കുടുംബശ്രീ
സ്നേഹിത ക�ോളിംഗ് ബെൽ വാരാചരണം
നവംബർ 15 മുതൽ 21 വരെ

പ്രത്യേക അയൽക്കൂട്ട യ�ോഗത്തിലേക്കുള്ള

വായനാ കുറിപ്പ്

അയൽക്കൂട്ടാംഗവും റിസ�ോഴ്സ്പേഴ്സനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണ
രൂപത്തിലാണ് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങളായ രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് ഇതു വായിക്കണം.
ഒരാൾ റിസ�ോഴ്സ് പേഴ്സനായും മറ്റേ ആൾ അയൽക്കൂട്ടാംഗമായും
അഭിനയിച്ച് വായന നടത്തണം. അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങൾക്കു
പുറമേ കുടുംബാംഗങ്ങളും അയൽപക്കത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളും
ഉള്ളതിനാൽ പരിപാടിയെ പ�ൊതുവായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന
ച�ോദ്യങ്ങള�ോടെ ആയിരിക്കും സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുക. ശബ്ദ
ക്രമീകരണം വരുത്തിയും ആംഗ്യ വിക്ഷേപങ്ങള�ോടുക്കൂടിയും
സംഭാഷണത്തെ പരമാവധി രസകരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
മികച്ച അവതരണങ്ങൾ മ�ൊബൈൽ ക്യാമറ ഉപയ�ോഗിച്ച്
പകർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
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അയൽക്കൂട്ടാംഗത്തെ നമുക്ക് സരിത എന്നു തൽക്കാലം വിളിക്കാം.
റിസ�ോഴ്സ് പേഴ്സനെ ശാലിനി എന്നും വിളിക്കാം.

സരിത

: ശാലിനീ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായി
ഒട്ടേറെ തവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ശാലിനീ ഈ സ്നേഹിത
ക�ോളിംഗ് ബെൽ എന്നു പറയുന്നത്.

ശാലിനി

: സരിതേടത്തീ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം ആളുകൾ
ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നില്ലേ? അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങൾ ഇവരെ സന്ദർശിച്ച്
ഇവർക്കാവശ്യമായ സാമൂഹിക - മാനസിക പിന്തുണ നൽകുന്ന
പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹിത ക�ോളിംഗ് ബെൽ എന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്
ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

സരിത

: അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ
ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നം?

ശാലിനി

: ഒറ്റപ്പെടീലും ഏകാന്തതയുമ�ൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണ�ോ
സരിതേടത്തി ? മിണ്ടാനും പറയാനും ആരുമില്ലാതെ
ജീവിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു ന�ോക്കിക്കേ

സരിത

: അയ്യോ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ വയ്യ. മരുമ�ോളും
ക�ൊച്ചുമക്കളും അവരുടെ വീട്ടിൽ പ�ോകുന്ന ദിവസം
എനിക്ക് പ്രാന്താകും.

ശാലിനി

: ചേച്ചിക്ക് അടുത്ത ദിവസം അവർ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും
ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആരും വരാനില്ലാത്തവരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആല�ോചിച്ച്
ന�ോക്കിക്കേ? വയ�ോജനങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, ര�ോഗികൾ ഇവര�ൊക്കെ
ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾനിങ്ങൾക്ക്
അറിയാമല്ലോ? ഇവർ ദരിദ്രർ ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ
ക്ലേശകരമായിരിക്കും. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഒറ്റപ്പെട്ടു താമസിക്കുന്ന
ആളുകൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്.
തനിച്ചു താമസിക്കുന്ന ദുർബലർക്കു നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ
പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതിരിക്കുകയ�ോ അവഗണിക്കപ്പെടുകയ�ോ
ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. സ്വയം ശബ്ദമുയർത്താനും സംഘബലത്താൽ
അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട
ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇത്തരക്കാരുടെ ദുരന്ത ജീവിതം
പുറംല�ോകത്തേക്കു എത്തിപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും അതിദാരുണമായ
സംഭവങ്ങളുടെ അകമ്പടിയ�ോടെയായിരിക്കും. കൃത്യസമയത്തു
ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന
ദുരന്തങ്ങൾ അവഗണനയുടെ പേരിൽ തീരാമുറിവായി സമൂഹത്തിൽ
അവശേഷിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്നേഹിതാ ക�ോളിംഗ്
ബെൽ എന്ന പരിപാടിയുടെ പ്രാധാന്യം.
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സരിത

: അല്ലാ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നവരെ സഹായിക്കേണ്ടത്
സർക്കാരിന്റെ കടമയല്ലേ? നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട അയൽക്കൂട്ടക്കാരെന്തു
ചെയ്യാനാ? ഒരു ദിവസം എങ്ങെനാ കഴിഞ്ഞു പ�ോകുന്നതെന്ന് ഓ
ർത്ത് പ്രാന്തെടുക്കുമ്പോഴാ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം കൂടി ന�ോക്കുന്നത്.

