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tkmjy-enÌv bqWnän skâÀ  
Hm^v C´y (I-½yq-Wn-Ìv) 

(ശേഷം 2-ാം ശേജില്)

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)

രാജ്യം വീണ്ടുമ�ൊരു മ�ൊതു�ണിമുടക്ിലേക്ക് പ്രലവശിക്കു 
കയൊണക്. ലകന്ദ്ര ലരേഡക് യൂണിയന് സയംയുക്ത സ�ിതിയുമട 
ആഹ്ൊന പ്രകൊരയം ഇതിലനൊടകയം നടന്ന 19 �ണിമുടക്കുക
ളിലനിന്യം ഈ �ണിമുടക്ിമന വ്ത്സ്്�ൊക്കുന്നതക് പ്രധൊ
ന�ൊയുയം �ണിമുടക്ിനിടയൊയ സൊഹചര്�ൊണക്.  ലകൊവിഡക് 
19 വ്ൊ�ന ഭീഷണിയുയം നീണ്ട ലേൊക്ക് ഡൗണയം നിലരൊധ
നൊജ്ഞകളുമ�ലൊയംമകൊണ്ടക് രൊജ്മതെ 45 ലകൊടിലയൊളയം 
വരുന്ന അസയംഘടിത മതൊഴിേൊളികള്ക്ക് �ണിലയൊ വരു
�ൊനല�ൊ ഇലൊതൊയിട്ക് 8 �ൊസങ്ങള് �ിന്നിട്ിരിക്കുന്.

14 ക�ോടി വരുന്ന കുടികേറ്റ 
ത�ോഴിലോളി�ള് കലോ�്ഡൗണ് 
�ോലത്് നഗരങ്ങളില് നിന്നുള്ള 
�ിരിച്ചുക�ോക്ില് കനരിട്ട േോ�
ന�ളും ഇക്ോള് അവരുതട ഗ്ോ
മങ്ങളില് കനരിട്ടുത�ോണ്ിരിക്കുന്ന 
ദോരിദ്ര്യവും ഭരണോധി�ോരി�തള 
അലട്ടുകന്നേില്ല. �രോര്-�ോഷ്വല് 
ത�ോഴിലോളി�ള്ക്് ത�ോഴില് നി
കഷധിക്രുത�ന്നുും, കൂലിനികഷ
ധകമോ തവട്ടിക്കുറകവോ വരുത്രു
ത�ന്നുും �റഞ്ഞുത�ോണ്ടുള്ള ക�ന്ദ്ര 
സര്ക്ോര് ഉത്രവിതന ക�ോദര്യും 

ത�യ്തുത�ോണ് ്മു�ലോളിമോര് സുപ്രും 
ക�ോട�ിേില് ക�സ്സുമോേി വന്ന
ക്ോള്, സര്ക്ോര് മു�ലോളിമോ 
കരോതടോ്ും നില്ക്കുന്ന വഞ്ചന 
നമ്മള് �ണ്�ോണ്. പഖര്യോ �ി
ക്ത്ട്ട സഹോേങ്ങളതടയും �ോ
കക്ജു�ളതടയും �ോരര്യത്ിലും 
ഇക� �ൗശലും �തന്ന �ോണോന് 
�ഴിയും.

രോജര്യതത് 20-30 പോേ�രി
ധിേിലള്ള യവോക്ള്ക്ിടേില് 
2.7 ക�ോടി ക�ര്ക് ്കലോക് ്ഡൗണ് 
മൂലും ത�ോഴില് നഷ്ടത്ട്ടുതവന്ന് 

തസന്റര് ക�ോര് ഇന്ര്യന് എക്
കണോമിയതട �ണക്കു�ള് �റയ
ന്നു. 30 വേസ്സുള്ള സ്ത്ര�ള്ക്ിടേില് 
ഏപില് മോസത്ില് മോത്ും 3.3 
ക�ോടി ത�ോഴില് നഷ്ടമുണ്ോേി. 
ജി.ഡി.�ി യതട 60% ഓളും ഒരു 
�ോലത്് സുംഭോവന ത�യ്ിരുന്ന 
�ോര്ഷി� കമഖലയതട ഇക്ോഴ
തത് വിഹി�ും 15 ശ�മോനമോണ്.

രോജര്യതത് തമോത്ും ത�ോഴി
ല്ശക്ിയതട 93% വരുന്ന അസും
ഘടി� ത�ോഴില്കമഖല ഇപ�ോ
രും അരക്ി�ോവസ്ഥതേ കനരി

ടുക്ോള്, സുംഘടി� കമഖലയും 
ഒട്ടുും സുരക്ി�മോേല്ല മുകന്നോട്ട് 
ക�ോകുന്ന�്. രോജര്യതത് ക�ോര് 
തസക്ടറു�ളോേ �ല്ക്രി, ഓേില് 
ആന്റ് ഗര്യോസ്, റിഫ�നറി, ത�
ര്ട്ടിഫലകസേഴ് സ്, സ്റ്രല്, സിമന്റ്, 
ഇലക്ടിസിറ്റി എന്നിവേിതല 
ത�ോഴില് സോഹ�രര്യവും �ടുത് 
ഭ്രഷണി നിറഞ്ഞ�ോണ.് സര്ക്ോ
ര് കനരിട്ട് നടത്തുന്ന തറേില്തവ, 
കവര്യോമേോനും, തുറമുഖും, ബോങ്്, 
എല്.ഐ.സി, ആയധ നിര്മ്മോ
ണും തുടങ്ങിേ കമഖല�ളിലും രൂ
ക്മോേ ത�ോഴില് പശ് നങ്ങള് 
കനരിടുന്നുണ്്.

ത�ോതുകമഖലോ സ്ഥോ�നങ്ങ
ളതടയും സര്ക്ോര് വകുപ്പു�ളതട
യും ഓഹരി വില്പന എന്നക�രില് 
തുടങ്ങിേ �ദ്ധ�ി, ഇവതേ പൂര്ണ്ണ
മോയും വികദശ-സ്വകദശ ക�ോര്്
കററ്റു�ളതട ഉടമസ്ഥ�േികലക്് 
ഫ� മോറുന്ന സ്ഥി�ിേില് എത്ി
ച്ിരിക്കുന്നു. രോജര്യത്ിതന്റ ത�ോതു 
സ്വത്് അനര്യോധ്രനത്ടുന്നുതവ
ന്ന് മോത്മല്ല, ഈ കമഖലേിതല 
ത�ോഴിലോളി�ളതടയും ജ്രവനക്ോ

രുതടയും അവ�ോശങ്ങള് �വര്തന്ന
ടുക്കു�യും ജ്രവി�പ�ിസന്ി 
സൃഷ്ടിക്കു�യുംകൂടി ത�യ്ിരിക്കു
ന്നു. എവ്ിധവും �രമോവധി ലോഭും 
വര്ദ്ധി്ിക്കു�തേന്ന ആര്ത്ി
േില് ക�ോര്്കററ്റു�ള് ത�ോഴില് 
ശക്ിയതട എണ്ണും അടിക്ടി കു
റച്ചുത�ോണ്ടുവരുന്നു. ഇ�ിതന്റ ഭോ
ഗമോേി നിലവിലള്ള ത�ോഴിലോ
ളി�തളക്ോലും �ല �രത്ില് 
പുറും�ള്ളു�േോണ്. സര്ക്ോര് ജ്ര
വനക്ോരുതടകമല് വിരമിക്ല് 
പോേത്ിനു മുമ്പു�തന്ന നിര്ബ്ബ
ന്ി� വിരമിക്ല് അടികച്ല്ല്പി
ക്കുന്ന�ിതനയും ഇക�ോതടോ്ും 
�ോണണും.

രോജര്യത്ിതന്റ  ജിഡി�ി  നി
രക്് 23.9% ആേി ചുരുങ്ങി േി
രിക്കുന്നതവന്നോണ് ഔകദര്യോഗി� 
�ണക്കു�ള്  �റയന്ന�.്  ത�ോഴില് 
നഷ്ടും, ത�ോഴിലില്ലോയ്മ, വിലക്
േറ്റും ഇവതേല്ലോും മൂര്ധനര്യോ വസ്ഥ
േിലോണ.് ഇവതേോന്നുും ക�ോവിഡ് 
19 മോേി ബന്ത്ട്ട് ഉണ്ോേ�ല്ല 
എന്ന് ഇക്ോള് ഏവര്ക്കുമറിേോും. 

t{S-Uv bq-Wn-b³ kw-bp-à k-an-Xn  
B-lzm-\w sN-bv-Xn-cn-¡p¶ A-Jn-te-´ym s]m-Xp-]-Wn-ap-S-¡v

\hw-_À 26\v cm-Pyw \n-Ý-e-am-Ip¶p

“നമ്മുതട രോജര്യത്് �ത്സ്വോ
�ന്ര്യും സുംരക്ിക്കുന്ന�ിന് പ
ക�ര്യ�നിേമമിതല്ലന്ന് നമുക്റി
േോും. ഭരണഘടനയതട ആര്ട്ടി
ക്ിള് 19(1) തന്റ വര്യോഖര്യോനമോണ് 
അഭിപോേസ്വോ�ന്ര്യും ഉറപ്പു വരു
ത്തുന്ന�്. മോധര്യമങ്ങള് ഈ സ്വോ
�ന്ര്യമോണ് അനുഭവിക്കുന്ന�്. 
എന്തുത�ോണ്ോണ് ഈ സ്വോ�
ന്ര്യും നവമോധര്യമങ്ങള്ക്് നികഷ
ധിക്ത്ടുന്ന�്?” 2012-ല് അഭി
പോേസ്വോ�ന്ര്യതത് സുംരക്ി
ക്കുന്ന�ിനോേി പകമേും അവ�
രി്ിച്ചുത�ോണ്്, അന്ന് രോജര്യസഭ 
എും�ിയും ഇക്ോള് കദശോഭിമോനി 
എഡിറ്ററുും സി�ിഐ(എും)തന്റ 
സുംസ്ഥോനകന�ോവമോേ �ി. രോ 
ജ്രവ്, �ോര്ലതമന്റില് നടത്ിേ 
പസുംഗത്ില് നിതന്നടുത് വോ
ക്കു�ളോണി�്. സമൂഹമോധര്യമങ്ങ
ളിലൂതട അഭിപോേും പ�ടി്ി 
ച്�ിതന്റ  ക�രിലും, അ�ിതന 
ഫലകക്ോ തഷേകറോ ത�യ്�ിതന്റ 
ക�രിലും, രോജര്യത്ിതന്റ �ല ഭോ

ഗത്തുും നിരവധി ക�തര അറസ്റ്റു 
ത�യ്�ിതന്റ �ശ്ോത്ലത്ിലോ
േിരുന്നു അകദേഹും �ോര്ലതമന്റില് 
പകമേും അവ�രി്ിച്�്. ഇക� 
ആര്ട്ടിക്ിള് 19(1) ഉറപ്പു നല്കു
ന്ന അഭിപോേസ്വോ�ന്ര്യും എന്ന 
മൗലി�ോവ�ോശതത്യും, ജനോ
ധി��ര്യത്ില് എ�ിര്സ്വരും ഉന്ന
േിക്കുവോനുള്ള അവ�ോശത്ിതന്റ 
�വിത്�തേയും ഉേര്ത്ി്ിടി
ച്ചു ത�ോണ്ോണ് 2015ല് കരേേ 
സിുംഗോള് ക�സില് ജഡ്ജിമോ
രോേ ത�ലകമശ്വറുും കറോഹിങ്ടണ് 
നരിമോനുും അടങ്ങിേ സുപ്രും 
ക�ോട�ി ബഞ്ച്, ഇന്�ര്കമഷന് 
തട�് കനോളജി ആക്ടിതല വിവോദ
മോേ 66(എ) വകു്് റദേോക്ിേ�്. 

അഭിപോേസ്വോ�ന്ര്യത്ിനുും മോ
ധര്യമസ്വോ�ന്ര്യത്ിനുും എ�ിതര 
പകേോഗിക്ത്ടുന്ന രോജര്യകദ്ോ
ഹും, ക്ിമിനല് മോനനഷ്ടും തുട
ങ്ങിേ ഇന്ര്യന് ശിക്ോനിേമത്ി
തല വകുപ്പു�ള് �തന്ന റദ്ദു ത�യ്യു
തമന്ന,്  2019തല ത�ോതുത�രതഞ്ഞ
ടു്ില് സി�ിഐ(എും) പ�ടന
�ത്ി�േില് വോഗ്ോനും ത�യ്ിരു
ന്നു. 

എന്നോല് ഇക� സി�ിഐ
(എും) കനതൃ�്വും നല്കുന്ന ക�ര
ളത്ിതല എല്ഡിഎ� ്സര്ക്ോര്, 
ഇക ോ്ള് ക�രള ത�ോല്രസ ്ആക്ടില് 
118(എ) എന്ന പു�ിേ വകുപ്പു കൂ
ട്ടികച്ര്ക്കുവോനുള്ള കഭദഗ�ി ഓര്
ഡിനന്സ് രൂ�ത്ില് ത�ോണ്ടു

വരി�േോണ്. സി�ിഐ(എും)
തന്റ  മു�ളില് സൂ�ി്ിച് പഖര്യോ
�ി�നേത്ിനു വിരുദ്ധമോേി, 
സുപ്രും ക�ോട�ി കനരകത് റദേോ
ക്ിേ ക�രള ത�ോല്രസ് ആക്ട് 
118(ഡി) എന്ന �രിനിേമതത്, 
കൂടു�ല് ഭ്രഷണമോേ പു�ിേ രൂ
�ത്ില്       പുനരവ�രി് ിക്കു�േോണ് 
ഈ ഓര്ഡിനന്സിലൂതട. സമൂഹ
മോധര്യമങ്ങളിലൂതട സ്ത്ര�ള്ക്കു കന
കരയള്ള അ�ിക്മങ്ങള് വര്ധി
ക്കുന്ന�് �ടേോനോണ് ധൃ�ി �ി
ടിച്ചുള്ള ഈ നിേമനിര്മ്മോണും 
എന്ന് സര്ക്ോര് �റയന്നു. കനര
കത്യണ്ോേിരുന്ന വകുപ്പു�ള് 
സുപ്രും ക�ോട�ി റദേോക്ിേ�ി
നോല് ഇത്രും ക�സു�ളില് മ�ി

േോേ ഇടത�ടല് നടത്ോന് ത�ോ
ല്രസിനോകുന്നില്ല എന്ന് സര്ക്ോര് 
വോദിക്കുന്നു. ഇ�ിനോേി ക�ന്ദ്ര
സര്ക്ോര് നിേമനിര്മ്മോണും നട
ത്ോന് �യ്ോറോ�ോത്�ിനോല് 
ഇങ്ങതനതേോരു നിേമും നിര്മ്മി
ക്ോന് സുംസ്ഥോനും നിര്ബന്ി
�മോേി എന്നുും അവര് വിശദ്ര�
രിക്കുന്നു. നകമോ ടിവി എന്ന ഓണ്
ഫലന് �ോനല് നടത്ിേ വികദ്വ
ഷപ�രണത്ിതന്റ ക�രിലള്ള 
ക�സില്, (രേ്രജ പസോദ്   കസ്റ
റ്റ് ഓ�് ക�രള) കുറ്റോകരോ�ി�യ്ക്കു 
ജോമര്യും നല്�ി 2020 കമേില് 
ക�രള ഫഹകക്ോട�ി പുറത്ടു
വിച് ഉത്രവില്, സമൂഹമോധര്യമ

tI-c-f s]m-eo-kv B-Iv-Sv t`-Z-K-Xn

P-\m-[n-]-Xy [zw-k-\-¯n-sâ ]p-Xn-b cq-]w 

bp]nbnse sshZypXn 
sXmgnemfnI-fpsS
kachn-P-bw

t]Pv 5
sFXn-lm-kn-Iam-b
\-hw-_À hn¹-h
hmÀ-jn-Iw

t]Pv 8
sd-bnÂsh 
kz-Im-cy-hÂ-I-cW-s¯
sNdp¡pI

t]Pv 10
A-`n-{]m-b  
kzm-X-{´yhpw
tImS-Xn hn-[n-Ifpw

t]Pv 12



2 നവംബര് 2020

ആക്ട ്1936, മിനിമും കവജസ ്ആക്ട് 
1948, ക�േ ്തമന്റ ്ഓ� ്കബോണസ് 
ആക്ട് 1965, ഈ�്വല് റമുണകറ

ഷന് 1976 എന്ന്ര ക�ന്ദ്ര നിേമ
ങ്ങള് അസോധുവോക്ിതക്ോണ്ോ
ണ് ക�ോഡ് ഓണ് കവജസ് 2019 
നിലവില് വന്ന�്. 15-ോും കലബര് 
ക�ോണ്ഗ്സേ് 1957 ല് അുംഗ്ര�
രിച് മിനിമും കവ�നും സുംബന്ി
ച്  ശോസ്ത്രേ മോനദണ്ഡങ്ങള് 
ക�ോലും പു�ിേ കവജ് ക�ോഡ് 
�ള്ളിക്ളഞ്ഞിരിക്കു�േോണ്. 
ത�ോഴില് കസനയതട 93%വും 
അസുംഘടി� കമഖലേില് �ണി
തേടുക്കുന്ന ഇന്ര്യേില് മിനിമും 
കവ�നും ഉേര്ത്ണതമന്ന ആവ
ശര്യതത്ക്ോലും ഈ ക�ോഡ് അും

ഗ്ര�രിച്ിട്ടില്ല. �് കളോര് �ല 
മിനിമും കവ�നും ക�ന്ദ്ര സര്ക്ോ
ര് �്രരുമോനിക്കുതമന്നോണ് ക�ോ 
ഡില് �റയന്ന�്. സുംസ്ഥോനങ്ങ
ള്ക്് ഇ�ില് കുറവ് വരുത്ോന് 
�ോടിതല്ലന്നുും �റയന്നുണ്്. എന്നോ
ല്, 2019 ല് പ�ിദിന മിനിമും 
കവ�നും 178 രൂ�േോേി ക�ന്ദ്ര 
സര്ക്ോര് പഖര്യോ�ിച്�് നമ്മള് 
�ണ്�ോണ്. ത�ോഴില് മന്ോല
േും ഇക�്റ്റി നിശ്േിച് പുനഃ
�രികശോധനോ �മ്മിറ്റി 375 രൂ� 
മിനിമും കവ�നും നിര്കദേശിച്ക്ോ
ള് അ�ുംഗ്ര�രിക്ോന് സര്ക്ോര് 
�യ്ോറോ�ോത്തുും നമ്മള് �ണ്ടു.

ത�ോഴില് സമേും 8 മണിക്കൂ
റില്നിന്നുും 12 മണിക്കൂര് വതര 
ന്രട്ടോന് സര്ക്ോറിനുും ത�ോഴില
ടമയ്ക്കുും അധി�ോരും നല്കുന്ന വര്യ
വസ്ഥയും ഈ ക�ോഡില് ഉതണ്
ന്ന�,് ക�ോഡുവല്ക്രണത്ിതന്റ 
ഉകദേശര്യും ��ല് ക�ോതല വര്യക്
മോക്കുന്നുണ്്.

വര്യവസോേ ബന് ക�ോഡ് 
2020 �ലത്ില്, 1926 തല കരേഡ് 
യൂണിേന്സ് ആക്ട് 1946 തല 
ഇന്ഡസ്ടിേല് എുംക്ോേ് തമന്റ് 
സ്റോന്റിുംഗ് ഓര്ഡര് ആക്ട്, 1947 
തല ഇന്ഡസ്ടിേല് ഡിസ്പ്യൂട്ട ്ആക്ട് 
എന്നിവ ത�ോഴിലോളി�ള്ക് ്നല്�ി
േിരുന്ന ത�ോഴിലവ�ോശങ്ങളും (ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

രോജര്യത്ിതന്റ സോ് ത്ി� സ്ഥി�ി 
ക�ോവിഡിനു മുമ്പു�തന്ന ഈ ദി
ശേിലോണ് ന്രങ്ങിേിരുന്ന�്. 

ഇത്രും �്രഷ്ണമോേ ഒരു സോ
ഹ�രര്യത്ിലോണ് ഇന്ര്യന് ത�ോ
ഴിലോളിവര്ഗ്ഗതത് മോര�മോേി 
ബോധിക്കുന്ന 3 കലബര് ക�ോഡു
�ള് 2020 തസ�്റ്റുംബര് 22, 23 
�്രേ�ി�ളിലോേി �ോര്ലതമന്റി
തന്റ ഇരുസഭ�ളിലും അവ�രി്ി
തച്ന്ന് വരുത്ി�്രര്ത്് കമോദി 
സര്ക്ോര് �ോസേോക്ിതേടുത്�്. 
അ�ിനു ത�ോട്ടുമു്ോണ് ഇന്ര്യന് 
ജന�യതട 70% വരുന്ന, ഇ�ിന
�ും�തന്ന ദുസ്ഥി�ിേിലോണ് �ര്ഷ
�രുതട ജ്രവി�ും വ്രണ്ടുും ��ര്ത്് 
�രി്ണമോക്കുന്ന 3 �ോര്ഷി� 
നിേമങ്ങള് ജനോധി��ര്യമരര്യോദ
�ള് �ോറ്റില് �റത്ിതക്ോണ്് 
�ോര്ലതമന്റില് കമോദി സര്ക്ോര് 
�ോസേോക്ിേ�്. രോജര്യത്ിതന്റ 
നിലനില്്ിന് അടിസ്ഥോനമോേ 
ത�ോഴിലോളി�ളതടയും �ര്ഷ�
രുതടയും ജ്രവി�ത്ിതന്റ അസ്ഥി
വോരും�തന്ന ക�ോണ്ടുന്ന ഈ 
ത�ോഴില് ക�ോഡു�ളും �ോര്ഷി� 
നിേമങ്ങളും ക�ോവിഡിതന്റ ക�രില് 
പഖര്യോ�ിക്ത്ട്ട നികരോധനങ്ങ
ള് ഉ�കേോഗത്ടുത്ിതക്ോണ്ോ
ണ് സര്ക്ോര് ഒറ്റേടിക്് �ോസേോ
ക്ിതേടുത്�.് ഒരു സര്ക്ോറിതന്റ 
ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമോേ മുഖമോണ് 
ഇ�ിലൂതട ത�ളിയന്ന�്. ജനങ്ങ
ള് അഭൂ�പൂര്വ്മോുംവിധും ഒരു മഹോ
മോരിതേ കനരിടോന് �ഷ്ടത്ടുക്ോ
ള്, മരണത്ിനുും ദോരിദ്ര്യത്ിനു
മിടേില് നിരോലുംബരോേി ഇരി
ക്കുക്ോള്, അവരുതടകമല് ഇത്
രതമോരു പഹരും നടത്തുന്ന സര്ക്ോ
രിതന എന്തു വോക്കു�ള്ത�ോണ്് 
വികശഷി്ിക്ോനോകുും?

എന്നിട്ടുും ജനങ്ങള് ത�രുവി
ലിറങ്ങി. �ര്ഷ�ര് ��ിനോേി
രങ്ങളോേി �ഞ്ചോബിലും, ഹരിേോ
നേിലും ഡല്ഹിേിലും ഒതക് 
ത�രുവിലിറങ്ങി �ോര്ഷി� നി
േമത്ിതന�ിതര   പ�ികഷധി
ക്ോന് �യ്ോറോേി. 150 ഓളും 
�ര്ഷ� സുംഘടന�ള് ക�ര്ന്ന് 
രൂ�്ര�രിച് ആള് ഇന്ര്യ �ിസോന് 
സുംഘര്ഷ് ക�ോ ഓര്ഡികനഷന് 
�മ്മിറ്റി ആഹ്വോനും ത�യ് ഭോര�് 
ഗ്ോമ്രണ് ബന്ിതന്റ  വിജേും �ര്ഷ
�രുതട കരോഷത്ിതന്റ പ�ി�
ലനമോണ്. ഭക്ര്യ സുരക്യും ത�ോ
തുവി�രണ സമ്പ്രദോേവും ��
ര്ക്കുന്ന ഈ നിേമങ്ങള് ക�ോര്്
കററ്റ് ഭ്രമന്മോര്ക്് ഇന്ര്യയതട 
�ോര്ഷി� ഉല്പോദന-വി�ണന 
രുംഗും �ോതട ഫ�േടക്ോന് മോ
ത്മുള്ള�ോണ്. �ര്ഷ�തര ക�ോ
ര്്കററ്റു�ളതട ദേോദോക്ിണര്യ
ത്ിന് ക�ഴുന്നവരോക്ി മോറ്റോനു
ള്ള�ോണ്. �ര്ഷ�ര്ക്് നിലവി
ലണ്ോേിരുന്ന വി�ണന സൗ�
രര്യങ്ങളും മിനിമും �ോങ്ങുവിലയും 

ഇല്ലോ�ോക്ി ക�ോര്്കററ്റു�ളതട 
�രോര് കൃഷി ക�ോലള്ള ഉല്പോദന
-വി�ണന വലേില് അവതര കു
രുക്കു�േോണ്. അതുത�ോണ്ോണ് 
�ര്ഷ�ര് ക�ോവിഡ് വര്യോ�ന ഭ്ര
�ിേിലും ത�രുവിലിറങ്ങി ക�ോ
രോടിേ�.് നവുംബര് 26 തന്റ ത�ോതു 
�ണിമുടക്ില് �ര്ഷ�ര് ഒന്നട
ങ്ും ത�ോഴിലോളി�ള്തക്ോ്ും �ങ്കു
ത�ോള്ളു�േോണ്. നവുംബര് 26, 
27 �്രേ�ി�ളില് �ര്ഷ�രുതട 
�ന�ോേ പകക്ോഭണവും പഖര്യോ
�ിക്ത്ട്ടിട്ടുണ്്.

ത�ാഴിലാളികളുതെ  
�ാല്പര്യങ്ങള് ഹനിക്കുന്ന 
ലലബര് ലകാഡുകള്

�ോര്ലതമന്റില് പ�ി �ക്
ത്ിതന്റ അഭോവത്ില് �ോസേോ
ക്ിതേടുത് 3 കലബര് ക�ോഡു�
ള്, കനരതത് �ോസേോക്ിേ ക�ോഡ് 
ഓണ് കവജസ് 2019 തന്റ തുടര്ച്
േോണ്. ഇന്ഡസ്ടിേല് റികലഷ
ന്സ് ക�ോഡ് 2020, ദ ഒ�യുക�
ഷണല് കസഫ്റി, തഹല്ത്് ആന്റ് 
വര്ക്ിുംഗ ്�ണ്ണ്്രഷന്സ ്ക�ോഡ് 
2020, ക�ോഡ് ഓണ് കസോഷര്യല് 
തസ�്യൂരിറ്റി 2020  എന്ന്ര മൂന്ന് 
ക�ോഡു�ളോണ് ഇക്ോള് �ോസേോ
ക്ിേ�്. ഈ നോല് ത�ോഴില് 
ക�ോഡു�ള് ബ്ിട്ട്രഷ് അധ്രന 
�ോലും മു�ല് രോജര്യതത് ത�ോഴി
ലോളിവര്ഗ്ഗും നടത്ിേ വ്രറുറ്റ ക�ോ
രോട്ടങ്ങളിലൂതട സ്ഥോ�ിതച്ടുത് 
ത�ോഴിലവ�ോശങ്ങള് ഉള്ത്ടുന്ന 
44 ക�ന്ദ്ര ത�ോഴില് നിേമങ്ങള് 
ഒറ്റേടിക്് റദേ് ത�യ്് ത�ോണ്ടുവ
ന്നവേോണ്. ഈ ക�ന്ദ്ര നിേമ
ങ്ങതള കക്ോഡ്ര�രിക്കുയും ലളി
�വല്ക്രിക്കുയമോണ് ത�യ്ത�
ന്ന് സര്ക്ോര് �റയന്നുതണ്ങ്ിലും 
േഥോര്ത്ഥത്ില് ഈ ക�ോഡു�
ള്, ത�ോഴിലോളിവര്ഗ്ഗത്ിതന്റ �ോ
ല്്രര്യങ്ങതള ഹനിക്കുന്ന നിരവ
ധി പു�ിേ വര്യവസ്ഥ�ളള്ളതുും,  
44 നിേമങ്ങളിതല ത�ോഴിലോളി 
�ോല്്രര്യും സുംരക്ിക്കുന്ന 
അകന�ും വര്യവസ്ഥ�ള് ഒഴിവോ
ക്ത്ട്ടതുമോണ്. 411 ക്ോസ്സു�ളും 
13 തഷഡ്യൂള�ളും അടങ്ങുന്ന 3 
ക�ോഡു�ള് 2019 ല് �ോസേോക്ിേ 
കവ�ന ക�ോഡില് ത�യ്തുക�ോ
തല �ോര്ലതമന്റ് സ്റോന്റിുംഗ് �മ്മി
റ്റിയതട �രികശോധനയ്ക്  വിടോ
ന്ക�ോലും സര്ക്ോര് �യ്ോറോേി
ല്ല. ഈസ് ഓ�് ഡൂേിുംഗ് ബി
സേിനസേ് എന്ന ഐ.എും.എ�ി
തന്റയും കലോ� ബോങ്ിതന്റയും ഇഷ്ട 
വോയ്തോരിതേ അടിസ്ഥോനമോക്ി
േോണതത് ഈ ക�ോഡുവല്ക്ര
ണും. ത�ോഴിലോളി�തള ഇഷ്ടമുള്ള
ക്ോള് ത�ോഴിലിന് തവക്ോനുും 
ഇഷ്ടമുള്ളക്ോള് �റഞ്ഞുവിടോനുും 
(ഹേര് ആന്റ് �േര്) സര്വ്ോധി
�ോരവും നിേമ�രമോേിത്തന്ന 
ത�ോഴിലടമ�ള്ക്് നല്കുന്ന�ോ
ണ് ഈ ക�ോഡു�ള്.

ക�േ് തമന്റ് ഓ�് കവജസ് 

സുംരക്ണങ്ങളും അട്ടിമറിക്കുന്ന 
ഒന്നോണ്. കരേഡ് യൂണിേന് പവ
ര്ത്നും �തന്ന അസോദ്ധര്യമോക്കു
ന്നതുും, സമരും ത�യ്ോനുള്ള അവ
�ോശും നികഷധിക്കുന്നതുമോണ് 
ഈ ക�ോഡ്. 60 ദിവസും മു്് 
കനോട്ട്രസ് നല്�ിതക്ോണ്് മോത്
കമ നിേമ�രമോേ �ണിമുടക്് 
സോദ്ധര്യമോകൂ. അനുരഞ്ജന നട�
ടില് ഇരിക്തവകേോ, അനുരഞ്ജ
നും �ഴിഞ്ഞ് 7 ദിവസും വതരകേോ 
�ണിമുടക്ോന് �ോടില്ല. ഫരേബ്യൂ
ണലൂ�ള് വഴിേോതണങ്ില് 60 
ദിവസും �ഴിയും വതരയും �ണി
മുടക്ോന് �ോടിതല്ലന്നുും ക�ോഡില് 
�റയന്നുണ്്. ചുരുക്ത്ില്, ഒരു 
അനുരഞ്ജന �ര്ച് തുടങ്ങി വച്ോ
ല് എത് �ോലകത്ക്് കവണതമ
ങ്ിലും  സമരങ്ങള് ഒഴിവോക്ോന് 
മോകനജ് തമന്റിന് �ഴിയും.

സ്ഥിര സ്വഭോവമുള്ള ത�ോഴിലി
ല്ക�ോലും നിശ്ി� �ോല കജോ
ലിക്ോതര (�ിക്സഡ് കടും എുംക്ോ
േ്രസ്) ഏര്ത്ടുത്ോന് ത�ോഴി

ലടമയ്ക് നിേമ�രമോേിത്തന്ന
യള്ള അധി�ോരും ഈ നിേമത്ി
ലൂതട ലഭിക്കു�േോണ്. ഇ�ിലൂതട 
വിവിധ ത�ോഴില് അവ�ോശങ്ങളും 
ആനുകൂലര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിരും 
ത�ോഴില് എതന്നകന്നയ്ക്കുമോേി അവ
സോനി്ിക്കുവോനുും ഹേര് ആന്റ് 
�േര്  സമ്പ്രദോേും വര്യോ��മോ
ക്ോനുമോണ് സര്ക്ോര് രേമിക്കു
ന്ന�്.

കരേഡ് യൂണിേന് രൂ�്ര�രി
ക്കുന്ന�ിനുും പവര്ത്നും നടത്തു
ന്ന�ിനുും നിരവധി വിലക്കു�ള് 
ഈ ക�ോഡ് ഏര്ത്ടുത്ിേിരി
ക്കു�േോണ്. ഒരു സ്ഥോ�നത്ി
തല 51% ത�ോഴിലോളി�ളതട �ി
ന്തുണ ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന കരേഡ് യൂ
ണിേനു മോത്കമ ത�ോഴിലോളി�
ളതട ഏജന്സിേോേി പവര്ത്ി
ക്ോന് അവ�ോശമുള്ളൂ. കൂട്ട �ോഷ്വ
ല് അവധി എടുക്കുന്ന�ില് നിന്നുും 
ത�ോഴിലോളി�തള വിലക്കുന്ന വര്യ
വസ്ഥേിലൂതട സമരങ്ങതള ഇല്ലോ
�ോക്ോനുും രേമിക്കുന്നു. �ണിമു
ടക്ികനകേോ സമരകത്കേോ സഹോ
േിക്കുന്നവര്ക്കുകമല് �ിഴ ചുമത്ോ
നുും, നിേമ വിരുദ്ധതമന്ന് സര്ക്ോ
ര് പഖര്യോ�ിക്കുന്ന �ണിമുടക്കു�
ള്ക്് സോ്ത്ി� സഹോേും 
നല്കുന്നവര്ക്കു ക�ോലും ജേില് 
ശിക് നല്�ോനുും �ിഴ ചുമത്ോ

നുും ഈ ക�ോഡില് വര്യവസ്ഥ ത�
യ്ത്ട്ടിരിക്കുന്നു.

ത�ോതു �ോല്�രര്യത്ിതന്റ ക�രു 
�റഞ്ഞ് ഒരു വര്യവസോേസ്ഥോ�
നതത് നിേമ �രിധിേില് നിന്നുും 
ഒഴിവോക്ോന് സര്ക്ോരിന് അധി
�ോരും നല്കു�, ആശു�ത്ി�ള്, 
�ോരിറ്റബിള് സ്ഥോ�നങ്ങള്, മ�
സുംഘടന�ളും മറ്റുും നടത്തുന്ന 
സ്ഥോ�നങ്ങള് എന്നിവതേ വര്യവ
സോേ സ്ഥോ�നങ്ങളതട �രിധി
േില്നിന്നുും ഒഴിവോക്കു�, കലബര് 
ഇന്തസ്പക്ടര്മോരുതട  �സ്ി� 
ഇന്തസ്പക്ടര് �ും ത�സിലികറ്ററ്റര് 
എന്നോക്ി മോറ്റു�, ഒരു വര്ഷമോ
േിരുന്ന അപന്റ്രസ്ഷി്്  �ോലോ
വധി ത�ോഴിലടമയ്ക് എത് �ോല
കത്ക്കു കവണതമങ്ിലും ന്രട്ടോവ
ന്ന�ോക്ി മോറ്റു�, വര്ക്ിുംഗ് കജ
ര്ണലിസ്റ്റു�ള്ക്് നിലവിലണ്ോ
േിരുന്ന കവജ് കബോര്ഡ് അടക്
മുള്ള അവ�ോശങ്ങളും നിേമങ്ങളും 
എടുത്തു�ളഞ്ഞുത�ോണ്് അവതര 
വര്ക്ര് �ോറ്റഗറിേിലോക്കു�, ത�ോ
ഴിലിടങ്ങളിതല അ��ടങ്ങള്ക്് 
ത�ോഴിലോളിക്് നഷ്ട�രിഹോരും 
നല്കുന്ന�ില്നിന്നുും ത�ോഴിലടമ
തേ ഒഴിവോക്കു� തുടങ്ങിേ ദൂരവര്യോ
��മോേ ര്ര�ിേില് ത�ോഴിലോളി
വര്ഗ്ഗ �ോല്പരര്യും ഹനിക്കുന്ന വര്യവ
സ്ഥ�ള് ഈ ക�ോഡില് ഉള്തക്ോ
ള്ളിച്ിരിക്കുന്നു.

ഒ�യുക�ഷണല് കസഫ്റി, തഹ
ല്ത്് ആന്റ് വര്ക്ിുംഗ് � ണ്്ര 
ഷന്സ ്ക�ോഡ,് �ോ ക്ടറ്രസ ്ആക്ട് 
1948, ഫമന്സ് ആക്ട് 1951, ബി
ല്ഡിുംഗ് ആന്റ് അദര് �ണ്സ്ട
ക്ന് വര്കക്ഴ് സ് ആക്ട് 1996, 
്ോകന്റഷന്സ് കലബര് ആക്ട് 1951, 
ക�ോണ്രേോക്ട് കലബര് (റഗുകലഷ
ന്  ആന്റ് അകബോളിഷന്) ആക്ട് 
1970, കമോകട്ടോര് രേോന്സ് ക�ോര്ട്ട്  
വര്കക്ഴ് സ് ആക്ട് 1961  തുടങ്ങിേ 
14 ക�ന്ദ്ര നിേമങ്ങള്ക്് ��രും 
ത�ോണ്ടു വന്ന�ോണ്. സ്ത്ര�തള 
തക്ോണ്് ഏ�് ത�ോഴില് സ്ഥോ
�നങ്ങളിലും എല്ലോത്രും കജോലി
േിലും ഫവകുകന്നരും 7 മണിമു�
ല് രോവിതല 6 മണി വതര കജോലി 
ത�യ്ി്ിക്കുന്ന�ിന് നിേമ�ര
മോേി ത�ോഴിലടമയ്ക ് ഈ ക�ോഡില് 
അവ�ോശും നല്കുന്നുണ്്.

സോമൂഹര്യ സുരക്ോ ക�ോഡ് 
(കസോഷര്യല് തസ�്യൂരിറ്റി ക�ോഡ് 
2020), ഇ.�ി.എ�് ആന്റ് എും.
�ി ആക്ട് 1952, ഇ.എസ്.ഐ.സി 
ആക്ട് 1948, തമകറ്റണിറ്റി ബനി
�ിറ്റ് ആക്റ് 1961, ക�തമന്റ് ഓ�് 
ഗ്ോറ്റ്വവുവിറ്റി ആക്ട് 1972, എുംക്ോ
േ്രസ് ക�ോ്ന്കസഷന് ആക്ട് 
1923 തുടങ്ങിേ 9 ക�ന്ദ്ര ത�ോഴില് 
നിേമങ്ങതള ഉള്തക്ോള്ളിച്ചു 
ത�ോണ്് ഉള്ള�തത്. ത�ോഴിലോളി 
കക്മ �ദ്ധ�ി�ളികലക്് പു�ിേ 
�ില ത�ോഴില് വിഭോഗങ്ങതള കൂടി 
ഇ�ില് ക�ര്ത്ിട്ടുണ്്.  ഗിഗ് 
വര്കക്ഴ് സ്,  ്ോറ്റ് ക�ോും  വരി

രൊജ്മതെ മ�ൊതെയം മതൊഴിലശക്തിയുമട 93% 
വരുന്ന അസയംഘടിത മതൊഴിലല�ഖേല�ൊമേ
തമന്ന സയംഘടിത ല�ഖേയുയം ഒട്യം സുരക്ിത�ൊ
യല മുലന്നൊട്ക് ല�ൊകുന്നതക്. ലകൊർ മസക്ടറുകളൊയ 
കലക്രി, ഓയില ആന്ക് ഗ്ൊസക്, റിഫൈനറി, 
മൈർട്ിഫേലസേഴക് സക്, സ്റീല, സ്മന്ക്, ഇേക്ടിസിറ്ി 
എന്നിവയിമേ മതൊഴില സൊഹചര്വയം കടുതെ 
ഭീഷണി നിറഞ്ഞതൊണക്.

te_À tIm-Up-IÄ sXm-gn-e-mfn-I-fp-sS Ah-Im-i-§Ä  
k-¼qÀ-®-ambpw I-hÀ-s¶-Sp-¡p¶p

\-hw-_À 26

hnP-bn-¸n¡pI

A-Jn-te-´ym
s]m-Xp-]-Wn-ap-S-¡v



3നവംബര് 2020

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

(2-ാം ശേജില് നിന്ന്)

 കക്ഴ് സ് എന്ന ക�രിതലല്ലോും 
അറിേത്ടുന്ന ത�ോഴിലോളി�
ള്ക്കുകവണ്ി കസോഷര്യല് തസ�്യൂ
രിറ്റി �ണ്് സ്വരൂ�ിക്ണതമന്ന് 
ഇ�ില് �റയന്നുണ്.്  ഓണ് ഫലന് 
്ോറ്റ് ക�ോമു�ള് ഉ�കേോഗിച്് 
സോധനങ്ങളും സര്വ്്രസ്സു�ളും പ
ദോനും ത�യ്യുന്ന കജോലിേികലര്ത്
ട്ട ഇത്രും ത�ോഴിലോളി�ളതട 
എണ്ണും ആകഗോള�ലത്ില്�തന്ന 
നോള്ക്കുനോള് ത�രുകു�േോണ്. 
ഇന്ര്യേില് ഇത്രും ത�ോഴില് 
ത�യ്യുന്നവരുതട എണ്ണും 1.5 ക�ോടി 
വരുതമന്നോണ് അകസേോച്ും  റിക്ോ
ര്ട്ടില് �റയന്ന�്.

രോജര്യതത് ത�ോഴിലോളിവര്ഗ്ഗും 
�ലമുറ�ളോേി ഇകഞ്ചോടിഞ്ച് ത�ോ 
രു�ി സ്ഥോ�ിച് ത�ോഴിലവ�ോശ
ങ്ങളും നിേമ �രിരക്യും ബി.
തജ.�ി യതട കമോദി സര്ക്ോര് �ി
�ച്ചുും നിസേോരമോേി, �ോര്ലതമന്റി
ല് ഗൗരവമോേ ഒരു �ര്ച്യ്ക ്ക�ോലും 
ഇട നല്�ോത� അട്ടിമറിച്ചു ത�ോണ്്  
കലബര് ക�ോഡു�ളോക്ി മോറ്റിേ
�് ക�ോര്്കററ്റു�ളതട വര്ഗ്ഗ �ോ
ല്്രര്യും മോത്ും �രിഗണിച്ചുള്ള
�ോതണന്ന ്പ�ര്യക്ത്ില്�തന്ന 
�ോണോവന്ന�ോണ്. 

തപാതുലേഖലയുതെ  
സ്വകാര്യവ�്കരണം

ഈ �ണിമുടക്ിനോധോരമോേ 
മതറ്റോരു �ോരര്യും, ത�ോതുകമഖലോ 
സ്ഥോ�നങ്ങളതടയും  ഗവര്ത്മെ
ന്റ് ഡി്ോര്ട്ട് തമന്റു�ളതടയും സ്വ
�ോരര്യവല്ക്രണമോണ്. ജനങ്ങ
ളതട ത�ോതു സ്വത്ോേ, ത�ോഴി
ലോളി�ളതട അദ്ധ്വോനും ത�ോണ്് 
ത�ട്ടി്ടുത്,  ഇന്ര്യന് തറേി
ല്തവ, ബി.�ി.സി.എല്, ഫവദയു
�ി കമഖല, �ല്ക്രി ഖനനും, 
എേര് ഫലന്സ്, വിമോനത്ോവ
ളങ്ങള്, തുറമുഖങ്ങള്, ആയധ നി
ര്മ്മോണ രുംഗും, ബഹിരോ�ോശ 
ഗകവഷണ കമഖല, ബോങ്്, ഇന്ഷൂ
റന്സ് തുടങ്ങിേവതേല്ലോും സ്വ
�ോരര്യകുത്��ളതട ഫ��ളില് 
എത്ിക്കുന്ന  നട�ടി കമോദി 
സര്ക്ോര് അ�ികവഗമോണ് നട
ത്ിതക്ോണ്ിരിക്കുന്ന�്. ഈ 
അടിസ്ഥോന കമഖല�ളില് കജോ
ലിത�യ്യുന്നവരുതട അവ�ോശങ്ങ
ളും �ോല്്രര്യങ്ങളും ഹനിക്ത്
ടുതമന്ന് മോത്മല്ല, രോജര്യതത് അഭര്യ
സ്വിദര്യരോേ ക�ോടിക്ണക്ിന് 

യവോക്ളതട ത�ോഴില് സ്വപ്നതത് 
��ര്ക്കു�യും ത�യ്യു�േോണ.് ഒരു 
രോഷ്ട്രതമന്ന നിലേില് സ്വരുക്കൂ
ട്ടിേ ഭൗ�ി� സ്വത്തുക്ളത്യും 
ഏ�ോനുും കുത്��ള്ക്് �്രതറ
ഴു�ി ത�ോടുക്ോന് �ോര്ലതമന്റിതല 
ഭൂരി�ക്ുംത�ോണ്് മോത്ും ഒരു 
സര്ക്ോരിന് അധി�ോരമുകണ്ോ? 
പധോനമന്ിയതട ആത്മ നിര്ഭര് 
ഭോര�് �ദ്ധ�ിയതട ത�ോള്ളത്
രും മനസേിലോക്ോന് ഇത�ോന്നു�
തന്ന ധോരോളും മ�ിേോകുും.

