ഫഹുഭാനപ്പെട്ട
ഭറപ്പുരം ജില്ലാ കലക്ടര് അഴര്കള് മുമ്പാപ്പക യാഷ്ട്രീമ
ഷവമംസഷഴക ഷംഘം ഭസേയി ഖണ്ഡ് കായയഴാസാമ പ്പക. അബിറാശ് എന്ന
ഞാന് സഫാധിെിക്കുന്ന ഩയാതി.

ഷാര്,
ഞാന് യാഷ്ട്രീമ ഷവമംസഷഴക ഷംഘത്തിപ്പെ ഭസേയി ഖണ്ഡ്
കായയഴാസാമി പ്രഴര്ത്തിച്ചു വരി ഴയികമാ ്. RSS പ്രഴര്ത്തനത്തിപ്പെ
ബാഗഭാമി ഭസേയി അമൃത ഴിദയാറമത്തില് പ്പഴച്ച് ഴിദയാറമ അധികൃതരുപ്പെ
അനുഴാദസത്താപ്പെ 2017 ഡിഷംഫര് ഭാഷം 23 മുതല് 2017 ഡിഷംഫര് 31
ഴപ്പയ യാഷ്ട്രീമ ഷവമംസഷഴക ഷംഘത്തിപ്പെ പ്രാഥഭിക വിക്ഷാഴര്ഗ്
നെത്തിമിരുന്നു.
സകയലത്തില് എല്ലാ ജില്ലകലിലുഭാമി നാല്പസതാലവം
ഭറപ്പുരം ജില്ലമില് ഭാത്രം മൂന്നു സകന്ദ്രങ്ങലിലും കയാമ്പ് നെന്നിട്ടുണ്ട്. കയാമ്പ്
നെത്തുന്നതിന്
തുെക്കത്തില് ആരുസെയം എതിര്െ് ഉണ്ടാമിരുന്നില്ല.
എന്നാല് കയാമ്പ് തുെങ്ങിമ സവശം 26-12-17 നു യാത്രി 8 ഭ ി മുതല്
ഏതാണ്ട് 10 ഩത്തു ഭ ി ഴപ്പയ കയാമ്പില് അതിക്രഭിച്ച് കമരി കയാമ്പ്
തെമാനുള്ള ശ്രഭം ചിറ ബീകയഴാദം ആസയാഩിക്കപ്പെടുന്ന ഷംഘെനയപ്പെ
ആളുകളുപ്പെ സനതൃതവത്തില് ഉണ്ടാമി. ഴിഴയം സഩാറീഷിപ്പന അരിമിച്ചതിപ്പന
തുെര്ന്ന് ഭസേയി ഷര്ക്കിള് ഇന്പ്പെക്ട നപ്പെ സനതൃതവത്തില് സഩാറീഷ്
സ്ഥറപ്പത്തത്തുകയം കയാമ്പ് കളിയന്നത് ഴപ്പയ കയാമ്പിനു ഷംയക്ഷ ം
നല്ുകയം പ്പചതിടിട്ടുണ്ട്. സഭല്െര സം ഷംബഴം നെക്കുന്നതിനു പ്പതാട്ടു
തസറന്നാള് (25-12-17) യണ്ടു ഷഫ് ഇന്പ്പെക്ടര്ഭാരുപ്പെ സനതൃതവത്തില്
സഩാറീഷ് എത്തി കയാമ്പിനകത്തു ഴന്നു ഴിവദഭാമ അസനവശ ം നെത്തി
കയാമ്പില് നിമഭഴിസധമഭാ ് എന്ന് രിസൊര്ട്ട് പ്പചകയുണകയണ്ടാമി. എന്നാല്
ഈ ഷംബഴം നെന്ന ദിഴഷം മാപ്പതാരു മുന്നരിമിപ്പുഭില്ലാപ്പത ന നകയ ഴിസല്ലജ്
ഓപീഷര് ശ്രീ. ഴിന്പ്പഷെ് അഷഭമത് കയാമ്പില് ഴരുകയം ഩയിസവാധന
നെത്തുകയം പ്പചതിടിട്ടുണ്ട്.
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കയാമ്പ് കളി സംതിനു സവശം സ്കൂലില് കയാമ്പ് നെത്തിമതിന് സഩാറീസഷാ
ഷര്ക്കാസയാ നല്കിമ അനുഭതിഩത്രം ഴിസല്ലജ് ഓപീഷ നപ്പെ മുമ്പില്