ശാലിനി

: സരിതേടത്തീ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും
സർക്കാർ ചെയ്യും. ദരിദ്രരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ധാരാളം പദ്ധതികൾ
സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അയൽക്കൂട്ടത്തിലും
പല പദ്ധതികളുടെയും ഗുണഫലം കിട്ടുയവരുണ്ടാകാം. സർക്കാർ
സഹായത്തിനുവേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ നമുക്കുതന്നെ എന്തെല്ലാം
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്രകാരം ഒറ്റയ്ക്കു കഴിയുന്നവരെ
ആഴ്ചയില�ൊരിക്കൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് നമുക്കു കഴിയില്ലേ? നമ്മൾ
അയൽക്കൂട്ട മീറ്റിംഗിനു പ�ോകുന്ന വഴി ഒന്നു കയറിയാൽ പ�ോരെ?
: നീ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്.മിണ്ടാനും പറയാനും
ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അത�ൊരു സന്തോഷംതന്നെയാ.
ആരെങ്കിലുമുണ്ടന്നൊരു ത�ോന്നൽ തന്നെ വലിയ ആശ്വാസം തരും.
പിള്ളാരുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിൽ പിന്നെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച പ്രയാസം
എനിക്കറിയാം. ഇളയവൻ ഇങ്ങോട്ടു താമസം മാറ്റിയതിൽ പിന്നാ
എനിക്കൊരു സമാധാനം വന്നത്. അത�ോടുക്കൂടി എന്റെ പാതി അസുഖം
പ�ോയി.

സരിത

ശാലിനി

: അയൽപക്ക പ്രദേശത്തുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ചേർത്തു
പിടിക്കുമ്പോഴാ അയൽക്കൂട്ടം ആ പേരിന് അർഹമാകുന്നത്.
ഇനിയും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനാകും. ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു
കഴിയുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വാർഡ് മെമ്പറുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ക�ൊണ്ടു
വരുന്നതിനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
സഹായത്തോടെ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും കഴിയും.ഇങ്ങനെ
ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്നവർ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ പല ആക്രമണങ്ങൾക്കും
ഇരയാകുന്നുണ്ട്. അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ
ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം.അയൽക്കൂട്ട
പ്രദേശത്തിന്റെ സുരക്ഷ നമ്മുടെ സുരക്ഷയും കൂടിയാണെന്ന് നാം
തിരിച്ചറിയണം.

സരിത

: നീ പറഞ്ഞപ്പഴാ ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായത്.
നമുക്കു തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നാണുവേട്ടന്റെ
വീടിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തേ. പാവം ഒറ്റയ്ക്കായതിൽ പിന്നെ
മുറ്റമെല്ലാം കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുകയാ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അത�ൊക്കെ
വൃത്തിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു. ആ കിണറും ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം.

ശാലിനി

: സരിതേടത്തി വലിയ ആവേശത്തിലായല്ലോ? എല്ലാവർക്കും
ഈ അഭിപ്രായം തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്നും
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചില പത്രവാർത്തകൾ
വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒറ്റയ്ക്കു താമസിച്ച വൃദ്ധ മരിച്ചതിനെപ്പറ്റി
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വന്ന വാർത്ത. ഇവർ മരിച്ചത് അയൽപക്കത്ത് ആരുമറിഞ്ഞില്ല.
ദുർഗന്ധം വന്നപ്പോഴാണ് അയൽക്കാർ അവർ മരിച്ച വിവരമറിയുന്നത്.
നാളെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് ആർക്കറിയാം. ന�ോക്കു ഈ
പരിപാടി നല്ലരീതിയിൽ നടത്തിയാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക്
ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും.
സരിത

ശാലിനി :

