ജന പങങ്കാളളിത്തതത്തങ്കാടടെ ടപങ്കാതു വളിദദങ്കാഭദങ്കാസസ
ടക .സളി .ഹരളികൃഷ്ണന
തകരളത്തളിടന്റെ സര്വതനട്ടത്തളിനസ അടെളിത്തറയങ്കായ
ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ തമേഖല, എലങ്കാ തളിരളിച്ചടെളിയസ അതളിജജീവളിച്ചച്ച്
ചരളിത്രതനട്ടത്തളിതലകച്ച് കുതളിക്കുകയങ്കാണച്ച്. ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ തമേഖലയടടെ
ഗതകങ്കാലപ്രതങ്കാപസ വജീടണ്ടെടുകങ്കാനള്ള ഈ ജനകജീയപദ്ധതളികച്ച് തനതൃതതസ നല്കുന്ന
ഇടെതുപക്ഷ സര്കങ്കാരളിനച്ച് വമളിച്ച ജനപളിന്തുണയസ സഹങ്കായവസ ആവശദമേങ്കാണച്ച്.
എലങ്കാ വളിഭങ്കാഗസ ആളുകളുടടെയസ പങങ്കാളളിത്തതത്തങ്കാടടെ ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ
സസരക്ഷണയജസ വളിജയളിപളിക്കുക എന്ന ചരളിത്രടദദൌതദസ അധദങ്കാപകസമൂഹസ
ഏടറ്റെടുക്കുകയങ്കാണച്ച്.
വളിദദങ്കാഭദങ്കാസരസഗത്തച്ച് പുതരങ്കാഗമേനങ്കാശയങ്ങള് കടെന്നുവരുന്നതച്ച്
പങ്കാരമരദവങ്കാദളികള്ക്കുസ വളിപണളിയടടെ കങ്കാവല്ഭടെനങ്കാര്ക്കുസ കച്ചവടെതങ്കാല്പരദസ
വച്ചുപുലര്ത്തുന്നവര്ക്കുസ ഭജീഷണളിയങ്കാണച്ച്. അതുടകങ്കാണ്ടെങ്കാണച്ച് ഇക്കൂട്ടര് ഇതപങ്കാള്
ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നതച്ച്. അതളിനച്ച് എലങ്കാ ഒത്തങ്കാശയസ വലതുപക്ഷ രങ്കാഷജീയകങ്കാര്
നല്കുകയസ ടചയ്യുന്നുണ്ടെച്ച്. 1957 ടല ഒന്നങ്കാമേടത്ത കമേമ്യൂണളിസച്ച് സര്കങ്കാടരടുത്ത
ധജീരമേങ്കായ നളിലപങ്കാടെച്ച് തകരളത്തളില് വലളിയ മേങ്കാറ്റെങ്ങള്കങ്കാണച്ച് തുടെകസകുറളിച്ചതച്ച്.
പ്രതതദകളിച്ചുസ വളിദദങ്കാഭദങ്കാസതമേഖലയളില്. സതകങ്കാരദ മേങ്കാതനജര്മേങ്കാരുടടെ ചൂഷണങ്ങള്കച്ച്
അറുതളിവരുത്തളി. വളിദദങ്കാഭദങ്കാസരസഗത്തച്ച് ഒരുപരളിധളിവടര സങ്കാമൂഹദനളിയന്ത്രണസ
നടെപങ്കാകളി. 1967 ല് വജീണസ അധളികങ്കാരത്തളില് വന്ന ഇടെതുപക്ഷ സര്കങ്കാര്
ഇരുനൂതറങ്കാളസ ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാലയങ്ങള് അനവദളിച്ചച്ച് സര്കങ്കാരളിടന്റെ നളിലപങ്കാടെച്ച്
വദക്തമേങ്കാകളി. 1980-82 ല് അധളികങ്കാരത്തളിടലത്തളിയ ഇടെതുപക്ഷ സര്കങ്കാര്
പഞങ്കായത്തുതതങ്കാറുസ ഹഹസ്കൂളുകള് സങ്കാപളിക്കുക എന്ന ലക്ഷദമേളിട്ടച്ച് 274 സര്കങ്കാര്
ഹഹസ്കൂള് രണവര്ഷസടകങ്കാണ്ടെച്ച് അനവദളിച്ചു.
