ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ോക്തീകരണം
(കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുടെ ഭിന്നകേഷിക്കാർക്കായുള്ള ദുരന്ത
ലഘൂേരണ പദ്ധ ിയുടെ വിേദീേരണം)

കലാോകരാഗ്യ

സംഘെനയുടെ

േ മാനം ഏട ങ്കിലും

േണക്കുപ്പോരം

രത്തിലുള്ള

കലാേജനസംഖ്യയുടെ

വവേലയം

കനരിെുന്നവരാണ്.

15

കദേീയ

ജനസംഖ്യാ േണക്കു (2011) പ്പോരം ഇന്തയയിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 2.1 േ മാനം
വവേലയങ്ങൾ കനരിെുന്നവരാണ്. കേരള സംസ്ഥാന
പുറത്തിറക്കിയ

2015-ൽ

ടസൻടസസ്

സാമൂഹ്യ

പ്പോരം

നീ ി

വേുപ്പ്

ഭിന്നകേഷിക്കാർ

7,93,937

കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്.
2016 ൽ

പാർലടമൻറ്

ടസക്ഷൻ

8 (2)

പാസ്സാക്കിയ

പ്പോരം

ദുരന്ത

ഭിന്നകേഷിക്കാരുടെ

നിവാരണത്തിൽ

അവോേ

നിയമം

ഭിന്നകേഷിക്കാരുടെ

പങ്ക്

വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ദുരന്ത നിവാരണ പ്പവർത്തനങ്ങളുടെ ോരയക്ഷമ
വയക്തിേളിലും

സമൂഹ്ത്തിലും

േുറയ്ക്ക്കുവാൻ

സാധിക്കുന്ന ാണ്.

സമ വവും

സമാന യും

ഉണ്ടാേുന്ന
ഭിന്നകേഷി

വർധിപ്പിക്കുന്നത് വഴി

ദുരന്തത്തിൻടറ

ആഘാ ം

ഉള്ളവരുടെ

സാമൂഹ്യ

ഉറപ്പിക്കുന്ന ിനുകവണ്ടി േരിയായ

പരിചരണവും,

സംരക്ഷണവും, പുനരധിവാസവും ഒഴിച്ചുേൂൊനാവാത്ത ാണ്.
സമൂഹ്ത്തിൻടറ

എലലാത്തുറേളിലും

ഭിന്നകേഷിക്കാർ

പലവിധത്തിലുള്ള

ടവലലുവിളിേൾ കനരിെുന്നുണ്ട്. ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാ ം ഏറ്റവും േൂെു ൽ
അനുഭവികക്കണ്ടിവരുന്നത് ഭിന്നകേഷിക്കാർ ആണ്. ോരീരിേ ടവലലുവിളിേൾ

1

കനരിെുന്നവർക്ക് പരസഹ്ായം േൂൊട

അപേെസ്ഥലത്ത് നിന്ന് സുരക്ഷി

സ്ഥാനങ്ങളികലക്ക് മാറുവാൻ സാധിറെന്നുവരില്ല. മാനസിേ ടവലലുവിളിേൾ
കനരിെുന്നവർക്കാേടട്ട ദുരന്ത

സമയത്തു

മനസ്സില്ാക്കാനുും പാല്ിക്കാനുും

റെയ്യേണ്ട ോരയങ്ങൾ വയക്തമായി

ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ്യേക്കാും.

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

ദുരന്ത

പ്പവർത്തനങ്ങൾ

ആണ്

ലഘൂേരണ

ഭിന്നകേഷിക്കാരായവടര
ധാരയിൽ

ദുരന്ത

പദ്ധ ിയുടെ

ലഘൂേരണ

ടോണ്ടുവരുന്ന ിനും, അവടര

ഉൾടപ്പെുത്തിയുള്ള
മുഖ്യ

ലക്ഷയം.

പ്പവർത്തനങ്ങളുടെ

അ ിൻടറ

എലലാ

മുഖ്യ

ഘട്ടങ്ങളില്ുും

ഉൾടപ്പെുത്തുന്ന ിനായും ഈ പദ്ധ ി പ്േമിക്കുന്നു.

