
AUTISM AWARENESS 

Created by parents of kids with Autism. Contact Dr. Rema / Chitra Paul / Sanjaya Ganesh @ 
autism.whitefield@gmail.com, if you wish to know more and how you can help Persons with Autism.  

What is Autism?  
• A Neuro Developmental Disorder that affects a 

person before age 4 in most cases 

• NOT a disease and NOT a mental illness.  

• A condition that makes some people differently 
wired neurologically than you and I.  

• Crosses all racial, ethnic, economic and social 
boundaries 

• Primarily affects ability to communicate and 
interact with others 

• Impacts individuals differently and to varying 
degrees of severity (mild, moderate, severe) 

 
Scan the QR code below with your mobile camera to 
see a small video on “What is Autism”.  
 

 
People with autism may or may not have special 
skills and talents. Some individuals with autism may 
be very good in math or language while others may 
be very talented in music etc. Some are extra 
ordinary beyond average human capabilities in 
what they do, while others can be extremely 
disabled by Autism. Many individuals with autism 
may be extremely good cognitively but may not be 
able to speak or behave according to societal norms 
set by us Neurotypical individuals.  

How prevalent is autism 

Autism affects 1 in 68 kids in India. There are over 
18 million people with Autism in India. The 
numbers are rising every year.  

What is special about autism? 

• NO known cause 

• NO medical test to diagnose 

• NO known cure 

How can I help? 

If there is one need or “cure” for autism, it is 
INCLUSION at all levels. So, if there is one thing you 
can do to help people with autism, be INCLUSIVE to 
them in all walks of life in every part of community. 
Spread awareness about autism. Read about 
Autism. Make sure public spaces are inclusive for 
autistic individuals.  

Symptoms of Autism (Prevalence of symptoms 
may vary amongst autistic individuals) 

• Not respond to their name (appear deaf) 

• Not point at objects or things of interest, or 
demonstrate interest 

• Not play “pretend” games 

• Avoid eye contact, want to be alone 

• Have difficulty understanding, or showing 
understanding, of other people’s feelings or 
their own 

• Have no speech or delayed speech or any useful 
speech for communication.  

• Repeat words or phrases over and over 

• Give unrelated answers to questions 

• Get upset by minor changes, exhibit extreme 
need for predictability and routine 

• Have obsessive or unusual interests and 
behaviours 

• Flap their hands, rock their body, spin in circles, 
make unusual vocal sounds or play with fingers 
in varied manner 

• Have unusual reactions (over or under-
sensitivity) to the way things sound, smell, 
taste, look, or feel 

• Have low to no social skills 

• Avoid or resist physical contact 

• Demonstrate little safety or danger awareness 

• Have extreme anxiety and phobias or exhibit a 
total lack of fear 

• Line up toys or other objects 

• Play with toys the same way every time 

• Extremely likely to focus on parts of objects 
(e.g., wheels) and not the whole object 

• Hyperactive (very active) or Hypoactive (very 
poor levels of activity) 

• Impulsivity (acting without thinking) 

• Short attention span 

• Aggression, Causing self-injury, Meltdowns 

• Unusual eating and sleeping habits 

• Unusual mood or emotional reactions 
 
Virtual Reality Autism - A 2-minute video (Scan QR 
code below with mobile camera to play) 

 

 



ಸ್ವ ಲೀನತೆ(ಆಟಿಸ್ಮ್) ಜಾಗೃತಿ 

 

ಆಟಿಸ್ಮ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕ ಳ ಪೀಷಕ್ರಿಂದ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.  ಆಟಿಸ್ಮ್ ಬಗೆ್ಗ  ನೀವು ಹೆಚ್ಚು  ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು  ನೀವು ಆಟಿಸ್ಮ್ 

ಇರುವ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಿಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಂಪಕ್ತಿಸಿ: ಡಾ. ರೆಮಾ / ಚಿತ್ರ  ಪಾಲ್ / ಸಂಜಯ ಗಣೇಶ್ @ 
autism.whitefield@gmail.com 

ಸ್ವ ಲೀನತೆ (ಆಟಿಸ್ಮ್) ಅಂದರೆ ಏನು?  

• ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  

ಸ್ಮಸ್ಯಯ . ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ವಯ ಕ್ತು ಯ  4ನೇ ವಯಸಿಿ ಗಿಿಂತ್ 

ಮಿಂಚೆ ಪರಣಾಮ ಬೀರುತ್ು ದೆ.  

• ಇದು ಒಿಂದು ರೀಗವಲ್ಲ  ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ 

ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ತೆಯಲ್ಲ . 