ഫവദയു�ി (കഭദഗ�ി) ബില് 
2020 �ോര്ലതമന്റില് ക�ോലും തവ
ക്ോത�േോണ് സര്ക്ോര് നട്ി
ലോക്കുന്ന�്. �ല സുംസ്ഥോനങ്ങ
ളും ഈ ബില്ലിതന ശക്മോേി 
എ�ിര്ത്ിട്ടുും ഫവദയു�ി കമഖല 
സ്വ�ോരര്യവല്ക്രിക്ോനുള്ള തവ
പോളത്ിലോണ് സര്ക്ോര്. നില
വിലള്ള ഫവദയു�ി ജ്രവനക്ോരു
തട ഭോവി പുത്ന് ഫ്ോഫഞ്ചസി
�ള്ക്് �ന്ോടോന് സര്ക്ോര് വിട്ടു 
ത�ോടുത്ിരിക്കു�േോണ്. യ.�ി 
േില് ഇ�ിതന�ിതര അവിടതത് 
ത�ോഴിലോളി�ളും എഞ്ചിനിേര്മോ
രുും നടത്ിേ വ്രറുറ്റ സമരതത്
ത്തുടര്ന്ന് മുഖര്യമന്ി കേോഗി ആദി
�ര്യ നോഥിന് �ോല്ക്ോലി�മോതേ
ങ്ിലും �ിന്ോകറണ്ി വന്നു. ഇ�് 
രോജര്യമോത�യള്ള സമരങ്ങള്ക്് 
ഊര്ജും ��ര്ന്നിട്ടുണ്്.

ഈ �ണിമുടക്ികനോടനുബ
ന്ിച്്  സുംയക് കരേഡ് യൂണിേ
ന് സമി�ി മുകന്നോട്ട് വച് 7 ഇന 
ഡിമോന്റ് �ത്ി�േില് ഒന്നോമ�ോ
യള്ള�്, ആദോേ നികു�ിദോേ�
രല്ലോത് എല്ലോ കുടുുംബത്ിനുും 
പ�ിമോസും 7500 രൂ� അവരുതട 
അക്ൗണ്ില് നികക്�ിക്ണ
തമന്നോണ്. പ�ിമോസും 10 �ികലോ 
ഭക്ര്യധോനും സൗജനര്യമോേി 
നല്കു�, ഗ്ോമ്രണ ത�ോഴിലറ്് 
�ദ്ധ�ി കവ�നും വര്ദ്ധി്ിച്് 
വര്ഷത്ില് 200 ദിനമോക്കു�യും 
നഗരങ്ങളില് കൂടി നട്ോക്കു�യും 
ത�യ്യു�, ത�ോതുകമഖല�ളതടയും 
ഗവര്ത്മെണ്് ഡി്ോര്ട്ട് തമന്റു�ള
തടയും സ്വ�ോരര്യവല്ക്രണും ഉക�
ക്ിക്കു�, �ര്ഷ� കദ്ോഹ നിേ
മങ്ങളും ത�ോഴിലോളി വിരുദ്ധ ക�ോ
ഡു�ളും �ിന്വലിക്കു�, ക�ന്ദ്ര 
സര്വ്്രസേ് -ത�ോതുകമഖലോ ജ്രവ
നക്ോര്ക്കുകമല്  നടത്തുന്ന നിര്ബ്ബ
ന്ി� �ിരിച്ചുവിടല് അവസോനി
്ിക്കു�, എല്ലോവര്ക്കുും ത�ന്ഷന് 

നല്കു�യും പു�ിേ ത�ന്ഷന് �ദ്ധ
�ിക്കു ��രും മുന് �ദ്ധ�ി പുനഃ
സ്ഥോ�ിക്കു�യും ത�യ്യു� തുടങ്ങി
േവേോണ് മറ്റു ഡിമോന്റു�ള്. കലോ
�തത് പമുഖ സോ്ത്ി� വിദ
ഗ്ദ്ധരുും  സോമൂഹര്യശോസ്തജ്ഞരുും 
എല്ലോും ആവശര്യത്ടുന്ന�ോണ് 
ജനങ്ങളതട ഫ��ളില് �ണതമ
ത്ിക്ണതമന്ന�.് ��ര്ന്ന സ്
ദ് വര്യവസ്ഥതേ ത�തല്ലങ്ിലും �ലി
്ിക്ോന് അ�ിനോകുതമന്നവര് ചൂ
ണ്ിക്ോട്ടി. എന്നോല്, കമോദി സര്ക്ോ
ര് ഇത�ോന്നുും ക�ട്ട ഭോവമില്ല. 

മു�ലോളിത് കലോ�ും അ�രി
ഹോരര്യമോേ പ�ിസന്ിേിലോണ.് 
കലോ� മു�ലോളിത്ത്ിതന്റ ഭോ
ഗമോേ ഇന്ര്യന് സോ്ത്ി� വര്യ
വസ്ഥയും �ടുത് പ�ിസന്ിേി 
ല�ത്ട്ട് വഴിമുട്ടി നില്ക്കു�േോ
ണ്. ഇ�ിതന മറി�ടക്ോനുള്ള 
വൃഥോ�രിരേമത്ില് ഇന്ര്യന് മു
�ലോളി വര്ഗ്ഗും എല്ലോ ഹ്രന �ന്
ങ്ങളതമടുത്് �േറ്റു�േോണ്. 
ആകഗോള സോമ്ോജര്യ�്വത്ിതന്റ 
�ന്ങ്ങള്ക് ്ചുവതടോ് ിച്ചുത�ോണ്ടു 
�തന്നേോണി�് ത�യ്യുന്ന�്. 
ബി.തജ.�ി നേിക്കുന്ന കമോദി 
സര്ക്ോരിലൂതട നട്ോക്ിതക്ോ
ണ്ിരിക്കുന്ന നേങ്ങളത്യും ഈ 
കുത്� �ോല്്രര്യും മുന്നിര്ത്ി 
യള്ള�ോണ്.  എല്ലോ മുന് സര്ക്ോ
രു�ളും ഇക� മു�ലോളിവര്ഗ്ഗ �ോ
ല്�രര്യും സുംരക്ിച്ചുത�ോണ്ടുള്ള 
ഭരണും �തന്നേോണ് നടത്ിേി
ട്ടുള്ള�്. സര്ക്ോരു�ള് മോറിതക്ോ
ണ്ിരിക്കുും. അ�്, ക�ോണ്ഗ്സേി

തന്റകേോ, ബി.തജ.�ി യതടകേോ, 
മൂന്നോമത�ോന്നിതന്റകേോ കനതൃ�്വ
ത്ിലള്ള�ോ�ോും. എന്നോല് അക്ോ
ഴുും, രോജര്യത്ിതന്റ േഥോര്ത്ഥ ഭര
ണ�ക്ും �ിരിക്കുന്ന മു�ലോളിവ
ര്ഗ്ഗ ഭരണകൂടും മോറുന്നില്ല. അ�ിതന 
മോറ്റുക്ോള് മോത്കമ ത�ോഴിലോളി
�ളും �ര്ഷ�രുും അനുഭവിക്കുന്ന 
ചൂഷണത്ിന് അറു�ിയണ്ോകൂ. 
രോജര്യതത് മുഴുവന് ജനങ്ങള്ക്കുും 
ത�ോഴിലും ആകരോഗര്യ�രിരക്യും 
ഭക്ണവും �ോര്്ിടവും �ടസേമി
ല്ലോത� നല്�ോന് മ�ിേോേ വി

ഭവകശഷിയള്ള ഒരു രോജര്യമോണ് 
നമ്മുകട�്. ലോഭും മോത്ും ലക്ര്യ
മോക്ിയള്ള മു�ലോളിത് ഉല്പോദന 
വര്യവസ്ഥ ഒന്നു മോത്മോണ് ഇ�ിന് 
�ടസേും. സ്വ�ന് ഇന്ര്യേില് 
ജനങ്ങളതട ഇക്ോലമത്യമുള്ള 
അനുഭവും ഇ�് ശരിതവക്കുന്ന
�ോണ്.

ജനങ്ങള് അവരുതട ഭോഗകധ
േും നിര്ണ്ണേിക്കുന്ന മുകന്നറ്റത്ിന് 
�യ്ോറോകു� �തന്ന ത�യ്യുും. 
അ�ിതന മുന്കൂട്ടി �ടയ� എന്ന 
ലക്ര്യകത്ോതടേോണ് ഇന്നതത് 
സര്ക്ോര് പവര്ത്ിക്കുന്ന�്.  എ 
ന്നോല്, എക്ോലകത്ക്കുും അ�ിതന 
�ടഞ്ഞുനിര്ത്ോന് അവര്ക്ോവി
ല്ല. വസ്തുനിഷ്ഠ ആവശര്യ��യതട 
അനിവോരര്യ�തേകന്നോണും അത്
രും മുകന്നറ്റങ്ങള് ഉണ്ോകേ �്രരൂ.

രോജര്യതത് അദ്ധ്വോനിക്കുന്ന 
ജനവിഭോഗങ്ങളും ബഹുജനങ്ങളും 
അസുംതൃപ്തരുും കരോഷോകുലരുമോ
ണ്. അവരുതട ജ്രവി�ും നോള്ക്കു
നോള് അരക്ി�വും അസേഹന്ര
േവമോക്ി മോറ്റു�േോണ് ഭരണോ
ധി�ോരി�ള്. സ്ത്ര�ള്ക്കുും കുട്ടി
�ള്ക്കുും കനതരയള്ള ബ്രഭത്സമോേ 
ആക്മണങ്ങളും, ജോ�ിയതടയും 
മ�ത്ിതന്റയും ക�രില് �ോവങ്ങ
ള് മര്ദേിക്ത്ടുന്നതുും, സ�ര്യും 

വിളിച്ചു �റയന്ന�ിതന്റ ക�രില് 
എഴുത്തു�ോരുും ബുദ്ധിജ്രവി�ളും 
കവട്ടേോടത്ടുന്നതുും രോജര്യത്ി
തന്റ �ല ഭോഗങ്ങളിലും നി�ര്യസും
ഭവങ്ങളോേി മോറുന്ന�് ഭ്ര�ികേോ
തട മോത്കമ വ്രക്ിക്ോന് �ഴിയൂ. 
ജനങ്ങളതട നിരോരേേ�്വും, നി
രോശേികലക്കുും നിഷ് കൃേ�്വത്ി
കലക്കുും ക�ോേോല് അ�്, ഭരണോ
ധി�ോരി�ള്ക്ോണ് കനട്ടും. മറിച്് 
ഒരു േഥോര്ത്ഥ മനുഷര്യനോേി �തന്ന 
ജ്രവിക്ണതമന്ന നിശ്േദോര്ഢര്യ
മോണോവശര്യും.  മനുഷര്യനോേി ജ്ര
വിക്ോന് അന്ര�ിക്�ിതര ത�ോ
രു�ികേ �്രരു എന്ന േോഥോര്ത്ഥര്യും 
ജനങ്ങള് കൂടു�ല് കൂടു�ല് �ിരി
ച്റിയന്നുണ്്. 

�ഴിഞ്ഞ ത�ോതു�ണിമുടക്ി
ല് 20 ക�ോടി ത�ോഴിലോളി�ള് 
�ണിമുടക്ിതേന്നോണ് �ണക്്. 
ഈ നവുംബര് 26ന് നടക്കുന്ന 
ത�ോതു �ണിമുടക്് ഇന്ര്യന് ജന
�യതട അടക്ിനിര്ത്ിേ നോനോ
വിധ പ�ികഷധും അണത�ോട്ടി
തേോഴുകുന്ന ഐ�ിഹോസി�മോേ 
�ണിമുടക്ോകുതമന്ന് ഉറ്ോണ്.  
ഈ �ണിമുടക്ില്, ത�ോഴിലോളി
�ളും �ര്ഷ�രുും ക�ോകളോട ്ക�ോള് 
ക�ര്ന്ന് അണിനിരക്കു�േോണ്. 
വര്യവസോേ ത�ോഴിലോളി�ള്, 
�ര്ഷ� ത�ോഴിലോളി�ള്, നിര്മ്മോ
ണത�ോഴിലോളി�ള്, ഫവദയു�ി 
ജ്രവനക്ോര്, കമോകട്ടോര് രേോ ന്സ ്ക�ോ
ര്ട്ട് ത�ോഴിലോളി�ള്, �ശുവണ്ി 
ത�ോഴിലോളി�ള്, മത്സര്യത�ോഴിലോ
ളി�ള്, സ് �്രും വര്കക്ഴ് സ്, ഗോ
ര്ഹി� ത�ോഴിലോളി�ള്, ത�രുവ് 
�ച്വടക്ോര് തുടങ്ങി എല്ലോ സും
ഘടി�-അസുംഘടി� കമഖലോ 
ത�ോഴിലോളി�ളും വിവിധ സ്ഥോ�
നങ്ങളിതലയും ഡി്ോര്ട്ടുതമന്റു�
ളിതലയും ജ്രവനക്ോരുും ത�ോഴി
ലോളി�ളും നവുംബര് 26ന് ത�ോ
തു�ണിമുടക്ില് �തങ്ടുക്കുും. ഒരു 
അനിശ്ി��ോല ദ്രര്ഘ സമരത്ി
കലക്കുള്ള ചുവടു വേ്് ോണ് ഈ 
�ണിമുടക്്. ഒരു ത�റുവിഭോഗും 
വരുന്ന കുത്� ള്ക്കുകവണ്ി രോ
ജര്യതത് ജനങ്ങളതട ജ്രവി�ും �ോതട 
ശിഥിലമോക്കുന്ന കമോദി സര്ക്ോറി
തന്റ ജനവിരുദ്ധ നേങ്ങള് �ിന്വ
ലിക്കുും വതരയള്ള �ിട്ടേോര്ന്നതുും 
ഉശിരോര്ന്നതുമോേ പകക്ോഭത്ിന് 
�യ്ോറോ�ോന് അദ്ധ്വോനിക്കുന്ന 
എല്ലോജനവിഭോഗങ്ങകളോടുും ആഹ്വോ
നും ത�യ്യുന്നു.
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ക�ോവിഡ-്19 കപോകട്ടോകക്ോള് 
നിലനില്ക്കുന്നതുമൂലും കൂട്ടുംക�
രുന്ന�ിന് നിേന്ണമുള്ള സോ
ഹ�രര്യത്ില് ക�ന്ദ്ര കരേഡ് യൂ
ണിേനു�ളും ത�ഡകറഷനു�ളും 
അകസോസികേഷനു�ളും സുംയ
ക്മോേി ഓണ്ഫലനിന് ത�ോഴി

ലോളി�ളതട കദശ്രേ �ണ്വന്
ഷന് ക�ര്ന്നു.

 രോജര്യതത് ത�ോഴിലോളികുതട
യും �ര്ഷ�രുതടയും സോധോരണ 
ജനങ്ങളതടയും  അടിസ്ഥോന ജനോ
ധി��ര്യ അവ�ോശങ്ങള്ക്കുും ഭര
ണഘടനോവ�ോശങ്ങള്ക്കുുംകനതര 

ബിതജ�ി നേിക്കുന്ന നകരന്ദ്രകമോ
ദി സര്ക്ോരുും ബിതജ�ി ഭരിക്കു
ന്ന സുംസ്ഥോന സര്ക്ോരു�ളും 
നടത്തുന്ന �ടന്നോക്മണങ്ങളില് 
ഈ �ണ്വന്ഷന് ശക്മോേ പ
�ികഷധും കരഖത്ടുത്തുന്നു. ഒന്നോും 
ബിതജ�ി സര്ക്ോരിതന്റ �ോല

ത് ്(2014-2019) ബന്ത്ട്ട �ക്ി
�ളമോേി �ര്ച് ത�യ്ിരുന്ന ��ിവ് 
2019ല് രണ്ോും കമോദി സര്ക്ോര് 
വന്നതുമു�ല് �ോറ്റില് �റത്ിേി
രിക്കു�േോണ്. ഡിമോന്റ് കുറഞ്ഞ
�ിതനത്തുടര്ന്ന് സ്ദ് ഘടനയ്ക് 
ഗണര്യമോേി മോന്ര്യും സുംഭവിച്�ോ

േോണ് എല്ലോ വി�സന സൂ�ി�
�ളും �ോണിക്കുന്ന�്. എന്നിട്ടുും 
സുഗമമോേി ബിസിനസേ് നടത്ോ
നുള്ള അവസരും ഒരുക്കുന്ന�ിതന്റ 
ക�രില് അവരുതട നേങ്ങള് ശക്
മോേി മുകന്നോട്ടു ത�ോണ്ടുക�ോകു�
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മതൊഴിേൊളിവർഗയം തേമുറകളൊയി മ�ൊരുതി 
സ്ൊ�ിച്ച മതൊഴിേവകൊശങ്ങളുയം നിയ� �രിര
ക്യുയം ല�ൊദി സർക്ൊർ �ൊർേമ�ന്ില ചർച്ചയ്കക് 
ല�ൊലയം ഇടനലകൊമത, തികച്യം ഏക�ക്ീയ
�ൊയി അട്ി�റിച്ചതുയം ലേബർ ലകൊഡുകളൊക്ി �ൊ
റ്ിയതുയം ലകൊർപ്പലററ്റുകളുമട തൊല�്യം �ൊത്യം 
�രിഗണിച്ചൊണക്. ബിമജ�ിയുമട നയങ്ങളത്യുയം 
കുതെക തൊല�ര്യം മുന്നിർതെിയുള്ളതൊണക്.
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ലേബർ ലകൊഡുകള് സ�രയം മചയ്ൊനുള്ള മതൊ
ഴിേൊളികളുമട അവകൊശയം ആത്ന്ിക�ൊയി 
ഇലൊമതയൊക്കുയം, പ്രലത്കിച്ചക് അസയംഘടിത ല�
ഖേയിമേ മതരുവകച്ചവടക്ൊരുമടയുയം, വീട്ലജൊ
േിക്ൊരുമടയുയം, വീടുകള് ലകന്ദ്ര�ൊയി പ്രവർതെി
ക്കുന്ന മതൊഴിേൊളികളുമടയുയം, �ിഡക് ലഡ �ീല 
മതൊഴിേൊളികളുമടയുയം ബീഡിമതൊഴിേൊളികളു
മടയുയം നിർമ്ൊണമതെൊഴിേൊളികളുമടയുയം റിക്ൊ 
മതൊഴിേൊളികളുമടയുയം �റ്ക് ദിവസക്കൂേിക്ൊരുമട
യുയം അവകൊശയം.

(3-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

േോണ്. അ�് രോജര്യതമോട്ടുക്് വര്യോ
��മോേ ദോരിദ്ര്യതത് കൂടു�ല് 
�്രവ്രമോക്കു�യും പ�ിസന്ി രൂ
ക്മോക്കു�യും ത�യ്യുന്നു. ഈ പ
ക്ിേയ്ക് ഒ്മോണ് ക�ോര്്കററ്റ് 
നികു�ി�ള് കുറയ്ക്കു�യും ത�ോഴി
ലോളി�ള്ക്്  കദ്ോഹ�രമോേ മൂന്ന് 
ക�ോഡു�ള് പ�ി�ക് �ോര്ട്ടി 
അുംഗങ്ങളതട അസോന്നിദ്ധര്യത്ില് 
ജനോധി��ര്യവിരുദ്ധമോേി �ോര്
ലതമന്റില് �ോസേോക്കു�യും ത�യ്
�്. ത�ോഴിലോളി�തള അടിമ സമോ
നമോേ സോഹ�രര്യത്ികലയ്ക് നേി
ക്ോനുും യൂണിേന് രൂ�്ര�രണും 
ദുസേഹമോക്ോനുും ലക്ര്യമിടുന്ന�ോ
ണ് ഈ മൂന്ന് കലബര് ക�ോഡു�
ളും.ഈ ക�ോഡു�ള് ആ�ര്യന്ി�
മോേി സമരും ത�യ്ോനുള്ള ത�ോ
ഴിലോളി�ളതട, പക�ര്യ�ിച് ്അസും
ഘടി� കമഖലേിതല ത�രുവ�
ച്വടക്ോരുതടയും, വ്രട്ടുകജോലിക്ോ
രുതടയും, വ്രടു�ള് ക�ന്ദ്രമോേി 
പവര്ത്ിക്കുന്ന ത�ോഴിലോളി�
ളതടയും, മിഡ് കഡ മ്രല് ത�ോഴി
ലോളി�ളതടയും ബ്രഡിത�ോഴിലോ
ളി�ളതടയും നിര്മ്മോണതത്ോഴി
ലോളി�ളതടയും റിക്ോ ത�ോഴിലോ
ളി�ളതടയും മറ്റ് ദിവസക്കൂലിക്ോ
രുതടയും അവ�ോശും ഇല്ലോ�ോക്കുും. 

ഇ�ിന് സമോനമോേി എല്ലോ 
�ോര്ലതമന്ററി നട�ടിക്മങ്ങളും 
�ോറ്റില് �റത്ിതക്ോണ്ോണ ്മൂന്ന് 
�ോര്ഷി�ബില്ലു�ള് �ോസേോക്കു�
യും അവശര്യവസ്തു നിേമും റദേോക്കു
�യും ത�യ്�്. �ോര്ഷിക�ോല്്
ന്നങ്ങള്ക്് നിേമ�രമോേി കുറ
ഞ്ഞ �ോങ്ങുവില ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
�് ഇല്ലോ�ോക്ോനുും ക�ോര്്കററ്റു
�തള കപോത്സോഹി്ിക്ോനുും 
�രോര് കൃഷി കപോത്സോഹി് ിക്ോനുും 
ആഭര്യന്രവും ഫവകദശി�വമോേ 
വന്�ിട ഭക്ര്യസുംസ് �രണ �്
നി�തളയും �ില്ലറ വില്്ന കമ
ഖലേിതല കുത്��ള്ക്് �ോര്
ഷി� കമഖല �്രതറഴു�ിതക്ോടു
ക്ോനുും ലക്ര്യമിട്ടോണ് ഈ നട
�ടി�ള്. ഇ�ിലും അപ്പുറുംക�ോേ 
സര്ക്ോര് �ോര്ലതമന്റില്ക്ോലും 
വയ്കോത� ഫവദയു�ി(കഭദഗ�ി)
ബില് 2020 നട്ോക്ി ഫവദയു
�ി വി�രണ സുംവിധോനതത് 
ആത� സ്വ�ോരര്യവ�്ക്രിക്കു�
േോണ്. �ന്ണ്ടു സുംസ്ഥോനങ്ങ
ളിതല മുഖര്യമന്ിമോരുതട എ�ിര്
്് അവഗണിച്ചുത�ോണ്ോണ് നി
ലവിലള്ള ജ്രവനക്ോരുതട ഭോവി 
പു�ിേ ഫ്ോഫഞ്ചസി�ള്ക്് 
�ന്ോടോന് അവസരും ത�ോടുക്കു
ന്ന�്. 

�ിട്ടോക്ടും �ിടിതച്ടുക്ോന് 
ഒരു രേമവും നടത്ോത�, ത�ോതു
കമഖലേിതല ബോങ്കു�ള് ലേി്ി
ക്ോനോണ് സര്ക്ോര് കനരതത് 
രേമിച്�്. സോധോരണ ജനങ്ങള
തട അക്ൗണ്ടു�ള് അ��ടത്
ടുതമന്നുക�ോലും �ണക്ിതലടുക്ോ
ത�േോണ് ഈ ന്രക്ും. ജിഎസ് 
ടി സുംബന്ിച് ത�റ്റോേ ധന മോ

കനജ് തമന്റുും നേങ്ങളും ക�ന്ദ്രസര്
ക്ോരിതന്റയും സുംസ്ഥോനങ്ങളതട
യും ധനസ്ഥി�ി സോ്ത്ി� 
സ്ഥി�ി ദുര്ബ്ബലമോക്കു�േോണ്. 

റിസര്വ്് ബോങ്് ഓ�് ഇന്ര്യ
തേയും എല്ഐസിതേയും വിവിധ 
ത�ോതുകമഖലോ സ്ഥോ�നങ്ങതളയും 
ക�ന്ദ്രസര്ക്ോര് എടിഎും എന്ന
ക�ോതല ഉ�കേോഗിക്കുന്ന�് സോ
്ത്ി�സ്ഥി�ി കൂടു�ല് ദേന്ര
േമോക്കു�യും അ�ിതന്റ �ലമോേി 
ത�ോതുകമഖലോ സ്ഥോ�നങ്ങതള 
സ്വ�ോരര്യവ�്ക്രണത്ിനോേി 
കലലത്ില് വയ്ക്കു�യമോണ.്  റേില്
കവ റൂട്ടു�ള്, റേില്കവ കസ്റഷനു

�ള്, റേില്കവ നിര്മ്മോണ യൂ
ണിറ്റു�ള്, വിമോനത്ോവളങ്ങള്, 
ക�ോര്ട്ടു�ള്, കഡോക്കു�ള്, ലോഭ
മുണ്ോക്കുന്ന സര്ക്ോര് ഡി്ോര്ട്ടു
തമന്റു�ള്, �ല്ക്രി ഖനി�ള്, 
ബി�ിസിഎല് ക�ോതലയള്ള ലോ
ഭ�രമോേ ത�ോതുകമഖലോസ്ഥോ�
നങ്ങള്, 41 ഓര്ഡനന്സ് �ോക്ട
റി�ള്, ബിഎസ്എന്എല്(ഇ�ി
തല 86,000 ജ്രവനക്ോര്ക്് കദ
ശകദ്ോഹി�ള് എന്നോണ് വികശ
ഷണും), എേര് ഇന്ര്യ, കറോഡ് 
ഗ�ോഗ� കമഖല തുടങ്ങിേവതേല്ലോും 
നൂറു ശ�മോനും പ�ര്യക് വികദശ 
നികക്�ത്ിനോേി തുറന്നിട്ടിരി 
ക്കു�േോണ്. ക�ോവിഡ്-19 മഹോ
മോരിയതട ഭ്ര�ി രോജര്യത്് �ടരു
ക്ോഴോണ് ഇത്രും അ��ട�
രമോേ നട�ടി�ള് എല്ലോും നട
്ോക്കുന്ന�്. 

കഡോക്ടര്മോര്, നഴ് സുമോര്, �ോ
രോതമഡിക്ല് ജ്രവനക്ോര്, ശു
�്ര�രണ ത�ോഴിലോളി�ള്, അവ
രവരുതട പകദശങ്ങളില് ക�ോവിഡ് 
സര്കവ് അടക്മുള്ള �ോരര്യങ്ങള് 
നടത്തുന്ന അുംഗന്വോടി, ആശോ 
ജ്രവനക്ോര് തുടങ്ങി മുന്നണി ക�ോ
രോളി�ള് എന്നുവോഴ്ത്തത്ടുന്നവര് 
എല്ലോും സ്വജ്രവന് �ണേത്ടു
ത്ിേോണ് കജോലി ത�യ്യുന്ന�്. 
എന്നോല് അവതര �ി�ച്ചുും കമോ
ശമോേ ര്ര�ിേിലോണ് സര്ക്ോര് 
ഫ��ോരര്യും ത�യ്യുന്ന�.് അവര്ക്് 
വോഗ്ോനും ത�യ് കവ�നകമോ ഇന്
ഷ്വറന്സ് ആനുകൂലര്യങ്ങകളോ നല്
�ോത� അ�മോനിക്കു�േോണ്. 

ക�ോവിഡ് �ടരുന്ന ഈ സോ
ഹ�രര്യത്ിലും �ങ്ങോത് മു�ലോ
ളിത് സുംവിധോനത്ിതല പമു
ഖതരല്ലോും അവരുതട വി�ണി 

മൂലര്യും ഓകരോ ദിവസവും ക�ോടി
�ള് ഉേര്ത്ിതക്ോണ്് മോധര്യമ
ങ്ങളതട പധോന വോത്�ളില് 
ഇടും കനടു�േോണ്. ഒരു ആസൂ
ത്ണവും ഇല്ലോത� പഖര്യോ�ിച് 
കലോ�് ഡൗണ് ക�ോടിക്ണക്ി
ന് കുടികേറ്റ ത�ോഴിലോളി�ളതട 
ജ്രവി�ത്ില് വിവരണോ�്ര�

മോേ ദുരി�മോണ് വി�ച്�്. കനോട്ടു 
നികരോധനും സൃഷ്ടിച് ദുരന്തത്
ക്ോള് ദേന്രേമോേിരുന്നു ഇ�്. 
സ്ത്ര�തള സുംബന്ിച്ിടകത്ോളും 
ഇക്ോലും ദുരി�മേമോേി. ത�ോ
ഴിലിടങ്ങളിലും ത�ോതുസ്ഥലങ്ങ
ളിലും സ്വന്ും വ്രടു�ളില്ക�ോലും 
അവര്ക്് എ�ിതര �്രഡനങ്ങള് 
വര്ദ്ധിച്ചു. രോജര്യത്ിതന്റ സ്ദ്ഘ
ടന നിശ്ലമോകു�യും ത�ോഴിലി
ല്ലോയ്മ പക�ര്യ�ിച്് സ്ത്ര�ളകട�് 
ഗണര്യമോേി വര്ദ്ധിക്കു�യും ജിഡി 
�ി മുത്ങ്ങുമില്ലോത്വിധും ചുരു
ങ്ങു�യും ത�യ്തു.

ത�ോഴിലോളി�തള �ിരിച്ചുവി
ടരു�് എന്നുും കവ�നും തവട്ടിക്കു
റയ്കരു�് എന്നുും കലോ�്ഡൗണി
തന്റ തുടക്ത്ില് സര്ക്ോര് ത�ോ
ഴിലടമ�കളോട് നിര്കദേശിച്ിരുന്നു. 
എന്നോല് ത�ോഴിലടമ�ള് ഈ 
നിര്കദേശങ്ങതള സുപ്രുംക�ോട�ി 
േില് ക�ോദര്യും ത�യ്ക�ോതട വി
ദഗ്ദ്ധമോേി ആ നിര്കദേശങ്ങള് �ിന്
വലിച്ചു. �ി�ച്ചുും അസ്പഷ്ടമോേ 
�ിഎും ത�കേഴ് സ് എന്ന �ണ്് 
ക�ന്ദ്രസര്ക്ോര് തുടങ്ങു�യും ക�ോര്
്കററ്റു�ള് അ�ികലയ്ക് സുംഭോവന 
നല്കു�യും ത�യ്തു. ക�ന്ദ്രസര്
ക്ോര് ജ്രവനക്ോതര �ിഴിഞ്ഞൂറ്റി 
ശ്ളും �ിടിച്ചു. ഡിഎ മരവി്ി
ച്ചു. ജ്രവനക്ോര്ക്് സര്വ്്രസ് �ോ
ലോവധി പൂര്ത്ിേോകുുംമു്് വിര
മിക്കുന്ന�ിന് സര്ക്ോരിന് നിര്
ബന്പൂര്വ്ും നിര്കദേശിക്ോതമന്ന് 
�ോണിക്കുന്ന �ഴേ ഒരു ഉത്രവ് 
മോന്ിതേടുത്തു. അ�ിനുകശഷും 
മഹോമോരി ഫ��ോരര്യും ത�യ്യുന്ന
�ിതന്റ പൂര്ണ ഉത്രവോദിത്ും 
ക�ന്ദ്രസര്ക്ോര് സൗ�രര്യപൂര്വ്ും 
സുംസ്ഥോന സര്ക്ോരു�ളതട �ല

േിലിട്ടു. ത�രതഞ്ഞടുക്ത്ട്ട സും
സ്ഥോന സര്ക്ോരു�തള �ണതമ
റിഞ്ഞ് അട്ടിമറിച്ചുും രോഷ്ട്ര്രേ എ�ി
രോളി�തള സിബിഐ, എന്ക�ോ
ഴ് സ് തമന്റ് ഡേറക്ടകററ്റ,് എന്ഐ 
എ, ക�ോല്രസ് എന്നിവക�ോതല
യള്ള അകന്വഷണ ഏജന്സി�
തളതക്ോണ്് വിരട്ടിയും മു�തലടു
ക്കു�േോണ് ക�ന്ദ്രസര്ക്ോര്. ഈ 
വിഭോഗ്രേ ഗൂഢ�ന്ങ്ങള് രോജര്യ
ത്ിതന്റ മ�നിരക�ക്�തേ മു
റികവല്്ിക്കു�േോണ്. വടക്കു 
�ിഴക്ന് ഡല്ഹിേില് നടന്ന 
�ലോ�ങ്ങള് സിഐഎ പ�ികഷ
ധക്ോരുതട ഗൂഢോകലോ�നേോണ് 
എന്ന �രത്ില് കുറ്റും ആകരോ�ി
ച്് ക�സ് എടുക്കുക്ോള് വര്ഗ്ഗ്രേ 
പസുംഗും നടത്ിേ ബിതജ�ി 
കന�ോക്ള്തക്�ിതര എ�് ഐ
ആര് രജിസ്റര് ത�യ്ോന്ക�ോലും 
�യ്ോറോേില്ല. ഈ �ദ്ധ�ി�ള്
ക്ോേി ക�ോല്രസിതന ഉ�കേോ
ഗിക്കുന്ന സ്ഥി�ിയണ്ോേി. 

സുപ്രുംക�ോട�ിതേക്ോലും 
അട്ടിമറിക്കുന്ന അ��ട�രമോേ 
സ്ഥി�ി ഉണ്ോേി. ഈ സങ്്രര്ണ 
സോഹ�രര്യത്ിലോണ് പു�ിേ 
വിദര്യോഭര്യോസ നേും പഖര്യോ�ിക്കു 
ന്ന�്. വിദര്യോഭര്യോസും പൂര്ണമോയും 
സ്വ�ോരര്യവ�്ക്രിക്കുന്ന�ിനുും 
അതുവഴി ദരിദ്ജനങ്ങതള വികവ
�നത്ിന് വികധേമോക്കു�യും 
ത�യ്ോനോണ് ഈ പു�ിേ വിദര്യോ
ഭര്യോസനേും ലക്ര്യമിടുന്ന�്. ചു
രുക്ത്ില് ഒരു ശിക്ോഭേവമി
ല്ലോത� ഭരണഘടനതേ അട്ടിമ
റിക്കു�േോണ്.

കമോദി സര്ക്ോര് നട്ിലോക്കു
ന്ന ത�ോഴിലോളിവിരുദ്ധ, �ര്ഷ�
വിരുദ്ധ, കദശവിരുദ്ധ നേങ്ങതള 
കരേഡ് യൂണിേനു�ളതട ഈ സും
യക് കദശ്രേ �ണ്വന്ഷന് 
ശക്ിേോേി അ�ല�ിക്കുന്നു. 

ത�ോരു�ി കനടിേ അവ�ോശ
ങ്ങള്ക്കുും ആനുകൂലര്യങ്ങള്ക്കുും 
ജ്രവകനോ�ോധിക്കുും എ�ിതര നട
ക്കുന്ന �ടന്നോക്മണങ്ങള് പ�ി
കരോധിക്ോന് വിവിധ കമഖല�
ളിതല ത�ോഴിലോളി�ളും അദ്ധ്വോ
നിക്ന്ന മനുഷര്യരുും സമരത്ിലോ
ണ് എന്ന് ഈ �ണ്വന്ഷന് 
മനസേിലോക്കുന്നു. �ല്ക്രിത�ോ
ഴിലോളി�ളതട മൂന്ന് ദിവസതത് 
�ണിമുടക്്, ഓര്ഡന്സ് �ോക്ട
റി ത�ോഴിലോളി�ളതട �ണിമുട
ക്്, റേില്കവ നിര്മ്മോണ യൂണി
റ്റു�ളതട പ�ികഷധങ്ങള്, ബി�ി
സിഎല് ത�ോഴിലോളി�ളതട രണ്ടു
ദിവസതത് സമരവും പ�ികഷ
ധവും എന്നിവയും കറോഡ് രേോന്
സ് ക�ോര്ട് ജ്രവനക്ോര്, ഓേില്
വര്കക്ഴ് സ്, സ്റ്രല്വര്കക്ഴ് സ്, 
ക�ോര്ട്ട് വര്കക്ഴ് സ്, സിമന്റ് വര്
കക്ഴ് സ്, സ് �്രുംവര്കക്ഴ് സ് തു
ടങ്ങി വിവിധ കമഖല�ളിതല ത�ോ
ഴിലോളി�ളും യ�ിേിതല ഫവദയു
�ി കമഖലേിതല ത�ോഴിലോളി�
ളും എന്ജിനിേര്മോരുും ഈേിതട 
നടത്ിേ സമരങ്ങളും പ�ികഷ

ധങ്ങളതമല്ലോും  സ്വ�ോരര്യവ�്ക്
രണത്ിന് എ�ിരോയും �ങ്ങളതട 
അവ�ോശങ്ങള് സുംരക്ിക്ോനു
മുള്ളവേോണ്. രോജര്യത്ിതന്റ സു
രക് മുന്നിര്ത്ി 2020 ഒ�് കടോ
ബര് 12 മു�ല് അനിശ്ി��ോല 
സമരും നടത്ോനുള്ള ഓര്ഡനന്
സ് �ോക്ടറി�ളിതല ജ്രവനക്ോ
രുതട �്രരുമോനതത് ഈ �ണ്
വന്ഷന് �ിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ സമ
രത്ിന്  ഐ�ര്യദോര്ഢര്യും പഖര്യോ
�ിച്് 2020 ഒ�് കടോബര് 12ന് എല്ലോ 
ത�ോഴിലിടങ്ങളിലും ശക്മോേ 
പ�ികഷധും നടത്ോന് ഈ �ണ്
വന്ഷന് ആഹ്വോനും ത�യ്യുന്നു. 
സമരും രമര്യമോേി �രിഹരിക്കുും
വതര ഓകരോ ആഴ്ചയും ത�ോഴിലി
ടങ്ങളില് സമരും നടത്ണും. 

�ോര്ലതമന്റില് ഏ��ക്്രേ
മോേി �ോസേോക്ിേ �ര്ഷ� വി
രുദ്ധ നിേമങ്ങള്തക്�ിതര ക�ോ
രോടുന്ന �ര്ഷ�ര്ക്് �ണ്വന്
ഷന് ഐ�ര്യദോര്ഢര്യും പഖര്യോ�ി
ക്കുന്നു. കവോട്ടിുംഗ് ക�ോലമില്ലോത�
േോണ് �ോര്ലതമന്റില് ഈ ബി
ല്ലു�ള് �ോസേോക്ിതേടുത്�്. 
സുംയക് കരേഡ് യൂണിേന് പ
സ്ഥോനും കദശ്രേ �ലത്ിലും രോ
ജര്യതത്വിതടയും നടക്കുന്ന �ര്
ഷ� പകക്ോഭങ്ങതള തുടര്ന്നുും 
�ിന്തുണയ്ക്കുതമന്നുും �ര്ഷ�ര്തക്ോ
്ും ഉറച്ചു നില്ക്കുതമന്നുും ഈ 
�ണ്വന്ഷന് പഖര്യോ�ിക്കുന്നു. 

കലോ�്ഡൗണ് �ോലതത് ബു
ദ്ധിമുട്ടു�ള്ക്ിടേിലും കരേഡ് യൂ
ണിേനു�ളതട സുംയക് കവദി 
ആഹ്വോനും ത�യ്യുന്ന പ�ികഷധ 
�രി�ോടി�ളില് വന് �ങ്ോളിത്
മോണ് ഉണ്ോേിട്ടുള്ള�.് സമരങ്ങള് 
കൂടു�ല് �്രവ്രമോക്ണും എന്ന 
അനിവോരര്യ�യ്കോണ് ഈ �ണ്
വന്ഷന് അടിവരേിടുന്ന�്. ഒരു 
കുറ്റകബോധവമില്ലോത�േോണ് നകര
ന്ദ്രകമോദി സര്ക്ോര് ക�ോര്്കററ്റു
�ളതട �ോദകസവ ത�യ്ോനോേി 
രോജര്യതത് ത�ോഴിലോളി�ളതടയും 
�ര്ഷ�രുതടയും അദ്ധ്വോനിക്കുന്ന 
മനുഷര്യരുതടയും സോധോരണക്ോ
രുതടയും �ോല്�രര്യും ബലി�ഴി
ക്കുന്ന�്. 

രോജര്യതത് ത�ോഴിലോളി സും
ഘടന പസ്ഥോനമോത�യും വിഖര്യോ
�രോേ സോ്ത്ി� ശോസ്തജ്ഞ
രുതമല്ലോും ആവശര്യത്ടുന്ന�്  ജന
ങ്ങളതട ഫ�േില് �ണും എത്ി
ക്ണും എന്നോണ്. അ�് ��ര്ന്ന 
സ്ദ്ഘടനയതട വ്രതണ്ടു്ിന് 
അല്്ും ആശ്വോസും ��രുതമ
ന്ന�ിലോണ് ഈ ആവശര്യും ഉന്ന
േിക്കുന്ന�്. എന്നോല് ഈ ആവ
ശര്യും അുംഗ്ര�രിക്ോന് ബിതജ�ി 
നേിക്കുന്ന ക�ന്ദ്രസര്ക്ോര് �യ്ോ
റല്ല. നമ്മുതട കഗോഡൗണു�ളില് 
ധോനര്യങ്ങള് നിറഞ്ഞു �വിയക്ോ
ഴുും ആവശര്യമുള്ളവര്ക്് സൗജനര്യ 
കറഷന് ല്�ോന് ബിതജ� ിസര്
ക്ോര് �യ്ോറല്ല. ഈ സോഹ�രര്യ
ത്ില് രോജര്യതത് എല്ലോ ത�ോ

tamZn kÀ¡mcnsâ sXmgnemfnhncp², IÀjIhncp²,  
tZihncp² \-b-§Ä-s¡-Xn-sc sXm-gn-em-fn ap-t¶äw

\-hw-_À 26

hnP-bn-¸n¡pI

A-Jn-te-´ym
s]m-Xp-]-Wn-ap-S-¡v



5നവംബര് 2020

(4-ാം ശേജില് നിന്ന്)

യു�ിേിതല കേോഗി ആദി
�ര്യനോഥ് ഭരണും ക�ന്ദ്ര ഫവദയു
�ി നിേമത്ിതന്റ ചുവടു�ിടിച്് 
ഫവദയു�ി വി�രണരുംഗതത് 
ത�ോതുകമഖലോ സുംരുംഭമോേ പൂര്
വ്ോഞ്ചല് വിദയു� ്വി�രണ് നിഗും 
ലിമിറ്റഡിതന സ്വ�ോരര്യവല്ക്
രിക്ോന് മോസങ്ങള്ക്കു മു്് �്ര
രുമോനതമടുത്ിരുന്നു. സര്ക്ോ
രിതന്റ �്രരുമോനും വന്ന�ിതന്റ 
ത�ോട്ടടുത് ദിനും �തന്ന ത�ോ
ഴിലോളി�ളതട സുംഘടി�ശക്ി
ത�ോണ്് ഈ വില്്നതേ ത�
റുത്തു�രോജേത്ടുത്തുതമന്ന് 
വിവിധ യൂണിേനു�ള് പഖര്യോ
�ിച്ചു. സ്വ�ോരര്യവല്ക്രണത്ി
തന�ിതര ത�ോരു�ോനോേി യ�ി 
�വര് ക�ോര്്കറഷന് ലിമിറ്റഡി
തല മുഴുവന് ത�ോഴിലോളി യൂണി
േനു�ളും ക�ര്ന്ന് വിദയു�് �ര്
മ്മ�ോരി സുംയക്് സുംഘര്ഷ് 
സമി�ി എന്ന ത�ോതു സമരകവ
ദിക്കു രൂ�ും നല്�ി. ഫവദയു�ി
രുംഗും ഒരു �ോരണവശോലും സ്വ
�ോരര്യമൂലധന ശക്ി�ള്ക്കു വി
ട്ടുത�ോടുക്ിതല്ലന്ന് അവര് ഒറ്റതക്
ട്ടോേി പഖര്യോ�ിച്ചു. 