സാജയാക്ക പ്പഭന്ന് ഩര സം് അസേസം നിയന്തയം സ്കൂള് അധികൃതപ്പയ ഴിലിച്ചു വരി
ഴരുത്തുകയണ്ടാമി. ഈ അനുഭതി ഩത്രം നല്കിമാല് ഭാത്രസഭ
അമൃതാനന്ദഭമി ഭഠവഭാമി ഫന്ധപ്പെട്ടു നല്കിമ ഭറു അ അസഩക്ഷയപ്പെ സഭലുള്ള
രിസൊര്ട്ട് നല്ുകയളൂ എ എന്ന് ഩരഞുകൊപ്പകാണ്ട് അസേസം സ്കൂള് അധികൃതപ്പയ
ഭനപൂര്വം ധിമുടിമുട്ടിക്കുന്നതാമി ഭഠം ഴളി അരിമാന് കളിഞുകൊ.
ഭഠം അധികൃതര് ഷംഘെനയഭാമി ഫന്ധപ്പെട്ടതിപ്പെ അെിസ്ഥാനത്തില്
ആര്.എഷ്.എഷ് കയാമ്പ് നിമഭഴിസധമഭാ ് എന്ന് അസേസപ്പത്ത
സഫാധിെിക്കുഴാനായം ഷംഘെനയപ്പെ ഴവം ഴിവദീകയിക്കുഴാനും കയാമ്പ്
അതിക്രഭിച്ച്
കമരിമതുഭാമി
ഫന്ധപ്പെട്ടു
നെന്ന
ഩയാതി
സഫാധിെിക്കുന്നതിനായം ഞാനും കയാമ്പ് ഷംഘാെക ഷഭിതി പ്പജപ്പനരല്
കണ്ഴീനര് ഫി.ഩി ജമസഗാഩറനും ആര്.എഷ്.എഷ് ഖണ്ഡ് ഷംഘചാറക്
ഩി.പ്പക.ഴിജമന് ഭാസ്റ്റ നം കൂെി 10-12-17 ഩകല് ഏതാണ്ട് മൂന്നു ഭ ിസമാെ്
കൂെി ന നകയ ഴിസല്ലജ് ഓപീഷിപ്പറത്തി. ഴിസല്ലജ് ഓപീഷിപ്പറ തിയക്ക്
കായ ം ഏതാണ്ട് അയ ഭ ിക്കൂര് ഷഭമം ഴിസല്ലജ് ഓപീഷ നപ്പെ
നിര്സദവപ്രകായം അഴിപ്പെ കാത്തു നിന്നു. തുെര്ന്ന് ഴിസല്ലജ് ഓപീഷര്
പമലും ഭറു അം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു യസഷയമുരിമിസറക്ക് ഞങ്ങപ്പല ഴിലിെിച്ചു വരി.
ഏതാണ്ട് 15 ഭിനുട്ട് ഞങ്ങള് ഷംഷായിച്ചു വരി. ആ ഷഭമത്ത് ഩയിചമഭില്ലാത്ത
ുപ്പര സഩര് ഴന്നു പ്പകാണ്ടിരുന്നു. കയാമ്പില് നിമഭഴിരുമുടഭാമി ഒന്നും
നെന്നിട്ടില്ല എന്നത് അങ്ങം സഩാറീസം ഷാക്ഷയപ്പെടുത്തിമത്തിനു സവശവം
ഇങ്ങപ്പനപ്പമാരു
ഷര്ട്ടിപിക്ക ്
ആഴവയപ്പെട്ടുപ്പകാണ്ട്
ഭഠത്തിപ്പെ
പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
തെഷമുണ്ടാക്കരുപ്പതന്നും
ആര്.എഷ്.എസഭാമി
ഫന്ധപ്പെട്ട
കായയങ്ങള്ക്ക്
ഴിവദീകയ ം
നല്കാന്
ഞങ്ങള്
തയ്യാരാപ്പ ന്നും അരിമിച്ചു വരി. എന്നാല് മുന്കൂട്ടി നിചയിമിച്ചപ്പതന്ന നിറ്ക്കുളള്ള
പ്രതികയ ഭാ ് അസേസത്തിപ്പെ ബാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാമത്.
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“ഞാന്