• ಕೆಲವು ಜನರಲಿ  , ನಮಮ  ನಮೆಮ ಲಿರಗಿಿಂತ್ ವಿಭಿನನ ವಾದ 

ರೀತಿಯಲಿ  ಇರುವ ನರವೈಜಾಾ ನಕ್ ಪರಸಿಿ ತಿ. 

• ಎಲಿಾ  ಜಾತಿಯ, ಜನಿಂಗಿೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ಗಡಿಗಳನ್ನನ  ಮೀರದ ವಿಷಯ 

• ಪಾರ ಥಮಕ್ವಾಗಿ ಇತ್ರರಿಂದಿಗ್ಗ ಸಂವಾದ, ಸಂವಹನ 

ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯ ಿದ ಮೇಲೆ ಪರಣಾಮ ಬೀರುತ್ು ದೆ 

• ವಿಭಿನನ  ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನನ  ರೀತಿಯಲಿ  ವಿಭಿನನ  

ತಿೀವರ ತೆಗಳಲಿ (ಸೌಮಯ , ಮಧ್ಯ ಮ, ತಿೀವರ ) ಪರಣಾಮ 

ಬೀರುತ್ು ದೆ. 

"ಸ್ವ ಲೀನತೆ(ಆಟಿಸ್ಮ್) ಅಂದರೆ ಏನು" ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆ್ಗ  

ಸ್ಣ್ಣ  ವೀಡಿಯೊವನುು  ನೀಡಲು ನಮಮ  ಮೊಬೈಲ್ 

ಕ್ಯಯ ಮೆರಾದಿಿಂದ ಕೆಳಗಿನ QR ಕೀಡ್ ಅನ್ನನ  ಸಾಕ ಯ ನ್ ಮಾಡಿ. 

 
ಸ್ವ ಲೀನತೆ(ಆಟಿಸ್ಮ್) ಇರುವ ಜನರು ವಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ತಿಭೆಗಳನುು  ಹಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಂದಿಲ್ಲ ದೇ 

ಇರಬಹುದು. ಸ್ವ ಲೀನತ್ರು ಗಣಿತ್ದಲಿ  ಅಥವಾ ಭಾಷೆಗಳಲಿ  

ಬಹಳ ಪರ ವಿೀಣ್ರಾಗಿರಬಹುದು, ಸಂಗಿೀತ್ ಮತಿು ತ್ರ ಕ್ಲೆಗಳಲಿ  

ಹೆಚ್ಚು  ಪರ ತಿಭಾನವ ತ್ರಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲ್ವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ  

ಮನುಷಯ  ಸಾಮಥಯ ಯವನುು  ಮೀರಿದ  ಹೆಚ್ಚು ವರಿ 

ಸಾಮಥಯ ಯವದದ ರೆ, ಇನ್ನು ತರರು ಆಟಿಸ್ಮ್'ನ್ನಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು  

ನ್ನಷ್ಕ್ರ ರ ಯರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸ್ವ ಲೀನತೆಯುಳಳ  ಅನೇಕ್ 

ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗ್ಗ ಬಹಳ ಉನನ ತ್ ಅರವಿನ ಸಾಮಥಯ ಿ ಇದದ ರೂ , 

ಸಾಮಾನಯ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು (ನ್ಯಯ ರೀಟಿಪಿಕ್ಲಿ್) ರಚಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ರೀತಿ, ನೀತಿ, ರೂಢಿಗಳ ಪರ ಕ್ಯರ ಮಾತ್ನಡಲು ಅಥವಾ 

ವತಿಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . 
 

ಸ್ವ ಲೀನತೆ (ಆಟಿಸ್ಮ್): ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು (ಪ್ರ ತಿಯೊಬಬ  

ಸ್ವ ಲೀನತೆಯ ವಯ ಕ್ತು ಯಲಲ  ಅದರ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು) 
 

• ತ್ಮಮ  ಹೆಸ್ರಗ್ಗ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯಿಸ್ದೆ ಇರುವುದು (ಕ್ತವುಡರೆಿಂಬಂತೆ 

ಭಾಸ್ಗೊಳುಳ ವುದು) 

• ವಸ್ತು ಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ಕ್ತು  ಇರುವ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ಡೆ ಬೆರಳು 

ಮಾಡಿ ತೀರಸ್ದೇ ಇರುವುದು, ಅಥವಾ ಆಸ್ಕ್ತು ಯನ್ನ ೀ 

ಪರ ದರ್ಶಿಸ್ದೆ ಇರುವುದು 

• ನಟಿಸ್ತವ/ಸೀಗುಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  

ವಯ ಕ್ು ಪಡಿಸ್ದೇ ಇರುವುದು 

• ನೇರ ದೃಷಿ್ಟ ಸ್ತವುದನ್ನನ  ತ್ಪಿಿ ಸಿಕಳುಳ ವುದು, 

ಏಕ್ಯಿಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸ್ತವುದು 

• ಇತ್ರರ ಭಾವನ್ಗಳನ್ನನ  ಅಥವಾ ತ್ಮಮ ದೇ ಭಾವನ್ಗಳನ್ನನ  

ಅಥಿಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅಥವಾ ಅಥಿವಾಗುವುದನ್ನನ  

ವಯ ಕ್ು ಪಡಿಸ್ಲು ಕ್ಷಿ  ಪಡುವುದು. 

