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എങ്ങലന ഒരു മൂന്ന് വരി നിയമം ല

ോടതി

ോശം
ളിലല അഴിമതി എന്നിവ

ോണ്ട് ഇലലോതോക്കോന് ആ

Google Group : http://groups.google.com/group/RightToRecall?pli=1
Facebook- http://www.facebook.com/home.php?sk=group_154461117936671
Forum- http://forum.truthsofindia.com
Orkut Community : http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=21780619
Rajiv Dixit ji on Right to Recall :
http://www.youtube.com/watch?v=pL-DoRQmcl0
http://www.youtube.com/watch?v=EywTrIr3-Mc
എന്തോണു Citizens Vioce/ ജനതയുലട ശബ്ദം?(RTI-2) എന്തോണു ഒരു ക
ഗ്

ും

ോണ് വിളി യുലട

ോധോനയം?

(RTI-2) Citizens Vioce/ ജനതയഽീട ശബ്ദം എന്ന ഒരഽ മാന്ന് വര഻ ന഻യമം ഞഺന്
 ന഻ങ്ങളുീട
മഽന്ന഻ല്
 വയ്ക്കഽന്നഽ. അത഻നഽ പ്പധഺനമപ്ര഻, മഽഖ്യമപ്ര഻ എന്ന഻വരഽീട ഒരഽ ഒെ഻ീെ
മഺപ്തം ആവശയുമ ഉണ്ടഺകഽന്നഽള്ളൂ. അലലഺീത ന഻യമ ന഻ര്മഺണത്ത഻ീെ ആവശയം
ഉണ്ടഺകഽന്ന഻ലല. മാന്ന് വര഻ (RTI-2)

(Citizens Vioce/

ജനതയഽീട ശബ്ദം) ന഻യമത്ത഻ീെ

ഉപുയഺഗീമര്
? ഈ മാന്ന് വര഻ ന഻യമം മാലം ദഺര഻പ്ദയന഻ര്മഺര്ജനം ുപഺല഼ി഻ീല
അഴ഻മത഻ കഽറയ്ക്കല്
 കാടഺീത ുകഺടത഻കള഻ീലയഽം മറ്ും അഴ഻മത഻ സവജന പക്ഷപഺദം
എന്ന഻വീയ കഽറകഽകയഽം 4-6 മഺസം ീകഺണ്ട് വ഻ദയഺഭ്യഺസ പഽുരഺഗത഻ ുനടഽവഺനഽം
എങ്ങീന സഹഺയ഻കഺം? ഒരഽ പീക്ഷ അങ്ങീന ഒരഽ ന഻യമം സഺദ്ധ്യമഺുണഺ? അങ്ങീന
ഒന്നഽഉീണ്ടങ്ക഻ല്
 തീന്ന എര് ീകഺണ്ട് ബഽദ്ധ്഻ജ഼വ഻കള്ക്
 ആരഽം തീന്ന അത഻ീനകഽറ഻ച്ച്
പറയഺത്തീതരഽീകഺണ്ടഽ? ആരഽം ഇങ്ങീന ഒരഽ ന഻യമവഽം ആയ഻ മഽുന്നഺെു വന്ന഻ലല
എന്നതഽതീന്നഅങ്ങീനഒരഽന഻യമംസഺദ്ധ്യമലലഎന്നത഻ന്ീതള഻വുലല?
Citizens Vioce/ ജനതയുലട ശബ്ദം നിയമം - രൂ

1

കരഖ

മഽുന്നഺെു വയ്ക്കഽന്ന ഈ രാപുരഖ്യ഻ല്
 ആീക മാന്ന് െെങ്ങളഺണ് ഉള്ളത്
ീപ്ശദ്ധ്഻കഽക മാന്നഺമുത്തത് പ്പഖ്യഺപനം മഺപ്തമഺണഽ. അത഻നഺല്
 തീന്ന ഈ ന഻യമത്ത഻ല്

ആീകരണ്ടഽെെങ്ങീളഉള്ളൂ.
#
1

ഉുദയഺഗസ്ഥന്

കളക്ടര്

അീലലങ്ക഻ല്

അുദ്ധ്ഹത്ത഻ീെ
ക്ലഺര്ക്

2

തഹസ഼ല്ദഺര്

അീലലങ്ക഻ല്

അുദ്ധ്ഹത്ത഻ീെ
ക്ലഺര്ക്

3

------

െെം
സമ്മത഻ദഺന അവകഺശം ഉള്ള ഒരഽ ്പ്ത഼, ദള഻തന്, വിദ്ധ്ന്, കര്ഷകന്,
സമ്മത഻ദഺന
അവകഺശമഽള്ള
ഏുതഺരഽ
സഺധഺരണ
ീപൌീരനഽം
വ഻വരഺവകഺശ ന഻യമ പ്പകഺരമഽള്ള ഒരഽ പരഺത഻/അുപക്ഷ കളക്ടര്ീട
മഽന്ന഻ല്

അീലലങ്ക഻ല്

അത഻യഺനഽള്ള
ക്ലഺര്ക്

ഇീെ
മഽന്ന഻ല്

സമര്െ഻കഽു ഺള്ക്
 അത഻നഽള്ള സ഼ര഻യല്ന ര്
 നല്ക഻ ആ അുപക്ഷ
പ്പധഺന മപ്ര഻ യഽീട ീവബ്ൂസറ്് ഇല ുരഖ്ീെടഽത്തണം. ഇത഻നഽ 20/-
രാപഈടഺകഺവഽന്നതഺണ്.
സമ്മത഻ദഺന അവകഺശം ഉള്ള ഒരഽ ്പ്ത഼, ദള഻തന്, വിദ്ധ്ന്, കര്ഷകന്,
സമ്മത഻ദഺനഅവകഺശമഽള്ളഏുതഺരഽസഺധഺരണീപൌീരനഽംഇലീക്ഷന്