എന്നങ്കാല്, വലതുപക്ഷ സര്കങ്കാരുകള് അധളികങ്കാരത്തളില് ഇരുന്നതപങ്കാടഴെലങ്കാസ
ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാലയങ്ങളല പകരസ അണ് എയച്ച്ഡഡച്ച് സങ്കാപനങ്ങള്
അനവദളികങ്കാനള്ള വദഗ്രതയങ്കാണച്ച് കങ്കാണളിച്ചതച്ച്. 1970 മുതല് 30 വര്ഷടത്ത
തകങ്കാണ്ഗ്രസച്ച് മുന്നണളികളുടടെ കങ്കാലത്തച്ച് 1018 അണ് എയച്ച്ഡഡച്ച്
സങ്കാപനങ്ങള്കങ്കാണച്ച് അനമേതളി നല്കളിയതച്ച്. ആയളിരകണകളിനച്ച് സളിബളിഎസച്ച്ഇ,
ഐസളിഎസച്ച്ഇ വളിദദങ്കാലയങ്ങള്കച്ച് അനമേതളിയസ ഇവര് നല്കളി. ഇടെതുപക്ഷ
സര്കങ്കാരുകള് ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാലയങ്ങള് ആരസഭളിക്കുകമേങ്കാത്രമേല, അവയടടെ
ഗണതമേന• ഉറപളിക്കുന്നതളിനള്ള പദ്ധതളികളുസ നടെപങ്കാകളിയളിരുന്നു. 1990-91 ടല ജളിലങ്കാ
ടകദൌണ്സളിലുകളുടടെ മുഖദപ്രവര്ത്തനസ വളിദദങ്കാഭദങ്കാസതമേഖലയളിലങ്കായളിരുന്നു.
1991 നതശഷസ എസച്ച്എസച്ച്എല്സളി പരജീക്ഷങ്കാഫലത്തളിലുണ്ടെങ്കായ പുതരങ്കാഗതളി ഈ
മേങ്കാറ്റെസ വദക്തമേങ്കാക്കുന്നു. 1989 മുതല് ഇടെതുപക്ഷ സര്കങ്കാര് നടെപങ്കാകളിയ സമ്പൂര്ണ
സങ്കാക്ഷരതങ്കായജത്തളിടന്റെ ഭങ്കാഗമേങ്കായളി തകരളസ സമ്പൂര്ണസങ്കാക്ഷരത തനടെളി.

എലങ്കാവര്ക്കുസ ഗണതമേനയള്ള വളിദദങ്കാഭദങ്കാസസ എന്ന ലക്ഷദസ പ്രസ്തുത ഘട്ടത്തളിലുസ
മേരജീചളികയങ്കായളി തുടെര്ന്നു. ഈ പ്രതളിസനളി മേറളികടെകങ്കാനള്ള ധജീരമേങ്കായ
കങ്കാല്വയങ്കായളിരുന്നു '97 ടല എല്ഡളിഎഫച്ച് സര്കങ്കാര് ആരസഭളിച്ച പങ്കാഠദപദ്ധതളി
പരളിഷ്കരണസ. സമൂഹത്തളിടല എലങ്കാ വളിഭങ്കാഗസ ജനങ്ങളുടടെയസ സജജീവമേങ്കായ
ഇടെടപടെലുസ പങങ്കാളളിത്തവസ പങ്കാഠദപദ്ധതളി പരളിഷ്കരണത്തളിനച്ച് ഉണ്ടെങ്കായളിരുന്നു.
തദശജീയതലത്തളില്തടന്ന അസഗജീകങ്കാരസ പളിടെളിച്ചുപറ്റെളിയ ഈ പങ്കാഠദപദ്ധതളിടയ
തകര്കങ്കാനങ്കാണച്ച് അന്നച്ച് യഡളിഎഫച്ച് സര്കങ്കാര് തനതൃതതസ നല്കളിയതച്ച്.
