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‘'ശര഻ക്ഽും കഠ഻നമഺണ഻ത്. പഺലക്ഺടൻ ചാട഻ൽ നട്ടീപഺര഻ ീവയ഻ലഽും 

ീകഺണ്ട് രഽ കഽടഽുംബത്ത഻ന് തണലഽും സഽരക്ഷയഽീമഺരഽക്ഽക'’ . വള്ള഻ക്ഽട്ട഻യഽും 

കാട്ടരഽും ന്ന഻നഽമഽകള഻ലഺയ഻ ഒുരഺ കീലെടഽത്തഽ ീവയ്ക്ക്ഽുപഺഴഽും 



യഺഥഺർത്ഥ്ൿമഺകഽന്നത് രഽ കഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ഏറ്റവഽും വല഻യ സവപ്നമഺണ്- 

അടച്ചുറപുും ഭുംഗ഻യഽമഽീള്ളഺരഽ വ഼ട്. മങ്കര ീറയ഻ൽുവ ുേഷൻ പര഻സരീത്ത 

ഭാര഻പക്ഷും വ഼ടഽകള഻ലഽും ന഻ർമ്മഺണ ീതഺഴ഻ല഻ന് വള്ള഻ക്ഽട്ട഻ കഴ഻ുേ 

മറ്റഺർക്ഽും സ്ഥഺനമഽള്ളൂ. 32 വർഷും പഴക്മഽള്ള തന്ീറ വ഼ട്ട഻ീല സവ഼കരണ 

മഽറ഻യ഻ല഻രഽന്ന് വട്ടപറപ഻ൽ ൂലഖ പറേഽ ' ഈ ചഽമരഽും തറയഽും പണ഻തത് 

വള്ള഻കഽുട്ടേടത്ത഻യഺണ്, രഽ വ഻ള്ളലഽ ുപഺലഽും ഉണ്ടഺയ഻ട്ട഻ലെ. കഴ഻േയഺഴ്ച്ച്ച 

പണ഻ത഼ർന്ന കഽള഻മഽറ഻യഽും ീസപ്റ്റ഻ക് ടഺങ്കഽും  ീകട്ട഻യഽണ്ടഺക്഻യതഽും 

വള്ള഻കഽുട്ടേടത്ത഻ തീന്നയഺണ് '. ഇത് ുകട്ടുീകഺണ്ട഻രഽന്നുപഺൾ 

വള്ള഻ക്ഽട്ട഻യഽീട മഽഖത്ത് വ഻നയും കലർന്ന പഽഞ്ച഻ര഻ വ഻ടർന്നഽ. 55 ീകഺലെും മഽപ് 
കരഺർ പണ഻ക്ഺരനഺയ഻രഽന്ന കണ്ണന്ീറയഽും ീവള്ളച്ച഻യഽീടയഽും മാന്ന് 
ീപൺമക്ള഻ൽ മാത്തവളഺയഺണ് വള്ള഻ക്ഽട്ട഻ ജന഻ച്ചത്. 11 വയസ്സ഻ുല തീന്ന 

അച്ഛുനഺീടഺപും ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ പണ഻യ്ക്ക്് ുപഺയ഻ത്തഽടങ്ങ഻. കണ്ടഽും ുകട്ടുും 

പണ഻ പഠ഻ച്ചുത്തഽടങ്ങ഻. പഠ഻ക്ഺൻ ഏീറ ഇഷ്ടമഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽും പട്ട഻ണ഻ മാലും 

സ്കാള഻ൽ ുപഺകഺൻ കഴ഻േ഻ലെ. പുക്ഷ  ീചറഽപത്ത഻ൽ തീന്ന എഴഽതഺനഽും 

വഺയ഻ക്ഺനഽും പഠ഻ച്ചു. അച്ഛനഺണ് തന്ീറ ഗഽരഽീവന്ന് വള്ള഻ക്ഽട്ട഻ വല഻യ 

അഭ഻മഺനത്ത഻ലഺണ് എലെഺുരഺടഽും പറയഽക. പ഻ന്ന഼ട് 25 -ാഺാും വയസ്സ഻ൽ 

സഺക്ഷരതഺ മ഻ഷന്ീറ ഭഺഗമഺയ഻  4-ാഺാും തരും പര഼ക്ഷീയഴഽത഻ ജയ഻ച്ചു. 
ഇരഽപത്  വയസ്സ് മഽതൽ ഈ സ്ത഼ ുമസ്ത഻ര഻യഺയ഻.  ആ പുദശീത്ത മ഻ക് 