ത഻ര഻ച്ചറ഻യല്
 കഺര്ഡഽമഺയ഻ വന്നഽ RTI അുപക്ഷയ഻ുേല്
 ീയ്-ുനഺ
എന്ന ുെഺദയത്ത഻നഽ  ുക്ലഺ് 1 പ്പകഺരം  അുപക്ഷ഻ച്ചഺല്
 തഹസ഼ല്ദഺര്

3/-രാപഅടച്ചുരസ഼ത്ൂകപറ്഻പ്പധഺനമപ്ര഻യഽീടീവബ്ൂസറ്്ഇല
അഭ്഻പ്പഺയം ുരഖ്ീെടഽത്തഺവഽന്നതഺണ്. തഹസ഻ല്ദഺര്
 ീപൌരന്നഽ
ത഻രഽത്തഽവഺനഽള്ള അവസരവഽം 3/- രാപ അടച്ചു രസ഼ത് ൂകപറ്഻
ീകഺടഽുകണ്ടതഺണ് BPL കഺര്്
 ഉള്ളവര഻ല്
 ന഻ന്ന് ഒരഽ രാപ
ഈടഺക഻യഺല്
മത഻.
ഇീതഺരഽ ുരീ ീരണ്ടം ത഻നഽള്ള ഉപഺധ഻ ആയ഻ര഻കഽകയ഻ലല ീയ്-ുനഺ
ുെഺദയത്ത഻നഽള്ള
ഉത്തരങ്ങള്ക്

പ്പധഺനമപ്ര഻ുകഺ
മഽഖ്യമപ്ര഻ുകഺ

ഉുദയഺഗസ്ഥര്ുകഺ ജ്ജ഻ മഺര്ുകഺ മറ്ും അനഽസര഻ീകണ്ടത഻ലല 37
ുകഺട഻ സമ്മത഻ദഺയകരഺയ ്പ്ത഼കള്ക്
, ദള഻തര്, വിദ്ധ്ര്, പഺവീെെവര്,
കര്ഷകര്
 അീലലങ്ക഻ല്
 37ുകഺട഻ സഺദഺരണ ജനങ്ങള്ക്/ീപൌരേഺര്
 ീയ്
എന്ന് രജ഻സ്റ്റര്
 ീെയ്ക്തഺല്ുപഺലഽം പ്പധഺനമപ്ര഻ക് അങ്ങീന ഒരഽ
സതയവഺങ്മാലത്ത഻നഽുമല്
 ഒെ഻ടണം എന്ന഻ലല. നടപട഻ എടഽകഽകുയഺ
എടഽകഺത഻ര഻കഽകുയഺ പ഻േഺരഽകുയഺ മഺരത഻ര഻കഽകുയഺ ആവഺം.
പ്പധഺനമപ്ര഻യഽീടത഼രഽമഺനംഅവസഺനുത്തതഺയ഻ര഻കഽം.

Citizens Vioce/ ജനതയഽീടശബ്ദംഎന്നഺന഻യമീത്തഞഺന്
ഇങ്ങീനെഽര഻ക഻െറയഽന്നഽ


ഒരഽ വയക്ത഻ ആപ്ഗഹ഻കഽന്നഽീവങ്ക഻ല്
 20/- രാപക് കളക്ടറഽീടആെ഻സ഻ല്
 ന഻ന്ന് RTI
അുപക്ഷപ്പധഺനമപ്ര഻യഽീടീവബ്ൂസറ്യ഻ല്
ഇടഺവഽന്നതഺണ്.



RTI അുപക്ഷ പ഻രഽണയ്ക്കഽന്നഽീവങ്ക഻ല്
 തഹസ഻ല്ദഺരഽീട ആെ഻സ഻ല്
 ീെന്നഽ 3/രാപക്പ഻രഽണരജ഻സ്റ്റര്
ീെയ്യഺവഽന്നതഺണ്.



സമ്മതമഺണ്

എന്ന

എണ്ണത഻നഽുമല്


പ്പധഺനമപ്ര഻ക്

നടപട഻

എടഽകഽകുയഺ

എടഽകഺത഻ര഻കഽകുയഺആവഺം.
2

ഇഗ്തമോഗ്തകമോ?
അീത ഇപ്തമഺപ്തം കാടഽതല്
 ഒന്നഽമ഻ലല. എന്നഺല്
 ുെഺദയം എരഺീണന്നഺല്


ഇപ്പകഺരീമഺരഽ ീവറഽം മാന്നഽ വര഻ ന഻യമത്ത഻നഽ ദഺര഻പ്ദ഻യം എന്നഺ രാക്ഷമഺയ
പ്പശ്നത്ത഻ന് പര഻ഹഺരം കീണ്ടത്തഺന്
 ആവഽം? എങ്ങീന അപ്ത തീന്ന രാക്ഷംമഺയ
പ്പശ്നങ്ങള്ക്
 ആയ ുപഺല഼സ഻ലഽം ുകഺടത഻യ഻ലഽം മറ്ുമഽള്ള അഴ഻മത഻ ഇലലഺതഺകഺന്

ആവഽംഎന്നതഺണ്.
ഈ 3 വര഻ ന഻യമത്ത഻നഽ എലലഺ പ്പശ്നങ്ങളും പര഻ഹര഻കഺവഽന്നതഺണ്ന്.
പഺശ്ചഺതയ രഺജയങ്ങള഻ലഽം, ഇപ്പകഺരമഽള്ള  ന഻യമം മാലം പര഻ഹര഻കീെെത഻ീന
ക഻ര഻ച്ചു 300 തഺളുകളുള്ള ഒരഽ പഽ്തകവഽം അത഻ീനകഽറ഻ച്ചുള്ള ുലഖ്നങ്ങളും
ഞഺന്
 എഴഽത഻യ഻െ഻ണ്ട്. അവ http://www.righttorecall.info/301.pdf. യ഻ല്
 ലഭ്യമഺണ്.

