ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ോക്തീകരണം
ശകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അശ ാറിറ്റിയുടെ
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ ിയുടെ വിേദീകരണം
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ശലാകാശരാഗ്യ സംഘെനയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ശലാകജനസംഖ്യയുടെ 15 േ മാനം
ഏട ങ്കിലം രത്തിലള്ള വവകലയം ശനരിടുന്നവരാണ്. ശദേീയ ജനസംഖ്യാ കണക്കു (2011)
പ്രകാരം ഇന്തയയിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 2.1 േ മാനം വവകലയങ്ങൾ ശനരിടുന്നവരാണ്.
ശകരള സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ നീ ി വകുപ്പ് 2015-ൽ പുറത്തിറക്കിയ ടസൻടസസ് പ്രകാരം
7,93,937 ഭിന്നശേഷിക്കാർ ശകരളത്തിൽ ഉണ്ട്.
2016 ൽ പാർലടമൻറ് പാസ്സാക്കിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാേ നിയമം ടസക്ഷൻ 8
(2) പ്രകാരം ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പങ്ക് വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാരയക്ഷമ

വർധിപ്പിക്കുന്ന ് വഴി വയക്തികളിലം

സമൂഹ്ത്തിലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തത്തിൻടറ ആഘാ ം കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ാണ്.
ഭിന്നശേഷി ഉള്ളവരുടെ സാമൂഹ്യ സമ വവം സമാന യും ഉറപ്പിക്കുന്ന ിനുശവണ്ടി േരിയായ
പരിചരണവം, സംരക്ഷണവം, പുനരധിവാസവം ഒഴിച്ചുകൂൊനാവാത്ത ാണ്.
സമൂഹ്ത്തിൻടറ എല്ലാ തുറകളിലം

ഭിന്നശേഷിക്കാർ പലവിധത്തിലള്ള ടവല്ലുവിളികൾ

ശനരിടുന്നുണ്ട്. ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാ ം ഏറ്റവം കൂടു ൽ അനുഭവിശക്കണ്ടിവരുന്ന ്
ഭിന്നശേഷിക്കാർ ആണ്. ോരീരിക ടവല്ലുവിളികൾ ശനരിടുന്നവർക്ക് പരസഹ്ായം കൂൊട
അപകെസ്ഥലത്ത് നിന്ന് സുരക്ഷി

സ്ഥാനങ്ങളിശലക്ക് മാറുവാൻ സാധിന്റെന്നു വരില്ല.

മാനസിക ടവല്ലുവിളികൾ ശനരിടുന്നവർക്കാകടെ ദുരന്ത സമയത്തു ന്റെയ്യേണ്ട കാരയങ്ങൾ
വയക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനം പാലിക്കാനം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ്യേക്കാം. എന്നാൽ േരിയായ
പരിേീലനം ഉടണ്ടങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥക്ക് ഒരു പരിധിവടര മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും.
1

ഈ ലക്ഷയം മുൻനിർത്തി ശകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അശ ാറിറ്റി 2016 ൽ തുെക്കം
കുറിച്ച പദ്ധ ിയാണ് "ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ോക്തീകരണം".
ഭിന്നശേഷിക്കാടര ഉൾടപ്പടുത്തിയുള്ള ദുരന്ത ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ്
പദ്ധ ിയുടെ

മുഖ്യ

ലക്ഷയം.

ഭിന്നശേഷിക്കാരായവടര

ദുരന്ത

ലഘൂകരണ

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഖ്യ ധാരയിൽ ടകാണ്ടുവരുന്ന ിനും, അവടര അ ിൻടറ എല്ലാ
ഘട്ടങ്ങളിലം ഉൾടപ്പടുത്തുന്ന ിനായും ഈ പദ്ധ ി ശ്രമിക്കുന്നു.

