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     ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ോക്തീകരണം 

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുടെ 
ഭിന്നകേഷിക്കാർക്കായുള്ള ദുരന്ത ലഘൂേരണ പദ്ധ ിയുടെ വിേദീേരണം 

 

കലാോകരാഗ്യ സംഘെനയുടെ േണക്കുപ്പോരം കലാേജനസംഖ്യയുടെ 15 േ മാനം 

ഏട ങ്കിലും  രത്തിലുള്ള വവേലയം കനരിെുന്നവരാണ്. കദേീയ ജനസംഖ്യാ േണക്കു (2011) 

പ്പോരം ഇന്തയയിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 2.1 േ മാനം വവേലയങ്ങൾ കനരിെുന്നവരാണ്. കേരള 

സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ നീ ി വേുപ്പ് 2015ൽ പുറത്തിറക്കിയ ടസൻടസസ് പ്പോരം 7,93,937  

ഭിന്നകേഷിക്കാർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്.  

2016ൽ പാർലടമൻറ് പാസ്സാക്കിയ ഭിന്നകേഷിക്കാരുടെ അവോേ നിയമം   ടസക്ഷൻ 

8 (2) പ്പോരം ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ ഭിന്നകേഷിക്കാരുടെ പങ്ക്  വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത 

നിവാരണ പ്പവർത്തനങ്ങളുടെ ോരയക്ഷമ  വർധിപ്പിക്കുന്നത് വഴി വയക്തിേളിലും 

സമൂഹ്ത്തിലും ഉണ്ടാേുന്ന ദുരന്തത്തിൻടറ ആഘാ ം േുറയ്ക്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ാണ്. 

ഭിന്നകേഷി ഉള്ളവരുടെ സാമൂഹ്യ സമ വവും സമാന യും ഉറപ്പിക്കുന്ന ിനുകവണ്ടി േരിയായ 

പരിചരണവും, സംരക്ഷണവും, പുനരധിവാസവും ഒഴിച്ചുേൂൊനാവാത്ത ാണ്. 

സമൂഹ്ത്തിൻടറ എലലാ തുറകളിലും ഭിന്നകേഷിക്കാർ പലവിധത്തിലുള്ള 

ടവലലുവിളിേൾ കനരിെുന്നുണ്ട്. ദുരന്തത്തിന്ററ ആഘാ ം ഏറ്റവും േൂെു ൽ അനുഭവികക്കണ്ടി 

വരുന്നത് ഭിന്നകേഷിക്കാർ ആണ്. ോരീരിേ ടവലലുവിളിേൾ കനരിെുന്നവർക്ക് പരസഹ്ായം 

േൂൊട  അപേെസ്ഥലത്ത് നിന്ന് സുരക്ഷി  സ്ഥാനങ്ങളികലക്ക് മാറുവാൻ സാധിറെന്നു വരിലല. 

മാനസിേ ടവലലുവിളിേൾ കനരിെുന്നവർക്കാേടട്ട ദുരന്ത സമയത്തു റെയ്യേണ്ട ോരയങ്ങൾ 

വയക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനും പാലിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ്യേക്കാം. എന്നാൽ േരിയായ 

പരിേീലനം ഉടണ്ടങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥക്ക് ഒരു പരിധിവടര മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും.   

ഈ ലക്ഷയം മുൻനിർത്തി കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 2016 ൽ  ുെക്കം 

േുറിച്ച പദ്ധ ിയാണ് "ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ ഭിന്നകേഷിക്കാരുടെ ോക്തീേരണം". 

ഭിന്നകേഷിക്കാടര ഉൾടപ്പെുത്തിയുള്ള ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ ആണ് പദ്ധ ിയുടെ 

മുഖ്യ ലക്ഷയം. ഭിന്നകേഷിക്കാരായവടര ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്പവർത്തനങ്ങളുടെ മുഖ്യ 

ധാരയിൽ ടോണ്ടുവരുന്ന ിനും, അവടര അ ിൻടറ എലലാ ഘട്ടങ്ങളിലും 

ഉൾടപ്പെുത്തുന്ന ിനായും ഈ പദ്ധ ി പ്േമിക്കുന്നു.  
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പദ്ധതിടെപ്പറ്റി 