ഒരു

കരകല സം

കഭൂ

ിസ്റ്റ്

ആ

്”,

ഷര്ക്കാര്

ഉസദയാഗസ്ഥാനാപ്പ ങ്കിലും എനിക്കത് ഩരമാന് ഭെിമില്ല ” , “എനിക്ക് മുമ്പ്
ഇഴിപ്പെ ഉണ്ടാമിരുന്ന ഴിസല്ലജ് ഓപീഷര്ഭാപ്പയാപ്പക്ക ഷവന്തഭാമി ഭൂഭി എഴുതി
എടുത്തഴയാ

്” “എപ്പന്ന എപ്പെ ഷംഘെന ഇഴിപ്പെ നിസമാഗിച്ചതാ

്”,

“നിങ്ങളുപ്പെ സയഖ ഇഴിപ്പെ കാ ാനില്ല” എന്നും ഭറു അമുള്ള തയത്തില് തീര്ത്തും
നിരുത്തയഴാദഩയഭായം യാഷ്ട്രീമ ഩയഭായം ആ ് അസേസം ഞങ്ങസലാെ്
ഷംഷായിച്ചത് (ഈ ഩര സം കായയങ്ങളുപ്പെ പ്പരസക്കാര്ഡ് പ്പചതിട ആഡിസമാ
ഉള്പ്പെട്ട ഷി.ഡി. ഈ ഩയാതിസമാപ്പൊെം സാജയാക്കുന്നു). ചര്ച്ച്ക്കുള
കൃതയഭാമ ഭ നഩെി ഇല്ലതാമാസൊള് അസേസം ുഩിതനാമി അധിസക്ഷഩിച്ചു വരി
ഷംഷായിക്കുകയം കസഷയ ഴറിച്ച് തല്ലാസനാങ്ങി ഇരങ്ങി സഩാകാന്
ഩരയകയം പ്പചയ്തു. ഒരു ഷര്ക്കാര് ഉസദയാഗസ്ഥനാമിയിപ്പക്ക ഩയാതിക്കസയാെ്
യാഷ്ട്രീമം ഩരയകയം അതു പ്രകെിെിക്കുകയം പ്പചതിടതിനു സവശം ഴലപ്പയ
ധാര്്യസത്താപ്പെ പ്പഩരുഭാ നകയണ്ടാമി.

