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അമേരിക്ക ആസ്ഥാനോയുള്ള ഫ്രീഡം ഹൗസിന്റെ 2021ന്റെ റിമപാർട്ട് 2021 

ോർച്ച് 3 ന് ോധ്യേങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി, എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാന്റരയും 

െജ്ജിപിക്കാൻ പ്രാപ്തോയ ഒരു റിമപാർട്ടായിരുന്നു അത് .  “സവതന്ത്രം” എന്ന 

പദവി ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടോയി. രാഷ്ട്രീയ അവകാ്ങ്ങടെന്റുയും 

പൗരസവാതന്ത്രയങ്ങടെന്റുയും െംഘനം 2014 മുതൽ വഷളായി, 2019 മുതൽ 

വെിയമതാതിൽ അതു നുക്കുകയുണ്ടായി. ”  രാഷ്ട്രീയ അവകാ്ങ്ങന്റളയും 

പൗരസവാതന്ത്രയന്റെയും കുറിച്ചുള്ള ഫ്രീഡം ഹൗസിന്റെ റിമപാർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുന്റു 

പദവി  “ഭാഗികോയി സവതന്ത്രം” എന്നതിമെക്ക് താഴ്ന്്ന്നു.  2020 ൽ 

ഓർഗനനമസഷന്റെ റിമപാർട്ട് ഇന്ത്യന്റയ “സവതന്ത്രം” എന്നായിരുന്നു 

വിെയിരുെിയിരുന്നത്. 

േനുഷയാവകാ് സംഘുനകൾന്റക്കതിരായ വർദ്ധിച്ച സമ്മർദ്ദം, അക്കാദേിക് 

രംഗത്തുള്ളവന്റരയും പത്രപ്രവർെകന്റരയും ഭീഷണിന്റപടുെൽ, മുസ്ലീങ്ങന്റള 

െക്ഷ്യേിട്ട് ആൾക്കൂട്ടന്റകാെകൾ ൾൾന്റപന്റുയുള്ള വർഗീയ ആ്രമേണങ്ങൾ 

എന്നിവയാണ് ഈ താഴ്ചക്ക് കാരണം.  ന്റകാമറാണ നവറസ്-ബാധ്ന്റയ 

തുുർന്നുണ്ടായ ക്രൂരോയ മൊക്ക്ഡൗൺ “ദ്െക്ഷ്ക്കണക്കിന് ആഭയന്ത്ര 

കുുിമയറ്റ ന്റതാഴ്ന്ിൊളികടെന്റു അപകുകരവം ആസൂത്രിതേല്ലാെതുോയ 

നാടുകുെെിന് കാരണോയി” ഇതും ഈ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണോയി.  “സവതന്ത്ര 



രാഷ്ട്രങ്ങടെന്റു ൾയർന്ന റാങ്കുകളിൽ” നിന്ന് ഇന്ത്യയുന്റു പദവി താമഴ്ന്ക്ക് പതിച്ചത് 

അന്ത്ാരാഷ്ട്ര ജനാധ്ിപതയ നിെവാരന്റെ മദാഷകരോയി ബാധ്ിമച്ചക്കുന്റേന്ന് 

റിമപാർട്ട് ആ്ങ്ക പ്രകുിപിച്ചു. 

സവീഡനിന്റെ മഗാന്റെൻബർഗ് സർവകൊ്ാെ ആസ്ഥാനോയി 

പ്രവർെിക്കുന്ന ന്റവനററ്റിസ് ഓഫ് ന്റഡമോ്രമസി (വി-ന്റഡം) ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

ഈയിന്റു പുറെിറക്കിയ 'ന്റഡമോ്രമസി റിമപാർട്ട്' മസവച്ഛാധ്ിപതയെിമെക്ക് 

കാരയോയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ നുെിയ രാജയങ്ങടെന്റു കൂട്ടെിൽ ഇന്ത്യന്റയയും 

ൾൾന്റപടുത്തുന്നു. റിമപാർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുന്റു ജനാധ്ിപതയ പ്ര്രമിയ 

'കുെന്റനയുള്ള തകർച്ചയുന്റു പാതയിൊണ്' ഇത് രാജയന്റെ ഒരു 

'തിരന്റെടുപിലൂന്റുയുള്ള  മസവച്ഛാധ്ിപതയ'ോക്കി ോറ്റുന്നു. റിമപാർട്ട് ഇന്ത്യന്റയ 

പാകിസ്ഥാനുോയി നിഷ് കരുണം  താരതേയം ന്റചയ്യുന്നുണ്ട്: “ഇന്ത്യ ഈ വർഷം 

ന്റസൻസർഷിപിന്റെ കാരയെിൽ, പാകിസ്ഥാന്റനമപാന്റെ 

മസവച്ഛാധ്ിപതയപരോണ്, അയൽ രാജയങ്ങളായ ബംഗ്ലാമദ്ിമനക്കാടെം 

മനപാളിമനക്കാടെം മോ്ോണ് സ്ഥിതി. ഇന്ത്യയിന്റെ ഭരണകൂും 

അവർന്റക്കതിന്റരയുള്ള വിേർ്കന്റര നി്ബ്ദരാക്കാൻ രാജയമരാഹം, ോനനഷ്ടം, 

ഭീകരവാദം എന്നിവയുോയി ബന്ധന്റപട്ട  നിയേങ്ങൾ വയാപകോയി 

ൾപമയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

This is speaking truth to power. 2019 ൽ നുന്ന പാർെന്റേെ് തിരന്റെടുപ് 

മുതൽ, ജനാധ്ിപതയെിന്റെ അുിസ്ഥാന തതവങ്ങൾ മപാലം പാെിക്കാന്റത 

അനിയന്ത്രിതവം മസവച്ഛാധ്ിപതയപരവോയ രീതിയിൽ നിരവധ്ി കരിനിയേങ്ങടെം 

രാഷ്ട്രീയഎതിരാളികന്റള െക്ഷ്യേിട്ടുള്ള നയങ്ങടെം നുപാക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ 

സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. പൗരതവ മഭദഗതി നിയേം, വിവരാവകാ് മഭദഗതി നിയേം, 

മദ്ീയ വിദയാഭയാസ നയം, ന്റപാതുമേഖൊ സവകാരയവൽക്കരണ നയം, ഒുിുി 

നിയേങ്ങൾ, ഒരു പ്രമതയക മകാർപമററ്റ്-പ്രഭുവർഗ്ഗന്റെ പിന്തുണക്കാനായി 

ോത്രം ന്റകാണ്ടുവന്ന മൂന്ന് കർഷക വിരുദ്ധ നിയേങ്ങൾ എന്നിവ ഇവയിൽ 

പ്രധ്ാനോണ്. സർക്കാരിന്റന മചാദയം ന്റചയ്തതിന്റെ മപരിൽ അക്കാദേിക് 

രംഗത്തുള്ളവർ, അഭിഭാഷകർ, പത്രപ്രവർെകർ, വിദയാർത്ഥികൾ, പ്രവർെകർ 



എന്നിവർന്റക്കതിരായ രാജയമരാഹ, യുഎ പിഎ മകസുകളിൽ 75 ്തോനം 

വർധ്നവണ്ടായി എന്നതും ഇതിമനാു് കൂട്ടിവായിക്കണം! 