എന്നഺല്
 ഒരഽ വഺയനകഺരന് IMO മനസ഻ലഺകഽവഺന്
 വഺയന മഺപ്തം മത഻യഺയ഻
എന്ന഻ര഻ക഻ലല. ു
മഽുന്നഺെു

ഺണ്
 വഴ഻യ഻ലല െര്ച്ച അന഻വഺരയമഺണ്.എന്നഺല്
 ഞഺന്


വയ്ക്കഽന്ന

Citizens

ജനതയഽീട

Vioce/

ശബ്ദം

മറ്ു

ന഻യമങ്ങളും

ുലഖ്നങ്ങള഻ലാീടയഽം വ഻ശദ഼കര഻കഺന്
 സഺധയമഺുണഺ? ഇലല. കഺരണം ഇീതഺരഽ പഽത഻യ
ന഻യമവഽമഺയ഻ മഽുന്നഺെു വരഽു
സവഺഭ്ഺവ഻കമുലലഺ.

ഺള്ക്
 അനഽവഺെകന് അീതകഽറ഻ച്ച് സംശയമഽണ്ടഺകഽക

പപ്പുതയക഻ച്ചു

സഺമാഹ഻കം

കഺരയപ്പഺപ്ത഻

എന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള

കഺരയങ്ങള്ക്
 ഉദ്ദഺ: ത഼പ്വവഺദം കഽറകഺനഽള്ള ുപഺെ മഽുന്നഺെു ീകഺണ്ടഽവരഽു

ഺള്ക്


അത഻ീനകഽറ഻ച്ചുള്ള സംശയങ്ങള്ക്
 മറ്ുള്ളവര്കഽണ്ടഺവഺം “ഇത് അഴ഻മത഻ കാെഺന്

ഇടവര഻ുലല?”

മഽതലഺയ

സംശയങ്ങള്ക്
.

െ഻ലയഺളുകള്ക്ക്

അങ്ങീന

യഽള്ള

ഒരഽ

ന഻യമീത്തകഽറ഻ച്ച് സംശയമഽണ്ടഺവഺം ഇങ്ങീന ഒരഽ ന഻യമം മാലം ത഼പ്വവഺദം 10%
എങ്ക഻ലഽം കഽറയഽുമഺ എന്ന തരത്ത഻ല്
 ഉള്ള സംശയം. ഇങ്ങീന ഉള്ള സംശയങ്ങള്ക്ക്
ീപെന്നഽതരം

പറയഽവഺന്


ആവഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ല്


വഺയനകഺര്ക്

അത്

തഽടര്ന്ന്

വഺയ഻കഽവഺനഽള്ള തഺത്പരയം നഷ്ടീെുെകഺം. കണക഻ന്ീറ ത഻യറത്ത഻നഽ ൂസ്എീ

ക്റ്്
ുറ്ഺ ശക്ത഻ുയഺ ഉണ്ടഺവ഻ലല. ഉദ്ദഺ: പ്ത഻ുകഺണീത്തകഽറ഻ച്ചുള്ള ഒരഽ ത഻യറ഻ 97%

അലല 100% ശര഻യഺണ്. മഺപ്തമലല അങ്ങീന ഒന്ന് വിത്തത്ത഻ീെ ഒരഽ ത഻യറീത്ത
പ്പത഻കാലമഺയ഻ബഺധ഻കഽകയഽമ഻ലല.അത഻നഺല്
 തീന്നകണക഻ന്ീറത഻യറംവഺയ഻കഽന്ന
ഒരഺള്ക്ക് അത഻ന്ീറ ശര഻ ീതറ്ുകീള സംശയ഻ുകണ്ട഻ വര഻ലല. പീക്ഷ മഽുന്നഺെ്
ീകഺണ്ടഽവരഽന്ന

ഒരഽ

ത഻യറത്ത഻നഽ

ൂസ്-എീ

ക്റ്്

ഉീണ്ടങ്ക഻ല്


രെനകള്ക്


വഺയ഻കഽന്നത്ീകഺണ്ട്ഒരഽഅര്ഥവഽമഽണ്ടഺവഽകയ഻ലല.നഺംഎതുയഺീകതവണഅവ
മനസ഻രഽത്ത഻ വഺയ഻ച്ചഺലഽം കഺരയം ഉണ്ടഺവഽകയ഻ലല അത഻നഺല്
 തീന്ന പര്പരമഽള്ള
െര്ച്ചകള്ക്
 അതയഺുപക്ഷ഻കമഺയ഻വരഽന്നഽ അത് ു

്ബഽക് ു

പ്ഗാെ്
ഇലഽംമഽകള഻ല്
പറഞ്ഞല഻ങ്കഽകള഻ലഽംീെയ്യഺവഽന്നതഺണ്.

ഺറത്ത഻ലഽം ഗാഗ഻ള്ക്


3

ഇന്തയയിലല

എലലോ

ഗ്

കയോജനലപ്പടുത്തോന്

ല

ൌരന്മോര്ക്കും

ഇന്റര്ലനറ്റ്

ഉലണ്ടങ്കില്

മോഗ്തകമ

നിയമം

ഴിയൂ?

