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നമ്മുെട െപാതുഇടങ്ങൾ
ജനാധിപത്യപരമാേണാ?

വിേദശമലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എതിരൻ കതിര�
വൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെങ്കടുത്ത ഒരു ചർച്ചയിൽ
ഉയർന്നു വന്ന ഒരു േചാദ്യം വികസിത രാജ്യങ്ങൾ
വികസന കുതിപ്പിൽ മനുഷ്യത്വ രഹിതമാകുന്നിേല്ല
എന്നതായിരുന്നു. അതിനു് എതിരൻ കതിരവൻ
പറഞ്ഞ മറുപടി ഓേരാ മലയാളിയ്ക്കും ചിന്തിക്കാൻ
വകയുള്ളതാണു്. “വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ
പറയുന്ന മനുഷ്യത്വ രാഹിത്യം കണ്ടിട്ടില്ല. അവി�
െട ശാരീരിക-മാനസിക അവശതകളുള്ളവർക്കു്
തുല്യാവകാശം ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള സംവിധാന�
ങ്ങൾ വളെര ഭംഗിയായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ജന�
ങ്ങളും അക്കാര്യങ്ങളുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരി�
ക്കുന്നു. ശാരീരിക-മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മനുഷ്യർ�
ക്കു് േപാകാൻ പറ്റാത്ത െപാതു ഇടങ്ങൾ അവിെട
തീെരയില്ല.”

ഉയർന്ന ജനാധിപത്യേബാധവും മനുഷ്യത്വവും അവ�
കാശെപ്പടുന്ന നമ്മുെട നാട്ടിെല സ്ഥിതിേയാ? േറാ�
ഡുകളിലും െപാതുവിടങ്ങളിലും ചക്രക്കേസരയി�
േലാ, വാക്കറുപേയാഗിേച്ചാ നടക്കുന്നവർ ഒരു കാഴ്ച
വസ്തുേവാ രണ്ടു കാലുകളിൽ നടന്നുേപാകുന്നവർക്കു്
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവേരാ ആണു്. നമ്മൾ ‘അവർ’
എന്നാണു കരുതുന്നതു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുത്ത
മണിക്കൂറിൽ ‘അവർ’ ‘നമ്മളാ’വാനുള്ള സാദ്ധ്യത
വളെരയധികമാണു്. അതുെകാണ്ടു് ഇത്തരം സൗ�
കര്യങ്ങൾ െമച്ചെപ്പടുത്താനുള്ള പരിശ്രമം നാം
‘സഹാനുഭൂതി’െകാണ്ടല്ല അവനവനുേവണ്ടിക്കൂടി
െചേയ്യണ്ടതാണു്.

2016-ലാണു് ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന�
വർക്കായുള്ള ഒരു സമഗ്രനിയമം വരുന്നതു്. മനുഷ്യ�
നിർമ്മിതമായ െപാതു ഇടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രാ�
പ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ മാറ്റിത്തീർക്കാനുേദ്ദശിച്ചുള്ള
ഒരു നിയമമാണതു്. അതു നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമ�
ങ്ങൾ പലതും സർക്കാർ-സർക്കാേരതര സംവിധാ�
നങ്ങൾ െചയ്തു വരുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, ആവശ്യങ്ങളുെട
വ്യാപ്തി കണക്കാക്കുേമ്പാൾ നാം ഇനിയും ഒരുപാടു്
മുേന്നാട്ടു േപാേകണ്ടതുണ്ടു്. െപാതുജന പങ്കാളിത്ത�
േത്താെട വികസിത രാജ്യങ്ങേളാടു് തുല്യമായ സം�
വിധാനങ്ങൾ നമുക്കു് ഇവിെട നടപ്പാക്കാനാവും.

ആദ്യപടിയായി കുറച്ചു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ േചർ�
ന്നു് ഇതിെന്റ ഒരു സർേവ്വ നടത്തുന്നു. ഇതിൽ പല�
രും അംഗപരിമിതി അനുഭവിക്കുന്നവർ തെന്ന.
ബഹുജന പങ്കാളിത്തേത്താെട സർേവ്വ എളുപ്പ�
ത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാവും എന്നതു െകാണ്ടാണു്
ഈ കുറിപ്പു്.

