªv
]Xnt\gmw hbÊnÂ s{Sbn\n§n\v tPml¶mkv
_ÀKnÂ t]mbn. Hcp Hfnt¨m«w Ft¶m \mSpIS¯Â
Ft¶m ]dbm³ ]änÃ. F¦nepw F¶nÂ amäw
hcpsa¶ {]Xo£tbmsSbmWv ho«pImÀ Fs¶
]Tn¡m³ hn«Xv Fsâ {Sm³kvsa³ hyànXzw
{]ISam¡p¶XnÂ amäw hcpsa¶v AhÀ {]Xo£n¨n
cp¶p. AhnsS t]mbXn\p tijamWv {Sm³kvsa³
F¶ sFU³dnän Rm³ ]pd¯v ]dbp¶Xv. F\n¡v
kuIcyapÅ {UÊv Hs¡ [cn¨pXpS§n CtXmsS
kaql¯nepw tkmjyÂaoUnbbnepw Hs¡ hfsc
NÀ¨bmhpIbpw sNbvXp.
]T\ImebfhnÂ
A\p`hn¨ncpt¶m?

km¼¯nI

_p²nap«v

AsX A\p`hn¨ncp¶p. Fsâ IpSpw_w A{X
km¼¯nIambn sa¨s¸« H¶Ãm¯Xp sImïv
Xs¶ ^okv ASbv¡p¶XnÂ {]iv\§Ä h¶ncp¶p.
]ns¶ Fsâ {Sm³kv hyànXzw shfns¸Sp¯nbXn\p
tijw ho«nÂ D
ïmb {]iv\§Ä, kaqlw
ho«pImcpsS taÂ sNep¯p¶ k½À±w FÃmw henb
{]iv\§Ä krãn¨ncp¶p. A§s\ ^okv AS¡p¶Xv
apS§n. CtXXpSÀ¶v ^okv ASbv¡p¶Xn\pw hmSI
sImSp¡p¶¯n\pw ]Ww Isï¯m³ PhlÀ \KÀ
dtÌmd³dnÂ
-Rm³
tPmensNbvXn«pïv.
10 e£t¯mfw cq]bmWv ^okv AS¡m³
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Dïmbncp¶Xv. Rm³ tem¬ FSp¯mWv ]Tn¨Xv.
tem¬ CXphsc Xncn¨S¨n«nÃ. Hcp tPmen In«nbn«v
thWw ASbv¡m³.
]Tn¡p¶Xn\v kÀ¡mcnÂ \n¶pw km¼¯nI
klmbw
e`n¨ncpt¶m? AXns\¡pdn¨v
hniZoIcn¡mtam?
kÀ¡mcnsâ `mK¯p\n¶v henb ]n´pW
bmWv e`n¨Xv. kmaqly\oXn hIp¸nsâ {Sm³kv
-sP³UÀ kv-tImfÀjn¸v {]Imcw 24 e£¯nsâ
kv-tImfÀjn¸mWv In«nbXv. A¶s¯ hIp¸v a{´n
{ioaXn ssieP So¨À, sk{I«dn {ioam³ _nPp
{]`mIÀ kÀ, UbdÎÀ {ioaXn jo_ tPmÀPv
sFFFkv F¶nhÀ Fs¶ Hcp]mSv ]n´pW¨p.
BZw `mhnPohnXs¯¡pdn¨pÅ ImgvN¸mSpIÄ
]dbmtam?
{Sm³kvsP³UÀ
kaql¯n\p
th
ïn
Fs´¦nepw sN¿Ww F¶mWv F\n¡v
B{Klw. {]iv\§Ä A`napJoIcn¡p¶ Hcp]mSv
{Sm³kv Ip«nIÄ
Dïv. kÀ¡mÀ AhcpsS
]T\¯n\pw
sXmgnÂ
e`yam¡p¶Xn\psaÃmw
[mcmfw ]²XnIÄ \S¸nem¡p¶pï.v ]pXpXmbn
{Sm³kv hyànXzw shfns¸Sp¯n hcp¶hÀs¡Ãmw
\Ã hnZym`ymkhpw IqSmsX [mcmfw Ahkc§
fpapïv. ]ïv AXmbncp¶nÃ ØnXn. F¦nepw Ahcpw
AhcpsS IgnhpIÄ sImï
v apt¶m«p h¶hcmWv.
Hcp ss]eäv BIWw F¶mbncp¶p Fsâ B{Klw.

""Gähpw hepXv Rm\n¶v A\p`hn¡p¶
kzmX´yw Xs¶bmWv. bmsXmcp hne¡pIfpw
CÃmsX
F\n¡v
Fs¶¯s¶
kzbw
Xncn¨dnbm³ Ignbp¶p. C\nbpw Fsâ
tPmenbnÂ Hcp XSÊhpw CÃmsX XpScm³
IgnbWw.
ChnsS
{Sm³kvsP³tUgvkn\v
`banÃmsX Pohn¡m³ IgnbWw. Ahsc
kaqlw AwKoIcn¡Ww. Ct¸mÄ IpSpw_s¯
icn¡v anÊv sN¿p¶pïv. F\n¡v {]Xo£bpïv.
Ahscs¶
a\Ênem¡n
aI\mbn
AwKoIcn¡psa¶v. sXämb DSenÂ F¯ns¸«
Hcmßmhv BWv Rm³. AhÀ¡v th
ïn Cu
PohnXw apgph³ Rm³ Im¯ncn¡pw''.
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IhnX

HmWkvacW
HmWsa¯pw \mfpIfnÂ
]mSsams¡ IXnÀ \ndªp
Infnhme³ X¯Itfm ]ds¶¯p¶p
Ie]neIÄ Iq«nb´nbnÂ
IqSWbp¶pþAhÀþIqSWbp¶p
]ns¶,
sImbv¯mbn I¨nIq«n
DW¡mbn, Xnc¡mbn
\nhÀs¶m¶p \nÂ¡phmt\m
t\cansÃm«pw
sImbvs¯mgnªv
sImäpambn A¸s\¯pw, A®s\¯pw
s\Ãph¨v ]pgp¡pW¡m³
shbnÂ t\mt¡Ww, H¸w
Im¡bm«m³ XWÂ t\m¡m³
Rm\papïmIpwþ A¶v
Rm\papïmIpw
]mSsams¡ hoSpIfmbv
tXmSpItfm ]mXIfmbv
A¸s\sâb®\ptam IS¶p t]mbn
a®nÂ adtª t]mbn.
Rm\n¶pw Iym¼ntetXm
A`bmÀ°n hens¨dnsªmcp
]g´pWns¡«pt]mse
_m¡nbmIp¶p ChnsS
_m¡nbmIp¶p.
					

sk³k¬ FÂk
ss_³UÀ
kmaq-ly-\o-Xn h-Ip¸v

ബ�ോധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

- ട്രാന്സ് ജെന്ഡര് ക്ഷേമം
2021þ22 km¼¯nI hÀjw kwØm\¯v {Sm³kv
sP³UÀ t£aw ap³ \nÀ¯n \S¯p¶ ka{Kamb
t_m[hÂ¡cW {]hÀ¯\§Ä

BapJw
kmaqly \oXn hIp¸nsâ {Sm³kvsP³UÀ t£a
{]hÀ¯\§fpsS `mKambn \nch[n ]²XnIÄ
hIp¸v BhnjvIcn¨v \S¸nem¡n hcp¶p. {Sm³kv
sP³UÀ
hyànIfpsS
]¦mfn¯w
t{]mÕmln¸n¡p¶
\nch[n
{]hÀ¯\§Ä
\S¸m¡p¶Xn\v CXnt\mSIw hIp¸n\v km[n¨n«pïv.
{Sm³kv sP³UÀ hyànIÄ t\cnSp¶ kmaqly
{]XnkÔnIÄ¡v
]cnlmcw
ImWp¶Xn\pw
tkh\§fpsS e`yXbpw Xpey AhImi§fpw Dd¸v
hcp¯p¶Xn\pw, kaql \nÀ½mW {]{InbbpsS
`mKambn {]hÀ¯n¡p¶ DtZymKØÀ, P\{]Xn
\n[nIÄ
aäv
hn`mK§Ä
F¶n-hÀ-¡n-S-bnÂ
t_m[hÂIcW ]cn]mSnIÄ \S¯m³ hIp¸v
Xocpam\n¨n«pïv. ap³ hÀj§fnÂ \S¯n h¶ncp¶
t_m[hÂ¡cW {]hÀ¯\§Ä Hcp ]cn[nhsc
{Sm³kvsP³UdpIsf
]än
\ne\n¶ncp¶
sXän²mcWIÄ amäp¶Xn\v klmbIcambn«pïv.