2019 ൽ നുന്ന പാർെന്റേെ് തിരന്റെടുപ് സവതന്ത്ര ഇന്ത്യന്റയ 

“തിരന്റെടുക്കന്റപട്ട മസവച്ഛാധ്ിപതയ രാജയ”ോയി ോറ്റുന്നെിൽ വഴ്ന്ിെിരിവായി 

കണക്കാക്കന്റപടുന്നു.  ഇത് വളന്റര ഗൗരവമേറിയ കാരയോണ്, അതിനാൽ 

തന്റന്ന ഈ തിരന്റെടുപ് എങ്ങന്റനയാണ് നുെിന്റയന്നും 'സവതന്ത്രവം 

നീതിയുക്തവോയ തിരന്റെടുപ്' എന്ന തതവമൊു് എത്രോത്രം നീതിപുെർെി 

എന്നും വി്കെനം ന്റചമേണ്ടത് അനിവാരയോണ്. അമതമപാന്റെ തന്റന്ന, 

ഇന്ത്യൻ തിരന്റെടുപ് സമ്പ്രദായെിൽ വളന്റര ആഴ്ന്മേറിയ ചിെ പിഴ്ന്വകടെണ്ട്. 

ആന്റക മപാൾ  ന്റചയ്തതിൽ ന്റവറം 25% മവാട്ട് മനുിയാൽ കൂുി ഒരു രാഷ്ട്രീയ 

പാർട്ടിക്ക്  വിജയിക്കുവാനും ഭൂരിപക്ഷ്ം എ ംപിോന്റര കൂന്റു നിർെി അധ്ികാരം 

പിുിന്റച്ചടുക്കാനും ഇമപാൾ നുക്കുന്നതുമപാന്റെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും മേന്റെ 

അവരുന്റു നയങ്ങൾ അുിമച്ചൽപിക്കാനും കഴ്ന്ിയുന്ന തിരന്റെടുപ് സമ്പ്രദായം 

ആണ് ഇവിന്റു നിെവിലള്ളത്. 

ഇത് തന്റന്ന പ്രാധ്ിനിതയ  ജനാധ്ിപതയെിന്റനതിരായ ക്രൂരോയ 

ആ്രമേണോണ്. നയായേല്ലാന്റത നുക്കുന്ന ഒരു തിരന്റെടുപ് കൂുി ആകുമപാൾ 

അത് ജനാധ്ിപതയെിന്റെ തന്റന്ന ക്ാപായി ോറന്നു. മഖദകരന്റേന്നു പറയന്റട്ട, 

2019 ന്റെ പാർെന്റേെറി തിരന്റെടുപ്പുോയി ബന്ധന്റപട്ട്  തിരന്റെടുപ് 

കമ്മീഷന്റെ ന്റപരുോറ്റം ഗുരുതരോയ വിവാദങ്ങന്റളയും വിേർ്നങ്ങന്റളയും 

ക്ഷ്ണിച്ചു  വരുത്തുന്നതായിരുന്നു.  കമ്മീഷന്റെ ധ്ാർേികതന്റയ തന്റന്ന നിരവധ്ി 

സംഘുനകൾ മചാദയം ന്റചയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റനല്ലാം േതിയായ കാരണങ്ങൾ 

ൾണ്ടായിരുന്നു താനും. അമസാസിമയഷൻ മഫാർ ന്റഡമോ്രമാറ്റിക് റിമഫാംസ്, 

മുൻ സിവിൽ സർവീസ് ൾമദയാഗസ്ഥരുന്റു Constitutional Conduct Group 

(CCG), മഫാറം മഫാർ ഇെക്ടറൽ ഇെഗ്രിറ്റി എന്നിവ തിരന്റെടുപ് 

നുത്തുന്നതുോയി ബന്ധന്റപട്ട അനീതികന്റള പറ്റി ജനങ്ങൾക്കിുയിൽ 

അവമബാധ്ം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ സംഘുനകളിൽ ചിെതാണ്. പെ 

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികടെം മുഖയധ്ാരാ, ഡിജിറ്റൽ പത്രോധ്യേങ്ങടെം സിവിൽ 



ന്റസാനസറ്റി ഗ്രൂപ്പുകടെം ഭരണകക്ഷ്ിയുന്റു ‘ോതൃകാ ന്റപരുോറ്റച്ചട്ട 

െംഘനങ്ങന്റള’ക്കുറിച്ച് ഗുരുതരോയ ആ്ങ്ക പ്രകുിപിക്കുകയുണ്ടായി. 

ഇെരെിലള്ള ന്റപാതുജനങ്ങടെന്റു എല്ലാ ഗൗരവതരോയ എല്ലാ 

ആ്ങ്കകമളാടും തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷന്റെ പ്രതികരണം ്ത്രുതമയാന്റു 

ആയിരുന്നു.  അതിനാൽ, സിവിൽ ന്റസാനസറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒത്തുമചർന്ന് 2019 ലം 

2020 ലം നിരവധ്ി ന്റസേിനാറകടെം ന്റപാതുചർച്ചകടെം നുത്തുകയുണ്ടായി. 

ഇതിന്റനത്തുുർന്ന് ൾരുെിരിെ നിർമദ്ദ്ങ്ങളിൽ ഒന്ന്, തിരന്റെടുപ്പുോയി 

ബന്ധന്റപട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള പ്രഗത്ഭരും പരിചയസപന്നരുോയ 

ഒരു സംഘന്റെ രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ, തിരന്റെടുപിന്റന 

സംബന്ധിച്ച നിർണായക വ്ങ്ങൾ ആഴ്ന്െിൽ പരിമ്ാധ്ിക്കുന്നതിനും 

ആവ്യമുള്ളിുെ് വിദമധാപമദ്ം മതടുന്നതിനും തിരന്റെടുപ് നയായോയും 

സേഗ്രതമയാന്റുയും നുക്കുന്നുന്റവന്ന് ൾറപാക്കുന്നതിനും ൾചിതോയ 

കന്റണ്ടെലകടെം നിർമദ്ദ്ങ്ങടെം ന്റകാണ്ടുവരുന്നതിനാണ് സിറ്റിസൺസ് 

ഇെക്ഷ്ൻ കമ്മീഷൻ (സിസിഇ) രൂപീകരിച്ചത്. 

ആവ്യോയ ചർച്ചകൾക്ക് മ്ഷം 2020 ോർച്ച് 5 ന് സിസിഇ രൂപീകരിക്കുകയും 

2019 ന്റെ പാർെന്റേെ് തിരന്റെടുപിന്റെ വി്വാസയതന്റയ മനരിട്ട് 

ബാധ്ിച്ചമേഖെകൾ പരിമ്ാധ്ിക്കുകയും ന്റചയ്തു.  ഓമരാ തീേിനും ഒരു 

ൾപമദഷ്ടാവ് /ൾപമദഷ്ടാക്കൾ ൾണ്ടായിരുന്നു: 

Theme  Mentor 

i. Integrity and inclusiveness of the 

Electoral Rolls 

മവാട്ടർ പട്ടിക എത്രോത്രം 

എല്ലാവന്റരയും ൾൾന്റക്കാള്ളുന്നു 

എന്നതും പട്ടികയുന്റു വി്വാസയതയും 

Harsh Mander IAS (Retd) and 

Ramani Venkatesan IAS (Retd) 

ഹർഷ് േന്ദർ ഐ.എ.എസ്. (റിട്ട:) 

രേണി ന്റവങ്കിമു്ൻ ഐ.എ.എസ്. 

