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ദാ

തീശാതീകരണിനു
പുതിയ ചുവടുവപുകൾ

രിലഘൂകരണം ല മാിയു
 കുടുംബശീയുെട പവർന
ളുെട പധാന അടിറ %തീ ശാ'തീകര
ണമാ(. %തീകളുെട പദവി ഉയർാെത,
%തീകൾെതിരായു അകമൾ തട
യാനും %തീകൾ േനരിടു- അര ിതാവ
%ഥ ഒഴിവാാനും വരുമാനം ലഭിു- സ4
യംെതാഴിൽ പ6തികൾ തുടാൻ %തീ
കൾ് അവസരം ഒരുാെതയും ഇരു-ാൽ
കുടുംബശീയുെട ല ൾ സാ ാൽ
രിാൻ പ:ി;േ;ാ?
%തീ ശാ'തീകരണം ല മാിയും
%തീകൾു %തീപദവിെയുറി<് സ4യം
അറിവു പകരാനും സമൂഹിൽ %തീകൾ
േനരിടു- പ>നൾ് പരിഹാരം കെ@
ാനും ഒേAെറ പുതിയ പ6തികൾ കുടുംബ
ശീ തുടാൻ ഉേBശിു-ു@്. താൽപര
മുവർു പCാളിയാകാനും പ>നൾ
േനരിടു- കുടുംബൾു പരിഹാരമാർഗം
കെ@ാനും ഈ ഇടെപടലുകളിലൂെട സാ
ധിും എ-ു പതീ ിുകയാ(.
‘േനഹിത’– 14 ജി കളിേല ും
അതികമൾ് ഇരയാകു- %തീ
കൾു സഹായ േകGമായ ‘%േന
ഹിത’യുെട പവർനം വളെരയധികം കു
ടുംബൾാ( ആശ4ാസം നൽകിയിAു
I. മലJുറം, എറണാകുളം, തിരുവനKപുരം,
ഇടുി, പാലാL, വയനാL എ-ീ ആറു ജി
;കളിലാണു %േനഹിത പവർി<ുവരു
-I. പ>നൾ േനരിടു- %തീകൾു
താൽാലിക താമസം ഒരുാനും കൗൺസ
ലിP നൽകാനും നിയേമാപേദശവും സഹായ
വും പദാനം െചRാനും %േനഹിതയിലൂെട
സാധിു-ു. മ:ു വകുJുകളുമായി േചർ-ു
െകാ@ാണു ‘%േനഹിത’യുെട പവർനം.
2017 മാർ<് 31 വെര 7025 %തീകൾു %േന
ഹിതയുെട േസവനൾ നൽകിയിAു@്.
ജി;

നിലവിെല %േനഹിത
േഫാൺ നZർ
എറണാകുളം
(0484) 2428745
തിരുവനKപുരം
(0471) 2313661
മലJുറം
(0483) 2770500
പാലാL
(0491) 2505111
വയനാL
(0493) 6202033
ഇടുി
(0486) 8250679

ഇതു കൂടാെത തിരുവനKപുരം, എറണാ
കുളം, മലJുറം എ-ീ ജി;കളിെല ‘%േനഹി
ത’െസnറുകൾുേടാൾഫീ നZറുകളു@്.
ജി;
തിരുവനKപുരം
എറണാകുളം
മലJുറം

%േനഹിത നZർ
18004258855
180042555678
18004256864
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െപാലീ%, സാമൂഹികനീതി വകുJ്, ശിശു
േ മസമിതി തുടിയ വിവിധ വകുJുക
ളുമായി സംേയാജി<ും കുടുംബശീ സംഘട
നാ സംവിധാനിെn ശൃംഖല ഉപേയാഗി
<ും േസവനളും സഹായളും നൽകുതിനാൽ ‘%േനഹിത’ %തീകളുെട പ>ന
ൾു പരിഹാരേമകാൻ ഏ:വും ഉചിതമാ
യ സഹായേകGമാെണ-ു പറയാം.
അര#ിതാവഥാ പഠനം
%തീകെളയും കുടുംബെളയും അര
ിതാവ%ഥയിൽ നി-ു സംര ിതാവ
%ഥയിേല് എിാൻ േവ@ി തുടി
യ പുതിയ പ6തിയാ( ‘അര ിതാവ%ഥാ
പഠനം.’ 14 ജി;കളിലും ര@ു പhായിൽ
വീതമാ( (ആെക 28 പhായുകൾ) ഈ
പഠനം പൂർിയായI. ഈ സാZികവർ
ഷം ഓേരാ ജി;യിെലയും 10 പhായിൽ
വീതം (ആെക 140 പhായുകളിൽ) ഈ
പഠനം നടാനും തുടർ-് അര ിതമായ
സാഹചരൾ ഒഴിവാി സുര െയാരു
ാനും േവ@ നടപടികൾ സ4ീകരിാനാ
( ഉേBശിു-I.
സം%ഥാനതലിൽ ശിൽപശാല നടി
ജി;യിൽ നി-് ഈ പഠനം നടാൻ താൽ
പരമു കുടുംബശീ റിേസാk% പkസൻ
മാെര തിരെlടു് അവരിലൂെടയാണു
പഠനം നടു-I. പhായു തലിൽ
പരിശീലനവും െസമിനാറും നടിയേശ
ഷം പാേദശിക സർേവ നടി %തീകൾ
സുര ിതമ;ാ സാഹചരൾ (ഒരുപ
േ , ചില കുടുംബളാകാം, അെ;Cിൽ