പങ്കാഠദപദ്ധതളിടയ തബങ്കാധപൂര്വസ കുറ്റെസപറയകയസ അതളിടന്റെ മേറവളില് ധങ്കാരങ്കാളസ അണ്
എയച്ച്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകള്ക്കുസ സളിബളിഎസളി സങ്കാപനങ്ങള്ക്കുസ അസഗജീകങ്കാരസ
നല്കുകയസ ടപങ്കാതുധങ്കാരടയ ആക്രമേളികങ്കാന കച്ചവടെശക്തളികള്കച്ച് തവണന്ന
ടസദൌകരദസ ടചയ്തുടകങ്കാടുക്കുകയമേങ്കാണച്ച് യഡളിഎഫച്ച് സര്കങ്കാര് ടചയ്തതച്ച്
2001-06 ടല യഡളിഎഫച്ച് ഭരണസ ആരുസ മേറകങ്കാനളിടെയളില.
ലങ്കാഭനഷ്ടകണക്കുകള് പറഞച്ച് രണ്ടെങ്കായളിരത്തഞ്ഞൂറളിതലടറ ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാലയങ്ങള്
അടെച്ചുപൂട്ടങ്കാന തജീരുമേങ്കാനടമേടുത്തതച്ച് ഈ ഘട്ടത്തളിലങ്കാണച്ച്. ഒരുഭങ്കാഗത്തച്ച്
ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാലയങ്ങള് അടെച്ചുപൂട്ടങ്കാന തജീരുമേങ്കാനളിക്കുതമങ്കാള്ത്തടന്ന, അണ്
എയച്ച്ഡഡച്ച് തമേഖലയളില് തചങ്കാദളിച്ചവര്ടകലങ്കാസ സ്കൂള് അനവദളിച്ചച്ച്
സതകങ്കാരദതമേഖലതയങ്കാടുള്ള തങ്കാല്പരദസ പ്രകടെമേങ്കാകളി. ഇതളിടനതളിടര ‘ഭരണങ്കാനകല
സസഘടെനകള് ഉള്ടപടടെ 32 ദളിവസസ സമേരസ നടെത്തളിയതുസ ആരുസ മേറന്നളിട്ടളില.
തകരളത്തളിടല പണസ അനദസസസങ്കാനങ്ങളളിതലകച്ച് തപങ്കാകുന്നു എന്ന കങ്കാരണസ
പറഞച്ച് സതങ്കാശ്രയതമേഖലയളില് ടപ്രങ്കാഫഷണല് തകങ്കാതളജുകള് തുടെങ്ങളിയതുസ
ഇകങ്കാലത്തങ്കാണച്ച്. രണ്ടെച്ച് സതങ്കാശ്രയ തകങ്കാതളജച്ച് ഒരു സര്കങ്കാര്
തകങ്കാതളജങ്കായളിരളിക്കുടമേന്നങ്കായളിരുന്നു വജീരവങ്കാദസ. എന്നങ്കാല്, മേങ്കാതനജര്മേങ്കാരുമേങ്കായളി ഒരു
ഉടെമടെളിയസ ഉണ്ടെങ്കാകങ്കാടത ഒരു നളിയമേനളിര്മേങ്കാണവസ നടെത്തങ്കാടത സതങ്കാശ്രയ
തകങ്കാതളജുകള് തുടെങ്ങങ്കാന അനമേതളി ടകങ്കാടുത്തതപങ്കാള്, മേങ്കാതനജര്മേങ്കാര് പ്രതവശനവസ
ഫജീസുടമേലങ്കാസ തങ്ങള് നളിശ്ചയളിക്കുടമേന്ന ധങ്കാര്ഷ്ടദത്തളിടലത്തളി. എന്നങ്കാല്,
എല്ഡളിഎഫച്ച് സര്കങ്കാര് അധളികങ്കാരത്തളിടലത്തളിയതപങ്കാള് സതങ്കാശ്രയതമേഖല
