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അയൽക്കൂട്ടാംഗവാം റിസ�്ടഴ്സസപേഴനാം തമ്ിലുള്ള �ാംഭ്ടഷണ 
രൂപേത്ില്ടണ്സ കുറിപ്്സ തയ്്ടറ്ടക്ിയിരിക്കുന്നത്സ. 

അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങള്ടയ രണ്ടു സപേർ സേർന്ന്സ ഇതു വ്ടയിക്ണാം. 
ഒര്ടൾ റിസ�്ടഴ്സ സപേഴന്ടയാം മസറേ ആൾ അയൽക്കൂട്ടാംഗമ്ടയാം 

അഭിനയിച്്സ വ്ടയന നടത്ണാം. അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങൾക്കു 
പുറസമ കുടാംബ്ടാംഗങ്ങളാം അയൽപേക്ത്ത് കുടാംബ്ടാംഗങ്ങളാം 
ഉള്ളതിന്ടൽ പേരിപേ്ടടിത്യ ത്പേ്ടതുവ്ടയി പേരിേയത്പ്ടത്തുന്ന 

സേ്ടദ്യങ്ങസള്ടത്ട ആയിരിക്കുാം �ാംഭ്ടഷണാം ആരാംഭിക്കുക. ശബ്ദ 
കകമീകരണാം വരുത്ിയാം ആാംഗ്യ വിസഷേപേങ്ങസള്ടടക്കൂടിയാം 
�ാംഭ്ടഷണത്ത് പേരമ്ടവധി ര�കരമ്ടക്്ടൻ കശമിക്ണാം. 
മികച് അവതരണങ്ങൾ ത്മ്ടബബൽ ക്യ്ടമറ ഉപേസയ്ടഗിച്്സ 

പേകർത്ി കപേേരിപ്ിക്്ടവന്നത്ടണ്സ. 

കുടുംബശ്രീ
സ്നേഹിത സ്�ോളിുംഗ് ബബൽ വോരോചരണും

നവുംബർ 15 മുതൽ 21 വബര

പ്രസ്തയേ� അയൽക്കൂട്ട സ്യോഗത്ിസ്േക്കുള്ള
വോയനോ കുറിപ്്
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അയൽക്കൂട്ടോുംഗബത് നമുക്് സരിത എന്നു തൽക്ോേും വിളിക്ോും. 
റിസ്സോഴ്സ്  സ്േഴ് സബന ശോേിനി എന്നുും  വിളിക്ോും. 

�രിത : ശ്ടലിനീ നീ ഞങ്ങൾക്്സ ക്ടര്യങ്ങൾ പേറഞ്ഞു തര്ടന്ടയി
ഒസടത്റ തവണ ഇവിത്ട   വന്നിട്ടുണ്്സ. എന്്ട ശ്ടലിനീ ഈ സനേഹിത 
സക്ടളിാംഗ്സ ത്ബൽ എന്നു പേറയന്നത്സ. 

ശ്ടലിനി : �രിസതടത്ീ, നമ്മുത്ട ചുറ്റുപേ്ടടാം ധ്ടര്ടളാം ആളകൾ
ഒറേയ്ക്സ ത്ടമ�ിക്കുന്നിസലേ? അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങൾ ഇവത്ര �ന്ദർശിച്്സ 
ഇവർക്്ടവശ്യമ്ടയ �്ടമൂഹിക - മ്ടന�ിക  പേിന്തുണ നൽകുന്ന 
പേദ്ധതിയ്ടണ്സ സനേഹിത സക്ടളിാംഗ്സ ത്ബൽ എന്നത്സ. കഴിഞ്ഞ വർഷമ്ടണ്സ 
ഈ പേദ്ധതി ആരാംഭിച്ത്സ. 

�രിത : അതിന്സ ഒറേയ്ക്സ ത്ടമ�ിക്കുന്നവർക്്സ എന്്ട 
ഇകത വലിയ കപേശ്ാം?

ശ്ടലിനി    : ഒറേത്പ്ടീലുാം ഏക്ടന്തയത്മ്ടത്ക് ആർത്ക്ങ്ിലുാം ഇഷ്ടമ്ടസണ്ട
�രിസതടത്ി ?  മിണ്്ടനാം പേറയ്ടനാം ആരുമിലേ്ടത്ത 
ജീവിക്കുന്ന ക്ടര്യാം ഒന്ന്സ ഓർത്തു സന്ടക്ിസക്

�രിത  : അസയ്്ട എനിക്്സ േിന്ിക്്ടസന വയ്. മരുസമ്ടളാം 
ത്ക്ടച്ചുമക്ളാം അവരുത്ട വീടിൽ  സപേ്ടകുന്ന ദിവ�ാം 
എനിക്്സ കപേ്ടന്്ടകുാം. 

