
ഇടമന�റ ��ിര സാ�ഹിക പാർ�ിട പ�തി

ഈസ് പാർ�ിട മാതൃക

�ർ�സൂരികൾ�് െകാടിയ ദുരിതം നൽകിയ '99 െല െവ�െ�ാ�ം' എ�റിയെ�� 1924 െല മഹാ �പളയം
േകവലം ഒ� ചരി�  സംഭവം മാ�മായി േക�വളർ� മലയാളി�് അതിൻെറ തീ�വത ഉൾെ�ാളളാൻ
കഴി�ി��ി� ഒ� ��ാ�ിനി�റം ��തിേയാട്  ��ം  െച�ാനിറ�ിയ  മലയാളി�്  ശ�മായ താകീ�
നൽകി െചയ് തിറ�ി േകരളെ� മു�ൂടും തരി�ണമാ�ിയ  മഹാ െ�പളയം സംഹാരതാ�വമാടിയേ�ാൾ
നി�ഹായത�െട  ���കളിൽ ഒ�െപ� നാം  എ�ത നിസ� ാരെര�ു  തിരി�റി�ു.

ഇ��ി ജി�യിൽ 321 െസ�ിമീ�ർ   മഴേരഖെപടു�ിയേ�ാൾ മഹാ മാരിയിൽ േകരള�ിെല നദികളും
േതാ�ക�ം കരകവി�േതാെടാ�ം നിറ�കവി� ഡാ�ക�െട ഷ��ക�ം �റ�േതാെട ജല�വാഹം ത��ക
മ�ഷ�സാധ�മ�ാെത വ�ക�ം അവിശ�സനീയമായ തര�ിൽ മഹാ�പളയമായി മാറുകയായിരു�ു. േകരളമാെക
തല�ം വില�ം തകർ�ു മുേ�റിയ ജല�പവാഹ�ിൽ സ��ം ഉ�വരുെട ജീവിതം നഷ്ടെ��വർ�്
സാ��നേമകാ�ം ആയിര��െട ജീവൻ ര�ി�ാനും സർ�ാർ സംവിധാന�ളും വിവിധ േസനാവിഭാഗ�ളും
സ�� സംഘ��ം സർേവാപരീ നിസ�ാർ�രായ നൂറുകണ�ിന് മ�� െതാഴിലാളികളും ദിവസ�േളാളം
വി�മമി�ാെത രാപകൽ കഷ്ടെപടുകയായിരു�ു.

മലയാളിെയ ഇ�േപാെല ഒ� �ലിൽ േകാർ�ിണ�ിയ ഒരു കാലം മുെ�ാരി�ലുമു�ായി�ില� . മത- രാഷ്�ടീയ
-വർഗ- വർണ�  വ�ത�ാസമില� ാെത േകരള�ിെ� ഒരുമ തിരി�റി� നാളുകൾ ! �പത��മാേയാ പേരാ�മാേയാ
�ളയം ബാധി�ാ� ഒരാൾ േപാലുമില� ാ� േകരള�ിൻെറ ൈദന�ത തിരി�റി� േലാകം മുഴുവൻ ഈ
നാടിൻെറ ശാപേമാചന�ിനും  അതിജീവന�ിനുമു� �പാർ�നയിലായിരു�ു

ഒ�മ�െട ശ�ി നാം അ�ഭവി�റി� നാ�കൾ. തീവൃമായ അനുഭവ�ളിൽ കാ�ി�ുറു�ിെയടു�
സാേഹാദര��ിെ��ം  ഐക��ിൻെറയും ആകരുത് പുനരു�ീവന�ിനും നവേകരള സൃഷ്ടി�ും
�േചാദനമായി മാർഗ� ദർശനം അരുളെ�.

ഒ� മ�ഷ�ാ�സിൻെറ സ�ാദ�ം മുഴുവൻ നഷ്ടെ��് ശൂന�മനസ� ുമായി പക�ുനിൽ�ു� നിസ� ഹായെര
സംര�ി�ാം ഈ സ�ഹ�ി� ബാ��തയിേ� ?