പhായിലു െതാഴിൽ ശാലകളായി
രിാം, േതാAേളാ, കശുവ@ി ഫാ'ടറി
കേളാ, െപാതു%ഥലേളാ, പാേദശികമാ
യി അര ിതത4മു ഏതു സാഹചരവും
ആകാം) കെ@ി ഓേരാ വ'തിഗത അര
ിതാവ%ഥയിലും െപാതു അര ിതാവ
%ഥയിലും സുര ഒരുാൻ െചേR@ കാ
രൾ കെ@ുകയാ( ആദഘAം.
പ>നൾ പരിഹരിാനായി േപാജ
'ടുകൾ തയാറാുകയും അവ നടJാു
കയുമാണു ര@ാം ഘAം. പhായിെn
ഫ@ുപേയാഗിേ<ാ സാധമായ മ:ു േമഖല
കൾ കെ@ിേയാ സുര ിതാവ%ഥ ഉറ
Jുവരുാൻ േവ@ നടപടികൾ കുടുംബ
ശീ സിഡിഎ% സ4ീകരിു-േതാെട ‘അര
ിതാവ%ഥാ പഠന’ിെn (Vulnerability
Mapping) അടു ഘAം പൂർിയാവും. പല
%ഥലളിലും കൗൺസലിP വഴിേയാ സാ
മൂഹിക / പാേദശിക ഇടെപടൽ / കൂAാ|മ വഴി
േയാ പരിഹരിേ@ പ>നളാകും കൂടു
തൽ. രാതിയിൽ യാതെചRാൻ െതരുവുവി
ളുകളുെട അഭാവം, െപാതു%ഥലെ ശു
ചിമുറിയുെട േമാശം അവ%ഥ, േതാAം േമഖല
യിെല പ>നൾ, പാേദശികമായ പൂവാല
ശലം, സുര യി;ാ ഭവനൾ, മദപി
<് ശാരീരിക ഉപദവം %ഥിരമായി നടുകുടുംബൾ, പേദശെ കുഷാJുകൾ
/ മദശാലകൾ എ-ിവ മൂലം %തീകൾ േന
രിടു- അര ിതാവ%ഥ തുടി പാേദശി
ക ഇടെപടൽ ഉറJാിയാൽ പരിഹരിാൻ
സാധിു- പ>നൾ കെ@ി, പരിഹാ
രമാർഗം നിർേദശി<്, അതു നടJാുകയും
തുടർപവർനം ഉറJുവരുുകയും െച
Rുകയാ( ഈ പഠന പകിയയുെട ല ം.
അര ിതാവ%ഥാ പഠനം പൂർിയാ
യ 28 പhായുകളിെലയും സർേവയിൽ
കെ@ിയ പ>നൾ പരിഹരിാനും
സുര
ഉറJാാനുമു ശമളാ(
ഇേJാൾ നടു-I. വരുംവർഷളിൽ കൂ
ടുതൽ പhായുകളിേല് ഈ പവർ
നൾ വാപിJി<ു സുര ിത േകരളം
ല മാാൻ കുടുംബശീു സാധിു
െമ-ു പതാശിു-ു.
മാ'ി( നട'ാ ിയ പ)ായുകൾ:
1. തിരുവനKപുരം– മലയിൻകീk, കുള ൂ
ർ, 2. െകാ;ം – െവAിവല, പനയം, 3. പനം
തിA – െനടു}ം, നാറാണമൂഴി, 4. േകാAയം – തൃ
ൊടിാനം, തിടനാL, 5. ആലJുഴ – പുറ
ാL, കായംകുളം, 6. ഇടുി – പാZാടുംZാ
റ, കlിുഴി, 7. എറണാകുളം – െവോല,
കുAZുഴ, 8. തൃശൂർ – പാനംേചരി, നടറ, 9.
പാലാL – മലZുഴ, െപരുമാAി, 10. മലJുറം –
പുറൂർ, പാ@ിാL, 11. േകാഴിോL – ഒള
വ~, െചറുവ~ൂർ (േപരാ}), 12. വയനാL –
മൂൈപനാL, തിരുെന;ി, 13. ക~ൂർ – ആറളം,
മാAുൽ, 14. കാസർേകാL – പിര, കാർ.

തോ പിസേതം എറണാകുളാ.