ശ്ടലിനി    : സേച്ിക്്സ അടത് ദിവ�ാം അവർ വരുത്മന്ന കപേതീഷേത്യങ്ിലുാം
ഉണ്്സ. എന്ന്ടൽ ആരുാം വര്ടനിലേ്ടത്വരുത്ട അവസ്ഥ ഒന്ന്സ ആസല്ടേിച്്സ 
സന്ടക്ിസക്? വസയ്ടജനങ്ങൾ,  സകതീകൾ, സര്ടഗികൾ ഇവത്ര്ടത്ക് 
ഒറേയ്ക്സ ത്ടമ�ിക്കുസ്്ടൾ ഉണ്്ടകുന്ന കപേയ്ട�ങ്ങൾനിങ്ങൾക്്സ 
അറിയ്ടമസലേ്ട? ഇവർ ദരികദർ ആത്ണങ്ിൽ ഇവരുത്ട ജീവിതാം കൂടതൽ  
സലേശകരമ്ടയിരിക്കുാം. ഈ അടത് ക്ടലത്്ടയി ഒറേത്പ്ട്ടു ത്ടമ�ിക്കുന്ന 
ആളകൾത്ക്തിത്രയള്ള കകൂരകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയ്ടണ്സ. 
തനിച്ചു ത്ടമ�ിക്കുന്ന ദുർബലർക്കു സനത്രയള്ള കടന്നുകയറേങ്ങൾ 
പേലസപ്്ടഴാം തിരിച്റിയത്പ്ട്ടതിരിക്കുകസയ്ട അവഗണിക്ത്പ്ടകസയ്ട 
ത്േയ്്ടറ്ടണ്സ പേതിവ്സ. �്വയാം ശബ്ദമുയർത്്ടനാം �ാംഘബലത്്ടൽ 
അവക്ടശങ്ങൾ സനടിത്യടക്്ടനാം �്ടധിക്്ടത് വിധത്ിൽ ഒറേത്പ്ട 
ജീവിതാം നയിസക്ണ്ി വരുന്ന ഇത്രക്്ടരുത്ട ദുരന് ജീവിതാം 
പുറാംസല്ടകസത്ക്കു എത്ിത്പ്ടന്നത്സ പേലസപ്്ടഴാം അതിദ്ടരുണമ്ടയ 
�ാംഭവങ്ങളത്ട അക്ടിസയ്ടത്ടയ്ടയിരിക്കുാം. കൃത്യ�മയത്തു 
ഇടത്പേടലുകൾ നടത്ിയിരുന്നു എങ്ിൽ ഒഴിവ്ടക്്ടമ്ടയിരുന്ന 
ദുരന്ങ്ങൾ അവഗണനയത്ട സപേരിൽ തീര്ടമുറിവ്ടയി �മൂഹത്ിൽ 
അവസശഷിക്കുന്ന ഈ �്ടഹേര്യത്ില്ടണ്സ സനേഹിത്ട സക്ടളിാംഗ്സ 
ത്ബൽ എന്ന പേരിപേ്ടടിയത്ട  കപേ്ടധ്ടന്യാം.
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�രിത        : അലേ്ട ഈ ഒറേയ്ക്സ കഴിയന്നവത്ര �ഹ്ടയിസക്ണ്ത്സ 
�ർക്്ടരിത്റെ കടമയസലേ? നമ്ൾ പേ്ടവത്പ്ട അയൽക്കൂടക്്ടത്രന്തു 
ത്േയ്്ടന്ട? ഒരു ദിവ�ാം എത്ങ്ങന്ട കഴിഞ്ഞു സപേ്ടകുന്നത്തന്ന്സ ഓ 
 ർത്്സ കപേ്ടത്ന്ടക്കുസ്്ടഴ്ട മറ്റുള്ളവരുത്ട ക്ടര്യാം കൂടി സന്ടക്കുന്നത്സ.

ശ്ടലിനി : �രിസതടത്ീ �ർക്്ടർ ത്േസയ്ണ് ക്ടര്യങ്ങൾ തീർച്യ്ടയാം
�ർക്്ടർ ത്േയ്ാം. ദരികദരുത്ട ഉന്നമനത്ിന്ടയി ധ്ടര്ടളാം പേദ്ധതികൾ 
�ർക്്ടർ നടപ്ില്ടക്കുന്നുണ്്സ. നമ്മുത്ട അയൽക്കൂടത്ിലുാം  
പേല പേദ്ധതികളത്ടയാം ഗുണഫലാം കിട്ടുയവരുണ്്ടക്ടാം. �ർക്്ടർ 
�ഹ്ടയത്ിനസവണ്ി ക്ടത്തു  നിൽക്്ടത്ത നമുക്കുതത്ന്ന എത്ന്ലേ്ടാം 
ക്ടര്യങ്ങൾ ത്േയ്്ടൻ കഴിയാം. ഇകപേക്ടരാം ഒറേയ്ക്കു കഴിയന്നവത്ര 
ആഴ്ചയിത്ല്ടരിക്ൽ �ന്ദർശിക്കുന്നതിന്സ നമുക്കു കഴിയിസലേ? നമ്ൾ 
അയൽക്കൂട മീറേിാംഗിന സപേ്ടകുന്ന വഴി ഒന്നു കയറിയ്ടൽ സപേ്ടത്ര?