പദ്ധ ിടയപ്പറ്റി
2016 ടമയ് 11 ന് പദ്ധ ിയുടെ സംസ്ഥാന ല ഉദ്ഘാെനം അഡിഷണൽ ചീഫ് ടസക്രെറി
(റവനൂ - ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ്)

ലസ്ഥാന നഗ്രിയിൽ വച്ചു നിർവഹ്ിക്കുകയും

അശ ാടൊപ്പം ഭിന്നശേഷി ശമഘലയിലം, ദുരന്ത നിവാരണ ശമഖ്ലയിലം പ്രവർത്തിക്കുന്ന
വിദഗ്ദ്ധരായിട്ടുള്ളവരുടെ കൂെിയാശലാചനാ ശയാഗ്വം സംഘെിപ്പിച്ചു. ഇശ തുെർന്ന്, 2016
ജൂൺ 30-ന് ഈ യ്യമഖലേിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
വിദഗ്ദ്ധരുടെ

േില്പോലയും

വിവിധ

സംഘെിപ്പിച്ചു.

ഭിന്നശേഷിക്കാശരാടു

കൂെിയാശലാചിക്കുകയും

ടചയ്ത ിനു

അശ ാറിറ്റി

പരിേീലകർക്കായുള്ള

വകപ്പുസ്തകം

തോറാക്കുകയുണ്ടാേി.

ശേഷം
ബഹു. റവന്യൂ - ദുരന്ത ന്ിവാരണ മന്ത്ന്തി കൈപ്പുസ്തൈം
ന്ത്രൈാശന്ം ചെയ്യുന്നു

ഈ

വകപ്പുസ്തകം 2016 ഡിസംബർ 7നു, ബഹു. റവനൂ - ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.
ഇ.ചന്ദ്രശേഖ്രൻ

ിരുവനത്തപുരം ഐ.എം.ജി യിൽ വച്ച് പ്രകാേനം ടചയ്യുകയും

പരിേീലകർക്കു ശവണ്ടിയുള്ള പരിേീലനം ഉദ്ഘാെനം ടചയ്യുകയും ടചയ്തു.
കാഴ്ചാ വവകലയം യ്യനരിടുന്നവർ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷേിൽ
പരിേീലനം യ്യനടുന്നു

പരിേീലനങ്ങൾ
ദുരന്ത

നിവാരണത്തിൽ

പരിേീലിപ്പിക്കുന്നതിന

ഭിന്നയ്യേഷിക്കാന്റര
മുയ്യന്നാടി

പരിേീലകർക്കുശവണ്ടിയുള്ള

ആദയ

ആേി
ഘെ

പരിേീലനം 2016 ഡിസംബർ 7 മു ൽ 9 വടര
2

നെത്തുകയുണ്ടായി.

14

ജില്ലാ

ദുരന്ത

നിവാരണ

അശ ാറിറ്റിടയ

പ്ര ിനിധീകരിച്ചു

ഉശദയാഗ്സ്ഥരും 15 സർക്കാർരി ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 42 ശപര് ആണ് ഈ
പരിേീലനത്തിൽ

പടങ്കടുത്ത ്.

ഇശ തുെർന്ന്

എം.ജി

യൂണിശവഴ്സിറ്റിയുടെ

കീഴിൽ

പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻറ്റർ യൂണിശവഴ്സിറ്റി ടസൻടറർ ശഫാർ ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ്
(ഐ.യു.സി.ഡി.എസ്)

ൻടറ

സഹ്കരണശത്താടെ

രണ്ടു

പരിേീലനങ്ങൾ

കൂെി

നെത്തിയിരുന്നു. മൂന്നു പരിേീലനങ്ങളിലായി ഏകശദേം 210 പരിേീലകർക്കും അശ ാടൊപ്പം
സന്നദ്ധ സംഘെനകൾക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പരിേീലനം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

പരിേീലന സഹ്ായി
പരിേീലനത്തിടെ ഫലപ്രാപ്തിക്കായി ഭിന്നശേഷി
സൗഹൃദപ്രദമായ

പരിേീലന

വികസിപ്പിക്കുന്ന ്
അതുടകാണ്ട്

സഹ്ായി

അനിവാരയമായിരുന്നു.
പരിേീലനത്തിനായി ബ്രയിൽ

ലിപിയിലള്ള വകപ്പുസ്തകം, ആംഗ്യ ഭാഷയിലള്ള
വീഡിശയാകൾ,

ലഘുശലഖ്കൾ,

ശസാഫ്റ്്ടവയർ

േബ്ദശരഖ്

ടഫഡശറഷൻ

ഓഫ്

സഹ്കരണശത്താടെ

ദി
ആണ്

ബ്രേിൽ ലിപിേിലള്ള പരിേീലന സഹാേി

ടഡയ്സി

എന്നിവ

നിർമ്മിച്ചു.