എ. ടി.എം.-ൽനിന്നു് തുടങ്ങാം
പരിമിതിയുള്ള ആളുകൾക്കു് എ. ടി.എം. പ്രാപ്യമ�
ല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അവരുെട സമ്പാദ്യം സ്വതന്ത്രമാ�
യി വിനിമയം െചയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. മെറ്റാരാളുെട
സഹായം േതടുന്നേതാെട സ്വകാര്യത നഷ്ടെപ്പടുക�
യും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ ൈശഥില്യമുണ്ടാവുകയുമാ�
ണു് പതിവു്. ഒരല്പം മനസ്സുെവച്ചാൽ എ. ടി.എമ്മുകൾ
എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാം. നമ്മുെട ചുറ്റുപാടു�
മുള്ള എ. ടി.എമ്മുകളിൽ ചുരുക്കം ചിലവെയാഴി�
ച്ചു ബാക്കിെയല്ലായിടത്തും ചാരുകളുണ്ടാവില്ല—
അഥവാ ഉെണ്ടങ്കിൽ േപാലും ചക്രക്കേസര ഉപ�
േയാഗിച്ചു് പരസഹായമില്ലാെത കയറാൻ ഉതകുന്ന
വിധത്തിലാവില്ല അതു് ഉണ്ടാക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േകരളത്തിെല എ. ടി.എം.-കളിെല അംഗപരിമിത
പ്രാപ്തിെയക്കുറിച്ചു് ഒരു സർേവ്വ നടത്തിയാൽ പ്ര�
ശ്നത്തിെന്റ ഗൗരവം അധികൃതരുെട ശ്രദ്ധയിേല�
ക്കു് െകാണ്ടു വരാൻ കഴിയും. സർേവ്വയിൽ പെങ്കടു�
ക്കാൻ സഹായകമാവുന്ന ചില വിവരങ്ങളും വസ്തുത�
കളും ചുവെട പങ്കുെവക്കുന്നു.
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തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത പരിസ്ഥിതി
തടസ്സം
ഒരു കാര്യം െചയ്യുന്നതിനു് ഒരാൾക്കു തടസ്സമായി
അനുഭവെപ്പടുന്ന ഒരു പ്രശ്നേമാ, നിയമേമാ, ചുറ്റുപാ�
േടാ ആണു് തടസ്സം എന്നതു െകാണ്ടു് ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്.

നിർമ്മിത പരിസ്ഥിതി
മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുകേയാ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക�
േയാ െചയ്തിട്ടുള്ള െകട്ടിടങ്ങേളാ, സ്ഥലങ്ങേളാ ഉല്പ�
ന്നങ്ങേളാ ആണു്.

പ്രാപ്യത
ഒരു കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ െചയ്യാേനാ കാണാേനാ
ഉപേയാഗിക്കാേനാ സാധിക്കുക.

പരിമിതികളുള്ള ഒരു വ്യക്തി
ദീർഘകാലമായി ശാരീരികേമാ മാനസികേമാ
ബൗദ്ധികേമാ കാഴ്ച, േകൾവി, സ്പർശം സംബന്ധി�
േച്ചാ പരിമിതികളനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിെയ സമൂ�
ഹത്തിൽ എല്ലാവേരയുംേപാെല ഇടെപടുന്നതിനു�
ള്ള പരിമിതികളാണു് തടസ്സങ്ങൾ (barriers).

പരിമിതിയുെട സ്വഭാവം

• താല്ക്കാലികമായതു്
• ദീർഘകാലമായുള്ളതു്

പരിമിതിയുെട സാമൂഹിക ഫലങ്ങൾ

1. കളങ്ക േബാധം
2. േവർതിരിവു്
3. അരികുവല്ക്കരണം
4. പുറത്തു നിർത്തൽ
5. സാമൂഹികമായ ഒറ്റെപ്പടൽ
6. അപായഭീതി
7. പീഡിപ്പിക്കെപ്പടാനും അവഗണിക്കെപ്പടാനുമു�

ള്ള സാദ്ധ്യത
8. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ
9. മാനസികാേരാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ

