
ദയഺപഽരം വ഻ദയഺഭ്യഺസ-സഺംസ്ക്കഺര഻ക കകന്ദ്രത്ത഻ലല പാര്വ്വവ഻ദയഺര്വ്ഥ഻-അദ്ധ്യഺപക-അനദ്ധ്യഺപകര്വ്ക്ക് ദയഺപഽരം 
പഺന്ദ്രണ്  സ഻.ര഻ അബ്ദുറഹ഼ം എഴഽതഽന്ന കത്ത്. 

ദയഺപഽരം കാട്ടഺയ്മയ഻ീല പ്പ഻യീെട്ട അംഗങ്ങുള,  

സഽഖമഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്ന് വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നഽ. 34 വര്ഷംമഽപ് ് ദയഺപഽരം ്ന്ന ുകപ്്ീ്െറിയ഻യഽള 
ആുലഺചനകളഺരംഭ഻ക്കഽുപ് ഺള്  സഺമാഹയസമത്വം, അനഺഥശഺക്ത഼കരണം, വ഻ദയഺഭയഺസപ്പവര്്നം, 
മുത്ത്രകാട്ടുജ഼വ഻ത്ം ്ന്ന഻വീയെറിയ഻യഽള ച഻ല സവപ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും, പ഻ീന്ന 'ഭക്ഷണുമഺ മരഽുന്നഺ 
വ഻ദയഺഭയഺസുമഺ ക഻ട്ടഺീത് കഷ്ടീെടഽന്ന ആര്ക്കഽം അവരഽീട പ്പുദശുമഺ മത്ുമഺ ുനഺക്കഺീത് അഭയമായഺനമഺയ഻ 
ദയഺപഽരം വളരണം' ്ന്ന ൂശഖ് അന്സഺര഻യഽീട പ്പഺര്ത്ഥനഺവഺചകവഽം മഺപ്ത്ുമ നമഽക്ക് 
സവന്തമഺയഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽളു. ഇന്ന് ഒരഽപഺട് സഽമനസ്സുകളുീട ആത്മഺര്ത്ഥവഽം ന഻ബ്ദവവഽം ന഻സവഺര്ത്ഥവഽമഺയ 
പ്പവര്്ന്഻ലാീട നുഽീട കഺപ് വല വല഻ീയഺരഽ ദര്ശന്഻്ീറ ീചറ഻ീയഺരഽ ുകപ്്മഺയ഻ മഺറ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

ദയഺപഽരം ഒരഽ മുനഺഭഺവമഺണ്; പ്പവര്്നര഼ത്഻യഺണ്; പ്ക഻യഺത്മകമഺയ സഺമാഹയജ഼വ഻ത്്഻് വഴ഻ 
ന഻ര്ുേശ഻ുക്കണ്ട ഒരഺശയമഺണ് ്ങ്ക഻ല്  ഈ ുകപ്്ം ന഻ലന഻ല് ുക്കണ്ടത് ആദയം ദയഺപഽര്ഽകഺരഽീട ഉണര്വുള 
മനസ്സ഻ലഺണ്. ദയഺപഽര്ഽകഺര്  ്ന്നത്ഽീകഺണ്ട് ഉുേശ഻ക്കഽന്നത് ഇവ഻ീട പഠ഻ച്ചവരഽം പഠ഻ക്കഽന്നവരഽം, 
പഠ഻െ഻ക്കഽന്നവരഽം ുജഺല഻ ീചയ്യുന്നവരഽം ീചയ്ത്഻രഽന്നവരഽം സഹഺയ഻ച്ചവരഽം സഹഺയ഻ക്കഽന്നവരഽമഺയ ്ലലഺ 
അദ്ധ്യഺപകഅനദ്ധ്യഺപകവ഻ദയഺര്ത്ഥ഻രക്ഷഺകര്്ിവ഻ഭഺഗങ്ങളും വ഻വ഻ധ മഺുനജ഻ംമ് കുറിയ഻ അംഗങ്ങളും 
സന്നദ്ധ്ുസവകരഽമടങ്ങ഻യ കാട്ടഺയ്മീയയഺണ്. ഈ ആളുകള഻ലഺണ് ദയഺപഽരം ന഻ലന഻ല്ക്കഽന്നത് ്ന്ന്  ഺന്  
വ഻ചഺര഻ക്കഽന്നഽ. അവുരഺട് ച഻ല കഺരയങ്ങള്  പറയഺനഺണ഼ കഽറ഻െ്. 