വൈൻഡ്,
പരിേീലന

നിഷ്

ഇoപാക്ട്
സഹ്ായി

ിരുവനന്തപുരം,
എന്നീ

ശകരളാ

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ്.

ഇവ

പരിേീലനാർത്ഥികൾക്കു വിതരണം ന്റെയ്തു. ആംഗ്യ ഭാഷേിലള്ള വീഡിയ്യോ അവതരിപ്പിെത്
നിഷിൽ നിന്നുള്ള ഭിന്നയ്യേഷിക്കാരാേ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്റന്നോണ്

ജില്ലാ

ല പരിേീലനം

ജില്ലാ

ദുരന്ത

നിവാരണ

അശ ാറിറ്റിയുടെയും ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീ ി
വകുപ്പിൻടറ്റയും

സഹ്കരണശത്താടെ

ആണ് ജില്ലാ ല പരിേീലന പരിപാെി
സംഘടിപ്പിെത്.

ആംഗ്യ ഭാഷേിലള്ള നിർയ്യേേങ്ങൾ
3

ജില്ലാ

ല പരിേീലനങ്ങൾക്കു തുെക്കം കുറിച്ച ് 2018 മാർച്ച് 19 ന് ശകാെയത്താണ്.

ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരിേീലനത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധരായ യ്യകാട്ടേം എം.ജി യൂണിശവഴ്സറ്റിയുടെ
കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻറ്റർ യൂണിശവഴ്സിറ്റി ന്റസെർ ശഫാർ ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ്
(ഐ.യു.സി.ഡി.എസ്) ആണ് ജില്ലാ

ല പരിേീലനങ്ങൾക്കു യ്യനതൃതവം നൽകിേത്. നാല

ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിേീലന പരിപാെികളിൽ വിവിധങ്ങളായ ടവല്ലുവിളികൾ (കാഴ്ച,
ശ്രവണ-സംസാര, ോരീരിക, മാനസിക ടവല്ലുവിളികൾ) ശനരിടുന്നവർക്ക് പ്രശ യക
പരിേീലനം ക്രമീകരിച്ചു.
ജില്ലാ

ലത്തിലള്ള പരിേീലനങ്ങളിൽ ദുരന്ത ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദുരന്തടത്ത

അ ിജീവിക്കാനുള്ള

വനപുണയം,

പ്രഥമ

ശുശ്രുഷ,

എന്നിവ

ചർച്ച

ടചയ്യുകയും

ഭിന്നശേഷിക്കാരായവടര പരിേീലിപ്പിക്കുകയും ന്റെയ്തു. ഏകശദേം 3000 ഭിന്നശേഷിക്കാടര
പരിേീലിപ്പിക്കാൻ അയ്യതാറിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞു. പരിേീലനാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും
സർെിഫിക്കറ്റം നൽകി.
2018 പ്രളേത്തിന് യ്യേഷം UNDP യുന്റട സഹാേയ്യത്താടു കൂന്റട ഭിന്നയ്യേഷി സൗഹൃദ് ഭവന
നിർമാണന്റത്ത കുറിെ് ലഘുയ്യലയും, വകപുസ്തകവം KSDMA തോറാക്കുകയും വയാപകമാേി
വിതരണം ന്റെയ്യുകയും ന്റെയ്തു.
യ്യകരളം വീണ്ടം മാതൃകോകുന്നു
യ്യദ്േീേ ദുരന്ത നിവാരണ അയ്യതാറിറ്റി 2018 പുറത്തിറക്കിേ കരട് മാർഗ്ഗയ്യരഖേിൽ
യ്യകരളത്തിന്റല ഈ പദ്ധതിന്റേ കുറിെ് പ്രതിപാദ്ിക്കുകയും, ഇന്തയേിൽ തന്റന്ന ഒരു
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന ആദ്യന്റത്ത പദ്ധതിോേി യ്യരഖന്റപ്പടുത്തിേിട്ടും ഉണ്ട്.
2019 ന്റമേ് മാസം ജനീവേിൽ വെ് നടന്ന അന്താരാഷ്്ട്ര യ്യകാൺഫറൻസിൽ
യ്യകരളത്തിന്റെ