(റിട്ട:) 



ii. Electronic Voting [EVM/VVPATs] 

and its compliance with Democracy 

Principles 

ഇെമ്ക്ടാണിക് മവാട്ടിങ്ങം 

ജനാധ്ിപതയ മൂെയങ്ങമളാടുള്ള 

പ്രതിബന്ധതയും 

Prof. Sanjiva Prasad, Dept of 

Computer Science, IIT Delhi 

ന്റപ്രാഫ.സഞ്ജീവ പ്രസാദ്, കപൂട്ടർ 

സയൻസ് ഡിപാർട്ട് ന്റേെ്, 

ഐ.ഐ.ുി ഡൽഹി 

iii. Criminalization, money power and 

Electoral bonds. 

്രമിേിനൽ വത്കരണം, പണ്ക്തി, 

ഇെക്ടറൽ മബാണ്ടുകൾ 

Ms Anjali Bhardwaj, Co-convenor, 

National Campaign for People's 

Right to Information 

േിസ്.അഞ്ജെി ഭരദവാജ്, മകാ-

കൺവീനർ, നാഷണൽ 

കയാംന്റപയ്ൻ മഫാർ പീപിൾസ് നററ്റ് 

റ്റു ഇൻഫർമേഷൻ 

iv. Scheduling and processes of 

elections and compliance of Model 

Code of Conduct. 

തിരന്റെടുപ്പുകടെന്റു ന്റഷഡൂളിംഗും 

പ്ര്രമിയകടെം മോഡൽ 

ന്റപരുോറ്റച്ചട്ടെിന്റെ പാെനവം. 

Prof Jagdeep Chokkar, Co-

Founder, ADR and Former Dean, IIM, 

Ahmedabad. 

ന്റപ്രാഫ.ജഗദീപ് മചാക്കാർ, മകാ-

ഫൗണ്ടർ, എ ഡി ആർ, മുൻ ഡീൻ, 

ഐ.ഐ.എം അഹമ്മദാബാദ് 

v. Role of media including social 

media, fake news, etc. 

ോധ്യേങ്ങടെന്റു പങ്ക് (സമൂഹ 

ോധ്യേങ്ങൾ, മഫക്ക് നൂസ് എന്നിവ 

ൾൾന്റപന്റു) 

Paranjoy Guha Thakurta, 

Distinguished Journalist. 

പരൺമജായ് ഗുഹ താക്കൂർ, പ്രഗത്ഭ 

ോധ്യേ പ്രവർെകൻ 

vi. Autonomy of ECI and its 

functioning before, during and after 

Elections. 

Prof. Sanjay Kumar, Centre for the 

Study of Developing Societies, 

Delhi 



തിരന്റെടുപിന് മുമ്പം മ്ഷവം 

തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷന്റെ 

സവയംഭരണവം അതിന്റെ 

പ്രവർെനവം. 

ന്റപ്രാഫ.സഞ്ജയ് കുോർ, ന്റസെർ 

മഫാർ ദ ന്റഡവെപിങ് 

ന്റസാനസറ്റിസ്, ഡൽഹി 

 

Depositions, വിവരാവകാ് േറപുികൾ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കന്റപട്ട പ്രബന്ധങ്ങൾ, 

മെഖനങ്ങൾ, േറ്റ് പ്രസക്തോയ മരഖകൾ എന്നിവ അുിസ്ഥാനോക്കി 

ൾപമദ്കർ റിമപാർട്ട് തോറാക്കി.  Depositions ന്റെയും മരഖകൾ വി്കെനം 

ന്റചയ്തതിന്റെയും അുിസ്ഥാനെിൽ 2019 ന്റെ പാർെന്റേൻറ് തിരന്റെടുപിന് 

മുമ്പം മ്ഷവം ഈ മേഖെകളിന്റെല്ലാം സിസിഇ കടുെ നൂനതകൾ കണ്ടു.  ഈ 

മേഖെകന്റളക്കുറിച്ചും തീമുകന്റളക്കുറിച്ചും റിമപാർട്ടുകൾ തോറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഭാഗം 1 

“ഇെമ്ക്ടാണിക് മവാട്ടിങ്ങം [ഇവിഎം /വിവിപാറ്റ്] ജനാധ്ിപതയ തതവങ്ങടെോയുള്ള 

ന്റപാരുെന്റപുലകടെം” പ്രധ്ാനോയും സാമങ്കതിക സവഭാവമുള്ളതിനാൽ ഇത് 

പ്രമതയകം നകകാരയം ന്റചേന്റപമുണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും “ഇന്ത്യൻ 

ഇവിഎം-വിവിപാറ്റ് സംവിധ്ാനം ജനാധ്ിപതയ സംവിധ്ാനെിന്റെ 

തിരന്റെടുപിന് അനുമയാജയോമണാ” എന്ന തെന്റക്കട്ടിൽ ഒരു റിമപാർട്ട് 

പുറെിറക്കുകയും ന്റചയ്തു. 2021 ജനുവരി 30 വാെയം I. റിമപാർട്ടിന്റെ പ്രധ്ാന 

കന്റണ്ടെലകൾ ഇവയാണ്: 

i . ഇെമ്ക്ടാണിക്  ന്റേഷീൻ ൾപമയാഗിച്ചുള്ള തിരന്റെടുപ് പ്ര്രമിയ 

ജനാധ്ിപതയെിന്റെ അുിസ്ഥാന തതവങ്ങൾ  മപാലം നിറമവറ്റുന്നില്ല.  അതായത് 

ഓമരാ മവാട്ടർക്കും അവന്റെ / അവടെന്റു മവാട്ട് 

ൾമദ്ദ്ിച്ചമപാന്റെ   മരഖന്റപടുെന്റപട്ടു എന്ന് ൾറപാക്കാനുള്ള  മ്ഷിയുണ്ടാവണം;. 