ദയഺപഽരം അട഻മായഺനപരമഺയ഻ ച഻ല മാലയങ്ങളഺണ് ്ന്ന് നഺം ആവര്്഻ച്ച് പറയഺറഽണ്ട്. അത്ഽീകഺണ്ടഽത്ീന്ന 
ഒരഺള്  ദയഺപഽര്ഽകഺരനഺവഽന്നത്ഽം അലലഺത്ഺവഽന്നത്ഽം സഺന്ന഻ധയംീകഺുണ്ടഺ അധ഻കഺരംീകഺുണ്ടഺ 
സമയംീകഺുണ്ടഺ ആവശയംീകഺുണ്ടഺ അലല; മനസ്സുീകഺണ്ടഺണ്. ുലഺക്഻്ീറ ഏത് ഭഺഗ്഻രഽന്നഺവീട്ട, 
പഺവീെട്ടവരഽം അഗത്഻കളുമഺയ ആളുകള്ക്കഽുവണ്ട഻ ുവദന഻ക്കഽകയഽം അവര്ക്കഽുവണ്ട഻ കഴ഻യഽന്നത് ീചയ്യഺന്  
പ്ശമ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽീണ്ടങ്ക഻ല്  ന഻ങ്ങള്  ദയഺപഽര്ഽകഺരഺീണന്ന്  ഺന്  പറയഽം. ദയഺപഽര്ഽത്ീന്ന ഇരഽന്ന് 
പ഼ഡ഻ത്ീരയഽം ചാഷ഻ത്ീരയഽം ത്ള഻ക്കളയഽന്ന, മത്്഻്ുറുയഺ ജഺത്഻യഽുടുയഺ വര്ണ്഻്ുറുയഺ 
ല഻ംഗ്഻്ുറുയഺ ുപര഻ല്  ആളുകുളഺട് ീവറഽെ് സാക്ഷ഻ക്കഽന്ന കഺരഽണയമ഻ലലഺ് മനസ്സ഻്ീറ ഉടമകള്  
ദയഺപഽ്ഽകഺരലലത്ഺനഽം. ആ അര്ത്ഥ്഻ല്  പാര്വവ഻ദയഺര്ത്ഥ഻കള് , പാര്വഅദ്ധ്യഺപകര്  ത്ഽടങ്ങ഻യ 
പ്പുയഺഗങ്ങള്  നുഽീട കഺരയ്഻ല്  സഺുങ്കത്഻കത്കള്  മഺപ്ത്മഺണ്. ആ കഺഴ്ചെഺുടഺീടയഺണ് ഈ 
കീ്ഴഽത്ഽന്നത്. ്്ീറ പ്പഺയവഽം ആുരഺഗയവഽം നുഽീട ചര഻പ്ത്സഺഹചരയവഽം അത്ഺവശയീെടഽന്നഽ ്ന്ന് 
ുത്ഺന്നഽന്നഽ. 

 