ഭിന്നയ്യേഷി

സംയ്യോജിത

ദുരന്ത

ലഘൂകരണ

പദ്ധതിന്റേ

കുറിെ്

അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് യ്യലാക ശ്രദ്ധ തന്റന്ന പിടിച്ചു പറ്റുകയും ന്റെയ്തു. ഭിന്നയ്യേഷിക്കാരുന്റട
ഇടേിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ - സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളിലം ഈ പരിേീലനങ്ങൾ
നടത്തുവാനം ഈ പദ്ധതിേിലൂന്റട സാധിക്കും.
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പുറത്തിറക്കിേ

വകപുസ്തകവം

വീഡിയ്യോകളം

KSDMA

യുന്റട

ന്റവബ്്വസറ്റിൽ

(www.sdma.kerala.gov.in) ന്റപാതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭയമാണ്. ന്റവബ്വസറ്റും ഭിന്നയ്യേഷി
സൗഹൃദ്മാോണ് രൂപകൽപ്പന ന്റെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം
ഈ പദ്ധ ിയുടെ കീഴിൽ സംസ്ഥാന
ദുരന്ത നിവാരണ അശ ാറിറ്റി
ദുരന്ത

സാധയ കളുടെ

േബ്ദശരഖ്യായും,
നൽകുന്നുണ്ട്.

വിവിധ

മുന്നറിയിപ്പ്

ആംഗ്യഭാഷയായും
ഈ

വിവരങ്ങൾ
ആംഗ്യ ഭാഷേിലള്ള മുന്നറിയിപ്പ്

അശ ാറിറ്റിയുടെ
ശഫസ്ബുക്ക്

ടവബ്വസറ്റിലം,

ശപജിലം

അ ാ ്

സമയങ്ങളിൽ

ലഭയമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഇ ്

ഭിന്നശേഷിക്കാരായവർക്ക് ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് മനസിലാക്കുവാനും േരിയായ
യഥാസമയം എടുക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു, അതുവഴി ദുരന്ത സാധയ

വഴി

ീരുമാനങ്ങൾ
ലഘൂകരിക്കുന്നു.

നിലവിൽ ഓറഞ്ച് അശലർട്ടും അ ിനു മുകളിലം ഉള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കാണ് ഈ
സംവിധാനം ഏർടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്. ഇ ിനായി ആംഗ്യഭാഷയിലള്ള വിവർത്തനം
നൽകുന്ന ് സാമൂഹ്ിക നീ ി വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'നിഷ്' എന്ന സർക്കാർ
സ്ഥാപനമാണ്.
ശകാവിഡ് പ്ര ികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രശ യക പരിഗ്ണന
മശറ്റട ാരു ദുരന്തത്തിൽ എന്നശപാടല ശകാവിഡ് സമയത്തും ഭിന്നശേഷിക്കാടര വളടര
പ്ര ികൂലമായി ബാധിച്ചു. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അശ ാറിെി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂെ്
ഓഫ് സ്പീച് ആൻഡ് ഹ്ിയറിങ് എന്ന സ്ഥാപനവമായി ശചർന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി
24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓൺവലൻ ടഹ്ല്പ് വലൻ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു. ഇ ിൽ
ഏകശദേം 400 ശകാളുകൾ വന്നിരുന്നു. ഈ സംവിധാനത്തിൽ ആംഗ്യ ഭാഷാ വിദഗ്ദ്ധരുടെ
ശസവനം

ലഭയമാക്കി.

ശലാക്ക്

ടഡൗൺ
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സമയത്ത്,

ശ്രവണ

സഹ്ായി

ഉപശയാഗ്ിക്കുന്നവർക്കായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത
നിവാരണ അശ ാറിറ്റിയുടെ ശനതൃ വത്തിലം
നിഷിൻടറ

സഹ്കരണത്തിലം

ശ്രവണ

സഹ്ായി ഉപശയാഗ്ിക്കുന്നവരുടെ ബാറ്ററി
മാറ്റന്ന ിനും പുനസ്ഥാപിക്കുന്ന ിനും ശ്രവണ
സഹ്ായിക്ക്

വരുന്ന

കരാറുകൾ

ശ്രവണ സഹ്ായിക്ക് ശവണ്ട ബാറ്ററി എത്തിച്ചു ടകാടുക്കുന്ന
ആപദ മിത്ര പ്രവർത്തകൻ

ടേരിയാക്കുന്ന ിനുമുള്ള സൗകരയം ഒരുക്കി.
കൂൊട

ഈ ബാറ്ററികൾ അവരുടെ വീെ് മുറ്റത്തു എത്തിച്ചു നൽകുവാൻ ആപദാ മിത്ര

സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ ശസവനവം, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പിൻടറ സഹ്കരണവം
ലഭയമാക്കി. ശലാക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിനു ുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക്
സാമൂഹ്ിക അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു ടകാടുക്കുന്ന ിനുള്ള സംവിധാനം
ഏർടപ്പടുത്തി.