എന഻ക് ലഭ്഻കഽന്ന ഏറ്വഽം ീതറ്ഺയഺ ുെഺദയം ആണ഻ത്. ഞഺന്
 ഇത഻ീന ഏറ്വഽം
ീതറ്ഺയുെഺദയംഎന്ന് പറയഽന്നീതീരന്നഺല്
 ന഻യമംപൌരനഽംഇന്റര്ീനറ്് ുവണീമന്ന്
അനഽശഺസ഻കഽന്ന഻ലല.

ഇന്റര്ീനറ്്

ഉീണ്ടങ്ക഻ലഽം

ഇീലലങ്ക഻ലഽം

ീപൌരന്

തഺലഽക്

ആെ഻സ഻ല്
 ീപഺയ്ക് ീയ്-ുനഺ  പരഺത഻ /സതയവഺങ്മാലം രജ഻സ്റ്റര്
 ീെുയ്യണ്ടതഽണ്ട്.
അത഻നഺല്
തീന്നഈന഻യമീത്തഉപുയഺഗ഻കഺന്
ഇന്റര്ീനറ്്ുവണ്ടഺതഺയ഻വരഽന്ന഻ലല.
അത഻നഺല്
 തീന്ന ഒരഽ വയതഺസവഽം ഉണ്ടഺവഽന്ന഻ലല. മഺപ്തമലല 18 വയിു കഴ഻ഞ്ഞ
ഏീതഺരഽ

ഇരയഺകഺരനഽം

ഇന്റര്ീനറ്്

ഈ

ഉീണ്ടങ്ക഻ല്


ന഻യമം

ഉപുയഺഗ഻കഺവഽന്നതഺണ്.

സതയവഺങ്മാലങ്ങള്ക്


സവരമഺയ഻

സഽഖ്മഺയ഻

വഺയ഻ച്ചു

മനസ഻ലഺകഺവഽന്നതഺണ്. ഇലലഺത്തവര്ക് പീക്ഷ ഇന്റര്ീനറ്് ഉള്ള ഒരഺളുീട സഹഺയം
കാട഻ുയത഼രാ.
എങ്ങലനയോണ് Citizens Vioce/ ജനതയുലട ശബ്ദം മൂന്നു-നോലു മോസത്തിനുള്ളില് ദോരിഗ്ദയം

4

ഇലലോതോക്കുന്നത്??
പ്പഥഺന മപ്ര഻ Citizens Vioce/ ജനതയഽീട ശബ്ദം ന഻യമം പഺ്
 ആകഽന്നത഻ുനഺെം ഞഺന്

ഏകുദശം 200 സതയവഺങ്മാലങ്ങള്ക്
 സമര്െ഻കഽം ആദയീത്ത സതയവഺങ്മാലീത്ത ഞഺന്

MRCM (Minaral Royalty for Citizen and Military-ധഺതഽകളുീട അവകഺശം പൌരേഺര്കഽം
ീസനകള്ക്കഽം) എന്ന് ഞഺന്
 വ഻ള഻കഽന്നഽ. MRCM സതയവഺങ്മാലം ഏഴഽ പഽറങ്ങള഻ല്

ഉള്ക്ീകഺള്ള഻കഺവഽന്ന ഒരഽ പ്പുമയമഺണ്. അതഽ http://www.righttorecall.info/301.pdf ഇല

ലഭ്യമഺണ്.

ന഻ര്ുദ്ദശ഻കീെെ

MRCM

ന഻യമം

ീപൌരേഺര്ക്

ധഺതഽകളുീട

അവകഺശങ്ങളും ഗവീെന്് ഓഫ് ഇരയ-GoI യഽീട സ്ഥല വഺടകകളും ലഭ്഻കഽവഺനഽള്ള
ഒരഽ ഉുദയഺഗസ്ഥ തല സംവ഻ധഺനം ന഻ര്ദ഼ഷ഻കഽന്നതഺണ്. ഉുദ്ദ: ഡ഻സംബര്
 2008
ധഺതഽകളുീട വരഽമഺനം ഭ്ാമ഻യ഻ുേലഽള്ള വഺടകയഽീട ഇനത്ത഻ല്
 30000 ുകഺട഻ രാപ
ആയ഻രഽന്നഽ വരഽമഺനം. ന഻ര്ുദ്ദശ഻കീെെ ഈ ന഻യമം വരഽകയഺീണങ്ക഻ല്
 10000ുകഺട഻
രാപ

ീസനകള്ക്കഽം

20000

ുകഺട഻

രാപ

സഺധഺരണ

ജനങ്ങള്ക്കഽം

വ഻ഭ്ജ഻ച്ചു

നല്ുകണ്ടതഺയ഻ വരഽന്നഽ. അതഽ ഓുരഺ ീപൌരന് ുവണ്ട഻യഽം അവരഽീട സ്ഥലീത്ത SBI
ബഺങ്ക് അകൌണ്ട്
 ട഻ുലഺ ുപഺസ്റ്റ്
ഓ

഼് ബഺങ്ക് അകൌണ്ട്
 യ഻ുലഺ ലഭ്഻കഽന്നഽ. ഓുരഺ

പ്പഺയപാര്ത്ത഻ആയീപൌരന്മഺസംഒരഽതവണീവച്ച് ഈതഽകപ഻ന്വല഻കഽവഺന്

ുപഺകഽന്നഽീവങ്ക഻ല്
 തീന്ന ആീക 100000 aഅധ഻കം ക്ലഺര്കഽകളീയ അധ഻കം ുവണ്ട഻
വരഽന്നഽള്ളൂ. ഇുെഺള്ക്
 ആീകയഽള്ള SBI ജ഼വനകഺര്
 ഏകുദശം 300000 ആണ്. മറ്ു
ീപഺതഽ