കയാമ്പില് അഷഭമത്തു ഴന്നതിപ്പെ ഩിസ ദിഴഷം അസേസം അടുത്ത ഴര്ശം
നിങ്ങള് അഴിപ്പെ കയാമ്പ് നെത്താത്ത യീതിമില് ഞാന് രിസൊര്ട്ട്
പ്പകാടുക്കുപ്പഭന്ന് ഖണ്ഡ് ഷംഘചാറക് ഴിജമന് ഭാസ്റ്റസരാെ് ഩര സംിരുന്നു.
ആദയാഴഷാനം മുതല് യാഷ്ട്രീമ എതിയാലികപ്പല കാണുന്നത് സഩാപ്പറമാ ്
അസേസം ഇതുഭാമി ഫന്ധപ്പെട്ട ആളുകസലാെ് പ്പഩരുഭാരിമത്. കൃതയഭാമ
യാഷ്ട്രീമ റക്ഷയം ഉള്ളില് പ്പഴക്കുകയം അതിനനുഷയിച്ച് ആളുകപ്പല
യസഷയഭാമി
ഷംഘെിെിക്കുകയം
അതിനാമി
അസേസത്തിന്
അബിഴാദയങ്ങള് അര്െിച്ചു വരി പ്പകാണ്ട് ഩയഷയം പ്പഴച്ച ഭറു അ യാഷ്ട്രീമ
ഷംഘെനകപ്പല യസഷയഭാമി കൂട്ട് ഩിെിക്കുയം പ്പചയ്തു. ഭഠവഭാമി ഫന്ധപ്പെട്ട
ഴിശമങ്ങലില് മുമ്പം ഇസേസത്തിപ്പെ ബാഗത്ത് നിന്ന് ഷഭാനഭാമ
പ്പഩരുഭാ വം നെഩെി ക്രഭങ്ങളും ഉണ്ടാമിട്ടുണ്ട്. ഇസേസത്തിപ്പെ ഇത്തയം
പ്രഴര്ത്തനങ്ങള് കായ ം പ്രസദവഴാഷികള് ഭതഩയഭാമി സചയി തിയിഞുകൊ
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സ്ഥറത്ത് ഷംഘര്ശാഴസ്ഥ നിറനില്ക്കുകമാ ്. കയാമ്പ് ആക്രഭിച്ച
ഷഭമത്ത് ഭ ് അനി് ഷംബഴങ്ങള് ഒളിഴാക്കിമത് സഩാറീസം ഞങ്ങളുപ്പെ
ഷംഘെനാ സനത്രുതവവഭാ ്. കയാമ്പ് കളിഞുകൊ ഷഭാധാന അന്തയീക്ഷം
ഇസൊള് തകര്ത്തത് ഴിസല്ലജ് ഓപീഷ നപ്പെ കടും ഩിടുത്തം നിഭിത്തഭാ ്.

ഈ ഴക കായയങ്ങള്ക്കാമി തപ്പെ ഷസപ്രഴര്ത്തകപ്പയ ുരിച്ച്
പ്പഩാതുജനങ്ങസലാെ് ഩരമാന് ഩാെില്ലാത്ത കായയങ്ങള് ഩരയകയം, ഇല്ലാത്ത
നിമഭഴവങ്ങള് ഩരഞുകൊ ഩയാതിക്കാപ്പയ പ്പത ിമുടയിെിക്കുകയം, യാഷ്ട്രീമ
റക്ഷയം സനടുന്നതിനാമി ഔസദയാഗിക ഩദഴി ദുരുഩസമാഗം പ്പചതിട
അസേസത്തിപ്പനതിപ്പയ നെഩെിപ്പമടുക്ക പ്പഭന്നും , ഈ ഴിശമം ഷംഫന്ധിച്ച
നിഷ്പക്ഷവം
ഷഭഗ്രവഭാമ
ഒയസനവശ ത്തിന്
യാഷ്ട്രീമഭില്ലാത്ത
ഉസദയാഗസ്ഥപ്പയ ചുഭതറപ്പെടുത്ത പ്പഭന്നും ഴിനീതഭാമി അബയര്ഥിക്കുന്നു.
എന്ന്,
ഴിവവസ്തതസമാപ്പെ
പ്പക.അബിറാശ്
9605412990
സ്ഥറം : ഭസേയി
തിയ്യതി : 12-11-2018
Enclosure : ആഡിസമാ ഡിസ്ക്
ഩകര്െ് : തസഷില്ദാര് ,ഏരനാെ് താലൂക് .
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