വ഼ടഽകള഻ലഽും എീെങ്ക഻ലഽീമഺീക്  ന഻ർമ്മഺണ പണ഻കള഻ൽ 

വള്ള഻ക്ഽട്ട഻യഽീടയഽും സഹഺയ഻കളുീടയഽും ൂകവ഻രഽത് എത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 
ീചങ്കലെ്, ഇഷ്ട഻ക, ുഹഺുളഺബ഻ക്സ്, കര഻ങ്കലെ് എന്ന഻വീയലെഺും ഉപുയഺഗ഻ച്ച് 
വള്ള഻ക്ഽട്ട഻ വ഼ടഽും മറ്റുും ഉണ്ടഺക്ഽും. മങ്കര ീറയ഻ൽുവ ുേഷൻ  പര഻സരീത്ത 

ആ ീതരഽവ഻ീല മ഻ക് വ഼ടഽകൾക്ഽും ന഻റും പകർന്നതഽും ഈ വളയ഻ട്ട 

ൂകകളഺണ്. 2008 ലഺണ് വള്ള഻ക്ഽട്ട഻യഽും കാട്ടരഽും കഽടഽുംബശ഼ 
അുംഗങ്ങളഺകഽന്നത്. 2013 ലഺണ്  ധനലക്ഷ്മ഻ ുമസൻ വർക്്സ് എന്ന ുപര഻ൽ 

അവർ കൺസ്ടക്ഷൻ ഗാപ്  ആരുംഭ഻ച്ചത്.   

മങ്കര പഞ്ചഺയത്ത഻ീല  8-ാഺാും വഺർഡ഻ീല  ൂഎശവരൿ, സ്ുനഹ എന്ന഼ 
അയൽക്ാട്ടങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഺയ഻   5 ുപരടങ്ങഽന്ന വന഻ത സുംഘമഺണ് ന഻ർമ്മഺണ 

ീതഺഴ഻ലഽകൾ ഏീറ്റടഽക്ഽന്നത഻ന് തയ്യഺറഺയത്. വളള഻ക്ഽട്ട഻, ലത, തങ്ക, ജയെ഻, 
കമലും  എന്ന഼ കഽടഽുംശ഼ വന഻തകളഺണ്  ധനലക്ഷ്മ഻ കൺസ്ടക്ഷൻ ഗാ പുംഗങ്ങൾ 
ഇതഽ വീര രണ്ട് വ഼ട് പാർണ്ണമഺയഽും ഈ സുംഘും പണ഻തഽ.  750 

ചതഽതശയട഻യ഻ലഽള്ള ഒട് ുമേ വ഼ട് അവർ  പണ഻ ത഼ർത്തത് നഺൽപത് 

ദ഻വസും ീകഺണ്ടഺണ്.  കുലെക്ഺട് ുപഺല഼സ് കൿഺപ഻ീല 25 ഒളും ുകഺുട്ടഴ്ച്സഽകൾ 

പഽതഽക്഻ പണ഻തതഽും അടഽക്ള പണ഻തതഽും വള്ള഻ക്ഽട്ട഻യഽീട ുനതിതവത്ത഻ലഽള്ള 

ധനലക്ഷ്മ഻ കൺസ്ടക്ഷൻ ഗാപഺണ് 

പഺലക്ഺട് ജ഻ലെയ഻ൽ ുമസ്ത഻ര഻പണ഻ീയടഽക്ഽന്ന രഽ സ്ത഼ുയ ഉള്ളൂ, 

അത് വള്ള഻ക്ഽട്ട഻യഺണ്. ' ച഻ലുപഺീഴഺീക് ആളുകൾ ുനഺക്഻ ന഻ൽക്ഽും, 



ഞഺനീതഺന്നഽും ശദ്ധ഻ക്ഺറ഻ലെ, ഞഺീനന്ീറ പണ഻ ീചയ്യുും. വയ്യഺതഺകഽന്നത് വീര 

ഈ പണ഻തീന്നീയടഽക്ണും, അത഻നഽ മഽപ് സവെും വ഼ട഻ന്ീറ പണ഻ 
മഽഴഽവനഺക്ണും '. ന഻ർമ്മഺണ ുമഖലയ഻ൽ സ്ത഼ സഺന്ന഻ദ്ധൿമറ഻യ഻ച്ച് ധനലക്ഷ്മ഻ 
കൺസ്ടക്ഷൻ ഗാപ് പഽതഽ ചര഻തും രച഻ച്ച഻ര഻ക്ഽന്നഽ.   ആേഽ വ഼ശഽന്ന വരണ്ട 