ുമഖ്ലഺ

ബഺങ്കഽകള്ക്


എലലഺ

കാട഻

ഏകുദശം

600000

ഉുദയഺഗസ്ഥര്


ഉണ്ടഺവഽം.അത഻നഺല്
 തീന്ന MRCM നഽ മഺപ്തം ുവണ്ട഻ വരഽന്ന ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട എണ്ണം
അധ഻കംആകഽന്ന഻ലല.
ഞഺന്


വഺയനകഺരുനഺട്

ആവശയീെടഽന്നഽ

ഈ

ുെഺദയത്ത഻ന്

ഉത്തരം

നല്ക഻യത഻നഽുശഷംമഺപ്തംതഽടര്ന്നഽവഺയ഻കഽക.
ക
1

ോദയത്തിന്

ോരണമോയ

ോരയങ്ങള്

പ്പധഺനമപ്ര഻ക് Citizens Vioce/ ജനതയഽീടശബ്ദംന഻യമംന഻ര്ബന്ധമായമഺയഽംഒെ഻ീടണ്ട഻

വരഽന്നഽ.
2

അങ്ങീന എന്നഺല്
 ഞഺന്
 MRCM സതയവഺങ്മാലം ഞഺന്
 പ്പധഺന മപ്ര഻ യഽീട

മഽന്ന഻ല്
ന഻ര്ീടി഻കഽകയഽംീെയ്യുന്നഽ

3

ഇുെഺള്ക്
 മീറ്ഺരഽ ുലഖ്നത്ത഻ല്
 ഞഺന്
 വ഻ശദ്ദ഼കര഻ച്ചത് ഇങ്ങീന ഒരഽ ന഻ര്ുദ്ദശം

ീവച്ച് കഴ഻ഞ്ഞഺല്
 ുകഺട഻കള്ക്
 വരഽന്നജനസംഖ്യയ഻ല്
 പത്തഽീകഺട഻യ഻ലധ഻കംആളുകള്ക്

ഇുതകഽറ഻ച്ച്അറ഻യഽം.
4
സഺ

72ുകഺട഻

പ്പഺയപാര്ത്ത഻

ആയ

ീപൌരേഺര്


ഉള്ള

ഇരയയ഻ല്


നമഽക്

ത്ത഻കമഺയ഻ പ഻ുന്നഺകം ന഻ല്കഽന്ന 80%  വരഽന്ന ആളുകീള, അതഺയത് 58ുകഺട഻

ആളുകളുീടപ഻ന്തഽണപര഻ഗണ഻കഺവഽന്നതഺണ്.
വോയനക്കരോനുള്ള എലെ ആദയ ക
55ുകഺട഻
സഺ

ോദയം.

സമ്മത഻ദഺയകരഺയ

ഇരയന്


ീപൌരേഺര഻ല്


എപ്ത

ുപര്


അതഽം

ത്ത഻കമഺയ഻ പ഻ുന്നഺകം ന഻ല്കഽന്നവര്
 പ്പത഻മഺസം 200 രാപ ുവണ്ട എന്ന്

വയ്ക്കഽം?അതഽസര്കഺര഻ുലക്ീപഺയ്ക്ീകഺള്ളീെഎന്നഽആരഽത഼രഽമഺന഻കഽം?
ഈ ുെഺദയത്ത഻നഽത്തരം നല്ക഻ മഺപ്തം തഽടര്ന്ന് വഺയ഻കഽക. എീെ ഉത്തരം
ഇതഺണ്.5% ത്ത഻ല്
 തഺീഴ ആളുകള്ക്
 മഺപ്തുമ തന഻ക് 200 രാപ ുവണ്ട എന്ന് വയ്ക്കഺന്

സഺധയതയഽള്ളൂഅങ്ങീനഎങ്ക഻ല്
 72ുകഺട഻പ്പഺയപാര്ത്ത഻ആയീപൌരേഺര഻ല്
 55ുകഺട഻
യഽള്ളതഺീഴക഻ടയ഻ലഽള്ളവര്ക്ഒരഽെ഻രഉണ്ടഺവഽംതന഻ീകരഽനഷ്ടംീവറഽം3രാപ.
ഇരഽെ഻ല്


ഒരല്പം

ീവള഻ച്ചം.

അഥവഺ

പധഺന

മപ്ര഻

ഇത഻ല്


ഒെ്

ഇടഽന്നഽീവങ്ക഻ല്തന഻ീകഺരഽപുക്ഷ200 രാപപ്പത഻മഺസംവ഼തംക഻െ഻ുയകഺം.
വോയനക്കരോനുള്ള എലെ രണ്ടോമലത്ത ക

ോദയം.

ഞഺന്
 MRCM ന഻യമം ഒെ഻ട഻ലല എന്നഽ പറയഽവഺനഽള്ള ൂധരയം പ്പധഺന
മപ്ര഻കഽണ്ടഺവഽീമന്നഽ ന഻ങ്ങള്ക്
 കരഽതഽന്നഽുണ്ടഺ? പ്പധഺന മപ്ര഻ MRCM ന഻യമം ഒെ഻ടഽം.
40-50 ുകഺട഻ആളുകള്ക്
ുവണംഎന്ന്പറഞ്ഞഒരഽന഻യമംപഺസഺകഺന്
വ഻ിമഺത഻കഺന്

പ്പധഺനമപ്ര഻ൂധരയീെടഽുമഺ?
ഉത്തരം നല്ക഻യത഻നഽ ുശഷം തഽടര്ന്ന് വഺയ഻കഽക. എര് ീകഺണ്ട്? കഺരണം
ീയ് എന്നഽ രജ഻സ്റ്റര്
 ീെയ്ക്ത ഓുരഺ വയക്ത഻കഽം ുബഺധയം ഉണ്ട് 50ുകഺട഻യ഻ല്