മോസങ്ങളോേി നടത്ി വന്ന 
സൂ�നോ സമരങ്ങളതടയും പ�ോ
രണത്ിതന്റയും ഒടുവില് �ഴി
ഞ്ഞ ഒ�് കടോബര് 6 മു�ല് അനി
ശ്ി��ോല �ണിമുടക്് സമരും 
പഖര്യോ�ിച്ചു. കേോഗി ഭരണത്ി
തന്റ മുഖമുദ്േോേ ഏ�ോധി��ര്യ
ത്ിതന്റ �നതു മുറേില്  ഫവ
ദയു�ിതത്ോഴിലോളി�ളതട സമ
രതത് നിേമവിരുദ്ധമോേി പ

ഖര്യോ�ിച്ചു ത�ോണ് ്പേോഗ ്രോജിലും 
വോരണോസിേിലും ത�ോഴിലോളി
കന�ോക്ള്തക്�ിതര ക�തസ
ടുത്തു. ഇക�ോതടോ്ും കഗോരഖ്പൂര്, 
വോരണോസി, പേോഗ ്രോജ,് ബസ്ി, 
മിര്സോപൂര്, അസുംഗര് എന്ന്ര 
ഫവദയു�ികസോണു�ളില് വില്
്നയ്ക്കു മുകന്നോടിേോയള്ള, പൂര്വ്ോ
ഞ്ചല് വിദയു�് വി�രണ് നിഗും 
ലിമിറ്റഡിതന്റ ആസ്ി�ളതട �ണ
തക്ടുപ്പുും ആരുംഭിച്ചു. ഇ�ോ�തട്ട 
ത�ോഴിലോളി�ള്ക്ിടേില് വ്ി
ച് കരോഷത്ിനു �ിരിത�ോളത്ി. 
ത�ോഴിലോളി�ളതട ഒറ്റതക്ട്ടോേ 
�ണിമുടക്ിലൂതട സുംസ്ഥോനും 
നിശ്ലമോകുതമന്നു മോധര്യമങ്ങള് 
മുന്നറിേിപ്പു നല്�ി. കേോഗി സര്
ക്ോരോ�തട്ട ജില്ലോ �ളക്ടര്മോതര
യും ജില്ലോ ഭരണകൂടങ്ങതളയും 
വന്ക�ോ�ില് ക�ോല്രസിതനയും 
രുംഗത്ിറക്ി സമരതത് കനരി
ടോനുള്ള വിപുലമോേ സന്നോഹ
തമോരുക്ി. അധി�ോരത്ിതന്റ 
മുഷ് �് ഉ�കേോഗിച്് സമരതത് 
കനരിടോതമന്നു വര്യോകമോഹിച് കേോഗി 
ഭരണും ഒ�് കടോബര് 6നു �തന്ന 
ത�ോഴിലോളി�ളതട സുംഘടി� 
ശക്ിയതട �രുത്് �ിരിച്റി
േോന് നിര്ബന്ി�മോേി. യ�ി 
ഒന്നോത� ഒറ്റ ദിവസുംത�ോണ്ടു നി
ശ്ലമോേി. വളതര ഉേര്ന്ന �ദ
വി�ളിലള്ള എന്ജിന്രേര്മോര് 
മു�ല് സോധോരണ ത�ോഴിലോളി
�ള് വതര ഒറ്റതക്ട്ടോേി �ണിമു
ടക്ി.  ഒരു ത�ോഴിലോളിക�ോലും 
�ണിമുടക്ില് നിന്നു മോറിനിന്നി
ല്ല. ഒറ്റ ദിവസത്ിനുള്ളില് കേോ

ഗിയതട ഏ�ോധി��ര്യ ഭരണും 
സുംഘടി� ത�ോഴിലോളിവര്ഗ്ഗത്ി
നു മു്ില് മുട്ടുമടക്ി.

സമരും ത�യ്യുന്ന ത�ോഴിലോ
ളി യൂണിേന് കന�ോക്ളമോേി 
�ര്ച് ത�യ്ോന് ഒ�് കടോബര് 6നു 
രോത്ി�തന്ന സര്ക്ോര് നിര്ബ്ബ
ന്ി�മോേി. സ്വ�ോരര്യവല്ക്ര
ണും 2021 ജനുവരി വതര മോറ്റി
വയ്കോതമന്നുും സമരും ത�യ് ത�ോ
ഴിലോളി�ള്തക്�ിതര രജിസ്റര് 
ത�യ് ക�സു�ള് �ിന്വലിക്കു
തമന്നുും വര്യവസ്ഥയള്ള �രോറില് 
സര്ക്ോര്  ഒ്ിട്ടു. രോജര്യതമ്ോ
ടുമുള്ള ത�ോരുതുന്ന ത�ോഴിലോളി 
വര്ഗ്ഗത്ിന് ആകവശും ��ര്ന്ന 
സമരവിജേമോേി യ�ിേിതല 
ഫവദയു�ിതത്ോഴിലോളി�ളതട 
സമരും മോറി. �രോജേത്ടുത്ോ
വോത്ത�ന്ന കേോഗിഭരണത്ി
തന്റ പ�ിഛോേതേ ത�ോഴിലോ
ളി�ള് �്രറിതേറിഞ്ഞു.

യ�ി വിജേത്ിതന്റ ത�ോട്ടു
�ിറത� മതറ്റോരു സമരവിജേ
ത്ിനുും രോജര്യും സോക്ിേോേി. 
രോജര്യതത് ഓര്ഡനന്സ് �ോ
ക്ടറി കബോര്ഡ് സ്വ�ോരര്യവല്ക്
രിക്ോന് ക�ന്ദ്രസര്ക്ോരിതന്റ 
പ�ികരോധ മന്ോലേും ഏ��
ക്്രേമോേി �്രരുമോനിച്�ിതന
�ിതര ഈ രുംഗത്് പവര്ത്ി
ക്കുന്ന നോല് യൂണിേനു�ളും സും
യക്മോേി ഒ�് കടോബര് 10 മു�ല്  
അനിശ്ി��ോല �ണിമുടക്് 
പഖര്യോ�ിക്കു �യണ്ോേി. ഇക�
ത്തുടര്ന്ന് ഒ�് കടോബര് 9ന് �്ര�് 
കലബര് �മ്മ്രഷണര് വിളിച്ചുകൂ

ട്ടിേ അനുരഞ്ജന �ര്ച്േില് സ്വ
�ോരര്യവല്ക്രണ ന്രക്ും ഉക�
ക്ിക്ണതമന്ന് യൂണിേനു�ള് 
ഒറ്റതക്ട്ടോേി ആവശര്യത്ട്ടു. സു
പധോനമോേ ഈ കമഖലേിതല 
സ്വ�ോരര്യവല്ക്രണും രോജര്യത്ി
തന്റ പ�ികരോധ കശഷിതേത്
തന്ന ബോധികച്ക്ോതമന്ന �ോരര്യ
വും യൂണിേനു�ള് ചൂണ്ിക്ോണിച്ചു. 
സ്വ�ോരര്യവല്ക്രണും �ണിതേ
ടുക്കുന്ന മുഴുവന് ത�ോഴിലോളി�
ളതടയും കസവന-കവ�ന വര്യവ
സ്ഥ�ള് അട്ടിമറിക്കുതമന്ന ആശ
ങ്യും അവര് പ�ടി്ിച്ചു. ഒരു 
വിദഗ്ദ്ധസമി�ിക്് രൂ�ും നല്
�ിതക്ോണ്് ആയധനിര്മ്മോണ 
രുംഗതത് �ോരര്യക്മ�യും ഗുണ
നിലവോരവും വര്ദ്ധി്ിക്കുന്ന�് 
സുംബന്ിച് �ഠനും നടത്ോവ
ന്ന�ോതണന്നുും യൂണിേനു�ള് 
അഭിപോേത്ട്ടു. 

100 ശ�മോനവും ഗവത്മെന്റ് 
ഉടമസ്ഥ�േിലള്ള ഒരു ക�ോര്്
കററ്റ് സ്ഥോ�നമോക്ോനോണ്് ഗവ
ത്മെന്റ് ഉകദേശിക്കുന്നത�ന്നുും 
അ�് സ്വ�ോരര്യവല്ക്രണമതല്ല
ന്നുും ത�ോഴിലോളി�ളതട അവ�ോ
ശങ്ങതളല്ലോും സുംരക്ിക്കുതമന്നുും 
�ര്ച്േില് മോകനജ് തമന്റിതന പ
�ിനിധ്ര�രിച്് �തങ്ടുത് പ
�ികരോധ മന്ോലേത്ിതല കജോ
േിന്റ് തസക്ട്ടറി വിശദ്ര�രിക്കു
�യണ്ോേി. ഉന്ന��ലത്ില് 
വിഷേും �ര്ച്ത�യ്ോതമന്നുും 
അനുരഞ്ജന �ോലേളവില് മോ
കനജ് തമന്റ് ഒരു മോറ്റവും വരുത്ി
തല്ലന്നുും അകദേഹും ഉറപ്പുനല്�ി. 

എന്നോല്, യൂണിേനു�ളതട 
കേോജിച്തുും ശക്വമോേ നില
�ോടിനുമുന്നില് ക�ന്ദ്രഗവത്മെ
ന്റിന് മുട്ട് മടകക്ണ്ിവന്നു. �ല്
ക്ോലും സ്വ�ോരര്യവല്ക്രണ 
ന്രക്ത്ില്നിന്ന് �ിന്ിരിയ
ന്ന�ോേി ത�ോഴിലോളി�ള്ക്് 
ഉറ്് നല്�ോന് ഗവത്മെന്റ് നിര്
ബന്ി�മോകു�യും ത�യ്തു. 

ഈ രണ്് ക�ോരോട്ട വിജേ
ങ്ങളും രോജര്യതമ്ോടുമുള്ള ത�ോ
ഴിലോളി�ള്ക്് വഴി�ോട്ടിേോണ്. 
ആകഗോള്ര�രണ-സ്വ�ോരര്യവല്
ക്രണ നട�ടി�ള് വിധിക�ോ
തല സ്വ്ര�രിക്കു�േല്ല, ത�റുത്് 
�രോജേത്ടുത്തു�േോണ് കവ
ണ്ത�ന്ന �ോഠും ഇ�് ത�ോഴിലോ
ളി�തള ഓര്മ്മത്ടുത്തുന്നു. എത് 
ശക്നോേ എ�ിരോളിതേയും 
�രോജേത്ടുത്ോന് �ഴിയന്ന
�ോണ് ത�ോഴിലോളി�ളതട സും
ഘടി�ശക്ിതേന്ന് കമോദിക്കുും 
കേോഗിക്കുും കമല് കനടിേ ഈ 
വിജേും വിളികച്ോതുന്നു. ജനങ്ങ
ളതട നികു�ി്ണവും അധ്വോനി
ക്കുന്നവതന്റ വിേര്പ്പുുംത�ോണ്് 
�ടുത്തുേര്ത്ത്ട്ട ത�ോതുകമഖ
ലോസ്ഥോ�നങ്ങള് നോടിതന്റ സ്
ത്ോേി നിലനിര്ത്ോന് അധ്വോ
നിക്കുന്നവതന്റ കേോജിച് ക�ോ
രോട്ടങ്ങളിലൂതട സോധര്യമോതണന്ന് 
ഈ സമരവിജേങ്ങള് സ്ഥോ�ി
ച്ിരിക്കുന്നു. നവുംബര് 26തന്റ 
അഖികലന്ര്യോ �ണിമുടക്ിതന്റ 
വിജേ�ോഹളമോേി മോറു�േോ
ണ് ത�ോഴിലോളി�ളതട ഈ സമ
രങ്ങള്.

ഴിലോളി�ളും അടങ്ങിേ പു�ിേ 
ഉജ്വലമോേ സമരും അനിവോരര്യ
മോതണന്നുും അ�് നികഷധത്ി
തന്റയും നിസേഹ�രണത്ിതന്റ
യും രൂ�ത്ിലള്ള�ോ�ണതമന്നുും 
ഈ �ണ്വന്ഷന് ആഹ്വോനും 
ത�യ്യുന്നു. എല്ലോ ത�ോഴിലോളി�
ളതടയും �ര്ഷ�രുതടയും �ര്ഷ
�തത്ോഴിലോളി�ളതടയും ഐ�ര്യ
ദോര്ഢര്യും ആ സമരത്ിനുണ്ോ�
ണതമന്ന് �ണ്വന്ഷന് ആഹ്വോ
നും ത�യ്യുന്നു.

രോജര്യതത് എല്ലോ ത�ോഴിലോ
ളി�കളോടുും രോജര്യവര്യോ��മോേ 
ഒരു ത�ോതു �ണിമുടക്ിന് സജ
മോ�ോന് ഈ �ണ്വന്ഷന് ആഹ്വോ
നും ത�യ്യുന്നു. 

ആവശ്യങ്ങൾ
n ആദോേനികു�ി ദോേ�രല്ലോ

ത് എല്ലോ കുടുുംബത്ിനുും പ�ി
മോസും 7500രൂ� അക്ൗണ്ില് 
നികക്�ിക്കു�. 

n ആവശര്യക്ോരോേ എല്ലോവര്
ക്കുും പ�ിമോസും 10 �ികലോ വ്ര�ും 
ഭക്ര്യധോനര്യും സൗജനര്യമോേി നല്
കു�. 

n വര്ഷും 200 ത�ോഴില്ദിനും 
വര്ദ്ധി്ിച് കവ�നത്ില് ലഭര്യ
മോക്ോനോേി ഗ്ോമ്രണ ത�ോഴില
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റപ്പു �ദ്ധ�ി വിപുല്ര�രിക്കു�, 
നഗരങ്ങളിലും �ദ്ധ�ി നട്ിലോ
ക്കു�. 

n പ�ികരോധ നിര്മ്മോണ-റേി 
ല്കവ-തുറമുഖ-കവര്യോമേോന-ഫവദയു
�ി-ഖനനധന കമഖല�ളിതലയും 
ത�ോതുകമഖലോ സ്ഥോ�നങ്ങളതടയും 
സ്വ�ോരര്യവ�്ക്രണും ഉക�ക്ി
ക്കു�. 

n �ര്ഷ�കദ്ോഹ നിേമങ്ങ
ളും ത�ോഴിലോളിവിരുദ്ധ ക�ോഡു
�ളും �ിന്വലിക്കു�.

n ക�ന്ദ്രസര്വ്്രസ് ത�ോതുകമ
ഖല ജ്രവനക്ോതര നിര്ബന്പൂര്
വ്ും �ിരിച്ചുവിടുന്ന�് അവസോനി
്ിക്കു�. 

n എല്ലോവര്ക്കുും ത�ന്ഷന് 
നല്കു�, പു�ിേ ത�ന്ഷന് �ദ്ധ
�ിക്് ��രും മുന്സുംവിധോനും 
പുന:സ്ഥോ�ിക്കു�, എുംക്ോേ്രസ് 
ത�ന്ഷന് �ദ്ധ�ി-1995 തമച്
ത്ടുത്തു�.

സുംസ്ഥോന/ജില്ലോ/വര്യവസോേ/
തസക്ടര്�ല/സുംയക്�ണ്വന്
ഷനു�ള് �ഴിവതുും കനരിട്ട് �തങ്
ടുത്തുത�ോണ്് ക�രോന് ഈ �ണ്
വന്ഷന് ആഹ്വോനും ത�യ്യുന്നു. 
അ�ിന ്സോധിക്ോത്ിടത് ്2020 
ഒ�് കടോബര് അവസോനത്ിന�ും 
ഓണ്ഫലനോയും ക�രണും. അ�ി

തന്റ ഭോഗമോേി കലബര് ക�ോഡു
�ള് എങ്ങതന ത�ോഴിലോളി�തള 
അ��ട�രമോേി ബോധിക്കുതമന്ന 
വിഷേത്ില് നവുംബര് മദ്ധര്യ
കത്ോതട �ോകഴത്ട്ടിലടക്ും വി
പുലമോേ പ�ോരണ�രി�ോടി�ള് 
സുംഘടി്ിക്ണും. നവുംബര് 
26ന് കദശവര്യോ��മോേി നടക്കു

ന്ന ത�ോതു�ണിമുടക്ിന് �ോകഴ
ത്ട്ടിലള്ള ത�ോഴിലോളി�തള 
സജമോക്ണും. കൂടു�ല് �്രവ്ര
വും ശക്വും നിശ്േദോര്ഢര്യകത്ോ
ടുകൂതടയള്ളതുമോേ ദ്രര്ഘ സമര
ങ്ങള്ക്കുള്ള മുതന്നോരുക്ും കൂടിേോ
ണി�്. യൂണിേനില് ഉള്ളവകരോ 
ഇല്ലോത്വകരോ ആ�തട്ട, അ�ി
ലികേറ്റഡ് സുംഘടന�ളിലള്ളവ
കരോ ഇല്ലോത്വകരോ ആ�തട്ട, സും
ഘടി� കമഖലേികലോ അസുംഘ
ടി� കമഖലേികലോ ഉള്ളവരോ�തട്ട, 
ക�ന്ദ്രസര്ക്ോരിതന്റ ത�ോഴിലോളി 
വിരുദ്ധവും ജനവിരുദ്ധവും കദശ
വിരുദ്ധവമോേ നേങ്ങള്തക്�ി

തര നവുംബര് 26ന് നടക്കുന്ന രോ
ജര്യവര്യോ�� �ണിമുടക്് വിജേി
്ിക്ോന് എല്ലോവകരോടുും ഈ �ണ്
വന്ഷന് ആഹ്വോനും ത�യ്യുന്നു.

ഐഎൻറ്റിയുസറി, എഐറ്റിയുസറി, 
എച്ച്എംഎസച്, സറിഐറ്റിയു, 

എഐയുറ്റിയുസറി, റ്റിയുസറിസറി, 
എസച്ഇഡബ്ല്യുഎ, എഐസറിസറി
റ്റിയു, എൽപറിഎഫച്, യുറ്റിയുസറി, 
ആൾ ഇന്ത്യ ഫഫഡറേഷൻസച് 

ഓഫച് ബാങ്ച് സച്, ഇൻഷ്വേൻസച്, 
ഡറിഫൻസച്, േയറിൽറേസച്, ഫസൻ
ട്രൽ/റ്റേറ്ച് ഗേൺഫെന്ച് സച് എം
റ്ായച് സച് ആന്ച് അദർ സർവ്വീ

സച് എ്റോബ്ലറിഷച് ഫെന്ച് സച്.

ഇഎസന്ഐ മെഡിക്കല് ശ�ാളജു�ളില് മ�ാഴിലാളി�ളുമെ െക്കള്ക്കന് ഏര്മ്പെടുത്ിയിരുന് സീറ്ന് സം
വരണം പുനസ്ാേിക്കണം എന്ന് ആവേ്യമ്പെട്ടുമ�ാണ്ന് �ശുവണ്ി മ�ാഴിലാളി മസന്റര് എഐയുെി
യുസി, ഇഎസന്ഐ മ�ാല്ം സബന് റീജിയണല് ഓഫീസിനന് മുന്ില് നെത്ിയ പ്ര�ിശഷധ ധര്ണ സം
സ്ാന മസക്രട്ടറി എസന്.രാധാകൃഷ്ണന് ഉദന്ഘാെനം മെയ്യുന്നു.
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6 നവംബര് 2020

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

ങ്ങളിലൂതട വര്ധിച്ചു വരുന്ന വികദ്വ
ഷപ�ോരണങ്ങള്തക്�ിതര ആവ
ശര്യമോേ നട�ടി സ്വ്ര�രിക്ോന് 
�്ര�് തസക്ട്ടറിക്കുും ത�ോല്രസ് 
കമധോവിക്കുും നിര്കദേശും നല്�ി
േിരുന്നു. കൂടോത� അടുത്ിതട 
ഡബ്ബിുംഗ് ആര്ട്ടിസ്റ് ഭോഗര്യലക്ഷി
യും അവര്തക്�ിതര സമൂഹമോധര്യ
മങ്ങളിലൂതട അശ്്രലപ�ോരണും 
നടത്ിേ വര്യക്ിയും �മ്മിലണ്ോേ 
സുംഭവങ്ങള് ക�ോതലയള്ളവയും  
ഇത് കവഗത്ില് ഇങ്ങതനതേോരു 
നിേമും നിര്മ്മിക്ോനുള്ള �ോരണ
മോതേന്നുും സര്ക്ോര് �റയന്നു. 

എന്ാണ് പു�ിയ ലപാലീസ് 
ആക്റ് ലേദഗ�ി

ഒരു വര്യക്ി, മതറ്റോരു വര്യക്ി
യതട േശസേിതന ഭ്രഷണിത്ടു
ത്തു�കേോ ��ര്ക്കു�കേോ അ�
�്രര്ത്ത്ടുത്തു�കേോ ത�യ്യു� 
എന്ന ഉകദേശര്യകത്ോതട ഏത�ങ്ി
ലും വിനിമേ ഉ�ോധി�ളിലൂതട 
ഉള്ളടക്ും നിര്മ്മിക്കു�കേോ പ
സിദ്ധ്ര�രിക്കു�കേോ പ�രി്ി
ക്കു�കേോ ത�യ്ോല്, അേോള്ക്് 
അഞ്ചു വര്ഷും �ടകവോ, 10,000 
രൂ� �ിഴകേോ, രണ്ടുും കൂടികേോ 
ശിക്ിക്കുന്ന�ിനുള്ള വര്യവസ്ഥ
േോണ് കൂട്ടികച്ര്ക്കുന്ന വകു്ില
ള്ള�്. കനരകത് ഉണ്ോേിരുന്ന 
118(ഡി) വകു്ില് നിന്നുും ഇ�ിനു 
ഗൗരവ�രമോേ �ില വര്യ�ര്യോസ
ങ്ങള് വന്നിട്ടുണ്്. ഒന്ന്, ഇ�് സമൂ
ഹമോധര്യമും എന്ന�ില് ഒതുങ്ങുന്നി
ല്ല. ഏതു ര്ര�ിേില് അഭിപോേും 
പ�ടി്ിച്ോലും ഈ വകു്ിതന 
വര്യോഖര്യോനിച്് ക�തസടുക്ോന് 
�റ്റുും. രണ്്, പു�ിേ വകു്നുസ
രിച്് ക�തസടുക്ോന് ഒരു �രോ�ി
ക്ോരതന്റ ആവശര്യമില്ല. ത�ോല്രസ് 
ഉകദര്യോഗസ്ഥന് പസ്തു� ഉള്ളടക്ും 
അ��്രര്ത്ി�രമോതണന്ന് ക�ോ
ന്നിേോല് സ്വകമധേോ ക�തസടു
ക്ോും. മൂന്ന്, ഇ�് ജോമര്യും �ിട്ടോത് 
വകു്ോണ്. അ�ോേ�്, ഒരു വര്യ
ക്ി ഒരു അഭിപോേപ�ടനും നട
ത്ിേോല്, അ�് സമൂഹമോധര്യമ
കമോ, �ത്വോര്ത്കേോ കലഖനകമോ 
എന്തുമോേിതക്ോള്ളതട്ട, അ� ്ആരു
തടതേങ്ിലും േശസേിതന അ�
�്രര്ത്ിത്ടുത്തുന്നു, ��ര്ക്കുന്നു 
എന്ന് ഒരു ത�ോല്രസ് ഉകദര്യോഗ
സ്ഥനു ക�ോന്നിേോല്, ആ വര്യക്ി
തക്�ിതര ക�തസടുത്് ജോമര്യും 
നല്�ോത� അറസ്റ് ത�യ്ോന് 
അധി�ോരും നല്കുന്നു എന്നു സോരും. 

ഇ�് നിേമത്ിതന്റയും ന്ര�ി
യകടയും അടിസ്ഥോന��്വങ്ങള്
ക്് എത്കത്ോളും വിരുദ്ധമോതണ
ന്ന് ജനോധി��ര്യകബോധമുള്ള ആര്
ക്കുും മനസേിലോക്ോവന്നക�യള്ളൂ. 
േശസേിതന അ��്രര്ത്ിത്ടു
ത്തു�, ��ര്ക്കു� എന്നിവയ്ക് നി
േമ�രമോേി കൃ�ര്യമോേ നിര്വ്�
നമില്ല. അധി�ോരി�ള്ക്് അവ
രുതട വര്യക്ി�രമോേ കബോധര്യ
ത്ിതന്റ മോത്ും അടിസ്ഥോനത്ില് 

ഇത്രും വകുപ്പു�ള് ത�റ്റോേി 
വര്യോഖര്യോനിച്് ദുരു�കേോഗും 
ത�യ്ോും. ഇ�് നമ്മുതട ഭരണഘ
ടനയതട അടിസ്ഥോനത്ിനു �തന്ന 
വിരുദ്ധമോണ്. ഭരണഘടന ഉറപ്പു 
നല്കുന്ന മൗലി�ോവ�ോശങ്ങള
തട �തന്ന ലുംഘനമോണ്. ഇക� 
ന്ര�ികബോധും ഉേര്ത്ി്ിടിച്ചു 
ത�ോണ്ടു �തന്നേോണ് 2015-ല് 
ഐടി ആക്ട് 66 (എ), ക�രള 
ത�ോല്രസ് ആക്ട് 118 (ഡി) എന്ന്ര 
വകുപ്പു�ള് സുപ്രും ക�ോട�ി റദേോ
ക്ിേ�്. ഇക� ന്ര�ികബോധും 
ഉേര്ത്ി്ിടിക്കുന്ന നര്യോേോധി
�ന്ോര്, ഇക്ോരണത്ോലോണ് 
സമോനമോേ വകുപ്പു�ളതട ദുരു�
കേോഗത്ിതന�ികര ഇന്നുും വി

ധി�ള് പുറത്ടുവിക്കുന്ന�്. 
നിലവില്�തന്ന, ക�രള 

ത�ോല്രസ് ആക്ട് 120(ഒ) ക�ോതല
യള്ള നിേമങ്ങള് ദുരു�കേോഗ
ത്ടുത്ി രോഷ്ട്ര്രേ വിമര്ശനങ്ങള്
തക്�ിതര ക�ോലും ക�തസടുക്കു
ന്നു. എന്നിട്ടുും സുപ്രും ക�ോട�ി 
ഒരിക്ല് റദേോക്ിേ കമല്്റഞ്ഞ 
�രിനിേമങ്ങള് �തന്ന പു�ിേ 
രൂ�ത്ില്, കൂടു�ല് �ഠിനശി
ക്കേോതട, ജോമര്യും ലഭിക്ോത്, 
ത�ോല്രസിന് സ്വകമധേോ ക�തസ
ടുക്ോവന്ന �രത്ില് കൂടു�ല് 
ജനോധി��ര്യവിരുദ്ധമോേി നട്ോ
ക്കു�േോണ്.

സര്ക്ാര് വാദങ്ങളുതെ  
കാപെ്യം

സമൂഹമോധര്യമങ്ങളിലൂതട സ്ത്ര
�ള്ക്കുകനകര വര്ധിച്ചു വരുന്ന 
അ�ിക്മങ്ങള്തക്�ികരേോണ് 
ഈ പു�ിേ നിേമും എന്നു സര്
ക്ോര് �റയന്നു. �കക്, ഈ പു�ിേ 
നിേമത്ില് എവിതടേോണ് കൃ
�ര്യമോേി സ്ത്രസുംരക്ണത്ിനുള്ള 
നിര്വ്�നും? ഇ�് വളതര ത�ോതു
വോേ ഒരു നിേമമോണ്. സ്ത്ര�ള്
തക്�ികരയള്ള അ�ിക്മങ്ങളതട 
മറേില് മറ്റു �ലതുമോണ് സര്ക്ോര് 
ലക്ര്യും വയ്ക്കുന്നത�ന്ന�് വര്യക്ും. 
ഈ കഭദഗ�ി സമൂഹമോധര്യമത്ി
തന്റ രുംഗത്് മോത്ും ഒതുങ്ങുന്ന�
ല്ല. ഏത�ോരു മോധര്യമവും ഇ�ിതന്റ 
�രിധിേില് വരുന്ന ര്ര�ിേിലോ
ണ് ഇ�ിതന്റ ഘടന �ിട്ടത്ടുത്ി
േിരിക്കുന്ന�്. സ്ത്ര�ള്തക്�ിതര 
സമൂഹമോധര്യമങ്ങളില് അടക്ും 

അരകങ്ങറുന്ന അ�ിക്മങ്ങളില് 
ശക്മോേ നട�ടി�തളടുക്ോന് 
�രര്യോപ്തമോേ നിേമങ്ങള് നില
വില് �തന്ന ഇവിതടയണ്.് ഇവിതട 
പശ് നും നിേമത്ിതന്റ അഭോവ
മല്ല. ഇത്രും ക�സു�ളില് ത�ോ
ല്രസിതന്റ നിഷ് ക്ിേ�്വവും �ല
ക്ോഴുും കബോധപൂര്വ്ും �തന്ന വരു
ത്തുന്ന വ്രഴ്ച�ളമോണ്.  �ല നിേ
മവിദഗ്ദ്ധരുും ഇ�ികനോട�ും ഇക്ോ
രര്യങ്ങള് വര്യക്മോക്ിേ�ോണ്. 
ഭോഗര്യലക്ഷിയതട അനുഭവും �തന്ന
തേടുക്ോും. �ങ്ങള്തക്�ികരയ
ള്ള ഫസബര് അധികക്�ും രേ
ദ്ധേില് ത�ട്ടക്ോള് �തന്ന അവര് 
ത�ോല്രസില് �രോ�ിത്ട്ടിരുന്നു. 
�കക് ത�ോല്രസ് േോത�ോരു നട

�ടിയതമടുത്ിരുന്നില്ല.  ഇവിതട 
നിേമത്ിതന്റ അഭോവമോേിരുന്നി
ല്ല പശ് നും.  ഇ�് ഒറ്റത്ട്ട സുംഭ
വവമല്ല. �ങ്ങള്ക്് അഹി�മോേ 
വോര്ത്�ള് ത�ോടുത്തു എന്ന 
ക�രില് പമുഖരോേ വനി� മോ
ധര്യമപവര്ത്�ര്ക്കുക�ോലും സി
�ിഐ(എും) അനുഭോവി�ളതട 
�ടുത് ഫസബര് അധികക്�ും 
കനരികടണ്ി വന്നക ോ്ള് ത�ോല്രസുും 
സി�ിഐ(എും)ഉും എന്തു സമ്ര
�നും സ്വ്ര�രിച്ചു? സ്ത്ര�ള് നല്
കുന്ന ഇത്രും �രോ�ി�ളില് �ല
ക്ോഴുും ഗുരു�രമോേ അലുംഭോവ
മോണ് സുംസ്ഥോന ത�ോല്രസിതന്റ 
ഭോഗത്തു നിന്നുണ്ോകുന്ന�്. ഇത്
രും ക�സു�ളതട ഭോഗമോയള്ള നട
�ടിക്മങ്ങള് �തന്ന സ്ത്ര�ള്ക്കു 
വലിേ �്രഡനമോേി മോറുന്നു. നി
വൃത്ിേില്ലോത� �ലരുും അ�മോ
നും സഹിച്ചു �ിന്വോങ്ങുന്നു. 
ഇ�ോണ് േോഥോര്ത്ഥര്യതമന്നിരി
തക്, ഇത്രും ക�സു�ളില് സര്
ക്ോരുും ത�ോല്രസുും എടുക്കുന്ന 
നിരുത്രവോദ�രമോേ സമ്ര�ന
ത്ില് നിന്നുും ഇരതേ കദ്ോഹിക്കുന്ന 
നട�ടി�ളില് നിന്നുും �ിന്വോ
ങ്ങു�േോണ് കവണ്�്. സ്ത്ര�തള 
സുംരക്ിക്ണതമന്ന് ആത്മോര്
ത്ഥമോേി സര്ക്ോര് ആഗ്ഹിക്കു
ന്നുതവങ്ില് ക�ോല്രസിതന ജനോ
ധി��ര്യവല്ക്രിക്കു�േോണ് ത�
കയ്ണ്�.് ക�ന്ദ്രസര്ക്ോര് നിേമും 
നിര്മ്മിക്ോത്�ിനോല് �ങ്ങള് 
ത�ോണ്ടുവരുന്നു എന്നത�ോതക് 
എത് ബോലിശമോേ വോദമോതണ
ന്നു മനസേിലോക്ോന്, സര്ക്ോരുും 

അ�ിതന നേിക്കുന്ന സി�ിഐ
(എും)ഉും �ങ്ങളതട �തന്ന പഖര്യോ
�ി�നേങ്ങള് ഒരോവര്ത്ി കനോ
ക്ിേോല് മ�ിേോകുും.  

തപാലീസിതറെ  
േലനാോവവം സര്ക്ാരിതറെ 
തപാലീസ് നയവം

ഇത്രും �രിനിേമങ്ങളിലൂതട 
കൂടു�ല് അധി�ോരും നല്�ിേോല് 
നമ്മുതട ത�ോല്രസ് അ�് ദുരു�
കേോഗും ത�യ്ില്ല എന്ന് എന്ോ
ണ് ഉറപ്പുള്ള�്? ഈ സര്ക്ോര് 
അധി�ോരകമറിേ�ിനു കശഷുംമു
ള്ള �ിത്ും മോത്ും �രികശോധി
ക്ോും. ഏറ്റുമുട്ടല് ത�ോല�ള് അട
ക്ും നിര്വ്ഹിക്ോനുള്ള �ങ്ങള
തട കശഷി, ക�രളത്ിലും ത�ോല്രസ് 
മോകവോേിസ്റ്റു കവട്ട എന്ന ക�രില് 
ത�ളിേിച്ചു �ഴിഞ്ഞു. ത�ോല്രസി
തന�ിതര ക�ോറന്സി�് ത�ളി
വ�ള് അടക്ും പുറത്തു വന്നിട്ടുും 
എന്തു നട�ടി ഈ ഇടതു�ക് 
സര്ക്ോര് സ്വ്ര�രിച്ചു? ത�ോല്രസ് 
മര്ദേനും കലോക്്ില് മോത്ും ഒതു
ങ്ങുന്നില്ല. തഹല്മറ്റ് കവട്ട എന്ന 
ക�രില് എത്കേോ സോധോരണ
ക്ോര് ഈ ക�ോവിഡ് �ോലത്തുും 
അ�മോനിക്ത്ടുന്നു. ത�ോല്ലും 
ജില്ലേില്, തഹല്മറ്റ് ഇല്ലോേിരു
ന്നു എന്ന�ിതന്റ ക�രില് ഒരു 
വകേോധി�തന ത�റു്ക്ോരനോേ 
ഒരു എസ് ഐ മര്ദേിക്കുന്ന�ിതന്റ 
ദൃശര്യത്ിനു നമ്മള് സോക്ര്യും വഹി
ച്�ോണ്. ഇേോള് സര്വ്്രസില് 
�േറി �രിശ്രലന �ോലോവധി
ക�ോലും പൂര്ത്ിേോക്ിേിരുന്നില്ല. 
ജനങ്ങളതട കമല് ഫ�ത്രിപ്പു 
�്രര്ക്ോനുള്ള അവ�ോശമോേി 
�ോക്ികവഷതത് �രുതുന്ന ഇത്
രക്ോരുതട എണ്ണും നമ്മുതട കസ
നേില് നിരവധി, ഇവര്തക്�ി
കര നട�ടിേല്ല, സുംരക്ണമോണ് 
ഉണ്ോകുന്നത�ന്നു �ോണോും. നര്യോ
േമോേ ജന�്രേ സമരതത് അടി
ച്മര്ത്ോന് ക�ോേി ത�ോച്ചു കുട്ടി
തേക�ോലും നിര്ദേേും �ല്ലിച്�ച് 
ഒരു ഐ�ിഎസ് ഉന്ന�തന�ി
കര, ആ കുട്ടിയതട തമോഴി ഉണ്ോ
േിട്ടുും എന്തു നട�ടി എടുത്തു? 
സോധോരണക്ോരതന ഏത്മിടു
വിച്ചു ത�ോണ്് ഇത്രും ജനവിരു
ദ്ധര് ഭരണകൂടത്ിനു പിേത്ട്ട 
വരോേി �ോക്ിയതട �ണലില് 
ഇക്ോഴുും �രിലസിക്കുന്നികല്ല? 
മുഖര്യ മന്ിതക്�ിതര സമൂഹമോ
ധര്യമങ്ങളിലൂതട വിമര്ശനും ഉന്ന
േിച്�ിന് മുന്�ില്ലോത്വണ്ണും 
ക�സു�ള് എടുക്കുന്നികല്ല? അ�ി
നുള്ള ആകവശും എന്തുത�ോണ്് 
സോധോരണക്ോരോേ സ്ത്ര�ള് നല്
കുന്ന സമോന�രോ�ി�ളില് �ോ
ണിക്കുന്നില്ല? ഓണതത്, വോമ
നജേന്ി ആക്ി ഭിന്നി്് വളര്
ത്ോന്  വര്ഗ്ഗ്രേശക്ി�ള് രേ
മിക്കുക്ോള് �ണ്ിതല്ലന്നു നടിച് 
സര്ക്ോരുും ത�ോല്രസുും, ഓണ
തത്ക്കുറിച്് �നര്യോസ്ത്ര കൂടിേോേ 
ഒരു അധര്യോ�ി� �തന്റ അഭിപോ

േും സമൂഹമോധര്യമത്ില് പസി
ദ്ധ്ര �രിച്ക്ോള്,  ഇക� വര്ഗ്ഗ്ര
േശക്ി�ളതട �രോ�ിേില് ഉട
നടി ക�തസടുത്തു. അവതര 
ത�ോല്രസ് കസ്റഷനില് വിളിച്ചു 
വരുത്ി, സുംഘ�രിവോര് ശക്ി
�ള് അവതര ഭ്രഷണിത്ടുത്ി 
മോപ്പു �റേിച്, ്അ�ിതന്റ വ്രഡികേോ 
എടുത്തു �രസര്യമോക്ി അവതര 
അ�മോനിച്ക്ോള്, ഇക� ത�ോല്ര 
സ ്അ�ിന ്കൂട്ടുനിന്നികല്ല? അകങ്ങ
േറ്റും നിേമവിരുദ്ധമോേ ഈ പ
വൃത്ിേില് സഹോേിച്വര്തക്
�ികര എന്തു നട�ടിതേടുത്തു? 
ക�രള ത�ോല്രസ,് സുംഘ�രിവോര് 
ശക്ി�ളതട �ോളത്ിനനുസരിച്് 
തുള്ളിേ സുംഭവങ്ങളില് ഒന്നു മോ
ത്മോണി�്.  

മധര്യപകദശില് രണ്ടു ദളി�് 
കുഞ്ഞുങ്ങതള സവര്ണ്ണജോ�ിക്ോര് 
ത�ോലത്ടുത്ി എന്ന �ത്വോര്
ത്തേ അധി�രിച് ്എഴു�ിേ ഒരു 
�വി� സമൂഹമോധര്യമത്ില് തഷേര് 
ത�യ്�ിതന്റ ക�രില് ആ വര്യക്ി
തക്�ിതര �ോടോമ്പുഴ ത�ോല്രസ് 
കസ്റഷനില് ക�തസടുത്ിരുന്നു. 
മ�വി�ോരും വ്രണത്ടുത്ി എന്ന 
ക�രില് ഇന്ര്യന് ശിക് നിേമ
ത്ിതല വകു്് 153, ക�രള 
ത�ോല്രസ് ആക്ട് വകു്് 120 (ഒ) 
എന്ന്ര �ടുത് �ോര്ജ്ജു�ളോണ് 
ത�ോല്രസ് അവിതട ചുമത്ിേ�്. 
�ി�ച്ചുും ജനോധി��ര്യവിരുദ്ധമോേ 
ഈ ത�ോല്രസ് നട�ടിതേ ക�രള 
ഫഹകക്ോട�ി �ിരുത്ിേ� ്�ഴി
ഞ്ഞ വര്ഷമോണ്. 

അക�സമേും �തന്ന, ഇക� 
ത�ോല്രസ് വോളേോറില് രണ്ടു കു
ഞ്ഞുങ്ങളതട ത�ോല�ോ��ത്ില് 
എന്തു നട�ടി സ്വ്ര�രിച്ചു എന്നതു 
നമ്മള് �ണ്�ോണ.് അലന്-�ോഹ 
ക�സ് അടക്ും അനര്യോേമോേി 
യഎ�ിഎ ചുമത്തുന്ന�് ക�രളും 
സോക്ര്യും വഹിച്�ോണ്. ഈ വി
ഷേങ്ങളിതലോതക് നിര്ലജും 
ത�ോല്രസിതന നിരന്രും നര്യോേ്ര
�രിക്കുന്ന, വകു്ിതന്റ ചുമ�ലക്ോ
രന് കൂടിേോേ മുഖര്യമന്ിതേ സും
സ്ഥോനും �ോണു�േോണ്. യഎ
�ിഎ വിഷേത്ില് അകദേഹും 
�തന്റ �ോര്ട്ടി ജനറല് തസക്ട്ടറി
യതട വോക്കു�ള് �ള്ളി, ത�ോല്രസ് 
ഭോഷര്യത്ിന് അുംഗ്ര�ോരും ത�ോ
ടുത്ികല്ല? വരോപ്പുഴേിതല രേ്രജി
ത്തുും, ഇടുക്ിേിതല രോജ്കുമോറുമ
ടക്ും എത്കേോ ജ്രവനു�ള് �ി
ണറോേി വിജേന് സര്ക്ോരിതന്റ 
�ോലത്് ക�രളത്ിതല ത�ോല്ര
സിതന്റ ഫ��ളില് ത�ോലിഞ്ഞു? 
എന്തു നട�ടിതേടുത്തു? സങ്കു�ി� 
രോഷ്ട്ര്രേ ലക്ര്യങ്ങള് മോത്ും അടി
സ്ഥോനമോക്ി, അ�ിനനുസരിച്് 
ജനങ്ങതള ഭേത്ടുത്ി അടിച്
മര്ത്ോനുും, പ�ികഷധങ്ങതള മു
ളേികല നുള്ളോനുമുള്ള ശക്ിേോ
ക്ി മോത്ും ത�ോല്രസിതന നില
നിര്ത്തു� എന്ന�ോണ് എല്ഡി
എ�് സര്ക്ോരിതന്റ ത�ോല്രസ് 

രൊജ്മ�ൊട്ൊമകയുയം ലേൊകമ�ൊട്ൊമകയുയം ഇന്നക് 
ജനങ്ങളുമട അടിസ്ൊന ജനൊധി�ത് അവകൊ
ശങ്ങളുയം, അഭിപ്രൊയസ്ൊതന്ത്വയം, പ്രതിലഷധി
ക്ൊനുള്ള അവകൊശവയം കവർമന്നടുക്കുവൊനുള്ള 
�േ തരതെിലള്ള ശ്ര�ങ്ങള് നടക്കുകയൊണക്. 
ജനങ്ങമള സത്യം അറിയിക്കുകയുയം, ജനകീയ
പ്രശക് നങ്ങള് ചർച്ചയൊക്കുകയുയം മചയ്യുന്നതില 
നിന്നക് �ൊധ്�ങ്ങമള ഏതുവിലധനയുയം തടയുക 
എന്നതുയം എലൊ മുതേൊളിതെ ഭരണകൂടങ്ങളുമട
യുയം മുഖമുദ്രയൊയിക്ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്.

P\m[n]Xy AhImi-§fpw A`n{]mbkzmX{´yhpw  
IhÀs¶Sp-¡p-I-sb¶Xv apXemfn¯ `cWIqS§-fp-sS apJ-ap{Z

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)
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(6-ാം ശേജില് നിന്ന്)
നേും. ഇപ�ോരും ജനോധി��ര്യ
വിരുദ്ധ�യതട മോത്ും �രിത്മുള്ള 
ക�രള ക�ോല്രസിതന്റ �രങ്ങളി
കലക് ്ക�ോല്ര സ ്ആക്റിതന്റ പു�ിേ 
കഭദഗ�ിയും കൂടി ലഭിച്ോല് സും
സ്ഥോനതത് സോധോരണ�ൗരന്ോ
തര �ോത്ിരിക്കുന്ന�് അ�ിഭ്രഷ
ണമോേ ഒരു സോഹ�രര്യമോേിരി
ക്കുതമന്ന�ില് ഒരു സുംശേവമില്ല.  

ോധ്യേസ്വാ�ന്ത്യതതെയും 
അേിപ്ായസ്വാ�ന്ത്യതതെയും 
ഹനിക്കുന്ന പു�ിയ വകുപ്് 
ജനാധിപ�്യവിരുദ്ം 

വര്യക്മല്ലോത് നിേമങ്ങള�
കേോഗിച്് ഇന്ര്യേില് വര്യോ��മോ
േി മനുഷര്യോവ�ോശങ്ങള് ഹനിക്കു
ന്നുതവന്ന് ഐ�ര്യരോഷ്ട്ര സുംഘട
നയതട മനുഷര്യോവ�ോശ സമി�ി 
കമധോവി ഒ�് കടോബര് 20ന് ചൂണ്ി
ക്ോട്ടിേിരുന്നു. ബിതജ�ി, ക�ോണ്
ഗ്സ്, തൃണമൂല്, ക�രളത്ിതല 
സി�ിഐ(എും) ആരു�തന്ന  നേി
ക്കുന്ന സര്ക്ോരു�ളോ�തട്ട ജനോ
ധി��ര്യധ്വുംസനത്ില് �രസ്പരും 
മത്സരിക്കുന്നു എന്ന�ോണ ്േോഥോര്
ത്ഥര്യും. ജനോധി��ര്യധ്വുംസനത്ി
തന്റ ഇക� സമ്ര�നും �തന്നേോ

ണ് എല്ഡിഎ�് സര്ക്ോരിതന്റ 
പു�ിേ ഓര്ഡിനന്സിലും പ�ി
�ലിക്കുന്ന�്. 

സര്ക്ോരുും സി�ിഐ(എും)
ഉും അടുത്ിതടേോേി മോധര്യമങ്ങള്
തക്�ികര എടുത്തുത�ോണ്ിരിക്കു
ന്ന സമ്ര�നും കൂടി ഇ�ികനോട് 
ക�ര്ത്തു �ോണണും. മോധര്യമപവര്
ത്�തരയും   സോധോരണ �ൗര
ന്ോതരയും  ഭ്രഷണിത്ടുത്ി, വി
കേോജി്ിതന്റ ശബ്ദങ്ങതള അമര്
ച് ത�യ്ോന് പു�ിേ �രിനിേമും 
സര്ക്ോരിതന്റ ഫ��ളില് ബല
മുള്ള ആയധമോേി മോറുും. വര്യവ

സ്ഥോ�ി� മോധര്യമങ്ങള് മോത്മല്ല, 
സമൂഹമോധര്യമങ്ങള് ഉ�കേോഗിക്കു
ന്നവരുും �ങ്ങളതട �ോ�്�രര്യങ്ങള്
ക്കു വികധേരോേിരിക്ണും, �ങ്ങള്
തക്�ിതര ശബ്ദിക്ോന് ഫധരര്യ
ത്ടരു�് എന്ന് ഭരണകൂടവും മു
�ലോളിത്വും ആഗ്ഹിക്കുന്നു. 
എസ്റോബ്ിഷ് തമന്റികനോട് �ോദോ
ത്മര്യത്ട്ടു �ഴിഞ്ഞ സി�ിഐ(എും) 
മു�ലോളിത്ത്ിതന്റ �ോരര്യക്മ
�യള്ള നടത്ിപ്പു�ോരോേി മോറി
ക്ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുതവന്ന�ിതന്റ 
വര്യക്മോേ ത�ളിവ�ളിതലോന്നോ
ണ് പു�ിേ ഓര്ഡിനന്സ്. 