10. പരിമിതമായ സാമൂഹിക സഹായം
11. േരാഗാവസ്ഥയുമായി െപാരുത്തെപ്പടാൻ വ്യ�

ക്തിപരമായും കുടുംബപരമായും വരുന്ന ബുദ്ധിമു�
ട്ടുകൾ

12. െപാതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുേമ്പാഴുള്ള തു�
റിച്ചു േനാട്ടം

അംഗപരിമിതിഅനുഭവിക്കുന്നവരു�
െടആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി െപ�
രുമാറുക
പരിമിതി അനുഭവിക്കുന്നവരുെടയും പ്രായമായവ�
രുെടയും താല്കാലിക പരിമിതി േനരിടുന്നവരുെടയും
അടിസ്ഥാന ആവശ്യം:

1. സ്വയം പര്യാപ്തത
2. അന്യെര ആശ്രയിക്കാതിരിക്കൽ
3. ആത്മാഭിമാനം
4. പരിമിതിയുള്ളവർക്കും പ്രായമായവർക്കും മറ്റാ�

െരേപ്പാെലയും സമൂഹത്തിൽ െപരുമാറാനുള്ള
അവകാശം.

പ്രാപ്യമായ നിർമ്മിത പരിസ്ഥിതി
െപാതുജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള െകട്ടിട�
ങ്ങളിൽ പ്രേവശിക്കാനും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും
നിർബ്ബാധം ഉപേയാഗിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം.



പുറം
ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുെട പ്രാപ്യത
വിമാനത്താവളം, െറയിൽേവ, േറാഡ് ഗതാഗത�
സൗകര്യങ്ങെളല്ലാം ആത്മവിശ്വാസേത്താെട സ്വത�
ന്ത്രമായി ഉപേയാഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം.

വിവര-വാർത്താവിനമയ സംവിധാങ്ങളുെട
പ്രാപ്യത
െവബ് ൈസറ്റുകളും െടലിവിഷൻ കാണാനുള്ള
സൗകര്യവും—നിത്യജീവിതവുമായ ബന്ധെപ്പട്ട തീ�
രുമാനങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളാനുതകുന്ന എല്ലാ വിവര�
ങ്ങളും അറിയാനുള്ള സൗകര്യം.

നിർമ്മിത പരിസ്ഥിതിയുെട പ്രാപ്യത
പുറംഭാഗെത്ത ക്രമീകരണങ്ങൾ

പാർക്കിങ്:
ഒരു െപാതു സ്ഥാപനത്തിെന്റ പാർക്കിങിൽ പ്രേവ�
ശന ചാരിെന്റ അടുത്തായി േവണം പരിമിതിയുള്ള�
വരുെട വാഹനം പാർക്കുെചയ്യാനുള്ള സ്ഥലം അട�
യാളെപ്പടുത്തി െവേക്കണ്ടതു്. സാധാരണ പാർക്കി�
ങ് സ്ഥലത്തിനു പുറേമ നാലു് അടി വീതിയിലുള്ള
സ്ഥലം പ്രേത്യകം മാർക്കുെചേയ്യണ്ടതുണ്ടു്. വണ്ടി
നിർത്തി ചക്രക്കേസര പുറെത്തടുത്തു് സ്വയം ഓടിച്ചു
േപാകാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണു് ഇതു്. പാർക്കിങ്
സ്ഥലത്തുനിന്നു് പ്രേവശനചാരു് വെര ചക്രക്കേസര
ഉരുട്ടിേപ്പാകാൻ നിരപ്പായ സ്ഥലമാെണങ്കിൽ മൂ�
ന്നടി വീതിയുള്ള േനർവഴിയും േവണം. ചിത്രം കാ�
ണുക. വഴിയിൽ മാൻേഹാളുെണ്ടങ്കിൽ അതിെന്റ
െപാഴിയുെട വീതി 12 മി.മീറ്റർ മാത്രേമ ആകാവൂ.
ചക്രക്കേസരയുെട മുൻചക്രം കുടുങ്ങാതിരിക്കാനാ�
ണു് അളവു് ഇങ്ങെന നിജെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

നടപ്പാതകൾപ്രാപ്യമാക്കാൻ

1. 30 മീറ്റർ കൂടുേമ്പാൾ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സംവിധാ�
നം.