നളിയന്ത്രളികങ്കാന നളിയമേനളിര്മേങ്കാണസ ഉള്ടപടടെ നടെത്തളി. യഡളിഎഫച്ച്
നളിയമേത്തളിടനതളിടര സമേരസ നയളിക്കുകയങ്കാണച്ച് ടചയ്തതച്ച്. അധദങ്കാപകടന
ചവളിട്ടളിടകങ്കാന്നതുസ പങ്കാവടപട്ട കുട്ടളികള്കച്ച് പഠളിതകണ്ടെ പതളിനങ്കായളിരകണകളിനച്ച്
പങ്കാഠപുസ്തകങ്ങള് തറങ്കാഡളിലളിട്ടച്ച് കത്തളിച്ചതുസ മേറകങ്കാറങ്കായളിട്ടളില. കഴെളിഞ യഡളിഎഫച്ച്
സര്കങ്കാരങ്കാകടട്ട ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ തമേഖലടയ പൂര്ണമേങ്കായസ തകര്ത്തച്ച്
സതകങ്കാരദകച്ചവടെകങ്കാര്കച്ച് തജീടറഴുതളിടകങ്കാടുക്കുകയങ്കാണച്ച് ടചയ്തതച്ച്. അധളികങ്കാരതമേറ്റെ
ആദദനങ്കാളുകളളില്തടന്ന നയസ വദക്തമേങ്കാകളി. യൂണളിതവഴളിറ്റെളി ഹവസച്ച് ചങ്കാനസലര്
നളിയമേനത്തളില് വലളിയ വളിവങ്കാദങ്ങള്തടന്ന ഉണ്ടെങ്കായളി. യൂണളിതവഴളിറ്റെളികളുടടെ സലസ
സതകങ്കാരദവദക്തളികള്കച്ച് പതളിച്ചുനല്കളി. ഓണപരജീക്ഷ കഴെളിഞളിടസ പങ്കാഠപുസ്തകസ
ലഭളികങ്കാത്ത അവസ, എസച്ച്എസച്ച്എല്സളി ഫലപ്രഖദങ്കാപനത്തളിടല അട്ടളിമേറളി,

യൂണളിതഫങ്കാസ വളിതരണത്തളിടല പങ്കാളളിച്ചയസ അഴെളിമേതളിയസ, ആര്എസഎസച്ച്എഎസച്ച്എസച്ച്എ എന്നളിവയളിടല വദങ്കാപകമേങ്കായ അഴെളിമേതളികള്, ഹയര് ടസകനഡറളി
സ്കൂളുകളുസ ബങ്കാച്ചുകളുസ അനവദളിച്ചതളിലൂടടെ മേന്ത്രളിമേങ്കാര് ഉള്ടപടടെ നടെത്തളിയ
തകങ്കാടെളികളുടടെ അഴെളിമേതളി, അധദങ്കാപക സലസമേങ്കാറ്റെത്തളിനതപങ്കാലുസ ഹകക്കൂലളി,
തകങ്കാടെളികണകളിനച്ച് രൂപ വങ്കാങ്ങളി ആയളിരകണകളിനച്ച് സളിബളിഎസച്ച്ഇ അണ്
എയച്ച്ഡഡച്ച് വളിദദങ്കാലയങ്ങള്കച്ച് അസഗജീകങ്കാരസ നല്കല്, സ്കൂള്
മേങ്കാതനജര്മേങ്കാതരങ്കാടടെങ്കാപസ തചര്ന്നച്ച് വളിദദങ്കാലയങ്ങള് അടെച്ചുപൂട്ടങ്കാന അനമേതളി നല്കല്
എന്നളിങ്ങടന ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാലയങ്ങളുടടെ വളിശതങ്കാസദത തകര്കങ്കാന യഡളിഎഫച്ച്
സര്കങ്കാര് നടെത്തളിയ ടചയ്തളികള്കച്ച് ഒതട്ടടറ ഉദങ്കാഹരണസ ചൂണ്ടെളികങ്കാണളികങ്കാനങ്കാകുസ.