�രിത  : നീ ആ പേറഞ്ഞത്സ ശരിയ്ടണ്സ.മിണ്്ടനാം പേറയ്ടനാം 
ആത്രങ്ിലുമുത്ണ്ങ്ിൽ അത്ത്ടരു �സന്്ടഷാംതത്ന്നയ്ട. 
ആത്രങ്ിലുമുണ്ത്ന്ന്ടരു സത്ടന്നൽ തത്ന്ന വലിയ ആശ്വ്ട�ാം തരുാം. 
പേിള്ള്ടരുത്ട അച്ഛൻ മരിച്തിൽ പേിത്ന്ന ഞ്ടൻ അനഭവിച് കപേയ്ട�ാം 
എനിക്റിയ്ടാം. ഇളയവൻ ഇസങ്ങ്ടട്ടു  ത്ടമ�ാം മ്ടറേിയതിൽ പേിന്ന്ട 
എനിത്ക്്ടരു �മ്ടധ്ടനാം വന്നത്സ. അസത്ടടക്കൂടി എത്റെ പേ്ടതി അസുഖാം 
സപേ്ടയി. 

ശ്ടലിനി  : അയൽപേക് കപേസദശത്തുള്ളവത്ര ഇങ്ങത്ന സേർത്തു 
പേിടിക്കുസ്്ടഴ്ട അയൽക്കൂടാം ആ സപേരിന്സ  അർഹമ്ടകുന്നത്സ. 
ഇനിയാം ഒസടത്റ ക്ടര്യങ്ങൾ നമുക്്സ ത്േയ്്ടന്ടകുാം. ഇങ്ങത്ന ഒറേത്പ്ട്ടു 
കഴിയന്നവരുത്ട കപേശ്ങ്ങൾ വ്ടർഡ്സ ത്മ്റുത്ട കശദ്ധയിൽ ത്ക്ടണ്ടു 
വരുന്നതിനാം അവരുത്ട കപേശ്ങ്ങൾക്്സ തസദേശഭരണ സ്ഥ്ടപേനങ്ങളത്ട 
�ഹ്ടയസത്്ടത്ട പേരിഹ്ടരാം ക്ടണുന്നതിനാം കഴിയാം.ഇങ്ങത്ന 
ഒറേത്പ്ട്ടു കഴിയന്നവർ �്ടമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുത്ട പേല ആകകമണങ്ങൾക്കുാം 
ഇരയ്ടകുന്നുണ്്സ. അയൽക്കൂടങ്ങൾ ഇവത്ര കശദ്ധിക്കുന്നുത്ണ്ന്ന്സ കണ്്ടൽ 
ഒരു പേരിധിവത്ര ഇത്രാം �ാംഭവങ്ങൾ ഒഴിവ്ടക്്ടാം.അയൽക്കൂട 
കപേസദശത്ിത്റെ സുരഷേ നമ്മുത്ട സുരഷേയാം കൂടിയ്ടത്ണന്ന്സ ന്ടാം 
തിരിച്റിയണാം. 

 �രിത  : നീ പേറഞ്ഞപ്ഴ്ട ഈ പേരിപേ്ടടിയത്ട കപേ്ടധ്ടന്യാം മനസ്ില്ടയത്സ. 
നമുക്കു തത്ന്ന ഒത്ിരി ക്ടര്യങ്ങൾ ത്േയ്്ടൻ കഴിയാം. ന്ടണുസവടത്റെ 
വീടിത്റെ ക്ടര്യാം തത്ന്ന എടസത്. പേ്ടവാം ഒറേയ്ക്ടയതിൽ പേിത്ന്ന 
മുറേത്മലേ്ടാം ക്ടടപേിടിച്ചു കിടക്കുകയ്ട. നമ്ൾ വിേ്ടരിച്്ടൽ അത്ത്ടത്ക് 
വൃത്ിയ്ടക്്ടവന്നസത ഉള്ളു. ആ കിണറുാം ഒന്ന്സ വൃത്ിയ്ടക്ണാം.

ശ്ടലിനി  :  �രിസതടത്ി വലിയ ആസവശത്ില്ടയസലേ്ട? എലേ്ടവർക്കുാം
ഈ അഭികപേ്ടയാം തത്ന്നയ്ടത്ണന്ന്സ നിങ്ങളത്ട മുഖഭ്ടവത്ിൽ നിന്നുാം 
മനസ്ില്ടക്്ടൻ കഴിയന്നുണ്്സ. നിങ്ങൾ േില പേകതവ്ടർത്കൾ 
വ്ടയിച്ത്സ ഓർക്കുന്നുസണ്്ട? ഒറേയ്ക്കു ത്ടമ�ിച് വൃദ്ധ മരിച്തിത്നപ്റേി 
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വന്ന വ്ടർത്. ഇവർ മരിച്ത്സ അയൽപേക്ത്്സ ആരുമറിഞ്ഞിലേ. 
ദുർഗന്ാം വന്നസപ്്ടഴ്ടണ്സ അയൽക്്ടർ അവർ മരിച് വിവരമറിയന്നത്സ. 
ന്ടത്ള നമ്മുത്ട അവസ്ഥ എന്്ടകുത്മന്ന്സ ആർക്റിയ്ടാം. സന്ടക്കു ഈ 
പേരിപേ്ടടി നലേരീതിയിൽ നടത്ിയ്ടൽ ഇത്രാം �ാംഭവങ്ങൾ നമുക്്സ 
ഒഴിവ്ടക്്ടൻ കഴിയാം.