2. നിരപ്പായ, ഇടർച്ചയില്ലാത്ത, വഴുക്കാത്ത നിലം.
3. കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർക്കായി ടാക് ൈറ്റൽ തറ�

േയാടുകൾ.

4. നടപ്പാതയുെട ചരിവു് ഒരടി ഉയരത്തിനു് 20 അടി
നീളം എന്നതായിരിക്കണം.

5. േറാഡിേനാടു േചരുന്ന സ്ഥലത്തു് െകർബ് റാമ്പ്
േവണം.

6. നടപ്പാതയും വാഹന പാതയും തമ്മിൽ ഉയരവ്യ�
ത്യാസം പാടില്ല. ഉയരവ്യത്യാസം ഒഴിവാക്കാനാ�
വാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ െകർബ് റാമ്പ് േവണം.

7. നടപ്പാതയിൽ ൈബക്ക് പ്രേവശിക്കുന്നതു തട�
യാനും മറ്റും െവക്കുന്ന കുറ്റികൾക്കിടയിൽ 900
മി.മീ. ഇടയുണ്ടാവണം. കുറ്റിയുെട ഉയരം ഒരു
മീറ്ററായി നിജെപ്പടുത്തണം. കുറ്റികൾ തമ്മിൽ
ചങ്ങല െകാണ്ടും മറ്റും ബന്ധിക്കരുതു്.



ചാരു് (Ramp)

ഏെതാരു ചാരിെന്റയും അളവുകൾ ഒരടി കയറ്റത്തി�
നു് 12 അടി നീളം എന്നതാണു് ശാസ്ത്രീയ കണക്കു്.

ഉയരവ്യത്യാസം
ചാരിെന്റ

കുറഞ്ഞചരിവു്
ചാരിെന്റ

വീതി

ഇരുവശവും
ൈകവരികൾ
അഭിപ്രായം

> 150 mm 1 : 12 1200mm
< 300 mm

> 300 mm 1 : 12 1500mm
ചാരിെന്റ ഓേരാ

5 മീറ്റർ നീളത്തിനും
നിലകൾ

< 750 mm

> 750 mm 1 : 15 1800mm
ചാരിെന്റ ഓേരാ

9 മീറ്റർ നീളത്തിനും
നിലകൾ

< 3000mm

> 3000mm 1 : 20 1800mm
ചാരിെന്റ ഓേരാ

9 മീറ്റർ നീളത്തിനും
നിലകൾ

േമൽ കാണിച്ച പട്ടികയിൽ വിവിധ നീളങ്ങളിലുള്ള
ചാരുകളുെട വിശദാംശങ്ങൾ കാണാം. നീളത്തിന�
നുസരിച്ചു് ലാന്റിങുകളും േവണം. നീളം കൂടിയ ചാ�
രുകൾക്കു് വീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസവും ശ്രദ്ധിക്കുക.
ൈകവരികളുെട കാര്യവും കൃത്യമായി െചയ്തിരിക്ക�
ണം. 15 െസ.മീറ്ററിലധികം െപാക്കമുള്ള ചാരുകൾ�
ക്കു് ഇരുവശവും ൈകവരികൾ നല്കണം. ൈകവരി�
കളിൽ പിടിക്കാനുള്ള ൈപപ്പിെന്റ വണ്ണം 38–45
മി.മീറ്ററായിരിക്കണം. ചാരിേലക്കു കയറുന്നതിനുമു�
മ്പായി 30 െസ.മീ. അധിക നീളം െകാടുത്തുേവണം
ൈകവരികൾ പണിേയണ്ടതു്. ചുമരിേനാടു േചർന്നു
വരുന്ന ൈകവരികൾ ചുമരിൽ നിന്നു് 5 െസ.മീറ്റർ
അകലം പാലിക്കണം. ൈകവിരലുകൾ കുടുങ്ങി�
േപ്പാവാതിരിക്കാനാണിതു്. ൈകവരികൾ രണ്ടു നിര�
യിൽ നിശ്ചിത ഉയരത്തിലാവണം ഘടിപ്പിേക്കണ്ട�
തു്. കൂടാെത താഴ്ഭാഗത്തായി ചക്രക്കേസരയുെട
െചറിയ ചക്രങ്ങൾ ചാരിനു പുറേത്തക്കു േപാകാ�
െത സംരക്ഷിക്കാനുള്ള െറയിലുകളും േവണം. ഇതു്
തറയിൽ നിന്നു് 10–15 െസ.മീറ്റർ െപാക്കത്തിൽ
ഘടിപ്പിക്കണം. റാമ്പിെന്റ തറയിൽ ഒേര വിതാന�
ത്തിലായിരിക്കണം ൈടലുകൾ വിരിേക്കണ്ടതു്. കൂ�
ടുതൽ പിടുത്തം കിട്ടാെനന്ന േപരിൽ ഓടുേമയുന്ന
േപാെല ൈടലുകൾ വിരിക്കാൻ പാടില്ല.