യഡളിഎഫച്ച് സര്കങ്കാര് അടെച്ചുപൂട്ടങ്കാന തജീരുമേങ്കാനളിച്ച നങ്കാലച്ച് വളിദദങ്കാലയസ
ഏടറ്റെടുത്തങ്കാണച്ച് എല്ഡളിഎഫച്ച് സര്കങ്കാര് ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ സസരക്ഷണത്തളിനച്ച്
തുടെകസകുറളിച്ചതച്ച്. അഞ്ചുവര്ഷസടകങ്കാണ്ടെച്ച് 7000 തകങ്കാടെളി രൂപ ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ
തമേഖലയടടെ സസരക്ഷണത്തളിനങ്കായളി ടചലവഴെളികങ്കാന തജീരുമേങ്കാനളിച്ചു. ഈവര്ഷസതടന്ന
തകരളത്തളിടല 45,000 കച്ച്ളങ്കാസ്മുറളി ഹഹടടെകങ്കാകുകയങ്കാണച്ച്. ഹപലറ്റെച്ച് തപ്രങ്കാജകങ്കായളി
നങ്കാലു മേണ്ഡലങ്ങളളില് അധദയനവര്ഷങ്കാരസഭത്തളില്തടന്ന ഈ നളിലയളില്
പ്രവര്ത്തനസജ്ജമേങ്കാകുസ. ഓതരങ്കാ നളിതയങ്കാജകമേണ്ഡലത്തളിലുസ ഒരു വളിദദങ്കാലയസ
മേളികവളിടന്റെ തകന്ദ്രമേങ്കാകുന്നു. വരുസവര്ഷങ്ങളളില് മുഴുവന വളിദദങ്കാലയങ്ങളുസ
ഇങ്ങടനയങ്കാകളി മേങ്കാറ്റെങ്കാനങ്കാണച്ച് തജീരുമേങ്കാനസ. 1000 തകങ്കാടെളി രൂപയങ്കാണച്ച് ഇതളിനച്ച്
വകയളിരുത്തളിയതച്ച്. കടുതല് കുട്ടളികളുള്ള സര്കങ്കാര് വളിദദങ്കാലയങ്ങള്കച്ച് അതളിടന്റെ
ടഭദൌതളികസങ്കാഹചരദസ ടമേച്ചടപടുത്തങ്കാന മൂന്നുതകങ്കാടെളി രൂപവജീതസ നല്കുസ. എയച്ച്ഡഡച്ച്
വളിദദങ്കാലയങ്ങള്കച്ച് ചരളിത്രത്തളില് ആദദമേങ്കായളി സര്കങ്കാര് ഫണ്ടെച്ച് അനവദളിച്ചളിരളിക്കുന്നു.
200 വര്ഷസ പളിന്നളിട്ട സര്കങ്കാര് എയച്ച്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകള്കച്ച് ഫണ്ടെച്ച് അനവദളികങ്കാനള്ള
തജീരുമേങ്കാനവസ ആതവശകരമേങ്കാണച്ച്. ഹയര് ടസകനഡറളി തമേഖലയളില്മേങ്കാത്രസ
രണ്ടെങ്കായളിരത്തഞ്ഞൂറളിതലടറ പുതളിയ തസ്തളികകള് അനവദളിക്കുസ. കഴെളിഞ
അഞ്ചുവര്ഷവസ ഒരു തസ്തളികയസ സ്കൂള്തമേഖലയളില് അസഗജീകരളിച്ചളിരുന്നളില. ഈ
സര്കങ്കാര് അധളികങ്കാരത്തളില് വന്നതശഷസ നങ്കാലങ്കായളിരത്തളിലധളികസ തസ്തളികകള്കച്ച്
അസഗജീകങ്കാരസ നല്കളി. എലങ്കാ വളിദദങ്കാലയങ്ങളളിലുസ ഹജവഹവവളിധദ പങ്കാര്ക്കുസ ഓതരങ്കാ
മേണ്ഡലത്തളിലുസ വളിദദങ്കാര്ഥളികള്കങ്കായളി കലങ്കാകങ്കായളിക പങ്കാര്ക്കുസ സങ്കാപളികങ്കാനങ്കാണച്ച്
തജീരുമേങ്കാനസ.