• ಮಾತೇ ಇಲಿದಿರುವುದು ಅಥವಾ ತ್ಡವಾಗಿ ಮಾತ್ನ್ನನ  

ಆಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾತಿನಲಿ  ಉಪಯುಕ್ು  ಪದಪರ ಯೀಗ 

ಇಲಿದಿರುವುದು, ಪದಗಳು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ಗಳನ್ನನ  ಪದೇ 

ಪದೇ ಪುನರುಚ್ು ರಸ್ತತಿು ರುವುದು, ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧ್ವೆ 

ಇಲಿದ ಉತ್ು ರಗಳನ್ನನ  ನೀಡುವುದು 

• ಸ್ಣ್ಣ  ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಅಸ್ಮಾಧಾನಗೊಳುಳ ವುದು,  

ವಾಡಿಕೆ/ಪದದ ತಿಯಂತೆ ನತ್ಯ ಕ್ಯಯಿ ಇರಲು ಇಚಿು ಸ್ತವುದು, 

ಅದು ತ್ಮಮ  ತಿೀವರ ವಾದ ಅಗತ್ಯ  ಎಿಂಬಂತೆ ತೀರುವುದು. 

• ಗಿೀಳಿನಂಥ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನಯ ವಾದ ಆಸ್ಕ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ 

ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನನ  ಹಿಂದಿರುವುದು 

• ಅಸಾಮಾನಯ  ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವನ್, ಮಲಗುವ ಪದಧ ತಿ, 

ಮನಸಿಿ ತಿ ಅಥವಾ ಭಾವನತ್ಮ ಕ್ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯೆಗಳಿರುವುದು 

• ಕೈಗಳನ್ನನ , ದೇಹವನ್ನನ  ವಿಚಿತ್ರ ವಾಗಿ ಆಡಿಸ್ತತಿು ರುವುದು, 

ವೃತ್ತು ಕ್ಯರವಾಗಿ ಸ್ತತ್ತು ತ್ಲೆ ಇರುವುದು, ವಿಚಿತ್ರ ವಾದ 

ಶಬದ ಗಳು ಮಾಡುವುದು. ಬೆರಳುಗಳಿಂದಿಗ್ಗ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ತಕ ಿಂತ್ 

ವಯ ತಿರಕ್ು  ರೀತಿಯಲಿ  ಆಟವಾಡುವುದು. 

• ದೈನಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಿಿಂದಾಗುವ ಶಬಧ , ವಾಸ್ನ್, ರುಚಿ, 

ನೀಟ, ಭಾವನ್ಗಳಿಗ್ಗ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಗಿ ಪರ ತಿಕ್ರ ಯಿಸ್ತವುದು 

(ಗುರುತಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವಂತ್ ಕ್ಮಮ /ಹೆಚಿು ನ 

ಸಂವೇದನರ್ಶೀಲತೆ) 

• ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕೌಶಲಯ ಗಳ ಕರತೆ ಅಥವಾ ಇಲಿದೆ ಇರುವುದು 

• ನೇರ ಸಂಪಕ್ಿ/ಸಿ್ ಶಿವನ್ನನ  ತ್ಪಿಿ ಸಿಕಳುಳ ವುದು ಅಥವಾ 

ವಿರೀಧಿಸಿಸ್ತವುದು 

• ಸ್ತರಕ್ಷತೆಯ/ಅಪಾಯದ ಅರವಿನ ಕರತೆ, ತಿೀವರ ವಾದ 

ಆತಂಕ್, ಅನೇಕ್ ರೀತಿಯ ಭಯಗಳನ್ನನ  ಹಿಂದಿರುವುದು 

ಅಥವಾ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಭಯವೇ ಇಲಿದಿರುವುದು 

• ಆಟಿಕೆಗಳು, ವಸ್ತು ಗಳನ್ನನ  ಒಿಂದು ಸಾಲನಲಿ  ಇಡುವುದು 

• ಗೊಿಂಬೆಗಳಿಂದಿಗ್ಗ ಪರ ತಿ ಬಾರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ /ಒಿಂದೇ 

ರೀತಿಯಲಿ  ಆಟವಾಡುವುದು 

• ಇಡಿೀ ವಸ್ತು ವಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಸ್ದೇ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ 