അകം

ചാരു് വഴി കയറിവരുന്ന ആൾക്കു് അഭിമുഖമായി
അകേത്തക്കു തുറക്കുന്നേതാ വശേത്തക്കു നീക്കാവു�
ന്നേതാ ആയ വാതിലുകളായിരിക്കും അഭികാമ്യം.
വാതിലിൽ കൂടി കടന്നുേപാകാൻ ചുരുങ്ങിയതു് 900
മി.മീറ്റർ വീതിയുണ്ടായിരിക്കണം. ചില്ലുവാതിലാ�
െണങ്കിൽ രണ്ടു നിരകളായി ചില്ലാെണന്നറിയാനു�
ള്ള അടയാളങ്ങളും െകാടുേക്കണ്ടതുണ്ടു്. വാതിൽ
പിടികൾക്കായി ലിവർ ഹാന്റിൽ, D ഹാന്റിൽ േപാ�
ലുള്ളവ ഉപേയാഗിക്കണം. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള
േനാബുകൾ പലർക്കും ഉപേയാഗിക്കാനാവില്ല. സ്വ�
യം അടയുന്ന വാതിലുകൾ െമെല്ല തള്ളിയാൽ തു�
റക്കുന്ന രീതിയിേല ഉറപ്പിക്കാവൂ. സുതാര്യമല്ലാത്ത
വാതിലുകളിൽ മറുഭാഗം കാണാവുന്ന വിധത്തിലു�
ള്ള ചില്ലു പാനൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതു് നല്ലതാണു്.

റിസപ്ഷൻകൗണ്ടർ
ചക്രക്കേസരയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് മറുഭാഗത്തി�
രിക്കുന്ന ആെള കണ്ടു സംസാരിക്കാനും േരഖകൾ
ൈകമാറ്റം െചയ്യാനും െവെച്ചഴുതാനും പറ്റിയ ഉയ�
രത്തിൽ ചക്രക്കേസരയുെട മുൻഭാഗം ഉള്ളിേലക്കു
കയറാനുള്ള സ്ഥലേത്താടുകൂടിേവണം റിസപ്ഷൻ
കൗണ്ടർ രൂപകല്പന െചേയ്യണ്ടതു്. സ്ഥാപനെത്ത�
ക്കുറിച്ചും േസവനങ്ങെളക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃ�
ത്യമായി ൈസൻ േബാർഡുകളിൽ േരഖെപ്പടുത്തി
റിസപ്ഷനിൽ െവക്കുന്നതു് വളെര സഹായകരമാ�
യിരിക്കും.



ഇടനാഴികൾ
ഇടനാഴികളിൽ പരവതാനികൾ കഴിവതും ഒഴി�
വാക്കുക. ടാൈക്ടൽ ൈടലുകളുപേയാഗിച്ചു് കൃത്യ�
മായി അടയാളെപ്പടുത്തി െബ്രയ്ൽ േബാഡുകളും
െവച്ചാൽ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർക്കു് എളുപ്പത്തിൽ
അവരുെട ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനാവും. ഇട�
നാഴികളുെട തിരിവുകളിലും വാതിലുകളുെട സ്ഥാന�
നിർണ്ണയത്തിലും ചക്രക്കേസരകളുെട സുഗമമായ
നീക്കം ഉറപ്പുവരുത്തണം.