ദയഺപഽര്഻്ീറ വഴ഻ ന഻ശ്ചയ഻ച്ചത്഻ല് , മായഺപന്഻്ീറ വളര്ച്ച സഺധയമഺക്ക഻യത്഻ല് , ഈ കാട്ടഺയ്മയഽീട 
ഹിദയത് ഒരഽക്ക഻ീയടഽ്ത്഻ല്  മര഻ച്ചുുപഺയവരഽം ജ഼വ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നവരഽമഺയ ഒരഽപഺട് ുപരഽീട മനസ്സും 
അധവഺനവഽം പ്പഺര്ത്ഥനയഽമഽണ്ട്. ഇവ഻ടീ് വ഻ദയഺഭയഺസന഻ലവഺര്഻നഽം സഺംവലക്കഺര഻കഺന്തര഼ക്ഷ്഻നഽം 
ന഻ങ്ങുളഺുരഺരഽ്രഽം സവന്തമഺയ സംഭഺവനകളര്െ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ആ പഺരപ് രയ്഻് ്ലലഺ ദയഺപഽര്ഽകഺരഽം 
അവകഺശ഻കളും ചഽമത്ലീെട്ടവരഽമഺണ്. ഈ കാട്ടഺയ്മീയ സജ഼വമഺക്കഽന്നത്ഽത്ീന്ന ഈ പങ്കഽീവയ്പഺണ്. 
മായഺപനീ് അത്഻്ീറ ഉയരങ്ങള഻ുലക്കഽം ആഴങ്ങള഻ുലക്കഽമഽള വ഻കഺസ്഻ല്  സഹഺയ഻ക്കഺനഽം 
മായഺപകമാലയങ്ങള഻ല്ന഻ന്ന് അകലഺീത് സംരക്ഷ഻ച്ചുുപഺരഺനഽം ദയഺപഽര്഻്ീറ ദര്ശന്഻നഽം ദതത്യ്഻നഽം 
ഏീത്ങ്ക഻ലഽം ത്ര്഻ലഽള ുദഺഷം വരഺന്  ുപഺകഽന്നത്ഺയ഻ കണ്ടഺല്  അത്഻ീനത്഻ീര ത്഻രഽ്ല്  ശക്ത഻യഺയ഻ 
ന഻ലീകഺളഺനഽം കഺവലഺയ഻ ഉണ്ടഺുവണ്ടത് ഓുരഺ ദയഺപഽര്ഽകഺരനഽമഺണ്. ഈ സമാഹു്ഺടഽം ഈ 
മണ഻ുനഺടഽമഽള ഉ്രവഺദ഻്മഺയ഻ അവര്  ഈ ബഺധയത്ീയ കഺണണം ്ന്നഺണ് ്്ീറ അഭയര്ത്ഥന. 

മഽുന്നഺട്ടുള വഴ഻. 

മാന്ന് ത്ല്഻ല്  ദയഺപഽര്ഽകഺര്  പ്പവര്്഻ക്കണം ്ന്ന് ്ന഻ക്ക് ുത്ഺന്നഽന്നഽന ുകപ്്്഻്ീറ വളര്ച്ചക്കഺയ഻; 
കാട്ടഺയ്മയഽീട ന഻ലന഻ല്പ഻നഺയ഻; സമാഹ്഻്ീറ നന്ഩക്കഺയ഻. 