Case Study - പരിേീലനങ്ങൾ ഫലം കാണുയ്യപാൾ

ഭിന്നയ്യേഷി് സംയ്യോജിത് ദുരന്ത് ലഘൂകരണം് -് യ്യകരള് സംസ്ഥാന് ദുരന്ത് നിവാരണ്
അയ്യതാറിറ്റി് യ്യകരളം് ഒട്ടാന്റക് സംഘടിപ്പിെ് പരിേീലനത്തിൽ് തിരുവനന്തപുരം് ജില്ലേിൽ്
പന്റെടുത്ത്കാഴ്ചാപരിമിതിയുള്ള്മയ്യഹഷ്്കുമാർ്2019 പ്രളേത്തിൽ്ഉണ്ടാേ്തന്റെ്അനഭവം്
പങ്കുന്റവക്കുന്നു*
"ഈ്രീതിേിലള്ള്പരിേീലനം്ആദ്യമാോണ്്എനിക്ക്്ലഭിക്കുന്നത്.്ഇത്്എനിക്ക്്വളന്റര്
ഗുണം്ന്റെയ്തു.്ദുരന്തങ്ങന്റള്എങ്ങന്റന്യ്യനരിടണം,്പ്രഥമ്ശുശ്രൂഷ്എന്ന്്തുടങ്ങി്പല്വിഷേങ്ങളിലം്പരിേീലനം്ലഭിച്ചു.്
ഒരു്എമർജൻസി്കിറ്റ്്തോറാക്കി്ന്റവയ്യക്കണ്ടതിന്റെ്പ്രസക്തിയും്പരിേീലനത്തിൽ്പഠിപ്പിച്ചു.്അതിൽ്ഏന്റതല്ലാം്
സാധനങ്ങൾ്സൂക്ഷിച്ചു്ന്റവക്കണം്എന്നും്മനസ്സിലാക്കി."
"2019് ലണ്ടാേ് പ്രളേ് സമേത്തു് ഞാൻ് വേനാട്് പൂയ്യക്കാട്് ആേിരുന്നു.് ഈ് പരിേീലനത്തിൽ് സംബന്ധിെത്്
മുഖാന്തരം് ഈ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ് എന്ത്് ന്റെേണം് എന്റന്നനിക്ക്് നന്നാേി് അറിോമാേിരുന്നു.് അതുന്റകാണ്ട്
അടിേന്തിരമാേി് വിളിയ്യക്കണ്ട് നപറിൽ് വിളിച്ചു് ഭിന്നയ്യേഷിക്കാരന്റനന്ന് നിലേിൽ് എനിക്കിനിന്ന് ആവേയങ്ങൾ്
വയ്യന്നക്കാം്എന്ന്്അധികാരികന്റള്അറിേിച്ചു.്അത്്മൂലം്ഞാൻ്ആേിരിക്കുന്ന്സ്ഥലം്സുരക്ഷിതമായ്യണാ്അല്ലയ്യോ്
എന്ന്വിവരം്അറിയുവാൻ്ഇടോേി.
തീർെോയും് ഈ് പരിേീലനത്തിൽ് വന്നത്് മുഖാന്തരം് എനിക്കും,് അതുയ്യപാന്റല് പരിേീലനത്തിൽ് പന്റെടുത്ത്
മറ്റുള്ളവർക്കും്വളന്റര്പ്രയ്യോജനന്റപ്പട്ടു."
(മയ്യഹഷ്്കുമാർ്പൂയ്യക്കാട്്യ്യകരള്ന്റവറ്ററിനറി്സർവകലാോലേിൽ്അസിസ്റ്റൻറ്്ആേി്യ്യജാലി്ന്റെയ്യുന്നു,്

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