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
കയാഗ്വും

പ്പവർത്തിക്കുന്ന

സംഘെിപ്പിച്ചു.

പ്പവർത്തിക്കുന്ന

ഇക

വിദഗ്ദ്ദ്ധരുടെ

ഭിന്നകേഷിക്കാകരാെു
അക ാറിറ്റി

വിദഗ്ദ്ദ്ധരായിട്ടുള്ളവരുടെ
ുെർന്ന്, 2016 ജൂൺ
േില്പോലയും

േൂെിയാകലാചിക്കുേയും

പരിേീലേർക്കായുള്ള

വേപ്പുസ് േം

േൂെിയാകലാചനാ

30-ന്

ഈ യ്യമഖല്േിൽ

സംഘെിപ്പിച്ചു.
ടചയ്ക്

ിനു

വിവിധ
കേഷം

തോൊക്കുകേുണ്ടാേി.

ഈ വേപ്പുസ് േം 2016 ഡിസംബർ 7നു,
ബഹ്ു.

റവനയൂ

വേുപ്പ്

മപ്ന്തി

ിരുവനത്തപുരം
വച്ച്

-

ദുരന്ത

പ്േീ.

ഇ.ചപ്രകേഖ്രൻ

ഐ.എം.ജി

പ്പോേനം

പരിേീലേർക്കു

നിവാരണ

യിൽ

ടചയ്യുേയും
കവണ്ടിയുള്ള

ബഹു. െവനയൂ - ദുരന്ത നിവാരണ മന്ത്ന്തി കകപ്പുസ്തകും

പരിേീലനം ഉദ്ഘാെനം ടചയ്യുേയും ടചയ്ക് ു.

2

ന്ത്പകാശനും റെേുന്നു

പരിേീലനങ്ങൾ
ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ ഭിന്നയ്യശഷിക്കാറര
പരിശീല്ിപ്പിക്കുന്നതിനു മുയ്യന്നാടി ആേി
പരിേീലേർക്കുകവണ്ടിയുള്ള ആദയ ഘട്ട
പരിേീലനം 2016 ഡിസുംബർ 7 മു ൽ 9
വടര നെത്തുേയുണ്ടായി. 14 ജിലലാ ദുരന്ത
നിവാരണ

അക ാറിറ്റിടയ

പ്പ ിനിധീേരിച്ചു

കാഴ്ൊ കവകല്യും യ്യനരിടുന്നവർ ന്ത്പഥമ
ശുന്ത്ശൂഷേിൽ പരിശീല്നും യ്യനടുന്നു

ഉകദയാഗ്സ്ഥരും

സർക്കാർരി ര

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ

നിന്നുമായി 42 കപര് ആണ് ഈ പരിേീലനത്തിൽ പടങ്കെുത്തത്. ഇക
എം.ജി

യൂണികവഴ്സിറ്റിയുടെ

യൂണികവഴ്സിറ്റി

േീഴിൽ

ടസൻടറർ

ക

ാർ

15

ുെർന്ന്

പ്പവർത്തിക്കുന്ന

ഇൻറ്റർ

ഡിസബിലിറ്റി

സ്റ്റഡീസ്

(ഐ.യു.സി.ഡി.എസ്) ൻടറ സഹ്േരണകത്താടെ രണ്ടു പരിേീലനങ്ങൾ േൂെി
നെത്തിയിരുന്നു. മൂന്നു പരിേീലനങ്ങളിലായി ഏേകദേം 140 പരിേീലേർക്കും
അക ാടൊപ്പം സന്നദ്ധ സംഘെനേൾക്കും േഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പരിേീലനം
നൽേിക്കഴിഞ്ഞു.