1. ദയഺപഽരം ുകപ്്്഻്ീറ വളര്ച്ചന  
ുലഺക്഻്ീറ പല ഭഺഗങ്ങള഻ലഺയ഻ പ്പവര്്഻ക്കഽന്ന ദയഺപഽര്ഽകഺര്ക്ക് മായഺപന്഻്ീറ നട്഻െ഻ല്  
ീചയ്യഺന്  കഴ഻യഽന്ന ഏറിയവഽം വല഻യ സഹഺയം അക്കഺദമ഻കത്ല്഻ലഽള ൂവദമ്ധയം ീമച്ചീെടഽ്ഺനഽള 
സഹകരണമഺണ്. ന഻ങ്ങളുീട പഠനം, ുജഺല഻ ്ന്ന഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട് ൂകവന്ന അറ഻വഽം അനഽഭവവഽം 
ദയഺപഽര്് ഇുെഺള്  പഠ഻ക്കഽന്ന കഽട്ട഻കളുമഺയഽം അദ്ധ്യഺപകരഽമഺയഽം പങ്കഽീവയ്ക്കഽക. കഺരയക്ഷമമഺയ 
ഡ഻ജ഻റിയല്  ീടക്ുനഺളജ഻യഽീട ഇക്കഺല്് ഓണ്ൂലന഻ലാീടയഽം സഺധ഻ക്കഽന്നവര്ക്ക് ുനര഻ട്ടും ഈ പങ്കഺള഻്ം 
ആകഺം. ദയഺപഽരീ് മായഺപനങ്ങളും സഺംവലക്കഺര഻ക ുവദ഻കളും ഇ്രം പര഻പഺട഻കള്  'ുകഺ-ഓര്ഡ഻ുനറിയ്' 
ീചയ്യഺനഺയ഻ ഒരഺള്ക്ക് ചഽമത്ല ീകഺടഽക്കണീമന്ന ന഻ര്ുേശം ഉയര്ന്ന഻ട്ടുണ്ട്. അത്നഽസര഻ച്ച് ഇ്രം 
സഺധയത്കളും മഺനവലഽം ജാണ്  മഺസു്ഺീട ത്യ്യഺറഺകഽം ്ന്നഺണ് പ്പത്഼ക്ഷ. അത്഻ല്  ന഻ങ്ങീളലലഺവരഽം 
കഴ഻യഽംവ഻ധം സഹകര഻ക്കണം.  
 ഇത്ഽുപഺീല്ീന്ന പ്പധഺനമഺണ് ന഻ങ്ങളറ഻യഽന്ന, ന഻ങ്ങീള അറ഻യഽന്ന സഽമനസ്സുകള്ക്ക് ദയഺപഽരീ് 
പര഻ചയീെടഽ്ല്. ദയഺപഽര്഻്ീറ വളര്ച്ച ഒരഺശയ്഻്ീറ വളര്ച്ചയഺണ് ്ന്നത്ഽീകഺണ്ടഽത്ീന്ന ഇ്രം 
പര഻ചയീെടഽ്ലഽകള്ക്ക് വല഻യ വ഻ലയഽണ്ട്. വ഻നംകഺനംീകഺുണ്ടഺ പര഻ച഻ത് വലയംീകഺുണ്ടഺ 
സഺന്ന഻ധയംീകഺുണ്ടഺ പ്പഺര്ത്ഥനീകഺുണ്ടഺ സഺപ് ്഻കുപ്സഺത്സ്സുകള്ീകഺുണ്ടഺയഺീത്ഺരഽ സതകരയവഽം 
പര഻ഗണനയഽം പ്പത്഼ക്ഷ഻ക്കഺീത്സഹകര഻ക്കഺന്  അവര഻ല്  ച഻ലര്  ത്യ്യഺറഺുയക്കഺം. ഇീലലങ്ക഻ല്ത്ീന്ന ഈ 
ആുലഺചനകള്  ആകഺവഽന്ന഻ടു്ഺളം വയഺപകമഺവീട്ട. ഈ ദതത്യ്഻ല്  ന഻ങ്ങീള സഹഺയ഻ക്കഺന്  ആവശയമഺയ 



ുപ്ബഺഷറഽം വ഼ഡ഻ുയഺകളും നയാവല ീലറിയറഽം ത്യ്യഺറഺക്കഽന്ന പണ഻ ത്ഽടങ്ങ഻ക്കഴ഻ഞ്ഞഽ. അത്ഽം ജാണ്മഺസു്ഺീട 
ആവശയക്കഺരഽീട കയ്യ഻ീല്഻ക്കഺനഽള പ്ശമം നടക്കഽന്നഽീവന്നഺണ് മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നത്. 