2016 ടമയ്ക് 11 ന് പദ്ധ ിയുടെ സംസ്ഥാന ല ഉദ്ഘാെനം അഡിഷണൽ ചീഫ് ടസപ്േട്ടറി (റവനയൂ 

- ദുരന്ത നിവാരണ വേുപ്പ്)  ലസ്ഥാന നഗ്രിയിൽ വച്ചു നിർവഹ്ിക്കുേയും അക ാടൊപ്പം 

ഭിന്നകേഷി കമഘലയിലും, ദുരന്ത നിവാരണ കമഖ്ലയിലും പ്പവർത്തിക്കുന്ന 

വിദഗ്ദ്ദ്ധരായിട്ടുള്ളവരുടെ േൂെിയാകലാചനാ കയാഗ്വും സംഘെിപ്പിച്ചു. ഇക  ുെർന്ന്, 2016 

ജൂൺ 30-ന് ഈ യ്യമഖലേിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ദ്ദ്ധരുടെ േില്പോലയും സംഘെിപ്പിച്ചു. 

വിവിധ ഭിന്നകേഷിക്കാകരാെു    േൂെിയാകലാചിക്കുേയും ടചയ്ക്  ിനു കേഷം അക ാറിറ്റി 

പരിേീലേർക്കായുള്ള വേപ്പുസ് േം തോറാക്കുകേുണ്ടാേി. ഈ വേപ്പുസ് േം 2016 

ഡിസംബർ 7നു,  ബഹ്ു. റവനയൂ - ദുരന്ത നിവാരണ വേുപ്പ് മപ്ന്തി  ിരുവനത്തപുരം 

ഐ.എം.ജി യിൽ വച്ച് പ്പോേനം ടചയ്യുേയും പരിേീലേർക്കു കവണ്ടിയുള്ള പരിേീലനം 

ഉദ്ഘാെനം ടചയ്യുേയും ടചയ്ക് ു.   

പരിേീലനങ്ങൾ 

ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ ഭിന്നയ്യേഷിക്കാറര 

പരിേീലിപ്പിക്കുന്നതിനു മുയ്യന്നാടി ആേി 

പരിേീലേർക്കുകവണ്ടിയുള്ള ആദയ ഘട്ട 

പരിേീലനം 2016 ഡിസംബർ 7 മു ൽ 9 വടര 

നെത്തുേയുണ്ടായി. 14 ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റിടയപ്പ ിനിധീേരിച്ചു ഉകദയാഗ്സ്ഥരും 

15 സർക്കാർരി ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 

42 കപര് ആണ് ഈ പരിേീലനത്തിൽ 

പടങ്കെുത്തത്. ഇക  ുെർന്ന് എം.ജി 

യൂണികവഴ്സിറ്റിയുടെ േീഴിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന 

ഇൻറ്റർ യൂണികവഴ്സിറ്റി ടസൻടറർ ക ാർ ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് (ഐ.യു.സി.ഡി.എസ്) 

ൻടറ സഹ്േരണകത്താടെ രണ്ടു പരിേീലനങ്ങൾ േൂെി നെത്തിയിരുന്നു. മൂന്നു 

പരിേീലനങ്ങളിലായി ഏേകദേം 210 പരിേീലേർക്കും അക ാടൊപ്പം സന്നദ്ധ 

സംഘെനേൾക്കും േഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പരിേീലനം നൽേിക്കഴിഞ്ഞു. 

 

പരിേീലന സഹാെി      

  

പരിേീലനത്തിന്ടറ  ലപ്പാപ് ിക്കായി ഭിന്നകേഷി 

സൗഹ്ൃദപ്പദമായ പരിേീലന സഹ്ായി 

വിേസിപ്പിക്കുന്നത് അനിവാരയമായിരുന്നു. 

അ ുടോണ്ട്  പരിേീലനത്തിനായി പ്ബയിൽ 

ലിപിയിലുള്ള വേപ്പുസ് േം, ആംഗ്യ ഭാഷയിലുള്ള 

കാഴ്ച പരിമിതി ഉള്ളവർ പ്പഥമ ശുപ്ശൂഷയിൽ 

പരിശീലനം നനടുന്നു 

ബ്രയിൽ ലിപിയിലുള്ള പരിശീലന സഹായി 
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വീഡികയാേൾ, ലഘുകലഖ്േൾ, ടഡയ്ക്സി കസാഫ്റ്റ് ടവയർ േബ്ദകരഖ് എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു. നിഷ് 

 ിരുവനന്തപുരം, കേരളാ ട ഡകറഷൻ ഓഫ് ദി വൈൻഡ്, ഇoപാക്ട് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 

സഹ്േരണകത്താടെ ആണ് പരിേീലന സഹ്ായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ 