coXnimkv{Xw
{Sm³kvsP³UÀ hyànIÄ t\cnSp¶ kmaqly
{]XnkÔnIÄ¡v
]cnlmcw
ImWp¶Xn\pw
tkh\§fpsS e`yXbpw Xpey AhImi§fpw Dd¸v
hcp¯p¶Xn\pambn kaql \nÀ½mW {]{InbbpsS
`mKambn {]hÀ¯n¡p¶ hnhn[ hn`mKw DtZymKØÀ,
P\{]Xn\n[nIÄ aäv hn`mK§Ä F¶nhÀ¡v taJem
Xe¯nÂ (Xncph\´]pcw, FdWmIpfw, tImgnt¡mSv)
t_m[hÂIcW ]cn]mSnIÄ kwLSn¸n¡p¶Xn
\mWv- Xocpam\n¨n«pÅXv. taÂ kqNn¸n¨ hn`mKw
DtZymKØcnÂ \n¶pw 30 {]Xn\n[nIsf DÄs¸Sp¯n
Xncph\´]pcw,
FdWmIpfw,
tImgnt¡mSv
taJeIfnembn bYm{Iaw 7,6,7 hoXw t_m[hÂ¡cW
]cn]mSnIÄ \S¯p¶XmWv. Xncph\´]pcw PnÃbnÂ
\S¯p¶ t_m[hÂ¡cW ]cn]mSn UbdÎtdäv
Xe¯nepw, aäv c
ïp taJeIfnÂ \S¯p¶
t_m[hÂ¡cW ]cn]mSnIÄ _Ôs¸« PnÃm

kmaqly\oXn
Hm^okÀ,
PnÃbnÂ
IcmÀ
ASnØm\¯nÂ
\nban¡p¶
s^knentääÀ,
_Ôs¸« kn _n H {]Xn[nIÄ F¶nhcpsS
klIcWt¯msSbpw \S¯mhp¶XmWv.

samUyqÄ
hnhn[ taJeIfnÂ \n¶papff hnjbhnZKv[tcbpw,
I½yqWnän {]Xn\n[nItfbpw DÄs¸Sp¯n ZznZn\
hÀ¡vtjm¸v kwLSn¸n¨v samUyqÄ X¿mdm¡nb
tijw {]kvXpX samUyqfnsâ ASnØm\¯nÂ
t_m[hÂ¡cW ]cn]mSnIÄ kwLSn¸nbv¡p¶Xn
\mWv Dt±in¨n«pffXv.

t_m[hÂ¡cW t{]m{KmanÂ DÄs¸Sp¯p¶
hn`mK§Ä
hnhn[ hIp¸v DtZymKØÀ, am[ya {]hÀ¯IÀ,
P\{]Xn\n[nIÄ,
AUzt¡ävkv,
tUmÎÀamÀ,
t]meokv, IpSpw_{io knUnFkv sNbÀt]gvk¬--,
km£cXm t{]cIv-amÀ, kmaqly {]hÀ¯IÀ
XpS§nbhcnÂ
\n¶pw
30
{]Xn\n[nIsf
DÄs¸Sp¯nbmWv taJe Xe¯nÂ t_m[hÂ¡cW
]cn]mSnIÄ kwLSn¸nbv¡p¶Xv-.

Dt±iye£y§Ä (]²Xn hn`mh\w sN¿p¶
t\«§Ä)
• {Sm³kv
sP³UÀ
kaqlw
t\cnSp¶
{]iv\§sf¡pdn¨pw,AhtcmSpÅ kao]\¯nÂ
hcpt¯ï \Ã amä§sf Ipdn¨v Bg¯nepw
A\pIqehpamb Aht_m[w krãn¡p¶Xn\v
km[n¡pw.
• BtcmKy -hnZym`mkþ \nba þ\nba]meI
tkh\§Ä \ÂIp¶hcnÂ {Sm³kvsP³UÀ
hyànIfpsS
AhImi§sf¡pdn¨pw
AhØsb¡pdn¨pw
A\pIqe
Aht_m[w
\evIm³ Ignbpw
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• {Sm³kvsP³UÀ
hyànIfpsS
AhImi
kwc£W \nbaw 2019, kwØm\ {Sm³kv
sP³UÀ \bw, hIp¸v \S¸nem¡n hcp¶ t£a
{]hÀ¯\§fpw ]²XnIfpw F¶nh kw_Ôn¨
Aht_m[w
s]mXpkaql¯n\pw,
{Sm³kvsP³UÀ hyànIÄ¡pw \ÂIp¶Xn\p
klmbn¡pw.

• k-vIqÄ
A[ym]IÀ¡v
Cu
hnjb§fnÂ
ASnØm\ [mcW \ÂIp¶ ]£w Ip«nItfmSpÅ
{]mtbmKnI kao]\¯nÂ amäw hcp¯phm³
km[n¡pw.
• tUmÎÀamÀ, t]meokv- DtZymKØÀ, A`n`mjIÀ,
P\{]Xn\n[nIÄ
apXembhÀ¡v
sP³UÀ
kw_Ôamb
Aht_m[w
cq]s¸Sp¯m³
Ignbpw.

{]-hÀ-¯-\
dnt¸mÀ«v
]me¡mSv PnÃm kmaqly \oXn Hm^okv
2021 Pq¬ amkw kmaqly \oXn hIp¸v ]me¡mSnsâ
t\XrXz¯nÂ
htbmP\§Äs¡XnscbpÅ
A[nt£] \ntcm[\ t_m[hXv¡cW Zn\mNcWw
kwLSn¸n¨p. 2021 sabv 15\v ]me¡mSv Hä¸mew F¶o
Øe§Ä
tI{µoIcn¨v
tImtfPv
hnZymÀ°nIÄ¡mbpÅ t_m[hXv¡cW ¢mkv
kwLSn¸n¨p. ]me¡mSv kwLSn¸n¨ t_m[hXv¡cW
]cn]mSnbnÂ B{ib tImtfPv, Kh. tImtfPv NnäqÀ
F¶nhnS§fnse N.S.S thmfânbÀamcpw, Hä¸me¯v
kwLSn¸n¨ ]cn]mSnbnÂ tagvkn tImtfPv ]me¡mSv,
sFUnbÂ tImtfPv sNÀ¸pftÈcn F¶nhnS§fnse
tkmjyÂ hÀ¡v hnZymÀ°nIfpw ]¦mfnIfmbn.
""bphXeapdIÄ¡v
htbmP\
kwc£W¯nÂ
NpaXemt_m[w
hfÀ¯nsbSp¡Â'',
""amXm
]nXm¡fptSbpw
apXnÀ¶
]uc³amcptSbpw
kwc£Whpw t£ahpwþ \nbaw 2007'' F¶o
hnjb§fnÂ AUz. ]n. t{]w \mYv, AUz. ]n. Fw
Pb F¶nhÀ ¢mkv \bn¨p.
2021 Pq¬ amkw 26þmw XobXn apXÂ Pqsse 2 hsc
kmaqly\oXn
hIp¸v
]me¡mSv
Hm^oknsâ
t\XrXz¯nÂ A´mcm{ã elcn hncp² hmcmNcWw
kwLSn¸n¨p. ]me¡mSv, Hä¸mew, F¶nhnS§Ä
tI{µoIcn¨v kwLSn¸n¨ ]cn]mSnbnÂ k-vIqÄ/
tImtfPv hnZymÀ°nIÄ¡mbpÅ t_m[hXv¡cW
¢mkpIfpw,
hnZymÀ°nIÄ¡mbn
Hm^vsse³

10

aÕc§fpw
kwLSn¸n¨p.
elcn
hncp²
hmcmNcWhpambn
_Ôs¸«v
\S¯nb
t_m[hXv¡cW ]cn]mSnbnÂ 160 Hmfw k-vIqÄ/
tImtfPv hnZymÀ°nIÄ ]¦mfnbmbn. FIvsskkv
hIp¸v
Dt±ymKØÀ
¢mkpIÄ
\bn¨p.
”elcns¡Xnsc’’ F¶ hnjbw Bkv]Zam¡n hnhn[
aÕc§fpw kwLSn¸n¡pIbpïmbn.