: ശരിയാണ് വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലുമ�ൊക്കെഒന്ന്
പ�ോയി ന�ോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദാരുണസംഭവം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
വൃദ്ധരും ര�ോഗികളും മാത്രമല്ലല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ
കുഞ്ഞിപാത്തുവിന്റെ കാര്യമെടുത്തേ. ഓൾടെ കെട്ടിയ�ോൻ ഗൾഫിൽ
പ�ോയിട്ട് എത്ര കാലായി. ഓൾടെം ഓന്റേം വീട്ടുകാരെല്ലാം അങ്ങ്
ദൂരെയാണുതാനും. ഓൾക്ക് കുട്ട്യോളും ഇല്ല. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും അവിടെ
പ�ോകും. എന്ത് പെരുത്ത സന്തോഷമാ അവൾക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ.
തീർച്ചയായും അതു നല്ല കാര്യമാണ്. കുഞ്ഞിപ്പാത്തുവിനെപ്പോലെ
ധാരാളം പേർ ബന്ധുക്കൾ ആരുമടുത്തില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവരുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം മെച്ചമാണെങ്കിലും
ഇവരും ഒറ്റപ്പെടീൽ അനുഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കും ഈ പദ്ധതി ഒരു
ആശ്വാസമാണ്.

സരിത

: ഒറ്റപ്പെടീലും ദാരിദ്ര്യവുമനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി
നമുക്ക് മറ്റെന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും?

ശാലിനി

: നമുക്ക് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇവർക്കാവശ്യമായ
മാനസിക പിന്തുണ നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം.
അതുപ�ോലെ ഇവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സന്മസ്സുള്ള വ്യക്തികൾ, മറ്റ് സർക്കാർ
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ ഇവരുടെ പല
ആവശ്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും. റേഷൻ കാർഡ്,
ആധാർ കാർഡ്, വയ�ോജന പെൻഷൻ, വിധവാ പെൻഷൻ, വിവിധ
ആര�ോഗ്യ പദ്ധതികൾ ഇതെല്ലാം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും
എ ഡി എസിന്റെയും സി ഡി എസിന്റെയും സഹായത്തോടെ നമുക്ക്
പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്നവയാണ്. ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ
പട്ടികപ്പെടുത്തി എ ഡി എസിനു ക�ൊടുക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ്.
എ ഡി എസ് സി ഡി എസിനു ക�ൊടുക്കുകയും സി ഡി എസ്
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും മറ്റ് ഏജൻസികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട്
ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ പരിശ്രമിയ്ക്കും.

സരിത

: നമ്മൾ അയൽക്കൂട്ടക്കാർക്കും ചിലത�ൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
നാണുവേട്ടനു ഒന്നു രണ്ട് കൈലിയും ഷർട്ടും വാങ്ങിച്ചു ക�ൊടുത്താല�ോ?
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ശാലിനി

: തീർച്ചയായും നല്ല കാര്യമാണ്. അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത്
എന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ? തീരെ അവശതയിലായവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇത്തരം
സഹായങ്ങൾ കൂടിയേ തീരു. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ആവശ്യമില്ല.
കാരണം ഈ പദ്ധതി ഇപ്രകാരം ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന
ഉദ്ദേശത്തോടെ രൂപീകരിച്ചതല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാം സഹകരണത്തിലും
പങ്കാളിത്തത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്നവർക്ക് മാനസിക പിന്തുണ
നൽകി ക�ൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവർക്ക്
അന്തസുറ്റ ഒരു ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ
പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

സരിത

: നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക�ൊടുക്കുന്നതുക�ൊണ്ട്
കുഴപ്പമുണ്ടോ?

ശാലിനി

: ചേച്ചീ തീരെ അവശതയിലായവർ, കിടപ്പു ര�ോഗികൾ,
പ്രായാധിക്യം ക�ൊണ്ട് വയ്യാത്തവർ ഇവർക്കൊക്കെ മറ്റ്
ആശ്രയമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ സഹായിക്കണം. കൂടാതെ
അഗതിരഹിത കേരളം, വിവിധ സാമൂഹ്യ പെൻഷനുകൾ, വിവിധ
ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ ഒക്കെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ
സംസ്ഥാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം മാതൃകയാണ്.
അവയുമായി ഇത്തരം ആളുകളെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം.
എന്നാൽ ഉപജീവനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും ത�ൊഴിൽ ചെയ്യാൻ
കഴിയുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് നാം ഒരുക്കി ക�ൊടുക്കേണ്ടത്.
കാരണം ക�ൊടുക്കുന്നവരും വാങ്ങുന്നവരും ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും
വാങ്ങുന്നവർക്ക് ക�ൊടുക്കുന്നവര�ോട് ഒരു വിധേയത്വം ഉണ്ടാകും.
ഇത് ഇവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ
സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ചെറിയ വരുമാനമാണെങ്കിലും അതുണ്ടാക്കാൻ
കഴിയുന്നത് വലിയ മാനസിക സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്.