 
�രിത : ശരിയ്ടണ്സ വ്ടയിച്ത്സ ഓർക്കുന്നുണ്്സ. ആത്രങ്ിലുത്മ്ടത്ക്ഒന്ന്സ 

സപേ്ടയി സന്ടക്ിയിരുത്ന്നങ്ിൽ ഈ ദ്ടരുണ�ാംഭവാം ഒഴിവ്ടക്്ടമ്ടയിരുന്നു. 
വൃദ്ധരുാം സര്ടഗികളാം മ്ടകതമലേസലേ്ട ഒറേയ്ക്സ കഴിയന്നത്സ. നമ്മുത്ട 
കുഞ്ഞിപേ്ടത്തുവിത്റെ ക്ടര്യത്മടസത്. ഓൾത്ട ത്കടിസയ്ടൻ ഗൾഫിൽ 
സപേ്ടയിട്സ എകത ക്ടല്ടയി. ഓൾത്ടാം ഓസറൊം വീട്ടുക്ടത്രലേ്ടാം അങ്ങ്സ 
ദൂത്രയ്ടണുത്ടനാം. ഓൾക്്സ കുസട്യ്ടളാം ഇലേ. ഞ്ടൻ വലേസപ്്ടഴാം അവിത്ട 
സപേ്ടകുാം. എന്്സ ത്പേരുത് �സന്്ടഷമ്ട അവൾക്്സ എത്ന്ന  ക്ടണുസ്്ടൾ.

ശ്ടലിനി :     തീർച്യ്ടയാം അതു നലേ ക്ടര്യമ്ടണ്സ. കുഞ്ഞിപ്്ടത്തുവിത്നസപ്്ടത്ല
ധ്ടര്ടളാം സപേർ ബന്ധുക്ൾ ആരുമടത്ിലേ്ടത്ത ഒറേയ്ക്സ ത്ടമ�ിക്കുന്നുണ്്സ. 
ഇവരുത്ട �്ടമൂഹ്യ �്ട്ത്ിക �്ടഹേര്യാം ത്മച്മ്ടത്ണങ്ിലുാം 
ഇവരുാം ഒറേത്പ്ടീൽ അനഭവിയ്ക്കുന്നുണ്്സ. ഇവർക്കുാം ഈ പേദ്ധതി ഒരു 
ആശ്വ്ട�മ്ടണ്സ. 

�രിത : ഒറേത്പ്ടീലുാം ദ്ടരിദ്രയവമനഭവിക്കുന്നവർക്്ടയി 
നമുക്്സ മത്റേത്ന്ലേ്ടാം ത്േയ്്ടൻ കഴിയാം?

ശ്ടലിനി  : നമുക്്സ ഒസടത്റ ക്ടര്യങ്ങൾ ത്േയ്്ടനണ്്സ. ഇവർക്്ടവശ്യമ്ടയ 
മ്ടന�ിക പേിന്തുണ നൽകുക എന്നത്ടണ്സ ഇതിൽ ഏറേവാം കപേധ്ടനാം. 
അതുസപേ്ടത്ല ഇവരുത്ട ത്പേത്ടന്നുള്ള മറേ്സ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്ില്ടക്ി 
തസദേശഭരണ സ്ഥ്ടപേനങ്ങൾ, �ന്മസ്സുള്ള വ്യക്ികൾ, മറേ്സ �ർക്്ടർ 
സ്ഥ്ടപേനങ്ങൾ എന്നിവരുത്ട �ഹ്ടയസത്്ടത്ട ഇവരുത്ട പേല 
ആവശ്യങ്ങൾക്കുാം പേരിഹ്ടരാം ക്ടണ്ടൻ കഴിയാം. സറഷൻ ക്ടർഡ്സ, 
ആധ്ടർ ക്ടർഡ്സ, വസയ്ടജന ത്പേൻഷൻ, വിധവ്ട ത്പേൻഷൻ, വിവിധ 
ആസര്ടഗ്യ പേദ്ധതികൾ ഇത്തലേ്ടാം തസദേശഭരണ സ്ഥ്ടപേനങ്ങളത്ടയാം 
എ ഡി എ�ിത്റെയാം �ി ഡി എ�ിത്റെയാം �ഹ്ടയസത്്ടത്ട നമുക്്സ 
പേരിഹ്ടരാം ക്ടണ്ടൻ കഴിയന്നവയ്ടണ്സ. ഇവരുത്ട ആവശ്യങ്ങൾ 
പേടികത്പ്ടത്ി എ ഡി എ�ിന ത്ക്ടടക്കുക എന്നത്സ നമ്മുത്ട കടമയ്ടണ്സ. 
എ ഡി എ�്സ �ി ഡി എ�ിന ത്ക്ടടക്കുകയാം �ി ഡി എ�്സ 
തസദേശഭരണ സ്ഥ്ടപേനങ്ങളമ്ടയാം മറേ്സ ഏജൻ�ികളമ്ടയാം ബന്ത്പ്ട്സ 
ഈ കപേശ്ങ്ങൾക്്സ പേരിഹ്ടരാം ക്ടണ്ടൻ പേരികശമിയ്ക്കുാം. 