അധ഻കം വരഽന്നവര്
 ഈ ആവശയീത്ത അംഗ഼കര഻കഽീമന്ന്. അത഻നഺല്
 തീന്ന അവര്

പ്പധഺനമപ്ര഻ക് മഽന്ന഻ല്
 അവകഺശം ഉണ്ട് എന്ന് ുതഺന്നഽന്നത഻നഺയ഻യഽള്ളത഻നഽ അവര്

മഽറവ഻ള഻ കാെും. മഺപ്തമലല പ്പധഺനമപ്ര഻ ഇത് കാീട െ഻ര഻കഽം സഺധഺരണകഺീരീെ
പ്പത഻കരണങ്ങളും

പ്പുക്ഷഺഭ്ങ്ങളും

15ലക്ഷം

ുപഺല഼ി്കഺീരീകഺണ്ട്

ന഻യപ്ര഻കഺന്ആവഽന്നതഺയ഻ര഻ക഻ലല.അത഻നഺല്
തീന്നഭ്യംമാലംപ്പധഺനമപ്ര഻അത഻ീന
അംഗ഼കര഻കഺീതഇര഻ക഻ലല.
Citizens

Vioce/

ജനതയഽീട ശബ്ദം ന഻യമമഺകഽന്ന പക്ഷം 1-2

മഺസത്ത഻നഽള്ള഻ല്


സഺടഺരനകഺരന് MRCM ന഻യമം പഺസഺക഻ക഻െുകയഽം, MRCM ന഻യമം പഺിഺക഻ 1-2
മഺസത്ത഻നഽള്ള഻ല്
 ീപൌരന് ധഺധഽകളുീട ുമലഽള്ള അവകഺശം ലഭ്഻ച്ചു തഽടങ്ങഽകയഽം
ീെയ്യുന്നഽ. അങ്ങീന ദഺര഻പ്ദയം കഽറയ്ക്കഽവഺന്
 കഴ഻യഽന്നഽ. പ഻ന്ന഼ട്
 ന഻ര്ുദ്ദശ഻കീെടഽന്ന
ന഻കഽത഻

മഺറ്ങ്ങള഻ലാീട

ഉദ്പഺദനംകാെുവഺനഽം

(tax

reforms)

സഺധ഻കഽന്നഽ.

ീപഺതഽുമഖ്ലഺ

സ്ഥഺപനങ്ങളുീട

ന഻കഽത഻മഺറ്ങ്ങള്ക്


എലലഺം

http://www.righttorecall.info/301.pdfയ഻ല്
അകമ഻െുീകഺടഽതഽര഻കഽന്നഽ.
5

എങ്ങലന ആണ് Citizens Vioce/ ജനതയുലട ശബ്ദം നിയമത്തിനു ക

തടയോന്

ഴിയുന്നത്?

വോയനക്കരകനോടുള്ള എലെ മൂന്നോമലത്ത ക
അഴ഻മത഻

ോലീസ്സിലല അഴിമതി

വളീര

കഽറവഺയ഻കഺണീെടഽന്നഽ

ബന്ധമായീെെുകിുകള്ക്
ഒഴ഻ീക.)?

ോദയം. US(അുമര഻ക)യ഻ല്
 ുപഺല഼ി഻ലഽള്ള
എര്

ീകഺണ്ട്(മയകഽ

മരഽന്നഽമഺയ഻

അുമര഻കയ഻ീല അഴ഻മത഻ കഽരവഺകഺനഽള്ള ഒുരഒരഽ കഺരണമ഻തഺണ്.അുമര഻കയ഻ല്

ീപൌരേഺര്കഽഡ഻്പ്ട഻ക്ട് ുപഺല഼്കമ്മ഼ഷന്ീറ(DCP) മഺറ്ുവഺനഽള്ളഅവകഺശങ്ങളുണ്ട്.
അതഽകഺരണം തീന്ന ുപഺല഼് കമ്മ഼ഷണര്
 ൂകകാല഻ വഺങ്ങഺന്
 ഉള്ള സഺധയത
ഉണ്ടഺവ഻ലല.മഺപ്തമലല തീെ ക഼    ഉുദയഺഗസ്ഥീര അത഻ല്
 ന഻ന്ന് പ഻േഺറ്ുകയഽം ീെയ്യും.
തീെ ക഼   ഉുദയഺഗസ്ഥര്
 ൂകകാല഻ വഺങ്ങഽന്നഽ എന്നറ഻ഞ്ഞഺല്
 ുപഺല഼് കമ്മ഻ഷണര്

ീപെന്ന് തീന്ന രഹസയമഺയ അുനവഷനവഽം ീതള഻ുവടഽെും നടത്ത഻(sting operation) ആ
ീതള഻വ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്
 ക഼   ഉുദയഺഗ്തനഽ ുമല്
 നടീപട഻ എടഽകഽകയഽം
ീെയ്യുന്നതഺണ്. എീരന്നഺല്
 ുപഺല഼് കമ്മ഻ഷണര്
 ക഼   ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട ഇടയ഻ല്

അഴ഻മത഻കാട഻യഺല്
 തീന്നീപൌരേഺര്
 പഽറത്തഺകഽീമന്ന് ഭ്യീെടഽന്നഽ.അുമര഻കയ഻ീല
ുപഺല഼സയ഻ല്
 മയകഽമരഽന്നഽമഺയ഻ ബന്ധമായീെട അഴ഻മത഻ അധ഻കം ആണ് കഺരണം
ീപഺതഽുവ അുമര഻കയ഻ീല ീപൌരേഺര്ക് മയകഽ മരഽന്ന഻ുനഺട് വ഻ുരഺധം ഉള്ള
കാെത്ത഻ല്
 അലല. പീക്ഷ ഇരയയ഻ല്
 ുപഺല഼് കമ്മ഻ഷണര്
 ീന പഽറത്തഺകഺന്