സരിത

: ശരിയാ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നവരിൽ ആര�ോഗ്യമുള്ളവരും
ഇല്ലാത്തവരുമുണ്ട്. ആര�ോഗ്യമുള്ളവർക്ക് വിവിധ ത�ൊഴിലുകളിൽ
ഏർപ്പെടാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ആര�ോഗ്യം മ�ോശമായവർക്ക്
വീട്ടിലിരുന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി ത�ൊഴിലുകൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ
വയ�ോജന അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ പ�ൊയപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസെടുക്കാൻ
വന്ന സാറു ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആഭരണ നിർമ്മാണം, സ�ോപ്പ്,
മെഴുകിതിരി നിർമ്മാണം, പേപ്പർ ബാഗ്, കവർ, ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്
ഇവയുടെ നിർമ്മാണം, പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള കളിപ്പാട്ട
നിർമ്മാണം, വിളക്കു തിരി നിർമ്മാണം എന്നിങ്ങണെ ഒത്തിരി
കാര്യങ്ങൾ ഓര�ോരുത്തരുടെയും ആര�ോഗ്യ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച്
നമുക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു നേരമ്പോക്കും ആകും
ചെറിയ വരുമാനവുമാകും.
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ശാലിനി

: ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്.
നമ്മുടെ അയൽക്കൂട്ട പരിധിയിൽ ഇപ്രകാരം 		
ബന്ധുജനങ്ങള�ോ മറ്റ് ആരെങ്കിലുമ�ോ സഹായത്തിനില്ലാതെ
ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ
അ വ രെ യ ും ഈ പ ദ്ധ ത ി
യിലേക്ക് ക�ൊണ്ടു വരേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മറ്റ്
അയൽക്കൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങള�ോടും ഇക്കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണം.
കൂടാതെ ഗ്രാമസഭയിലും ഇവരുടെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ
ഉന്നയിക്കണം.

സരിത
ശാലിനി

: ഗ്രാമസഭയില�ൊന്നും ഇപ്പോൾ പലരും പ�ോകാറില്ല.
: അതു ശരിയല്ല. നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച
വ ി ഷ യ ങ്ങ ൾ
ച ർ ച്ച
ചെയു ന്ന ത ി ന ും
ത ീ രു മ ാ ന
മെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച വേദിയാണ് ഗ്രാമസഭകൾ. നമ്മൾ
എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഗ്രാമ സഭകളിൽ പ�ോകുകയും അഭിപ്രായം
പറയുകയും വേണം. അധികാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്ന
പ്രക്രിയയിൽ വ�ോട്ടവകാശമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാനും
തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വികസന വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും
തീരുമാനമെടുപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഏക വേദിയാണ് ഗ്രാമസഭകൾ.
ഗ്രാമസഭ/വാർഡ് സഭ മൂന്നു മാസത്തില�ൊരിക്കൽ കൺവീനർ
(വാർഡ് മെമ്പർ/കൗൺസിലർ) വിളിച്ചു ചേർക്കണം. ഇത്തരം രണ്ടു
യ�ോഗങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ
വാർഡ് മെമ്പറുടെ/കൗൺസിലറുടെ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടും. ആകെ
വാർഡിലെ സമമതിദായകരുടെ പത്തുശതമാനമാണ് ക്വാറം.
എന്നാൽ ക്വാറം തികയാതെ മാറ്റി വെച്ച് പിന്നീട് ചേരുമ്പോൾ
അപ്രകാരമുള്ള യ�ോഗത്തിന്റെ ക്വാറം 50 ആയിരിക്കുന്നതാണ് .
10 ശതമാനത്തിലധികം സമ്മതിദായകർ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ
രണ്ട് സാധാരണ യ�ോഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക യ�ോഗവും
ചേരേണ്ടതുണ്ട്.

സരിത

: നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പരിഗണിക്കുമ�ോ?