2. കാട്ടഺയ്മയഽീട ന഻ലന഻ല്െ്ന  
 ഏത് കാട്ടഺയ്മയഽം ന഻ലന഻ല്ക്കഽന്നത് ദതത്യുബഺധ്഻്ീറയഽം ൂവകഺര഻കമഺയ അടഽെ്഻്ീറയഽം രണ്ട് 
ത്ല്഻ലഺണ്. ദതത്യുബഺധമഽറെ഻ക്കഺന്  ഓുരഺ നഗര്഻ലഽം ദയഺപഽരം കാട്ടഺയ്മയഽീട ുയഺഗങ്ങള്  
സംഘട഻െ഻ച്ച് മായഺപന്഻്ീറ മാലയങ്ങീളയഽം പ്പവര്്നര഼ത്഻ീയയഽം വ഻ശദമഺയ഻ ഓുരഺ അംഗ്഻നഽം 
പര഻ചയീെടഽ്ഽന്ന സംവ഻ധഺനം ത്ഽടങ്ങഺവഽന്നത്ഺണ്. അത്ഽുപഺീല്ീന്ന ദയഺപഽര്ഽകഺര്  
വ഻ദയഺഭയഺസ്഻ുനഺ മരഽന്ന഻ുനഺ ബഽദ്ധ്഻മഽട്ടുകുയഺ ഒരപര഻ച഻ത് നഗര്഻ീല്഻യഺല്  ന഻സ്സഹഺയഺവമായ 
ുത്ഺന്നഽകുയഺ ഉപര഻പഠനുകപ്്്഻ീല്഻യഺല്  വഴ഻യറ഻യഺീത് വ഻ഷമ഻ക്കഽകുയഺ സഹഺയ്഻നഺരഽമ഻ീലലന്ന് 
ുപട഻ുക്കണ്ട഻വര഻കുയഺ ീചയ്യരഽത്. ഇത്഻നഺയ഻ പ്പുത്യകം വ഻ദയഺഭയഺസ ന഻ധ഻ുയഺ ച഻ക഻ത്സഺന഻ധ഻ുയഺ നന്നഺയ഻ 
പ്ലഺന്  ീചയ്ത് ത്ഽടങ്ങഺവഽന്നത്ഽം Mentoring cells ഓുരഺ മായല്ഽം ആരംഭ഻ക്കഺവഽന്നത്ഽമഺണ്. 

3. സമാഹ്഻്ീറ നന്ഩന  
ഓുരഺയ഻ടീ്യഽം ദയഺപഽരം കാട്ടഺയ്മകള്  അത്ഺത്഻ടീ് ഏീത്ങ്ക഻ലഽം ീചറഽുത്ഺ വലഽുത്ഺ ആയ 
സഺമാഹയപ്പശ്നീ് ഏീറിയടഽ്് ുപഺസ഻റിയ഼വ് ആയ഻ ്ീന്തങ്ക഻ലഽം ീചയ്യുന്നത് നന്നഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
(ഫലപ്പദമഺവഺന്  ത്ഽടക്ക്഻ല്  വളീര ീചറ഻യ 'ടഺവലക്' ആയ഻ര഻ക്കഽം നലലത്). വന്നഗരങ്ങള഻ല്  അത് 
ുചര഻ന഻വഺസ഻കള്ക്ക് ുവണ്ട഻യഺവഺം, നഺട്ട഻ല്  പര഻മായ഻ത്഻ക്കഽുവണ്ട഻യഺവഺം, പട഻ഞ്ഞഺറന്ുദശങ്ങള഻ല്  
ആപ്ഫ഻ക്കന്അുമര഻ക്കക്കഺര്ുക്കഺ കഷ്ടീെടഽന്ന കഽട഻ുയറിയക്കഺര്ുക്കഺ ുവണ്ട഻യഺവഺം, അറബ് നഺടഽകള഻ല്  ുലബര്  
കയഺപ് ഻ല്  കഴ഻യഽന്നവര്ക്ക് ുവണ്ട഻യഺവഺം.  
പഺവീെട്ടവരഽീട അവകഺശങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചും മത്ജഺത്഻ സമഽദഺയങ്ങളും രഺപ്ഷ്ട഼യ പഺര്ട്ട഻കളുംത്ു഻ല്  
ന഻ലന഻ല്ുക്കണ്ട സതഹിദഺന്തര഼ക്ഷീ്ക്കഽറ഻ച്ചും ്ഴഽത്ഽകയഽം പറയഽകയഽം ീചയ്ത്ഽീകഺണ്ട഻ര഻ുക്കണ്ടത് 
ഇത്ഽുപഺീല്ീന്ന അത്യഺവശയമഺണ്. സഺമാഹയമഺധയമങ്ങള഻ലാീടയഽം ബഹഽജനമഺധയമങ്ങള഻ലാീടയഽം ജഺപ്ഗത് 
പഽലര്്ഽന്ന ആത്മവ഻ശവഺസമഽള ഒരഽ ീചറ഻യ കാട്ടഺയ്മ ഇവ഻ീടയഽീണ്ടന്ന് പറഞ്ഞഽീകഺണ്ട഻ര഻ുക്കണ്ടത് 
പരവലപര സംശയവഽം ഭ഼ത്഻യഽം ീവറഽെും സഺപ് ്഻കസവഺര്ത്ഥത്യഽം പടര്്ഺന്  പ്ശമ഻ക്കഽന്ന ഈ 
കഺല്഻്ീറ ആവശയകത്യഺണ്.  
ഇെറഞ്ഞീത്ഺീക്ക ആശയങ്ങളഺണ്. ഇവയ്ക്ക് പ്പവര്്നരാപം ഉണ്ടഺക്ക഻ നടെ഻ലഺക്ക഻ ്ടഽുക്കണ്ടത്ഽണ്ട്. 
അകീലയഽളവുരഺീടന്നുപഺീല ഇക്കഺരയങ്ങള്  ഇന്ന് ദയഺപഽരീ് സംവ഻ധഺനീ് നട്഻ീക്കഺണ്ടഽുപഺവഽന്ന 
യഽവന഻രുയഺടഽം  ഺന്  പങ്കഽീവക്കഽന്നഽണ്ട്. അവര്  ന഻ങ്ങീള ബന്ധീെടഽുപ് ഺള്  കാീട ന഻ല്ക്കണീമന്നഺണ് 
അുപക്ഷ. ഈ പ്പവര്്നങ്ങളുീട ന഻യമസഺധഽത്ീയെറിയ഻ ചര്ച്ച ീചയ്ത് ച഻ല ത്഼രഽമഺനങ്ങീളടഽക്കഽന്നത്഻നഽം 
ന഻ങ്ങളുീട പങ്കഺള഻്ം ുവണം. അത്഻് ുശഷുമ കഺരയങ്ങള്  ീചയ്ത് ത്ഽടങ്ങഺനഺവാ ്ന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.  
ഓര്ു഻ുക്കണ്ടത്ന 