ീപൌരേഺര്ക് ഒരഽ അധ഻കഺരങ്ങളും ഇലല. ഇവ഻ീട ുമല്
 ഉുദയഺഗസ്ഥര്
 ൂകകാല഻
ുമട഻കഽകയഽം ക഼   ഉുദയഺഗസ്ഥീര അധ഻കം ുമട഻കഺന്
 െെം ീകെുകയഽം ീെയ്യുന്നഽ.
ഇവ഻ീട ഒരഽ സഺധഺരണ ുപഺല഼് കമ്മ഻ഷണര്
 ൂകകാല഻ ുമട഻കഽകയഽം അത഻ീെ
പകഽത഻ (50%) തീെ കയ്യ഻ല്
 വ്യ്കയ്ക്കഽകയം ബഺക഻ പകഽത഻ MLA കഽം ആഭ്യരര
മപ്ര഻കഽം

മഽഖ്യമപ്ര഻കഽം

മറ്ും

ൂകമഺറഽകയഽം

ീെയ്യുന്നഽ.

എങ്ങീന

ആണ്

വ഻ശഺലമഺയ഻വഺയ഻കഽന്നഒരഽഇരയഺകഺരന്
അുമര഻കയ഻ല്
ുപഺല഼്കമ്മ഻ഷണര്ീര
മഺറ്ഺന്
 ന഻യമമഽണ്ട് എന്ന് അറ഻യഺത഻ര഻കഽന്നത്? കഺരണം ഇവ഻ടഽീത്ത പ്പഗത്ഭരഺയ
ബഽദ്ധ്഻ജ഼വ഻കള്ക്
(EII-Eminent Intellectuals of India) അത്, ഇരയന്
 ീപൌരേഺര്ക് ുപഺല഼്
കമ്മ഻ഷണര്ീരമഺറ്ഺനഽള്ളഅധ഻കഺരംഉണ്ടഺവനീമന്നഽആീപ്ഗഹ഻കഽന്ന഻ലല.
ഞഺന്
 ഉണ്ടഺക഻യ കരട് ന഻യമം മഽഖ്യമപ്ര഻ ഒെ഻ടഽന്ന പക്ഷം സഺടഺരനകഺര്

ആയ

ീപൌരേഺര്ക്

ുപഺല഼്

കമ്മ഻ഷണര്


ീര

മഺറ്ുവഺനഽള്ള

അധ഻കഺരങ്ങള്ക്


ഉണ്ടഺകഽന്നഽ ഞഺന്
 ഈ കരട഻ീന DCP-RP (District Police Commissioner Replacement Procedure/ജ഻ലലഺ
ുപഺല഼്

കമ്മ഻ഷണര്ീര

മഺറ്ുവഺനഽള്ള

െെം)

എന്ന്

വ഻ള഻കഽന്നഽ.

ഈ

കരട്

ന഻ലവ഻ലഽള്ളഭ്രണഘടനയ഻ീല33ഡീസന്
ആര്െ഻ക഻ള്ക്ിുമഺയ഻100%ുയഺജ഻കഽന്നതഺണ്.
വോയനക്കോരോനുള്ള

എലെ

നോലോമലത്ത

ക

ോദയം.

ഏലതങ്കിലും

മുഖയമഗ്ന്തി

DCP ീയ

മഺറ്ുവഺന്
 ജനങ്ങള്ക്കഽള്ള അധ഻കഺരത്ത഻ല്
 ഒെ് വയ്ക്കഽുമഺ? എീെ ഉത്തരം ഇലല
എന്ന് തീന്ന ആണ്. ജനങ്ങള്ക്ക്
 ഇങ്ങീന ഒരഽ അധ഻കഺരം ൂകവന്നഺല്
 ുപഺല഼്
കമ്മ഻ഷണര്ക് തഺന്
 ുമട഻കഽന്ന ൂകകാല഻ ഒരഽ ുകഺട഻യ഻ല്
 ന഻ന്ന് ഒരഽ ലക്ഷം ആയ഻
െഽരഽുകണ്ട഻ വരഽം.  അത഻നഺല്
 തീന്ന ുപഺല഼് കമ്മ഻ഷണര്ക് MLA കഽം ആഭ്യരര
മപ്ര഻കഽം
അ

മഽഖ്യമപ്ര഻കഽം

ീകഺടഽകഽന്ന

ഹഫ്ത

അ

തഽ

ലക്ഷത്ത഻ല്


ന഻ന്ന്

ത഻നഺയ഻രം ആയ഻ കഽറയഽന്നഽ. അത഻നഺല്
 തീന്ന ഇവര്
 ഇങ്ങീന ഒരഽ ന഻യമീത്ത

എത഻ര്കഽകയഽംീെയ്യും.
പീക്ഷ പ്പധഺനമപ്ര഻ Citizens Vioce/ ജനതയഽീട ശബ്ദം ന഻യമം പഺ് ആകഽന്നുതഺീട
കള഻ മഺറഽം അങ്ങീന എങ്ക഻ല്
 ഞഺന്
 ീകഺടഽകഽന്ന രണ്ടഺമീത്ത സതയവഺങ്മാലം DCP-RP
ആയ഻ര഻കഽം. പല ആള്ക്കഺരഽം െ഻ര഻കഽം അഴ഻മത഻ 5% ത്ത഻ല്
 ന഻ന്ന് 3% ആയ഻
കഽറയഽന്നഽ എങ്ക഻ല്
 എീെ മാന്നഽ രാപഺ ലഺഭ്ം തീന്ന എന്നഽ. പ഻ീന്ന മഽഖ്യമഺയഽം
ജനങ്ങള്ക്ക്
 ുപഺല഼ി഻ുനഺടഽള്ള ീപട഻യഽം അവജ്ഞയഽം അവര്
 ീയ് എന്നഽ രജ഻സ്റ്റര്

