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ദാരി�ലഘൂകരണം ല�മാ�ിയു
� കുടുംബ�ശീയുെട �പവർ�ന�

ളുെട �പധാന അടി�റ %�തീ ശാ'തീകര
ണമാ(. %�തീകളുെട പദവി ഉയർ�ാെത, 
%�തീകൾെ�തിരായു� അ�കമ�ൾ തട
യാനും %�തീകൾ േനരിടു- അരിതാവ
%ഥ ഒഴിവാ�ാനും വരുമാനം ലഭി�ു- സ4
യംെതാഴിൽ പ6തികൾ തുട�ാൻ %�തീ
കൾ� ്അവസരം ഒരു�ാെതയും ഇരു-ാൽ 
കുടുംബ�ശീയുെട ല��ൾ സാാൽ�
രി�ാൻ പ:ി;േ;ാ?

%�തീ ശാ'തീകരണം ല�മാ�ിയും 
%�തീകൾ�ു %�തീപദവിെയ�ുറി< ്സ4യം 
അറിവു പകരാനും സമൂഹ�ിൽ %�തീകൾ 
േനരിടു- �പ>ന�ൾ� ്പരിഹാരം കെ@
�ാനും ഒേAെറ പുതിയ പ6തികൾ കുടുംബ
�ശീ തുട�ാൻ ഉേBശി�ു-ു@.് താൽപര�
മു�വർ�ു പCാളിയാകാനും �പ>ന�ൾ 
േനരിടു- കുടുംബ�ൾ�ു പരിഹാരമാർഗം 
കെ@�ാനും ഈ ഇടെപടലുകളിലൂെട സാ
ധി�ും എ-ു �പതീി�ുകയാ(.

‘�േനഹിത’– 14 ജി	കളിേലും
അതി�കമ�ൾ� ് ഇരയാകു- %�തീ

കൾ�ു� സഹായ േകGമായ ‘%േന
ഹിത’യുെട  �പവർ�നം വളെരയധികം കു
ടുംബ�ൾ�ാ( ആശ4ാസം നൽകിയിAു�
I. മലJുറം, എറണാകുളം, തിരുവനKപുരം, 
ഇടു�ി, പാല�ാL, വയനാL എ-ീ ആറു ജി
;കളിലാണു %േനഹിത �പവർ�ി<ുവരു
-I. �പ>ന�ൾ േനരിടു- %�തീകൾ�ു 
താൽ�ാലിക താമസം ഒരു�ാനും കൗൺസ
ലിP നൽകാനും നിയേമാപേദശവും സഹായ
വും �പദാനം െചRാനും %േനഹിതയിലൂെട 
സാധി�ു-ു. മ:ു വകുJുകളുമായി േചർ-ു
െകാ@ാണു ‘%േനഹിത’യുെട �പവർ�നം. 
2017 മാർ< ്31 വെര 7025 %�തീകൾ�ു %േന
ഹിതയുെട േസവന�ൾ നൽകിയിAു@.് 

ജി;                           നിലവിെല %േനഹിത
                                  േഫാൺ നZർ

എറണാകുളം                (0484) 2428745
തിരുവനKപുരം          (0471) 2313661
മലJുറം                         (0483) 2770500
പാല�ാL                     (0491) 2505111
വയനാL                        (0493) 6202033
ഇടു�ി                          (0486) 8250679

ഇതു കൂടാെത തിരുവനKപുരം, എറണാ
കുളം, മലJുറം എ-ീ ജി;കളിെല ‘%േനഹി
ത’ െസnറുകൾ�ു േടാൾ �ഫീ  നZറുകളു@.്

ജി;                             %േനഹിത നZർ

തിരുവനKപുരം            18004258855
എറണാകുളം                  180042555678
മലJുറം                           18004256864

കുടുംബ�ശീ 

കുടുംബവിേശഷം

എ�. ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ�
(എ'സിക�ൂAീb ഡയറ'ടർ, കുടുംബ�ശീ)

��തീ ശാ�തീകരണ�ിനു
പുതിയ ചുവടുവ�പുകൾ

െപാലീ%, സാമൂഹികനീതി വകുJ,് ശിശു
േമസമിതി തുട�ിയ വിവിധ വകുJുക
ളുമായി സംേയാജി<ും കുടുംബ�ശീ സംഘട
നാ സംവിധാന�ിെn ശൃംഖല ഉപേയാഗി
<ും േസവന�ളും സഹായ�ളും നൽകു-
തിനാൽ ‘%േനഹിത’ %�തീകളുെട �പ>ന
�ൾ�ു പരിഹാരേമകാൻ ഏ:വും ഉചിതമാ
യ സഹായേകGമാെണ-ു പറയാം. 

അര#ിതാവ�ഥാ പഠനം
%�തീകെളയും കുടുംബ�െളയും അര

ിതാവ%ഥയിൽ നി-ു സംരിതാവ
%ഥയിേല� ്എ�ി�ാൻ േവ@ി തുട�ി
യ പുതിയ പ6തിയാ( ‘അരിതാവ%ഥാ 
പഠനം.’ 14 ജി;കളിലും ര@ു പhായ�ിൽ 
വീതമാ( (ആെക 28 പhായ�ുകൾ) ഈ 
പഠനം പൂർ�ിയായI. ഈ സാZ�ികവർ
ഷം ഓേരാ ജി;യിെലയും 10 പhായ�ിൽ 
വീതം (ആെക 140 പhായ�ുകളിൽ) ഈ 
പഠനം നട�ാനും തുടർ- ്അരിതമായ 
സാഹചര��ൾ ഒഴിവാ�ി സുരെയാരു
�ാനും േവ@ നടപടികൾ സ4ീകരി�ാനാ
( ഉേBശി�ു-I.