�രിത : നമ്ൾ അയൽക്കൂടക്്ടർക്കുാം േിലത്ത്ടത്ക് ത്േയ്്ടൻ കഴിയാം.
ന്ടണുസവടന ഒന്നു രണ്്സ ബകലിയാം ഷർട്ടുാം വ്ടങ്ങിച്ചു ത്ക്ടടത്്ടസല്ട?



5

ശ്ടലിനി   : തീർച്യ്ടയാം നലേ ക്ടര്യമ്ടണ്സ. അണ്്ടറക്ണ്നാം തന്ന്ടല്ടയത്സ 
എന്നു സകടിടിസലേ? തീത്ര അവശതയില്ടയവർക്്സ മറ്റുള്ളവരുത്ട ഇത്രാം 
�ഹ്ടയങ്ങൾ കൂടിസയ തീരു. എന്ന്ടൽ എലേ്ടവർക്കുാം ഇത്സ ആവശ്യമിലേ. 
ക്ടരണാം ഈ പേദ്ധതി ഇകപേക്ടരാം ആനകൂല്യാം വിതരണാം ത്േയ്ക എന്ന 
ഉസദേശസത്്ടത്ട രൂപേീകരിച്തലേ. നമ്മുത്ട എലേ്ടാം �ഹകരണത്ിലുാം 
പേങ്്ടളിത്ത്ിലുാം ഒറേത്പ്ട്ടു കഴിയന്നവർക്്സ മ്ടന�ിക പേിന്തുണ 
നൽകി ത്ക്ടണ്്സ അവരുത്ട  ആത്മവിശ്വ്ട�ാം വർദ്ധിപ്ിച്്സ അവർക്്സ 
അന്സുറേ ഒരു ജീവിതാം കപേദ്ടനാം ത്േയ്ക എന്നത്ടണ്സ ഈ പേദ്ധതിയത്ട 
കപേധ്ടന ലഷേ്യാം.

�രിത : നമ്ൾ പേ്ടവത്പ്ടവർക്്സ എത്ന്ങ്ിലുാം ത്ക്ടടക്കുന്നതുത്ക്ടണ്്സ 
കുഴപ്മുസണ്്ട?

ശ്ടലിനി : സേച്ീ തീത്ര അവശതയില്ടയവർ, കിടപ്പു സര്ടഗികൾ,
കപേ്ടയ്ടധിക്യാം ത്ക്ടണ്്സ വയ്്ടത്വർ ഇവർത്ക്്ടത്ക് മറേ്സ 
ആകശയമിത്ലേങ്ിൽ തീർച്യ്ടയാം നമ്ൾ �ഹ്ടയിക്ണാം. കൂട്ടത്ത 
അഗതിരഹിത സകരളാം, വിവിധ �്ടമൂഹ്യ ത്പേൻഷനകൾ, വിവിധ 
േികിത്്ട �ഹ്ടയങ്ങൾ ഒത്ക് �ർക്്ടർ നടപ്ില്ടക്കുന്നുണ്്സ. നമ്മുത്ട 
�ാംസ്ഥ്ടനാം ഇക്്ടര്യത്ിൽ മറ്റു �ാംസ്ഥ്ടനങ്ങൾത്ക്ലേ്ടാം മ്ടതൃകയ്ടണ്സ. 
അവയമ്ടയി ഇത്രാം ആളകത്ള ബന്ത്പ്ടത്്ടൻ നമുക്്സ കഴിയണാം. 
എന്ന്ടൽ ഉപേജീവനത്ിന്ടയി എത്ന്ങ്ിലുാം ത്ത്ടഴിൽ ത്േയ്്ടൻ 
കഴിയന്നവർക്്സ അതിനള്ള മ്ടർഗ്ഗങ്ങള്ടണ്സ ന്ടാം ഒരുക്ി ത്ക്ടടസക്ണ്ത്സ. 
ക്ടരണാം ത്ക്ടടക്കുന്നവരുാം വ്ടങ്ങുന്നവരുാം ആകുസ്്ടൾ എസപ്്ടഴാം 
വ്ടങ്ങുന്നവർക്്സ ത്ക്ടടക്കുന്നവസര്ടട്സ ഒരു വിസധയത്വാം ഉണ്്ടകുാം. 
ഇത്സ ഇവരുത്ട ആത്മ്ടഭിമ്ടനത്ത് മുറിത്പ്ടത്തുന്നത്ടണ്സ. എന്ന്ടൽ 
�്വന്മ്ടയി അധ്വ്ടനിച്്സ ത്േറിയ വരുമ്ടനമ്ടത്ണങ്ിലുാം അതുണ്്ടക്്ടൻ 
കഴിയന്നത്സ വലിയ മ്ടന�ിക �സന്്ടഷാം തരുന്ന ക്ടര്യമ്ടണ്സ.