C-Sp-¡n PnÃm kmaqly \oXn Hm^okv
htbmP\ t£aw

tImhnUv
hym]\t¯mS\p_Ôn¨v
am\knI
kwLÀjw t\cnSp¶ htbmP\§Ä¡mbn htbmP\
ImÄ skâÀ ss]\mhv F©n\nbdnwKv tImtfPnsâ
Iw]yq«À em_nÂ {]hÀ¯n¨p hcp¶p. \nehnÂ
A©v tkmjyÂ hÀ¡Àamcpw aq¶v F©n\obdnwKv
tImtfPv
Ìm^pw
ImÄ
skâdnÂ
tkh\a\pjvTn¡p¶p. Cu ImebfhnÂ BsI 8274
tImfpIÄ
sNbvXn«pïv.
tImhnUv
{]Xntcm[
hmI-vkn³ FSp¡p¶Xn\v 451 t]À¡v cPnkvt{Sj³

sNbvXp \ÂIn. PnÃbnse FÃm hr²kZ\§fnsebpw
Xmak¡mÀ¡v BZy tUmkv hmI-vkn³ BtcmKy
hIp¸nsâ klIcWt¯msS e`yam¡nbn«pïv.

htbmt]mjW Inäv hnXcWw
]ocptaSv {Kma]©mb¯nse ]«pae, FgpIpwhbÂ
{Kma]©mb¯nse
FgpIpwhbÂ,
N¡p]Åw
{Kma]©mb¯nse AW¡c F¶o Øe§fnÂ
{]hÀ¯n¡p¶ aq¶v kmbw{]` tlmapIfnÂ \n¶pw
AÀlcmb 98 t]À¡v kmaqly \oXn UbdÎtdänsâ
\nÀtZi¯nsâ ASnØm\¯nÂ kss¹t¡m Hu«v
seäpIÄ aptJ\ \yq{SojW³ kt¸mÀ«v \ÂIp¶
tdj³ Inäv hnXcWw \S¯pIbp
ïmbn. tImhnUv
t{]mt«mt¡mÄ ]men¨p sImïv CSp¡n PnÃm
]©mb¯v {]knU³dv {io PnPn sI ^nen¸v Inänsâ
hnXctWmXvLmS\w \nÀÆln¨p. NS§nÂ PnÃm
kmaqly \oXn Hm^okÀ {io _nt\mbv hn. sP.
BiwkbÀ¸n¨p.

klmbt¯msS \mjWÂ {SÌv tem¡Â sehÂ
I½nänIfpsS t\XrXz¯nÂ _vtfm¡v ]©mb¯v
Xe¯nÂ `n¶tijn klmb tI{µ§Ä {]hÀ¯n¨p
hcp¶p. CXn³sd ASnØm\¯nÂ 3033 t]sc
tImhnUv hmI-vknt\j\v cPnÌÀ sNbvXp.

]p\c[nhmkw
aqeaäw sF F¨v C ]n bq ]n kv¡qÄ hcm´bnÂ
Ahi \nebnÂ Ignªncp¶ 80 hbÊv {]mbapÅ
{io ]m¸¨³ F¶ apXnÀ¶ ]ucs\ {Kma]©mb¯v
A[nIrXcpsSbpw t]meoknsâbpw klmbt¯msS
kÀ¡mÀ {Km³dv \ÂIp¶ sN¦pfw enänÂ ^vfhÀ
tagvkn tlmw F¶ Øm]\¯nÂ Xmakn¸n¨v
kwc£n¡p¶Xn\mhiyamb \S]Sn kzoIcn¨p.

ac¯nÂ \n¶v hoWv Acbv¡p Xmsg XfÀ¶ {io
tkma³, ]pd¸pg F¶ hyàn¡v hnIemwK t£a
tImÀ¸tdj\nÂ \n¶v e`yamb hoÂsNbÀ hnXcWw
sNbvXp.

{Sm³kvsP³UÀ t£aw
CSp¡n PnÃbnse Xmak¡mcmb 11 {Sm³kvsP³UÀ
hyànIÄ¡v `£y [m\y InäpIÄ AhcpsS Xmak
Øe¯v hnXcWw sNbvXp.

മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരോടുമരോട്ള അത പൗരകതിമങ്ങള്ക്കെതികമള അത പൗര
ു രോടധവല്ക്െമി പൗരംി

“ ുേര്ന്ു പൗര ിര്ന്തരോട  പൗരവുങരോടള ള്ക  പൗര
ഉറപ്പരോടെരോട  പൗര ീതി........... പൗര”

`n¶tijn t£aw
tImhnUnsâ ]Ým¯e¯nÂ `n¶tijn¡mcpsS
hnhn[ {]iv\§Ä¡v ]cnlmcw ImWp¶Xn\pw
tImhnUv hmI-vknt\j³ e`yam¡p¶Xn\v cPnkväÀ
sNbvXv klmbn¡p¶Xn\pw _n BÀ kn, kvs]jyÂ
kvIqÄ/_Uvkv kv¡qÄ, k¶² tkhIÀ F¶nhcpsS
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സെറിബ്രല് പാള്സിസഹായ ഉപകരണങ്ങള്
ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നതിനു മുന്പോ, ജനന സമയത്തോ,
അതിനു ശേഷമ�ോ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകള്
ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേശീ വ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി
ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സെറിബ്രല് പാള്സി.
ഈ അവസ്ഥയില് കുട്ടിക്ക് ശാരീരികമായും ബുദ്ധിപരമായും
ആശയവിനിമയത്തിനും
പലതരം
ബുദ്ധിമുട്ടുകള്
അനുഭവപ്പെടുന്നു.
ഈ
കുട്ടികളെ
അവരുടെ
കഴിവുകള്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രവര്ത്തന മേഖലക
ളില് സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാന് സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണ
ങ്ങളാണ് സഹായ ഉപകരണങ്ങള്. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങ
ള് പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അസിസ്റ്റീവ്
ഡിവൈസും അഡാപ്റ്റീവ് എയ്ഡും.
അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങള്ക്ക്
താങ്ങ്
നല്കി
സ്വാഭാവിക
ചലനങ്ങള്
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അഡാപ്റ്റീവ് എയ്ഡ്, ഓര�ോ
വ്യക്തിക്കനുസൃതമായി അവരുടെ കഴിവുകള്ക്കനുസരിച്ച്
പ്രവൃത്തികള് ചെയ്യാന് പ്രത്യേകമായി രൂപകല്പന
ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളാണ്.
ശരിയായ രീതിയില് ഇരിക്കുവാന�ോ നില്ക്കുവാന�ോ
സാധിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തെ വിവിധതരം ഉപകര
ണങ്ങള് ഉപയ�ോഗിച്ച് ശരിയായ രീതിയില് വിന്യസിപ്പി
ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അതിനുതകുന്ന
ഉപകരണങ്ങളാണ്
സെറിബ്രല് പാള്സി ചെയര്, ക�ോര്ണര് സീറ്റ്, സ്റ്റാന്റിംഗ്
ഫ്രെയിം എന്നിവ.
ശരീരത്തിന് ശരിയായ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക്
ഒരു വാക്കര് ഉപയ�ോഗിച്ച് നടക്കാനുള്ള പരിശീലനം
ക�ൊടുക്കാം. കുട്ടിയുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത അനുസരിച്ച്
ഏതുതരം വാക്കര് ഉപയ�ോഗിക്കണമെന്ന് ഫിസിയ�ോ
തെറാപിസ്റ്റോ, ഒക്ക്യൂപേഷണല് തെറാപ്പിസ്റ്റോ നിര്ദ്ദേശി
ക്കുന്നു. കുറച്ച് കൂടി ഉയര്ന്ന ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ള
കുട്ടികള്ക്ക് വിവിധ തരം ക്രച്ചറുകള് ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന
താണ്. വിവിധതരം ഓര്ത്തോസിസുകള് ഉപയ�ോഗിച്ച്
ശരീരഭാഗങ്ങള്ക്ക് താങ്ങ് ക�ൊടുത്ത് കുട്ടികളുടെ
പ്രവര്ത്തനശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
നടക്കാന് സാധിക്കാത്ത കുട്ടികള്ക്ക് ഒരു വീല് ചെയറിന്റെ
സഹായത്തോടെ വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും ഇടപെടലുകള്
നടത്താന് സാധിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായ
ത്തോടെയും അല്ലാതെയും ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
വീല്
ചെയറുകള് വളരെ അധികം പ്രയ�ോജനകരമാണ്.
നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടു
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ത്തിരിക്കുന്ന ഹെഡ് പ�ോഡ്, ഹ�ോയിസ്റ്റ് എന്നിവയും
ഇപ്പോള് പ്രചാരത്തിലുള്ള സഹായ ഉപകരണങ്ങളാണ്.
സെറിബ്രല് പാള്സിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഉപയ�ോഗി
ക്കാവുന്ന സ്പ്ളിന്ഡ് ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ഉപകരണമാണ്.
ഇവ പേശികള്ക്ക് അയവു വരുത്തുകയും സന്ധികള്ക്ക്
ശരിയായ ഘടന നല്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവഴി അവ
ഉപയ�ോഗശൂന്യമാകാതെ സഹായിക്കുന്നു.
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി രൂപാന്തര
പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകാരണങ്ങള് ആ സമയത്തെ
ബുദ്ധിമുട്ടുകള്
ദൂരീകരിക്കാന്
സഹായിക്കുന്നു.
ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് സാധാരണയായി ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്ന വസ്തുക്കള്ക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യകത
അനുസരിച്ച് രൂപഭേദം വരുത്താവുന്നതാണ് (ഉദാ: ചീപ്പ്,
നെയില് കട്ടര്, ടൂത് ബ്രഷ് എന്നിവ). ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട്
അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി നിര്ദിഷ്ട അളവുകള്
അനുസരിച്ച്
പലതരം ട�ോയ്ലെറ്റുകള് രൂപകല്പ്പന
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വസ്ത്രങ്ങളില് വെല്ക്രോ, സിബ്ബ്, വലിയ ബട്ടണ് എന്നീ
അഡാപ്റ്റീവ് ഉപകരണങ്ങള് ഘടിപ്പിച്ച് ഇത്തരം കുഞ്ഞു
ങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി അനായാസമാ
ക്കി തീര്ക്കാനാകുന്നു. പല പഠന ഉപകരണങ്ങള്ക്കും
രൂപഭേദം വരുത്തി ഇവരുടെ പ്രവര്ത്തന പാടവത്തില്
വളരെയധികം മാറ്റം വരുത്താനായി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുന്നു.
അതതു വിദഗ്ധര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന സഹായ ഉപകരണങ്ങള്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതു വഴി വീട്ടിലും, സമൂഹത്തിലും മറ്റു
പ്രവര്ത്തന രംഗങ്ങളിലും പങ്കുചേരാനും, വിദ്യാഭ്യാസം,
ത�ൊഴില് എന്നീ മേഖലകളില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ച
വയ്ക്കാനും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് സാധിക്കുന്നു.
അതിലൂടെ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിക്കുന്നു.
എന്നാല് ശരിയായ സമയത്ത് സഹായ ഉപകരണങ്ങള്
ഉപയ�ോഗിച്ചില്ലെങ്കില്
സന്ധികളുടെ
ഘടനയില്
വൈകല്യം സംഭവിക്കുകയ�ോ പേശികള് ദുര്ബലമാവുകയ�ോ
ചെയ്യാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുമൂലം ശരീരത്തിന്റെ
പ്രവര്ത്തനശേഷി, ചലനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികത എന്നിവ
മന്ദീഭവിക്കുന്നു.
തയ്യാറാക്കിയത് : നിഡാസ് ടീം, നിഷ്, തിരുവനന്തപുരം
കടപ്പാട് : മിസ്. ഷൈനി എം .റ്റി. (സീനിയര് ഫിസിയ�ോതെറാപിസ്റ്റ്),
മിസ്. നീതു തമ്പി എം. (ഒക്യുപേഷണല് തെറാപ്പിസ്റ്റ്)
നിഷ്, തിരുവനന്തപുരം
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് :
ഫ�ോണ് : 0471-2944675 ഇമെയില് : cnidas@nish.ac.in