മേണ്ഡലത്തളില് ഒന്നുവജീതസ നജീന്തല്ക്കുളസ, ഓട്ടളിസസ ബങ്കാധളിച്ച കുട്ടളികള്കച്ച്
മേളികച്ച പരളിശജീലനത്തളിനച്ച് ഓട്ടളിസസ പങ്കാര്ക്കുകള്, തകരളത്തളിടല എലങ്കാ ഹപ്രമേറളി,
ഹഹസ്കൂള്, ഹയര് ടസകനഡറളി സ്കൂളുകള്ക്കുസ ഹഹ സജീഡച്ച് ഇന്റെര്ടനറ്റെച്ച്
കണക്ഷന, ഉച്ചഭക്ഷണ വളിതരണത്തളിനച്ച് മേതളിയങ്കായ ഫണ്ടെച്ച് (640 തകങ്കാടെളി) സ്കൂളുകള്
തകന്ദ്രജീകരളിച്ചച്ച് 1000 കലങ്കാകങ്കാരനങ്കാര്കച്ച് ടഫതലങ്കാഷളിപച്ച്, 200 പഞങ്കായത്തുകള്കച്ച്
ഭളിന്നബുദ്ധളിതശഷളിയള്ള കുട്ടളികള്കങ്കായളി ബഡച്ച്സച്ച് സ്കൂളുകള്, ഉപകരണങ്ങള്കങ്കായളി
40 തകങ്കാടെളിയടടെ വകയളിരുത്തല്, പട്ടളികജങ്കാതളി- വര്ഗ ടപണ്കുട്ടളികള്കച്ച്

വങ്കാത്സലദനളിധളി തുടെങ്ങളി തകരളത്തളിടന്റെ ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ തമേഖലയളില് നളിരവധളി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കങ്കാണച്ച് സര്കങ്കാര് തുടെകമേളിട്ടതച്ച്. ഈ അധദയനവര്ഷസ പത്തച്ച്
ശതമേങ്കാനസ കുട്ടളികള് അധളികമേങ്കായളി ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാലയങ്ങളളില് എത്തളിതച്ചരണടമേന്ന
ലക്ഷദമേളിട്ടങ്കാണച്ച് സര്കങ്കാര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണസ ടചയ്തളിരളിക്കുന്നതച്ച്.
സര്കങ്കാര് പ്രഖദങ്കാപളിച്ച പദ്ധതളികള് നടെപങ്കാകങ്കാനസ മുഴുവന വളിദദങ്കാലയങ്ങടളയസ
മേളികവളിടന്റെ തകന്ദ്രങ്ങളങ്കാകളി മേങ്കാറ്റെങ്കാനസ വളിദദങ്കാഭദങ്കാസ സസരക്ഷണയജസ
പ്രഖദങ്കാപളിച്ചളിരളിക്കുകയങ്കാണച്ച്. അധദങ്കാപകരുസ വളിദദങ്കാര്ഥളികളുസ രക്ഷളിതങ്കാകളുസ
ടപങ്കാതുസമൂഹമേങ്കാടകത്തടന്നയസ ഈ യത്നത്തളില് പങങ്കാളളികളങ്കാകണസ.
അതളിനതവണ്ടെളിയള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളങ്കാണച്ച് ഇനളി നമുകച്ച് അടെളിയന്തരമേങ്കായളി
ഏടറ്റെടുതകണ്ടെതച്ച്.
ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാലയങ്ങള് ടമേച്ചടപടുത്തങ്കാന ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ
സസരക്ഷണയജവമേങ്കായളി മുതന്നങ്കാടതപങ്കാകുതമങ്കാള്ത്തടന്ന പ്രതളിതലങ്കാമേകരങ്ങളങ്കായ
നളിലപങ്കാടുകള്ടകങ്കാണ്ടെച്ച് അതളിടന തുരങസവയങ്കാന തല്പരകക്ഷളികള്
മുതന്നങ്കാടവരുന്നുണ്ടെച്ച്. അണ് എയച്ച്ഡഡച്ച് തലങ്കാബളികള്, ഹഗഡച്ച് തലങ്കാബളികള്,
മേതസങ്കാമുദങ്കായളിക ശക്തളികള്, കച്ചവടെതങ്കാല്പരദസ മേങ്കാത്രമുള്ള ചളില മേങ്കാതനടജ്മെന്റുകള്,
വളിദദങ്കാഭദങ്കാസ വദവസങ്കായളികള് എന്നളിവടരലങ്കാസ ഇതളിനങ്കായളി ഒത്തുകടെളിയളിരളിക്കുന്നു.