�രിത  : ശരിയ്ട ഇങ്ങത്ന ഒറേയ്ക്സ കഴിയന്നവരിൽ ആസര്ടഗ്യമുള്ളവരുാം 
ഇലേ്ടത്വരുമുണ്്സ. ആസര്ടഗ്യമുള്ളവർക്്സ വിവിധ ത്ത്ടഴിലുകളിൽ 
ഏർത്പ്ട്ടൻ കഴിയാം. എന്ന്ടൽ ആസര്ടഗ്യാം  സമ്ടശമ്ടയവർക്്സ 
വീടിലിരുന്നു ത്േയ്്ടൻ കഴിയന്ന ഒത്ിരി ത്ത്ടഴിലുകൾ ഉണ്്സ. ഞ്ടൻ 
വസയ്ടജന  അയൽക്കൂടത്ിൽ ത്പേ്ടയസപ്്ടൾ അവിത്ട ലേ്ടത്�ടക്്ടൻ 
വന്ന �്ടറു ഇക്്ടര്യങ്ങൾ പേറഞ്ഞിരുന്നു. ആഭരണ നിർമ്്ടണാം, സ�്ടപ്്സ, 
ത്മഴകിതിരി നിർമ്്ടണാം, സപേപ്ർ ബ്ടഗ്സ, കവർ,  കഗീറേിാംഗ്സ ക്ടർഡ്സ 
ഇവയത്ട നിർമ്്ടണാം, പേ്ടഴ്വസ്തുക്ൾ ഉപേസയ്ടഗിച്ചുള്ള കളിപ്്ടട  
നിർമ്്ടണാം, വിളക്കു തിരി നിർമ്്ടണാം എന്നിങ്ങത്ണ ഒത്ിരി 
ക്ടര്യങ്ങൾ ഓസര്ടരുത്രുത്ടയാം ആസര്ടഗ്യ സ്ഥിതി അന�രിച്്സ 
നമുക്്സ പേരിശീലിപ്ിക്്ടവന്നത്ടണ്സ. ഒരു സനരസ്്ടക്കുാം ആകുാം  
ത്േറിയ വരുമ്ടനവമ്ടകുാം. 
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ശ്ടലിനി  : ഇനിയാം നമ്ൾക്്സ േില ക്ടര്യങ്ങൾ ത്േയ്്ടനണ്്സ. 
നമ്മുത്ട അയൽക്കൂട പേരിധിയിൽ ഇകപേക്ടരാം   
ബന്ധുജനങ്ങസള്ട മറേ്സ ആത്രങ്ിലുസമ്ട �ഹ്ടയത്ിനിലേ്ടത്ത 
ഒറേയ്ക്സ കഴിയന്നവർ ഉത്ണ്ങ്ിൽ  അവത്രയാംഈ പേദ്ധതി 
യിസലക്്സ ത്ക്ടണ്ടു വസരണ്തുണ്്സ. കൂട്ടത്ത നമ്മുത്ട അടത്തുള്ള മറേ്സ  
അയൽക്കൂടത്ിത്ല അാംഗങ്ങസള്ടടാം  ഇക്്ടര്യങ്ങൾ നമ്ൾ പേറയണാം. 
കൂട്ടത്ത കഗ്ടമ�ഭയിലുാം  ഇവരുത്ട വിക�ന ആവശ്യങ്ങൾ നമ്ൾ 
ഉന്നയിക്ണാം. 

�രിത  : കഗ്ടമ�ഭയിത്ല്ടന്നുാം ഇസപ്്ടൾ പേലരുാം സപേ്ടക്ടറിലേ. 
ശ്ടലിനി   : അതു ശരിയലേ. നമ്ൾ �്ടധ്ടരണക്്ടർക്്സ നമ്ത്ള �ാംബന്ിച് 