‘സഹജീവനം’
ക�ോവിഡ് 19 ഭിന്നശേഷി
സഹായ കേന്ദ്രം
സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള
മാര്ഗ്ഗരേഖ
BapJw

e£yw

tImhnUv 19 almamcn ImcWw kwØm\s¯
`n¶tijn hn`mK§Ä¡v thïn {]hÀ¯n¡p¶
hnZym`ymk Øm]\§fpw sXmgnÂ ]cnioe\
tI{µ§fpw Hcp hÀj¯ntesdbmbn ASªp
InS¡pIbmWv.
ChcnÂ
`qcn`mKhpw
kz´w
Imcy§Ä¡v t]mepw ]qÀWambpw aäpÅhsc
B{ibn¡p¶hcmWv.
AXpsIm
ïp
Xs¶
c£nXm¡fnÂ ]ecpw tPmen¡v t]mIm³ km[n¡msX
ChcpsS kwc£W¯n\mbn ]qÀ® kabhpw
hoSpIfnÂ Xs¶ IgntbïAhØ kwPmXamIp¶p.
C¯c¯nÂ hoSn\pÅnÂ Xs¶ Igntbïn hcp¶Xv
`n¶tijn¡mcnÂ
{]tXyIn¨pw
_p²n]camb
shÃphnfnIÄ t\cnSp¶hcnÂ ]ehn[ am\knI
{]iv\§fpw kz`mh {]iv\§fpw krãn¡p¶pïv.
Chsc ]cnNcn¡p¶ c£nXm¡fnepw am\knIamb
XfÀ¨bv¡v km[yX IqSpXemWv. CXv ]et¸mgpw
sshImcnI {]iv\§Ä¡pw Ip«nIÄ¡v t\scbpÅ
A{Ia§Ä¡pw
ImcWambn
Xocp¶Xmbn
a\Ênem¡mw.
BbXn\mÂ
Ip«nIÄ¡pw
c£nXm¡Ä¡pw Hcpt]mse am\knI ]ncnapdp¡w
Hgnhm¡p¶Xn\pÅ ]n´pW
e`yamt¡
ïXpïv.
Ct¸mgs¯ {]tXyI kmlNcy¯nÂ Iu¬knenwKv
t]mepÅ {]hÀ¯\§Ä ChÀ¡mbn Hcpt¡ïXpïv.
X§Ä X\n¨Ã H¸w aäpÅhcpw D
ïmhpsa¶pÅ
hnizmkw
]ncnapdp¡w
Hgnhm¡n
kam[m\w
t\Sp¶Xn\p
Chsc
klmbn¡pw.
CXn\mbn
kmaqly\oXn
hIp¸n³sd
t\XrXz¯nÂ
Xt±ikzbw`cWw,
hnZym`ymkw,
h\nXm
iniphnIk\w, IpSpw_{io, kvs]jyÂk-vIqÄ,
_Uv-kv k-vIqÄ, k¶² kwLS\IÄ F¶nhcpsS
klIcWt¯msS
kwØm\¯msI `n¶tijn
klmb
tI{µ§Ä
Bcw`n¡m\pÅ
]²Xn
_lp.kwØm\ apJya{´n {io. ]nWdmbn hnPb³
]cntim[n¡pIbpw, kÀ¡mÀ A\paXn \ÂIpIbpw
hmÀ¯m kt½f\¯nÂ ]²Xn {]Jym]n¡pIbpw
sNbXp.