മേങ്കാധദമേങ്ങടള ഉപതയങ്കാഗളിച്ചച്ച് നടെത്തളിയ പ്രചങ്കാരണസ ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ തമേഖലടയ
രക്ഷളികങ്കാനള്ളതല, മേറളിച്ചച്ച് ഇത്തരസ ശക്തളികടള സഹങ്കായളികങ്കാനതവണ്ടെളിമേങ്കാത്രമേങ്കാണച്ച്.
ഈ തമേഖലയളില് പ്രവര്ത്തളിക്കുന്ന ചളില അധദങ്കാപകസസഘടെനകളുസ
വളിദദങ്കാര്ഥളിസസഘടെനകളുസ ഇരളിക്കുന്ന ടകങ്കാമച്ച് മുറളിക്കുന്ന സമേജീപനമേങ്കാണച്ച്
സതജീകരളിക്കുന്നതച്ച്. അധദങ്കാപക ശങ്കാക്തജീകരണത്തളിനതവണ്ടെളി നടെത്തളിയ കച്ച്ളസറുകള്
ചളില സസഘടെനകള് ബഹളിഷ്കരളികങ്കാന തജീരുമേങ്കാനളിച്ചതുസ ഇതത
ലക്ഷദസവച്ചുതടന്നയങ്കാണച്ച്. എന്നങ്കാല്, എലങ്കാ അധദങ്കാപകരുസ
(പ്രതളിപക്ഷസസഘടെനകളളില് അസഗതതടമേടുത്തവര് ഉള്ടപടടെ) ഈ കച്ച്ളസറളില്
പടങടുത്തതച്ച് ബഹളിഷ്കരണപ്രഖദങ്കാപനസ അവര് ടചവളിടകങ്കാണ്ടെളില എന്നതളിനങ്കാലങ്കാണച്ച്.
ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ തമേഖല നന്നങ്കാകണടമേന്നുസ തങ്ങളുടടെ സ്കൂളുകളളില് കുട്ടളികള്
വര്ധളികണടമേന്നുസ അവര് ആഗ്രഹളിക്കുന്നു
ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാലയങ്ങള് തകരുന്നതച്ച് അധദങ്കാപകസമൂഹത്തളിടന്റെ മേങ്കാത്രസ പ്രശ്നമേല. ഒരു
ഭങ്കാഗത്തച്ച് സമൂഹടത്തയങ്കാടക വര്ഗജീയമേങ്കായളി ധ്രുവജീകരളികങ്കാനസ ടപങ്കാതു ഇടെങ്ങള്
ഇലങ്കാതങ്കാകങ്കാനമുള്ള ശ്രമേസ നടെന്നുവരുന്നു. മേതനളിരതപക്ഷത തകര്ത്തുടകങ്കാതണ്ടെ
അവര്കളിതച്ച് സങ്കാധദമേങ്കാക. തകരളത്തളിടന്റെ സമേഗ്രമേങ്കാറ്റെത്തളിനച്ച് അടെളിത്തറയങ്കാതകണ്ടെ
ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ തമേഖല, എലങ്കാ അര്ഥത്തളിലുസ മേളികവറ്റെതങ്കാകങ്കാന സര്കങ്കാര്
പ്രഖദങ്കാപളിച്ചളിടള്ള ടപങ്കാതുവളിദദങ്കാഭദങ്കാസ സസരക്ഷണയജസ വളിജയളിപളികങ്കാന ജനകജീയ
പങങ്കാളളിത്തസ ഉറപ്പുവരുത്തണസ
( Taken form Dhesabhimani daily on April 18, 2017 )