കഺറ്റ഻ലഽും ആട഻യഽലയഺീത  ന഻വർന്നഽ ന഻ൽക്ഽന്ന കര഻പന ുപഺീല കരഽത്തഽള്ള 

മനസ്സുണ്ട് ഈ വന഻തകൾക്്. 

ന഻ർമ്മഺണ ുമഖലയ഻ലഽണ്ടഺയ സ്തുംഭനവഽും സഺമഗ഻കളുീട 

ലഭൿതക്ഽറവഽും ഈ സുംഘീത്തയഽും ബഺധ഻ച്ചു. പണ഻ കഽറേഽ. സുംഘത്ത഻ൽ 

ുമസ്ത഻ര഻പണ഻ അറ഻യഺവഽന്നത് വള്ള഻ക്ഽട്ട഻യ്ക്ക്് മഺതമഺണ്. ീപയ഻ന്റ഻ങ്ങ്  
നന്നഺയറ഻യഽന്ന ലതീയയഽും കാട്ട഻ വള്ള഻ക്ഽട്ട഻ തന്ീറ ുമഖലയ഻ൽ തീന്ന 

തഽടർന്നഽ. പഽറത്ത് പണ഻യ഻ലെഺത്തുപഺൾ സവെും വ഼ട഻നഽള്ള തറ ീകട്ടുകയഺണ് 

വള്ള഻ക്ഽട്ട഻. 43 വയസ്സുകഺര഻യഺയ ലത 16 ീകഺലെമഺയ഻ വള്ള഻ക്ഽട്ട഻യ്ക്ീക്ഺപും 

സഹഺയ഻യഺയ഻ ഉണ്ട്. പണ഻യ്ക്ക്് ുപഺകഺൻ കഴ഻യഺത്ത അവസ്ഥയ഻ലഽള്ള 

ഭർത്തഺവ് ഉണ്ണ഻കിഷ്ണൻ, ബ഻രഽദ വ഻ദൿഺർത്ഥ്഻യഺയ മകൻ ഷ഻ദ്ധ഻ക്, 

ീചറ഻ീയഺരഽ വർക്്ുഷഺപ഻ൽ ുജഺല഻യ്ക്ക്് ുപഺവഽന്ന രണ്ടഺമീത്ത മകൻ 

ഷ഻ജ഻ൻ എന്ന഻വരടങ്ങ഻യ കഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ഭഺരും വള്ള഻ക്ഽട്ട഻യഽീട  

ചഽമല഻ലഺണ്. ച഻ലുപഺീഴഺീക് 15 മഽതൽ 20 ദ഻വസും  വീര 

പണ഻യ഻ലെഺത഻രഽന്ന഻ട്ടുണ്ട്. പുക്ഷ, ീവയ഻ലഽീകഺണ്ട് കരഽവഺള഻ച്ച മഽഖത്തഽും 

ുചഺര കലങ്ങ഻യ കണ്ണുകള഻ലഽും വലെഺീത്തഺരഽ ന഻ശ്ചയദഺർഢൿമഽണ്ട  ്

കരഺറ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീകട്ട഻ടങ്ങൾ ന഻ർമ്മ഻ച്ചു നൽകഺൻ  കഴ഻യഽും എന്ന 

ആത്മവ഻ശവഺസത്ത഻ലഺണ് ഇക്ാട്ടർ. കഽടഽുംബശ഼ പര഻പഺട഻കള഻ൽ സ്ഥ഻ര 

സഺന്ന഻ദ്ധൿമഺയ വള്ള഻ക്ഽട്ട഻ രണ്ടഽ തവണ എ.ഡ്.എസ് അുംഗമഺയ഻രഽന്നഽ. 
സഹഺയ഻ ച഼ന഻ക്പറപ഻ൽ ലതയഽീട കാല഻പണ഻ക്ഺരഺയ  ഭർത്തഺവ് 

രഺമചരനഽും ബ഻രഽദധഺര഻കളഺയ മക്ൾ അർച്ചനയഽും അഭ഻ലഺഷഽും സർവ്വ 

പ഻െഽണയഽമഺയ഻ കാീടയഽണ്ട്.  