വ ി ഷ യ ങ്ങ ൾ  േ ർ ച്  ത് േ യ ന്ന ത ി ന ാം  ത ീ രു മ ്ട ന 
ത്മടക്കുന്നതിനമുള്ള മികച് സവദിയ്ടണ്സ കഗ്ടമ�ഭകൾ. നമ്ൾ 
എലേ്ടവരുാം തീർച്യ്ടയാം കഗ്ടമ �ഭകളിൽ സപേ്ടകുകയാം അഭികപേ്ടയാം 
പേറയകയാം സവണാം. അധിക്ടരാം ജനങ്ങളിസലക്്സ പേകരുന്ന 
കപേകകിയയിൽ സവ്ടടവക്ടശമുള്ള മുഴവൻ ജനങ്ങളാം സനരിട്സ പേത്ങ്ടക്്ടനാം 
തങ്ങത്ള �ാംബന്ിച്  വിക�ന വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്്ടനാം  
തീരുമ്ടനത്മടപ്ിക്്ടനാം കഴിയന്ന ഏക സവദിയ്ടണ്സ കഗ്ടമ�ഭകൾ. 
കഗ്ടമ�ഭ/വ്ടർഡ്സ �ഭ മൂന്നു മ്ട�ത്ിത്ല്ടരിക്ൽ കൺവീനർ 
(വ്ടർഡ്സ ത്മ്ർ/കൗൺ�ിലർ) വിളിച്ചു സേർക്ണാം. ഇത്രാം രണ്ടു 
സയ്ടഗങ്ങൾ തുടർച്യ്ടയി വിളിച്ചു സേർക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്ിയ്ടൽ 
വ്ടർഡ്സ ത്മ്റുത്ട/കൗൺ�ിലറുത്ട അാംഗത്വാം നഷ്ടത്പ്ടാം. ആത്ക 
വ്ടർഡിത്ല �മമതിദ്ടയകരുത്ട പേത്തുശതമ്ടനമ്ടണ്സ ക്വ്ടറാം. 
എന്ന്ടൽ ക്വ്ടറാം തികയ്ടത്ത മ്ടറേി ത്വച്്സ പേിന്നീട്സ സേരുസ്്ടൾ 
അകപേക്ടരമുള്ള സയ്ടഗത്ിത്റെ ക്വ്ടറാം 50 ആയിരിക്കുന്നത്ടണ്സ .  
10 ശതമ്ടനത്ിലധികാം �മ്തിദ്ടയകർ സരഖ്ടമൂലാം ആവശ്യത്പ്ട്ടൽ 
രണ്്സ �്ടധ്ടരണ സയ്ടഗങ്ങൾക്ിടയിൽ ഒരു കപേസത്യക സയ്ടഗവാം 
സേസരണ്തുണ്്സ.

�രിത : നമ്ൾ  പേറയന്ന ക്ടര്യങ്ങൾ ഇവർ പേരിഗണിക്കുസമ്ട?

ശ്ടലിനി :തീർച്യ്ടയാം പേരിഗണിക്കുാം.കഗ്ടമ�ഭ/
വ്ടർഡ്സ �ഭ മുസന്ന്ടട്ടുത്വയ്ക്കുന്ന ശുപേ്ടർശകൾക്കുാം  
നിർസദേശങ്ങൾക്കുാം തസദേശഭരണ സ്ഥ്ടപേനങ്ങൾ അർഹമ്ടയ പേരിഗണന 
നൽകണാം. വ്ടർഷിക പേദ്ധതി രൂപേീകരണവമ്ടയി ബന്ത്പ്ട്സ ഉടൻ 
തത്ന്ന കഗ്ടമ�ഭ/വ്ടർഡ്സ സേര്ടൻ  സപേ്ടകുകയ്ടണ്സ. നമ്ത്ളലേ്ടവരുാം 
കഗ്ടമ �ഭയിൽ പേത്ങ്ടക്ണാം. നമ്മുത്ട വിക�ന  ആവശ്യങ്ങൾ 
ഒറേത്ക്ട്ടയി നിന്ന്സ അവിത്ട ഉന്നയിക്കുകയാം സവണാം. 

�രിത : ശ്ടലിനീ തീർച്യ്ടയാം ഞങ്ങൾ എലേ്ടവരുാം
കഗ്ടമ�ഭയിൽ സപേ്ടകുാം. 
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കുറിപ്് വോയിച്ചതിനുസ്ശഷും ഇതിസ്മേലുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നു. 

ചർച്ചോ സൂച�ങ്ങൾ

1. അയൽക്കൂട കപേസദശത്്സ ഒറേത്പ്ട്ടു കഴിയന്നവത്ര സനേഹിത സക്ടളിാംഗ്സ ത്ബൽ പേദ്ധതിയിൽ 
ഉൾത്പ്ടത്്ടൻ കഴിസഞ്ഞ്ട?

2. ഉൾത്പ്ടത്ിയിട്ടുത്ണ്ങ്ിൽ എത്ന്ലേ്ടാം സ�വനങ്ങൾ അവർക്്സ ത്ക്ടടക്്ടൻ കഴിഞ്ഞു?
3. ഇനിയാം എത്ന്ലേ്ടാം ക്ടര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്്ടനണ്്സ?
4. ആത്രയാം ഉൾത്പ്ടത്ിയിടിലേ്ടത്യങ്ിൽ എന്്ടണ്സ ക്ടരണാം?
5. ഈ പേദ്ധതിയമ്ടയി ബന്ത്പ്ട്സ എത്ന്ലേ്ടാം കപേവർത്നങ്ങൾ നമുക്്സ ഏത്റേടക്്ടൻ 

കഴിയാം?

േർച്യാം തീരുമ്ടനങ്ങളാം അയൽക്കൂട മിനിട�ിൽ സരഖത്പ്ടത്ണാം. തീരുമ്ടന 
ത്മടക്കുന്നസത്ടത്ട്ടപ്ാം ഓസര്ട ക്ടര്യങ്ങളാം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന്സ അതിന സയ്ടജിച് 
അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങൾക്്സ ചുമതല നൽക്ടനാം കശദ്ധിക്ണാം. അതിനസശഷാം /ഉേിതമ്ടയ 
�മയത്്സ അാംഗങ്ങൾ/�ന്നിഹിതര്ടയിരിക്കുന്ന എലേ്ടവരുാം സേർന്ന്സ സനേഹിത സക്ടളിാംഗ്സ 
ത്ബൽ കപേതിജ്ഞ എടക്കുന്നു. കപേ�ിഡറെ്സ/അയൽക്കൂടാം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒര്ടൾ കപേതിജ്ഞ 
ഉറത്ക് ത്േ്ടലേി ത്ക്ടടക്കുകയാം �ന്നിഹിതര്ടയിരിക്കുന്ന മുഴവൻ സപേരുാം ഏറ്റു ത്േ്ടല്ലുകയാം 
ത്േയ്ന്നു. 
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സ്നേഹിത സ്�ോളിുംഗ് ബബൽ ഐ�യേദോർഢയേ  പ്രതിജ്ഞ