രോജര്യതമോട്ടോത�യും കലോ�തമോ
ട്ടോത�യും ഇന്ന് സമോനമോേ ര്ര
�ിേില് ജനങ്ങളതട അടിസ്ഥോന 
ജനോധി��ര്യ അവ�ോശങ്ങളും, 
അഭിപോേസ്വോ�ന്ര്യവും, പ�ി
കഷധിക്ോനുള്ള അവ�ോശവും 
�വര്തന്നടുക്കുവോനുള്ള �ല �ര
ത്ിലള്ള രേമങ്ങള് നടക്കു�േോ
ണ്. ജനങ്ങതള സ�ര്യും അറിേി
ക്കു�യും, ജന�്രേപശ് നങ്ങള് 
�ര്ച്േോക്കു�യും ത�യ്യുന്ന�ില് 
നിന്ന് മോധര്യമങ്ങതള ഏതുവികധ
നയും �ടയ� എന്നതുും എല്ലോ മു
�ലോളിത് ഭരണകൂടങ്ങളതടയും 
മുഖമുദ്േോേിക്ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
യഎസിലും, ഫ�നേിലും, ഇന്ര്യ
േിലും ഒതക് ഇന്ന് വളതര വര്യക്
മോേി ഇ�് ദൃശര്യമോണ്. യ�ിേില് 
മോധര്യമപവര്ത്�ര്തക്�ികര യ
എ�ിഎ ചുമത്ി ക�തസടുക്കുന്ന
�ിലും, ക�രളത്ില് അവതര ഭ്ര
ഷണിത്ടുത്തുന്ന�ിനു �ിന്നിലും, 
ഒകര ഭരണകൂട�ോ�്�രര്യും �തന്ന
േോണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന�്. 

മോധര്യമങ്ങകളോടുും ജനോധി��ര്യ 
അവ�ോശങ്ങകളോടുും സ്വ്ര�രികക്
ണ്ടുന്ന  ഇടതു�ക് സമ്ര�നമല്ല  
സര്ക്ോരിതന നേിക്കുന്ന സി�ി
ഐ(എും) അനുവര്ത്ിക്കുന്ന�്.  

ഒരു േഥോര്ത്ഥ ഇടതു�ക് സര്
ക്ോര്,  �ങ്ങള്ക്കു ലഭര്യമോേ �രി
മി�മോേ അധി�ോരമു�കേോഗിച്ചുും 
ജനങ്ങള്തക്ോ്ും, ജന�്രേ സമ
രങ്ങള്തക്ോ്ും, ത�ോഴിലോളിവര്
ഗ്ഗ രോഷ്ട്ര്രേത്ിതനോ്ും, നിലത�ോ
ള്ളണും.  ജനോധി��ര്യകബോധും 
വളര്ത്ോനുും, ജനോധി��ര്യ അവ
�ോശങ്ങളും അഭിപോേസ്വോ�ന്ര്യ
വും മോധര്യമസ്വോ�ന്ര്യവും സുംര
ക്ിക്കുവോനുും അത്രതമോരു സര്
ക്ോര് നിലത�ോള്ളണും. 

ക�രളത്ില് ഭരണും ഫ�േോ
ളന്ന സി�ിഐ(എും)നുും സി�ി
ഐക്കുും എതന്ങ്ിലും ഇടതു�ക്
മൂലര്യങ്ങകളോ ജനോധി��ര്യകബോധ
കമോ അവകശഷിച്ിട്ടു തങ്ില്, അതു 
ത�ളിേികക്ണ് സമേമോണി�്. 
ഇടതു�ക്കമലങ്ിേണിഞ്ഞുത�ോ
ണ്് മൂലധനശക്ി�ള്ക്കു �ോദ
കസവ ത�യ്യുന്ന�് അവസോനി്ി
ക്ണും. അ�ിനവര് �യ്ോറോകുന്നി
തല്ലങ്ില്, അ�് ഈ രോജര്യതത് 
ഇടതു�ക് മുകന്നറ്റകത്ോടുും, ജനോ
ധി��ര്യപകക്ോഭങ്ങകളോടുും, ജന
ങ്ങകളോട് ആത�ത്തന്നയും ത�
യ്യുന്ന മോ്ര്ഹിക്ോത് അ�രോ
ധമോേി നോതള �രിത്ും വിലേി
രുത്തുും.

�ൊധ്�ങ്ങലളൊടുയം ജനൊധി�ത് അവകൊശങ്ങ
ലളൊടുയം സ്ീകരിലക്ണ്ടുന്ന  ഇടതു�ക് സ�ീ�
ന�ല  സർക്ൊർ �ിന്തുടരുന്നതക്.  േഭ്�ൊയ �രി
�ിത�ൊയ അധികൊരമു�ലയൊഗിച്യം ജനങ്ങള്ക്കുയം 
ജനകീയ സ�രങ്ങള്ക്കുയം മതൊഴിേൊളിവർഗ രൊ
ഷ്ടീയതെിനുമ�ൊപ്പയം നിേമകൊള്ളുകയുയം  ജനൊധി
�ത്ലബൊധയം വളർതെൊനുയം, ജനൊധി�ത് അവ
കൊശങ്ങളുയം അഭിപ്രൊയസ്ൊതന്ത്വയം �ൊധ്�സ്ൊ
തന്ത്വയം സയംരക്ിക്കുവൊനുമുള്ള നട�ടികള് 
സ്ീകരിക്കുകയു�ൊണക് ഒരു യഥൊർത്ഥ ഇടതു�
ക് സർക്ൊർ മചലയ്ണ്ടതക്.

ക�ോവിഡ്  മഹോമോരിയതട 
മറവില് ക�രളത്ിതല മത്സര്യബ
ന്ന കമഖലേില്  മത്സര്യകലലവും 
വി�ണനവും നിേന്ിക്ോനോേി 
ത�ോണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള 2020 തസ�്റ്റും
ബര് 24തന്റ  ഓര്ഡിനന്സ്  മത്സര്യ
തത്ോഴിലോളി സമൂഹത്ിന ്വിനോ
ശ�രമോതണന്ന് ക�രള മത്സര്യബ
ന്ന ത�ോഴിലോളി യൂണിേന് അഭി
പോേത്ട്ടു.

 മത്സര്യകലലവും വി�ണനവും 
നിേന്ിക്ോനോേി   രൂ�്ര�രിക്കുന്ന 
ഹോര്ബര് മോകനജ്തമന്റ,് ലോന്റിുംഗ് 
തസന്റര് മോകനജ്തമന്റ് �മ്മിറ്റി�
ളിലൂതടയും �ിഷ് മോര്ക്റ്റ് മോകന
ജ്തമന്റ ്�മ്മിറ്റി�ളിലൂതടയും മത്സര്യ
കലലത്ിതന്റ 5 ശ�മോനും �മ്മ്ര
ഷനുും ഒ്ും യൂസര്�്രസുും ഏര്ത്
ടുത്ി ഈ കമഖലതേ ഒരു �റവ

tIcf¯nse aÕy _Ô\ taJebnÂ aÕyteehpw hn]W\hpw  
\nb{´n¡m\mbn sIm @ph¶n«pÅ HmÀUn\³kv ]n³-h-en¡pI

അ�ിരൂക്മോേ ക�ോവിഡ് 
വര്യോ�നത്ിതന്റ �ശ്ോത്ലത്ില് 
സുംസ്ഥോനതത് മദര്യശോല�ള് 
അടച്ചുപൂട്ടു�, �കദേശ സ്വേുംഭരണ 
സ്ഥോ�നങ്ങളതട മദര്യനികരോധനോ
ധി�ോരും പുന:സ്ഥോ�ിക്കു�, ലഹരി 
മുക് ക�രളും: സര്ക്ോര് വോക്കു 
�ോലിക്കു� എന്ന്ര ആവശര്യങ്ങള
േര്ത്ി മദര്യവിരുദ്ധ ജന�്രേ മു
ന്നണിയതട ആഭിമുഖര്യത്ില് സും
സ്ഥോന വര്യോ��മോേി നവുംബര് 
2ന് സമര�രി�ോടി�ള് സുംഘ
ടി്ിക്ത്ട്ടു. 

�ണ്ണൂര് �ോലൂക്് ഓ�്രസിനു 
മുന്നില് നടന്ന പ�ികഷധ സ�ര്യോ
ഗ്ഹ സമരും അഖികലന്ര്യോ മഹിളോ 
സോുംസ്ോരി� സുംഘടന ജില്ലോ 
തസക്ട്ടറി രശ്ി രവി ഉദ്ഘോടനും 

ത�യ്തു. മദര്യനികരോധന  സമി�ി 
ജില്ലോ കന�ോവ് ത�.ത�.രവ്രന്ദ്രന് 
അധര്യക്� വഹിച്ചു. ലഹരി നിര്
മ്മോര്ജന സമി�ി ജില്ലോ തസക്
ട്ടറി ഖോദര് മുകണ്രി, സി.�ി.മുസ്
�(ജമോഅതത് ഇസ്ോമി), മുഹ
മ്മദ് �സല് (മദര്യ നികരോധന യ

വജന സമി�ി), അഡ്വ.ആര്.അ
�ര്ണ (മദര്യവിരുദ്ധ ജന�്രേ സമര 
സമി�ി), പ�ോശന് വോരും (മദര്യ
നികരോധന സമി�ി) എന്നിവര് 
പസുംഗിച്ചു. അഡ്വ.�ി.സി വികവ�് 
സ്വോഗ�വും ടി.�ന്ദ്രന്  നന്ിയും 
�റഞ്ഞു.

aZy hncp² P\Iob ap¶Wn kXym{Kl kacw
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എഐഎംഎസന്എസന് ജില്ാ മസക്രട്ടറി രശ്ി രവി സ�്യാഗ്രഹ സെരം 
ഉദന്ഘാെനം മെയ്യുന്നു

�ര്ഷ�തര കുത്��ള്ക്് 
അടിേറ വയ്ക്കുന്ന കമോദി സര്ക്ോ
രിതന്റ  �ര്ഷ� നിേമങ്ങള് �ിന്
വലിക്ണതമന്നോവശര്യത്ട്ടുത�ോ
ണ്് അഖികലന്ര്യോ വര്യോ��മോേി 
ഓള് ഇന്ര്യ �ിസോന് സുംഘര്ഷ് 
ക�ോര്ഡികനഷന് �മ്മിറ്റി   ആഹ്വോ
നും ത�യ് സമരത്ിതന്റ  ഭോഗമോ
േി ക�രളത്ില് �ര്ഷ� പ�ി
കരോധ സമി�ി പ�ികഷധ �രി
�ോടി�ളും ബില്ലിതന്റ  ക�ോ്ി 

�ത്ിക്ലും നടത്ി. ത�ോടുപുഴ
േില് സുംസ്ഥോന �മ്മിറ്റി അുംഗും 
സിബി.സി. മോ�്യൂവിതന്റ  അദ്ധര്യ
ക്�േില് കൂടിേ പ�ികഷധകേോ
ഗും സുംസ്ഥോന തസക്ട്ടറി എന്.
വികനോദ് കുമോര് ഉദ്ഘോടനും ത�യ്തു. 
ബില്ല് �ത്ിക്ല് സമര�രി�ോടി
ക്് സുംസ്ഥോന �മ്മിറ്റിേുംഗും തസ
ബോസ്റര്യന് എബ്ഹോും  കനതൃ�്വും 
നല്�ി. മോ�യു കജക്ബ്ബ്, അനില് 
തുടങ്ങിേവര് പസുംഗിച്ചു. 

IÀjI hn-cp-² _nÂ I-¯n¨p

മ�ാടുപുഴയില് നെന് �ര്ഷ�വിരുദ്ധ ബില് �ത്ിക്കല് സെരം

്ശു ആക്ോനുള്ള ഗൂഢ രേമമോണ് 
ഈ ഓര്ഡിനന്സ്.

ക�രളത്ിതല മത്സര്യ ബന്ന 
കമഖലേില് പ�ിദിനും ക�ോടിക്
ണക്ിന് രൂ�യതട മത്സര്യമോണ് 
�ിടിക്കുന്ന�്. മത്സര്യത�ഡുും സ്വ
�ോരര്യ �മ്മ്രഷന് ഏജന്റുമോരുമോണ് 
മത്സര്യതത്ോഴിലോളി�ള്ക്് മത്സര്യ
ബന്ന  േോനങ്ങള് നിര്മ്മിക്ോ
ന് �ണും നല്�ിേിരിക്കുന്ന�്. 
ഇവര് 5 ശ�മോനും മു�ല് 10ശ�
മോനുംവതര �മ്മ്രഷന് ഈടോക്കു
ന്നുണ്്. മത്സര്യത�ഡ് നല്�ിേി
രിക്കുന്ന�് വോയ്പേോണ.് ഇ�് �ലി
ശേടക്ും �ിരിച്ടയ്കണും. ഇന്
നത�ലവും �മ്മ്രഷനുും നല്�ിേോ
ല് മത്സര്യതത്ോഴിലോളി�ള്ക്് നി
�ര്യവൃത്ിക്കുക�ോലും വരുമോനമു
ണ്ോകുന്നില്ല. മത്സര്യത�ഡിതന്റയും 

�മ്മ്രഷന് ഏജന്റരുമോരുതടയും 
�ടതക്ണിേിലോണ് മത്സര്യതത്ോ
ഴിലോളി�ള്. ഈ �ടതക്ണിേി
ല്നിന്നുും അവതര കമോ�ി്ിക്ോ
ത� അവരുതട വരുമോനത്ിതന്റ 5 
ശ�മോനും സര്ക്ോരുുംകൂതട �വ
രുന്ന നട�ടിേോണ് ഹോര്ബര് മോ
കനജ്തമന്റ് തസോഫസറ്റി�ള്. 

നിലവില് ഒകന്നോ രകണ്ോ ക�ര് 
ക�ര്ന്ന് �ണിതേടുക്കുന്ന ത�ോതു
വള്ളങ്ങളിതല ത�റിേ ന്രട്ടുവല 
ഉ�കേോഗിച്് �ിടിക്കുന്ന മത്സര്യും 
ത�ോഴിലോളി�ള്ത്തന്ന ത�ോട്ടടു
ത് ത�രുവ�ളിതലത്ിച്് വലേി
ല്നിന്നുും അഴിതച്ടുത്് ഉ�കഭോ
ക്ോക്ള്ക് ്നല്കുന്ന ര്ര�ി ആല
പ്പുഴ ജില്ലേില് നടക്കുന്നുണ്്. ഇട
ത്ട്ടു�ോര് ഇല്ലോത്�ിനോല് ഉ�
കഭോക്ോക്ള്ക്് മത്സര്യും കുറഞ്ഞ 

വിലയ്ക് ലഭിക്കുും. മത്സര്യതത്ോഴി
ലളി�ള്ക്് ഏതറ തമച്വമുണ്ോ
കുും. നിലവിതല ഓര്ഡിനന്സ് 
ഇറങ്ങുന്ന�ിനുമുമ്പു�തന്ന ത�ോതു
മരോമത്് വകു്് മന്ി വഴികേോ
രങ്ങളില് മത്സര്യക്ച്വടും വിലക്ി 
ഉത്രവിറക്ി. ഓര്ഡിനന്സിലോ
�തട്ട ഹോര്ബറു�ളിലും �ിഷ് ലോ
ന്റിുംഗ് തസന്ററു�ളിലും �ിഷ് മോ
ര്ക്റ്റു�ളിലമല്ലോത� മത്സര്യകലല
വും വി�ണനവും നടത്തുന്ന� ്രണ്ടു
മോസുംമു�ല് ഒരുവര്ഷുംവതര �ടവും 
ഒരു ലക്ുംരൂ� മു�ല് 5ലക്ുംരൂ
�വതര �ിഴയും ശിക് ലഭിക്കുന്ന 
കുറ്റകൃ�ര്യമോണ്. 

ഹോര്ബര്-ലോന്റിുംഗ് തസന്റര്   
-�ിഷ് മോര്ക്റ്റ് മോകനജ്തമന്റ് 
ഭരണസമി�ി�ളില് പ�ിനിധി
�ളോേി സര്ക്ോര് നിശ്േിക്കുന്ന 

ആള�തള വയ്കോതമന്ന�് രോഷ്ട്ര്രേ
ക്ോര്ക്് അഴിമ�ിക്കുള്ള മതറ്റോരു 
ഇടുംകൂടി ഒരുക്കു�േോണ്. മത്സര്യ
തത്ോഴിലോളി�തള �ടതക്ണി
േില്നിന്നുും കമോ�ി്ിക്ോത� 
ക�ോവിഡിതന്റ മറവില് ത�ോഴിലോ
ളി�ളമോകേോ ജനപ�ിനിധി�ള
മോകേോ േോത�ോരു �ര്ച്യും ആകലോ
�നയുംകൂടോത� സര്ക്ോര് ഏ�
�ക്്രേമോേി പുറത ട്ുവിച് ഓര്ഡി
നന്സിലൂതട മത്സര്യതത്ോഴിലോളി
�തള ചൂഷണും ത�യ്യു�യും കുറ്റവോ
ളി�ളോക്കു�യ മോണ.് മത്സര്യതത്ോ
ഴിലോളിവിരുദ്ധമോേ ഈ ഓര്ഡി
നന്സിതന�ിതര മത്സര്യതത്ോഴി
ലോളിസമൂഹും ഒന്നടങ്ും അണിനി
രക്ണും എന്ന് ക�രള മത്സര്യബ
ന്നതത്ോഴിലോളിയൂണിേന് 
അഭര്യര്ത്ഥിക്കുന്നു.
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ക�ോ�തമ്ോടുമുള്ള വികമോ
�നക്ോരോട്ടങ്ങള്ക്് കസോവിേറ്റ് 
യൂണിേന് നിലയ്കോത് പക�ോദ
നമോേി മോറി. കലോ�ത്ിതല ആദര്യ
തത് കസോഷര്യലിസ്റ് രോഷ്ട്രും എന്ന 
നിലേില് കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് 
ഉദേും ത�യ്നോള്മു�ള് കലോ�
തമ്ോടുനിന്നുും എല്ലോവിഭോഗും 
ആള�ളതടയും രേദ്ധ അ�് �ിടി
ച്ചു�റ്റിേിട്ടുണ്്. രോഷ്ട്ര്രേ പവര്ത്
�ര്, രോഷ്ട്ര്രേ നിര്രക്�ര്, സോ
ധോരണജനങ്ങള്, കലോ�തമ്ോ
ടുമുള്ള ത�ോഴിലോളി�ള്, ബുദ്ധിജ്ര
വി�ളും പ�ിഭോശോലി�ളമോേ 
ആള�ള്, എല്ലോവരുും ഒതട്ടോരു 
�ൗതു�കത്ോതടയും അ�ിശേ
കത്ോതടയും കസോവിേറ്റ് യൂണി
േതന കനോക്ിക്ണ്ടു.  അക്ോല
ത്് കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് സന്ര്
ശിച്ിട്ടുള്ള മുഴുവന് ആള�ളും അത്ഭു
�ോദരങ്ങകളോതടേോണ് കസോവി
േറ്റ് യൂണിേതനക്കുറിച്് അഭിപോ
േപ�ടനങ്ങള് നടത്ിേ�്. 

�ോരണും, �ട്ടിണിയും ചൂഷ
ണവമില്ലോത്, മര്ദേ�രുും മര്ദേി
�രുമില്ലോത് ഒരു സമൂഹും മനു
ഷര്യതന്റ ദ്രര്ഘ�ോല സ്വ�് നമോ
േിരുന്നു. സ്വ�് നമല്ല, സുംഭവര്യമോ
ണ�് എന്ന് കസോവിേറ്റ് യൂണി
േന് ത�ളിേിച്ചു. ഏഴു��ിറ്റോണ്് 
കലോ�ത്ിനുമുന്നില് പ�ോശകഗോ
പുരോേി, �ണിതേടുക്കുന്നവര്ക്കുും 
ചൂഷി�ര്ക്കുും ആകവശവും ആശ്വോ
സവമോേി കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് 
നിലത�ോണ്ടു. 

മു�ലാളിതെതെിന് പരിഹരി
ക്ാനാകാതെ പ്ശ് നങ്ങള് 
ലസാഷ്യലിസം പരിഹരിച്ചു

കസോവിേറ്റ് ഭരണകൂടും അധി
�ോരും ഏതറ്റടുത് ഉടന്�തന്ന, ഭൂ
മിയതട കമലള്ള സ്വ�ോരര്യ ഉടമ
സ്ഥ� ഇല്ലോത�േോക്ി. ഭൂമി �ര്
ഷ�ര്ക്് വിട്ടുത�ോടുത്തു. മു�ലോ
ളിമോര് ഫ�േടിക്വച്ിരുന്ന സ്വ
ത്് �ിടിതച്ടുത്തു. ഉല്്ോദകനോ
�ോധി�ള് �ിടിതച്ടുത്് സോമൂ
ഹര്യനിേന്ണത്ിലോക്ി. മില്ലു
�ളും �ോക്ടറി�ളും ഭൂമിയും തറ
േില്തവയും ബോങ്കുും എല്ലോും ജന
ങ്ങള്ക്് അവ�ോശത്ട്ട ത�ോതു

സ്വത്ോക്ി. 
ഇന്ര്യയള്ത്തടയള്ള മു�ലോ

ളിത് രോജര്യങ്ങളിതല നി�ര്യശോ
�മോേ �ട്ടിണി, ദോരിദ്ര്യും, ത�ോ
ഴിലില്ലോയ്മ, ചൂഷണും തുടങ്ങിേ 
എല്ലോ പശ് നങ്ങളും സമ്പൂര്ണ്ണമോ
യും ഇല്ലോയ്മ ത�യ്തു കസോവിേറ്റ് 
യൂണിേന്. സോക്ര�േില് ഒന്നോ
മ�്, ആകരോഗര്യരുംഗത്് മുന്�ന്ി
േില്,  കലോ�ത്് ഏറ്റവും കൂടു�ല് 
കഡോക്ടര്മോര്, വനി�ോ കഡോക്ടര്
മോര്, എഞ്ചിന്രേര്മോര്, വനി�ോ 
എഞ്ചിന്രേര്മോര്, ഏറ്റവും അധി�ും 
പുസ്�ും പസോധനും ത�യ്യുന്ന 
രോജര്യും, ഭരണത്ിലും ആസൂത്
ണത്ിലും ഏറ്റവും അധി�ും ജന
�്രേ �ങ്ോളിത്മുള്ള രോജര്യും, വി
കശഷിച്ചുും വനി��ളതട �ങ്ോളി
ത്ും, എന്ിന് കലോ�ത്് ആദര്യ
തത് കൃത്ിമ ഉ�ഗ്ഹും നിര്മ്മി
ച്തുും കൃത്ിമ സൗരഉ�ഗ്ഹും 
വികക്�ിച്തുും �ന്ദ്രനികലയ്ക് 
ആദര്യതത് കറോക്റ്റ് വികക്�ി
ച്തുും മനുഷര്യന് ആദര്യമോേി ബഹി
രോ�ോശ േോത്നടത്ിേതുും  ഒരു 
വനി�തേ ബഹിരോ�ോശതത്
ത്ിച്തുും കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് 
�തന്ന. കലോ�ത്ിതല ആദര്യതത് 
ആറ്റമി�് �വ്ര് കസ്റഷന് നിര്മ്മി
ച്തുും ആദര്യതത് ഹിമകഭദിനി 
�്ല്(തലനിന്) �ടലിലിറക്ി
േതുും കസോവിേറ്റ് യൂണിേനോണ്.

 അകമരിക്യും യകറോപ്പുും കലോ
�മു�ലോളിത്ും ആത� സോ്
ത്ി� മോന്ര്യത്ിലും തുടര്ന്നുള്ള 
കുഴ്ങ്ങളിലും മുങ്ങിത്ോണു ത�ോ
ണ്ിരുന്നക്ോള്, �ോക്ടറി�ള്  
അടച്ചുപൂട്ടത്ട്ട് ത�ോഴിലോളി�ള് 
ത�രുവികലയ്ക് വലിതച്റിേത്ട്ടു
ത�ോണ്ിരുന്നക്ോള് കസോവിേറ്റ് 
യൂണിേന് ഇത�ോന്നുും ബോധ�
മോേിരുന്നില്ല എന്നുമോത്മല്ല, വ ി്
ച് സോ്ത്ി� പുകരോഗ�ി ഫ�
വരിച്ചുത�ോണ്ടുമിരുന്നു. 1930ല് 
കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് കലബര് 
എ�് കസഞ്ച് (എുംക്ോേ് തമന്റ് 
എ� ്സ ്ക�ഞ്ച)്അടച്ചുപൂട്ടി. �ോരണും 
ത�ോഴിലില്ലോയ്മ ഇ�ിന�ും �രി
ഹരിക്ത്ട്ടു�ഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുറ്റ
കൃ�ര്യങ്ങളും കവശര്യോവൃത്ിയും 
ഫലുംഗി�കരോഗങ്ങളും മദര്യ�ോനോ

സക്ിയും തുടങ്ങി ഒരു സമൂഹ
ത്ിതന്റ പുഴുക്കുത്തു�ള്ക�ോലും 
ഒന്നോത� ചുരുങ്ങിേ സമേുംത�ോ
ണ്് നിര്മ്മോര്ജനും ത�യ്തു. ഇത�
ല്ലോും കനടോന് കസോവിേറ്റ് യൂണി
േന് അരശ�ോബ്ദും �ി�ച്ചുകവണ്ി
വന്നില്ല. ഇ�ിതന്റ എല്ലോും തുടക്
മോേിരുന്നു 1917തല വി്വും. 

ആര്ക്കുും നിരോ�രിക്ോനോ�ോ
ത് �രിത്സ�ര്യങ്ങളോണ് ഇവ
തേോതക്തേങ്ിലും ധോരോളും �ഥ
�ളും ത�ട്ടു�ഥ�ളും  അര്ദ്ധസ
�ര്യങ്ങളും ഏറിേ �ങ്കുും അസ�ര്യ
ങ്ങളും തുടക്ുംമു�ല്ത്തന്ന കസോ
വിേറ്റ് യൂണിേതനക്കുറിച്് പ�
രിക്കുന്നുണ്്, കബോധപൂര്വ്ും പ�
രി്ിക്ത്ടുന്നുണ്്.  കബോധപൂര്
വ്ും ത�റ്റോേ�ോരര്യങ്ങള് പ�രി
്ിക്കുന്ന�് �ിന്ോക്കുഴ്ും ഉണ്ോ
ക്ോന് �തന്നേോ�ണും. കസോവി
േറ്റ് യൂണിേനിതല ഗവണ്തമന്റി
ന് അന്നോട്ടിതല ജനങ്ങകളോടുണ്ോ
േിരുന്ന �രു�ല് എത് പധോന
മോേിരുന്നു എന്ന�ിതനക്ോള് 
കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് ഇരുമ്പു 
മറേിട്ട് പുറുംകലോ�ത്തുനിന്നുും 
സ്വേും മറച്ചു �ിടിച്ിരുന്നു എതന്ന
ഴുതുവോനോേിരുന്നു ബൂര്ഷ്വോ മോ
ധര്യമങ്ങള്ക് ്�ോല്�രര്യും. എന്നോല് 
ആ രോജര്യും സന്ര്ശിക്കുന്ന�ില് 
ആര്ക്കുും�തന്ന വിലക്കുണ്ോേി
രുന്നില്ല എന്ന് കസോവിേറ്റ് യൂണി
േന് സന്ര്ശിച്ിട്ടുള്ള കലോ�കന
�ോക്ള് ഉള്ത്തടയള്ളവരുതട 
എണ്ണവും അവരുതട അഭിപോേ
ങ്ങളും വര്യക്മോക്കുന്നു. അസുംഖര്യും 
കലോ�കന�ോക്ള് സ്റോലിന് ജ്ര
വിച്ിരുന്ന �ോലത്് കസോവിേറ്റ് 
യൂണിേന് സന്ര്ശിച്ിട്ടുണ്്. രവ്ര
ന്ദ്രനോഥ ടോകഗോര്, കഹോവോര്ഡ് 
ത�.സ്ി�്, എച്്.ജി.തവല്സ,് 
അന്ന ലൂേിസ് സ് കരേോുംഗ് തുടങ്ങി
േവര് അവരില് �ിലര് മോത്മോ
ണ്. അവതരല്ലോും ത�ളിവസഹി
�ും �ങ്ങള് �ണ് വിസ്േ�രമോേ 
�ോഴ്ച�ള് കരഖത്ടുത്തു�യും നി
രവധി  ഗ്ന്ഥങ്ങള് ര�ിക്കു�യും 
അവ പസിദ്ധ്ര�രിക്കു�യും ത�
യ്ിട്ടുതണ്ങ്ിലും അവതേല്ലോും �വ
ച്ചുവയ്ക്കുുംവിധമോണ് കസോവിേറ്റ് 
യൂണിേതനക്കുറിച്ചുും വിശിഷര്യ 

സ്റോലിതന കുറിച്ചുമുള്ള ദുഷ് പ�ോ
രണങ്ങള്.  

ഇ�ര രോജര്യങ്ങളിതല ഭരണോ
ധി�ോരി�ള് വളതര നിക്ിപ്തമോേ 
�ോല്�രര്യങ്ങകളോതട സ്വന്ും ജന
ങ്ങള്ക്കു മു്ില് �ര്ട്ടനിട്ട് കസോ
വിേറ്റ് യൂണിേതന്റ കനട്ടങ്ങള് 
ജനങ്ങളതട രേദ്ധേില്ത�ടോത� 
മറച്ചു�ിടിക്ോന് രേമിക്കു�േോ 
േിരുന്നു എന്ന േോഥോര്ത്ഥര്യതത്
ക്കൂതട മറച്ചു�ിടിക്ോനോേിരുന്നി
രിക്ണും ഈ ദുഷ് പ�ോരണങ്ങ
ള്. എന്നോല് ഇന്ര്യയള്ത്തടയ
ള്ള മൂന്നോും കലോ�രോജര്യങ്ങള് �ങ്ങ
ളതട അടിസ്ഥോനമുറ്ിച്�് കസോ
വിേറ്റ ്യൂണിേതന്റ സഹോേകത്ോ
തട ആണ് എന്നതുും ആര്ക്കുും നി
രോ�രിക്ോനോ�ോത് സ�ര്യും മോ
ത്മോണ.് ഇന്ര്യേിതല ഖനി, ഘന, 
ഇരു്്, ഉരുക്് വര്യവസോേങ്ങതള
ല്ലോും കസോവിേറ്റ് യൂണിേതന്റ 
സഹോേകത്ോതട ആരുംഭിച്�ോ
ണ്. ഭക്ോനുംഗല് അണതക്ട്ടുും 
�ല്ക്ത്േിതല തമകരേോയും കസോ
വിേറ്റ് യൂണിേതന്റ സുംഭോവന�
തന്ന. ഇന്ര്യേിതല ആകരോഗര്യ, വി
ദര്യോഭര്യോസ, �ോര്ഷി� കമഖല�ള
തട അടിത്റ ഒരുക്ത്ട്ടതുും 
കസോവിേറ്റ് യൂണിേതന്റ സഹോ
േകത്ോതടേോണ്. ഇന്ര്യയതട 
ആദര്യതത് ഉ�ഗ്ഹും ആരര്യഭട്ട 
നിര്മ്മിച്തുും വികക്�ിച്തുും 
കസോവിേററ് യൂണിേനിതല 
സ് ക�സ് കസ്റഷനില്നിന്നോണ്. 
(ഇകന്ോ കസോവിേറ്റ് ക�ോ-ഓ്
കറഷന് ആന്റ് ഇക്കണോമി�് 
തഡവല്് തമന്റ് ഓ�് ഇന്ര്യ, 
ആര്.ത�.ശര്മ്മ, �പ യൂണികവ
ഴ് സിറ്റി, ബ്രഹോര്) അങ്ങതന ന്ര
ണ്ടുന്രണ്ടുക�ോകുന്നു �ട്ടി�.

സാമൂഹ്യപ്ശ് നങ്ങള്  
മു�ലാളിതെതെിതറെ  
സൃഷ്ിയാണ്

മു�ലോളിത്ത്ിന് ബദലില്ല 
എന്നുും കസോഷര്യലിസും ��ര്ന്ന
ക�ോതട മോര്�് സിസും അസ്മിച്ചു 
എന്നുും കഘോഷിക്കുന്നവര്ക്് കലോ
��രിത്ത്ില് കസോവിേറ്റ് യൂ
ണിേനിലും ഇ�രകസോഷര്യലിസ്റ് 
രോജര്യങ്ങളിലും മോത്മോേി എങ്ങ
തന മനുഷര്യതന്റ ജ്രവി�പശ് ന
ങ്ങള് �രിഹരിക്ത്ട്ടുതവന്നുും 
മു�ലോളിത് രോജര്യങ്ങള്ക്് എന്തു
ത�ോണ്് ഈവ��ോരര്യങ്ങള് സോ
ധിക്കുന്നില്ല എന്നുും �റേോനോകു
ന്നില്ല. 

മു�ലോളിത്ത്ിന് പശ് ന
ങ്ങള് �രിഹരിക്ോനോ�ില്ല എന്നു
മോത്മല്ല, പശ് നങ്ങള് മു�ലോളി
ത്ത്ിതന്റ സൃഷ്ടിേോണ്. ഉല്്ോ
ദകനോ�ോധി�ളികന്ല് സ്വ�ോരര്യ 
ഉടമസ്ഥ�യും ലോഭതത് ലോക്ോ
ക്ിയള്ള ഉല്്ോദനവമോണ് മു�
ലോളത്ത്ിതന്റ സവികശഷ�. 
ജനങ്ങളതട ജ്രവി�ോവശര്യ���
ളതട പൂര്ത്്ര�രണും മു�ലോളി
ത്ത്ിതന്റ വിദൂര�രിഗണേില്

ക്ോലും വരുന്നില്ല. മു�ലോളിമോര്
ക്് ലോഭും �ിട്ടണതമങ്ില് �രക്കു
�ള് വിറ്റഴിക്ത്ടണും. �രക്കു
�ള് വിറ്റഴിക്ത്ടോനുളള �ക്ോ
ളും ജനങ്ങളതട ക്േകശഷിേോണ.് 
എന്നോല് ചൂഷണത്ിലധിഷ്ഠി�മോേ 
മു�ലോളിത് വര്യവസ്ഥി�ി ത�ോ
ഴിലോളി�തള നിരന്രും ചൂഷണും 
ത�യ്യുന്ന�ിനോല് ജനങ്ങളതട വരു
മോനും കുറയ�യും േഥോര്ത്ഥ 
�ക്ോളും ചുരുങ്ങു�യുംത�യ്യുന്നു. 
�ന്മൂലും വി�ണിതേ ലോക്ോക്ി 
മോത്ും ഉല്്ോദനും നടത്തുന്ന മു
�ലോളിത്ും അനിവോരര്യമോയും 
പ�ിസന്ിേിലോകുന്നു. ഉല്്ോ
ദി്ിച് �രക്കു�ള് വിറ്റഴിക്ത്
ടോത� ത�ട്ടിക്ിടക്കുന്നു. �ന്മൂലും 
ഉല്്ോദനും കുറയ്ക്കുവോന് മു�ലോളി
മോര് നിര്ബന്ി�രോകുന്നു. അവര് 
ഉല്്ോദനശോല�ളില് കലോക്ൗ
ട്ട,് കലഓ�്, �ിരിച്ചുവിടല് തുട
ങ്ങിേ നട്ിലോക്കുന്നു. ത�ോഴിലോ
ളി�ള്ക്് ഉള്ള ത�ോഴില്കൂതട 
നഷ്ടമോകുന്നു. വരുമോനും കുറയന്നു. 
�ക്ോളും വ്രണ്ടുും ഇടിയന്നു. ഉല്
്ന്നങ്ങള് കൂടു�ലോണ് എന്ന �ോ
രണത്ോല് േഥോര്ത്ഥ ഉല്്ോദ
�രോേ ത�ോഴിലോളി�ള്ക്് ഒരു 
ഉല്്ന്നവും വോങ്ങി ഉ�കേോഗി
ക്ോന് �റ്റോത് അവസ്ഥ വരുന്നു. 
സമൃദ്ധിയതട നടുവിതല ദോരിദ്ര്യും. 
ഈ  പ�ിസന്ിേോണ് മു�ലോ
ളിത് രോജര്യങ്ങളില് ജനങ്ങള് 
അനുഭവിക്കുന്ന�്. 

എന്നോല് കസോഷര്യലിസ്റ് സ്
ദ്ക്മത്ില് ഉല്്ോദന ഉ�ോധി
�ളതട ഉടമസ്ഥ� സോമൂഹി�മോ
ണ്, ഉല്്ോദന ലക്ര്യമോ�തട്ട 
സോമൂഹി� ആവശര്യങ്ങള് നിറകവ
റ്റു�തേന്നതുും. ലോഭും ഉല്്ോദന
ത്ിതന്റ ലക്ര്യകമേല്ല. അ�ിനോല് 
കസോഷര്യലിസതത് സുംബന്ി
ച്ിടകത്ോളും �ക്ോള പ�ിസ
ന്ി എതന്നോരു പശ് നകമ ഉദിക്കു
ന്നില്ല. ജനങ്ങളതട നിരന്രും വര്
ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശര്യങ്ങള് നിറ
കവറ്റു� എന്ന�ോണ് ഉല്്ോദന
ത്ിതന്റ ലക്ര്യതമന്ന�ിനോല് 
ഉല്്ോദനും വര്ദ്ധിച്ചുത�ോകണ്േി
രിക്ണും. ത�ോഴിലവസരങ്ങള് 
നിരന്രും സൃഷ്ടിത്ട്ടുത�ോകണ് 
േിരിക്ണും. അ�ിനോല് ത�ോഴി
ലില്ലോയ്മ എതന്നോരു പശ് നവും 
ഉദിക്കുന്നില്ല. മു�ലോളിത്ും മോന
വ�രിത്തത് സുംബന്ിച്് അവ
സോനവോക്ല്ല. സമൂഹും മുകന്നോട്ടോ
ണ്. കസോഷര്യലിസവും �ിന്നിട്ട് 
മനുഷര്യസമൂഹും മുകന്നറുും. അ�ോണ് 
അനിവോരര്യമോേ �രിത്ഗ�ി.

ലസാവിയറ്് യൂണിയൻ  
ഒറ്ലനാട്ടതെില്

മൂന്ന് നൂറ്റോണ്ടുത�ോണ്് മു�ലോ
ളിത് രോജര്യങ്ങള്ക്് കനടോന് സോ
ധിക്ോ�ിരുന്ന കനട്ടങ്ങള് ക�വലും 
മൂന്ന് ��ിററോണ്ടു�ള്ത�ോണ്് 
കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് ഫ�വരി

am-\-h-cm-in-bp-sS hn-tam-N-\- ]m-X Zo-]v-X-am¡nb
al¯m-b \-hw-_À tkm-jy-en-kv-äv hn¹hw

േഹതെൊയ നവയംബർ ലസൊഷ്േിസ്റക് വിപ്ലവയം നൂറ്ിമൂന്നക് 
വർഷങ്ങള് �ിന്നിടുകയൊണക്. ചരിത്തെിേൊദ്�ൊയി ചൂ
ഷകവർഗമതെ ഭരണകൂടൊധികൊരതെിലനിന്നക് നിഷക് കൊ
സനയം മചയ്ക് ചൂഷിതവർഗമതെ അധികൊരതെിലേറ്ിയ 
മതൊഴിേൊളിവർഗവിപ്ലവയം �ഹൊനൊയ മേനിമന് ലനതൃ
ത്തെില റഷ്യില നടന്നതക് 1917 നവയംബർ 7നൊണക്. 
ലബൊള്മഷവികക് �ൊർട്ിയുമട ലനതൃത്തെില മതൊഴിേൊ
ളിവർഗയം ദരിദ്രകർഷകരു�ൊയുള്ള സഖ്തെില �ട്ൊള
ക്ൊരുമട �ിന്തുണലയൊമട മുതേൊളിവർഗമതെ അധി
കൊരതെിലനിന്നക് തൂമതെറിഞ്ഞു. ലസൊഷ്േിസ്റക് ഭരണകൂടയം സ്ൊ�ിച്. മേ
നിമന് ലനതൃത്തെില റഷ്ന് മതൊഴിേൊളിവർഗയം വർഷങ്ങലളൊളയം നടതെിയ 
തയ്ൊമറടുപ്പക് വിപ്ലവവിജയതെിനക് �ിന്നിലണ്ടക്.

(ശേഷം 9-ാം ശേജില്)
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സഖോക്തള,
മഹത്ോേ നവുംബര് കസോ

ഷര്യലിറ്റ് വി്വത്ിതന്റ 103-ോും 
വോര്ഷി�ും സമോഗ�മോകുന്ന ഈ 
സന്ര്ഭും, നമ്മുതട രോജര്യും മോത്
മല്ല കലോ�മോസ�ലും ജനങ്ങള് 
ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയതട �ി
ടിേിലമര്ന്നിരിക്കുന്ന സോഹ�
രര്യമോണ് ഒരുവശത്്. ലക്ക്
ണക്ിന് ആള�ള് ഈ മഹോ
വര്യോധിമൂലും ഇ�ിന�ും മരണമ
ടഞ്ഞു. മറുവശത്ോ�തട്ട, മൂര്ഛി
ച്ചുത�ോ കണ്േിരിക്കുന്ന സോ്
ത്ി�മോന്ര്യതത്ത്തുടര്ന്ന് കലോ
�ജനസുംഖര്യയതട �കു�ിയും 
ത�ോഴിലില്ലോയ്മയതടയും �ിരിച്ചു
വിടലിതന്റയും ഭ്രഷണിേില് ത�
ട്ടിരിക്കുന്നു. �ന്മൂലും ലക്ക്ണ
ക്ിനോള�ള് �ട്ടിണിേികലയ്ക്കുും 
മരണത്ികലയ്ക്കുും �ള്ളിവിടത്
ട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഒറ്റവോക്ില് �റഞ്ഞോല് മോ
നവരോശി ഒന്നോത� മുമ്പുണ്ോേിട്ടി 
ല്ലോത്ത് വലിേ പ�ിസന്ിതേ 
േോണ് അഭിമുഖ്ര�രിച്ചുത�ോണ്ി
രിക്കുന്ന�്. മു�ലോളിത് സോമ്ോ
ജര്യ�്വ ഭരണോധി�ോരി�ള് ഹ്ര
നമോേ ലോഭ�ോല്പരര്യും മോറ്റിവച്്  
സമകേോ�ി�മോേി ഇടത�ടു�
യും �ട്ടോള ബജറ്റ് തവട്ടിച്ചുരുക്ി 
ജനങ്ങള്ക്് ആവശര്യമോേ �ി
�ിത്സോ സൗ�രര്യങ്ങള് ലഭര്യമോ
ക്കു�യും ത�യ്ിരുന്നുതവങ്ില് 
ഫവറസിതന്റ വര്യോ�നവും ഒ്ും 
ഇത് വലിേ ജ്രവഹോനിയും �ട
േോനോകുമോേിരുന്നു എന്ന� ്വളതര 
വര്യക്മോേ �ോരര്യമോണ്. 

സോ്ത്ി� മോന്ര്യവും അനു
ബന് പശ് നങ്ങളും മു�ലോളിത് 
സോമ്ോജര്യ�്വ സ്ദ്ഘടനയതട 
അനിവോരര്യ ബഹിര്സ്ഫുരണങ്ങ
ളോണ് എന്നതുും ഏവര്ക്കുും അറി
വള്ള�ോണകല്ലോ. �രമോവധി ലോ
ഭതമന്ന ദുരേില് ബഹുരോഷ്ട്ര കു

ത്��ളും കുത്�മു�ലോളിമോരുും 
നടത്തുന്ന ചൂഷണും ക�ോടിക്ണ
ക്ിന് ത�ോഴിലോളി�ളതട ജ്രവി
�തത് തെരിച്മര്ത്തു�േോണ്. 

മു�ലോളിത്ത്ിതന്റ, അനി
വോരര്യമോയും സുംഭവിക്ോനിരിക്കു
ന്ന അ�ര്യന്ും വിനോശ�രമോേ 
ഈ �രിണ�ി വളതര മുമ്പു�തന്ന 
മഹോന്ോരോേ മോര്�് സുും എുംഗല്
സുും ചൂണ്ിക്ോട്ടിേിട്ടുണ്്. കലോ
�തമ്ോടുമുള്ള ത�ോഴിലോളി�
കളോട് സുംഘടിക്കുവോനുും വി്വും 
സുംഘടി്ിക്കുവോനുും മു�ലോളി
ത്തത് നിഷ് �ോസനും ത�യ്് 
�മ്മ്യൂണിസത്ിതന്റ ആദര്യ�ടി
േോേ കസോഷര്യലിസും സ്ഥോ�ി
ക്കുവോനുും അവര് ആഹ്വോനും 
ത�യ്തു.