സം%ഥാനതല�ിൽ ശിൽപശാല നട�ി 
ജി;യിൽ നി- ്ഈ പഠനം നട�ാൻ താൽ
പര�മു� കുടുംബ�ശീ റിേസാk% പkസൻ
മാെര തിരെlടു� ് അവരിലൂെടയാണു 
പഠനം നട�ു-I. പhായ�ു തല�ിൽ 
പരിശീലനവും െസമിനാറും നട�ിയേശ
ഷം �പാേദശിക സർേവ നട�ി %�തീകൾ 
സുരിതമ;ാ� സാഹചര��ൾ (ഒരുപ
േ, ചില കുടുംബ�ളാകാം, അെ;Cിൽ 

പhായ�ിലു� െതാഴിൽ ശാലകളായി
രി�ാം, േതാA�േളാ, കശുവ@ി ഫാ'ടറി
കേളാ, െപാതു%ഥല�േളാ, �പാേദശികമാ
യി അരിതത4മു� ഏതു സാഹചര�വും 
ആകാം) കെ@�ി ഓേരാ വ�'തിഗത അര
ിതാവ%ഥയിലും െപാതു അരിതാവ
%ഥയിലും സുര ഒരു�ാൻ െചേR@ കാ
ര��ൾ കെ@�ുകയാ( ആദ�ഘAം.

�പ>ന�ൾ പരിഹരി�ാനായി േ�പാജ
'ടുകൾ തയാറാ�ുകയും അവ നടJാ�ു
കയുമാണു ര@ാം ഘAം. പhായ�ിെn 
ഫ@ുപേയാഗിേ<ാ സാധ�മായ മ:ു േമഖല
കൾ കെ@�ിേയാ സുരിതാവ%ഥ ഉറ
Jുവരു�ാൻ േവ@ നടപടികൾ കുടുംബ
�ശീ സിഡിഎ% സ4ീകരി�ു-േതാെട ‘അര
ിതാവ%ഥാ പഠന’�ിെn (Vulnerability 
Mapping) അടു� ഘAം പൂർ�ിയാവും. പല 
%ഥല�ളിലും കൗൺസലിP വഴിേയാ സാ
മൂഹിക / �പാേദശിക ഇടെപടൽ / കൂAാ|മ വഴി
േയാ പരിഹരിേ�@ �പ>ന�ളാകും കൂടു
തൽ. രാ�തിയിൽ യാ�തെചRാൻ െതരുവുവി
ള�ുകളുെട അഭാവം, െപാതു%ഥലെ� ശു
ചിമുറിയുെട േമാശം അവ%ഥ, േതാAം േമഖല
യിെല �പ>ന�ൾ, �പാേദശികമായ പൂവാല
ശല�ം, സുരയി;ാ� ഭവന�ൾ, മദ�പി
< ്ശാരീരിക ഉപ�ദവം %ഥിരമായി നട�ു- 
കുടുംബ�ൾ, �പേദശെ� ക�ുഷാJുകൾ 
/ മദ�ശാലകൾ എ-ിവ മൂലം %�തീകൾ േന
രിടു- അരിതാവ%ഥ തുട�ി �പാേദശി
ക ഇടെപടൽ ഉറJാ�ിയാൽ പരിഹരി�ാൻ 
സാധി�ു- �പ>ന�ൾ കെ@�ി, പരിഹാ
രമാർഗം നിർേദശി<,് അതു നടJാ�ുകയും 
തുടർ�പവർ�നം ഉറJുവരു�ുകയും െച
Rുകയാ( ഈ പഠന �പ�കിയയുെട ല�ം.

അരിതാവ%ഥാ പഠനം പൂർ�ിയാ
യ 28 പhായ�ുകളിെലയും സർേവയിൽ 
കെ@�ിയ �പ>ന�ൾ പരിഹരി�ാനും 
സുര ഉറJാ�ാനുമു� �ശമ�ളാ( 
ഇേJാൾ നട�ു-I. വരുംവർഷ�ളിൽ കൂ
ടുതൽ പhായ�ുകളിേല� ് ഈ �പവർ
�ന�ൾ വ�ാപിJി<ു സുരിത േകരളം 
ല�മാ�ാൻ കുടുംബ�ശീ�ു സാധി�ു
െമ-ു �പത�ാശി�ു-ു.

മാ'ി( നട'ാിയ പ)ായ�ുകൾ:
1. തിരുവനKപുരം– മലയിൻകീk,  കുള �ൂ 

ർ, 2. െകാ;ം – െവAി�വല, പനയം, 3. പ�നം
തിA – െനടു}ം, നാറാണമൂഴി, 4. േകാAയം – തൃ
െ�ാടി�ാനം, തിടനാL, 5. ആലJുഴ – പുറ
�ാL, കായംകുളം, 6. ഇടു�ി – പാZാടുംZാ
റ, കlി�ുഴി, 7. എറണാകുളം – െവേ�ാല, 
കുAZുഴ, 8. തൃശൂർ – പാനംേചരി, നട�റ, 9. 
പാല�ാL – മലZുഴ, െപരുമാAി, 10. മലJുറം – 
പുറ�ൂർ, പാ@ി�ാL, 11. േകാഴിേ�ാL – ഒള
വ~, െചറുവ~ൂർ (േപരാ}), 12. വയനാL – 
മൂൈപനാL, തിരുെന;ി, 13. ക~ൂർ – ആറളം, 
മാAുൽ, 14. കാസർേകാL – പ�ി�ര, ക�ാർ.

തേ��ാ� പ�ിസേ�തം എറണാകുള�ാ�.