ഇടനാഴികൾ കൃത്യമായി നിർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല,
തടസ്സങ്ങെളാന്നുമില്ലാെത നിലനിർത്തുകയും േവ�
ണം. നമ്മുെട നാട്ടിൽ ഇടനാഴികൾ ആവശ്യമില്ലാ�
ത്ത സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായി മാ�
റുന്നതാണു പതിവു്.

പടിെക്കട്ടുകൾ
പടിെക്കട്ടുകൾ നിയമാനുസൃതമായ അളവിൽ—
പടിയുെട ഉയരം 15 െസ.മീ. വീതി 30 െസ.മീ.—
തെന്ന നിർമ്മിക്കണം. േകാണിപ്പടിയുെട മുകൾഭാ�
ഗെത്ത ൈടലിെന്റ അറ്റം പുറേത്തക്കു തുറിച്ചു നില്ക്ക�
രുതു്. അത്തരം േകാണിപ്പടികളിൽ കാഴ്ച പരിമിതി�
യുള്ളവർ തടഞ്ഞുവീഴാനുള്ള സാദ്ധ്യത കൂടുതലാണു്.

പടിെക്കട്ടു് തുടങ്ങുന്നതിനുമ 30 െസ.മീ. മുമ്പായി മു�
ന്നറിയിപ്പു നല്കാൻ ടാൈക്റ്റൽ ൈടലുകൾ പതിക്ക�
ണം. ഓേരാ പടിയുെടയും അറ്റത്തു് 5 െസ.മീറ്റർ വീ�
തിയിൽ നിറേഭദം െകാടുക്കുന്നതും നല്ലതാണു്.

െചറിയ പടിെക്കട്ടുകളിൽ ചാരു െകാടുക്കാൻ പറ്റാ�
ത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലാറ്റ്േഫാം ലിഫ്റ്റ് നല്കണം.

ശുചിമുറികൾ
ആവശ്യത്തിനു വലിപ്പമുള്ളവയും ചിത്രത്തിൽ കാ�
ണിച്ച േപാലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതുമാവ�
ണം ശുചിമുറികൾ. വാതിൽ പുറേത്തക്കു തുറക്കുന്ന�
േതാ വശേത്തക്കു തള്ളുന്നേതാ ആവണം. രണ്ടി�
ലായാലും വാതിലിെന്റ വീതിയിലുമുള്ള ഗ്രാബ് ഹാ�
ന്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണം. വാതിലിെന്റ ഒരറ്റത്തു�
ള്ള ഹാന്റ്ൽ പിടിച്ചു് അടക്കാൻ ചക്രക്കേസരയി�
ലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് പ്രയാസമായിരിക്കും. വാട്ടർ�
േക്ലാെസറ്റിെന്റ പ്രേവശന ഭാഗെത്ത വശത്തു് െപാ�
ക്കിേയാ തിരിേച്ചാ െവക്കാവുന്ന ഗ്രാബ് ബാറുകളും
ചുമരിെന്റ വശത്തു് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആകൃതി�
യിലുള്ള ഗ്രാബ് ബാറുകളും േവണം. ഒരാളുെട ഭാരം
താങ്ങാനുള്ള ബലത്തിലാവണം ഇവ ചുവരിേലക്കു
ഘടിപ്പിക്കുന്നതു്.

ൈസേനജുകൾ

ഒരു െകട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ എന്തു്, എവിെട എന്നറി�
യാനും അപകടങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പിനും
ൈസേനജുകൾ അവശ്യമാണു്. ഇതു് ശരിയായ രീ�
തിയിൽ ശരിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ
പരിമിതിയുള്ളവർക്കു്, വിേശഷിച്ചും േകൾവി ഇല്ലാ�
ത്തവർക്കു്, വളെര സഹായകരമാണു്. നിബന്ധന�
കൾക്കനുസൃതമായി േവണം അവ പ്രദർശിപ്പിേക്ക�
ണ്ടതു്.