മരഖന്റപടുെന്റപട്ടതിന്റെ അുിസ്ഥാനെിൽ ന്ററമക്കാർഡ് ന്റചേന്റപട്ടു എന്നും 

ന്ററമക്കാർഡ് ന്റചയ്ത രീതിയിൽ തന്റന്ന അവരുന്റു മവാട്ട് എണ്ണി എന്നും 

ൾറപാക്കാൻ കഴ്ന്ിയണം  



ii . ഹാക്കിംഗ്, കൃത്രിേതവം, വയാജ മവാട്ടുകടെന്റു 

കുെിക്കയറ്റലകൾ  എന്നിവയ് ന്റക്കതിരായ യാന്റതാരു ൾറപ്പും മവാട്ടിങ് ന്റേഷീൻ 

നൽകുന്നില്ല. ഒരു മവാട്ടിങ്  ന്റേഷീൻ ഹാക്കുന്റചയ് തതായി ഇതുവന്റര 

കന്റണ്ടെിയിട്ടില്ല എന്നത് ഹാക്കുന്റചോനാകില്ല എന്നതിന് ഒരു ൾറപായി 

കണക്കാക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ, ഇവിഎമ്മുകളിൽ കൃത്രിേതവം നുന്നു എന്ന 

സാധ്യത കണ്ടുമവണം തിരന്റെടുപ് നുമെണ്ടത്. 

iii . എല്ലാ ഇവിഎമ്മിലം വിവിപാറ്റ് സംവിധ്ാനം 

ൾൾന്റപടുെിയിട്ടുന്റണ്ടങ്കിലം  മവാന്റട്ടടുപിനു മ്ഷം ഒരു മപപർ സ്ലിപ് മപാലം 

മരഖന്റപടുെന്റപട്ട മവാട്ടുകൾ ്രിയാമണാ എന്ന് പരിമ്ാധ്ിക്കുന്നതിനും 

ഓഡിറ്റുന്റചയ്യുന്നതിനുംൾപമയാഗിക്കുന്നില്ല. ഇത് തിരന്റെടുപിൽ നുക്കുന്ന 

ഗുരുതരോയ വഞ്ചന തുറന്നുകാട്ടുന്നുണ്ട്. 

iv . തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷന് ആവ്യോയ മവാട്ടിങ് 

ന്റേഷീനുകടെന്റു  രൂപകൽപനയും നിർമ്മാണവം  മസാഫ്റ്റ് ന്റവയർ, 

ഹാർഡ് ന്റവയർ പരിമ്ാധ്നയും ന്റപാതു ൾുേസ്ഥതയിൽ അല്ല നുക്കുന്നത്.  ഈ 

പറയുന്ന കാരയങ്ങൾ  ഒന്നും തന്റന്ന സവതന്ത്രോയ ഒരു പരിമ്ാധ്നക്ക്  െഭയേല്ല. 

മവാട്ട് മരഖന്റപടുത്തുന്നതിന് മുപ് സ്ലിപ് പരിമ്ാധ്ിക്കാൻ VVPAT സംവിധ്ാനം 

മവാട്ടന്ററ അനുവദിക്കുന്നില്ല. 

v . ആദയാവസാനം നുക്കുന്ന പ്ര്രമിയയുന്റു കൃതയോയ വിവരം ഇല്ലാെതിനാൽ 

ഇെമ്ക്ടാണിക് മവാട്ടിങ് സമ്പ്രദായെിന്റെ 

വി്വാസയത  പരിമ്ാധ്ിച്ചുറപിക്കാൻ കഴ്ന്ിയാെതാവകയും ജനാധ്ിപതയ 

വയവസ്ഥിതിയിന്റെ  തിരന്റെടുപിന് മയാഗയേല്ലാന്റത വന്നിരിക്കുകയുോണ്.. 

vi . പ്രാമയാഗികോയി,മവാട്ടിങ്  ഫെങ്ങടെന്റു സ്ഥിരീകരണവം 

വി്വസനീയതയും  ൾറപാക്കുന്നതിന് ന്റപാതു സമൂഹവം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികടെം 

ആവ്യന്റപടുന്നതിമനക്കാൾ (യൊ്രമേം 30%, 50%) കൂടുതൽ ഇവിഎമ്മുകൾ 

പരീക്ഷ്ിമക്കണ്ടത് ആവ്യോയി വമന്നക്കാം. 



vii . ഫെങ്ങൾ പ്രഖയാപിക്കുന്നതിന് മുപ് ഇെമ്ക്ടാണിക് ന്റേഷീനിൽ 

മരഖന്റപടുെന്റപട്ട മവാട്ടുകടെന്റു എണ്ണം കർ്നോയ പ്രീ-ഓഡിറ്റിനു 

വിമധ്യോകണം. ചിെ സാഹചരയങ്ങളിൽ - വിജയെിന്റെ ോർജിൻ അനുസരിച്ച് 

- വിവിപാറ്റ് സ്ലിപ്പുകടെന്റു പൂർണ്ണോയ എണ്ണം കണക്കാമക്കണ്ടി വമന്നക്കാം.. 

viii . പരിമ്ാധ്ിക്കാവന്നമതാ ഓഡിറ്റുന്റചയ്യുന്നമതാ ആയ രീതിയിൽ 

ഇെമ്ക്ടാണിക് മവാട്ടിംഗ് സംവിധ്ാനം  സവതന്ത്രോയ മസാഫ്ന്ററ്റവയറം 

ഹാർഡ് ന്റവയറം ൾപമയാഗിച്ചു പുനർ രൂപകൽപന രൂന്റചേണം. 

ix . 2019 ന്റെ പാർെന്റേെ് തിരന്റെടുപിൽ തിരന്റെടുപ്   കമ്മീഷനുള്ളിന്റെ 

തീരുോനന്റേടുക്കൽ പ്ര്രമിയകൾ യുക്തിസഹവം കർ്നവം നീതിയുക്തവം 

ആയിരുന്നില്ല.. അുിസ്ഥാന ജനാധ്ിപതയ തതവങ്ങൾ പാെിക്കുന്നതിന് 

ഇെമ്ക്ടാണിക് ോർഗങ്ങൾ ൾപമയാഗിക്കുന്ന തിരന്റെടുപ്പുകൾക്ക് അത് 

അതയന്ത്ാമപക്ഷ്ിതോണ്. അതിനുമ്ഷം ോത്രമേ തിരന്റെടുപ് സവതന്ത്രവം 

നീതിയുക്തവോകൂ, തിരന്റെടുപ് ഫെങ്ങളിലം ജനാധ്ിപതയ പ്ര്രമിയയിലം 

ആത്മവി്വാസം വളർൊനാകൂ. ഇമപാൾ അങ്ങന്റനയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. 

[Link: https://www.reclaimtherepublic.co/report] 

ഈ റിമപാർട്ട് ോധ്യേങ്ങളിലം ന്റപാതുജനങ്ങളിലം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലം 

ഗണയോയ സവാധ്ീനം ന്റചലെിയിട്ടുണ്ട്. 

ഭാഗം II  

േന്ററ്റല്ലാ തീമുകടെന്റുയും റിമപാർട്ടുകൾ സോഹരിക്കുന്നത് “ഇന്ത്യയുന്റു 

തിരന്റെടുപ് സവതന്ത്രവം നീതിയുക്തവോമണാ?” എന്ന തെന്റക്കട്ടിൊണ്. 

ഓമരാ തീേിന്റെയും സംഗ്രഹോണ്  ന്റകാടുെിരിക്കുന്നത്. 

തിരന്റെടുപ് മവാട്ടർ പട്ടിക. 