പരിേീലനാർത്ഥികൾക്കു വിതരണം റെയ്തു. ആംഗ്യ ഭാഷേിലുള്ള വീഡിയ്യോ അവതരിപ്പിെത് 

നിഷിൽ നിന്നുള്ള ഭിന്നയ്യേഷിക്കാരാേ വിദയാർത്ഥികൾ തറന്നോണ് 

ജിലലാ തല പരിേീലനം  

ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റിയുടെയും ജിലലാ സാമൂഹ്യ 

നീ ി വേുപ്പിൻടറ്റയും സഹ്േരണകത്താടെ 

ആണ് ജിലലാ ല പരിേീലന പരിപാെി 

സംഘടിപ്പിെത്.  

ജിലലാ  ല പരിേീലനങ്ങൾക്കു  ുെക്കം 

േുറിച്ചത് 2018 മാർച്ച് 19 ന് കോട്ടയത്താണ്.  

ഭിന്നകേഷിക്കാരുടെ പരിേീലനത്തിൽ 

വിദഗ്ദ്ദ്ധരായ യ്യകാട്ടേം എം.ജി യൂണികവഴ്സറ്റിയുടെ േീഴിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന ഇൻറ്റർ 

യൂണികവഴ്സിറ്റി റസന്റർ ക ാർ ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് (ഐ.യു.സി.ഡി.എസ്) ആണ് ജിലലാ 

 ല പരിേീലനങ്ങൾക്കു യ്യനതൃതവം നൽകിേത്. നാലു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിേീലന 

പരിപാെിേളിൽ വിവിധങ്ങളായ ടവലലുവിളിേൾ (ോഴ്ച, പ്േവണ-സംസാര, ോരീരിേ, 

മാനസിേ ടവലലുവിളിേൾ) കനരിെുന്നവർക്ക് പ്പക യേ പരിേീലനം ക്കമീകരിെു.  

ജിലലാ  ലത്തിലുള്ള പരിേീലനങ്ങളിൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ, ദുരന്തടത്ത 

അ ിജീവിക്കാനുള്ള വനപുണയം, പ്പഥമ േുപ്േുഷ,  എന്നിവ ചർച്ച ടചയ്യുേയും 

ഭിന്നകേഷിക്കാരായവടര പരിേീലിപ്പിക്കുേയും റെയ്തു.  ഏേകദേം 3000 ഭിന്നകേഷിക്കാടര 

പരിേീലിപ്പിക്കാൻ അയ്യതാറിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞു. പരിേീലനാർത്ഥിേളായിട്ടുള്ള എലലാവർക്കും 

സർട്ടി ിക്കറ്റും നൽകി. 

2018 ക്പളേത്തിന് യ്യേഷം UNDP േുറട സഹാേയ്യത്താടു കൂറട ഭിന്നയ്യേഷി സൗഹൃദ ഭവന 

നിർമാണറത്ത കുറിെ് ലഘുയ്യലേും, കകപുസ്തകവും KSDMA തോറാക്കുകേും വയാപകമാേി 

വിതരണം റെേുകേും റെയ്തു.     

കേരളം വീണ്ടം മാതൃേയാേടന്നട 

യ്യദേീേ ദുരന്ത നിവാരണ അയ്യതാറിറ്റി 2019 പുറത്തിറക്കിേ കര് മാർഗ്ഗയ്യരഖേിൽ 

യ്യകരളത്തിറല ഈ പദ്ധതിറേ കുറിെ് ക്പതിപാദിക്കുകേും, ഇന്തയേിൽ തറന്ന ഒരു സംസ്ഥാന 

സർക്കാർ നടത്തുന്ന ആദയറത്ത പദ്ധതിോേി യ്യരഖറപ്പടുത്തിേിട്ടും ഉണ്ട്. 2019 റമയ് മാസം 

ജനീവേിൽ വെ് നടന്ന അന്താരാഷ്ക്ട യ്യകാൺഫറൻസിൽ യ്യകരളത്തിന്ററ ഭിന്നയ്യേഷി 

ആംഗ്യ ഭാഷയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
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സംയ്യോജിത ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതിറേ കുറിെ് അവതരിപ്പിക്കുകേും അത് യ്യലാക ക്േദ്ധ 

തറന്ന പിടിെു പറ്റുകേും റെയ്തു.  ഭിന്നയ്യേഷിക്കാരുറട ഇടേിൽ ക്പവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ 

- സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ പരിേീലനങ്ങൾ നടത്തുവാനും ഈ പദ്ധതിേിലൂറട 

സാധിക്കും.  