kwØm\s¯ apgph³ `n¶tijn¡mcpw AhcpsS
c£nXm¡fpw t\cnSp¶ {]bmk§fnÂ \n¶pw
am\knI ]ncnapdp¡§fnÂ \n¶pw apàn t\Sp¶Xn\v
klmbw Hcp¡pI F¶XmWv `n¶tijn klmb
tI{µw
sIm
ïv
Dt±in¡p¶Xv.
CXphgn
c£nXm¡Ä¡pw
Ip«nIÄ¡pw
Iu¬kenwKv
DÄs¸sSbpÅ
klmb§Ä
Dd¸phcp¯m³
km[n¡pw.
PnÃmkmaqly\oXn Hm^okÀamcpsS t\XrXz¯nÂ
\mjWÂ {SÌv PnÃmXe tamWnädnMv I½nänbpsS
GtIm]\¯nÂ
FÃm
t»m¡pIfnepw,
]©mb¯pIfnepw klmbtI{µw Bcw`n¡p¶XmWv.
Sn klmb tI{µ§Ä AXmXp PnÃIfnse \mjWÂ
{SÌv BÎv {]ImcapÅ tem¡Â sehÂ I½nänIfpambn
tNÀ¶v kvs]jyÂ k-vIqfpIÄ, _Uvkv k-vIqfpIÄ,
shmt¡jWÂ s{Sbn\nwKv skâdpIÄ, Fkv.Fkv.
sI t»m¡v dntkmgvkv skâdpIÄ F¶nh
tI{µoIcn¨mWv Bcw`n¨ncn¡p¶Xv.
CXv {]Imcw sXcsªSp¡s¸« 3500 thmfnbÀamÀ¡v
kmaqly\oXn UbdÎtdäv hgn Hm¬sse\mbn
]cnioe\w \ÂIn. {]kvXpX ]cnioe\w `wKnbmbn
\S¸nem¡p¶Xn\mbn kwØm\ Xe¯nÂ hnZKv[sc
DÄs¸Sp¯n
Hcp
dntkmgvkv
{Kq¸ns\
kÖam¡nbncp¶p. A©v Znhkw \o
ïp \n¶
]cnioe\w kmaqly\oXn hIp¸v UbdÎÀ {ioaXn.
jo_ tPmÀÖv sF.F.Fkv \nÀÆln¨p. \mjWÂ
{SÌv tÌäv t\mUÂ GP³-kn skâÀ sNbÀam³
{io.Un.tP¡_v, ka{K in£ tIcf tÌäv t{]m{Kmw
Hm^okÀ {io.Fkv.ssh.jqP, IpSpw_{io tÌäv
AknÌâv t{]m{Kmw amt\PÀ {io. tPmtam³.sI.sP,
kmaqly\oXn hIp¸v tPm.UbdÎÀ {ioaXn.Fkv.
PeP F¶nhÀ BiwkIÄ AÀ¸n¨v kwkmcn¨p.
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GtIm]\hpw tamWnädnMpw
PnÃm Xe¯nÂ \mjWÂ {SÌv PnÃmXe tamWnädnMv
I½nän BWv {]hÀ¯\§Ä GtIm]n¸n¡p¶Xv
]©mb¯v Xe¯nÂ \S¯p¶ {]hÀ¯\§Ä
]©mb¯v
thmf
nbÀamÀ
t»m¡v
klmb
tI{µ§Ä¡v
dnt¸mÀ«v sNt¿
ïXpw t»m¡v
Xe§fnÂ CXv tem¡Â sehÂ I½änIfpsS
t\XrXz¯nÂ GtIm]n]n¨v PnÃm kmaqly \oXn
Hm^okÀ¡v F¯n¡pIbpw PnÃbnÂ \n¶pw dnt¸mÀ«v
kwØm\Xe¯nÂ kmaqly\oXn hIp¸v UbdÎÀ¡v
\ÂtIïXpamWv.
]²XnbpsS
Imcy£aamb
\S¯n¸n\v
aäp
hIp¸pIfpsS
GtIm]\w
km[yamt¡ïXmWv. CXn\mbn \nehnÂ PnÃIfnÂ
kmaqly \oXn Hm^okÀamcpsS t\XrXz¯nÂ
{]hÀ¯n¡p¶ \mjWÂ {SÌv PnÃm Xe tamWnädnMv
I½än
Xmsg
]«nIs¸Sp¯nb
{]Imcw
aäp
hIp¸pIfpsS {]Xn\n[nIsf IqSn DÄs¸Sp¯n
hn]peoIcn¡mhp¶XmWv.
••
••
••
••
••
••

PnÃm kmaqly\oXn Hm^okÀ þ sNbÀt]gvk¬
FÂ.FÂ.kn I¬ho\À
þ I¬ho\À
PnÃm h\nXmþinip hnIk\ Hm^okÀ þ sa¼À
Fkv.Fkv.sI PnÃm t{]m{Kmw Hm^okÀ þ sa¼À
kvs]jyÂ k-vIqÄ kwLS\ {]Xn\n[n þ sa¼À
_Uvkv k-vIqÄ NpaXebpÅ IpSpw_{io PnÃm
tImÀUnt\äÀ þ sa¼À
•• ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎdpsS {]Xn\n[n þ
sa¼À
•• DMHP {]Xn\n[n þ sa¼À
•• SID {]Xn\n[n þ sa¼À
•• ]mentbäohv skmsskän {]Xn\n[n þ sa¼À
•• PnÃbnÂ `n¶tijn taJebnÂ {]hÀ¯n¡p¶
cïv k¶² kwLS\ {]Xn\n[nIÄ (kmaqly
\oXn Hm^okÀ ip]mÀi sN¿p¶hÀ)
klPoh\w klmb tI{µ§fpsS {]hÀ¯\§Ä
Xmsg¸dbp¶ amÀ¤ \nÀt±i§Ä ]men¨v sImïmWv
\S¸nem¡p¶Xv.
• klmb tI{µ¯nse \S¯n¸p NpaXebpw
GtIm]\hpw ]qÀWambpw PnÃm kmaqly\oXn
Hm^okdpsS t\XrXz¯nepÅ \mjWÂ {SÌv
BÎv PnÃmXe tamWnädnMv I½än¡v BWv.
• CXnsâ
{]hÀ¯\§Ä
amÀ¤tcJbpsS
ASnØm\¯nÂ
PnÃmXe¯nÂ GtIm]n-¸n¡p¶Xn\pÅ NpaXe tem¡Â sehÂ
I½änIÄ¡v Bbncn¡pw.
• kwØm\¯v
`n¶tijn¡mÀ¡mbn
{]hÀ¯n¡p¶ kvs]jyÂ k-vIqfpIÄ, _Uvkv
k-vIqfpIÄ,
hn.än.kn-IÄ,
_n.BÀ.kn--IÄ
(t»m¡v
dntkmgvkv
skâdpIÄ)
F¶nh
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tI{µoIcn¨v Bbncn¡Ww klmb tI{µ§Ä
{]hÀ¯nt¡ïXv.
• apgph³ t»m¡nepw H¶v F¶ coXnbnÂ klmb
tI{µ§Ä
{]hÀ¯n¡Ww.
Bhiyamb
dntkmgvkv DÅ kvs]jyÂ k-vIqÄ, _Uvkv
k-vIqÄ, t»m¡v dntkmgvkv skâÀ ( hnZym`ymk
hIp¸v) F¶nhbnÂ Hcp Øm]\s¯ Cu
NpaXe GÂ¸nt¡ïXmWv. {]kvXpX Øm]\
ta[mhntbm, AsÃ¦nÂ PnÃm Xe kanXn
Xocpam\n¡p¶ Btfm Bbncn¡Ww CXnsâ
tImÀUnt\äÀ. IqSmsX MSW hnZymÀ°nIsf
Umä tiJcW¯n\pw A\p_Ô {]hÀ¯\
§Ä¡pw \ntbmKn¡mhp¶XmWv.
• Hmtcm t»m¡v tI{µ§fnepw Npcp§nbXv aq¶v
kvs]jyÂ
FUyqt¡äÀamsc
CXn\mbn
NpaXes¸Sp¯Ww.
CXn\mbn
kvs]jyÂ
k-vIqÄ,_Uvkv k-vIqÄ, Fkv.Fkv.sI bpsS
IognÂ
{]hÀ¯n¡p¶
kvs]jyÂ
FUypt¡äÀamÀ
F¶nhsc
\ntbmKn¡m
hp¶XmWv.
• apgph³ ]©mb¯pIfnepw, ap\nkn¸menän
Ifnepw, tImÀ¸tdj\pIfnepw `n¶tijnklmb
tI{µ§sf kt¸mÀ«v sN¿p¶Xn\mbn \nehnÂ
_Uvkv k-vIqÄ, BRC IÄ F¶nh aptJ\bpw
hnZym`ymk hIp¸n\v IognepÅ BRC IÄ aptJ\
bpw slÂ]v sse³ {]hÀ¯\§Ä¡v XpS¡w
Ipdn¨n«pï.vCh {]tXyIambn {]hÀ¯n¡msX
“klPoh\w’’
]²Xnbpambn
GtIm]n¨v
{]hÀ¯nt¡ïXmWv. FÃm ]©mb¯pIfnepw
Ch {]hÀ¯\£aam¡p¶Xn\p Bhiyamb
thmfïnbÀamsc
kvs]jyÂ
k-vIqfpIÄ,
_Uvkv k-vIqfpIÄ, shmt¡jWÂ s{Sbn\nwKv
skâdpIÄ, Fkv.Fkv.sI t»m¡v dntkmgvkv
skâdpIÄ
F¶nhbnÂ
\n¶pw
\ntbmKn¡mhp¶XmWv.
• ap\nkn¸menänIfnepw,
tImÀ¸tdj\pIfnepw
AhbpsS hen¸¯n\\pkcn¨v thmfïnbÀ
amcpsS F®¯nÂ hÀ[\hv hcp¯mhp¶XmWv.
• ]©mb¯pIfnepw,
ap\nkn¸menänIfnepw,
tImÀ¸tdj\pIfnepw
{]hÀ¯n¡p¶
klmbtI{µ§Ä `n¶tijn¡msc t^m¬
sNbvXv hnhc§Ä At\zjnt¡
ïXpw, Znhkw
Npcp§nbXv
5
t]scsb¦nepw
Hmtcm
thmfïnbÀamcpw _Ôs¸Sp¶p F¶v Dd¸v
hcpt¯ïXpamWv.
• C¯c¯nÂ
t^m¬
hgn
e`yamIp¶
hnhc§fpsS
ASnØm\¯nÂ
IqSpXÂ
CSs]SÂ BhiyapÅhsc t»m¡v Xe