ತಿೀವರ ವಾದ ಗಮನ ಕಿಂದಿರ ೀಕ್ರಸ್ತವುದು (ಉದಾ. ಚ್ಕ್ರ ಗಳು)  

• ಹೈಪರಾಕಿ್ತವ್ (ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕ್ತರ ಯಾತ್ಮ ಕ್ವಾಗಿರುವುದು) ಅಥವಾ 

ಹೈಪೀಆಕಿ್ತವ್ (ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ 

ಮಟಿ ಗಳು ಹಿಂದುರುವುದು) 

• ಇಿಂಪಲಿ ವ್ (ತಿೀವರ ತೆ) (ಚಿಿಂತ್ನ್ಯೇ ಮಾಡದೆ ನೇರ 

ಕ್ಯಯಿಮಖರಾಗುವುದು) 

• ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು  ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಮೇಲನ ಗಮನದ 

ಅವಧಿ ವಿಪರೀತ್ ಕ್ಡಿಮೆಯಿರುವುದು 

• ಆಕ್ರ ಮಣಕಾರಿ ಸ್ವ ಭಾವ, ಸ್ವ ಯಂ ಹಾನ 

ಉಿಂಟುಮಾಡಿಕಳುಳ ವಿಕೆ, ಮಾನಸಿಕ್ವಾಗಿ/ದೈಹಿಕ್ವಾಗಿ 

ಕುಸಿದುಬಡುವುದು 

 

ಸ್ವ ಲೀನತೆ (ಆಟಿಸ್ಮ್) ಎಷ್ಟು  ಪ್ರ ಚಲತವಾಗಿದೆ? 

ಭಾರತ್ದಲಿ  ಪರ ತಿ 68 ಮಕ್ಕ ಳಲಿ  1 ಮಗು ಆಟಿಸ್ಮನ ಪರ ಭಾವಕೆಕ  

ಒಳಪಡುತ್ು ದೆ. ಇಿಂಡಿಯಾದಲಿ  ಸ್ತಮಾರು 180 ಲಕ್ಷ ಆಟಿಸ್ಮ್ 

ಇರುವ ಜನರದಾದ ರೆ. ಪರ ತಿ ವಷಿವೂ ಈ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚ್ಚು ತ್ು ಲೇ ಇದೆ. 

 

ಸ್ವ ಲೀನತೆ (ಆಟಿಸ್ಮ್) ಬಗೆೆ  ವಶೇಷತೆ ಏನು? 

• ಆಟಿಸ್ಮ್ ಸ್೦ಭವನ್ಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಸಿ್ ಷಿ   ಕ್ಯರಣ್ ತಿಳಿದಿಲಿ . 

• ನಣ್ಿಯ ಮಾಡಲು ಯಾವ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಪರೀಕೆೆ  ತಿಳಿದಿಲಿ . 

• ಗುಣ್ ಪಡಿಸ್ತವಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ತತಿೆ  ತಿಳಿದಿಲಿ . 
 

ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು? 

ಸ್ವ ಲೀನತೆಗ್ಗ ಇರುವ ಏಕೈಕ್ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ ಅಥವಾ "ಚಿಕ್ತತಿೆ " ಅಿಂದರೆ, 

ಎಲಿಾ  ಹಂತ್ಗಳಲಿ  ಅಿಂತ್ವೇಿಶನ. ಆದದ ರಿಂದ, ಸ್ವ ಲೀನತ್ರ 

ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ್ ವಿಷಯ, ಸ್ಮುದಾಯದ 

ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲಲ  ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಲ  ಹಂತಗಳಲಲ  

ಅವರನುು  ಸೇಪ್ಯಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ . ಸ್ವ ಲೀನತೆ ಬಗೆ್ಗ  ಓದಿ, ಜಾಗೃತಿ 

ಮೂಡಿಸಿ. ಸಾವಿಜನಕ್ ಸಿ್ ಳಗಳು ಸ್ವ ಲೀನತ್ರಗೂ ಸೇರವೆ 

ಎಿಂಬುದು ಸಿ್ ಷಿ ಪಡಿಸಿಕಳಿಳ . 
 

ವಚ್ಚಯಅಲ್ ರಿಯಾಲಟಿ ಆಟಿಸಂ - ಎ 2-ಮನ್ನಟ್ ವಡಿಯೊೀ: 

ಎನ್ನನ ವ ವಿೀಡಿಯ ನೀಡಲು (ನಮಮ  ಮೊಬೈಲ್ 

ಕ್ಯಯ ಮೆರಾದಿಿಂದ ಕೆಳಗಿನ QR ಕೀಡ್ ಅನ್ನನ  ಸಾಕ ಯ ನ್ ಮಾಡಿ.) 

 
 