മഹത്ോേ നവുംബര് കസോ
ഷര്യലിസ്റ് വി്വും വിജേ�രമോ
േി പൂര്ത്ിേോക്കു�വഴി മഹോ
ന്ോരോേ തലനിനുും സ്റോലിനുും 
ഈ �രിത്ദൗ�ര്യും േോഥോര്ത്ഥര്യ
മോക്ി. മോനവ�രിത്ത്ില് ആദര്യ
മോേി എല്ലോവിധ ചൂഷണങ്ങളില്
നിന്നുും അടിച്മര്ത്ലില്നിന്നുും 
മുക്മോേ ഒരു സമൂഹും സ്ഥോ�ി
ക്ത്ട്ടു. മോര്�് സിസ്റ് തലനിനി
സ്റ് ��്വശോസ്തതത് അടിസ്ഥോ
നമോക്ി ഒരു കസോഷര്യലിസ്റ് സോ
മൂഹര്യക്മും സ്ഥോ�ിക്ത്ട്ടു. സോ
്ത്ി�മോയും രോഷ്ട്ര്രേമോയും 
സോുംസ് �ോരി�മോയും വി�ോസും 
പോ�ിച് സമൂഹും, എല്ലോവര്ക്കുും 
ത�ോഴില് ലഭര്യമോക്ിേ, ത�ോഴി
ലില്ലോയ്മയും �ട്ടിണിയും ഭിക്ോ
ടനവും ഉന്മൂലനും ത�യ്, കദശ്രേ
�ോ പശ് നങ്ങളും വുംശ്രേ ഫവ
രുദ്ധര്യങ്ങളും �രിഹൃ�മോേ, സ്ത്ര
പുരുഷവികവ�നവും അസമ�്വവും 
ത�ോഴിലോളി�ള്ക്് സ്വോ�ന്ര്യ
വും ജനോധി��ര്യ അവ�ോശങ്ങ
ളും, എല്ലോവര്ക്കുും സൗജനര്യ വി
ദര്യോഭര്യോസവും സൗജനര്യ �ി�ി

ത്സയും ഉറ്ോക്ത്ട്ട രോജര്യും. 
നിരോയധ്ര�രണത്ിനുകവണ്ി
യും ത�ോകളോണിേല് വോഴ്ചയ്ക്കുും 
യദ്ധത്ിനുതമ�ിതരയും കസോവി
േറ്റ് യൂണിേന് സ്വ്ര�രിച് ശക്
മോേ നില�ോട് ക�ോളണി�ളി
തലയും അര്ദ്ധക�ോളണി�ളിതല
യും സ്വോ�ന്ര്യ സമരങ്ങതളയും 
വികമോ�നക്ോരോട്ടങ്ങതളയും 
ശക്ിത്ടുത്ി. രണ്ോുംകലോ�മ
ഹോയദ്ധത്ില് വിനോശ�ോരി
േോേ �ോസിസ്റ് ശക്ിതേ �രോ
ജേത്ടുത്ി മോനവരോശിതേ 
രക്ിക്കുന്ന�ില് ഐ�ിഹോസി
�മോേ �ങ്കുവഹിച്ചു.  

�ോശ്ോ�ര്യ മു�ലോളിത് രോ
ജര്യങ്ങതളേോത� ഇരുട്ടുവിഴുങ്ങി
േിരുന്നക്ോള് കലോ�തമ്ോടുമു
ള്ള അടിച്മര്ത്ത്ടുന്ന ജനവി
ഭോഗങ്ങള്ക്് പ�്രക്േോേി 
�ോശ്ോ�ര്യ �ക്വോളത്ില് പ
�ര്യക്ത്ട്ട തവള്ളിതവളിച്മോ
േിരുന്നു  കസോവിേറ്റ് യൂണിേന്. 
�ോശ്ോ�ര്യരോജര്യങ്ങളിതലയും ക�ോ
ളനി�ളിതലയും  നിരവധി മഹോ
ന്ോരുും മോനവവോദി�ളും കസോവി
േറ്റ് യൂണിേതന പ�്രര്ത്ിച്ചു. 

മോനവരോശിക്് പ�്രക്േോ
േി ഏ�ോനുും ദശ�ങ്ങള് നില
ത�ോണ് ഈ പു�ിേ സുംസ് കൃ
�ി, സ്റോലിനനന്ര�ോലഘട്ടത്ില് 
സുംഭവിച് �ിശകു�തളയും മോര്
�് സിസത്ില്നിന്നുള്ള വര്യ�ി
േോനങ്ങതളയും മു�ലോക്ിതക്ോണ്് 
സോമ്ോജര്യ�്വശക്ി�ള് കസോവി
േറ്റ് യൂണിേതന്റ ഉള്ളിലള്ള ശത്രു
ക്തള ഉ�കേോഗത്ടുത്ി നട
ത്ിേ പ�ിവി്വത്ിലൂതട 
��ര്ക്ത്ടു�യും മു�ലോളിത്ും 
പുനസ്ഥോ�ിക്ത്ടു�യുംത�യ്തു 
എന്ന�് �ി�ച്ചുും ദൗര്ഭോഗര്യ�ര
മോണ്. �ോര്രസ് �മ്മ്യൂണിതന്റ 
��ര്ച് മോര്�് സിസതത് ശക്ി
ത്ടുത്തു�േോണ് ഉണ്ോേ�്,  

നവുംബര് കസോഷര്യലിസ്റ് വി്
വത്ിന്  അ�ില്നിന്ന് �ോഠ
ങ്ങള് ഉള്തക്ോള്ളോനോേി. അതു
ക�ോതല, മഹോനോേ മോര്�് സിസ്റ് 
ദോര്ശനി�ന് ശിബ്ദോസ് കഘോഷ് 
ചൂണ്ിക്ോണിച്തു ക�ോതല വരോ
നിരിക്കുന്ന വി്വങ്ങള് കസോവി
േറ്റ് യൂണിേതന്റ ��ര്ച്േില്
നിന്നുും കൂടു�ല് സ്ന്നമോേ 
�ോഠങ്ങള് ഉള്തക്ോണ്വ�തന്ന
േോേിരിക്കുും. 

കലോ�സോഹ�രര്യും ഇന്ന് 
അ�ര്യന്ും ദേന്രേവും ഭ്ര�ിദവ
മോണ.് കലോ�മു�ലോളിത് ശക്ി
�ള് മരണോസന്നമോണ.് എന്നോല് 
ഇനിയും മൃ�മോേിട്ടില്ല. ഒരു സോ
മൂഹര്യവര്യവസ്ഥയും സ്വേും നിഷ ്ക്
മിച്ിട്ടില്ല. ജ്രര്ണ്ണവും ദുഷിച്തുും  
ജ്രവി�ത്ിതന്റ എല്ലോ കമഖല�
ളിലും ദുര്ഗന്ും വമി്ിക്കുന്നതു
മോേ മു�ലോളിത്ും ഊര്ദ്ധശ്വോ
സുംവലിക്കു�േോണ്.

അങ്ങതന സോ്ത്ി�മോയും 
ഫസദ്ധോന്ി�മോയും രോഷ്ട്ര്രേമോ
യും ധോര്മ്മി�മോയും മു�ലോളി
ത്ും മോനവരോശിതേ സമ്പൂര്ണ്ണ 
നോശത്ികലയ്ക് �ള്ളിവിടു�േോ
ണ്. മതറ്റോരു കസോഷര്യലിസ്റ് വി
്തത് ഭേക്കുന്ന മു�ലോളിത്
ത്ിതന്റ വക്ോക്ളും കൂലിക്ോ
രോേ രോഷ്ട്ര്രേക്ോരുും സോ് ത്ി� 
ശോസ്തജ്ഞന്മോരുും ഊര്ദ്ധശ്വോ
സും വലിക്കുന്ന മു�ലോളിത്തത് 
രക്ത്ടുത്ോന് ക�ോുംവഴി അകന്വ
ഷിച്് രോവും ��ലും ഉറക്തമോ
ഴിക്കു�േോണ്, എന്നോല് അക്കൂ
ട്ടര് ഇരുട്ടില് �പ്പു�േോണ് എന്നു
മോത്ും. 

മറുവശത്് ത�ോഴിലോളി�ള
തട പ�ികഷധങ്ങള് അലേടിച്ചു
േരു�േോണ്, �ോസിസ്റ് മു�ലോ
ളിത് ഭരണകൂടങ്ങള് എല്ലോേി
ടത്തുും നിര്ദേേും ഈ മുകന്നറ്റങ്ങതള 
അടിച്മര്ത്തു�യമോണ്. അടിച്

മര്ത്ല് നിര്ദേേവും �കഠോരവ
മോകുന്ന�ിനനുസരിച്് എല്ലോ 
അടിച്മര്ത്ല�തളയും മറി�ട
ന്ന് ജനങ്ങളതട ത�ോട്ടിതത്റി
�ള് എ്ോടുും ഉേരു�േോണ്. 
അടിച്മര്ത്ത്ടുന്ന ജനങ്ങള് 
അവര് നിര്ഭേരോണ്, ധ്രരരോണ്, 
ക�ോരോളി�ളോണ് എന്നോല് 
അവതര നേിക്ോന് ഉ�ി�മോേ 
ഒരു കനതൃ�്വകമോ വി്വ��്വശോ
സ്തകമോ ഉേര്ന്ന സുംസ് �ോരി� 
ധോരണ�കളോ ഇല്ല.അ�ിനോല് 
മോര്�് സിസും തലനിനിസും 
സഖോവ് ശിബ്ദോസ് കഘോഷ് �ി
ന്�ളോല് സോയധരോേ ത�ോഴി
ലോളിവര്ഗ്ഗ �ോര്ട്ടി എല്ലോ രോജര്യ
ങ്ങളിലും വി�സി്ിതച്ടുക്കു�
യും ശക്ിത്ടുത്തു�യും ത�യ്യു� 
എന്ന�ോണ് ഇന്നതത് അടിേ
ന്ര ആവശര്യ��. 

ഈ �ശ്ോത്ലത്ില്, ഈ 
യഗും ദര്ശിച് സമുന്ന� മോര്� ്സി
സ്റ് ദോര്ശനി�നോേ സഖോവ് ശി
ബ്ദോസ് കഘോഷിനോല്  സ്ഥോ�ി
�മോേ എസ് യസിഐ (�മ്മ്യൂ
ണിസ്റ്)�ോര്ട്ടിയതട പവര്ത്�ര് 
എന്ന നിലേില് നമ്മില് അര്
്ി�മോേിരിക്കുന്ന ദൗ�ര്യും ഈ 
പസ്ഥോനതത് നമ്മുതട രോജര്യത്് 
ദൃഢ്ര�രിക്കു�യും വിപുല്ര�രി
ക്കു�യും ത�യ്യു�, ഉന്ന�മോേ 
വി്വോശേങ്ങളതട അടിസ്ഥോ
നത്ില് വര്ഗ്ഗ ബഹുജന പകക്ോ
ഭങ്ങള് �ടുത്തുേര്ത്തു�, അ�ി
ലൂതട മറ്റ് രോജര്യങ്ങളിതല ത�ോഴി
ലോളിവര്ഗ്ഗതത്യും പക�ോദി്ി 
ക്കു�യും സഹോേിക്കു�യും ത�
യ്യു� എന്ന�ോണ്. നവുംബര്വി
്വത്ിതന്റ 103-ോും വോര്ഷി�
ത്ിതന്റ ആഹ്വോനവമി�ോണ്. 

വി്വോഭിവോദനങ്ങകളോതട,
പ്രവോഷ് ക�ോഷ്
ജനറല്തസക്ട്ടറി,
എസ ്യസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ ്)

al¯mb \hw_À tkmjyenÌv hn¹hw: 
kJm-hv s{]m-hm-jv tLm-jn-sâ B-lzm\w
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ച്ചു. മനുഷര്യതന പുതുക്ി �ണിയ� 
അ�ോേരുന്നു കസോവിേറ്റ് യൂണി
േന് വിദര്യഭര്യോസത്ിലൂതട ഉന്നും
വച്�.് അ�ിതന്റ പ�ി�ലനങ്ങളും 
പസരിപ്പുും സോമൂഹര്യജ്രവി�ത്ി
തന്റ സമസ് കമഖല�ളിലും ദൃശര്യ
മോേിരുന്നു. ഉേര്ന്ന ധോര്മ്മി�
കബോധതത്യും ഉേര്ന്ന സദോ�ോര 
സോുംസ് �ോരി� ധോരണ�തളയും 
അടിസ്ഥോനമോക്ി പു�ിതേോരു 
ജ്രവി�വ്രക്ണവും അഭിരു�ിയും 
കസോഷര്യലിസും ജനങ്ങള്ക് ്��ര്
ന്നുത�ോടുത്തു. 

സോധര്യമോേ �തന്റ അദ്ധ്വോനും 
മുഴുവന് സമൂഹത്ിന് ആവശര്യമോ
ണ് എന്ന �ിരിച്റിവില് തവല്ലു
വിളിേോേി അ�് ഏതറ്റടുത് തസ്റ
ഖകനോഫവറ്റു�ള്, ജനങ്ങളതട വി
ശപ്പുും �ട്ടിണിയും അ�റ്റോന് കൂട്ടു
കൃഷിക്ളങ്ങളില് �രമോവധി ഉല്
്ോദനും അനിവോരര്യമോണ്  എന്ന് 
�ിരിച്റിഞ്ഞ ്മത്സരബുദ്ധികേോതട 
�ണിതേടക്കുന്ന കൂട്ടുകൃഷിക്ള 
ങ്ങളിതല �ര്ഷ�ര് തരേേിനുും രേോ

ക്ടറുും ഓടിക്കുന്ന വനി��ള് അങ്ങ
തന കസോവിേറ്റ് യൂണിേനിതല 
ജനങ്ങള് �്രഴടക്ോത്�ോേി േോ
ത�ോന്നുമുണ്ോേില്ല. രണ്ോും കലോ
�മഹോയദ്ധും ആരുംഭിക്കുന്ന ഘട്ട
ത്ില് കസോവിേറ്റ് യൂണിേനില് 
4000 കലോകക്ോഫ�ലറ്റുമോര് വനി
��ളോേിരുന്നു. കലോ�ത്് അന്ന് 
മതറ്റോരു രോജര്യത്തുും വനി��ള് ആ 
കജോലി ത�യ്ിരുന്നില്ല.

സോറിസ്റ് റഷര്യേില് സോക്
ര� 9 ശ�മോനമോേിരുന്നു. �ിര്
ഗിസ്ഥോനില് 2000ല് ഒരോള്ക്കു
ക�ോലും വോേിക്ോനുും എഴു�ോനുും 
അറിയമോേിരുന്നില്ല വി്വത്ി
തന്റ സമേത്്. എന്നോല് ഒന്നോും 
�ഞ്ചവത്സര�ദ്ധ�ി പൂത്ിേോേ 
1931ല് സോക്ര� 91 ശ�മോനോ
േി ഉേര്ന്നു. റഷര്യേില് മോത്മല്ല, 
��ിനഞ്ചു കദശ്രേ��ളിലും ഇതു
�തന്നേോേിരുന്നു സ്ഥി�ി.

'െോന് സന്ര്ശിച് എല്ലോ സ് കൂ
ള�ളും നഴ് സറി�ള് മു�ല് യൂണി
കവഴ് സിറ്റി�ള്വതര നല്ല ത�ട്ടിട
ങ്ങള്, നവ്ര�രിച് ് ോസേ് മുറി�ള്, 

സ ്കൂള�ളില് കുട്ടി�ള്ക്ോേി കഷോ
പ്പു�ള്, ജിുംകനഷര്യങ്ങള്, ലകബോ
റട്ടി�ള്, ഫലബ്റി�ള്, ആഡി
കറ്റോറിേങ്ങള് തുടങ്ങി എല്ലോ സജ്ര
�രണങ്ങളമുണ്ോേിരുന്നു. വൃത്ി
യും തവടിപ്പുും എവിതടയും പ�ട
മോേിരുന്നു. കുട്ടി�ളതട മോനസി�
വും ശോര്രരി�വമോേ ആകരോഗര്യ�
രിരക്യ്ക്കുള്ള ആത്മോര്ത്ഥമോേ 
�രിരേമങ്ങള് എവിതടയും �ോണോ
മോേിരുന്നു. സൂരര്യപ�ോശും, ശുദ്ധ
വോയ, ശുദ്ധജലും ഇവേോണ ്െങ്ങ
ളതട കുട്ടി�ളതട നല്ല �ങ്ങോ�ിമോര് 
എന്ന് കസോവിേറ്റ് യൂണിേനിതല 
കഡോക്ടര്മോര് അഭിപോേത്ടുമോ
േിരുന്നു. സ് കൂള�ളില് കുട്ടി�ള്
ക്് ക�ോഷ�ോഹോരവും നിരന്ര
മോേ ഫവദര്യ�രികശോധനയും ഉറ
്ോക്ത്ട്ടിരുന്നു.(കസോവിേറ്റ് 
എഡ്യൂകക്ഷന്, സ് ക�ോട് നിേ
റിങ്)

'കസോവിേറ്റ് യൂണിേനില് സ്വ
�ോരര്യവിദര്യോലേങ്ങളില്ല. വിദര്യോ
ഭര്യോസും നിര്ബന്ി�വും സൗജ
നര്യവമോണ്. സ് കൂള് വിദര്യോഭര്യോസും 

മോത്മല്ല, ഉന്ന�വിദര്യോഭര്യോസവും 
സൗജനര്യമോേിരുന്നു. അദ്ധര്യോ�� 
വിദര്യോര്ത്ഥി അനു�ോ�ും 1:17 ആേി
രുന്നു. സ് കൂള�ളില് നൂറില്�രും 
ഭോഷ�ള് �ഠി് ിക്കുന്നുണ്.് ഓകരോ 
റി് ബ്ിക്ിലമുള്ള വിദര്യോര്ത്ഥി�ള് 
അ�തു മോതൃഭോഷേിലോണ് �ഠി
ക്കുന്ന�്. റഷര്യന് ഉ�ഭോഷേോണ്. 
ഒ്ും ഇുംഗ്്രഷ്, ഫ്ഞ്ച്, ജര്മ്മന് 
തുടങ്ങി നിരവധി വികദശഭോഷ�
ളും...'(ലോന്റ് സ് ആന്റ് �്ര്ിള്സ് 
ഓ� ്യഎസ്എസ്ആര്, �ോ� ്ലിന് 
തടേ് ലര്). 

ഒന്നോും�ഞ്ചവത്സര�ദ്ധ�ി പൂര്
ത്ിേോേക്ോള് ബ്ിട്ടനുും ഫ്ോന്
സുും ജര്മ്മനിയും കൂതട ആത� പ
സിദ്ധ്ര�രിച്�ികലതറ പുസ്�ങ്ങള് 
കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് മോത്മോേി 
പസിദ്ധ്ര�രിച്ിരുന്നു. (സ്റോലിന് 
യഗും, അന്ന ലൂേിസ് സ് കരേോുംഗ്)

കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് ജന
ങ്ങള്ക്് വിദര്യോഭര്യോസും നല്�ി. 
വിദര്യോഭര്യോസും കനടിേ ജനങ്ങള് 
വിദര്യോഭര്യോസമുള്ത്തട സോമൂഹര്യ 
ജ്രവി�ത്ിതന്റ എല്ലോതുറ�ളിലും 

�ണിതേടുത്് പു�ിേ സമൂഹ
ത്ിതന്റ നിര്മ്മി�ിേില് �ങ്ോളി
�ളോേി. 

സോറിസ്റ് റഷര്യേില് സ്ന്ന
രുതട ആര്ഭോടമോേിരുന്നു സ് ക�ോര്
ട് സ്. എന്നോല് കസോവിേറ്റ് യൂണി
േനില് �ോേി� സുംസ് �ോരും നി
�ര്യജ്രവി�ത്ിതന്റ ഭോഗമോേിരു
ന്നു. വിദര്യോലേങ്ങളില്, കൂട്ടുകൃഷി
ക്ളങ്ങളില്, യൂണികവഴ് സി റ്റി�
ളില്, �ോക്ടറി�ളില് ഒതക് ജിും
കനഷര്യങ്ങളും �ോേി� �രിശ്രല
നവമുണ്ോേിരുന്നു. ആത� 9 �വ
ണമോത്കമ കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് 
ഒളി്ി�് സില് �തങ്ടുത്ിട്ടുള്ളൂ. 
അ�ില് 6 �വണയും കസോവിേ
റ്റ് യൂണിേന് തമഡല്നിലേില് 
ഒന്നോുംസ്ഥോനും �രസ്ഥമോക്ി. 

കസോവിേറ്റ് യൂണിേനില് സ്വ
�ോരര്യ ആശു�ത്ി�ള് ഉണ്ോേി
രുന്നില്ല. ശക്മോേ ത�ോതുജനോ
കരോഗര്യസുംവിധോനത്ിലൂതട കലോ
�ത്ിതല ഏറ്റവും ആകരോഗര്യമുള്ള 
ജന�േോേി കസോവിേറ്റ് യൂണി

(8-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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േന് മോറി. നഴ് സറി�ള് മു�ല് 
എല്ലോ വിദര്യോലേങ്ങളിലും യൂണി
കവഴ് സിറ്റി�ളിലും �ോക്ടറി�ളി
ലും കൂട്ടുകൃഷിക്ളങ്ങളിലും  എല്ലോ 
സുംവിധോനങ്ങകളോടുുംകൂടിേ ആശു
�ത്ി�ള് പവര്ത്ിച്ിരുന്നു. 

കസോഷര്യലിസും സ്ത്ര�ളതട സോ
മൂഹര്യ �ദവി ഉേര്ത്ി. അസമ�്വ
ത്ിതന്റ കനരിേ ലോഞ്ചനക�ോല
മില്ലോത� നിേമത്ിതന്റ മുന്നില് 
സ്ത്രപുരുഷ സമ�്വും ഉറ്ോക്ത്
ട്ടു. തുലര്യകജോലിക്് തുലര്യകവ�നും 
നട്ിലോക്കുന്ന കലോ�തത്ആദര്യ
രോജര്യമോേി കസോവിേറ്റ ്യൂണിേന്.  
മോതൃശിശു�രി�രണും അന്യൂനമോ
േിരുന്നു. ഗര്ഭ�ോലുംമു�ല് പസ
വുംവതരയും തുടര്ന്നുും �ി�ിത്സമോ
ത്മല്ല, കുഞ്ഞിതന്റയും അമ്മയതട
യും സമ്പൂര്ണ്ണ ഉത്രവോദിത്വും 
ഗവണ്തമന്റിനോേിരുന്നു. ത�ോതു
�ോ��ശോല�ള്, ശിശു�രി�ര

ണക�ന്ദ്രങ്ങള്, ത�ോതുഅലക്കുക�
ന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങിേവ േകഥഷ്ടും 
സ്ഥോ�ിച്ചുത�ോണ്് സ്ത്ര�തള സ്വ
�ന്രോക്ി. സ്ത്ര�ള്ക്് �ഠിക്കു
വോനുും സോമൂഹര്യനിര്മ്മോണ പവര്
ത്നങ്ങളില് �തങ്ടുക്കുവോനുമുള്ള 
അവസരതമോരുക്ി. 

കസ്ററ്റ് �ോമു�ളും �ളക്ട്രവ് �ോ
മു�ളും �ോര്ഷി�കമഖലതേ ശക്ി
ത്ടുത്ി. �ട്ടിണിതേ �ടി�ടത്ി 
എന്നുമോത്മല്ല, 1939ല് കസോവിേ
റ്റ് യൂണിേന് ധോകനര്യോല്്ോദന
ത്ില് കലോ�ത്് ഒന്നോുംസ്ഥോന
തത്ത്ി.  കസോഷര്യലിസ്റ് നിര്മ്മോ
ണത്ിതന്റ ആധോരശിലേോേി 
ശോസ്തവും പവര്ത്ിച്ചു. ശോസ്തവും 
വര്യവസോേവ�്ക്രണവും, സിദ്ധോ
ന്വും പകേോഗവും ഒരുമിച്ോണ് 
മുകന്നറിേ�്. ശോസ്ത്രേ �ണ്ടു�ിടു
ത്ങ്ങതളല്ലോും ജനജ്രവിത്ിതന്റ 
വര്യ�ര്യസ് തുറ�ളിതല ആവശര്യങ്ങ
ളമോേി ബന്ത്ടുത്ത്ട്ടിരുന്നു. 

�ോര്ഷി�രുംഗത്തുും വര്യോവസോേി� 
രുംഗത്തുും വ്ിച് കു�ിച്ചു �ോട്ടത്ി
ന് ഇ�് ഇടവരുത്ി.'' ഈ നൂറ്റോ
ണ്ില് കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് ശോ
സ്തത്ിന ്നല്�ിേ സുംഭോവന�ള് 
ക�ോേ�ോലതമോന്നോത� ശോസ്തത്ി
ന് നല്�ിേ സുംഭോവന�ള്ക്് 
ഒ്ും നില്ക്കുന്ന�ോണ്'' തജ.ഡി.
ബര്ണോല്. അങ്ങതന സോമൂഹര്യജ്ര
വി�ത്ിതന്റ സമസ് കമഖല�തള
യും ക�ോര്ത്ിണക്ിതക്ോണ്് 
കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് മുകന്നറി.

ദൗര്ഭോഗര്യവശോല് കസോവിേറ്റ് 
യൂണിേന് ��ര്ക്ത്ട്ടു. സോ്
ത്ി�മോയും സോമൂഹര്യമോയും സോും
സ് �ോരി�മോയും ഭൂമിശോസ്ത �രമോ
യും ഛിന്നഭിന്നമോക്ത്ട്ടു. പുറകമ
നിന്നുള്ള ശക്ി�ള്ക്് കസോവി
േറ്റ് യൂണിേതന ��ര്ക്ോനോേി
ല്ല. ഫശശവദശേില് ��ിനോല് 
വികദശ രോജര്യങ്ങള് ഒറ്റതക്ട്ടോേി
നിന്ന് കസോവിേറ്റ് യൂണിേതന�ി

തര യദ്ധും ത�യ്തു. �കക് �രോജേ
ത്ടുത്ോനോേില്ല. രണ്ോുംകലോ�
മഹോയദ്ധത്ില് ജര്മ്മനിയതട 
യദ്ധമി�വിതനയും സഖര്യ�ക്ി�
ളതട വഞ്ചനോ�രമോേ നില�ോടു�
തളയും കസോവിേറ്റ ്യൂണിേന് അ�ി
ജ്രവിച്ചു. �കക് ഉള്ളില്നിന്നുണ്ോേ 
�ിളര്്ന് ന്രക്ങ്ങള്ക്കുമുന്നില് 
കസോവിേറ്റ് യൂണിേന് അടി��
റി. �ിടിച്ചുനില്ക്ോനോേില്ല. മു�
ലോളിത്ും പുനസ്ഥോ�ിക്ത്ട്ടു.  
മോനവസമൂഹത്ിതന്റ മുകന്നറ്റത്ിതന്റ  
�ോ�േിതല ഏറ്റവും �നത് �ി
രിച്ടിേോേി അ�് �രിണമിച്ചു.

ഒരു �ോലത്് കസോവിേറ്റ് യൂ
ണിേനില്നിന്നുും തുടച്ചുമോറ്റത് 
ട്ടതുും, മു�ലോളിത്ത്ിതന്റ സന്
�ി�ളും സന്�സഹ�ോരി�ളമോേ 
എല്ലോ ജ്രര്ണ്ണ��ളും മു�ലോളിത് 
പുന:സ്ഥോ�നകത്ോതട  കു�ിതച്
ത്ി. കസോഷര്യലിസത്ില് നിന്നു
ള്ള �ിരിച്ചുക�ോക്് �നത് �ിരി

109 കജോഡി റൂട്ടു�ളിലോേി 
151 തരേേിനു�ള് സ്വ�ോരര്യകമഖ
ലേില് സര്വ്രസ് നടത്തുതമന്നുും 
സ്വ�ോരര്യകമഖല 30,000 ക�ോടി 
രൂ� നികക്�ിക്കുതമന്നുും 2020 
ജൂഫല 1 ന് തറേില്കവ മന്ോ
ലേും അറിേിച്ചു. തരേേിനുും കലോ
കക്ോകമോട്ട്രവ�ളും അവര്ക്ിഷ്ട
മുള്ളിടത്തു നിന്നുും വോങ്ങോന് സ്വ
�ോരര്യ �്നി�തള അനുവദിക്കുും.  
േോത്ോനിരക്കു�ള് നികക്��ര് 
നിശ്േിക്കുും, സര്ക്ോരികനോ തറ
േില്കവകയ്കോ അ�ില് േോത�ോരു 
�ങ്കുമുണ്ോേിരിക്കുന്ന�ല്ല. ഇ�ി
തനത്തുടര്ന്ന് ജൂഫല 2 ന് തറ
േില്കവ കബോര്ഡ് 50 ശ�മോനും 
ഒഴിവ�ള് തവട്ടിക്കുറയ്കോനുും പു�ിേ 
�സ്ി��ള് മരവി്ിക്ോനുും 
കസോണല് ആ�്രസു�ള്ക് ്�ത്് 
നല്�ി.

2018 മു�ല് തറേില്കവയ്ക് സു
രക്ോ വിഭോഗത്ില് 72,274 ഉും 
ഇ�ര വിഭോഗങ്ങളില് 68,366 ഉും 
ഒഴിവ�ളണ്്. തമോത്ും ഒഴിവ�
ളതട എണ്ണും �ത്ങ്ങളില് റിക്ോര്
ട്ട് ത�യ് പ�ോരും 1,40,640 ആണ്. 
തരേേിനു�ളതട സുരക്യ്ക്കുും �ോരര്യ
ക്മമോേ ഓട്ടത്ിനുും ആവശര്യ
മോേ �സ്ി��ള് നി�ത്തുന്ന�ി
നു��രും, ഉകദര്യോഗസ്ഥരുതട എണ്ണും 
കുറയ്കോന് സര്ക്ോര് �ദ്ധ�ിേിടു
ന്നു. 14 ലക്ും ജ്രവനക്ോരുള്ള 

രോജര്യതത് ഏറ്റവും വലിേ ത�ോ
തുകമഖലോ സ്ഥോ�നവും ത�ോഴില്
ദോ�ോവമോേ ഇന്ര്യന് തറേില്കവ
തേ സ്വ�ോരര്യവല്ക്രിക്ോനുള്ള 
കമോദി ഗവണ്തമന്റിതന്റ �ദ്ധ�ി
യതട ഭോഗമോണ് ഈ നട�ടി�ള്. 
ബി�ിസിഎല്, ബിഎസ്എന്എല് 
മു�ലോേ മഹോര�് ന, നവര�് ന 
സ്ഥോ�നങ്ങള് ഈ �ട്ടി�േില് 
ഉള്ത്ടുന്നു.

160 വര്ഷത്ികലതറ �രിത്
മുള്ള ഇന്ര്യന് തറേില്കവ കലോ
�ത്ിതല ഏറ്റവും വലതുും �ിര
കക്റിേതുമോേ തറേില്കവ ശും
ഖലേോണ്. ഇന്ഡര്യന് തറേില്
കവ ദിനുംപ�ി രോജര്യത്തുടന്രളും 
ശരോശരി 3 ക�ോടി േോത്ക്ോതര 
വഹിക്കുന്ന�ിതനോ്ും 30 ലക്ും 
ടണ് �രക്കുും �ടത്ിതക്ോണ്ടു 
ക�ോകുന്നു. 14 ലക്ും ജ്രവനക്ോ
രുള്ള ഇന്ര്യേിതല ഏറ്റവും വലതുും 
കലോ�തത് എട്ടോമതത് ഏറ്റവും 
വലതുമോേ ത�ോഴില്ദോ�ോവോണ് 
ഇന്ഡര്യന് തറേില്കവ. 

ബ്ിട്ടീഷ് േരണകാലതതെ  
തെയില്ലവ

ബ്ിട്ട്രഷ് ഭരണത്ിന് �്രഴില് 
1850 �ളില് ഇന്ര്യന് തറേില്കവ 
ആരുംഭിക്കുന്ന�്. ഈസ്റ് ഇന്ര്യോ 
�്നിയും ബ്ിട്ട്രഷ് സര്ക്ോരുും 
തറേില്കവ വി�സി്ിക്ോന് 

�ോല്�രര്യും പ�ടി്ിച്�് പധോ
നമോയും രണ്് �ോരണങ്ങളോലോ
ണ്.  ഒന്ന് അസുംസ് കൃ� വസ്തു
ക്ള്, പക�ര്യ�ിച്് �രുത്ി രോ
ജര്യത്ിതന്റ വിവിധ ഭോഗങ്ങളില് 
നിന്ന് തുറമുഖങ്ങളികലക്് ത�ോ
ണ്ടുക�ോകുന്ന�ിനുും മതറ്റോന്ന് 
ഫസനി� ന്രക്ത്ിന് കവണ്ി
യമോേിരുന്നു. പവര്ത്നത്ിതന്റ 
ആദര്യ വര്ഷങ്ങളില് അഞ്ച് ശ�
മോനും വോര്ഷി� വരുമോനും ഉറ
പ്പുനല്കുന്ന വര്യവസ്ഥേില്, ബ്ി
ട്ട്രഷ് സര്ക്ോര് സ്വ�ോരര്യ നികക്
��തര കപോത്സോഹി്ിച്ിരുന്നു. 
ബ്ിട്ട്രഷ് മു�ലോളിമോരുതട വര്യോ
�ോരവും, ഉല്�ോദനക്മ�യും 
വര്ദ്ധി്ിക്ോന് സഹോേിച്ചുത�ോ
ണ്് അവരുതട  �ോല്�രര്യും നിറ
കവറ്റുന്ന�ിനോണ് തറേില്കവ പൂര്
ണ്ണമോയും പവര്ത്ിച്ിരുന്ന�്. 
എന്നോല് �ിന്ന്രട് ബ്ിട്ട്രഷ് രോ
ജകുമോരന് സോമ്ോജര്യ�്വ അഭിലോ
ഷങ്ങള്ക്് അനുകേോജര്യമോേ ഒരു 
സര്ക്ോര് സ്ഥോ�നമോക്ി മോറ്റോന് 
�്രരുമോനിച്ചു. േോത്ക്ോരുതട സൗ
�രര്യങ്ങളില് കൂടു�ല് രേദ്ധ ത�
ലത്തു�യും തറേില്കവ �്ോര്
ട്ടുതമന്റു�ളില് കൂടു�ല് സൗ�രര്യ
പദമോേ ഇരി്ിടങ്ങള് ഏര്ത്
ടുത്തു�യും ത�യ്തു. തറേില്കവ കദ
ശസോല്ക്രിച്ചു.  സര്ക്ോരിതന്റ 
മോകനജ് തമന്റിതനോ്ും ഇന്ര്യ

ക്ോര്ക്് പു�ിേ ത�ോഴിലവസ
രങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ത്ട്ടു. സ്വോ�ന്ര്യ
സമര �ോലഘട്ടത്ില് രോജര്യത്തു
ടന്രളമുള്ള ജനങ്ങതള ഒരു രോഷ്ട്ര
മോേി ഒന്നി്ിക്ോന് സഹോേി
ക്കുന്ന�ില് തറേില്കവ ഒരു പ
ധോന �ങ്് വഹിച്ചു.  കദശവര്യോ�
�മോേ ത�ോതു ഗ�ോഗ� സുംവി
ധോനത്ിതന്റ വളര്ച്യ്ക്കുും ഇന്ര്യന് 
സ്വോ�ന്ര്യസമരത്ിതന്റ വി�സ
നത്ിനുും ഇ�് �ലത്ില് സഹോ
േിച്ചു.

സ്വാ�ന്ത്യാനന്ര സാഹചര്യം
കസോവിേറ്റ് യൂണിേനില് 

നിന്ന് പക�ോദനും ഉള്തക്ോണ്ടു
ത�ോണ്് സ്വോ�ന്ര്യോനന്ര ഇന്
ഡര്യേില് നട്ിലോക്ിേ �ഞ്ച
വത്സര �ദ്ധ�ി�ള് തറേില് വി
�സനത്ിന് വളതരേധി�ും 
ഊന്നല് നല്�ി. ഈ വലിേ 
ആസ്ിയും കദശ്രേ ശുംഖല�ളും 
ത�ോതു  ഖജനോവിതന ശക്ിത്
ടുത്തുന്ന പക്ിേതേ �്വരി�ത്
ടുത്ി.  സോധോരണക്ോരുതട പ
ധോന ഗ�ോഗ� മോര്ഗ്ഗമോേി തറ
േില്കവ മോറി. തറേില്കവയതട 
പൂര്ണ കദശസോല്ക്രണത്ിനുും 
ഇന്ര്യന് സര്ക്ോര് തുടക്ും കുറി
ച്ചു. 1951ല് മുന് ഇന്ര്യന് നോട്ടുരോ
ജര്യങ്ങളതട ഉടമസ്ഥ�േിലള്ള മു
്ത്ിരണ്് ഫലനു�ള് ഉള്ത്
തട നോല്്ത്ിരണ്് പക�ര്യ� 
തറേില്കവ  യൂണിറ്റു�തള ഒതരോ
റ്റ യൂണിറ്റോേി സുംകേോജി്ിച്ചു, 
ഇ�ിതന ഇന്ര്യന് തറേില്കവ 
എന്ന് നോമ�രണും ത�യ്ത്ട്ടു. 
തറേില്കവ കബോര്ഡ് ഇന്ര്യന് 
തറേില്കവതേ വടക്ന് തറേില്
കവ, വടക്് �ിഴക്ന് തറേില്കവ, 
ത�ക്ന് തറേില്കവ, മധര്യ തറ
േില്കവ, �ിഴക്ന് തറേില്കവ, 
�ടിഞ്ഞോറന് തറേില്കവ എന്നി
ങ്ങതന ആറ് കമഖല�ളോേി പുന
സുംഘടി്ിച്ചു.

പ�്രക്ോനിര്ഭരമോേ �ഞ്ച

വത്സര �ദ്ധ�ി�ളിലൂതട ഇന്ര്യന് 
തറേില്കവ സ്വ�ന് ഇന്ര്യേില് 
പേോണും ആരുംഭിച്ചു. ഇന്ര്യന് 
തറേില്കവയതട ആദര്യതത് �ഞ്ച
വത്സര �ദ്ധ�ി 1951 ഏപിലിലോ
ണ് ആരുംഭിച്�്. ആസ്ി�ളതട 
�രി�ോലനും , സ്വന്മോേി  ഉല്
�ോദന യൂണിറ്റു�ള് സ്ഥോ�ിച്ചു 
ത�ോണ്് തറേില്കവ ഉ��രണ
ങ്ങളതട �കദേശ്രേ വി�സനും 
എന്നിവയ്കോേിരുന്നു  ഈ �ദ്ധ�ി 
ഊന്നല് നല്�ിേ�.് േോത്ക്ോര്
ക്് തമച്ത്ട്ട സൗ�രര്യങ്ങള് നല്
കു�, ജ്രവനക്ോര്ക്് തമച്ത്ട്ട 
ഭവന, കക്മ �ദ്ധ�ി�ള് നട്ി
ലോക്കു�  എന്ന�ോേിരുന്നു ഈ 
�ദ്ധ�ിയതട മതറ്റോരു ലക്ര്യും. ഈ 
�ദ്ധ�ിയതട അവസോനും തറേില്
കവ ജ്രവനക്ോര്ക്ോേി 40,000 
�്വോര്കട്ടഴ് സു�ള് നിര്മ്മിച്ചു. ഇതു
കൂടോത� 500 കലോകക്ോകമോട്ട്രവ
�ള്, 4350 ക�ോച്ചു�ള്, 41,200 
വോഗണു�ള് എന്നിവയും നിര്മ്മി
ച്ചു. 380 ഫമല് പു�ിേ ഫലനു
�ള് സ്ഥോ�ിച്ചു. തുടര്ന്ന്  ആറു 
ദശ�ങ്ങളിലോേി,  �ഞ്ചവത്സര 
�ദ്ധ�ി�ളിലൂതട, ജനങ്ങളതട 
�ണവും അധ്വോനവും ഉ�കേോഗി
ച്്  ഇന്ര്യന് തറേില്കവ വിശോ
ലമോേ ഒരു തറേില് ശുംഖല നിര്
മ്മിച്ചു. 2019 മോര്ച്ിതല �ണക്
നുസരിച്് 68,155 �ികലോമ്രറ്റര് 
ഫദര്ഘര്യമുള്ള ഇന്ര്യന് തറേില്
കവ കലോ�ത്ിതല നോലോമതത് 
ഏറ്റവും വലിേ തറേില്കവ ശും
ഖലേോണ്.

2019 മോര്ച്ില് അവസോനിച് 
സോ്ത്ി� വര്ഷത്ില് 844 
ക�ോടി േോത്ക്ോരോണ് ഇന്ര്യന് 
തറേില്കവേില് േോത് ത�യ്�്.  
�രക് ്ഗ�ോഗ�മോ�തട്ട  123 ക�ോടി 
ടണ്  ആണ്. ഇന്ര്യേിലടന്രളും 
7,321 കസ്റഷനു�ള് ഉള്തക്ോള്ളു
ന്ന ദ്രര്ഘദൂര, സബര്ബന് റൂട്ടു�
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ച്ടിേോേിരുന്നുതവന്ന ്കസോവിേറ്റ് 
യൂണിേതന്റ ഇന്നതത് സ്ഥി�ി 
വിളിച്ചു�റയന്നു.

കലോ�ും �ണ്ിട്ടുള്ള�ില്വച്് 
ഏറ്റവും വലിേ അസമ�്വതത്േോ
ണ് മനുഷര്യസമൂഹും ഇന്ന് അഭിമു
ഖ്ര�രിക്കുന്ന�.് �ട്ടിണിയും കരോഗ 
വും ദുരി�ങ്ങളും മനുഷര്യതന �ോര്
ന്നു�ിന്നു�േോണ്.  ത�രുകുന്ന ദു
രി�ങ്ങളും േോ�ന�ളും യദ്ധങ്ങളും 
അശോന്ിയമല്ലോത� ജനങ്ങള്ക്് 
സമ്മോനിക്ോന് മു�ലോളിത്ത്ിതന്റ 
ഫ�േില് മതറ്റോന്നുമില്ല. കലോ�ും 
മുഴുവന് �ടര്ന്നു�ിടിക്കുന്ന അശോ
ന്ിേോേോണ് മു�ലോളിത് സോമ്ോ
ജര്യ�്വശക്ി�ളതട ദുര ഇന്ന് പ
�ര്യക് ത്ട്ടുത�ോ ണ്ിരിക്കുന്ന�്. 
മു�ലോളിത്ത്ിന് ഇനി മുകന്ന
റ്റമില്ല. വഴിമുട്ടി നില്ക്കുന്ന മനു
ഷര്യസമൂഹത്ിന് മുകന്നറ്റത്ിതന്റ 
�ോ� �്രര്ച്േോയും കസോഷര്യലി
സും �തന്നേോണ്.

(9-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 11-ാം ശേജില്)

ലകാവിഡക്-19 �ഹൊ�ൊരിമയ തുടർന്നക് രൊജ്മതെ ജനങ്ങള് അത്ന്യം ലവ
ദനൊജനക�ൊയ ഒരു കൊേഘട്തെിലൂമട കടന് ല�ൊകുകയൊണക്. മതൊഴില 
നഷ്യം, വരു�ൊന നഷ്യം, ഏറിവരുന്ന ആലരൊഗ്പ്രശക് നങ്ങള്, ഇമതലൊയം സൃ
ഷ്ിക്കുന്ന �ൊനസികൊഘൊതങ്ങള്, കുടിലയറ് മതൊഴിേൊളികള് ലനരിടുന്ന ജീ
വിതപ്രശ്നങ്ങള് തുടങ്ങി നിരവധിയൊയ പ്രശക് നങ്ങള് അവമര വിടൊമത �ി
ന്തുടരുന്. അതിരൂക്�ൊയ ഈ പ്രശക് നങ്ങള്ക്ിടയില, �ൊർേ�ന്ിനക
ലതെൊ പുറലതെൊ യൊമതൊരു വിധതെിലള്ള ചർച്ചകള്ക്കുയം ഇടയം മകൊടുക്ൊ
മത മറയിലമവ, വ്വസൊയയം, വിദ്ൊഭ്ൊസയം തുടങ്ങിയ ലസവന ല�ഖേക
ളില ലകന്ദ്ര സർക്ൊർ പുതിയ നയങ്ങള് നടപ്പിേൊക്കുകയൊണക്.
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തുടങ്ങിേ �ദ്ധ�ി�ള് തറേില്
കവ ഇ�ിന�ും �തന്ന നട്ോക്ി
േിട്ടുണ്്. ഇനിേിക്ോള് ഇ�് 
വലിേ ക�ോ�ില് എല്ലോകമഖല
�ളികലക്കുും വര്യോ�ി്ിക്കുും.