tI{µ§fpambn _Ôs¸Sp¯n klmb§Ä Dd¸v
hcpt¯ïXmWv.
• `n¶tijn¡mcpsS apgph³ Umä tiJcWhpw
aäp hIp¸pIfpambn _Ôs¸«v PnÃm kmaqly
\oXn
Hm^okÀamÀ
FÂ.FÂ.kn
IÄ¡v
e`yamt¡ïXpw, FÂ.FÂ.kn AXmXv t»m¡v
klmb tI{µ§Ä¡v Bhiyamb Umä t_kv
e`yamt¡ïXpamWv.
• hnZKv[cpsS
t^mtfm
A¸v
BhiyapÅ
hnjb§fnÂ Iu¬knenwKv DÄs¸sSbpÅ
tkh\w kza\Êmse \ÂIphm³ k¶²XbpÅ
hnZKv[cpsS
]m\Â
(sskt¡mfPnÌv,
sXdm¸nÌpIÄ,
tkmjyÂ
hÀt¡gvkv,
apXembhÀ) LLC IÄ X¿mdm¡n t»m¡v Xe
klmb
tI{µ§Ä¡v
e`yamt¡
ïXpw
Bhiyamb CSs]SepIÄ km[yam¡pIbpw
sNt¿ïXmWv
• slÂ¸v
sse\nÂ
{]hÀ¯n¡p¶
thmfïntbgvkn\v IognÂ Hcp k¶² {Kq¸v
Dïm¡n \nehnÂ ]©mb¯nÂ {]hÀ¯n¡p¶
RRT (Rapid Response Team) thmf
ïntbgvkns\
t]mse
kvs]jyÂ
BÀ.BÀ.Sn
Bbn
{]hÀ¯n¡p¶Xn\v
kmlNcyw
Hcp¡pI
bmsW¦nÂ, ChÀ¡v e`yamIp¶ kuIcy§Ä
D]tbmKs¸Sp¯p¶Xn\v km[n¡pw.

sXcsªSp¡s¸Sp¶
thmf
ïnbÀamÀ¡v
Bhiyamb
]cnioe\w,
Umäm
t_kv
X¿mdm¡p¶Xn\v Bhiyamb KqKnÄ Umäm joäv
F¶nh
kmaqly\oXn hIp¸v PnÃIÄ¡v
\ÂIp¶XmWv. ChcpsS ]cnioe\¯n\mbn
“Ine’’
bpambn
_Ôs¸«v
{]hÀ¯\w
\S¯p¶XmWv.
• slÂ]v sUk-vIneqsS \ÂIp¶ klmbhpw
]n´pWbpw Imcy£aam¡p¶Xnte¡v hnhn[
klmb§Ä
F¯n¡m³
Ignbp¶
GP³knIfpsS hniZhnhc§Ä t»m¡v klmb
tI{µ§Ä kq£nt¡ïXmWv.
• AXymhiyL«§fnÂ
Nne
IpSpw_§Ä¡v
Bhiyamb
acp¶v,
Blmcw
F¶nh
e`yam¡p¶Xn\v hmÀ dqapIfpambn Chsc
_Ôs¸Sp¯n thï klmbw e`yamIp¶p F¶v
Dd¸phcpt¯ïXpamWv.

• `n¶tijn¡mcmb Ip«nIÄ¡v XpSÀ]cnioe\w
e`yam¡p¶Xn\v CXneqsS km[nt¡ïXpïv.

• hmÀ dqapIfpambn _Ôs¸«v sN¿m³ km[n¡msX
hcp¶ Nne Ahiy tkh\§Ä¡v ]Ww
sNehmt¡ïXmbn h¶mÂ PnÃmXe tamWnädnMv
I½nän ]cntim[n¨p Dd¸phcp¯n PnÃm kmaqly
\oXn Hm^okÀ¡v A\phZn¡p¶ Cw{]Ìv
XpIbnÂ \n¶pw sNehm¡p¶Xn\pw \S]Sn
kzoIcn¡mhp¶XmWv.
]cnc£
]²XnbnÂ
DÄs¸Sp¯n \S]Sn kzoIcn¡m³ Ignbp¶
hnjb§fnÂ ]cnc£ ^
ïv hn\ntbmKn¡m
hp¶XmWv.

• `n¶tijnIpSpw_§fpsS Hm¬sse³ {Kq¸v
Dïm¡n
amk¯nÂ
Hcp
XhWsb¦nepw
{]tXyIamb hnjb§fnÂ Hm¬sse³ ¢mÊpIÄ
kwLSn¸n¡p¶Xn\v km[n¡Ww.

• ]²XnbnÂ k¶² kwLS\IfptSbpw aäpw
klIcWw
Dd¸m¡n
`n¶tijn¡mcpsS
kwc£Ww kmaqly D¯chmZnXzw BsW¶
Aht_m[w Dïm¡p¶Xn\v {ian¡Ww.

• ]©mb¯v Xe¯nÂ \S¯p¶ {]hÀ¯\§fpsS
dnt¸mÀ«v \nÝnX t^mÀamänÂ t»m¡v Xe klmb
tI{µ§Ä¡v
e`yamt¡
ïXpïv.
t»m¡v
Xe¯nÂ
tem¡Â
sehÂ
I½nänbpsS
t\XrXz¯nÂ I¬tkmfntUäv
sNbvX Umä
PnÃmXe kanXnbnÂ e`yamt¡ïXmWv.

• taÂ¸dª Imcy§Ä IqSmsX PnÃIfpsS
{]tXyI
kmlNcy§Ä
IqSn
]cnKWn¨v
asäs´¦nepw \S]SnIÄ kzoIcnt¡
ïXpïv
F¦nÂ Ah PnÃmXe tamWnädnMv I½nän¡v
Xocpam\n¡mhp¶XmWv.

• `n¶tijn¡mcpsS
tImhnUv
A\p_Ô
{]iv\§Ä ]cnlcn¡p¶Xn\pw AhÀ¡mhiyamb
aäp
klmb§Ä
e`yam¡p¶Xn\pambn
]©mb¯v Xe¯nÂ {]hÀ¯n¡p¶ hmÀ
dqapIfnte¡v Hcp kvs]jyÂ So¨dpsS tkh\w
IqSn Dd¸phcpt¯
ïXpw Snbm³
klmb
tI{µ¯nse thmf
ïnbÀamcpambn \nc´c _
Ôw ]peÀt¯
ïXpamWv.CXn\mbn PnÃmXe
I½än IfÎÀamcpambn _Ôs¸tSïXmWv.
• klmb
tI{µ¯nse
{]hÀ¯\§Ä¡mbn

• `n¶tijn¡mcpsSbpw
IpSpw_¯nsâbpw
am\knImtcmKy
kwc£W¯n\mbpÅ
Iu¬knenwKv
klmbtkh\§Ä
F¶nh
Dd¸m¡Ww.

CSs]SÂ taJe:

• tImhnUv, {]fbw t]mepÅ {]IrXnZpc´§Ä
F¶nhbnÂ
\n¶pw
kwc£Ww
Dd¸p
hcp¯p¶Xn\pÅ {]hÀ¯\§Ä.
• `n¶tijn¡msc ]cnNcn¡p¶ c£mIÀ¯m¡Ä
tImhnUv _m[nXÀ BIp¶ kmlNcy¯nÂ

17

kpc£nXamb Xmak kuIcyw DÅ Hcp Øm]\w
Isï
¯n
{]kvXpX
Øm]\¯nÂ
c£IÀ¯m¡Ä¡v tcmKhnapàn e`n¡p¶Xv
hsc `n¶tijn¡mcmbhsc ]mÀ¸n¡p¶Xn\pÅ
{IaoIcW§Ä sN¿mhp¶XmWv.
• `n¶tijn¡mÀ¡v kab_ÔnXambn hmI-vknt\j³ Dd¸v hcp¯p¶Xn\mhiyamb \S]SnIÄ
FSp-t¡--ïXmWv

കലാ-കായിക രംഗത്ത്
മികവ് പുലര്ത്തുന്ന
ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കായി

• taÂ kmlNcy§fnÂ Bhiyamb acp¶v
`£Ww apXembh e`yam¡p¶Xn\v k¶²
{]hÀ¯IcpsSbpw kwLS\IfpsSbpw tkh\w
Dd¸p hcp¯pI.