പധഺന പണ഻ക്ഺര഻ വള്ള഻ക്ഽട്ട഻യ്ക്ക്് 550 രാപയഽും സഹഺയ഻ക്് 450 

രാപയഽമഺണ് ലഭ഻ച്ചു വരഽന്ന കാല഻. ഭക്ഷണും വ഼ട്ടുകഺർ ീകഺടഽക്ഽും. എന്നഺൽ 

പഽരഽഷൻമഺർക്് 750 രാപയഺണ് കാല഻. ' വള്ള഻ക്ഽട്ട഻യഽും കാട്ടരഽും ആണഽങ്ങീള 

ുപഺീല പണ഻യഽും '  എന്ന് നഺട്ട഻ൽ പഺട്ടഺീണങ്ക഻ലഽും കാല഻യ഻ൽ വല഻യ അെരും 

ഉണ്ട്. എങ്ക഻ലഽും ഈ പഺലക്ഺടൻ സ്ത഼ കരഽത്ത഻ന഻ളക്മ഻ലെ. സമാഹവഽും 

സർക്ഺർ സുംവ഻ധഺനങ്ങളുും തങ്ങൾീക്ഺപും ന഻ന്നഺൽ തളരഺീത മഽുന്നഺട്ട് 
ുപഺകഺൻ കഴ഻യഽീമന്ന ശഽഭഺപ്ത഻ വ഻ശവഺസമഽള്ളവരഺണ് ഇവർ. മഺസത്ത഻ൽ 

കഽറേത് 20 ദ഻വസീമങ്ക഻ലഽും ഇുപഺൾ പണ഻യഽണ്ടഺകഺറഽീണ്ടന്നവർ 

സഺക്ഷൿീപടഽത്തഽന്നഽ.  

പഺലക്ഺട്, ീകഺടഽവഺയാർ, റ്റപഺലും തഽടങ്ങ഻യ ദാരസ്ഥലങ്ങള഻ലഽും 

ഇവർ മത഻ൽപണ഻യ്ക്ക്് ുപഺയ഻ട്ടുണ്ട്. മഽണ്ടാർ ഐ.ആർ.ട഻.സ഻ യഽീട രഽ 
പദ്ധത഻യഽീട ഭഺഗമഺയ഻ മങ്കര, ീകഺടഽവഺയാർ, പഽതഽപത഻യഺരും, ുകഺട്ടഺയ഻, 



പത്ത഻ര഻പഺല, പഽലഺപറ്റ എന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻ീല സ്കാളുകള഻ൽ ബുയഺഗൿഺസ് 

പ്ലഺന്് പണ഻തത് ഈ ധനലക്ഷ്മ഻ വന഻തഺ കൺസ്ടക്ഷൻ ഗാപഺണ്. 

ബുയഺഗൿഺസ് പ്ലഺന്് ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന് ദ഻വസവഽും 650 രാപ കാല഻ലഭ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 
പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽും ധനസഹഺയും ലഭ഻ച്ച രഽ വ഼ട഻ന്ീറ ന഻ർമ്മഺണും ഇവീര 

ഏൽപ഻ക്ഺും എീന്നഺരഽ ഉറപ് വഺക്ഺൽ ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. കീലെടഽത്ത് ീപഺക്ഺൻ 

കഴ഻യഺീത വരഽുപഺുഴക്ഽും ഫർണ഼ച്ചർ ുപഺള഼ഷ഻ങ്ങ് പര഻ശ഼ല഻ക്ണും, 

കാടഺീത ുഹഺുളഺബ഻ക്സ്  ന഻ർമ്മഺണ യാണ഻റ്റ് ആരുംഭ഻ക്ണും എന്ന 

പദ്ധത഻യഽും മനസ്സ഻ലഽീണ്ടന്ന് പത഼ക്ഷുയഺീടയഺണവർ പറേ് ന഻ർത്ത഻യത്. 
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