ക�ോച്ചു�ള് സ്വ�ോരര്യ ഓ്കറ

റ്ററുതട നിേന്ണത്ിലും രേോക്്, 
സിഗ് നലിുംഗ് തുടങ്ങിേ അടി
സ്ഥോന സൗ�രര്യങ്ങള് തറേില്
കവയതട �്രഴിലും ആകുക്ോള് 
ഗുരു�രമോേ സുരക്ോ ആശങ്�
ളും ഉണ്ോകുന്നു. അ��ടമുണ്ോ
േോല് ആരോണ് ഉത്രവോദി�ള്? 
തമകമ്മോറോണ്ത്ില് �റഞ്ഞതു
ക�ോതല ഈ ക്മ്ര�രണും സുര
ക്തേ എങ്ങതന തമച്ത്ടുത്തുും? 
ബുള്ളറ്റ് തരേേിനിനു കവണ്ി  ഒരു 
ലക്ും ക�ോടി ത�ലവഴിക്ോന് 
സര്ക്ോര് �യ്ോറോകുക്ോള്, ആധു
നി�വല്ക്രണത്ിനുും സുരക് 
തമച്ത്ടുത്തുന്ന�ിനുമുള്ള �ണ്ടു
�ളതട കുറവ് എവിതടേോണ്? 
വ്രണ്ടുും ബുള്ളറ്റ് തരേേിന് ക�ോല
ള്ള അസുംബന് �ദ്ധ�ി�ളതട 
ആവശര്യ�� എന്ോണ്? തറേില്
കവതേ ��ര്ക്കുന്ന�ിനുും സോ്
ത്ി�മോേി ലോഭ�രമല്ലോത്�ോ
ക്കുന്ന�ിനുും ഇത്രും ഉ�കേോഗ
ശൂനര്യമോേ നികക്�ും നടത്ോന് 
തറേില്കവ നിര്ബന്ി�രോകുന്നു. 

ലക്ര്യും വര്യക്മോണ് - തറേില്
കവതേ ത�റിേ �ഷണങ്ങളോക്ി 
ഭരണോധി�ോരി�ള്ക്് പിേമുള്ള 
മു�ലോളിമോര്ക്് ത�തട്ടന്നുള്ള ലോ
ഭമുണ്ോക്ോന് കവണ്ി  ഫ�മോറു� 
മോത്മോണ് ത�യ്യുന്ന�്.

ത�ോഴിലവസരങ്ങള് വര്ദ്ധി
്ിക്കു� എന്ന ക�ോദര്യത്ികലക്കു 
വന്നോല്,  50 ശ�മോനും ഒഴിവ
�ള് തവട്ടിക്കുറയ്കോനുും ത�ലവ് കു
റയ്ക്കുന്ന�ിനോേി പു�ിേ �സ്ി�
�ള് മരവി്ിക്ോനുും തറേില്കവ 
കബോര്ഡ് കസോണു�ള്ക്് �ത്് 
നല്�ിേ�ിന് ത�ോട്ടു�ിന്നോതല
േോണ് തറേില്കവ ഡേറക്ടര് ജന
റല്(എച്്ആര്) ആനന്് എസ്. 
ഖ�ി തറേില്കവ ത�ോഴിലോളി�
തള തവട്ടിക്കുറക്കു�േല്ല മറിച്് 
അവരുതട എണ്ണും ശരിേോക്കു�
േോണ് എന്ന് മോധര്യമപവര്ത്�
കരോട് �റഞ്ഞ�്. ഇ�ിതനക്കുറി
ച്് കൂടു�ല് വിശദ്ര�രണും ആവ
ശര്യമില്ല; ഡേറക്ടര് ജനറല് �റ
ഞ്ഞ�ിതന്റ അര്ത്ഥും സോമോനര്യ
ബുദ്ധി ഉള്ള ആര്ക്കുും മനസേിലോ
ക്ോന് �ഴിയും. സകന്ശും വളതര 
വര്യക്മോണ്. രോജര്യതത് മറ്റ് ത�ോ
തുകമഖലോ സ്ഥോ�നങ്ങളതട �ോ
രര്യത്ിതലന്നക�ോതല, രോജര്യതത് 
ഏറ്റവും വലിേ ത�ോഴില്ദോ�ോ

 മുതേൊളിതെ-സൊമ്ൊജ്ത് ശക്തികള് ലസവന 
ല�ഖേകളില ഫകവച്തുടങ്ങിയതിമന് ഭൊഗ
�ൊയൊണക് ഒരു നൂറ്ൊണ്ടിലേമറക്ൊേയം ജനങ്ങളു
മട അധ്ൊനവയം �ണവയം ഉ�ലയൊഗിച്ചക് നിർമ്ിച്ച 
രൊജ്മതെ ഏറ്വയം വേിയ മ�ൊതുല�ഖേൊ സ്ൊ
�ന�ൊയ ഇന്്ന് മറയിലലവമയ േക്്യം വയ്ക്കു
ന്നതക്. രൊജ്മതെ �റ്ക് മ�ൊതുല�ഖേൊ സ്ൊ�ന
ങ്ങളുമട കൊര്തെിമേന്നല�ൊമേ, മറയിലലവയുയം 
ചുളുവിേക്ക് കുതെകകള്ക്ക് ഫക�ൊറുകയൊണക്.

ളില് പ�ിദിനും 13,523 �ോസഞ്ചര് 
തരേേിനു�ള് ഇന്ര്യന് തറേില്കവ 
ഓടിക്കുന്നു. പ�ിദിനും 9,146 ല് 
അധി�ും ഗുഡ് സ് തരേേിനു�ള് 
ഐആര് ഓടിക്കുന്നു. 2019 മോര്
ച്് വതര ഇന്ര്യന് തറേില്കവയ
തട കറോളിുംഗ് കസ്റോക്ില് 289,185 
�രക്് വണ്ി�ളും 74,003 �ോസ
ഞ്ചര് ക�ോച്ചു�ളും 12,147 കലോകക്ോ
കമോട്ട്രവ�ളും ഉള്ത്ടുന്നു. ഇന്ര്യന് 
തറേില്കവയതട ആസ്ഥി വളതര 
വല�ോണ്. 2019 തല �ണക്നു
സരിച് ്തറേില്കവയതട ഫ�വശും 
4.78 ലക്ും തഹക്ടര് സ്ഥലമുണ്് 
(റ�. 1). ഇ�ിതന്റ ഗണര്യമോേ ഒരു 
ഭോഗും നഗരങ്ങളിലും �ട്ടണങ്ങളി
ലും സ്ഥി�ിത�യ്യുന്ന വിലകേറിേ 
�ണ്ണോേ  ഭൂമി�ളോണ്.  2005 തല 
�ണക്നുസരിച്് ഏ�കദശും 6.5 
ലക്ും സ്റോ�് �്വോര്കട്ടഴ് സു�ളണ്് 
(റ�. 2). ഈ അടിസ്ഥോന സൗ
�രര്യങ്ങതളല്ലോും �തന്ന, സബ് സി
ഡി�ളിലൂതടയും കുറഞ്ഞ ത�ലവി
ലള്ള ഗ�ോഗ� കസവനങ്ങളിലൂതട
യും,  ഇന്ര്യന് മു�ലോളിത് വര്യവ
സ്ഥതേ, കുത്��ളോേി ഉേര്
ത്ിതക്ോണ്ടുവരോന് സഹോേിക്കു
�േോേിരുന്നു.

തറേില്കവ ഒരു പക�ര്യ� സ്വ
േുംഭരണ സ്ഥോ�നമോേി വളര്ന്നി
രിക്കുന്നു. പക�ര്യ� തറേില്കവ 
ബജറ്റ ് 1925 ലോണ് ആരുംഭിച്�്. 
സ്വോ�ന്ര്യോനന്രും ഈ ര്ര�ി തു
ടര്ന്നു, തറേില്കവ ബജറ്റ് ത�ോതു 
ബജറ്റിന് ഏ�ോനുും ദിവസങ്ങള്
ക്് മു്് അവ�രി്ിക്ോറുണ്ോേി
രുന്നു. 2017 ലോണ് കമോദി സര്ക്ോര് 
വളതര നോളോേി തുടര്ന്നു വന്ന ഈ 
ര്ര�ി അവസോനി്ിക്കു�യും 
തറേില് ബജറ്റിതന ത�ോതു ബജ
റ്റുമോേി ലേി്ിക്കു�യും ത�യ്�്. 
ഐആര്എസ ്വോര്ഷി� റിക്ോര്
ട്ട് 2018-19 (റ�ര് 3) ല് നല്�ി
േിരിക്കുന്ന വരവ് ത�ലവ്  അനു
�ോ�ത്ില് നിന്നുും കനോക്കുക്ോള് 
തറേില്കവ എല്ലോേ്ക്ോഴുും ലോഭ
ത്ിലോണ് പവര്ത്ിച്ചുത�ോണ്ി 
രുന്ന�്. ഒരു �കക് ഈ വസ്തു� 
ത�ോതുജനങ്ങളില് നിന്ന് മറച്ചുതവ
യ്കോനുും അതുവഴി  സ്വ�ോരര്യവല്
ക്രണതത് നര്യോേ്ര�രിക്കുന്ന�ി
നോയമോണ് തറേില് ബജറ്റിതന 
ത�ോതു ബജറ്റുമോേി ലേി്ിച്�്. 
തറേില്കവയും ത�ോതു ബജറ്റു�
ളും ലേി്ിച്�ിനുകശഷും 2017-18 
ല് വരവ് ത�ലവ്  അനു�ോ�ും ഏറ്റ
വും ഉേര്ന്ന 98.44% ആേിരുന്നു 
(1 രൂ� കനടോന് 98.44 ഫ�സ 
ത�ലവഴിക്കുന്നു എന്നോണ് ഇ�ി
നര്ത്ഥും). ജനങ്ങളതട �ണവും 
അധ്വോനവും ഉ�കേോഗിച്് നിര്മ്മി
ച് ഈ വലിേ ആസ്ഥിതേേോണ് 
കമോഡി സര്ക്ോര് ലക്ര്യമിടുന്ന�.്

സ്വ�ോരര്യ തരേേിനു�ള് ആരും
ഭിക്കുന്ന�ിനുള്ള ജൂഫല 1 തല 
ഓര്ഡറില് തറേില്കവ കബോര്ഡ് 
മുകന്നോട്ട് തവയ്ക്കുന്ന നര്യോേങ്ങള്, 
''അറ്റകുറ്റ്ണി�ളും, േോത്ോ സമ
േവും കുറവള്ള, ആധുനി� സോകങ്

�ി� വിദര്യയ�കേോഗിച്ചുള്ള 
കറോളിുംഗ ്കസ്റോക് ്ഉ�കേോഗിക്കു�,  
ത�ോഴിലവസരങ്ങള് വര്ദ്ധി്ി
ക്കു�, തമച്ത്ട്ട സുരക്ോ സൗ�
രര്യങ്ങള് നട്ിലോക്കു�, കലോക�ോ
ത്ര േോത്ോസൗ�രര്യങ്ങള് ഏര്
ത്ടുത്തു�,  േോത്ോ ഗ�ോഗ� കമ
ഖലേിതല ഡിമോന്റ് വി�രണ 
�മ്മി കുറയ്ക്കു�'' എന്നിവേോണ്. 
ഒരു ത�ോതു സുംരുംഭതത് സ്വ�ോ
രര്യവ�്�രിക്കുന്ന�ിന് ഗവണ്തമ
ന്റു�ള് �ിന്തുടരുന്ന ��ിവ് �ന്ും 
നേ�രമോേ �്രരുമോനങ്ങളിലൂതട
യും അഴിമ�ി നട�ടി�തള കപോ
ത്സോഹി് ിക്കു ന്ന�ിലൂതടയും അ�് 
�ോരര്യക്മമല്ലോത്തുും ഒടുവില് 
�ോ്രോക്കുന്നതുമോണ.് നഷ്ടും ഉണ്ോ
ക്കുന്ന�ോേി മുദ്കുത്ി സ്വ�ോരര്യ 
സുംരുംഭ�ര്ക്് ഫ�മോറു�. ''നോ
േയ്ക ്�്രത്ക്ര ്നല്�ി അ�ിതന 
ത�ോല്ലു�'' എന്ന �ഴതഞ്ചോല്ല് ക�ോ
തലേോണ് ഇ�്. തറേില്കവയതട 
�ോരര്യത്ില് അത്രും വോദഗ�ി
�ള് ത�ോള്ളേോണ,് �ോരണും അ�് 
ഇക്ോഴുും ലോഭത്ിലോണ് ഓടുന്ന
�് എന്നതുത�ോണ്ോണ.് ക�ോടിക്
ണക്ിന് സോധോരണക്ോര്ക്്  �ോ
ങ്ങോവന്ന േോത്ോമോര്ഗ്ഗമോണി�്. 
അ�ിനോല് മു�ളില് ഉദ്ധരിച് നര്യോ
േ്ര�രണങ്ങള് ''അറ്റകുറ്റ്ണി�
ളും, േോത്ോ സമേവും കുറവള്ള, 
ആധുനി� സോകങ്�ി� വിദര്യയ
�കേോഗിച്ചുള്ള  കറോളിുംഗ് കസ്റോക്് 
ഉ�കേോഗിക്കു�... തുടങ്ങിേ നര്യോ
േ്ര�രണങ്ങള് �റയന്ന�്. ഒരു 
നൂറ്റോണ്ികലതറേോേി പവര്ത്ി
ച്ചുത�ോണ്ി രിക്കുന്ന ഇന്ര്യന് തറ
േില്കവയ്ക് ആവശര്യമോേ ആധുനി
�വല്ക്രണും നടത്ോന് അവര്
ക്് �ഴിയന്നികല്ല? നവ്ര�രണും 
നട്ോക്കുന്ന�ിന് തറേില്കവയ
തട പവര്ത്നത്ില് �്രതര�രി
�േമോല്ലോത് ത�റു�ിട ബിസിന
സു�ോതര ക്ണികക്ണ്തുകണ്ോ?

ഈ നിര്കദേശങ്ങള്ക്്  മു�
ളില്്റഞ്ഞ ലക്ര്യങ്ങള് ഫ�വ
രിക്ോന് �ഴിയകമോ? തമകമ്മോറോ
ണ്ും അനുസരിച്് 109 റൂട്ടു�ളിലോ
േി 151 തരേേിനു�ള് ഇന്ര്യന് തറ
േില്കവയതട ഫരൈവര്മോരുും മറ്റു 
സ്റോഫും ക�ര്ന്ന്  ഓടിക്കുും. രേോക്് 
അറ്റകുറ്റ്ണി, സിഗ് നലിുംഗ്, സു
രക്, കസ്റഷനു�ള്, മറ്റ് എല്ലോ 
അടിസ്ഥോന സൗ�രര്യങ്ങള് എന്നിവ 
ഇന്ര്യന് തറേില്കവയതട ഉത്
രവോദിത്മോേിരിക്കുും. സ്വ�ോരര്യ 
നികക്��ന് ക�ോച്ചു�ള് സുംഭ
രിച്് �രി�ോലിക്ണും എന്ന ഒറ്റ 
ഉത്രവോദിത്ും മോത്ും.. നിരക്കു
�ള് നികക്��ന് നിശ്േിക്കുും, 
സര്ക്ോരികനോ തറേില്കവകയ്കോ 
അ�ില് േോത�ോരു �ങ്കുമില്ല. �രോര് 
പ�ോരും തമോത് വരുമോനും തറ
േില്കവയമോേി �ങ്ിടുും. ഇ�് 
ഏ�് �രും നവ്ര�രണമോണ്? 
തരേേിന് േോത്യ്ക ്�ിലകവറി വിമോന 
നിരക്ിതനോ്ും ഉേരുും എന്ന�ോ
ണ് പ�്രക്ിക്കുന്ന ഏ� �ലും. 
ജനങ്ങതള ത�ോള്ളേടിക്കുന്ന�ി
നോേി പ്രമിേും ��്�ോല്, സുവിധ 

വോേ ത�ോതുജനങ്ങളതട ഉടമസ്ഥ
�േിലള്ള ഇന്ര്യന് തറേില്കവ
യതട കമല് സര്ക്ോര് ക�ോടോലി 
തവയ്കോന് ക�ോകുന്നു.

തെയില്ലവ കുതെകകള്ക്് 
കകോൊനുള്ള  
ഗൂഢാലലാചനതയ തചറുക്കുക

രണ്് ��ിറ്റോണ്് മു്് ആരുംഭി
ച്  സ്വ�ോരര്യവല്ക്രണും, ഉദോര
വല്ക്രണും, ആകഗോളവല്ക്ര
ണും തുടങ്ങിേ നേങ്ങള്, സോമൂഹര്യ
കക്മ കമഖല�ളോേ ആകരോഗര്യ 
�രിരക്, വിദര്യോഭര്യോസും, ഗ�ോഗ�ും 
തുടങ്ങിേ ത�ോതു കമഖലോസ്ഥോ�
നങ്ങള്തക്�ിരോേ ആക്മണും 
ആരുംഭിച്ചു. സമ്ര��ോലത്് ഇ�് 
കൂടു�ല് ആക്മണോത്മ�മോേി 
മോറി. ഉല്്ോദന കമഖലേില് �ടു
ത് പ�ിസന്ി കനരിടുന്ന  ലോഭ
തക്ോ�ിേന്ോരോേ മു�ലോളിത് 
-സോമ്ോജര്യ�്വ ശക്ി�ള് കസവന 
കമഖല�തള വലിേ ക�ോ�ില് ലക്ര്യ
മിടുന്നു. ഈ അജണ്യതട ഭോഗമോ
േോണ ്ഒരു നൂറ്റോണ്ികലതറ ക്ോലും 
ജനങ്ങളതട അധ്വോനവും �ണവും 
ഉ�കേോഗിച്് നിര്മ്മിച്ിച് രോജര്യ
തത് ഏറ്റവും വലിേ ത�ോതുകമഖ
ലോ സ്ഥോ�നമോേ ഇന്ര്യന് തറേില്
കവതേ ഈ ശക്ി�ള് ലക്ര്യും 
വയ്ക്കുന്ന�്. കദശ്രേ�യതട �ോ്ര്യ
ന്ോരോതണന്ന് അവ�ോശത്ടുന്ന 
ഇക്ോഴതത് ഗവണ്തമന്റിതന്റ കന
�ോക്ള് ഏതുകനരവും ഭോര� ്മോ�ോ 
�ി ജേ ്മുഴക്കുന്നു. എന്നോല് കദശ്രേ 
സ്വത്തുക്ള് ഓകരോന്നോേി പോകദ
ശി�, വികദശ ബഹുരോഷ്ട്ര �്നി
�ള്ക്് വില്ക്കുന്ന�ില് േോത�ോ 
രു മനസ്ോ�വമില്ല. വളതര ഫവകു
ന്ന�ിന് മു്് ഈ ഭ്ര�രമോേ രേ
മതത് ത�റുക്ോന് ഇന്ര്യേിതല 
ജനങ്ങള് ഒറ്റതക്ട്ടോേിേി ഉേകര
ണ്ിേിരിക്കുന്നു.
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(10-ാം ശേജില് നിന്ന്)

പോസേഞ്ചര് �്രവണ്ി�ള് 
നിര്ത്ലോക്ിയും 200 �ികലോ
മ്രറ്ററിലധി�ും േോത്ോഫദര്ഘര്യ
മുള്ള �ോസഞ്ചര് �്രവണ്ി�ള് 
എ�് സ്പ്രസ്സു�ളോക്ി മോറ്റിയും മറ്റു
ള്ളവയതട കസ്റോപ്പു�ള് വന്ക�ോ
�ില് തവട്ടിക്കുറച്ചുും തറേില്കവ 
എടുത്ിരിക്കുന്ന �്രരുമോനും േോ
ത്ോക്ശും രൂക്മോക്കുന്ന�ോണ.് 
അസുംഘടി� കമഖലേിലും മറ്റുും 
�ണിതേടുക്കുന്ന �ോഴ്ന്ന വരുമോന
ക്ോരോേ സ്ത്ര�ളടക്മുള്ള ��ി
നോേിരക്ണക്ിന് ത�ോഴിലോ
ളി�ള് �ങ്ങളതട ത�ോഴിലിടങ്ങ
ളികലക്കുും �ിരിച്ചുമുള്ള േോത്യ്ക് 
�ോസഞ്ചര് �്രവണ്ി�തളേോണ് 
ആരേേിക്കുന്ന�.് ഇത്രും ത�ോ
ഴിലോളി�ള്ക്് തറേില്കവയതട 
പു�ിേ �്രരുമോനും വലിേ സോ
്ത്ി�ബോദ്ധര്യ�േോണ് വരു
ത്ിതവയ്ക്കുന്ന�്. തറേില്കവയ
തട സ്വ�ോരര്യവല്ക്രണ �ദ്ധ

�ി�ളമോേി മുകന്നോട്ടുക�ോകുന്ന 
ക�ന്ദ്രഗവണ്തമന്റിതന്റ നട�ടി
�ളതട ഭോഗമോേികവണും ഇ�ി
തനയും �ോണോന്. ഈ നട�ടി
േ് തക്�ിതര എസ്.യ.സി.ഐ
(സി) ജില്ലോ �മ്മിറ്റിയതട ആഭി
മുഖര്യത്ില് ത�ോല്ലും തറേില്കവ 
കസ്റഷനികലക്് പ�ികഷധ മോര്
ച്ചുും, ധര്ണ്ണയും നടന്നു. ജില്ലോ തസ
ക്ട്ടറി ഫഷല.ത�.കജോണ് ഉദ്ഘോ
ടനും ത�യ്തു. ജില്ലോ �മ്മിറ്റി അും
ഗങ്ങളോേ ബി.വികനോദ്, എസ്.

രോഘവന്, �ി.�ി.പശോന്്കുമോര് 
എന്നിവര് സുംസോരിച്ചു. 

കുണ്റ തറേില്കവ കസ്റഷനു
മുന്നില് നടന്ന പ�ികഷധകേോ
ഗും എസ്.യ.സി.ഐ(സി) ജില്ലോ 
�മ്മിറ്റി അുംഗും എസ്.രോധോകൃ
ഷ്ണന് ഉദ്ഘോടനും ത�യ്തു. കുണ്റ 
കലോക്ല് �മ്മിറ്റി തസക്ട്ടറി 
ബി.രോമ�ന്ദ്രതന്റ അദ്ധര്യക്�
േില് ക�ര്ന്ന കേോഗത്ില് രോ
കജന്ദ്രന്, വി.ല്രല, ജകേന്ദ്രദോസ് 
തുടങ്ങിേവര് സുംസോരിച്ചു.

 സഖാവന് ഷഷല.മ�.ശജാൺ ധര്ണ്ണ ഉദന്ഘാെനം മെയ്യുന്നു



12 നവംബര് 2020

ജുഡ്രഷര്യറിക്് എ�ിരോേ 
ഈ വിമര്ശനങ്ങളും അഭിപോേ
ങ്ങളും രോജര്യും കനരിടോനിരിക്കുന്ന  
ആ�ല്�രമോേ ഭോവിതേക്കുറി
ച്ചുള്ള സൂ�ന�ള് നല്കുന്നക�ോതടോ
്ും�തന്ന �ോര്ലതമന്ററി ജനോധി
��ര്യത്ിതന്റ പവര്ത്നതത് 
ക്കുറിച്് ക�ോദര്യങ്ങള് ഉേര്ത്തു�
യും ത�യ്യുന്നു. ഇ�് വളതര �ന്
പധോനമോേപശ്നമോേ�ിനോലും, 
നിലവിലള്ള ന്ര�ിനര്യോേ വര്യവ
സ്ഥേിലൂതട ന്ര�ി ക�ടുന്ന സോ
ധോരണ �ൗരന്ോതര സോരമോേി 
ബോധിക്കുന്ന വിഷേമോേ�ിനോ
ലും, ഈ വിഷേത്ില് വിവിധ 
മോധര്യമങ്ങളില് വന്ന റിക്ോര്ട്ടു�
ള് ഒതന്നോന്നോേി െങ്ങള്  ഇവിതട 
നിരത്തു�േോണ്. ജനോധി��ര്യ 
വിശ്വോസി�ളോേ ഏവരുും ഈ 
വിഷേതത് ഗൗരവ�രമോേി 
സമ്ര�ിക്കുതമന്നുും ന്ര�ിനര്യോേ 
സുംവിധോനത്ിതന്റ �ലപോപ്തി 
ഉറ്ോക്കുന്ന�ിന് ആവശര്യമോേ 
നട�ടി�ള്ക്് തുടക്ും കുറിക്കു
തമന്നുും പ�്രക്ിക്കുന്നു.

ലകാെ�ിയലക്്യലക്സില് 
പ്ശാന്് ഭൂഷണ് 
കുറ്ക്ാരനാതണന്ന വിധി

ജൂണില് ത�യ് രണ്് കസോഷര്യ
ല് മ്രഡിേ ക�ോസ്റ്റു�ളതട ക�രില്,  
2020 ഓഗസ്റ ്14ന ്സുപ്രും ക�ോട�ി, 
1971തല ക�ോട�ിേലക്ര്യ നിേ
മപ�ോരും പശോന്് ഭൂഷണ് കുറ്റ
ക്ോരനോതണന്ന് �തണ്ത്ി. 
സുപ്രും ക�ോട�ിയതട അഭിപോ
േത്ില് ഈ ക�ോസ്റ് ''ഇന്ര്യന് 
ജുഡ്രഷര്യറിയതട അടിത്റതേ 
അസ്ഥിരത്ടുത്തുന്ന�ോണ്.''(ഹ്യൂ
മന് ഫററ്റ്സ് വോച്്, ന്യൂ കേോര്ക്്, 
19-08-20) ''30 വര്ഷും അഭിഭോ
ഷ�നോേി പവര്ത്ിച് ഒരു വര്യ
ക്ിേില്നിന്നുും നിന്ര്യവും ദുരുകദേ
ശ�രവും ക�ോട�ിതേ അ��്ര
ര്ത്ിത്ടുത്ോനു�കുന്നതുമോേ 
ഈവിധ ആകരോ�ണങ്ങള് പ�്ര
ക്ിക്കുന്നില്ല. െങ്ങളതട വ്രക്

ണത്ില്, കമല്്റഞ്ഞ ട്വ്രറ്റു�ള് 
ജുഡ്രഷര്യറിയതട പവര്ത്നതത് 
സുംബന്ിച് ത�ോതു�ോല്പരര്യും മു
ന്നിര്ത്ിയള്ള വിമര്ശനമോേി 
�രു�ോനോവില്ല'', സുപ്രും ക�ോട�ി 
വിധിനര്യോേത്ില് �റഞ്ഞു.(ദ 
�്വിന്റ് 14-08-20)

ഒരു വശത്്, സ്വേും പഖര്യോ
�ി� ''മഹോമനസ്�'' പ�ടി് ിക്കുന്ന 
സുപ്രുംക�ോട�ി,  ഒരു രൂ� �ിഴ
േടച്് ക�ോട�ിേലക്ര്യകക്സി
ല്നിന്നുും പശോന്് ഭൂഷതണ  ഒഴി
വോക്കുന്നു, മറുവശത്് അ�ിന് 
ബദലോേി, മൂന്ന് മോസും �ടവും 
മൂന്ന് വര്ഷും പോക്ട്രസ് ത�യ്യുന്ന
�ിന് വിലക്കുും വിധിക്കുന്നു.

''ത�രുമോറ്റ''ത്ിതന്റ ക�രില് 
അകദേഹതത് ശിക്ിച് ക�ോട�ി, 
അകദേഹത്ിതന്റ ത�രുമോറ്റും ''നി
ര്ബന്ബുദ്ധിയും അഹുംഭോവവും 
പ�ി�ലി്ിക്കുന്നതുും ന്ര�ിനി
ര്വഹണ സമ്പ്രദോേത്ികലോ കരേ
ഷ്ഠമോേ ത�ോഴിലിതന്റ രുംഗകത്ോ 
േോത�ോരു സ്ഥോനവമില്ലോത്തു  
മോകുന്നു എന്നുും �ോനുള്ത്ടുന്ന 
സ്ഥോ�നത്ിന് വരുത്ിതവച് 
കദോഷത്ിന് ഒരു �ശ്ോത്ോ�
വും �ോണിക്കുന്നില്ല'' എന്ന അഭി
പോേും കൂടി പ�ടി്ിക്കുന്നു. ഈ 
�്രരുമോനും, ക�ോര്ട്ടലക്ര്യ നിേ
മത്ിന് നല്�ിേ നിേമ�രമോേ 
സുംഭോവന വരുും വര്ഷങ്ങളില് 
�ഠിക്ത്ടുും എന്ന�് �ര്ക്മറ്റ
�ോണ്. എന്നോല് അ�് ക�ോട�ി 
ഉകദേശിച് �ോരണങ്ങളോല് ആേി
രിക്ില്ല. ''ആകരോഗര്യ�രമോേ ഒരു 
ജനോധി��ര്യത്ിന് ഈ നിേമും 
എത്മോത്ും ഹോനി�രമോതണന്ന് 
വികവ�മുള്ള  നിേമജ്ഞ സമൂഹും 
ഒരു ദിവസും മനസേിലോക്കുതമന്നുും 
ഒടുവില് നിേമതത്�തന്ന മോറ്റു
തമന്നുും പ�്രക്ിക്കുന്നു.'' (ജസ്റി
സ് എ.�ി.ഷോ, റിട്ട. �്ര�് ജസ്റി
സ്, ദില്ലി, മദ്ോസ് ഫഹകക്ോട�ി, 
മുന് ത�േര്ക�ഴ്സണ്, കലോ �മ്മ്ര
ഷന് ഓ�് ഇന്ര്യ, ദ ഹിന്ദു 07-
09-20)

''അഭിപോേ സ്വോ�ന്ര്യത്ി
തന്റ �ോരര്യത്ില് ക�ോട�ി�ള് 
ത�ോതുതവ കൂടു�ല് അസ്വസ്ഥരോ
കുന്നു എന്ന�ോണ്, ഏറ്റവും അടു
ത്�ോലത്് നടന്ന പശോന്് 
ഭൂഷണ് ക�സ് ത�ളിേിക്കുന്ന�്. 
രണ്് ട്വ്രറ്റു�ളതട ക�രിലള്ള ക�ോ
ട�ിേലക്ര്യകക്സില്നിന്നുും പ
ശോന്് ഭൂഷതണ ഒരു രൂ� �ിഴ
േട്ിച്് ക�ോട�ി വിട്ടേച്ചു എന്നി
രിക്ിലും അകദേഹത്ിതന്റ ത�രു
മോറ്റതത് വിമര്ശിക്ോ�ിരുന്നില്ല. 
മുഴുവന് നട�ടി�ളിലും ഒരു �ോരര്യും 
വര്യക്മോേിരുന്നു. ക�ോട�ി അസ
ഹിഷ്ണു�േിലോണ് ഒരു സ്ഥോ�ന
മോേി മോറിേിരിക്കുന്നു.'' (2020 
തസ�്റ്റുംബര് 18ന ്ജസ്റിസ ്എ.�ി.
ഷോ നടത്ിേ ജസ്റിസ് സുകരഷ് 
തമകമ്മോറിേല് പഭോഷും, ദ വേര് 
18-09-20). ''നോും �ിന്ിക്കുന്ന �ോ
രര്യങ്ങള് സ്വ�ന്മോയും സ�ര്യസ
ന്മോയും  �റേോ�ിരിക്കു�കേോ 
�കരോക്മോേി സൂ�ി്ിക്കു�കേോ 
ത�യ്യു�േോതണങ്ില്ക്ോലും ക�ോ
ട�ിയതട �ോല്പരര്യത്ിന് ഉ��
ണതമന്നില്ല'', അഭിഭോഷ�ന് സഞ്ജ
േ് തഹഗ്തഡ �റഞ്ഞു. (�്വിന്റ് 
14-08-20)

ഇന്ര്യേില്, ക�ോട�ിേലക്ര്യ 
നിേമപ�ോരും ക�ോട�ിതേ അധി
കക്�ിക്കുന്ന�് ആറുമോസും വതര 
�ടവശിക് ലഭിക്ോവന്ന സിവില്, 
ക്ിമിനല് കുറ്റങ്ങളോ�ോും.  ക്ിമി
നല് അവകഹളനതത് വിശോല
മോേി നിര്വ�ിച്ിരിക്കുന്ന�് 
''ഏത�ോരു ക�ോട�ിയതടയും അധി
�ോരതത് അ��്രര്ത്ിത്ടുത്തു
ന്നക�ോ, അ��്രര്ത്ിത്ടുത്ോ
ന് കപര�മോകുന്നക�ോ, കുറയ്ക്കു 
ന്നക�ോ, കുറയ്കോന് കപര�മോകുന്നക�ോ 
ആേ പവൃത്ി�ള്; ന്ര�ി നര്യോ
േനട�ടി�ള്ക്്  ക�ോട്ടും�ട്ടുന്ന
ക�ോ ന്ര�ി നര്യോേനട�ടി�ളില് 
ഇടത�ടുന്നക�ോ  ഇടത�ടോന് കപ
ര�മോകുന്നക�ോ ആേ പവൃത്ി
�ള്; ന്ര�ിനിര്വഹണത്ില്  
ഇടത�ടുന്നക�ോ,  ഇടത�ടോന് കപ

ര�മോകുന്നക�ോ, ന്ര�ിനിര്വഹ
ണതത് ഏതുവികധനയും �ടസേ
ത്ടുത്തുന്നക�ോ,  �ടസേത്ടുത്ോ
ന് കപര�മോകുന്നക�ോ ആേ പ
വൃത്ി�ള്'' എന്നോണ.് അഭിപോേ 
സ്വോ�ന്ര്യത്ിതന്റ ലുംഘനമോ
തണന്ന് യത� കലോ �മ്മ്രഷന് 
�റഞ്ഞ�ിതനത്തുടര്ന്ന് 2013 ല് 
യഫണറ്റഡ് �ിുംഗ്ഡത്ില് ക�ോ
ട�ിതേ ''അ��്രര്ത്ിത്ടുത്
ല്'' എന്ന കുറ്റും നിര്ത്ലോക്ി. 
എന്നോല്, ഇന്ര്യേില് ജുഡ്രഷര്യ
റിതക്�ിരോേ ഏ�് വിമര്ശനവും 
ക്ിമിനല് നട�ടി�ള്ക്് വികധ
േമോക്ോതമന്ന സൂ�നേോണ് ഭൂ
ഷതണ�ിരോേ വിധി. ഇന്ര്യേി
ലടന്രളും വര്യോ��മോേി ഈ വിധി 
അ�ല�ിക്ത്ട്ടു.'' (ഹ്യൂമന് ഫറ
റ്റ്സ് വോച്്, ന്യൂകേോര്ക്്, 19-08-
20)

ജുഡ്രഷര്യറിതേ വിമര്ശിക്ോ
ന് ആള�ള്ക്് അവ�ോശമുകണ്ോ, 
അങ്ങതനേോതണങ്ില് ഈ അഭി
പോേ സ്വോ�ന്ര്യും ഏ�് ഘട്ടത്ി
ലോണ് അ��്രര്ത്ി�രമോേ ക്ി
മിനല് സ്വഭോവത്ികലക്് അധഃ
��ിക്കുന്ന�് എന്ന ക�ോദര്യതത് 
അധി�രിച്് 2010 ല് ജസ്റിസ് 
വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്ര് എഴു�ിേ ഒരു 
കലഖനത്ില് വിശദ്ര�രിക്കുന്നു
ണ്്. ''എക്സി�്യൂട്ട്രവിതന്റയും നിേ
മസഭയതടയും ഭരണഘടനോലും
ഘനങ്ങതള അസോധുവോക്കുവോന് 
ജുഡ്രഷര്യറിക്് �ഴികഞ്ഞക്ോും. 
എന്നോല്, ജുഡ്രഷര്യറിതേയും നര്യോ
േോധി�തരയും ത�ോതു വിമര്ശന
ത്ിലൂതട മോത്കമ �ിരുത്ോനോകൂ. 
അ�ിനോല് അപൂര്വമോേ ക�സു
�ള്ക്് മോത്കമ ക�ോട�ിേലക്ര്യ
ത്ിന് അര്ഹ�യള്ളൂ. ജഡ്ജിമോ
തര അധികക്�ിക്കുന്ന�ിനുള്ള 
ഏറ്റവും മി�ച് ഉത്രും ക്രൂരമോേ 
ക�ോട�ിേലക്ര്യ ശിക്േല്ല, മറി
ച്് മി�ച് കൃ�ര്യനിര്വഹണമോണ'്', 
ഇ�ോേിരുന്നു അകദേഹത്ിതന്റ 
അഭിപോേും.(ദ വേര് 19-08-20) 
'ജുഡ്രഷര്യല് �രിഷ്ോരങ്ങളതട 
സമ്ര�നും' എന്ന വിഷേതത് 
അധി�രിച്ചുള്ള ഒരു സിക്ോസി
േത്ില് സുംസോരിക്ോന് ക്ണി
ച്ക്ോള് ജസ്റിസ ്അയ്ര് നടത്ിേ 
നിര്രക്ണങ്ങള് ഇങ്ങതനോേിരു
ന്നു: ''ഈ രോജര്യത്്, കേശുമോതര 
ക്രൂശിക്കുയും, ബറോബസു�തള നല്ല
വരോേി വോഴ്ത്തു�യമോണ.് ഒരു�കക് 
അ�ിന് നന്ി �റകേണ്�് ന്ര
�ിനര്യോേ വര്യവസ്ഥകേോടോണ്. 
നമ്മുതട മുഴുവന് ജുഡ്രഷര്യല് സമ്ര
�നവും �രിഷ്കൃ� ര്ര�ി�ളില്നി
ന്നുും സ്വ�ന്മോണ്. വളതര വര്യ
ക്മോേി �റഞ്ഞോല് ഇന്ര്യന് ജു
ഡ്രഷര്യറി എന്ന ഒന്നില്ല.'' എന്നോ
ല് അയ്രുതട വിമര്ശനും ക്ിമിന
ല് അ��്രര്ത്ിത്ടുത്ലിതന്റ 
�രിധിേില് വരില്ല എന്നോേിരുന്നു 
ഫഹകക്ോട�ിയതട നിഗമനും. 

''ഒരു ജനോധി��ര്യ �ോലഘട്ട
ത്ില് ഒരു സ്ഥോ�നവും സ�ര്യ
സന്മോേ വിമര്ശനത്ിന ്അ�്ര
�മോേിരിക്രു�്. ക�ോട�ി�തള 
ഇ�ില്നിന്ന് മോറ്റി നിറുത്ോനോ
വില്ല. ക�ോട�ി�ളതട പവര്ത്
നതത്ക്കുറിച്ചുും ജുഡ്രഷര്യല് സും
വിധോനതത്ക്കുറിച്ചുും അഭിപോേ
ത്ടുക്ോള്, അപിേവും കമോശ
വമോേ അഭിപോേങ്ങള് ക്കുള്ള 
സോധര്യ� മി�വറ്റ കൃ�ര്യ നിര്വ
ഹണത്ിന് ലഭിക്ോവന്ന പൂതച്
ണ്ടു�ള്ക്കുള്ള സോധര്യ�ക�ോതല 
�തന്നേോണ്. ക�ോട�ി�ള് അഭി
നന്നങ്ങളോല് ആഹ്ോദിക്കു�കേോ 
പ�ികൂല വിമര്ശങ്ങളോല് �രി
ഭ്ോന്രോകു�കേോ ത�യ്രു�.്''(ലക്ൗ
വിതല കഡോ. റോും മകനോഹര് കലോഹര്യ 
നോഷണല് കലോ യൂണികവഴ്സിറ്റിേിതല 
അസിസ്റന്റ് തപോ�സര്മോരോേ 
പിേ അനുരോഗിണി, അബ്ദുല്ല 
നോസിര്, ദ വേര് 19-08-20). 

അഭിഭോഷ�ന് പശോന്് ഭൂഷ
തണ�ിതര നട�ടിതേടുത്�് സു
പ്രുംക�ോട�ിയതട അമി�പ�ി
�രണമോേിരുന്നു എന്ന ്മുന് അകറ്റോ
ര്ണി ജനറല് കസോളി തസോറോബ്ി 
�റഞ്ഞു: ''ഓകരോ �ൗരനുും �തന്റ 
സ്വ�ന്മോേ അഭിപോേത്ിനു
ള്ള അവ�ോശമുണ്്,പശോന്് ഭൂ
ഷതന്റ ആകരോ�ണങ്ങള് �്രര്ത്തുും 
അസുംബന്മോതണന്ന് �തണ്
ത്ിേോല് മോത്ും അകദേഹതത് 
ശിക്ിക്ോും. ഈ വിഷേത്ില് 
സുപ്രും ക�ോട�ി നല്ല നിലവോരും 
പുലര്ത്ിേ�ോേി  െോന് �രു
തുന്നില്ല... ആര്ക്കുും �ങ്ങള്തക്
�ിതര സുംസോരിക്ോന് �ഴിേി
തല്ലന്ന ധോരണേോണ് ക�ോട�ിക്.് 
വിമര്ശനത്ിന് അ�്ര�മോേ ദി
വര്യ�്വതമോന്നുും നിങ്ങള്ക്ില്ല.'' 
(ക്രേോള്, 23-09-20) 

''പശോന്് ഭൂഷണ് മൂന്ന് മോസ
തത് �ടവ് ശിക്യും മൂന്ന് വര്ഷും 
പോക്ട്രസ് ത�യ്യുന്ന�ിന് വിലക്കുും 
വിധിച്ചുത�ോണ്് സുപ്രും ക�ോട�ി 
അ�ിതന്റ ഇരുണ് അസഹിഷ്ണു� 
നിറഞ്ഞ മതറ്റോരു രൂ�ും പദര്ശി
്ിച്ചു.''(ഹിന്ദു എഡികറ്റോറിേല്, 
01-09-20)

ഓഗസ്റ് 18 ത�ോവ്ോഴ്ച, ബോര് 
അകസോസികേഷന് ഓ�് ഇന്ര്യ
യും ഒരു പസ്ോവന ഇറക്ി. അ�ില് 
അവരുും ക�സിതനക്കുറിച്് അ�ി
ശേും പ�ടി്ിച്ചുത�ോണ്് ഇങ്ങ
തന പ�ി�രിച്ചു. ''ക�ോട�ി ഈ 
വിധത്ില് ക�ോട�ിേലക്ര്യ 
നിേമും നട്ോക്കുന്ന�് സ്ഥോ�
നത്ിതന്റ അന്സേ് സുംരക്ിക്കു
�തേന്ന പ�ിജ്ഞോബദ്ധമോേ 
ലക്ര്യും കനടുന്ന�ികനക്ോള് കൂ
ടു�ല് വഴിവയ്ക്കുന്ന�് സ്വന്ും അധഃ
��നത്ിനോണ്."(ദ �്വിന്റ് 18-
08-20) ആക്ടിവിസ്റ്റുും അഭിഭോഷ
�നുമോേ പശോന്് ഭൂഷണ് ക്ി

tImS-Xn A-e-£yhpw A-`n-{]m-b kzm-X-{´yhpw
kao-]Ime tImS-Xn hn-[n-Ifpw

ലകാടതി വിധികള്  നീതിശൊസ്ത്രമതെയുയം ധൊർമ്ിക
തമയയുയം േയംഘിക്കുന്നതൊയുള്ള  കടുതെവി�ർശനങ്ങള് 
ഉയരുകയൊണക്. 'അഭിപ്രൊയ സ്ൊതന്ത്യം' സയംബന്ിച്ച 
സ�ീ�കൊേമതെ രണ്ടക് വിധിന്ൊയങ്ങമള ലകന്ദ്രീക
രിച്ചൊണക് ഇതെരയം വി�ർശനങ്ങളുയം അഭിപ്രൊയങ്ങളുയം 
വീണ്ടുയം ഉയർന്വന്നിട്ള്ളതക്. ഒന്നക്, ഒരു സിറ്ിയംഗക് ജഡക്ജി
മക്തിമര അ�കീർതെികര�ൊയ അഭിപ്രൊയയം �റഞ്ഞ
തിമന് ല�രില ലകൊടതിയേക്്യം ചു�തെി മുതിർന്ന 
അഭിഭൊഷകനൊയ അഡ്. പ്രശൊന്ക് ഭൂഷമണ സുപ്രീയം
ലകൊടതി ശിക്ിച്. �മറ്ൊന്നക്, പ്രശസ് ശിശുലരൊഗവി
ദഗ്ദ്ധനൊയ ലഡൊ.കൈീല ഖൊമനതിമര ലദശീയ സുരക്ൊ നിയ�പ്രകൊരയം 
യു�ി സർക്ൊർ ചു�തെിയ കുറ്ങ്ങള് ഒഴിവൊക്ണമ�ന്യം കരുതല തടങ്ക
േിലനിന്നക് ല�ൊചിപ്പിക്ണമ�ന്യം ആവശ്മപ്പട്മകൊണ്ടുള്ള അേഹബൊദക് 
ഫഹലക്ൊടതിയുമട വിധിയൊണക്.

(ശേഷം 13-ാം ശേജില്)



13നവംബര് 2020

മിനല് ക�ോട�ിേലക്ര്യത്ിന് 
കുറ്റക്ോരനോതണന്ന്, സുപ്രുംക�ോ
ട�ി സ്വേും ക�തസടുത്് നടത്ി 
വിധി പഖര്യോ�ിച് �്രരുമോനതത്, 
ആഗസ്റ് 14 തവള്ളിേോഴ്ച അഭിഭോ
ഷ�രുും വിദര്യോഭര്യോസ വിദഗ്ദ്ധരുും 
രോഷ്ട്ര്രേ കന�ോക്ളും അ�ല�ി
ച്ചു. ഇ�് ''ഭേത്ടുത്തുന്ന�ോണ്'', 
''നിേമവോഴ്ചയ്ക് �ിരിച്ടിേോണ് '', 
''അഭിപോേ സ്വോ�ന്ര്യത്ിതന്റ 
ഭോവി ഇരുളില്'', എന്നിങ്ങതനേോ
ണ് അവര് വികശഷി്ിച്�്.(ദ 
�്വിന്റ് 14-08-20)

 മൂവോേിരത്ിലധി�ും മുന് 
ജഡ്ജിമോര്, വിരമിച് ബ്യൂകറോക്ോ
റ്റു�ള്, �ത്പവര്ത്�ര്, അഭി
ഭോഷ�ര് എന്നിവര് ക�ര്ന്ന്  ഒ്ി
ട്ട ഒരു പസ്ോവനേില് ഈ വി
ധിനര്യോേതത് ''ജുഡ്രഷര്യറിതേ 
വിമര്ശിക്കുന്നവതര ഭേ��ി�രോ
ക്കുന്ന അമി�പ�ി�രണും'' എന്നോ
ണ് വികശഷി്ിച്�്. 