ശ്രേഷ്ഠം പദ്ധതി

• km¼¯nIambn
apt¶m¡w
\nÂ¡p¶
IpSpw_§Ä¡v acp¶pw A\p_Ô tkh\§fpw
kuP\yambn \ÂIWsa¶nÃ.
• km¼¯nI{]bmkw t\cnSp¶hÀ¡v kvt]m¬
kÀamsc Isï¯n tkh\w Dd¸phcp¯p¶Xn\v
I½nänIÄ¡v ap³ssIsbSp¯v {]hÀ¯n¡mhp¶XmWv.
• slÂ¸v sUk-vIv {]hÀ¯\ kabw cmhnse 9
apXÂ
sshIo«v
6
hsc
Bbn
\nPs¸Sp¯mhp¶XmWv.
• ]©mb¯vXe
tI{µ§fnÂ
\n¶pw
`n¶tijn¡msc
t^mWnÂ
t\cn«v
_Ôs¸tSïXmWv. t»m¡v Xe tI{µ§fnÂ
Ct§m«pÅ tImfpIÄ kzoIcn¡p¶Xn\pÅ
kwhn[m\w Hcpt¡ïXmWv.
• Xt±i kzbw`cWw, hnZym`ymkw (Fkv.Fkv.sI),
\mjWÂ slÂ¯v anj³, h\nXm þ inip
hnIk\w, IpSpw_{io XpS§nb hIp¸pIfpambn
GtIm]n¨v {]hÀ¯\w km[yamt¡ïXmWv.
• `n¶tijn¡mÀ¡mbn
hnhn[
hIp¸pIÄ
\ÂInhcp¶
tkh\§Ä
e`yam¡p¶Xn\v
At]£ FhnsS, F§s\ \ÂIWsa¶v amÀ¤               
\nÀt±iw \ÂInbmÂ am{Xw aXnbmIpw.
• hoSpIfnÂ t\cn«v kµÀi\w \St¯
ïXv
AXymhiyamsW¶v t_m[ys¸Sp¶ ]£w FÂ
FÂ kn bpsS t\XrXz¯nÂ \S¯mhp¶XmWv.
• tImhnUv ]Ým¯e¯nÂ hnhn[ hn`mKw
`n¶tijn¡mÀ¡mbn ka{K in£ tIcfw,
IpSpw_{io, h\nXmþinip hnIk\ hIp¸v, Xt±i
kzbw`cW Øm]\§Ä apXembhÀ \S¯p¶
{]tXyI ]cn]mSnIÄ GtIm]n¸n¡mhp¶XmWv.
• FÃm
amkhpw
15þmw
XobXn
Umäm
I¬tkmfntUj³ \St¯
ïXpw kmaqly\oXn
UbdÎÀ¡v kaÀ¸nt¡ïXpamWv.
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ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക്
ഉയര്ത്തുന്നതിനായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് അക്ഷീണം
പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു. RPwD ആക്ട് 2016, Chapter (III)
സെക്ഷന് 16 (1) പ്രകാരം ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക് കലാകായിക
രംഗങ്ങളില് തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വ്യവസ്ഥ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലകളില് അഭിരുചിയും പ്രാവീണ്യവും
ഉള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികള്ക്ക് അവരുടെ
കഴിവ്/കാര്യക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തെ/
രാജ്യത്തെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും പരിശീലനം
നേടുന്നതിന് ധനസഹായം നല്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്
‘ശ്രേഷ്ഠം’. കലാ-കായിക ഇനങ്ങളില് ഉന്നത നിലവാരം
പുലര്ത്തുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനം ആണ് ഈ
പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഭിന്നശേഷിത്വം കാരണം
സ്വന്തം കഴിവുകള്, അഭിരുചികള് എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാന്
സാധിക്കാതെ വീട്ടില് ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കി,
മികച്ച നേട്ടങ്ങള് കൈവരിച്ച് അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ
ഭാഗമായി ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത് സര്ക്കാരിന്റെ
കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.
ഇത്തരത്തില് മാത്രമേ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പൂര്ണ്ണ
പങ്കാളിത്തത്തോട് കൂടെയുള്ള വികസിത സമൂഹം
കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വ്യത്യസ്ഥ കലാ
-കായിക രംഗങ്ങളില് അഭിരുചിയുള്ളവര്ക്ക് രാജ്യത്തിന
കത്തുള്ള പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളില് പരിശീലനം ഉറപ്പ്
വരുത്തുന്നതിനായി ഒരു ജില്ലയിലെ കലാ മേഖലയില്
നിന്നുള്ള 5 പേര്ക്കും കായിക മേഖലയില് നിന്നുള്ള 5
പേര്ക്കുമായി ആകെ 10 പേര്ക്ക് 10,000/- രൂപ വീതം ധന
സഹായം അനുവദിക്കുന്നു.

മറക്കാത്ത ജീവിതക്കാഴ്ചകള്
ശ്രീ.ബി.ശ്രീകുമാര്
ക്ലര്ക്ക്, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്

1987 Â sImÃw sdbnÂth ¹mävt^manÂ Dïmb Hcp
kw`hw C¶pw ambm¯ Hcp s\m¼c ImgvNbmbn
kvarXn]Y¯nte¡v IS¶phcp¶p. ¹mävt^manse
aoäÀ tKÖv {Sm¡nte¡v sNt¦m« hgnbpÅ Hcp
Xohïn Ipep§n InX¨v h¶p \n¶p. AXnÂ \n¶pw
\mtSmSnIfmb
Hcp IpSp_w Cd§n. AÑ\pw
A½bpw aq¶p Ip«nIfpw. aq¯Ip«n Acbv¡pXmsg
XfÀ¶ Ip«nbmWv Bdv hbÊv D
ïmhpw ASp¯
Ip«n¡v A©v hbkv {]mbw D
ïmIpw.
I®n\v
ImgvNbnÃ Gähpw CfbIp«n ]«nWn tImew Bb
A½bpsS
H¡¯ncn¡pIbmWv,
AhcpsSIqsS
aZy]\mb, AÑ³ F¶v tXm¶n¡p¶ HcmÄ Ft´m
`£Ww Ign¨psIm
ïv \S¶phcp¶p. `£W¯n
\mbn
ssI\o«nb Cfb Ip«n¡v AbmÄ Ipd¨v
`£Ww \ÂIp¶p, aq¯ Ip«nIÄ `£W¯n\mbn
ssI\o«nsb¦nepw AbmÄ AhÀ¡v AXnsâ Hcp
Awiw t]mepw \ÂIp¶nÃ. IqSmsX Ip«nIsf
AbmÄ XÃp¶papï
v. hym{Ls¯ I
ïXpt]mse
Ip«nIÄ `b¶v ]pdInte¡v amdn. AhcpsS apJs¯
`b¯n³sdbpw
ssZ\yXbpsSbpw
`mh§Ä
hnhcn¡m³ Ignbp¶nÃ. ASp¯pÅ s]¸nÂ \n¶v
Ip«nIÄ shÅw IpSn¨p CXn\nSbnÂ Ip«nIfpsS
A½tbmSv AbmÄ Ft´m ]dªp AhÀ AbmtfmSv
IbÀ¡pIbpw, s\©nÂ CSn¨psImïv IcbpIbpw
aq¯ cï
v Ip«nIsf tNÀ¯v ]nSn¨v ap¯w \ÂIn
IcbpIbpw sNbvXp, aq¯Ip«n A½bpsS I®oÀ
XpS¨p sImïv, XangnÂ Ft´m ]dªp, AÔ\mb
Ip«n Xsâ ZpÀ_eamb ssIsIm
ïv
A½sb
sI«n¸nSn¨p Icªp.

