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സഹായികള�െട  വര് �രാജി 
 

സമയം  കുറ�ത്  30 മിനി�് 
 
ഉേ�ശ�ം  അഥവാ  �പേയാജനം 
 
* ന�ുെട  സഹായികള�ം  �പതിേയാഗികള�ം  ആെരാ�യാെണ�്  മന�ിലാ�ുക . 
 

* എ�തേ�ാളം ന�ുെട സഹായികെള ന�ിേല�് ആകര് ഷി�ുകേയാ     

ആകര് ഷി�ാതിരി�ുകേയാ  െച�ാനു�  പര�ാപ്തമായത���ള്  പഠി�ി�ുക . 
 

* ന�ുെട �പതിേയാഗികെള ന�ുെട വീ�ണഗതിയിേല�് െകാ�ുവരാനും അതു അവെര       

മന�ിലാ�ാന്  പര�ാപ്തമായതും ശുഭ�പതീ�ാ ജനകമായതുമായ �ശമ�ള് �്     

േ�പാ�ാഹനം  നല് കുക . 
 

* ആള�കെള  ആകര് ഷണീയവും  സ�ീര് �വുമായ  ത���ളിേല�്  �ണി�ുക . 
 

എ�പകാരം  അതുെച�ാം / ഒ�ാശെച���വരുെട  കുറി��കള്  

 

ഒരു സഹായികള�െട വര് �രാജിയില്  ഉള് െ�ടു�ാന്  സാധി�ു� സഹായി വിപുലമായ       

പരിധിയിലുളള �ഗൂ��കള�െട (പ�ണ�ള്  അഥവാ രാജ��ള് ) പരിവര് �ന�ിനു      

സഹായി�ു�വരും , എതിര് �ു�വരും വളെരഅടു� ബ�മു� �ഗൂ��കള�െട ഒരു തിര�ീന       

േരഖ  വര�്  അവരുെട    സഹായ�ിെ�   തീ�വതയനുസരി�്  �ാനം  േരഖെ�ടു�ാം . 
 

പ�മുഖ�േളാടുകൂടിയ ഒരു അര് �വ��ം ആ േരഖേമല്  വര�� അവരുെട       

�പാതിനിധ�ം അതില്  �കമമായി േരഖെ�ടു�ാം അചാപ�ിെ� ഇടേ�യ�ം      

�പവര് �ന�മരായ സഹായികെളയും മ��ഭാഗം നി�്പ�മതികേളയും വലേ�ാ��     

നീ�ുേ�ാറും സഹായികള�െട ശ�ികുറയുകയും ഏ�വും വലേ�യ�ം നിഷ്�കിയരായ      

സഹായികെളയും  �പതിനിധികെളയും  �പതിനിധീകരി�ാം 
 
ഇതാണ് ഒരു വാദമുഖ�് �പവര് �ന�മമായ സമൂഹ�ിെന �പതിനിധാനം െച�ാന്        

സഹായി�ു� ചാര് �് ഒരു �പവര് � േമഖലയില്  ഒരുവാദമുഖ�് െപാതുവായ ഒരു സമൂഹം         

�പതീ�ി�ു� പരിശീലനെ�യും മന�ിലാ�ാം എ�ാവര് �ും അറിയാവു� ചരി�തപരമായ      

ഒരു ഉദാഹരണ�ിെ� െവളി��ില്  ഇത് ഉപേയാഗി�ാം . ഒരു രാഷ്�ട�ില്  െപാതുവായി        

നമു�ു� എ�ാവരും സ�തി�ു� ഒരു ഡിമാ� ് അതില്  േചാദി�� മന�ിലാേ��ത് ആ         

സമൂഹ�ില്  ഏ�വും കൂടുതല്  പി�ുണ നല് കാന്  സാധ�തയു�വര്  ആെര�ാം എ�വും        

കുറ� പി�ുണ നല് കാന്  സാധ�തയു�വര്  ആെര�ാം നിഷ്പ�മതികളാെരാെ�യാണ്      

അ�െനയു� യൂണിയനുകള്  പാവെ�� ജന�ള�െട �ഗൂ��കള്  ബിസിന�് സമൂഹം       

ഇവെയാെ� അ�െനയു�വെര തിരി�റി�് അവര് �് ആവര് �രാജിയില്      

എവിെടെയാെ�യാണ് കൃത�മായ�ാനം എ�് എഴുതുക . കൂടുതല്  ചര് �കള് �ും      

ചി�കള് �ും  േ�പാ�ാഹനം  നല് കുക . കൃത�തെയ  ല��മാ�ുക . 
 

ആള�കള്  എ�ുെകാ�് നി�പ�മതികളാകു�ു . അവെര സഹായികളായി     

െകാ�ുവരാന്  മാര് ��ള്  ഉേ�ാ ഇതുകൂടി േരഖെ�ടു�ുക അവര്  ചാപ�ില്        

അടു�തിേല�് ചലി�ാന്  �ശമി�ി��േ�ാ അത് ചര് �െച��ക (ഉദാഹരണമായി പ�ാള�ാരും       

വിദഗ്ധരും യു��ിെ� ആരംഭ�ില്  സഹായി�ുകയും യു�ം തുടര് �ു വരു�തനുസരി�്       

അതിെന  എതിര് �ാന്  �ശമി�ുകയും  െച��ം ) 
 

 



 

 

 

ഒരു ന� വര് �മാനം നല് കുക . ഒരു സാമൂഹ�പരിവര് �ന�ിേല�് ആള�കെള േചര് �ുേ�ാള്         

വളെര അത�ാവശ�മായത് �പതിേയാഗികെള നി�ള�െട പ�േ��് ജയി��െകാ�ുവരിക .      

ഒരു പേ� �പേതിയാഗികള്  അധികാരം ക�ാള��വരാെണ�ില്  കൂടി ഇതുവെര       

അത�ാവശ�മാണ് ആ പ�മുഖചാപ�ില്  ഒരു പടിെയ�ിലും നി�ളിേല�് അടു�ി�ുക       

എ�ത് . അ�െന ഓേരാ പടിമാ�ാന്  സാധി�ാല്  ന�ള് �് ജയി�ാന്  സാധി�ും ഒരുപേ�         

വളെര  ഉറ�്  തീരുമാനമു�വെര  നി�ള് �്  മാ�ാന്  വളെര  �പയാസമായിരി�ാം . 
 

അ�െന ആ�ഗൂ�് സമരത��ം മാ��കയും അതുമായി ബ�െ�� നയ�ള്        

ആവിഷ് കരി�ുകയും െച��േ�ാള്  അവെര േ�പാ�ാഹി�ിേ��ത് ഏതുമുഖ�ാണ്     

നി�ള�െട �പാതിനിധ�ം എ�് അവര് �് ആള�കെള ആ ചാപ�ില്  സഹായികള�െട        

അടുേ��് ചലി�ി�ാന്  സാധി�ും അവര്  എവിെട എ�ിേ�ര് �ുെവ�് േചാദി�ാം . ഏതു        

�ഗൂ�ിേല�ാണു നി�ള് �ു എ�ിേ�രാന്  എള��ം ആരുമായി�ാണ് നി�ള�െട വിശ�സ്തത ,       

ഏതു �ഗൂ�ില്  നി�ള് �് എ�ിെ�ടാന്  സാധി�ുകയി� . ഏതു �ഗൂ�ിെനയാണ് ഏ�വും കൂടുതല്          

േ�പരി�ി�ാന്  സാധി�ു�ത് . 
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