ീെയ്യഺം കഺരണമഺകഽന്നഽ. കഺരണം അവര്
 പല മഺസങ്ങള഻ീല കഠ഻നഺധവഺനം ീകഺണ്ടഺണ്
കഽറച്ചുആയ഻രങ്ങള്ക്
 ഉണ്ടഺകഽന്നത്
 അുെഺള്ക്
 അധ഻കംുജഺല഻ീെയ്യഺീതുപഺല഼ിുകഺര്

ലക്ഷങ്ങള്ക്
സ

ഺദ഻കഽന്നഽ.അങ്ങീനCitizens Vioce/ ജനതയഽീടശബ്ദംന഻യമത്ത഻ീലുക്ലഺ്

രണ്ടഽ പ്പകഺരം 70%

മഽതല്
 80%വീര ീയ് എന്ന് രജ഻സ്റ്റര്
 ീെയ്യും. സര്കഺര്


ഉുദയഺഗസ്ഥര്, ുപഺല഼് ഓ
ുജഺല഻

നഷ്ടീെടഽുമഺ

഼സര്
 ജ്ജ഻എന്ന഻വരഽീട ഏറ്വഽം വല഻യ ഭ്യം ആണ്

എന്നഽള്ളതഺണ്.

അത്

തീന്ന

അഴ഻മത഻

കഽറയഽവഺന്


കഺരണമഺവഽകയഽം ീെയ്യും. അങ്ങീന 14 ദ഻വസം ീകഺണ്ടഽ DCPീയ പഽരതഺകഽവഺനഽള്ള
അധ഻കഺരം ജനത്ത഻നഽ ലഭ്഻കഽം. അങ്ങീന ുപഺല഼ി഻ീല അഴ഻മത഻ 99% കഽറയ്ക്കഽവഺന്

ആവഽം. അങ്ങീന 3 മഺസം ീകഺണ്ടഽ Citizens Vioce/ ജനതയഽീട ശബ്ദം പികീെെഺല്

ുപഺല഼ി഻ീലഅഴ഻മത഻ഏതഺണ്ട്ഇലലഺതഺവഽം.
ുപഺല഼് െ഼ഫ് ഇീന ത഻ര഻ച്ചു വ഻ള഻കഺന്
 ഉള്ള അവകഺശം ീവറഽം തഽടകം
മഺപ്തമഺണ്. പത഻ീക പത഻ീക അത് എലലഺ ുമഖ്ലയ഻ുലകഽം വയഺപ഻കഽം. അതഺയതഽ
പ്പധഺനമപ്ര഻, മഽഖ്യമപ്ര഻, ന഻യമസഭ്ഺ സഺമഺജ഻കര്, പഺര്ല഻ീമെ് അംഗങ്ങള്ക്, സഽപ്പ഼ം
ുകഺടത഻ നയഺയഺധ഻പന്മഺര്, ൂഹ ുകഺടത഻ നയഺയഺധ഻പന്മഺര്
, റ഻ുസര്വ്യ്ക ബഺങ്ക്
ഗവര്ണര്, തഽടങ്ങ഻ 251യ഻ല്
 പരം ുദശ഻യ തല ഉുദയഺഗസ്ഥീരയഽം പ഻ന്ന഼ട് സംസ്ഥഺന
ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ുലകഽം വയഺപ഻കഽം. സഺധഺരണകഺര്
 ഇതഽ ത഻ര഻ച്ചു വ഻ള഻കഺനഽള്ള
അവകഺശീത്തആണ്എത഻ര്കഽക?എീെഉത്തരംഒന്ന്ുപഺലഽംഇലലഎന്നഺണഽ.
അങ്ങീന Citizens Vioce/ ജനതയഽീട ശബ്ദം ന഻യമം പഺ് അയ്ക്ക഻യഺല്
 6മഺസത്ത഻ന്

ഉള്ള഻ല്
 അഴ഻മത഻ ഇലലഺതഺവഽന്നതഺണ്. പ്പധഺനമപ്ര഻ക് 251യ഻ല്
 പരംഉുദയഺഗസ്ഥീരയഽം
മഺറ്ുവഺനഽള്ളന഻യമന഻ര്മഺണംനടീതണ്ടഺത്ത഻വരഽം.
രത്നച്ചുരുക്കം
മാന്ന്

വര഻

Citizens

Vioce/

ജനതയഽീട

ശബ്ദം

ന഻യമം

എങ്ങീന

ദഺര഻പ്ദയം

ഇലലഺതഺകഽകയഽം ുപഺല഼ി഻ീലയഽം മറ്ും അഴ഻മത഻ ഇലലഺതഺകഽം എന്ന് വ഻ശദ്ധ്഻കര഻ച്ചു
കഴ഻ഞ്ഞഽ.

തഺല്പരയീെടഽന്ന

വഺയനകഺരീന

ഇതഽ

െര്ച്ച

ീെയ്യുവഺനഺയ഻

ക്ഷണ഻ച്ചുീകഺള്ളുന്നഽ.ഈന഻യമംന഻ങ്ങള്ക്ക഻ഷ്ടീെെുഎങ്ക഻ല്
 ദയവഺയ഻ഈീപറ്഻ഷന്
ൂസന്
ഇന്
ീെയ്യുക.http://petitionline.com/rti2en