പരിേീലന സഹാെി

പരിേീലനത്തിന്ടറ
സൗഹ്ൃദപ്പദമായ
വിേസിപ്പിക്കുന്നത്
അ ുടോണ്ട്
ലിപിയിലുള്ള

ലപ്പാപ് ിക്കായി

ഭിന്നകേഷി

പരിേീലന

സഹ്ായി

അനിവാരയമായിരുന്നു.
പരിേീലനത്തിനായി

വേപ്പുസ് േം, ആംഗ്യ

വീഡികയാേൾ, ലഖ്ുകലഖ്േൾ, ടഡയ്ക്സി

ഭാഷയിലുള്ള
കസാഫ്റ്റ്ടവയർ

നിർമ്മിച്ചു. നിഷ്

ിരുവനന്തപുരം, കേരളാ ട

ഇoപാക്ട്

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ

സഹ്ായി

എന്നീ

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പ്ബയിൽ
ന്ത്ബേിൽ ല്ിപിേില്ുള്ള
പരിശീല്ന സഹാേി

േബ്ദകരഖ്

എന്നിവ

ഡകറഷൻ ഓഫ് ദി വൈൻഡ്,

സഹ്േരണകത്താടെ

ആണ്

പരിേീലന

ഇവ പരിശീല്നാർത്ഥികൾക്കു വിതരണും

റെേുന്നുണ്ട്
3

ജിലലാ തല പരിേീലനം
ജിലലാ

ദുരന്ത

നിവാരണ

അക ാറിറ്റിയുടെയും ജിലലാ സാമൂഹ്യ നീ ി
വേുപ്പിൻടറ്റയും സഹ്േരണകത്താടെ ആണ്
ജിലലാ ല

പരിേീലന

സംഘെിപ്പിക്കുന്നത്.
പരിേീലനങ്ങൾക്കു
മാർച്ച്

19

ന്

പരിപാെി
ജിലലാ

ല

ുെക്കം േുറിച്ചത് 2018
കോട്ടയത്താണ്.

ആുംഗ്യ ഭാഷേില്ുള്ള നിർയ്യേശങ്ങൾ

ഭിന്നകേഷിക്കാരുടെ

പരിേീലനത്തിൽ

വിദഗ്ദ്ദ്ധരായ യ്യകാട്ടേും എം.ജി യൂണികവഴ്സറ്റിയുടെ േീഴിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന
ഇൻറ്റർ

യൂണികവഴ്സിറ്റി

റസന്െർ

(ഐ.യു.സി.ഡി.എസ്)-ൻടറ ആണ് ജിലലാ

ക

ാർ

ഡിസബിലിറ്റി

സ്റ്റഡീസ്

ല പരിേീലനങ്ങൾക്കു കമൽകനാട്ടം

വഹ്ിക്കുന്നത്. നാലു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിേീലന പരിപാെിേളിൽ
വിവിധങ്ങളായ
ടവലലുവിളിേൾ,
പരിേീലനം
പരിേീലനം

ടവലലുവിളിേൾ
മാനസിേ

ടവലലുവിളിേൾ)

പ്േമീേരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൂർത്തിയാക്കി.

മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

ടന്ന

പ്േവണ-സംസാര,

(ോഴ്ച,

കോട്ടയം,

മറ്റു

ോരീരിേ

പ്പക യേ

കനരിെുന്നവർക്ക്
ൃേൂർ,

ജിലലേളിടല

പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള

ഇെുക്കി

പരിേീലനം

ജിലലേളിടല
അടുത്ത െില്

എലലാവിധ പ്േമീേരണങ്ങളും

അക ാറിറ്റി സവീേരിച്ചു േഴിഞ്ഞു.
ജിലലാ

ലത്തിലുള്ള പരിേീലനങ്ങളിൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ,

ദുരന്തടത്ത അ ിജീവിക്കാനുള്ള വനപുണയം, പ്പഥമ േുപ്േുഷ, എന്നിവ ചർച്ച
ടചയ്യുേയും
മാനസിേ

ഭിന്നകേഷിക്കാരായവടര
ടവലലുവിളിേൾ

പരിേീലനത്തിൽ
പരിേീലിപ്പിക്കാൻ

പരിേീലിപ്പിക്കുേയും

കനരിെുന്നവരുടെ

ഉൾടപ്പെുത്തുന്നത്.

ഏേകദേം

അക ാറിറ്റി

പരിേീലനാർത്ഥിേളായിട്ടുള്ള എലലാവർക്കും സർട്ടി

4

റെേുന്നു.

രക്ഷി ാക്കടള
3000

ആണ്

ഭിന്നകേഷിക്കാടര
ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

ിക്കറ്റും നൽേുന്നുണ്ട്.