1,800 ലധി�ും അഭിഭോഷ�ര് 
ഈ വിധിതേ തവല്ലുവിളിച്ചുത�ോ
ണ്് ഒ്ിട്ട ഒരു പസ്ോവനേില്, 
��ര്ച്വര്യോധി നിേന്ണങ്ങള് 
ന്രക്ിേ�ിന് കശഷും, തുറന്ന 
ക�ോട�ിേില് ക്ിമിനല് ക�ോട
�ിേലക്ര്യ മോനദണ്ഡങ്ങള് അവ
കലോ�നും ത�യ്ോന് ഒരു വലിേ 
തബഞ്ചിന് �ഴിയന്നതുവതര വിധി 
നട്ോക്രുത�ന്ന് സുപ്രുംക�ോട
�ികേോട് ആവശര്യത്ട്ടു.(ഹ്യൂമന് 
ഫററ്റ്സ് വോച്്, ന്യൂകേോര്ക്്, 19-
08-20)

 കലോ ഏഷര്യ(കലോ അകസോസി
കേഷന് ക�ോര് ഏഷര്യ-�സ�ി
�്)  ഓഗസ്റ് 18 ത�ോവ്ോഴ്ച പുറത്
ടുവിച് പസ്ോവനേില്, സുപ്രും 
ക�ോട�ിയതട �്രരുമോനതത്ക്കു
റിച്് ആശങ് പ�ടി്ിച്ചു. പക�ര്യ
�ിച്ചുും, അന്ോരോഷ്ട്ര നിേമത്ില് 
അഭിപോേ സ്വോ�ന്ര്യും, ആവി
ഷ്കോര സ്വോ�ന്ര്യും എന്ന്ര ആശ
േങ്ങകളോടുള്ള ഇന്ര്യയതട നിേ
മബോദ്ധര്യയതട ഭോഗത്തുനിന്ന് കനോ
ക്കുക്ോള് ഇ�് വളതര പധോന
ത്ട്ട�ോണ്.''(ദ �്വിന്റ്, 18-08-20) 
''ഇന്ര്യ �ക്ിേോേിട്ടുള്ള, �ൗരോ
വ�ോശങ്ങള്ക്കുും രോഷ്ട്ര്രേോവ�ോ
ശങ്ങള്ക്കുമോയള്ള അന്ോരോഷ്ട്ര 
ഉട്ടി, ഉറപ്പുനല്കുന്ന അഭിപോേ 
സ്വോ�ന്ര്യ നിേമത്ിന് വിരുദ്ധ
മോതണന്ന് അന്ോരോഷ്ട്ര ജൂറിസ്റ് 
�മ്മ്രഷന്(ഐസിതജ) �റഞ്ഞു.''(ദി 
ഹിന്ദു, 01-09-20) ജുഡ്രഷര്യറിതക്�ി 
രോേ ഏ�് വിമര്ശനവും ക്ിമിന
ല് നട�ടി�ള്ക്് വികധേമോകു
തമന്ന് ഭൂഷതണ�ിരോേ അ��്ര
ര്ത്ി വിധി സൂ�ി്ിക്കുന്നു.

ല�ാ.കഫീല് ഖാന്  
അലഹബാദ് കഹലക്ാെ�ി 
ജാേ്യം അനുവദിച്ചു

കഡോ. ��്രല് ഖോതന കമോ�ി
്ിക്ോന് ഉത്രവിട്ടക്ോള്, �്ര�് 
ജസ്റിസ് കഗോവിന്് മോത്തൂറുും ജസ്റി

സ് സൗമിത് ദേോല് സിങ്ങുും അട
ങ്ങുന്ന അലഹബോദ് ഫഹകക്ോ
ട�ിയതട ഡിവിഷന് തബഞ്ച് 
ഇപ�ോരും അഭിപോേത്ട്ടു: "�ട
ങ്ലില് വയ്ക്കുന്ന�് നര്യോേ്ര�രിക്കു
ന്ന�ിനോേി അലിഗഡ് മുസ്്രും 
സര്വ�ലോശോലേില് ഖോന് നട
ത്ിേ പസുംഗത്ില്നിന്ന് �ി
രഞ്ഞുത�റുക്ിതേടുത് വരി�ളോ
ണ് അലിഗഡ് ജില്ലോ മജികസ്ടറ്റ് 
ഉദ്ധരിച്�്.'' (പക�ോ�ന�രമോേ 
കദശവിരുദ്ധ പസുംഗും നടത്ി 
എന്ന കുറ്റും ഖോതന�ിരോേി ആകരോ
�ിച്�് അലിഗഡ് ജില്ലോ മജികസ്ട
റ്റോണ്) ജഡ്ജിമോര് ഇങ്ങതന 
എഴു�ി, ''1980തല കദശ്രേ സുര
ക്ോ നിേമപ�ോരും കഡോ. ��്രല് 
ഖോതന �ടങ്ലില് വയ്ക്കു�കേോ, 
�ടങ്ല് ന്രട്ടിതക്ോണ്ടുക�ോകു�
കേോ ത�യ്യുന്ന�് നിേമത്ിതന്റ 
മുന്നില് നിലനില്ക്കുന്ന�ല്ല എന്ന 
നിഗമനത്ില് എത്തുന്ന�ിന് 
െങ്ങള്ക്് േോത�ോരു സുംശേ
വമില്ല.'' 

ഫലവ് കലോ ഇങ്ങതന എഴു�ി: 
�ടങ്ലില് വയ്കോനുള്ള ഉത്രവ് 
ത�റ്റോതണന്ന നിഗമനത്ിതല
ത്ിേ ക�ോട�ി ഇത്യുംകൂടി �റ
ഞ്ഞു, ''അലിഗഡ് ജില്ലോ മജികസ്ട
റ്റ് �ോസോക്ിേതുും, ഉത്ര്പകദശ് 
ഗവത്മെന്റ് സ്ഥിര്ര�രിച്തുമോേ, 
2020 ത�ബ്രുവരി 13 തല �ടങ്
ലില് വയ്കോനുള്ള ഉത്രവ് റദേോ
ക്ിേിരിക്കുന്നു. കഡോ.��്രല് 
 ഖോതന്റ �ടങ്ല് �ോലോവധി ന്ര
ട്ടുന്ന�് നിേമവിരുദ്ധമോതണന്ന് 
പഖര്യോ�ിക്കുന്നു. കസ്ററ്റിതന്റ �സ്റ
ഡിേില്നിന്ന് �ടവ�ോരനോേ 
കഡോ. ��്രല് ഖോതന ഉടന് കമോ
�ി്ിക്ോന് കഹബിേസ് ക�ോ
ര്്സിതന്റ സ്വഭോവത്ിലള്ള ഒരു 
റിട്ട് ഇ�ിനോല് പുറത്ടുവിക്കുന്നു.'' 
കപോസി�്യൂഷന് �റയന്ന അഭി
പോേങ്ങളതട സന്ര്ഭും വര്യക്മോ
ക്ോനോേി ഖോന് നടത്ിേ മുഴുവ
ന് പസുംഗവും വിധിനര്യോേത്ില് 
ഉദ്ധരിക്കുന്നു. തബഞ്ച് �തണ്ത്ി
േ�നുസരിച്് ഖോതന്റ പസുംഗും 
''വികദ്വഷകമോ അക്മകമോ കപോ
ത്സോഹി്ിക്കുന്ന�ിനുള്ള ഒരു രേ
മവും തവളിത്ടുത്തുന്നില്ല. അലി
ഗഡ് നഗരത്ിതന്റ  സമോധോന
ത്ിനുും ശോന്ിക്കുും ഇ�ില് ഒരി
ടത്തുും ഭ്രഷണിേില്ല. കദശ്രകേോ
ദ്ഗ്ഥനത്ിനുും ജനങ്ങളതട ഐ�ര്യ
ത്ിനുും ഈ പസുംഗും ആഹ്വോനും 
ത�യ്യുന്നു. പസുംഗും ഏല്ലോ �ര
ത്ിലള്ള അക്മതത്യും നിരോ
�രിക്കുന്നു. പോസുംഗി�ന് �്രര്ച്
േോയും സര്ക്ോരിതന്റ നേങ്ങതള 
എ�ിര്ക്കു�േോേിരുന്നു. അങ്ങ
തന ത�യ്യുക്ോള് അകദേഹും �ില 
ഉദോഹരണങ്ങള് നല്കുന്നുണ്്, 
�കക് �ടങ്ലില് വയ്ക്കുന്ന�ിനോ
വശര്യമോേ ഒന്നുും �തന്ന എവിതട
യും �ോണുന്നില്ല. പസുംഗും ഏല്ലോ 
�രത്ിലള്ള അക്മതത്യും നി
രോ�രിക്കുന്നു. പസുംഗത്ിതന്റ 

േഥോര്ത്ഥ ഉകദേശര്യതത് അവഗ
ണിച്് പസുംഗത്ില്നിന്നുും �ി
രഞ്ഞുത�റുക്ിതേടുത് വരി�ളും 
�ദോവലി�ളമോണ് ജില്ലോ മജി
കസ്ടറ്റ് �രോമര്ശിക്കുന്ന�്. അലി
ഗഡ് ജില്ലോ മജികസ്ടറ്റ് എത്ികച്
ര്ന്ന നിഗമനത്ിതലത്ോന് വി
കവ�ബുദ്ധിയള്ള മതറ്റോരു വര്യക്ി
ക് ്സോധിക്കുകമോ എന്നോണ ്െങ്ങ
ളതട ഉ�്�ണ്ഠ.''(ദ വേര്, 01-09-
20) ബഹുമോനത്ട്ട അലഹബോദ് 
ഫഹകക്ോട�ിയതട വോദഗ�ി�
ള് അടിസ്ഥോനമോക്ിേ�് നമ്മു
തട ഭരണഘടനതേക്കുറിച്ചുള്ള 
�ര്രോഗ� ധോരണേോേ, കസ്റ
റ്റിതന്റ പവര്ത്ന �രിമി�ി എന്ന

�ോണ്. ഇ�ിതന്റ അര്ത്ഥും, ഭര
ണഘടനോ അവ�ോശങ്ങള് സര്ക്ോ
രു�ള്ക്് ലുംഘിക്ോനോവില്ല 
എന്നോണ്. ക�ോട�ി വോദിച്ചു: ''സോ
കഹോദരര്യതത് കപോത്സോഹി്ി 
ക്കുന്നതുും അക�ോതടോ്ും�തന്ന 
ഓകരോ വര്യക്ിയതടയും അന്സ്സുും 
രോജര്യത്ിതന്റ ഐ�ര്യവും അഖ
ണ്ഡ�യും നിലനിര്ത്തുതമന്ന ഉറ
പ്പുള്ളതുും ആേിരിക്ണും ഭരണ 
സുംവിധോനും. നമ്മുതട രോജര്യത്ി
തന്റ ശക്വും മൂലര്യവത്തുമോേ ഊടുും 
�ോവും ഭരണഘടനയതട മൂന്നോും 
ഭോഗത്ില് �റഞ്ഞിരിക്കുന്ന  മൗ
ലി�ോവ�ോശങ്ങളതട �ിന്ബല
ത്ില് രൂ��ല്�ന ത�യ്ിരിക്കു
ന്ന�ോണ്. ഇ�ിതല സുവര്ണ്ണ 
നൂലോണ് ഈ അവ�ോശങ്ങള്. 
ഈ നൂലിതന കൂടു�ല് ബലത്
ടുത്തുന്ന�് ജ്രവതന്റ സുംരക്ണ
വും വര്യക്ിസ്വോ�ന്ര്യവും ഉറ്ോ
ക്കുന്ന ഭരണഘടനയതട ആര്ട്ടി
ക്ിള് 21 ആകുന്നു.''(രോഘവ് �ോ 
തണ്ഡ, �സ്റ് ക�ോസ്റ്, 03-09-20)

''ഖോതന്റ ക�സില്, ഇന്ര്യന് 
ശിക്ോ നിേമത്ിതല തസക്ന് 
153 എ പ�ോരമോണ് അകദേഹത്ി
തന�ിതര കുറ്റും ചുമത്ിേ�.് 2020 
ത�ബ്രുവരി 10 ന് അലിഗഡിതല 
സിതജഎും ക�ോട�ി അകദേഹത്ി
ന് ജോമര്യും നല്ി. എന്നോല്, യ�ി 
സര്ക്ോര് അകദേഹതത് വിട്ടേ
ച്ില്ല. ത�ബ്രുവരി 13 ന് പുറത്
ടുവിച് രണ്ോമതത് റില്രസ് ഉത്
രവ് �ോലിക്ത്ട്ടു. എന്നോല് �ോ
മസിേോത� അകദേഹതത് വ്രണ്ടുും 

�സ്റഡിേിതലടുത്തു. ഗവണ്തമ
ന്റിതന്റ കസ്വച്ോ�രമോേ ത�രുമോ
റ്റും, ഏ�് ഭരണഘടനോ സുംവി
ധോനത്ിലും നിേമവോഴ്ചേിലും 
ഭരണതത് സുഗമമോേി നിലനി
ര്ത്ിതക്ോണ്ടു ക�ോ�ോന് �രര്യോ
പ്തമല്ല.  

ഇ�് ഭരണഘടനയ്ക്കുും ന്ര�ി
നര്യോേ വര്യവസ്ഥയ്ക്കുും വിരുദ്ധമോണ.് 
ഒരു വര്യക്ിതേ �ടങ്ലില് വയ്ക
ണതമന്ന സുംസ്ഥോന സര്ക്ോരി
തന്റ ക�വലമോേ ഒരു ആഗ്ഹും 
ത�ോണ്ടു മോത്ും, ആര്ട്ടിക്ിള് 21 
പ�ോരും ഉറപ്പുനല്കുന്ന വര്യക്ിസ്വോ
�ന്ര്യതത് �വര്തന്നടുക്ോന് സോ
ധിക്ില്ല. ''(രോഘവ് �ോതണ്ഡ �സ്റ് 

ക�ോസ്റ് 03-09-20)

രണ്് വിധികതളക്കുെിച്ചുള്ള 
അേിപ്ായങ്ങളും  
വിേര്ശനങ്ങളും

ത�ോഴിലോളി�ളും �ോര്ലതമ
ന്ററി ജനോധി��ര്യവും എന്ന വി
ഷേതത് അധി�രിച്് ഇന്ഡര്യന് 
ഭരണഘടനയൂതട ശില്പി ആേ 
ബോബോസോകഹബ് അുംകബദ്�
റിതന്റ ഒരു പസുംഗും വര്യക്മോക്കു
ന്ന�്, വലിേ അധി�ോരകത്ോ
തടോ്ും ഭോരിച് ഉത്രവോദിത്ും 
കൂടിയണ്് എന്നോണ്.  ഇന്ര്യന് 
ഭരണഘടന സുപ്രും ക�ോട�ിയ
തടകമല് ഭോരിച്  ഉത്രവോദിത്
ങ്ങളോണ് ത�ോടുത്ിരിക്കുന്ന�്.  
അകദേഹും വിശദ്ര�രിച്ചു: ''ഒരു �ോ
ര്ലതമന്ററി ജനോധി��ര്യത്ില് 
ജനങ്ങളതട ശബ്ദും പ�ടി് ിക്ോന് 
നിേമനിര്മ്മോണസഭയണ്്. അതു
കൂടോത�, നിേമസഭയ്ക് �്രഴ്ത്
ട്ടുത�ോണ്്, നിേമസഭതേ അനു
സരിച്്  പവര്ത്ിക്ോന് ബോദ്ധര്യ
സ്ഥമോേ എക്സി�്യൂട്ട്രവ് ഉണ്്. നി
േമസഭയ്ക് മു�ളിലോേി, ഇവതേ 
രണ്ടുും നിേന്ിക്ോനുും നിശ്ി� 
�രിധിക്കുള്ളില് നിര്ത്ോനുും ജു
ഡ്രഷര്യറിയണ്്." "ന്ര�ി എന്ന�് 
സദോ�ോരങ്ങളതട അടച്ിട്ട ഒരു 
�ലവറേോേി �ോണോന് �ഴിേി
ല്ല. എന്നോല്, രോജര്യത്് ന്ര�ി നട
്ോക്ോന് ചുമ�ലയള്ള �രകമോ
ന്ന� സ്ഥോ�നും അ�ോരര്യവും, ത�
ട്ടിേടച്തുമോേ അവസ്ഥേികല
തക്ത്ിേിരിക്കുന്നു.''(ദി വേര് 

19-08-20) ''ഭരണഘടനയതട 
ആര്ട്ടിക്ിള് 19(1)(എ) പ�ോരും 
ഓകരോ ഇന്ര്യ ന് �ൗരതന്റയും മൗ
ലി�ോവ�ോശമോണ് അഭിപോേ
സ്വോ�ന്ര്യും. എന്നോല് ഇ� ്ആര്ട്ടി
ക്ിള് 19(2) അനുസരിച്് നര്യോേ
മോേ നിേന്ണങ്ങള്ക്് വികധ
േവമോണ്. സി.ത�.�ോകണ്ഡ vs 
ഒ.�ി.ഗുപ്ത (1971) ക�സില്, നില
വിലള്ള ക്ിമിനല് ക�ോര്ട്ടലക്ര്യ
നിേമും ഈ �റഞ്ഞ നിേന്ണ
ത്ിതന്റ ഉദോഹരണമോേി സുപ്രും
ക�ോട�ി ചൂണ്ിക്ോണിക്കുന്നു. 
ഈ നിേമതത് ഭേന്ന് ആര്ക്കുും 
ക�ോട�ികേോടുള്ള അമര്ഷും പ
�ടി്ിക്ോന് �ഴിേില്ല എന്ന് 
അ�ിനര്ത്ഥമില്ല. 1971തല ക�ോ
ര്ട്ടലക്ര്യ നിേമത്ിതല തസക്
ന് 2(സി) ക്ിമിനല് അവകഹള
നതത്  നിര്വ�ിക്കുന്ന�് ഈ 
വിധത്ിലോണ:് ഏത�ങ്ിലും ക�ോ
ട�ിയതട അധി�ോരതത് അ�
� ്ര ര് ത് ി ത ് ടു ത്തു ന്ന ക � ോ 
കുറയ്ക്കുന്നക�ോ ആേ ഏത�ങ്ിലും 
വിഷേത്ിതന്റ പസിദ്ധ്ര�രണും, 
അതല്ലങ്ില് മകറ്റത�ങ്ിലും പവൃ
ത്ി; ന്ര�ിനര്യോേനട�ടി�ള്ക്്  
ക�ോട്ടും �ട്ടുന്നക�ോ നട�ടി�ളി
ല് ഇടത�ടുന്നക�ോ ആേ പവൃ
ത്ി�ള്; ന്ര�ിനിര്വഹണതത് 
�ടസേത്ടുത്തുന്ന പവൃത്ി�ള് 
എന്നിങ്ങതനേോണ്. 

ഇ�ിനര്ത്ഥും ഒരോള്ക്് ഒരി
ക്ലും ജുഡ്രഷര്യറിതേ വിമര്ശി
ക്ോന് �ഴിേില്ല എന്നോകണോ? 
അല്ല. ഇന്ര്യന് ക�ോട�ി�ളതട 
പവര്ത്നതത്ക്കുറിച്് നിേമോ
നുസൃ�മോേി �റേോന് നിങ്ങതള 
അനുവദിക്കുന്ന� ്എന്ോണ ്എന്ന
�ോണ് ഈ പക�ര്യ� വകു്ിതന്റ 
അടിസ്ഥോനും. അ�ോേ�്, വിമ
ര്ശനവും അവകഹളനവും �മ്മി
ലള്ള കവര്�ിരിവ് വളതര കനര്ത്
�ോണ്. ഒരു ജഡ്ജിയതട പവ
ര്ത്ിതക്�ിതര അഭിപോേും �റ
ഞ്ഞോല്, അഭിപോേും നര്യോേമോ
കണോ അതല്ലങ്ില് ദുരുകദേശ�രമോകണോ 
എന്ന ്�ോകണണ്തുതണ്ന്ന ്സുപ്രും 
ക�ോട�ി അഭിപോേത്ട്ടു. ഒരു 
വര്യക്ിതേന്ന നിലേില് ജഡ്ജി
തക്�ിതര അഭിപോേും �റയ�
േോതണങ്ില്, ആ അഭിപോേും 
ജഡ്ജിയതട കൃ�ര്യനിര്വഹണതത് 
ബോധിക്കുകമോ അ�തല്ലങ്ില് 
ക�വലും അ��്രര്ത്ിയതടകേോ 
മോനനഷ്ടത്ിതന്റകേോ സ്വഭോവ
ത്ിലോകണോ എന്ന് ക�ോട�ി �രി
ഗണിക്കുും. പസ്ോവന നര്യോേമോ
കണോ ആത്മോര്ത്ഥമോേ�ോകണോ 
അ��്രര്ത്ി�രമോകണോ അവ
കഹളനമോകണോ എന്ന് ക�ോട�ി 
�്രരുമോനികക്ണ്തുണ്്. ഒരു 
ജഡ്ജിതക്�ിരോേ �രോമര്ശും 
വര്യക്ി�രും മോത്വും, ജുഡ്രഷര്യ
ല് കൃ�ര്യനിര്വഹണത്ിന് എ�ി
രല്ലോ�ിരിക്കു�യൂും ത�യ്ോല് അ�് 
ക്ിമിനല് അവകഹളനമോ�ില്ല.

"എക്ികയൂട്ീവിമന്യുയം നിയ�സഭയുമടയുയം ഭരണ
ഘടനൊേയംഘനങ്ങമള അസൊധുവൊക്കുവൊന് ജു
ഡീഷ്റിക്ക് കഴിലഞ്ഞക്ൊയം. എന്നൊല, ജുഡീഷ്
റിമയയുയം ന്ൊയൊധി�മരയുയം മ�ൊതു വി�ർശന
തെിലൂമട �ൊത്ല� തിരുതെൊനൊകൂ. അതിനൊല 
അപൂർവ�ൊയ ലകസുകള്ക്ക് �ൊത്ല� ലകൊടതി
യേക്്തെിനക് അർഹതയുള്ളൂ. ജഡക്ജി�ൊമര 
അധിലക്�ിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്വയം �ികച്ച ഉതെ
രയം ക്രൂര�ൊയ ലകൊടതിയേക്് ശിക്യല, �റിച്ചക് 
�ികച്ച കൃത്നിർവഹണ�ൊണക്'', ഇതൊയിരുന് 
ജസ്റിസക് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്രുമട അഭിപ്രൊയയം.
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(ശേഷം 14-ാം ശേജില്)

(12-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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വര്യക്ി�ള് എന്ന നിലേില് 
വിമര്ശിക്ത്ടുന്ന  പസ്ോവന
�ളില്നിന്ന് ജഡ്ജിമോര്ക്് സും
രക്ണും നല്ോന് ക്ിമിനല് ക�ോ
ട�ിേലക്ര്യ നിേമും ലക്ര്യും തവ
യ്ക്കുന്നില്ല. എന്നോല് ഈ �രത്ി
ലള്ള പസ്ോവന�ള് വര്യക്ി�തള 
മോനനഷ്ടത്ിന ്ബോധര്യസ്ഥരോക്കുും. 
ജുഡ്രഷര്യറിതേക്കുറിച്ചുള്ള ത�ോ
തുധോരണ നിേമവോഴ്ചേില് ഒരു 
പധോന �ങ്് വഹിക്കുന്നു എന്ന
�ിനോല് ന്ര�ിനിര്വഹണതത്
യും ക�ോട�ി�ളതട പവര്ത്ന 
തത്യൂും ബോധിക്കുന്ന പസ്ോവന
�ള് ക്ിമിനല് അവകഹളനത്ി
ന് തുലര്യമോണ്. ഒരു ജഡ്ജിയതട 
ഔകദര്യോഗി� �ദവിതേ ലക്ര്യും
തവച്ചുള്ള  വിമര്ശനും,  ജുഡ്രഷര്യ
റിതേ തമോത്ത്ില് അ�ല�ി
ക്കുന്ന�ോ�േോല്, അ�് നര്യോേ
മോേ വിമര്ശനമതല്ലങ്ില്, ക�ോ
ട�ിേലക്ര്യും ആ വര്യക്ിയതട 
കമല് ആകരോ�ിക്ത്ടോും. (ദ 
ഹിന്ദു, 19-08-20)

എക്ികയൂട്ടീവിതറെ ധിക്ാരപരോയ 
പ്വര്തെനരീ�ികതളക്കുെിച്ചുള്ള 
ആലരാപണങ്ങളും നീ�ിന്യായ 
വ്യവസ്ഥയുതെ �കര്ച്ചയും

"ജനോധി��ര്യത്ില്, ഭരണ
കൂടത്ിതന്റ �രമോധി�ോരത്ിതന്റ 
മൂന്ന് തൂണു�ളോണ് നിേമസഭയും 
എക്സി�്യൂട്ട്രവും ജുഡ്രഷര്യറിയും. 
വര്യക്മോേി നിര്വ�ിക്ത്ട്ട 
അ�ിരു�ള് ഒന്ന് മതറ്റോന്നിതന്റ 
കമഖലേികലക്് �ടന്നു�േറുന്ന
�് �ടയന്നു. ജനോധി��ര്യത്ി
തന്റയും ജനങ്ങളതട മൗലി�ോവ
�ോശങ്ങളതടയും രക്ോധി�ോരി
േോണ് ജുഡ്രഷര്യറി. ധ്രര�കേോ
തടയും സ്വ�ന്മോയും പവര്ത്ി
ക്കുും എന്ന് ഓകരോ ജഡ്ജിയും 
സ�ര്യപ�ിജ്ഞ ത�യ്യുന്ന�ോണ്. 
ജഡ്ജി ഒരിക്ലും ഒരു സമ്മര്ദേ
ത്ിനുും വഴങ്ങരു�്. മോധര്യമങ്ങ
ളിലൂതട ജഡ്ജിമോരില് എത്തുന്ന 
ത�ോതുജനോഭിപോേും അവതര പ
വര്ത്ിക്ോന് നിര്ബന്ിക്കു�
കേോ പവര്ത്ിക്കുന്ന�ില്നിന്ന് 
�ിന്ിരി്ിക്കു�കേോ ത�യ്രു�്. 
അറിേോത� സ്വന്ും ചുമലില് 
മതറ്റോരോളതട ക�ോക്കുതവച്് തവടി
വയ്കോനുള്ള അവസരും ത�ോടുക്കു
ന്നിതല്ലന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ോന് ജുഡ്ര
ഷര്യറി അ�്രവ ജോഗ്� �ോലിക്
ണും."(ജസ്റിസ ്ആര്.സി.ലകഹോ�ി, 
മുന് സിതജഐ, ഇന്ര്യന് എക്സ്പ
സ്, 02-06-20). 

''സര്ക്ോരിതന്റയും ജുഡ്രഷര്യ
റിയതടയും ഇടേിലള്ള അധി�ോ
ര�രിധി സുംബന്ിച് അവര്യക്� 
�ോരണും, ഇത്രും സുംഭവങ്ങള്ക്് 
കമോശമോേ ര്ര�ിേിലള്ള രേദ്ധ 
ലഭിക്കു�യും സുംശേങ്ങള്ക്് 
ഇടവരുത്തു�യും ത�യ്യുന്നു.''(തഡ
േ് ലി ഒ 25-03-20) ''സമോധോന
�രമോേി പ�ികഷധിക്കുന്നവര്, 
�ത്പവര്ത്�ര്, മനുഷര്യോവ�ോശ 

പവര്ത്�ര്, വിദര്യോഭര്യോസവി�
ക്ണര്, വിദര്യോര്ത്ഥി�ള് എന്നി
വര്തക്�ിതര അടുത് �ോലത്ോ
േി ഇന്ര്യന് അധി�ോരി�ള് �്ര
വ്രവോദ വിരുദ്ധ നിേമും, രോജര്യകദ്
ോഹ നിേമും, ക്ിമിനല് മോനന
ഷ്ടും എന്നിവ ഉള്ത്തടയള്ള ക്ി
മിനല് നിേമങ്ങള് വര്ദ്ധിച് 
ക�ോ�ില് ഉ�കേോഗിച്ചു. രോഷ്ട്ര്രേ 
കപരി�മോേ ക�സു�ളില് 
അകന�ും ആള�തള കസ്വച്ോ�
രമോേി അറസ്റ് ത�യ്യു�യും കപ
ോസി�്യൂട്ട് ത�യ്യു�യും ജേിലില
ടയ്ക്കു�യും ത�യ്ിട്ടുണ്്.'' (ഹ്യൂമന് 
ഫററ്റ്സ് വോച്്, ന്യൂകേോര്ക്്, 19-
08-20) ''ദില്ലി �ലോ�ത്ിന് മു
കന്നോടിേോേി ബിതജ�ി കന�ോ
ക്ള് നടത്ിേ വികദ്വഷ പസും
ഗങ്ങള് �രിഗണിച് സുപ്രുംക�ോ

ട�ി, സോഹ�രര്യങ്ങളതട സമ്മര്ദേും 
അനുഭവിക്കുന്ന�ോയും സമ്മര്ദേും 
ഫ��ോരര്യും ത�യ്ോന് �ഴിയന്നി
തല്ലന്നുും �റഞ്ഞു.''(തഡേ് ലി ഒ 
25-03-20)

സ്റ്രവന് തലവിറ്റ്സ്ി, ഡോനി
േല് സിബ്ോട്ട ്എന്നിവര് എഴു�ിേ 
'എങ്ങതനേോണ് തഡകമോക്സി
�ള് മരിക്കുന്ന�്' എന്ന പുസ്�
ത്ില്, "ജനോധി��ര്യ ഭരണകൂട
ങ്ങളതട ��ര്ച്�ള്ക്് �ോരണും 
ജനറല�ളും ഫസനി�രുും അല്ല, 
മറിച് ്�ിരതഞ്ഞടുക്ത്ട്ട സര്ക്ോ
രു�ളോണ്'' എന്ന് കരഖത്ടുത്ി
േിരിക്കുന്നു. കലോ�തമ്ോടുമുള്ള 
''�ിരതഞ്ഞടുക്ത്ട്ട കന�ോക്ള് 
ജനോധി��ര്യ സ്ഥോ�നങ്ങതള 
അട്ടിമറിച്ചു'' എന്ന�ിതന്റ നിരവ
ധി ഉദോഹരണങ്ങള് അവര് നിര
ത്തുന്നു. ഭരണഘടന അനുശോസി
ക്കുന്ന ബോലറ്റ് കബോക്സിതന്റയും 
നിേമസഭയതടയും ജുഡ്രഷര്യറി 
യതടയും അുംഗ്ര�ോരകത്ോതടേോ
ണ് ഈ അട്ടിമറി നടത്തുന്ന�്. 
ഉടന്രളും, ജനോധി��ര്യ സുംവിധോ
നങ്ങള് പവര്ത്ിക്കുന്നുതവന്ന 
ഉറ്് എല്ലോേ്ക്ോഴുും നിലനി
ര്ത്തുന്നു.  ഈ സോഹ�രര്യങ്ങളില് 
ശക്രോേി ഉേര്ന്നുവരുന്ന കന
�ോക്തള തലവിറ്റ്സ്ിയും സിബ്ോ
റ്റുും '�ിരതഞ്ഞടുക്ത്ട്ട കസ്വച്ോ
ധി��ി�ള്'  എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 

ഈ വികധന �ിരതഞ്ഞടുക്ത്
ട്ട കസ്വച്ോധി��ി�ള് സ്ഥോ�ന
ങ്ങതള രോഷ്ട്ര്രേ ആയധമോക്കുന്നു. 
അവര് മോധര്യമങ്ങതളയും സ്വ�ോ
രര്യകമഖലതേയും നിശബ്ദരോക്കു
ക്കുന്നു, ഒ്ും രോഷ്ട്ര്രേ എ�ിരോളി
�ളതട �ോല്പരര്യങ്ങള്ക്കു�രിേോേി 
സ്വന്ും �ോല്പരര്യങ്ങള്ക്നുസൃ�
മോേി  നിേമങ്ങള് ത�ോളിതച്ഴു
തുന്നു.''(2020 തസ�്റ്റുംബര്18ന് 
ജസ്റിസ് എ.�ി.ഷോ നടത്ിേ 
ജസ്റിസ് സുകരഷ് തമകമ്മോറിേല് 
പഭോഷണും, ദ വേര് 18-09-20)

'നിരവധി ക�ോളമിസ്റ്റു�ള്, പ
മുഖ �ണ്ഡി�ര്, നിേമജ്ഞര് 
എന്നിവര് സുപ്രുംക�ോട�ിയതട 
അവ�ോശോധിഷ്ഠി� ക�ോട�ി എന്ന 
ര്ര�ിേില്നിന്ന് എക്സി�്യൂട്ട്രവ് 
ക�ോട�ി എന്ന ര്ര�ിേികലക്കുള്ള 

വര്യ�ി�ലനതത്ക്കുറിച് ്�റഞ്ഞി
ട്ടുണ്്. �്രര്ച്േോയും, അത്രതമോ
രു ക�ോട�ിയും, രോഷ്ട്ര്രേമോേി 
�ന്പധോനമോേ �ോരര്യങ്ങള് 
ഫ��ോരര്യും ത�യ്ോന് എക്ോഴുും 
�യ്ോറോേിരിക്കുന്നതുും, എക്സി�്യൂ
ട്ട്രവിന് അനുകൂലമോേ �്രരുമോന
ങ്ങതളടുക്കുും എന്ന വിശ്വോസും 
അര്്ിക്ോന് �ഴിയന്നതുമോേ 
ഒരു നര്യോേോധി�നുും ഉതണ്ങ്ില് 
അ�് എള്മോേി. ക�ോട�ിക്കു
ള്ളില്നിന്നു�തന്ന ആകരോ�ണ
ങ്ങളും സുംശേങ്ങളും ഉേര്ന്നിട്ടു
ണ്്. ജസ്റിസ് ദ്ര��് മിരേയതട 
�ോലത്്, ക�ോട�ിേില് കജോലി 
നിര്ണ്ണേിക്കുന്ന� ്''റികമോട്ട ്�ക്രേ
ോള്'' വഴിേോതണന്ന് ജസ്റിസ് കു
രര്യന് കജോസ�് അഭിപോേത്ട്ടി
ട്ടുണ്്. ഭരണകൂടത്ിതന്റ മറ്റ് ശോ
ഖ�ളതടകമല്, പക�ര്യ�ിച്് ഒരു 
സ്വ�ന് ജുഡ്രഷര്യറിയതടകമല് 
നിേന്ണും �ിടിതച്ടുക്ോന് 
ആഗ്ഹിക്കുന്ന ഒരു പബലമോേ 
എക്സി�്യൂട്ട്രവിന് ഇ�് വളതര എള
്മോണ്. സുപ്രുംക�ോട�ിതേ ഗവ
ത്മെന്റനുകൂല നര്യോേോധി�ന്ോതര
തക്ോണ്് നിറകക്ണ് ആവശര്യമി
ല്ല. ഒരുക�ോതല �ിന്ിക്കൂന്ന 30 
നര്യോേോധി�ന്ോതര �തണ്ത്തുന്ന
�് വളതര പേോസകമറിേക�ോ 
അസോധര്യമോേക�ോ ആകുന്നു. ക�ോ
ട�ിേില് �ില ''അനുകൂല'' സോ

ഹ�രര്യങ്ങള് ഉതണ്ന്ന ്ഉറ്ോക്കു� 
മോത്മോണ് കവണ്�്: ഈ സോഹ
�രര്യങ്ങളില് ഉള്ത്ടുന്ന�ോണ്, 
നിങ്ങളതട �ക്ത്തുള്ള ഒരു സി
തജഐയും ''വിശ്വസന്രേരോേ'' 
തബഞ്ചിതല മറ്റ് �ില ജഡ്ജിമോ
രുും. ഇന്ര്യേില് എക്സി�്യൂട്ട്രവ് 
ബ്ോഞ്ചില്നിന്നുും, ഇടയ്കിതട നി
േമസഭേില്നിന്നുും സ്വ�ന് ജു
ഡ്രഷര്യറിതക്�ിതര ഭ്രഷണി ഉേ
ര്ന്നുവരുന്ന�ോേി പവണ� �ോ
ണുന്നുണ്്. ജുഡ്രഷര്യറിേിതല വര്യ
ക്ി�ള് മറ്റ് ശോഖ�ള്ക്് വഴങ്ങു
ക്ോള്, അ�് �ി�ച്ചുും വര്യ�ര്യസ്
മോേ ഒരു �ഥേോണ്. �്രര്ച്േോ
യും സുപ്രുംക�ോട�ിേിതല ജഡ്ജി
മോര്ക്് ഒത്തുകൂടോനുും സ്വന്ും നി
ലനില്്് സുപ്രുംക�ോട�ിയതട 
സ്വോ�ന്ര്യത്ിന് മു�ളിലോകണോ, 
ജുഡ്രഷര്യറിതേ ബോഹര്യമോേ സ്വോ
ധ്രനത്ില്നിന്ന് സുംരക്ിക്ോ
ന് അവര് ആഗ്ഹിക്കുന്നുകണ്ോ, 
ശക്മോേ എക്സി�്യൂട്ട്രവിതന�ി
തര ഉറച്ചുനില്ക്കണകമോ എന്നിങ്ങ
തനയള്ള വിഷേങ്ങതള്റ്റി ഗൗ
രവമോേി �ിന്ികക്ണ്�ിനുും 
�റ്റിേ ഏറ്റവും ഉ�ി�മോേ സമ
േമോണി�്. (ജസ്റിസ് എ.�ി.ഷോ, 
ദ ഹിന്ദു 07-09-20)

'ഇക്ോള്, ക�ോട�ി ��ിറ്റോ
ണ്ടു�ളതട സ്വന്ും �രിത്ത്ി
ല്നിന്ന് �ിന്ിരിയ�േോതണന്ന് 
ക�ോന്നുന്നു. ��രും, ഒരു മടിയമി
ല്ലോത�, ഒരു ക�ോദര്യവും ക�ോദിക്ോ
ത� ഭൂരി�ക്ത്ിതന്റ �ോഴ്ച്ോടു
�കളോട് കേോജിച്ചു ക�ോകുന്നു. ഇ�് 
വര്യക്മോക്കുന്ന സമ്ര��ോലതത് 
രണ്് ക�സു�ളോണ് ശബരിമല, 
അകേോദ്ധര്യ എന്നിവ. എന്നോല് 
കുടികേറ്റ ത�ോഴിലോളി�ളതട 
ക�സില്, സോഹ�രര്യത്ിതന്റ ഏറ്റ
വും മി�ച് വിധി�ര്ത്ോവോണ് 
സര്ക്ോര് എന്ന നിര്ഭോഗര്യ�രമോേ 
അനുമോനത്ിലതമത്ി.

��രും, ഈ സമേത്്, കുടി
കേറ്റതത്ോഴിലോളി�ളതട അവ
�ോശങ്ങതളക്കുറിച്് ക�ോദര്യങ്ങള് 
ക�ോദിച്ചുത�ോണ്് യക്ിയതടയും 
ധ്രര�യതടയും അനു�്യതടയും 
തുരുത്തു�ളോേി ഫഹകക്ോട�ി
�ള് നിലത�ോണ്ടു. ത�ോഴിലോളി
�ളതട കൂട്ട്ലോേനും വര്യോജ വോ
ര്ത്�ള് �ോരണമോതണന്ന് വോ
ദിച് കസോളിസിറ്റര് ജനറലിതന്റ 
വി�ിത്മോേ അവ�ോശവോദകത്ോ
ടുള്ള സുപ്രും ക�ോട�ിയതട പ�ി
�രണവമോേി ഇ�് ഒത്തുകനോ
ക്കു�. സുപ്രും ക�ോട�ി ഇ�് അും
ഗ്ര�രിച്ചു. കൂടു�ല് ഉത്രവോദി
ത്കത്ോതട റിക്ോര്ട്ട് ത�യ്ോന് 
മോധര്യമ സ്ഥോ�നങ്ങള്ക്് നിര്കദേ
ശും നല്�ി. മുന് ക�ോല്രസ് ഉകദര്യ
ോഗസ്ഥന് ജൂലികേോ റിതബേ്കറോ 
ദില്ലി �ലോ�ത്ില് നര്യോേമോേ 
അകന്വഷണത്ിതന്റ അഭോവവും 
1984തല �ലോ�വമോേി ഉള്ള സോ
മര്യവും ചൂണ്ിക്ോട്ടി. അകദേഹും കൃ
�ര്യമോേി�റഞ്ഞു: ''നിലവിലള്ള 
രോഷ്ട്ര്രേ അധി�ോരിവര്ഗ്ഗും ഒരു 

വിഭോഗതത് ശിക്ിക്ോത്തു 
�ോരണും ഇന്ര്യേില് �ലോ�ങ്ങ
ള് ആവര്ത്ിക്കുന്നു''. സമ്ര��ോ
ലത്് �ോര്ലതമന്റിതന്റ �ല ന്യൂ
ന��ളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്്. 
ക�ോവിഡ്-19 മൂലും ഏര്ത്ടുത്ിേ 
കലോക്്ഡൗണ് സമേത്് ഒരു 
�വണ ക�ോലും �ോര്ലതമന്റ് കൂ
ടിേിട്ടില്ല. ഒടുവില് കൂടോന് �്രരു
മോനിച്ക്ോള്, ക�ോകദര്യോത്ര 
കവള റദേോക്കു�യും ത�യ്തു. 