പുറത്തിറക്കിേ കകപുസ്തകവും വീഡിയ്യോകളും KSDMA േുറട റവബ്കസറ്റിൽ 

(www.sdma.kerala.gov.in) റപാതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭയമാണ്. റവബ്കസറ്റും ഭിന്നയ്യേഷി 

സൗഹൃദമാോണ് രൂപകൽപ്പന റെയ്തിരിക്കുന്നത് 

ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ദുരന്ത മുന്നറിെിപ്പ് സംവിധാനം  

ഈ പദ്ധ ിയുടെ േീഴിൽ സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അക ാറിറ്റി  വിവിധ ദുരന്ത 

സാധയ േളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് 

േബ്ദകരഖ്യായും, ആംഗ്യഭാഷയായും 

നൽേുന്നുണ്ട്. ഈ വിവരങ്ങൾ 

അക ാറിറ്റിയുടെ ടവബ്വസറ്റിലും, 

ക സ്ബുക്ക് കപജിലും അ ാത് 

സമയങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വഴി 

ഭിന്നകേഷിക്കാരായവർക്ക് ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് മനസിലാക്കുവാനും േരിയായ  ീരുമാനങ്ങൾ 

യഥാസമയം എെുക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു, അ ുവഴി ദുരന്ത സാധയ  ലഘൂേരിക്കുന്നു. 

നിലവിൽ ഓറഞ്ച് അകലർട്ടും അ ിനു മുേളിലും ഉള്ള മുന്നറിയിപ്പുേൾക്കാണ് ഈ 

സംവിധാനം ഏർടപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇ ിനായി ആംഗ്യഭാഷയിലുള്ള വിവർത്തനം 

നൽേുന്നത് സാമൂഹ്ിേ നീ ി വേുപ്പിന് േീഴിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന 'നിഷ്' എന്ന സർക്കാർ 

സ്ഥാപനമാണ്. 

ശകാവിഡ് പ്പതികരണ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്പശതേക പരിഗണന  

മകറ്റട ാരു ദുരന്തത്തിൽ എന്നകപാടല 

കോവിഡ് സമയത്തും ഭിന്നകേഷിക്കാടര വളടര 

പ്പ ിേൂലമായി ബാധിച്ചു. സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അക ാറിട്ടി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് 

ഓഫ് സ്പീച് ആൻഡ് ഹ്ിയറിങ് എന്ന 

സ്ഥാപനവുമായി  കചർന്ന് 

ഭിന്നകേഷിക്കാർക്കായി 24 മണിക്കൂർ 

പ്പവർത്തിക്കുന്ന ഓൺവലൻ  ടഹ്ല്പ് വലൻ 

സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു. ഇ ിൽ ഏേകദേം 400 

കോളുേൾ വന്നിരുന്നു. ഈ സംവിധാനത്തിൽ  

ആംഗ്യ ഭാഷയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 

പ്ശവണ സഹായിക്ക് നവണ്ട ബാറ്ററി എത്തിച്ചു 

കകാടുക്കുന്ന ആപദ മിപ്ത പ്പവർത്തകൻ 

http://www.sdma.kerala.gov.in/
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ആംഗ്യ ഭാഷാ വിദഗ്ദ്ദ്ധരുടെ കസവനം ലഭയമാക്കി. കലാക്ക് ടഡൗൺ സമയത്ത്, പ്േവണ സഹ്ായി 

ഉപകയാഗ്ിക്കുന്നവർക്കായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുടെ കന ൃ വത്തിലും 

നിഷിൻടറ   സഹ്േരണത്തിലും  പ്േവണ സഹ്ായി ഉപകയാഗ്ിക്കുന്നവരുടെ ബാറ്ററി 

മാറ്റുന്ന ിനും പുനസ്ഥാപിക്കുന്ന ിനും പ്േവണ സഹ്ായിക്ക് വരുന്ന  േരാറുേൾ 

ടേരിയാക്കുന്ന ിനുമുള്ള സൗേരയം ഒരുക്കി. േൂൊട  ഈ ബാറ്ററിേൾ അവരുടെ വീട്ട് മുറ്റത്തു 

എത്തിച്ചു നൽേുവാൻ ആപദാ മിപ്  സന്നദ്ധ പ്പവർത്തേരുടെ കസവനവും, അഗ്നി സുരക്ഷാ 

വേുപ്പിൻടറ സഹ്േരണവും ലഭയമാക്കി.  കലാക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിനു 

ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഭിന്നകേഷിക്കാർക്ക് സാമൂഹ്ിേ അെുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു 

ടോെുക്കുന്ന ിനുള്ള സംവിധാനം ഏർടപ്പെുത്തി. 