�്ടമൂഹിക �്ട്ത്ിക ജീവിത �്ടഹേര്യാം സമ്ടശമ്ടയതുാം ഒറേത്പ്ട്ടു 
കഴിയന്നവരുാം, �്ട്ത്ിക �്ടഹേര്യാം ത്മച്ത്പ്ട്സ ഒറേത്പ്ട്ടു കഴിയന്നവരുമ്ടയ 
ആളകള് ഞങ്ങളത്ട അയല്ക്കൂട പേരിധിയിലുണ്്സ എന്ന്സ �്സ സനഹിത 
സക്ടളിാംഗ്സ ത്ബല് പേദ്ധതിയിലൂത്ട ഞങ്ങള് തിരിച്റിയന്നു.  ഇന്്യന് 
ഭരണഘടന അനശ്ട�ിച്ിരിക്കുന്ന എലേ്ട അവക്ടശങ്ങളാം വര്ഗ്ഗ-വര്ണ്-
ലിാംഗ വിത്യ്ട�മിലേ്ടത്ത എലേ്ടവര്ക്കുാം ലഭ്യമ്ടസകണ്ത്ടത്ണന്നുാം അത്സ 
ലഭ്യമ്ടക്ടത്വരുത്ട അവക്ടശാം നിസഷധിക്കുകയ്ടത്ണന്നുാം ഞങ്ങള് 
മനസ്ില്ടക്കുന്നു.  ഏക്ടന്ത, ദ്ടരിദ്രയവമ്ടയി ബന്ത്പ്ട അരഷേിത്ടവസ്ഥകള് 
ജീവിതത്ത് ദുരിതപൂര്ണ്മ്ടക്ി �മൂഹത്ിത്റെ പേിന്ന്ടമ്പുറങ്ങളിസലയ്ക്സ മ്ടറേി 
നിര്ത്ത്പ്ട ഇവര്ക്്സ സുരഷേയാം മ്ടന�ിക പേിന്തുണയാം നല്സകണ്ത്സ ഞങ്ങളത്ട 
കടമയാം ഉത്രവ്ടദിത്വവമ്ടണ്സ.  കൃത്യമ്ടയ ഇടസവളകളില് ഇവത്ര �ന്ദര്ശിച്്സ 
അവസര്ടത്ട്ടപ്ാം സേര്ന്നുത്ക്ടണ്്സ 'ആരുാം ഒറേയ്കലേ്ട, �മൂഹാം കൂത്ടയണ്്സ' എന്ന്സ 
ഇവത്ര സബ്ടധ്യത്പ്ടത്തുന്നസത്ടത്ട്ടപ്ാം ഇവരുത്ട ത്േറിയ ത്േറിയ ആവശ്യങ്ങള് 
ഞങ്ങള്ടല് കഴിയാം വിധാം നിറസവറ്റുന്നതിനാം ഞങ്ങള് തയ്്ടറ്ടണ്സ.  കൂട്ടത്ത 
�ര്ക്്ടരിത്റെയാം മറ്റു ഏജന്�ികളത്ടയാം പേിന്തുണ, അര്ഹമ്ടയ ആവശ്യങ്ങള് 
ബന്ത്പ്ട അധിക്ടരികളത്ട കശദ്ധയില്ത്പ്ടത്ി അതു സനടിത്യടക്്ടനള്ള 
കപേവര്ത്നങ്ങളില് �ജീവ പേങ്്ടളികളാം ആയിരിക്കുാം.  ഇത്രാം അരഷേിത്ടവസ്ഥ 
സനരിടന്നവരുത്ട ജീവിത �്ടഹേര്യാം മന�ില്ടക്കുന്നതിന്സ ഞങ്ങളത്ട 
കപേസദശത്തുള്ള കുടികത്ളയാം �മൂഹത്ത്യാം �ജ്ജര്ടക്കുാം.  ഇനിയാം കത്ണ്ത്്ടത് 
അര്ഹതയള്ള ആളകള് അയല്ക്കൂട പേരിധിയിലുത്ണ്ങ്ില് അവത്രകൂടി ഈ 
പേദ്ധതിയത്ട ഭ്ടഗമ്ടക്ിമ്ടറ്റുകയാം ത്േയ്ത്മന്ന്സ ഞങ്ങള് കപേതിജ്ഞ ത്േയ്ന്നു.

പ്രതിജ്ഞ…………………….പ്രതിജ്ഞ…………………പ്രതിജ്ഞ