(a ) ദുർബെരും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുോയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഗണയോയി 

ഒഴ്ന്ിവാക്കന്റപടുന്നു.: നേഗ്രെ് വർക്കർോർ; നഗരങ്ങളിന്റെ ഭവനരഹിതർ; 

ട്രാൻസ്-പീപിൾ; സ്ത്രീകൾ (പ്രമതയകിച്ച് അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ, വിധ്വ, 



വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾ); നെംഗികന്റൊഴ്ന്ിൊളികൾ; വളന്റരയധ്ികം 

വിമവചനം മനരിടുന്ന സമുദായങ്ങൾ; ആദിവാസികൾ (പ്രാക്തന മഗാത്ര 

വിഭാഗങ്ങൾ), ഡിഎൻുിയുന്റു (ഡി-മനാട്ടിനഫഡ് മഗാത്രങ്ങൾ); മുസ് െിംകൾ 

(ചിെ നിമയാജകേണ്ഡെങ്ങളിന്റെ ്രമിസ്ത്യാനികൾ), ഭിന്നമ്ഷിക്കാർ, 

ോനസികമരാഗമുള്ളവർ, പരിചരണേില്ലാെ വൃദ്ധർ എന്നിവരുൾന്റപടുന്നു. 

 

 

 അബദ്ധെിമൊ േനഃപൂർവമോ പെ മപരുകടെം മവാട്ടർ പട്ടികയിൽ 

ൾൾന്റപടുന്നില്ല എന്നതിൽ സം്യേില്ല: നൂനപക്ഷ് സമുദായങ്ങൾ, 

ഭവനരഹിതർ, പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർ, പ്രായോയവർ തുുങ്ങിയവർ. 

ഈ മപരുകൾ ൾൾന്റപടുെിയിട്ടുന്റണ്ടന്ന് ൾറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള രീതികൾ 

വയക്തോയിപ്രഖയാപിമക്കണ്ടതുണ്ട്.  

 മവാട്ടർോരുന്റു മപര് യൊർത്ഥെിൽ മവാട്ടർ പട്ടികയിൽ ൾൾന്റപട്ടിട്ടുമണ്ടാ 

എന്ന വിഷയം ഇമപാഴും നിെനിൽക്കുന്നു. മവാട്ടർ പട്ടിക ന്റഡൗൺമൊഡ് 

ന്റചയ്ത് പരിമ്ാധ്ിക്കാൻ NSVP അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്., പമക്ഷ് ഇൻറർന്റനറ്റ് 

സൗകരയങ്ങളില്ലാെ ്രാ്രി മവാട്ടന്ററ സംബന്ധിച്ചിുമൊളം ഇത് 

പ്രാമയാഗികേല്ല. പട്ടികയിൽ ഒരാടെന്റു മപര് കന്റണ്ടൊൻ നൂറകണക്കിന് 

മപരുകളിലൂന്റു കുന്നുമപാമകണ്ടതുണ്ട്. ഒരാടെന്റു മപര് പട്ടികയിൽ 

ൾമണ്ടാഎന്ന് പരിമ്ാധ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ചിെ എടെപ ോർഗ്ഗം 

ന്റകാണ്ടുവരികയാന്റണങ്കിൽ ഈ ഭാരിച്ച പണി 

എടെപോക്കാൻസഹായിക്കും, പ്രമതയകിച്ച് പ്രായോയവർക്കും 

മരാഗികൾക്കും..  

 രണ്ട് വിഭാഗെിലള്ള മവാട്ടർോർക്ക് മപാളിംഗ് മസ്റ്റഷനിൽ മവാട്ട് 

മരഖന്റപടുത്തുന്നതിൽ ഇമപാഴും പ്ര്് നമുണ്ട്: (എ) അവരുന്റു 

താേസസ്ഥെെ് നിന്ന് ോറി േറ്റ് സ്ഥെങ്ങളിൽ സ്ഥിതിന്റചയ്യുന്നു 

നേഗ്രെ് വർക്കർോർ; (ബി) പ്രായം, നവകെയം, അസുഖം മുതൊയവ 

കാരണം മപാളിംഗ് മസ്റ്റഷനിമെക്ക് മപാകാൻ കഴ്ന്ിയാെവർ. അെരം 



മവാട്ടർോർക്ക് എന്ത്് വയവസ്ഥകൾ ഏർന്റപടുെണന്റേന്ന് 

തീരുോനിമക്കണ്ടതുണ്ട്. 

 മവാട്ടർ പട്ടികയുോയി ബന്ധന്റപട്ട പ്രശ്നങ്ങടെന്റു ഫെപ്രദോയ 

തീർപ്പുകൽപിക്കൽ.  

മേൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മവാട്ടർ പട്ടികയിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഫെപ്രദോയ 

തീർപ് കല്പിക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തോക്കുന്ന രീതിയിൽ മരഖകൾ 

സൂക്ഷ്ിമക്കണ്ടതുണ്ട് 1. സംപൂര്ണോയ സുതാരയത; 2. മപര് മചർക്കൽ, 

പുതുക്കൽ, ഒഴ്ന്ിവാക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ തീരുോനങ്ങടെന്റുയും 

ന്റപാതുവായ പരിമ്ാധ്ന സാധ്യോമക്കണ്ടതുണ്ട്. മേൽപറെവ മവാട്ടർ 

പട്ടികയുന്റു സേഗ്രത ൾറപാക്കുന്നതിന് ആവ്യോയ വയവസ്ഥകളാണ്. 

വിവരങ്ങടെന്റു ്രമേീകരണെിൽ ൾപരിയായി ന്റതറ്റുകൾ സംഭവിക്കാെ 

ഒരു പഴുതുച്ച പ്ര്രമിയ പരയാപ്തോമക്കണ്ടതുണ്ട് പ്രമതയകിച്ചും മയാഗയതയുള്ള 

എല്ലാ മവാട്ടർോന്റരയും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ആന്റരയും വിട്ടുമപാകാന്റത 

ഇരിക്കുന്നതിനും ഇത് കൂുിമയ തീരൂ. 

 തിരന്റെടുപ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റന ആധ്ാറോയി 

ബന്ധിപിക്കുന്നതിനുള്ള തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷന്റെ നിർമദ്ദ്ം ‘വളന്റര 

അപകുകരോയ നിർമദ്ദ്ോണ്’. ഇത് വൻമതാതിലള്ള വിവര മചാർച്ച, 

വഞ്ചന, വിവരമോഷണം എന്നിവയിമെക്ക് നയിമച്ചക്കാം, അത് 

ഇന്ത്യയുന്റു ജനാധ്ിപതയന്റെ സാരോയി അപകുെിൊക്കുന്നു. 

 (b ) കുറ്റകൃതയങ്ങൾ, പണം, ഇെക്ടറൽ മബാണ്ടുകൾ എന്നിവയുോയി ബന്ധന്റപട്ട 

പ്രശ്നം വളന്റര വലതാണ്. 2014-2017 കാെയളവിൽ 1,765 എംപിോരും 

എ ംഎൽഎോരും ൾൾന്റപട്ട 3,045 ്രമിേിനൽ മകസുകൾ തീർപ്പുകൽപിച്ചിട്ടിന്റല്ലന്ന് 

സർക്കാർ സുപ്രീംമകാുതിയിൽ സേർപിച്ച വിവരങ്ങൾ വയക്തോക്കുന്നുണ്ട്. 