DÅnte¡v t]mIm³ ]dªp, Ip«nIÄ Xohïn¡v
DÅnte¡v Ibdn \n¶p, AÑ\pw A½bpw
tIdp¶Xnte¡mbn AÔ\mb Ip«n hmbphnte¡v
ssIIÄ \o«n A½m hmt¦m, ht¦m, F¶p hnfn¨p.
¹mävt^manÂ Cfb Ip«nsbbpw FSp¯p \n¶ A½
sNdpXmbn hn§ns¸m«p¶pïmbncp¶p F¶v F\n¡v
tXm¶n. ]n¶oSmWv F\n¡v Imcyw a\ÊnembXv B
Ip«nIsf Dt]£n¡p¶Xn\mbn X{´]qÀÆw AbmÄ
sNbvX ]²Xnbmbncp¶p AXv. B ]mhw Ip«nIÄ
AÑ\pa½bpw Xohïnbnte¡v Ct¸mÄ Ibdpw F¶v
IcpXn ]pdt¯¡v t\m¡n. hïn ]pds¸Sm³ Nqfw
hnfn¨p XpS§n. \nÊlmbcmb Ip«nIÄ ]pdt¯¡v
t\m¡n A½bpw AÑ\pw hïnbnÂ IbdnbnÃ, kzbw
s\©nepw, Xebnepw ssIsImïvASn¨v Aeapdbn«p
sImïv Xohï
n¡v ]ndsI HmSnb A½sb AbmÄ
_eambn ]nSn¨p\nÀ¯n. Acbv¡pXmsg XfÀ¶ Ip«n
s{Sbn\nse hmXnen\cnInÂ AÔ\mb Xsâ
A\pPs\ Hcp ssIsIm
ïv tNÀ¯p ]nSn¨psImïv
]pdt¯¡v ssI\o«n Icªp.............

Xncph\X]pc¯v \n¶pw aoäÀ tKÖv ¹mävt^mante¡v sasÃ Hcp Xohïn h¶p\n¶p. hSt¡ C´y
bnte¡v t]mIp¶ GsXm Hcp hïnbmWv AbmÄ
Ip«nIsf A½bnÂ \n¶pw ASÀ¯namän, aq¯ 2
Ip«nIsf hï
nbnte¡v Ibän \nÀ¯n AhtcmSv
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നല്ല നടപ്പ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
താലൂക്ക് തല അവബ�ോധ പരിപാടികള്
ImkdtKmUv PnÃm s{]mt_j³ Hm^okv 2021 P\phcn amkw apXev PqWv
amkw hsc \S¯nb hnhn[ ]cn]mSnIfpsS dnt¸mÀ«v
ആമുഖം

വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക്തല അവബ�ോധ പരിപാടി

കേരളത്തിലെ പ്രൊബേഷന് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തു
ന്നതിനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ�ൊതു ജനങ്ങളില് നല്ല
നടപ്പ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അവബ�ോധം നല്കുന്നതിനും
അവബ�ോധ
പരിപാടികള്
സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്
അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 2020-21 സാമ്പത്തിക
വര്ഷത്തിലെ കംപ�ോണന്റ് 9-ല് ഉള്പ്പെടുത്തി ജില്ലയിലെ
വിവിധ താലൂക്കുകളിലുളള സ്റ്റേക്ക് ഹ�ോള്ഡേഴ്സ്, പാരാ
ലീഗല് വ�ോളന്റിയേഴ്സ
 ്,അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുളള പ്രതിനിധികള്, പ�ോലീസ്,
എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, ക�ോളേജ് വിദ്യാര്ത്ഥികള്,
സന്നദ്ധ സംഘടനകള് തുടങ്ങിയവയുമായി യ�ോജിച്ച്
അവബ�ോധ പരിപാടികള് നടത്തിവരുന്നു. ഓര�ോ ജില്ലയിലും
താലൂക്ക്തലത്തില് 3 അവബ�ോധ പരിപാടികള് നടത്താന്
ബഹു. സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടറുടെ 08/02/2021 തീയ്യതിയി
ലെ SJD/445/2021-SO നമ്പര് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഓര�ോ ജി
ല്ലക്കും ഒരു താലൂക്ക് പരിപാടിക്ക് 10000/- രൂപ നിരക്കില്
30000/- രൂപയും അനുവദിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില് കാസറഗ�ോഡ് ജില്ലാ നിയമ സഹായ
അത�ോറിറ്റിയുമായിയുമായും, (DLSA), നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര
യുമായും സഹകരിച്ച്
വിവിധ താലൂക്കുകളില്
പ്രൊബേഷന് സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് താലൂക്ക്തല
അവബ�ോധ പരിപാടികള് നടത്താന് തീരുമാനിക്കുകയും
ചെയ്തു

നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടേയും ആയന്നൂര് യുവശക്തി
പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയുടേയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്
വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക്തല അവബ�ോധ പരിപാടി
ആയന്നൂര് യുവശക്തി പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയില് വെച്ച്
സംഘടിപ്പിച്ചു. ''നല്ല നടപ്പ് നിയമം-പ്രയ�ോജനങ്ങള്
സാധ്യതകള്'', ''പ്രൊബേഷന് ഓഫീസുകള് വഴി നടപ്പിലാ
ക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്'' എന്നീ വിഷയങ്ങ
ളില് വിദഗ്ധര് ക്ലാസുകള് എടുത്തു. പരിപാടിയില് 91
ആളുകള് പങ്കെടുത്തു.

ഹ�ോസ്ദുര്ഗ് താലൂക്ക്തല അവബ�ോധ പരിപാടി

നേര്വഴി-ആശ്വാസം കിറ്റ് വിതരണ�ോദ്ഘാടനം

താലൂക്ക്തല അവബ�ോധ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ പരിപാടി
ഹ�ോസ്ദുര്ഗ് താലൂക്കില് ജില്ലാ നിയമ സഹായ അത�ോറി
റ്റിയുടേയും നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടേയും ഗ്രീന് സ്റ്റാര്
ആര്ട്സ് ആന്ഡ് സ്ഫ�ോര്ട്സ് ക്ലബ്ബ് ,സ�ൌത്ത് ചിത്താരി
യുടേയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില് സ�ൌത്ത് ചിത്താരിയി
ലുള്ള ഹ�ോട്ടല് ബംഗ്ലാവില് വെച്ച് നടത്തി.. ജില്ലാ സാമൂ
ഹ്യനീതി ഓഫീസര് ശ്രീമതി.ഷീബ മുംതാസ് സി.കെ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില്. ''നല്ല നടപ്പ് നിയമംപ്രയ�ോജനങ്ങള്, സാധ്യതകള്'', ''പ്രൊബേഷന് ഓഫീസുകള്
വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്''
എന്നീ വിഷയങ്ങളില് വിദഗ്ധര് ക്ലാസുകള് എടുത്തു. 60
ആളുകള് പങ്കെടുത്ത ഈ പരിപാടി കൃത്യം 5 മണിക്ക്
സമാപിച്ചു.

20

കാസറഗ�ോഡ് താലൂക്ക്തല അവബ�ോധ പരിപാടി

കാസറഗ�ോഡ് താലൂക്ക്തല അവബ�ോധ പരിപാടി ജില്ലാ
നിയമ സഹായ അത�ോറിറ്റിയുടേയും ബെറ്റര് ലൈഫ്
ഫ�ൌണ്ടഷന്റേയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില് കാസറഗ�ോഡ്
പുതിയ ബസ് സ്റ്റാന്റിലുള്ള ഗ�ോള്ഡന് ആര്ക്കേഡില്
സംഘടിപ്പിച്ചു. 67 പേര് പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയില് ''നല്ല
നടപ്പ് നിയമം-പ്രയ�ോജനങ്ങള് സാധ്യതകള്'', ''പ്രൊബേഷന്
ഓഫീസുകള് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായ
പദ്ധതികള്'' എന്നീ വിഷയങ്ങളില് വിദഗ്ധര് ക്ലാസുകള്
എടുത്തു.

ക�ോവിഡ് സാഹചര്യത്തില് സാമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണയി
ല്ലാതെ ജീവിക്കാന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രൊബേഷണര്മാര്,
മുന് തടവുകാര്, നേര്വഴി പദ്ധതി ഗുണഭ�ോക്താക്കള്
എന്നിവര് സര്ക്കാറിന്റെ പ്രത്യേക പരിഗണന അര്ഹിക്കുന്ന
വിഭാഗമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ജില്ലാ
പ്രൊബേഷന് ഓഫീസ് ബെറ്റര് ലൈഫ് ഫ�ൌണ്ടേഷന്റെ
സഹകരണത്തോടെ നിര്ധനരായ 25 കൂടംബങ്ങളില്
അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ക�ോവിഡ്-19 പ്രതിര�ോധ
സാമഗ്രികളും അടങ്ങിയ 19 ഇനം ആര�ോഗ്യ-പ�ോഷക
കിറ്റുകളുടെ വിതരണം നടത്തി.

.
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