സുപ്രുംക�ോട�ിയതട ��ര്ച്
യ്ക് �ോരണമോകുന്ന അടുത് സ്വ
ഭോവവികശഷും, വിധി�ര്ത്ോവ് 
എന്ന നിലേില് അ�ിതന്റ അടി
സ്ഥോന�രമോേ �ങ്് നിര്വഹി
ക്കുന്ന�ില് �രോജേത്ടുന്നു എന്ന
�ോണ.് �ോശ്്രര് ക�സില്, ക�ോട�ി 
എന്ന നിലേിലള്ള അ�ിതന്റ �ങ്് 
പോകേോഗി�മോേി ഉക�ക്ിച്ചു. 
ഒരു സ്വ�ന് സ്ഥോ�നമോേി നി
ലനില്ക്കുന്ന�ില് ജുഡ്രഷര്യറി അകങ്ങ
േറ്റും �രോജേത്ടുന്നുതവന്ന�് 
വളതര പ�ടമോണ്. വോസ്വത്ി
ല് ഇ�ിന് ഉത്രവോദി എക്സി�്യൂ
ട്ട്രവ് ആണ് എന്ന�് ഒരു തുറന്ന 
രഹസര്യവമോണ്. എക്സി�്യൂട്ട്രവ് 
ഇ�് എങ്ങതന ത�യ്യുന്നുതവന്നതുും 
എല്ലോവര്ക്കുും അറിേോും. സുപ്രും
ക�ോട�ിതേ ഗവത്മെന്റനുകൂല 
നര്യോേോധി�ന്ോതരതക്ോണ്് നി
റകക്ണ് ആവശര്യമില്ല.'' (ജസ്റിസ് 
എ.�ി.ഷോ, ദ വേര് 18-09-20)

നമ്മുതട മൗലി�ോവ�ോശങ്ങ
ള് അകഭദര്യമോേ മ�ില��ള്ക്് 
�ിന്നില് ഒളി്ിച്ചുതവച്ിട്ടുണ്്. 
ഒരു �ോര്ലതമന്ററി ഭരണകൂടും, 
അധി�ോര വിക�ന്ദ്ര്ര�രണും, ക�
ന്ദ്രവും സുംസ്ഥോനങ്ങളും �മ്മില
ള്ള ഉത്രവോദിത്ങ്ങളതട ഒരു 
ത�ഡറല് ��്വങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള 
വിഭജനും എന്നിവേിലധിഷ്ഠി�
മോേ ഒരു സുംവിധോനും നമുക്കുണ്്. 
�ലര്ക്കുും അസൂേ ഉളവോക്കുന്ന 
ഒരു സുംവിധോനമോണി�്. അ�ി
ശക്മോേ എക്സി�്യൂട്ട്രവ് നിേമ
സഭേിലൂതട ജനങ്ങകളോടുും ജുഡ്ര
ഷര്യറിേിലൂതട ഭരണഘടനകേോടുും 
നിേമവോഴ്ചകേോടുും ഉത്രവോദി
ത്ത്ട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടോത� ഓഡി
റ്റര് ജനറല്, ഇലക്ന് �മ്മ്രഷ
ന്, ഒരു മനുഷര്യോവ�ോശ നിര്ര
ക്ണ സമി�ി, അഴിമ�ിവിരുദ്ധ 
സമി�ി�ള് തുടങ്ങിേ സ്ഥോ�
നങ്ങളമുണ്്. ഇ�ിനുും പുറകമ മോ
ധര്യമങ്ങള്, അക്ഡമി�് സമൂഹും, 
ത�ോതുസമൂഹും തുടങ്ങിേവയും. 
നിര്ഭോഗര്യവശോല് ഇത�ല്ലോും �ട
ലോസില് മോത്മോണ്. ഇന്ന് ഇന്ര്യ
േില്, എക്സി�്യൂട്ട്രവ് ഉത്രവോ
ദിത്ത്കടണ്�ോേി രൂ��ല്്ന 
ത�യ്ിട്ടുള്ള എല്ലോ സ്ഥോ�നങ്ങളും 
സുംവിധോനങ്ങളും ഉ��രണങ്ങ
ളും ആസൂത്ി�മോേി നശി്ിക്
ത്ടുന്നു. കദശ്രേ മനുഷര്യോവ�ോശ 
�മ്മ്രഷന് പവര്ത്നരഹി�മോണ.് 
അകന്വഷണ ഏജന്സി�ള് �ഴി
യന്ന അവസരങ്ങളിതലല്ലോും ദുരു

 ''സ�ൊധൊന�ര�ൊയി പ്രതിലഷധിക്കുന്നവർ, �ത്
പ്രവർതെകർ, �നുഷ്ൊവകൊശ പ്രവർതെകർ, 
അക്ഡ�ിക്കുകള്, വിദ്ൊർത്ഥികള് എന്നിവ
ർമക്തിമര അടുതെ കൊേതെൊയി ഇന്്ന് അധി
കൊരികള് തീവ്രവൊദ വിരുദ്ധ നിയ�യം, രൊജ്ലദ്ര
ൊഹ നിയ�യം, ക്ി�ിനല �ൊനനഷ്യം എന്നിവ ഉള്മപ്പ
മടയുള്ള ക്ി�ിനല നിയ�ങ്ങള് വർദ്ധിച്ച ലതൊതില 
ഉ�ലയൊഗിച്. രൊഷ്ടീയ ലപ്രരിത�ൊയ ലകസുകളി
ല അലനകയം ആളുകമള ലസ്ച്ൊ�ര�ൊയി അറ
സ്റക് മചയ്യുകയുയം ലപ്രൊസികയൂട്ക് മചയ്യുകയുയം ജയി
േിേടയ്ക്കുകയുയം മചയ്ിട്ണ്ടക്.'' (ഹയൂ�ന് ഫററ്ക്സക് 
വൊച്ചക്, നയൂലയൊർക്ക്, 19-08-20)
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�കേോഗും ത�യ്ത്ടുന്നു. റിസ
ര്വ് ബോങ്കുും ഇലക്ന് �മ്മ്രഷ
നുും സുംശേോസ്പദമോേ ര്ര�ിേില് 
മുട്ടുമടക്ിേിരിക്കുന്ന�ോേി ക�ോ
ന്നുന്നു. ക�ന്ദ്ര വിവരോവ�ോശ 
�മ്മ്രഷന് പവര്ത്നക്മമല്ല. 
ഈ സമേങ്ങളില് ഒരു പധോന 
�ങ്് വഹിക്ോന്�ഴിയന്ന മറ്റ് 
അധി�ോരി�ളും സ്ഥോ�നങ്ങളും 
നിശബ്ദമോണ്. കലോ�്�ോലിതന
ക്കുറിച്് െങ്ങള് ഒന്നുും ക�ട്ടിട്ടി
ല്ല.''(ജസ്റിസ് എ.�ി.ഷോ, ദ വേര് 
18-09-20)

''വിദര്യോര്ത്ഥി�ളതട കമല് 
�ലോ�ും ആകരോ�ിക്ത്ട്ടൂത�ോ
ണ്ടുും, അധര്യോ��രുതട കമല് �ി
മിനല് ഗൂഢോകലോ�ന ആകരോ�ി
ക്ത്ട്ടുത�ോണ്ടുും സര്വ�ലോശോ
ല�ള് ദിനുംപ�ി ആക്മിക്ത്
ട്ടുത�ോണ്ിമിരിക്കുന്നു. നിഷ്പക്
മോേ മുഖര്യധോരോ മോദ്ധര്യമും എന്ന 
ആശേും ഇന്ഡര്യേില് വളതര
ക്ോലും മുക  ്മരണമടഞ്ഞു. ഇക്ോ
ള്, �ശ്്രരിതല മോദ്ധര്യമ നേും ക�ോ
ലള്ള ന്രക്ങ്ങകളോതട, ഒരു സ്വ
�ന് മോദ്ധര്യമ സങ്ല്പവും മരിച്ചു
ത�ോണ്ിരിക്കുന്നു. �ല ര്ര�ിേി
ലും ത�ോതുസമൂഹത്ിതന്റ �ഴുത്തു
തെരിച്് �തുതക് ശ്വോസും മുട്ടി
ച്ചുത�ോണ്ി രിക്കുന്നു. മതറ്റല്ലോ 
സ്ഥോ�നങ്ങകളയും ആസൂത്ി�
മോേി �ഴഞ്ഞുത�ോണ്് എക്സി�്യൂ
ട്ട്രവ് മോത്ും അ�ിതന്റ പവര്ത് 
നങ്ങള് നടത്ിതക്ോണ്്, �ിര
തഞ്ഞടുക്ത്ട്ട കസ്വച്ോധി��ര്യ
ത്ിതന്റ ഒരു രൂ�ത്ികലക്് നമ്മ
ള് ന്രങ്ങുന്നു. �്രര്ച്േോയും, 
അകന�ും വികവ�മ�ി�ളോേ 
വര്യക്ി�ള് നതമ്മ �ലപോവശര്യും 
ഓര്മ്മി്ിച്തുക�ോതല ഇങ്ങതന
േോണ് ജനോധി��ര്യും മരിക്കു�.''(ദ 
വേര് 18-08-20)

"�ോര്ലതമന്റ് എല്ലോേ്ക്ോഴുും 
ഒരു എക്സി�്യൂട്ട്രവിതന നിേന്ി
ക്കുന്ന സുംവിധോനമോേി പവ
ര്ത്ിക്ോന് ഉകദേശിച്ചുള്ള�ോണ്. 
ഈ ഉത്രവോദിത്ും �ോര്ലതമ
ന്റ്, അ�് പ�ിനിധ്ര�രിക്കുന്ന 
ജനങ്ങള്ക്കുകവണ്ി നിര്വഹിക്കു
ന്നു. ക�ോദര്യങ്ങളും സുംവോദങ്ങളും 
ക�ോലള്ള ര്ര�ി�ള് ഈ ആവ
ശര്യത്ിനോേി ഉ�കേോഗിക്കുന്നു. 
�ോര്ലതമന്റ്�തന്ന പവര്ത്നും 
നിര്ത്തുക്ോള് എന്തുസുംഭവി
ക്കുും? മഹോമോരിക�ോതല പ�ി
സന്ി ഘട്ടങ്ങളില് ജനങ്ങള്ക്് 
കനതൃ�്വും നല്കുന്ന�ില് �രോജേ
ത്ടുന്ന�ിനുപുറതമ, എക്സി�്യൂട്ട്ര
വിന് ഇഷ്ടമുള്ളതുക�ോതല ത�യ്ോ
 ന് സ്വ�ന്ര്യും നല്ിതക്ോണ്്,  
പോ�ിനിധര്യത്ിതന്റയും ഉത്ര
വോദിത്ത്ിതന്റയും പശ്നങ്ങതള 
ത�രു്ിക്കുന്നു. ഈ സോഹ�രര്യ
ത്ില്, എക്സി�്യൂട്ട്രവിതന്റ ഉത്
രവോദിത്ും, ഒരു �ഴങ്ഥ മോത്
മോണ്, �ോരണും അ�ിതന്റ പവ
ര്ത്നങ്ങതളക്കുറിച്് ക�ോദര്യങ്ങ
ള് ഉന്നേിക്ോന് ആരുമില്ല.'' 

''�ോര്ലതമന്റിതന ദുര്ബലമോ
ക്ി അപസക്മോേ ഒരു നില
േിതലത്ിക്ോന് എക്സി�്യൂട്ട്രവ് 
നട�ടി�തളടുത്ോലും, മറ്റ് സ്ഥോ
�നങ്ങള് അവസരത്ിതനോത്തു
േര്ന്ന് എക്സി�്യൂട്ട്രവിതന നിേ
ന്ിക്കുന്ന �ടമ നിര്വഹിക്കുതമ
ന്ന ്ഏത�ോരോളും പ�്രക്ിച്ിരിക്കുും. 
ഇവേില് ഏറ്റവും രേകദ്ധേമോേ�് 
ജുഡ്രഷര്യറിേോണ്. ഇന്ര്യയതട 
സ്വ�ന് ന്ര�ിനര്യോേ വര്യവസ്ഥ
േില് െങ്ങള് എല്ലോേ്ക്ോഴുും 
അഭിമോനിക്കു�യും അ�ിതന പൂ
�ഴ്ത്തി്റയ�യും ത�യ്ിരുന്നു. അടി
േന്രോവസ്ഥ ക�ോലള്ള മുന്�ോ
ലങ്ങളില് ഗുരു�രമോേ വര്യ�ിേോ
നങ്ങള് ഉണ്ോേിരുന്നിട്ടുും ഇന്ഡര്യ
ന് ജനോധി��ര്യത്ിതന്റ കുഴഞ്ഞു
മറിഞ്ഞ �രിത്ത്ില് വികവ�ും 
�ോത്തുസൂക്ിക്കുന്ന ഒന്നോേി, 
ജനങ്ങളതട വിശ്വോസും പുനസ്ഥോ
�ിക്ോന് ജുഡ്രഷര്യറിക്് എല്ലോ
േ്ക്ോഴുും ഏത�ങ്ിലും വിധത്ി
ല് സോധിച്ിട്ടുണ്്.''

''�ോര്ലതമന്റ് ഇ�ിന�ും�തന്ന 
ദുര്ബലമോേ�ിനോല്, �ശ്്രര് വി
ഭജനും, �ൗര�്വ(കഭദഗ�ി) നിേ
മത്ിതന്റ ഭരണഘടനോ സോധു�, 
�ൗര�്വ നിേമത്ിതന�ിരോേ 
പ�ികഷധതത് അടിച്മര്ത്തു�, 
കുറ്റവല്ക്കരിക്കു� തുടങ്ങിേ പവൃ
ത്ി�ള്, രോജര്യകദ്ോഹും, യ.എ.
�ി.എ ക�ോലള്ള ക്രൂരമോേ നിേ
മങ്ങളതട ദുരു�കേോഗും, �ിരതഞ്ഞ
ടു്് കബോണ്ടു�ള് എന്നിവ �ര്ച് 
ത�യ്യുന്ന�ിനുള്ള ഏറ്റവും മി�ച് 
ഇടും സുപ്രും ക�ോട�ിേോകുമോേി
രുന്നു. ദുഖ�രതമന്നു �റേതട്ട, 
ഇവേില് മിക്തുും അവഗണിക്
ത്ടു�കേോ ദുരൂഹമോേി അനി
ശ്ി��ോലകത്ക്് മോറ്റിവയ്ക്കു�
കേോ ത�യ്ത്ട്ടു. �ില ക�സു�
ളില്(�ശ്്രരിതല ഇന്റര്തനറ്റ ്ലഭര്യ� 
ക�ോലള്ളവ) സുപ്രുംക�ോട�ി 
മദ്ധര്യസ്ഥതനന്ന നിലേില് അ�ി
തന്റ �ങ്് ഉക�ക്ിക്കു�യും, �്ര
രുമോനതമടുക്ോന് എക്സി�്യൂട്ട്രവ് 
നടത്തുന്ന ഒരു �മ്മിറ്റിക്് ഫ�
മോറു�യും ത�യ്തു. അത്രതമോരു 
�മ്മിറ്റിക്് എക്സി�്യൂട്ട്രവിതന്റ�
തന്ന പവര്ത്നങ്ങളതട അവ
കലോ�നും എങ്ങതന നിഷ്പക്മോേ 
ര്ര�ിേില് �ോണോന് �ഴിയും? 
ഇ�് യക്ിക്കു നിരക്കുന്ന�ല്ല. 
വോസ്വത്ില്, ഇവതേോന്നുും�
തന്ന ഭരണഘടന അുംഗ്ര�രിക്കു
ന്ന ഒരു കവദിേിലും �ര്ച്ത�യ്
ത്ടോത് �ോരര്യങ്ങളോണ്. ഇന്ന്, 
ജുഡ്രഷര്യറി വ്രണ്ടുും നതമ്മ �തയ്ോ
ഴിയന്ന�ോേി �ോണുന്നു.''(ജസ്റി
സ് എ.�ി.ഷോ, ദ വേര് 18-09-
20)

ഇന്ന് സുംജോ�മോേിരിക്കുന്ന 
സോഹ�രര്യും, എത്കേോ ദശ�ങ്ങ
ള്ക്കുമു്് മുന് �്ര�് ജസ്റിസ് 
ആേിരുന്ന ഫവ.വി.�ന്ദ്രചൂഡ് 
മുന്കൂട്ടി �ണ്ിരുന്ന�ോണ.് 1985ല് 
അകദേഹും നിര്രക്ിച്ചു: "ജുഡ്രഷര്യ
റിയതട സ്വോ�ന്ര്യത്ിന് തവളി

േില്നിന്നുള്ള�ികനക്ോള്  വലിേ 
ഭ്രഷണി അ�ത്തുനിന്നുണ്്." "�ോ
രര്യങ്ങള് പവര്ത്ിക്കുന്ന ര്ര�ി
േില് േഥോര്ത്ഥ മോറ്റങ്ങള് വരോത�, 
കലോ�ത്ിതല എല്ലോ ധര്കമ്മോ�
കദശങ്ങളും ത�ോണ്ടുമോത്മോേി(
പശോന്് ഭൂഷണ് വിധിനര്യോേ
ത്ില് നല്ിേിട്ടുള്ളതുക�ോതല) 
ഒരു �ലവും ഉണ്ോ�ില്ല.'' (ജസ്റി
സ് എ.�ി.ഷോ, ദ ഹിന്ദു, 07-09-
20) ''കസോഷര്യല് മ്രഡിേ ക�ോ
സ്റ്റു�ളതട ക�രില്, ക്ിമിനല് 

ക�ോട�ിേലക്ര്യത്ിന് പശോന്് 
ഭൂഷണ് കുറ്റക്ോരനോ തണന്ന് 
�തണ്ത്ിേ�ിലൂതട, അഭിപോേ 
സ്വോ�ന്ര്യും സുംരക്ിക്കുന്ന�ി
തന്റ ന്രണ് �രിത്തത് സുപ്രും 
ക�ോട�ി ഉക�ക്ിച്ിരിക്കുന്നു'' 
എന്ന് മ്രനോക്ി ഗോുംഗുലി(ദക്ി
കണഷര്യ ഡേറക്ടര്, ഹ്യൂമന് ഫറ
റ്റ്സ് വോച്്) �റയന്നു. ''സമോധോ
ന�രമോേി വികേോജിക്ോനുള്ള 
സ്വോ�ന്ര്യും അ�ികവഗും ഇല്ലോ
�ോേിതക്ോണ്ിരിക്കുന്ന ഇന്ന
തത് ഇന്ഡര്യേില്, ഒരു സ്വ�
ന് സമൂഹത്ില് ജനോധി��ര്യ 
സ്ഥോ�നങ്ങതള ഉത്രവോദിത്
കത്ോതട നിലനിര്കത്ണ്�ിതന്റ 
പോധോനര്യതത്ക്കുറിച്്, സുപ്രും 
ക�ോട�ി �ി�ച്ചുും ത�റ്റോേ സകന്
ശും ആണ് നല്കുന്ന�്.''(ഹ്യൂമന് 
ഫററ്റ്സ് വോച്്, ന്യൂകേോര്ക്്, 19-
08-20) ''ഒന്നര വര്ഷും മു്് സു
പ്രുംക�ോട�ിേില്നിന്ന് വിരമി
ച് ജസ്റിസ് മദന് ബി. കലോകുര്, 
കലോക്്ഡൗണില്  കുടുങ്ങിേ കു
ടികേറ്റ ത�ോഴിലോളി�ളതട ദേ
ന്രേമോേ ദുരവസ്ഥ �രിഹരിക്കു
ന്ന�ിന് ജുഡ്രഷര്യല് ഇടത�ടല് 
ആവശര്യത്ടുന്ന ത�ോതു �ോല്പരര്യ 
ഹര്ജി, സുപ്രുംക�ോട�ി ഫ�
�ോരര്യും ത�യ് ര്ര�ിതേ എ�ി
ര്ത്തുത�ോണ്് സുപ്രുംക�ോട�ിക്് 
ഒരു 'എ�്' കഗ്ഡ് സമ്മോനി
ച്ചു.''(ഫടുംസ് ഓ�് ഇന്ര്യ 01-06-
20) ''2014ല് ബിതജ�ി സര്ക്ോര് 
അധി�ോരത്ില് വന്നക്ോഴോണ് 
ഈ ജനോധി��ര്യ ധ്വുംസനും ആരും
ഭിച്�്. ഇന്ിരോഗോന്ി സര്ക്ോര് 
മുന്�ോലങ്ങളില് നടത്ിേ നഗ്ന

മോേ ജനോധി��ര്യ ധ്വുംസനവമോ
േി ഇ�ിതന �ോര�മര്യും ത�യ്ോ
തമങ്ിലും �ോര�മര്യങ്ങള് അറപ്പു
ളവോക്കുന്ന�ോണ്. ഇന്ന് നോും സോ
ക്ര്യും വഹിക്കുന്ന�്, എക്സി�്യൂട്ട്ര
വിതന്റ കമല് അധി�ോര ക�ന്ദ്ര്ര
�രണും നടത്ിതക്ോണ്,്  ഇന്ഡര്യ
ന് ജനോധി��ര്യ ഭരണകൂടതത് 
പോകേോഗി�മോേി ഇല്ലോയ്മ ത�
യ്ോന് �ന്�രമോേി രേമിക്കുന്ന 
�ര്മ്മനിര�മോേ ഒരു ശക്ിതേ
േോണ്.''(ജസ്റിസ് എ.�ി.ഷോ, ദ 

വേര് 18-09-20)
''1987 നവുംബര് 28ന് മു ന് 

ഫഹകക്ോട�ി ജഡ്ജിേോേിരു
ന്ന �ി.ശിവശങ്ര്, അകദേഹും 
(നിേമ, ന്ര�ി, �്നി �ോരര്യ) 
മന്ിേോേിരിക്കുക്ോള്, ഫഹദ
രോബോദിതല ബോര് �ൗണ്സിലി
ല് നടത്ിേ പസുംഗും �ിന്ന്രട് 
സുപ്രുംക�ോട�ിതക്�ിരോേ അവ
കഹളനമോേി നിര്രക്ിക്ത്ടൂ
�യണ്ോേി. അകദേഹത്ിതന്റ �ില 
നിര്രക്ണങ്ങളില് ഇവ ഉള്ത്
ടുന്നു: വകരണര്യവര്ഗത്ില്നിന്നു
ള്ള ഘട�ങ്ങള് ഉള്തക്ോള്ളുന്ന 
സുപ്രുംക�ോട�ിക്്,  ഉള്ളവകനോ
ട്, അ�ോേ�് സമ്രന്ോറു�കളോട് 
പ�ടമോേ സഹ�ോ�മുണ്ോേിരു
ന്നു. സ്വോ�ന്ര്യത്ിതന്റ ഗുണകഭോ
ക്ോക്ളോേ വര്യവസോേി�ളതട 
�ിന്തുണകേോടുകൂടി  ഈ രോജര്യ
തത് വകരണര്യ സുംസ്ോരത്ിതന്റ 
പ�ിനിധി�ളോേ ധനി� ബോങ്
ര്മോര്ക്് കൂ്റിതന്റ ക�സില് 

എക്ികയൂട്ീവക് ഉതെരവൊദിതെമപ്പലടണ്ടതൊയി രൂ
�കലപ്പന മചയ്ിട്ള്ള എലൊ സ്ൊ�നങ്ങളുയം സയം
വിധൊനങ്ങളുയം ഉ�കരണങ്ങളുയം  ഇന്നക് ആസൂത്ി
ത�ൊയി നശിപ്പിക്മപ്പടുന്. ലദശീയ �നുഷ്ൊവ
കൊശ കമ്ീഷന് പ്രവർതെനരഹിത�ൊണക്. അലന്
ഷണ ഏജന്സികള് കഴിയുന്ന അവസരങ്ങളി
മേലൊയം ദുരു�ലയൊഗയം മചയ്മപ്പടുന്. റിസർവക് 
ബൊങ്യം ഇേക്ന് കമ്ീഷനുയം സയംശയൊസ്പദ�ൊയ 
രീതിയില മുട്�ടക്ിയിരിക്കുന്നതൊയി ലതൊന്ന്. 
ലകന്ദ്ര വിവരൊവകൊശ കമ്ീഷന് പ്രവർതെനക്��ല. 
ഈ സ�യങ്ങളില ഒരു പ്രധൊന �ങ്കക് വഹിക്ൊ
നക് കഴിയുന്ന �റ്ക് അധികൊരികളുയം സ്ൊ�നങ്ങ
ളുയം നിശബ്ദ�ൊണക്. 

സുപ്രും ക�ോട�ിയതട ഇടത�ടല് 
മൂലും ഉേര്ന്ന നഷ്ട�രിഹോരും ലഭി
ച്ചു. സോമൂഹര്യവിരുദ്ധര്, അ�ോേ�്  
ത�റ നിേമലുംഘ�ര്, സ്ത്ര�തള 
�്രത�ോളത്ി ത�ോന്നവര്, എല്ലോ 
ര്ര�ിേിലമുള്ള �ിന്ിരി്ന്ോരു
തട കൂട്ടും, അവരുതട സ്വര്ഗ്ഗും സുപ്രും 
ക�ോട�ിേില് �തണ്ത്ി.'' (ദ 
വേര് 19-08-20)

ആത്മപരിലശാധന  
അനിവാര്യം 

''നമ്മുതട ജനോധി��ര്യത്ിന് 
ഏതറ ഹോനി�രമോേ�് ജുഡ്രഷര്യ
റിയതട കമലള്ള സമ്മര്ദേമോണ്. 
ഭരണഘടനക്കുകവണ്ി, ഓകരോ 
സ്ഥോ�നവും ജനോധി��ര്യത്ില് 
�ങ്ങളതട സ്ഥോനങ്ങള് ആവര്ത്ി
ച്് സ്ഥിര്ര�രികക്ണ് സമേമോ
ണി�്. നോും ഒരു സ്ഥോ�നതത്
മോത്ും കൂടു�ല് ആരേേിക്കു�യും 
മറ്റുള്ളവതേ അവഗണിക്കു�യും 
ത�യ്യുന്നുകവോ അ�് പശ്നങ്ങള് ഗു
രു�രമോക്കു�യും നമുക്കു�തന്ന 
ഏറ്റവും കൂടു�ല് ഹോനി വരുത്തു
�യുംത�യ്യുും.''(ഡേ് ലി ഒ, 25-03-
20) "ഇത്രുണത്ില്, സുപ്രും
ക�ോട�ിയതട ഒരു സ്വേും നിര്ര
ക്ണും പക�ര്യ�ിച്ചുും പസക്മോ
േിരിക്കുും. ക�ോട�ിയതട അന്
സേിലും നിേമത്ിതന്റ മഹിമേി
ലും വിശ്വോസകച്ോര്ച് ഉണ്ോേിട്ടു
തണ്ന്നുും, അ�് രോഷ്ട്ര്രേക്ോകരോ 
മന്ിമോകരോ നടത്ിേ അ��്ര
ര്ത്ി�രമോേ �രോമര്ശങ്ങളോല
ല്ല, മറിച്് ആവശര്യക്ോര്ക്് കവ
ഗത്ിലും ഗണര്യമോേ അളവിലും 
ന്ര�ി നല്കുന്ന�ിനുള്ള ക�ോട
�ി�ളതട �ഴിവില്ലോയ്മേോലോതണ
ന്നുും വര്യക്മോയും നര്യോേമോയും 
സമ്മ�ികക്ണ്തുണ്്. ക�ോട�ി
�ള്ക്് ഫ��ോരര്യും ത�യ്ോനുള്ള 
�ഴിവില്ലോയ്മ �ോരണും �രിഹോരും 
ഇല്ലോത് �ിന്�ള്ത�ോണ്് ഇന്ന് 
�ലരുും �ഷ്ടത്ടുന്നു. ന്ര�ി വളതര 
നോളോേി നിശബ്ദമോേി നിലവി
ളിക്കുന്നു. നട�ടിക്മ�രമോേ 
�ര്ക്ുംമൂലും നമ്മുതട ന്ര�ിനര്യോേ 
വര്യവസ്ഥേിലള്ള വിശ്വോസും കു
റഞ്ഞു വരുന്നു. നര്യോേോധി�ന്ോരുും 
അഭിഭോഷ�രുും ത�കയ്ണ് ഒരു 
സ്വേുംവിമര്ശനമോണി�്. നമ്മ
ള് ആത്മ�രികശോധന നടത്
ണും.''(ദ വേര് 19-08-20)

P\m-[n-]-Xy-¯n-Â PpUo-jy-dn-bS¡w  
H-cp Øm-]-\hpw hn-aÀ-i-\-§Ä-¡v A-Xo-XaÃ

വാളയാര് മേൺകുട്ടി�ളുമെ ൊ�ാേി�ാക്കള് നെത്തുന് സെരമത് 
േിന്തുണച്ചുമ�ാണ്ന് എഐഎംഎസന്എസന് സംസ്ാന മസക്രട്ടറി 
മ�.എം.ബീവി പ്രസംഗിക്കുന്നു.

(14-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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വേനോട് �ടിഞ്ഞോറത്റയ്ക്കു 
സമ്ര�ും വോളോരുംകുന്നില് നവും
ബര് മൂന്നിന് രോവിതല  മോകവോ
േിസ്റ് എന്ന ക�രില് ഒരോതള 
തവടിവച്ചു ത�ോലത്ടുത്ിേ 
�ണ്ര്കബോള്ട്ട് കസനയതട നട
�ടിതേ ശക്മോേി അ�ല�ി
ക്കുന്ന�ോേി എസ് യസിഐ 
(�മ്യൂ ണിസ്റ്) സുംസ്ഥോനതസക്
ട്ടറി വി.കവണുകഗോ�ോല് ഒരു പ
സ്ോവനേില് അഭിപോേത്ട്ടു. 

സുംഭവത്ിതന്റ േോഥോര്ത്ഥര്യും  
പുറുംകലോ�മറിേോന് സ�ര്യസ
ന്മോേ അകന്വഷണും നടത്
ണും. മുന് സുംഭവങ്ങളതട തവളി
ച്ത്ില് ക�ോല്രസ് അവ�രി
്ിക്കുന്ന ഏറ്റുമുട്ടല് വര്യോഖര്യോനും 
അുംഗ്ര�രിക്ോന് ഒരു �ോരണ
വശോലും  ആവിതല്ലന്ന് അകദേഹും 
കൂട്ടികച്ര്ത്തു. ഈ സര്ക്ോര് 
അധി�ോരത്ില് വന്ന�ിനുകശ
ഷും മോകവോേിസ്റ് �്രവ്രവോദി�
തള കനരിടോതനന്ന ക�രില് നട
ത്ിേ നോല് തവടിവയ്പു�ളിലോ
േി എട്ട് ക�ര് ത�ോലത�യ്ത്ട്ടു. 
ഈ തവടിവയ്പു�തള സുംബന്ി
ച്് ക�ോല്രസ് നല്�ിേിരുന്ന 
വിശദ്ര�രണും വസ്തു�ോവിരുദ്ധ
മോതണന്ന് �ിന്ന്രട് �ല ത�ളി

വ�ളും സ്ഥോ�ിക്കു�യ ണ്ോേി. 
�ഴിഞ്ഞ വര്ഷും വേനോട്ടി

ല്ത്തന്ന ലക്ിടിേിതല റികസോ
ര്ട്ടില് ജല്രല് എന്ന ത�റു്ക്ോ
രതന തവടിവച്ചുത�ോന്ന ഇക� 
ക�ോല്രസ് കസന അന്നുും �റ
ഞ്ഞ�് ഏറ്റുമുട്ടലില് മരണത്ട്ടു
തവന്നോണ്. എന്നോല് ഇക്ോള് 
പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള ശോസ്ത്രേ �രി
കശോധനോ �ലങ്ങള് ക�ോല്രസി
തന്റ ഏറ്റുമുട്ടല് �ഥതേ �ോകട 
�ള്ളിേിരിക്കു�േോണ്. ഇക്ോ
ള് �ടിഞ്ഞോറത്റേിതല തവടി
വയ്പിതന സുംബന്ിച്ചുും ഏറ്റുമുട്ട
ല് നര്യോേും ക�ോല്രസ് ആവര്ത്ി
ക്കു�േോണ്. സുംഭവസ്ഥലകത്
ക്കു �ിരിച് മോധര്യമപവര്ത്�തര 
രണ്ടു �ികലോമ്രറ്റര് അ�തല വച്് 
ക�ോല്രസ് �ടയ�യണ്ോേി. 
ക�ോല്രസിതന്റ വിശദ്ര�രണും 
ഗുരു�രമോേ സുംശേത്ിതന്റ 
മറയ്ക്കുള്ളിലോണ.് ജനങ്ങള്ക്് േോ
ഥോര്ത്ഥര്യമറിേോന് അവ�ോശമു
തണ്ന്ന�ിനോല് സ�ര്യും പുറത്തു
വകന്ന മ�ിേോകൂ.  

ഒരിടതു സര്ക്ോരില് നിന്നുും 
ഒരു �ോരണവശോലും ഉണ്ോ�ോ
ന്�ോടില്ലോത് �ോരര്യങ്ങളോണ് 
ക�രളത്ിതല ക�ോല്രസ് കസ

നേില് നിന്നുും ആവര്ത്ിക്
ത്ടുന്ന�്. അലതനയും  �ോഹ
തേയും യഎ�ിഎ ചുമത്ി തുറു
ങ്ിലടച്  ക�ോല്രസിതന്റ വര്യോഖര്യോ
നങ്ങതള അക��ടി ആവര്ത്ി
ച്് ക�ോല്രസിതന �ിന്തുണച് 
മുഖര്യമന്ിയും കൂട്ടരുും േഥോര്ത്ഥ
ത്ില് കമോദിയതട ഭരണകൂടഭ്ര
�ര�യ്ക്കു നര്യോേും സൃഷ്ടിക്കു�േോണ.് 

ബിതജ�ിയതട സുംസ്ഥോന 
കനതൃ�്വത്ിതന്റ ലജോ�രമോേ 
�ിന്തുണ ഏറ്റുമുട്ടല് ത�ോല�ോ�
�ങ്ങള്ക്് ലഭിച്�് ഇക്ോരണ
ത്ോലോണ്. അലനുും �ോഹയ്ക്കുും 
ജോമര്യും നല്�ിതക്ോണ്് ക�ോട�ി 
നടത്ിേ നിര്രക്ണങ്ങള് സും
സ്ഥോനഭരണതത് നേിക്കുന്നവ
ര് ഗൗനിക്ോന് ക�ോലും �യ്ോ
റോേിട്ടില്ല എന്നോണ് അ�ിനു 
കശഷവും ക�ോല്രസിതന്റ ഭോഗത്തു 
നിന്നുള്ള നട�ടി�ള് വര്യക്മോ
ക്കുന്ന�്. ജനോധി��ര്യധ്വുംസന
ങ്ങള്തക്�ിതരയും �ൗരോവ�ോ
ശകവട്ടയ്ക�ിതരയമുള്ള രോജര്യതമ
്ോടുും നടക്കുന്ന ക�ോരോട്ടതത് 
ദുര്ബ്ബലത്ടുത്തുന്ന നട�ടി�ളി
ല് നിന്നു സര്ക്ോര് �ിന്ിരിേ
ണതമന്ന് വി. കവണുകഗോ�ോല് 
ആവശര്യത്ട്ടു.

hb\mSv shSnhbv]v: bmYmÀ°yw shfn¨¯phcm³  
kXykÔamb At\zjWw \S-¯Ww

�ഴിഞ്ഞ �ോര്ലതമന്റ് ത�രതഞ്ഞടു
്ിനു ത�ോട്ടുമു്് ഭരണഘടനോകഭദഗ�ി
േിലൂതട ബിതജ�ി സര്ക്ോര് ത�ോണ്ടുവ
ന്ന �ത്തുശ�മോനും മുന്നോക്സുംവരണും 
സങ്കു�ി� രോഷ്ട്ര്രേ ലക്ര്യങ്ങകളോതടയ
ള്ളതുും സുംവരണത്ിതന്റ ഭരണഘടനോ
�രമോേ ലക്ര്യതത് നികഷധിക്കുന്നതു
മോണ്. ക�രളത്ിലോ�തട്ട വിദര്യോഭര്യോസ
രുംഗത്് �ഴിഞ്ഞ വര്ഷും നട്ോക്ിേ 
ഈ �ത്തുശ�മോനും മുന്നോക്സുംവരണും 
ഇക്ോള് ത�ോഴില്രുംഗത്തുും നട്ോക്ോന് 
എല്ഡിഎ�് സര്ക്ോര് �്രരുമോനിച്ി
രിക്കു�േോണ്. 

സുംവരണവമോേി ബന്ത്ട്ട് രോജര്യ
ത്തു നിലനില്ക്കുന്ന അസ്വസ്ഥ��തള 
വ്രണ്ടുും വഷളോക്കുന്ന പു�ിേ കഭദഗ�ി 
ക�രളത്ില് നട്ോക്ിതക്ോണ്് സര്
ക്ോര് രോഷ്ട്ര്രേ മു�തലടു്ിനു �ച്മുറുക്കു
�േോതണന്ന് എസ്.യസി. ഐ(�മ്മ്യൂ
ണിസ്റ്) സുംസ്ഥോന തസക്ട്ടറി വി.കവ
ണുകഗോ�ോല് ഒരു പസ്ോവനേില് �റ
ഞ്ഞു. ആസന്നമോേിരിക്കുന്ന ത�രതഞ്ഞ
ടുപ്പു�ളില് �ില വിഭോഗങ്ങതള ത�റ്റിദ്ധ
രി്ിച്് കവോട്ട് കനടോനുള്ള �ന്ും മോത്
മോണി�്.  

ആത�യള്ള നൂറു ശ�മോനത്ിതന്റ 
�ത്തു ശ�മോനമോണ് മുന്നോക് സുംവര
ണത്ിനു ന്രക്ിവയ്ക്കുന്നത�ങ്ില്, അതു 
സുംവരണ വിഭോഗങ്ങളതട നിലവിലള്ള 
വിഹി�തത് നിശ്േമോയും കുറയ്കോനിട 

വരുത്തുും. അ�ിനോല് �ത്തുശ�മോനും 
മുന്നോക് സുംവരണതമന്ന �്രരുമോനും 
�ിന്വലിക്ണും.   �രിത്�രമോേ �ോ
രണങ്ങളോല് സോമൂഹര്യമോേ �ിന്നോക്ോ
വസ്ഥയും ജോ�്രേമോേ വികവ�നവും 
അടിച്മര്ത്ലും അനുഭവിച്ിരുന്ന ജന
വിഭോഗതത് മുഖര്യധോരേിതലത്ിക്കു�, 
അവരുതട സോമൂഹര്യ പോ�ിനിധര്യും ഉറ്ോ
ക്കു� എന്ന�ോേിരുന്നു സുംവരണത്ി
തന്റ ലക്ര്യും. അ�ിനോലോണ് സോ്ത്ി
�മോേ �ിന്നോക്ോവസ്ഥ, ഭരണഘടന 
വിഭോവനും ത�യ് സുംവരണത്ിതന്റ മോ
നദണ്ഡമോ�ോത� സോമൂഹര്യ�ിന്നോക്ോവ
സ്ഥ മോനദണ്ഡമോേ�്. ഒരു ദോരിദ്ര്യ നിര്
മ്മോര്ജന �രി�ോടിേോകേോ ത�ോഴില്
ദോന �ദ്ധ�ിേോകേോ സുംവരണതത് വി
ലേിരുത്ിേോല് സോ്ത്ി� �ിന്നോ
ക്ോവസ്ഥതേ അ�ിതന്റ മോനദണ്ഡമോക്കു� 
എള്മോകുും. പു�ിേ ഭരണഘടനോകഭദ
ഗ�ി അവലുംബിച്ിട്ടുള്ള�് ഈ �ോഴ്ച്ോ
ട് ആണ്. അ�ിനോല് അതു സുംവരണ
ലക്ര്യതത് നിരോ�രിക്കുന്നു. അകദേഹും 
പസ്ോവനേില് തുടര്ന്നു �റഞ്ഞു. 

 മു�ലോളിത് സോമൂഹര്യവര്യവസ്ഥ സൃ
ഷ്ടിക്കുന്ന ത�ോഴിലില്ലോയ്മ, ദോരിദ്ര്യും, വി
ദര്യോഭര്യോസമില്ലോയ്മ തുടങ്ങിേ ന്രറുന്ന ജ്രവി� 
പശ് നങ്ങളതട അടിസ്ഥോന �രിഹോരും 
സുംവരണമല്ല. മു�ലോളിത് രോഷ്ട്ര്രേ 
ശക്ി�ള് സുംവരണും ഒരു �രിഹോരമോ
േി അവ�രി്ിക്കുന്ന�് ജനങ്ങതള �മ്മി

ലടി്ിക്കു� എന്ന ന്ര�മോേ ലക്ര്യകത്ോ
തടേോണ.് മു�ലോളിത്ത്ിതന്റ അടിസ്ഥോ
നപ�ിസന്ിക്കു പുറതമ നിേമനനികരോ
ധനവും വിദര്യോഭര്യോസകമഖല ഉള്്തടയ
ള്ളവയതട ലക്കുത�ട്ട സ്വ�ോരര്യവല്ക്ര
ണവും ത�ോഴിലില്ലോയ്മതേയും വിദര്യോഭര്യോ
സമില്ലോയ്മതേയും സ് ക�ോടനോത്മ�മോേ 
സ്ഥി�ി േിതലത്ിക്കുക്ോള്, വളതര 
ചുരുങ്ങി തക്ോണ്ിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങ
ളതട ക�രില് �മ്മിലടിക്കുന്ന�്  മു�ലോ
ളിത്തത് സഹോേിക്കു� മോത്മോതണ
ന്ന് സോധോരണക്ോരോേ എല്ലോ വിഭോഗും 
ജനങ്ങളും മനസേിലോക്ണും. സുംവരണ
ത്ിലൂതട ലഭിക്ോനിടയള്ള അവസരങ്ങ
ളതട നൂറു മടതങ്ങങ്ിലും മു�ലോ ളിത്ന
േങ്ങളിലൂതട ഇല്ലോ�ോക്ിേിട്ടുതണ്ന്ന 
േോഥോര്ത്ഥര്യും നോും �ിരിച്റിേണും. ഒരു 
നിമിഷുംക�ോലും ഫവ�ോത� ഈ മു�
ലോളിത് നേങ്ങള്തക്�ിതര ക�ോരോടി 
അവതേ �രോജേത്ടുത്ി വന്ക�ോ�ി
ലള്ള അവസരങ്ങളതട സൃഷ്ടിക്കുകവണ്ി 
സര്ക്ോരു�ളില് ജന�്രേ സമ്മര്ദേും 
ത�ലത്തു� എന്ന�ോണ് അടിേന്ര രോ
ഷ്ട്ര്രേ �ടമ. ത�ോഴിലോളി�തള കൂട്ടകത്ോ
തട �ിരിച്ചുവിടുന്ന, ത�ോഴിലോളി�ളതട 
എണ്ണും ഭ്രമമോേി തവട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന�ിനോ
േി നിലവിലള്ളവതരതക്ോണ്് 16 മണി
ക്കൂര് വതര �ണിതേടു്ിക്കുന്ന ക�ോര്്
കററ്റുനേങ്ങള്തക്�ിതരേോേിരിക്ണും, 
സ്വ�ോരര്യവല്ക്രണത്ിതന്റയും നിേമ

നനികരോധനത്ിതന്റയും ഭരണകൂട നേ
ങ്ങള്തക്�ിതരേോേിരിക്ണും ക�ോരോ
ട്ടും. എല്ലോവര്ക്കുും ത�ോഴില്, ഏവര്ക്കുും 
വിദര്യോഭര്യോസതമന്ന ആവശര്യത്ിനോേി 
ജനവി�ോരും ഒരുമി്ിക്ത്ടണും. 

 സോമൂഹര്യ �ിന്നോക്ോവസ്ഥ ഉേര്ത്തു
ന്ന�ിലും സുംവരണത്ിനു നിര്വ്ഹി
ക്ോന് �ഴിയന്ന �ങ്് �രിമി�ും മോത്
മോണ.് അ�ിനോലോണ് സുംവരണത്ിതന്റ 
ഏഴു ��ിറ്റോണ്ടു �ിന്നിടുക്ോഴുും കദശ്രേ 
�ലത്ില് സുംവരണവിഭോഗങ്ങളതട �ി
ന്നോക്ോവസ്ഥ ദേന്രേമോേ സ്ഥി�ിേില് 
തുടരുന്ന�്. സമൂഹതത് ആത� സ്പര്ശി
ക്കുന്ന ഉദോത്മോേ ജനോധി��ര്യവല്ക്
രണത്ിലൂതട മോത്കമ എല്ലോ �ൗരന്ോ
രുും തുലര്യ�ദവിേികലക്് ഉേര്ത്ത്ടൂ. 
ഉല്കൃഷ്ടമോേ ജനോധി��ര്യ മൂലര്യങ്ങളതട 
അടിസ്ഥോനത്ില് വിപുലമോേ ജനോധി
��ര്യ അവ�ോശങ്ങള്ക്കുും ജ്രവി�പശ് ന
ങ്ങളതട �രിഹോരത്ിനുും കവണ്ി സങ്കു
�ി�മോേ എല്ലോ മകനോഭോവങ്ങള്ക്കുും 
അ�്ര�മോേി ജനങ്ങള് ഒരുമിക്കുക്ോ
ഴോണ് സമൂഹത്ിതന്റ സമഗ്മോേ ജനോ
ധി��ര്യവല്ക്രണത്ിനു വഴി ത�ളി
യ�. അടിയറച് ജഫന�ര്യത്ിലൂതട മു
�ലോളിത് രോഷ്ട്ര്രേ ശക്ി�ളതട ന്ര�
ലക്ര്യങ്ങതളയും നേങ്ങതളയും �രോജേ
ത്ടുത്ോനോേി ത�ോരുതുവോന് നിര്ദ്ധന
രുും സോധോരണക്ോരുമോേ ബഹുഭൂരി�
ക്ും ജനങ്ങകളോടുും അഭര്യര്ത്ഥിക്കുന്നു.
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പരിസ്ഥി�ിതേ ��ര്ക്കുന്ന 
��ിനോേിരങ്ങതള കുടിതേോഴി
്ിക്കുന്ന ത�റേില് �ദ്ധ�ിതക്
�ിതര ക�രളത്ില് ഉേര്ന്നു വരു
ന്ന പ�ികഷധ സമരങ്ങളതട ഭോ
ഗമോേി സോുംസ്കോരി�ഫ�തൃ� 
സുംരക്ണ സമി�ിയതട ആഭി
മുഖര്യത്ില് �ിരുവല്ല ഇരവിക�
രൂരില് അനിശ്ി� �ോല സ�ര്യോ
ഗ്ഹസമരും ആരുംഭിച്ചു.   ആകന്റോ 
ആന്റണി എും�ി ഉദ്ഘോടനും 
ത�യ്തു. പമുഖ�രിസ്ഥി�ി പവര്
ത്�ന് സി.ആര് ന്രല�ണ്ഠന് 
മുഖര്യപഭോഷണും നടത്ി. ആദര്യ
ദിന സ�ര്യോഗ്ഹി�ളോേി ജില്ലോ 
�ഞ്ചോേത്് ഫവസ് പസിഡന്റ് 
കജോര്ജ് മോമ്മന് ത�ോണ്ടൂര്, ക�രള 
ക�ോണ്ഗ്സ ്സുംസ്ഥോന കന�ോവ് 
കറോേി �ോണ്്ിള്ള, ബിതജ�ി 
ഇരവിക�രൂര് �ഞ്ചോേത്് �മ്മി
റ്റി പസിഡന്റ് ത�.എസ്.ശങ്ര

്ിള്ള, സോുംസ്ോരി� ഫ�തൃ� 
സുംരക്ണ സമി�ി പസിഡന്റ് 
വി.എും. കജോസ�്, എസ് യസി 
ഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ്) ജില്ലോ തസക്
ട്ടറി എസ്.രോജ്രവന് എന്നിവര് 
�തങ്ടുത്തു. മുന് എുംഎല്എ കജോ 
സ� ്എും. പുതുകശരി, ജില്ലോ �ഞ്ചോ
േത്് പസിഡന്റ് അന്നപൂര്ണോ 
കദവി,യഡിഎ�് ത�േര്മോന് വി
ക്ടര് ടി.ക�ോമസ്, എഐഎുംഎ
സ്എസ് ജില്ലോ തസക്ട്ടറി എസ്. 
രോധോമണി, എസ്എന്ഡി�ി യൂ
ണിേന് തസക്ട്ടറി അനില് എസ് 
ഉഴത്ില്, എും.ത� രഘുനോഥന് 
നോേര്, അന്രഷ് വി. ത�റിേോന്. 
അഡ്വ.എസ.്വിജേകുമോര്, സമി�ി 
കന�ോക്ളോേ �ി.എസ.്വിജേന് 
പകമോദ് �ിരുവല്ല, അരുണ് ബോബു 
അ്ോടി, ഷിനു ത�റിേോന് ഇര
വിക�രൂര് തുടങ്ങിേവര് സുംസോ
രിച്ചു.
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സഖാവന് എസന്. രാധാെണി ഇരവിശേരൂരില് പ്രസംഗിക്കുന്നു