ഭയാനകോയ അനുപാതെിൽ ഇത് വർദ്ധിച്ചുന്റകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

രാജയന്റെ എല്ലാ അഴ്ന്ിേതിയുന്റുയും അുിസ്ഥാനം തിരന്റെടുപിന്റെ 

പണ്ക്തിയാണ്. ഇത് ജനാധ്ിപതയെിന്റെ സേഗ്രതന്റയ ഒന്നിെധ്ികം 

തരെിൽ അപകുെിൽ ആക്കുന്നുണ്ട്: ഇത് രാഷ്ട്രീയെിമെക്കുള്ള 

പ്രമവ്നെിൽ തന്റന്ന വെിയ തുസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്; സതയസന്ധരായ 



സ്ഥാനാർത്ഥികന്റളയും പാർട്ടികന്റളയും തിരന്റെടുപ് പ്ര്രമിയയിൽ നിന്ന് ോറ്റി 

നിർൊൻ ഇത് കാരണോവന്നുണ്ട്; പാർട്ടികന്റള അഴ്ന്ിേതിയിമെക്കും 

സംസ്ഥാനെിന്റെ ഭരണം പണെിന്റെ ൾറവിുങ്ങളാൽ 

നിയന്ത്രിക്കന്റപടുന്നതിമെക്കും ഇത് നയിക്കുന്നു; കാരയക്ഷ്േേല്ലാെ രീതിയിൽ 

നയരൂപീകരണം നുത്തുന്നതിമെക്കും ജനാധ്ിപതയവിരുദ്ധവോയ കാരയങ്ങടെം 

ധ്രുവീകരണവം സംഭവിക്കാൻ ഇുയാക്കുകയും ന്റചയ്യുന്നു. 

 

 ഇസിഐയുന്റുയും ആർബിഐയുന്റുയും എതിർപ് അവഗണിച്ച്, സർക്കാർ 

രാജയസഭന്റയ േറികുക്കാൻ േണി ബിൽ ൾപമയാഗിച്ച് തിരന്റെടുപ് 

മബാണ്ടുകൾ അവതരിപിച്ചു. ധ്നകാരയ നിയേം, 2017, അതാരയത 

വർദ്ധിപിക്കുകയും തിരന്റെടുപ് രാഷ്ട്രീയെിൽ വൻ മതാതിലള്ള 

പണെിന്റെ പങ്ക് ഏകീകരിക്കുകയും ന്റചയ്തു, ഭരണകക്ഷ്ിക്ക് വെിയ 

മനട്ടമുണ്ടാക്കുകയും എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും തുെയോയ രീതിയിൽ 

െഭിമക്കണ്ടിയിരുന്ന പ്രവർെന േണ്ഡെം ന്ിപിക്കുകയും ന്റചയ്തു. 

 2019 ന്റെ പാർെന്റേെ് തിരന്റെടുപിന്റെ ന്റോെം ന്റചെവ് 60,000 മകാുി 

രൂപയാന്റണന്ന് കണക്കാക്കന്റപടുന്നു, ഇത് മൊകെിന്റെ ഏറ്റവം 

ൾയർന്നതും 2014 മവാന്റട്ടടുപിന്റെ ഇരട്ടിയിെധ്ികവം ആണ്. റിമപാർട്ട് 

അനുസരിച്ച്, ഭരണകക്ഷ്ി (ബിന്റജപി) 27,000 മകാുി രൂപ ന്റചെവഴ്ന്ിച്ചു, 

അതായത് 45%. അതായത് ഈ പാർട്ടി മനുിയ ഓമരാ സീറ്റിലം (303) 

്രാ്രി 89 മകാുി രൂപ. 

 രാജയെ് അതിമവഗം വളരുന്ന സാപെിക പ്രഭുവർഗെിന്റെ 

സാന്നിധ്യം, ഇന്ത്യന്റയ ഒരു മക്ഷ്േരാഷ്ട്രോയി നിെനിൽക്കുന്നതിൽ വെിയ 

ഒരു ഭീഷണിയായി ോറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗുരുതരോയ 

സ്ഥിതിവിമ്ഷെിന് പ്രധ്ാന കാരണം തിരന്റെടുപ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന 

പണ്ക്തിയുന്റു സാന്നിധ്യോണ്.. 

 

 



 (c) ത്ിരത്തെടുപ്പ് പ്രക്രിയയും മാതൃകാ ത്തപരുമാറ്റ ചട്ടവം 

ന്റഫബ്രുവരി 8 ോർച്ച് 9 നും ഇുക്ക് നിശ്ചയിച്ച 157 പദ്ധതികടെന്റു ൾദ്ഘാുനങ്ങൾ 

പൂർെിയാക്കാൻ 2019 ന്റെ പാർെന്റേെ് തിരന്റെടുപ് പ്രഖയാപനം 

തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷൻ നവകിച്ചതും നാം കണ്ടു. 

രാജയന്റെ ചരിത്രെിന്റെ ഏറ്റവം നദർഘയമേറിയ തിരന്റെടുപായിരുന്നു അത്, 

അതിന്റെ സേയ്രമേം ഭരണകക്ഷ്ിക്ക് അനുകൂെോക്കി ോറ്റുന്നതിനായി 

കമ്മീഷൻ ഇുന്റപട്ടു എന്ന സം്യെിന് ഇത് വഴ്ന്ി ന്റവച്ചു. 

ോതൃകാ ന്റപരുോറ്റ ചട്ടവോയി ബന്ധന്റപട്ട പ്രധ്ാന വിവാദങ്ങൾ(a) ന്റപരുോറ്റ 

ചട്ടം നുപിൊക്കുന്നതിൽ ഇെക്ഷ്ൻ കമ്മീഷൻ കാണിച്ച സ്ഥിരത ഇല്ലായ്േ, (b) 

ഭരണകക്ഷ്ിക്ക് അനുകൂെോയ രീതിയിലള്ള പ്രവർെനങ്ങൾ © ആർട്ടിക്കിൾ 

324 പ്രകാരമുള്ള അധ്ികാരങ്ങൾ ൾപമയാഗിക്കാതിരിക്കൽ എന്നിവയായിരുന്നു 

ഇെരം കാരയങ്ങമളാു് വിമയാജിക്കുകയും ്രമേമക്കടുകൾന്റക്കതിന്റര 

നിെന്റകാള്ളുകയും ന്റചയ്ത തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷണന്ററ തിരന്റെടുപ് 

കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് പുറൊക്കുകയും ചീഫ് ഇെക്ഷ്ൻ കമ്മീഷണറാകാനുള്ള 

അവസരം നിമഷധ്ിക്കുകയും ന്റചയ്തു. 