അവസഺനമഺയ഻ ച഻ല കഺരയങ്ങള്കാട഻ പറഞ്ഞഽീവുക്കണ്ടത്ഽീണ്ടന്ന് ുത്ഺന്നഽന്നഽന 

1. ജ഼വ഻ത്്഻്ീറ ച഻ല ഘട്ടങ്ങീള അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺനഽം അ്രം ുമഖലകള഻ീല്ഺനഽം പര഻ശ഼ലനുമഺ 
അനഽഭവുമഺ നല്കഽന്ന ഒരഽ ുവദ഻ ്ന്നത്഻നെുറം ദയഺപഽര്ഽന഻ന്ന് ്ീന്തങ്ക഻ലഽം ക഻ട്ടുീമുന്നഺ ുവണീമുന്നഺ 
ഒര഻ക്കലഽം വ഻ചഺര഻ക്കരഽത്ുപുരഺ, പണുമഺ, സതകരയങ്ങുളഺ ഒന്നഽം. ദയഺപഽര്ഽന഻ന്ന് ്ന്ത് ക഻ട്ടുീമന്നലല, 
ദയഺപഽര്഻ലാീട സമാഹ്഻് ്ന്ത് ീകഺടഽക്കഺന്  പറിയുീമന്ന ഉുേശു്ഺീടയഺവണം ്ന്ത഻ലഽം 
പീങ്കടഽക്കഽന്നത്. 