നിശ്ചിത സ്ഥലത്തു് നിശ്ചിത വലുപ്പത്തിൽ പ്രദർശി�
പ്പിക്കുന്ന േബാഡുകൾ മാത്രേമ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള�
വർക്കു് പ്രേയാജനെപ്പടുകയുള്ളു. തറയിൽ വാണി�
ങ്ൈടലിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം അറിഞ്ഞാൽ അവർ കൃ�
ത്യമായി ൈകെകാണ്ടു പരതിയാൽ േബാർഡിെല
െബ്രയിൽ ലിപി വായിച്ചു് കാര്യംഗ്രഹിക്കാൻ കഴി�
യും. െറയിൽേവയും െമേട്രാ സർവ്വീസും ഇതു് നല്ലരീ�
തിയിൽ പാലിക്കുന്നുണ്ടു്.

െപാതുഗതാഗതസൗകര്യങ്ങൾ
െപാതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ അംഗപരിമിതർക്കു
പ്രാപ്തമാക്കാൻ നാം ഇനിയും വളെര ദൂരം േപാേക�
ണ്ടതുണ്ടു്. നാം സജീവ താല്പര്യം കാണിച്ചാൽ ഇതു്
അസാദ്ധ്യമല്ല. പുതിയ തലമുറ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കു�
െറക്കൂടി താല്പര്യം കാണിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ബസ് േസ്റ്റാ�
പ്പുകൾ ചക്രക്കേസരയ്ക്കും കാഴ്ചപരിമിതർക്കും എളുപ്പ�
ത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നരീതിയിൽ രൂപകല്പനെച�
േയ്യണ്ടതുണ്ടു്. ബസ്സുകളിൽ ചാരുകളുണ്ടായാൽ േപാ�
ലും ഇന്നു് ചക്രക്കേസരയിലുള്ള ഒരാൾക്കു തനിെയ
കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതി നിലവിലില്ല. ബസ് േസ്റ്റാപ്പു�
കളിൽ െചറിയ സൗകര്യങ്ങെളാരുക്കുകയും ബസ്സു�
കളിൽ ചക്രക്കേസരകൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള
സംവിധാനമുണ്ടാക്കുകയും െചയ്താൽ ഇതു സാധ്യ�
മാവും. ജീവനക്കാരും സമൂഹവും അതിനനുകൂല�
മായ മാനസിക നില പ്രാപിക്കുകയും േവണം.

https://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/
AD4-03.htm

എ. ടി.എം. ഓഡിറ്റ്
ഒരു എ. ടി.എം. ഭിന്ന േശഷിക്കാർക്കു് പ്രാപ്യമാകു�
ന്നുേണ്ടാ എന്നുള്ള പരിേശാധനയാണു് ഇേപ്പാൾ
നടക്കുന്ന സർേവ്വ. ചാരു് നിർമ്മിച്ചവയാെണങ്കിൽ
അതിെന്റ നിർമ്മാണം ഉപേയാഗേയാഗ്യമായ രീ�
തിയിലാേണാ എന്നും നിർമ്മിക്കാത്തവ ഏെതല്ലാ�
െമന്നു കെണ്ടത്തുകയുമാണു് ഈ പ്രവർത്തനത്തി�
െന്റ ലക്ഷ്യം. ഇേതാെടാപ്പമുള്ള ഗൂഗ്ൾ േഫാം പൂരി�
പ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂെട ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാ�
വും. അങ്ങെന ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ േക്രാഡീകരി�
ച്ചു് അധികൃതശ്രദ്ധയിൽ െകാണ്ടുവരികയാണു് അടു�
ത്ത പടി.

ഓഡിറ്റ് േരഖെപ്പടുത്താനുള്ള ഗൂഗ്ൾ േഫാറത്തിെന്റ
ലിങ്ക്: https://sayahna.net/atm

ആൻസൻ എസ്. വാട്സെന്റ സചിത്ര അവതരണ�
െത്ത ആസ്പദമാക്കി െപ്രാഫ. ലിസി മാത്യു തയ്യാറാ�
ക്കിയതു്. https://www.cet.ac.in/bfcc/

ആൻസൻ എസ്. വാട്സൻ, അഡ്േഹാക് അസി.
െപ്രാഫസർ, േകാേളജ് ഓഫ് എൻജിനീറിങ് ട്രി�
വാൻഡ്രം, തിരുവനന്തപുരം.

□

https://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/AD4-03.htm
https://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/AD4-03.htm
https://sayahna.net/atm
https://www.cet.ac.in/bfcc/


പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org> എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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