ഇത് വളന്റര ഗുരുതരോയ ഒരു പ്രശ്നോണ്, കാരണം േത്സരിക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ 

പാർട്ടികൾക്കും തുെയ അവകാ്ങ്ങടെള്ള ഒരു പ്രവർെന േണ്ഡെം ൾറപ്പുവരുത്തുക 

എന്നതാണ് ോതൃകാ ന്റപരുോറ്റ ചട്ടെിന്റെ പ്രധ്ാന കർെവയം. ഭരണ 

കക്ഷ്ിമയാടുള്ള പക്ഷ്പാതിതവെിൽ ഊന്നിയ കമ്മീഷന്റെ സേീപനം ോതൃകാ 

ന്റപരുോറ്റ ചട്ടെിന്റെ അുിസ്ഥാനപരോയ ൾമദ്ദ്ന്റെ മപാലം മചാദയം ന്റചയ്യുന്ന 

രീതിയിൊയിരിരുന്നു 

ഈ തിരന്റെടുപിൽ കണ്ട ഏറ്റവം അസവസ്ഥത ൾളവാക്കുന്ന ഒരു കാരയോണ് 

അധ്ികാരെിെിരിക്കുന്ന പാർട്ടി തങ്ങൾക്കനുകൂെോയും അവരുന്റു 

തിരന്റെടുപ് ആവ്യങ്ങൾ നിറമവറ്റുന്നതിനായും സായുധ് മസനന്റയ 

ദുരുപമയാഗം ന്റചയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നസനയന്റെ ‘മോദിയുന്റു മസന’ എന്ന് 

വിളിക്കുന്നത് വന്റരയുള്ള പ്രചാരണം മുൻ നസനികർക്കിുയിൽ വയാപകോയ 



പ്രതിമഷധ്െിന് കാരണോക്കി. ധ്ാരാളം മുൻ ഇന്ത്യൻ നസനികർ ഇന്ത്യൻ 

രാഷ്ട്രപതിക്ക് കന്റെഴുതിന്റയങ്കിലം യാന്റതാരു േറപുിയും അവർക്ക് 

െഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. 

 

മാധയമങ്ങൾ, ണേക്ക് നൂസ്, മുത്ലായവ 

മൊകന്റേപാടുമുള്ള ഇൻറർന്റനറ്റിന്റെ ൾപമയാഗെിന്റെ ഗണയോയ 

വളർച്ചമയാന്റു ഇന്ത്യൻ ബോധ്യേ രംഗം വെിയ പരിവർെനങ്ങൾക്ക് 

വിമധ്യോയി. 

രാജയന്റെ മുഖയധ്ാരാ, സമൂഹോധ്യേങ്ങളിൽ ഗണയോയ ഒരു വിഭാഗം 

ഭരണകക്ഷ്ിയായ ബിന്റജപിന്റയ അേിതോയി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 

ോർഗ്ഗനിർമദ്ദ്ങ്ങടെം ന്റപരുോറ്റ ചട്ടവം ൾണ്ടായിരുന്നിട്ടു കൂുി അവയുന്റു പെ 

െംഘനങ്ങടെം, പ്രമതയകിച്ചു ഭരണകക്ഷ്ി നുെിയ കുറ്റകൃതയങ്ങൾ തിരന്റെടുപ് 

കമ്മീഷൻ, ഗൗനിച്ചില്ല. 

പ്രധ്ാനേന്ത്രിന്റയക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങടെം സംഭവങ്ങടെം തുുർച്ചയായി 

സംമപ്രഷണം ന്റചയ്യുന്ന നമോ ുിവി എന്ന പുതിയ ചാനൽ ആരംഭിച്ചതാണ് 

ഏറ്റവം നഗ്നോയ െംഘനം. നമോ ുിവിക്ക് വാർൊ പ്രമക്ഷ്പണ 

േന്ത്രാെയെിൽ നിന്ന് ോധ്യേ പ്രവർെനം നുത്തുന്നതിന് യാന്റതാരു 

അനുേതിയും ൾണ്ടായിരുന്നില്ല, ോത്രേല്ല ഒരു പുതിയ ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 

ആവ്യോയ ചട്ടങ്ങൾ പാെിക്കുകയും ന്റചയ്തില്ല. 

2019 ന്റെ തിരന്റെടുപിന് മുമ്പം മ്ഷവം ഓൺനെനിൽ വയാജ വാർെകൾ 

തുയുന്നതിൽ തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷൻ പരാജയന്റപട്ടു. 

ോതൃകാ ന്റപരുോറ്റ ചട്ടം, ോധ്യേ ചട്ടം, എന്നിവയുോയി ബന്ധന്റപട്ട ഗുരുതരോയ 

െംഘനങ്ങമളാു് മപാലം തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷന്റെ പ്രതികരണം, നി്ബ്ദതയും, 

നിഷ് ്രമിയതവവം ആയിരുന്നു! 

 



 (e) തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർെനവം സവയംഭരണവം  

സവതന്ത്രവം നീതിയുക്തവോയ തിരന്റെടുപ് നുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ 

ഭരണഘുനയുന്റു ആർട്ടിക്കിൾ 324 പ്രകാരം ഇെക്ഷ്ൻ കമ്മീഷന് ധ്ാരാളം 

അധ്ികാരങ്ങൾ ൾണ്ട്. 

ഇതിനുപുറന്റേ, സുപ്രീംമകാുതി വിധ്ിച്ചു: “പാർെന്റേമൊ ഏന്റതങ്കിലം സംസ്ഥാന 

നിയേസഭമയാ തിരന്റെടുപ്പുോയി ബന്ധന്റപട്ടമതാ നിയേനിർോണം 

നുത്തുമപാൾ, കമ്മീഷൻ അതുോയി ബന്ധന്റപട്ട വയവസ്ഥകൾക്ക് 

അനുരൂപോയി പ്രവർെിമക്കണ്ടതും എന്നാൽ നിയേെംഘനം നുക്കുമപാൾ. 

ആർട്ടിക്കിൾ 324 ൾപമയാഗിച്ചുന്റകാണ്ട് സവതന്ത്രവം നീതിയുക്തവോയ ഒരു 

ന്റതരന്റെടുപ് ൾറപ് വരുമെണ്ടതുോണ് ” 

എന്നാൽ തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷൻ ഈ അധ്ികാരങ്ങൾ ൾപമയാഗിക്കുന്നില്ല, 

കാരണം ഇെക്ഷ്ൻ കമ്മീഷണർോർ അന്നന്റെ ഗവൺന്റേെിന്റെ 

നിയേനക്കാരാണ്, അല്ലാന്റത ന്റകാളീജിയെിന്റെ ഒരു സവതന്ത്ര 

പ്ര്രമിയയിലൂന്റുയല്ല നിയേനങ്ങൾ ൾണ്ടാവന്നത്. ഇെരം ്രമേമക്കടുകമളാു് 

വിമയാജിപ്പുള്ള ഒരു കമ്മീഷണറിന്റന, ോറ്റി നിർത്തുകയും പിന്നീു് പുറൊക്കുകയും 

ന്റചയ്തത് തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷന്റെ സവതന്ത്ര സവഭാവെിനും വി്വാസയതക്കും 

പരിഹരിക്കാനാകാെ നാ്മുണ്ടാക്കി! 

ഇത് തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷന്റെ സവയംഭരണെിൽ സം്യങ്ങൾ 

ൾയർത്തുവാനും മുഖയ ന്റതരന്റെടുപ് കമ്മീഷണറന്റുയും േറ്റ് 

കമ്മീഷണർോരുന്റുയും നിഷ്പക്ഷ്തന്റയ സംബന്ധിച്ചു പരാതികൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും 

ഇുയാക്കി. ഇത് തിരന്റെടുപിന്റെ ോത്രേല്ല, ജനാധ്ിപതയെിന്റെയും 

നിെനിൽപിനും വി്വാസയതക്കും ഗുരുതരോയ പരിക്ക് സൃഷ്ടിക്കുനു. 