ശാലിനി

:തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കും.ഗ്രാമസഭ/
വാർഡ് സഭ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന ശുപാർശകൾക്കും
നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അർഹമായ പരിഗണന
നൽകണം. വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടൻ
തന്നെ ഗ്രാമസഭ/വാർഡ് ചേരാൻ 	പ�ോകുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും
ഗ്രാമ സഭയിൽ പങ്കെടുക്കണം. നമ്മുടെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾ
ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് അവിടെ ഉന്നയിക്കുകയും വേണം.

സരിത

: ശാലിനീ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും
ഗ്രാമസഭയിൽ പ�ോകും.
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കുറിപ്പ് വായിച്ചതിനുശേഷം ഇതിന്മേലുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നു.
ചർച്ചാ സൂചകങ്ങൾ
1.
2.
3.
4.
5.

അയൽക്കൂട്ട പ്രദേശത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്നവരെ സ്നേഹിത ക�ോളിംഗ് ബെൽ പദ്ധതിയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞോ?
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങൾ അവർക്ക് ക�ൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു?
ഇനിയും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനുണ്ട്?
ആരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം?
ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ
കഴിയും?

ചർച്ചയും തീരുമാനങ്ങളും അയൽക്കൂട്ട മിനിട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. തീരുമാന
മെടുക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം ഓര�ോ കാര്യങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് അതിനു യ�ോജിച്ച
അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങൾക്ക് ചുമതല നൽകാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുശേഷം /ഉചിതമായ
സമയത്ത് അംഗങ്ങൾ/സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്നേഹിത ക�ോളിംഗ്
ബെൽ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റ്/അയൽക്കൂട്ടം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരാൾ പ്രതിജ്ഞ
ഉറക്കെ ച�ൊല്ലി ക�ൊടുക്കുകയും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും ഏറ്റു ച�ൊല്ലുകയും
ചെയ്യുന്നു.
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സ്നേഹിത ക�ോളിംഗ് ബെൽ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രതിജ്ഞ
സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജീവിത സാഹചര്യം മ�ോശമായതും ഒറ്റപ്പെട്ടു
കഴിയുന്നവരും, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്നവരുമായ
ആളുകള് ഞങ്ങളുടെ അയല്ക്കൂട്ട പരിധിയിലുണ്ട് എന്ന് സ്നേഹിത
ക�ോളിംഗ് ബെല് പദ്ധതിയിലൂടെ ഞങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇന്ത്യന്
ഭരണഘടന അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വര്ഗ്ഗ-വര്ണ്ണലിംഗ വിത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവര്ക്കും ലഭ്യമാകേണ്ടതാണെന്നും അത്
ലഭ്യമാകാത്തവരുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും ഞങ്ങള്
മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഏകാന്തത, ദാരിദ്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അരക്ഷിതാവസ്ഥകള്
ജീവിതത്തെ ദുരിതപൂര്ണ്ണമാക്കി സമൂഹത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേയ്ക്ക് മാറ്റി
നിര്ത്തപ്പെട്ട ഇവര്ക്ക് സുരക്ഷയും മാനസിക പിന്തുണയും നല്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ
കടമയും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് ഇവരെ സന്ദര്ശിച്ച്
അവര�ോട�ൊപ്പം ചേര്ന്നുക�ൊണ്ട് 'ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ലാ, സമൂഹം കൂടെയുണ്ട്' എന്ന്
ഇവരെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത�ോട�ൊപ്പം ഇവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങള്
ഞങ്ങളാല് കഴിയും വിധം നിറവേറ്റുന്നതിനും ഞങ്ങള് തയ്യാറാണ്. കൂടാതെ
സര്ക്കാരിന്റെയും മറ്റു ഏജന്സികളുടെയും പിന്തുണ, അര്ഹമായ ആവശ്യങ്ങള്
ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തി അതു നേടിയെടുക്കാനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സജീവ പങ്കാളികളും ആയിരിക്കും. ഇത്തരം അരക്ഷിതാവസ്ഥ
നേരിടുന്നവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മനസിലാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ
പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികളെയും സമൂഹത്തെയും സജ്ജരാക്കും. ഇനിയും കണ്ടെത്താത്ത
അര്ഹതയുള്ള ആളുകള് അയല്ക്കൂട്ട പരിധിയിലുണ്ടെങ്കില് അവരെകൂടി ഈ
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കിമാറ്റുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങള് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.
പ്രതിജ്ഞ…………………….പ്രതിജ്ഞ…………………പ്രതിജ്ഞ
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