തി�വ� �നിസി�ാലി�ിയിൽ െപ� കേ�ാട്, മണിമലയാറിൻെറ തീര�് �പളയ ബാധിതമായ ഇടമന�റ
േകാളനിയിൽ ൈദന�ാവസ�യിലു� ഇ�രം 32 കുടുംബ�ൾ വസി�ു�ു. ഇടവ�ാതിയും, തുലാവർഷവും
െകാ��ിൽ 2 തവണ െവ�െ�ാ�ം സ�ാനി�ു� ഈ ഹതഭാഗ�ർ�് അേ�ാെഴല� ാം ആ�ശയം അടു�ു�
ഗവ. എൽ. പി. സ് കൂളിെല ക�ാ�ും മുനിസി�ാലി�ിയുെടയും  സ�� സംഘടനകളുെടയും ഭ�ണ
െപാതിക�മാണ്. ക�ാ�ിൽ നി�് തിരിെക വരു� ഈ പാവ�െള�ാ�ിരി�ു�ത് അതുവെര
സ����ിയെത�ാം ന�െ��് തകർ�ുകിട�ു� സ��ം കിട�ാടമാണ്. പി�ീട് കഷ്ടെ��് സ�രു�ൂ�ു�
സ�ാദ��ിെന�ാം ആ��് അ�� െവ�െ�ാ�ം വെര മാ�ം!

�നിസി�ാലി�ി പ�� നൽകിയ 2 െസന�് വീതം ഭൂ മിയിലാണ് ഇവർ സ�ർഗം പടു�ുയർ�ിയിരി�ു�ത്!
കാർഡ് േബാർഡുെകാ�് േവർതിരി�ിരി�ു� അടു�ളയും കിട�ുമുറിയുമു� ഒരു ഹാൾ ആണ് ഇവരുെട
െകാ�ാരം! സ�കാര�ത തീെരയി�ാെത ��ിക�ം, കൗമാര�ാ�ം, �വാ��ം, ���ം ഒ� �റിയിൽ



അ�ി�റ����ല�� മാനസിക സംഘർഷവും സാമൂഹിക അര�ിതാവസ�യും സൃഷ്ടി�ു� ബു�ിമു�ുകൾ
പരിതാപകരമാണ്.

ഈ �രിത�ളിൽ നിെ�ാരു മു�ിെയ� നിലയിൽ  ' ഈസ് ' എ�  പ�തിയുെട ആവശ�കതയും �പസ�ിയും
ചർ� െച�െ�േട�താണ്. പര�രാഗത രീതിയിൽ നി�ും വ�തിരി�മായ ഭാവന നിർമാണവും
�നരധിവാസ�ം ല��മി�� ഒ� പ�തിയാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��ത്.

േകവലം ഒ�  ഭാവന പ�തിെയ�തിന�റം നാേശാ�ഖമായിെ�ാ�ിരി�� �െറ ��ംബ�െള�ം
സ�ഹെ��ം �നർനിർമി�ുക എ� മഹ�ായ ദൗത�യമാണ് ഈ പ�തിയുെട പി�ിലു�ത്.
�ളയ�േദശ�ൾ�് അഭികാമ�മായ ഒരു ഭാവന പ�തിയാണിത്. ഐക� രാഷ്�ട സഭയുെട വികസന അജ�
2030 ൻെറ ഭാഗമായി െപാരു�െ�ടു��ര�ിലാണ് ഇതിൻെറ ആസൂ�തണം.