 

End-Note 

ഒരുപാു് ഗമവഷണെിലൂന്റു പുറത്തുവന്ന “േഹൊയ ഇന്ത്യൻ 

തിരന്റെടുപിന്റെ മരഖന്റപടുൊെ അത്ഭുതങ്ങൾ” എന്ന പുസ്ത്കെിൽ മുൻ 



മുഖയ തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷണർ എസ്.നവ. ഖുനറഷി (ന്ററയിൻ നെറ്റ്; ഒന്നാം 

പതിപ്- 21 ഏപ്രിൽ 2014) ഇങ്ങന്റന എഴുതുന്നു: “ഇന്ത്യൻ തിരന്റെടുപ് ഒരു 

ഭീോകാരോയ വയായാേോണ്. 'ഭൂേിയിന്റെ ഏറ്റവം വെിയ മഷാ', 

വയായാേെിന്റെ അളവ്, വലപം, നവവിധ്യം എന്നിവ കാരണം ോത്രേല്ല, 

നമ്മുന്റു ജനാധ്ിപതയെിന്റെ ഊർജ്ജസവെോയ ചാഞ്ചാട്ടം ന്റകാണ്ട് കൂുിയാണ്. 

” 

മുൻ സിവിൽ സർവീസ് ൾമദയാഗസ്ഥനും നയതന്ത്രജ്ഞനും പശ്ചിേ ബംഗാൾ 

ഗവർണറോയ മഗാപാൽകൃഷ്ണ ഗാന്ധി പുസ്ത്കെിന് ആമുഖോയി ഇങ്ങന്റന 

എഴുതി: “പെ കാരയങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യന്റയ മൊകന്റേപാടും വിെേതിക്കുന്നു. 

എന്നാൽ താജ്േഹൽ, േഹാത്മാ ഗാന്ധി, ഇന്ത്യയിന്റെ തിരന്റെടുപിൽ 

അധ്ിഷ്ടിതോയ ജനാധ്ിപതയം എന്നീ കാരയങ്ങളിൽ േന്ററ്റല്ലാെിലം ൾപരിയായും. 

ഈ മൂന്ന് കാരയങ്ങളിൽ അവസാനമെതിന് ഇന്ത്യയിന്റെ ജനങ്ങളാണ് 

അർഹർ. ജനങ്ങളാണ് ചാെക ്ക്തി, ഇന്ത്യയുന്റു തിരന്റെടുപ് 

ജനാധ്ിപതയെിന്റെ മപ്രരക്ക്തി. ... എന്നാൽ വാഹനെിന്റെ എഞ്ചിൻ, 

അെവാ ഇന്ധനന്റെയും എഞ്ചിമനയും സംമയാജിപിച്ച് വാഹനം നീക്കാൻ 

ബാധ്യസ്ഥരായത് ഇന്ത്യൻ തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷൻ ആണ് ”. 

ദുഖകരന്റേന്നു പറയന്റട്ട, അതിനുമ്ഷം, ‘ഇന്ത്യയുന്റു തിരന്റെടുപിന്റന 

നയിക്കുന്ന എഞ്ചിനായ’ തിരന്റെടുപ് കമ്മീഷൻ അതിമവഗം ന്ിച്ചതായി 

മതാന്നുന്നു, കൂുാന്റത തിരന്റെടുക്കന്റപുാെ മസവച്ഛാധ്ിപതയെിമെക്ക് 

രൂപാന്ത്രന്റപടുകയും ന്റചയ്യുന്നു. പ്രവർെന േണ്ഡെന്റെയും, “ജനാധ്ിപതയ 

തെവങ്ങമളയും”, ന്റപാതു വി്വാസന്റെയും കമ്മീഷൻ നഷ്ടന്റപടുത്തുകയും, 

വിപുെോയ പാരാ േിെിട്ടറി മസനകന്റളയും വിവിധ്തരം നിരീക്ഷ്കന്റരയും 

നൈയിംഗ് സ്ക്വാഡുകന്റളയും വിനയസിച്ചുന്റകാണ്ട് ോത്രം ‘സവതന്ത്രവം 

നീതിയുക്തവോയ തിരന്റെടുപ്പുകൾ’ നിെനിർത്തുകയും ന്റചയ്യുന്നു. ഈ 

സാഹചരയെിൽ, സവതന്ത്രവം നീതിയുക്തവോയ തിരന്റെടുപ് നുൊനുള്ള 

ഭരണഘുനാപരോയ (ആർട്ടിക്കിൾ 324) ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് തിരന്റെടുപ് 



കമ്മീഷൻ വയതിചെിച്ചിരിക്കുന്നു.. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യന്റയ ‘തിരന്റെടുപ് 

മസവച്ഛാധ്ിപതയം’ എന്ന് മുരകുത്തുന്നതിൽ അതി്യിക്കാനില്ല !! 

 

 “ദി ഓക്ക് ആൻഡ് കാൾഫ്” എന്ന തന്റെ പ്രധ്ാന കൃതിയിൽ റഷയൻ 

എഴുത്തുകാരനായ അെക്സാണ്ടർ മസാൽന്റഷനിറ്റ്സിൻ ഇങ്ങന്റന എഴുതി: 

“മകവെം വാക്കുകൾ നിഷ്്രമിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആകുമപാൾ തുുങ്ങക എന്നത് 

അനന്ത്ോയി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതി ആവന്നു. ഭൗതിക ്ക്തികന്റളാന്നും 

നിങ്ങടെന്റു ഭാഗെിന്റല്ലങ്കിൽ േന്ററ്റാരു വഴ്ന്ിയുേില്ല. പർവതങ്ങളിൽ ഒരു അെർച്ച 

ഒരു ഹിേപാതെിന് കാരണോകുന്റേന്ന് അറിയുന്നു.  

ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾ ോത്രമേയു്ളൂ, ഭൗതിക ്ക്തിയില്ല. ഒരു 

ഹിേപാതമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. പമക്ഷ്, ഈ വാക്കുകൾ ‘ജനാധ്ിപതയ 

മൂെയങ്ങളിമെക്കും സവതന്ത്രവം നീതിയുക്തവോയ തിരന്റെടുപ്പുകളിമെക്കുമുള്ള 

ഒരു തിരിച്ചു വരവിന് ഇുയാക്കുന്റേങ്കിൽ,, അതുവഴ്ന്ി ‘തിരന്റെടുപ് 

മസവച്ഛാധ്ിപതയെിമെക്കുള്ള’ മപാക്കിന് തുയിുാനാവന്റേങ്കിൽ, അതാണ് 

ഏറ്റവം വെിയ പ്രതിഫെം. 

*** എം.ജി മദവസഹായം മുൻ നസനിക ഓഫീസറം ഐ.എ.എസ് 

ൾമദയാഗസ്ഥനുോണ്. അമദ്ദഹം നിെവിൽ സിറ്റിന്റസൻ കമ്മീഷൻ മഫാർ 

ഇെക്ഷ്ന്റെ മകാർഡിമനറ്ററം മഫാറം മഫാർ ഇെക്ടറൽ ഇെഗ്രിറ്റിയുന്റു 

കൺവീനറം, മകാൻസ്റ്റിുൂഷനൽ കണ്ടക്ട് ഗ്രൂപിന്റെ അംഗവം പീപിൾ ഫസ്റ്റ് 

ന്റെ ന്റചയർോനും ആണ്. 

 

 

 