2. ദയഺപഽര്഻് അട഻മായഺനപരമഺയ഻ രണ്ട് മാലയ ുപ്സഺത്സ്സുകളഺണഽളത്ന മഺനവ഻കത്, ഇന്തയ ്ന്ന രഺപ്ഷ്ട഼യ 
സഺമാഹയഺദര്ശവഽം ഇവലലഺീമന്ന ആത്മ഼യ ധഺര്ു഻കസവുംയവഽം. ഇവ ഒര഻ക്കലഽം വ഻രഽദ്ധ്മലല; പരവലപര 
പാരകമഺണ്. അത്ഽീകഺണ്ടഺണ് ദയഺപഽരം നട്ഽന്ന പ്ടസ്റ്റ഻്ീറ ുപര് അല്  ഇവലലഺം ചഺര഻റിയബ഻ള്  പ്ടസ്റ്റ് 
്ന്നഺയത്ഽം ദയഺപഽര്഻്ീറ സമഺരംഭം ആഗസ്റ്റ് പത്഻നവും഻നഺയത്ഽം. ്ന്നഽീവച്ച് ഭാമ഻ശഺവലപ്ത്പരുമഺ 
സഺമഽദഺയ഻കുമഺ ആയ സങ്കഽച഻ത്ത്വം നമഽീക്കഺര഻ക്കലഽം ഉണ്ടഺവരഽത്. ആുഗഺള഼യവഽം ധഺര്ു഻കവഽമഺയ ഒരഽ 
കഺഴ്ചെഺട് നമഽീക്കന്നഽം ഉണ്ടഺവണം. 

3. ദയഺപഽരം ഒന്ന഻നഽം ്ത്഻രഺയലല, ച഻ലത്഻നഽുവണ്ട഻യഺണ് മായഺപ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്ഽം ഇന്നഽവീര ജ഼വ഻ച്ചുുപഺന്നത്ഽം. 
സവന്തം മാലയങ്ങള്  ആത്മഺര്ത്ഥമഺയഽം ഫലവ്ഺയഽം പറഞ്ഞഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽുപ് ഺള് , അത്഻നഽുവണ്ട഻ 
പ്പവര്്഻ക്കഽുപ് ഺള്  ച഻ലത്഻് നഺം ്ത്഻രഺയ഻ ന഻ല്ുക്കണ്ട഻ വുന്നക്കഺം. വ഻ദയഺഭയഺസ രംഗ്് വന്ന 
കുപ് ഺളവല്ക്കരണം, സഺമാഹ഻കമഺയ വര്ഗ഼യവല്ക്കരണം, ഏത് മത്്഻ല്ന഻ന്നഽമഽള മത്രഺപ്ഷ്ടവഺദം, 
നശ഼കരണഺത്മകത്, വലപ്ത്഼കളും ക഼ഴഺളവ഻ഭഺഗങ്ങളും ുനര഻ടഽന്ന സഺംവലക്കഺര഻ക അന഼ത്഻ ്ന്ന഻വീക്കത്഻രഺയ഻ 
ത്ഽടക്കംമഽത്ല്  ്ടഽ് ന഻ലപഺടഽകള്  ഇങ്ങീന ഉണ്ടഺയത്ഺണ്. അത്഻നഺല്ത്ീന്ന അവീയ 
മഽറഽീകപ഻ട഻ച്ചുീകഺണ്ടഽത്ീന്നുവണം ദയഺപഽരം കാട്ടഺയ്മ മഽുന്നഺട്ട് ുപഺവഺന് . 

4. രഺപ്ഷ്ട഼യവഽം സഺമഽദഺയ഻കവഽമഺയ സംഘടനകളഺല്  പലത്ഺയ഻ വ഻ഭജ഻ക്കീെട്ട നുഽീട നഺട്ട഻ല്  ഏീത്ങ്ക഻ലഽം 
പഺര്ട്ട഻യഽീടുയഺ സംഘടനയഽുടുയഺ പ്പുത്യക ത്ണല഻ലലലഺീത്യഺണ് ദയഺപഽരം വളര്ന്നത്. പഺര്ട്ട഻യഽീടുയഺ 
സംഘടനയഽീടുയഺ ത്ഺല്പരയങ്ങള്  നടെഺക്കഺന്  ആരഽം ഒരഽ ദയഺപഽരംുവദ഻യഽം ഉപുയഺഗ഻ക്കരഽത്. 