ര�നിലയി�� വീ�ക�െട ഒ�  �ംഖലയായാണ് ഇത് �പകൽപന െചയ്തിരി�ു�ത്. േകാൺ�കീ�്
��കളിൽ ഉയർ�ിയിരി�ു�ു താഴ്�ാെത നില െപാതു ഉപേയാഗ�ൾ�ും കർ� പരുപാടികൾ�ും
േയാഗ�മായിരി�ം. 700 sq. ft.  ൽ  താമസേയാഗ�മായ ഒ�ാം നിലയിൽ 2  െബഡ്റൂ മുകൾ, കുളിമുറി, അടു�ള,
ലിവിങ് & ൈഡനി�് �ം എ�ിവ ഉ�ായിരി�ം. ഈ സാ�ഹ� ഭാവന പ�തിയിൽ േക��ീകൃത ബേയാ ഗ�ാസ്
�ാ�്, േസാളാർ ൈവധ�ു തി, മഴെവ� സംഭരണി, മലിനജല ശു�ീകരണ പ� ാ�്, മാലിന� സംസ്കരണം, പ��റി
േതാ�ം, മീൻ വളർ�ൽ ഫാം, െചറിയ ഡയറി ഫാം, െവടി�ും വൃ�ിയുമു� പരിസരം എ�ിവ ആസൂ�തണം
െച�ി��്. ��ികൾ�ും, സ്�തീകൾ�ും, പുരുഷ�ാർ�ുമു� ശ�ാശൃയ പ�തികൾ�ും, അടു�ള
േതാ��ി�മായി അൽപസ�ലം ഒഴി�ി�് ബാ�ി േകാളനിയുെട െപാതു ആവശ��ൾ�ായി അേ�വാസികൾ
പ�ി�� രീതിയിലാണ് ഇതിൻെറ പ� ാൻ.

�ാേദശി� വിഭവസമാഹരണ�ി��ി ��തി സൗ�ദ ഉ�പ���ം നിർമാണ �പ�കിയകളുമാണ്
ഉേ�ശി��ത്. �നർ   ൈവരു�� സൗകര��ൾ  രൂപെ�ടു�ുക, െമ�െ�� െതാഴിലവസര�ളും
വ�മാനമാർഗ� �ളും സൃഷ്�ി�ുക, അ�െന കുടുംബ�ൾ�ു താമസ� േയാഗ�വും സൗഹാർ�പൂർ�മായ
െമ�െ�� ഒ� ജീവിതൈശലി �ദാനം െച�� ഒ� �േദശമായി ഇവിടം �പം െകാ�ം.

�ാ�് സം�ദായ�ിൽ ഇടമന�റ െറസിഡൻസ് അേസാസിേയഷൻ എ� ഒരു േരജിസ്െറർഡ്
െസാൈസ�ി�ായിരി�ം ഈ േകാളനി�െട നിയ�ണ�ം നട�ി�ം. ശാ�-സാേ�തിക-ആ�ീയ- മാ�ഷിക
�ല��ൾ അടിസ�നെ�ടു�ി ദൂ ര�ാഴ്ചേയാടു� സമൂഹം വിലകല� ി�ു� സുതാര�വും പരിസ�ിതി സൗഹൃദവുമ
ഒ� മാ�കാ സ�ഹമായി അശരണരായ ഒ�പ�ം ��ംബ�െള മാ�ിെയ��ാൻ ഉതകു�താണ് ' EASE ' എ�
ഈ ഭാവന പ�തി.

'നവേകരള വിഷൻ 2018 ' ൻെറ കാല�പാപ്തിയുെട ഭാഗമായി അ�സ� ായ ഒരു വാസസ�ാനം ഇടമന�റ
നിവാസികൾ ആ�ഗഹി�ുകയും അർഹി�ുകയും െചയു�ു. തിക�ും വ�ത�സ്തമായി വിശാല ഹൃദയേ�ാെട
ഇതിൽ പ�ാളികളാകാനുംേലാബേമന� ഇതിനായി സംഭാവന െച�ാ�ം അഭ�ർ�ി�ു�ു.



ഇതിൻെറ വിജയ �പാപ്തിയിൽ വരും കാലേ��ു� ഒരു മാതൃകാ പ�തി എ� നില�ാണ് ' EASE ' എ�
ആശയം വികസി�ി��ത്.