ശദേീെ തലത്തിൽ അംഗീകാരം  

ബഹ്ു. ടമമ്പർ ടസപ്േട്ടറി, കദേീയ ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി, പ്േീ േമൽ േികഷാർ 

കേരളത്തിൻടറ ഈ പദ്ധ ിടയ േുറിച്ച് പ്പക യേം അഭിനന്ദിക്കുേയും, ഇന്തയയിടല എലലാ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ രീ ിയിലുള്ള പദ്ധ ി നെപ്പാക്കണം എന്നും ഉള്ള നിർകേേം എലലാ 

ചീഫ് ടസപ്േട്ടറിമാടരയും േത്ത് (േത്ത് നം. 05/239/2021/NDMA;  ീയ്യ ി 19.08.2021) മുകഖ്ന 

അറിയിക്കുേയും ടചയ്ക് ു. കദേീയ  ലത്തിൽ ഈ രീ ിയിലുള്ള ഇെടപെൽ നെത്തിയിട്ടുള്ളത് 

കേരളം മാപ് ം ആടണന്നും അകേഹ്ം പറയുേയുണ്ടായി. 

Case Study - പരിശീലനങ്ങൾ ഫലം ോണടകപാൾ 

ഭിന്നയ്യേഷി സംയ്യോജിത ദുരന്ത ലഘൂകരണം - യ്യകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അയ്യതാറിറ്റി 
യ്യകരളം ഒട്ടാറക സംഘടിപ്പിെ പരിേീലനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജിലലേിൽ 
പറെടുത്ത കാഴ്ൊപരിമിതിേുള്ള മയ്യഹഷ് കുമാർ 2019 ക്പളേത്തിൽ 
ഉണ്ടാേ തന്ററ അനുഭവം പെുറവക്കുന്നു* 

"ഈ രീതിേിലുള്ള പരിേീലനം ആദയമാോണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് 
എനിക്ക് വളറര ഗ്ുണം റെയ്തു. ദുരന്തങ്ങറള എങ്ങറന യ്യനരിടണം, ക്പഥമ 
േുക്േൂഷ എന്ന് തുടങ്ങി പല വിഷേങ്ങളിലും പരിേീലനം ലഭിെു. ഒരു 
എമർജൻസി കിറ്റ് തോറാക്കി റവയ്യക്കണ്ടതിന്ററ ക്പസക്തിേും 
പരിേീലനത്തിൽ പഠിപ്പിെു. അതിൽ ഏറതലലാം സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിെു 
റവക്കണം എന്നും മനസ്സിലാക്കി." 

"2019 ലുണ്ടാേ ക്പളേ സമേത്തു ഞാൻ വേനാ് പൂയ്യക്കാ് ആേിരുന്നു. ഈ പരിേീലനത്തിൽ 
സംബന്ധിെത് മുഖാന്തരം ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് റെേണം എറന്നനിക്ക് നന്നാേി 
അറിോമാേിരുന്നു. അതുറകാണ്ടു അടിേന്തിരമാേി വിളിയ്യക്കണ്ട നമ്പറിൽ വിളിെു 
ഭിന്നയ്യേഷിക്കാരറനന്ന നിലേിൽ എനിക്കിനിന്ന ആവേയങ്ങൾ വയ്യന്നക്കാം എന്ന് അധികാരികറള 
അറിേിെു. അത് മൂലം ഞാൻ ആേിരിക്കുന്ന സ്ഥലം സുരക്ഷിതമായ്യണാ അലലയ്യോ എന്ന 
വിവരം അറിേുവാൻ ഇടോേി. 

തീർെോേും ഈ പരിേീലനത്തിൽ വന്നത് മുഖാന്തരം എനിക്കും, അതുയ്യപാറല 
പരിേീലനത്തിൽ പറെടുത്ത മറ്റുള്ളവർക്കും വളറര ക്പയ്യോജനറപ്പട്ടു." 

മയ്യഹഷ് കുമാർ, അസിസ്റ്റൻറ്, േണ്ണൂർ യൂണികവഴ്സിറ്റി 

---------------------------- 