5. ദയഺപഽരം ഒരഽ പര഼ക്ഷണമഺണ്ന഻സ്സഺരന്ഩഺരഺയ ച഻ലരഽീട പ്ശമം. അത്ഽീകഺണ്ടഽത്ീന്ന ഈ കാട്ടഺയ്മയ഻ല്  
മനഽഷയസഹജമഺയ അബദ്ധ്ങ്ങള്  സംഭവ഻ീച്ചന്നഽവരഺം. ുപഺരഺയ്മകള്  ്ീന്തങ്ക഻ലഽം ഉീണ്ടങ്ക഻ല്  അവീയ 
ത്഻രഽ്഻ മഽുന്നഺട്ടുുപഺവഽന്നത്഻് ്ന്നഽം ്ലലഺവരഽം പാര്ണമഺയഽം സന്നദ്ധ്രഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്ഺണ്. 
പരവലപരവ഻ശവഺസ്഻ലഽം ബഹഽമഺന്഻ലഽം മഺപ്ത്ുമ ഏത് കാട്ടഺയ്മയഽം ന഻ലന഻ല്ക്കാ. 

6. ന഼ത്഻ (justice), സഽത്ഺരയത് (transparency), ഉ്രവഺദ഻്ുബഺധം (accountability), ുജഺല഻യ഻ലഽള കണ഻ശത് (work ethic), 

ഗഽണപരത്ക്കഽുവണ്ട഻യഽള ത്ഽടര്ച്ചയഺയ പ്ശമം (pursuit of excellence) ്ന്ന഻വ ഒഴ഻വഺക്കഺന്  കഴ഻യഺ്ത്ഺണ്. 
ഭ഼ത്഻ുയഺ പക്ഷപഺത്ുമഺ കാടഺീത് ുജഺല഻ ീചയ്യഺന്  കഴ഻യഽന്ന അന്തര഼ക്ഷം ദയഺപഽര്഻് പരമപ്പധഺനമഺണ്. 



ഇെറയഽന്നീത്ലലഺം ദയഺപഽരവഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട കഺരയങ്ങള഻ല്  മഺപ്ത്മലല, ജ഼വ഻ത്്഻്ീറ ്ലലഺ ുമഖലകള഻ലഽം 
പ്ശദ്ധ്഻ുക്കണ്ടവയഺണ്. ദയഺപഽരം വഺര്ീ്ടഽക്കഺന്  പ്ശമ഻ക്കഽന്നത്, മരഽന്ന് കഽറ഻ക്കഽുപ് ഺള്  മരഽന്ന് കപ് ന഻ക്കഺുരഺട് 
വ഻ുധയത്വമ഻ലലഺ് ുഡഺക്ടര്മഺീരയഽം, ുകഺണ്പ്ടഺക്ടീറ അനഽസര഻ുക്കണ്ടത്഻ലലഺ് ്വും഻ന഼യര്മഺീര യഽം 
കഺശഽളവീന ുപട഻ക്കഺ് ഉുദയഺഗമായീരയഽം അഗത്഻ുയഺടഽം അപമഺന഻ക്കീെ ടഽന്നവുരഺടഽം 
കരഽണയഽളവീരയഽമഺണ്. അത്ഽീകഺണ്ടഽത്ീന്ന, നഺം ദയഺപഽര്ഽകഺര്  സാക്ഷ്മത്യഽം ദയയഽം ്ന്ത഻ലഽം 
പരമപ്പധഺനമഺയ഻്ീന്ന കഺണണം.  
ക്് ന഼ണ്ടഽുപഺുയഺ ്ന്നറ഻യ഻ലല. ന഻ങ്ങള഻ലാീട ദയഺപഽര്഻നഽം ദയഺപഽര്഻ലാീട നമഽീക്കലലഺവര്ക്കഽം 
വളര്ച്ചയഽം ീത്ള഻ച്ചവഽമഽണ്ടഺവീട്ട ്ന്ന് സര്വശക്തുനഺട് പ്പഺര്ത്ഥ഻ക്കഽന്നഽ.  
അഗഺധമഺയ കിത്നംകത്ുയഺീട, അവഺചയമഺയ വലുനഹസുന്തഺഷങ്ങുളഺീട ്ലലഺ ഭഺവഽകങ്ങളും ുനര്ന്നഽീകഺണ്ട് 
അവസഺന഻െ഻ക്കീട്ട. 

സവന്തം സ഻.ട഻ അവുറഹ഼ം  
ദയഺപഽരം 
 


