നമുകക്കെതികെതികതിരെ വീ  വീണ്വ
കോഴഴികെതികക്കെഴടു് രൂപവ കോഴടത്ത ഒരു സംഘടവഘടനയാണുഴണു് ു് ഇന്ഡിണകെതിജിനസ് പകെതിനസംഘടു് പ  വീപ്പിള്കെതിള്സ് ഓര്സംഘടു് ഓര്ഗനൈസേഷന്പ്പിള്സ് ഓര്ഗനൈസേഷന്. 201നകസംഘടഷന്ഡി.
2013 ല് തിരെജിനസ് പകെതി. നമ്പര്ഗനൈസേഷന്: KKD-CA-406/2013, 38/1408 പ്രോഴതിരെവ തിരെജിനസ് പകെതിസ്റ്റര്ഗനൈസേഷന് കറ്റര് ചെയ്യകപ്പിള്ട്ട ഈ സംഘടവഘടന യാണുഥാര്ത്ഥ പട്ടഴര്ഗനൈസേഷന്ട
പട്ടകെതിോജിനസ് പഴതികെതിക്കെഴകതിരെ പ്രതികെതിനകെതിധാനം ചെയഴനവ കറ്റര് ചെയ്യുന്നതിഴകം ചെയ്യുന്നതാണെന്നഴണു് ു് അവീോഴശകപ്പിള്ടന്നതു്. മുന്പു് നമുക്കെു് . മുന്ഡി ു് നമുകക്കെതികെതികതിരെ,
അടകെതിസഴനതിരെഹകെതിതിമഴയാണു ആകതിരെഴപം ചെയ്യുന്നതാണെങ്ങള്സ് ഓര് ഉന്നയാണുകെതിച്ചുകോഴണ്ു് "അട്ടകെതിമറികെതിക്കെകപ്പിള്ടന്ന സംഘടവവീതിരെം ചെയ്യുന്നതാണെവ" എന്ന കപതിരെകെതില്
ഒരു
സ്തോകമഴുതികെതി പ്രസംഘടകെതിദ്ധീകരിച  വീോതിരെകെതിച്ച ദളിത് സര്വ്കെതിതിു് സംഘടര്ഗനൈസേഷന്ച  വീസംഘടു് കസംഘടഴനൈസേഷന്. 201സംഘടറ്റി (D.S.S.) എകെതി (D.S.S.) എന്ന സംഘടവഘടനയുകട
കനതിഴക്കെളിത് സര്വ്ഴണു് ു് ഇതികെതികഇതിന്റെയുവ മുന്നകെതിലുള്ളതു്. മുന്പു് നമുക്കെു്. പ്രസംഘടകെതിണണ്ട്ു് - കണഴ. ടകെതി. കോ. കപ്പിള്സ് ഓര്ഗഴപഴലന്ഡി, ജിനസ് പനറില് കസംഘടക്രട്ടറികെതി ശ്രീ കെ  വീ
കോ. പകെതി. തിരെഴജിനസ് പന്ഡി.
2013 ല് തിരെജിനസ് പകെതിസ്റ്റര്ഗനൈസേഷന് കറ്റര് ചെയ്യകപ്പിള്ട്ട ഇന്ഡിണകെതിജിനസ് പകെതിനസംഘടു് പ  വീപ്പിള്കെതിള്സ് ഓര്സംഘടു് ഓര്ഗനൈസേഷന്പ്പിള്സ് ഓര്ഗനൈസേഷന്. 201നകസംഘടഷന്ഡി, സംഘടവഘടനഴ
പ്രവീര്ഗനൈസേഷന്ത്തനത്തകെതികഇതിന്റെ പ്പിള്സ് ഓര്ഗം ചെയ്യുന്നതാണെപതികെതിനൈസേഷന്. 201ക്കെ കുറികെതിച്ചതു്. മുന്പു് നമുക്കെു് കോതിരെളിത് സര്വ് നൈസേഷന്. 201ഹകക്കെഴടതികെതിയാണുകെതില് ഒരു റികെതിട്ടു് കപറ്റി (D.S.S.) എ  വീഷന്ഡി ഫയാണുല്
കറ്റര് ചെയ്തുകോഴണ്ട്ഴണു് ു്. (WP (C) No: 24521/2013). മലബഴറികെതികല മണഴന്ഡി, വീണഴന്ഡി, കപരുമണഴന്ഡി, കവീലന്ഡി,
പതിരെവീന്ഡി, ള്ളുവീന്ഡി എന്ന  വീ സംഘടമുദഴയാണുങ്ങകളിത് സര്വ് പട്ടകെതിോജിനസ് പഴതികെതി ലകെതിസ്റ്റകെതില്നകെതിന്നും പുറത്താക്കുവ റിത്തഴക്കുോ എന്നതിഴണു് ു് അവീരുകട
ആവീശശവ. ഇവീകതിരെ പട്ടകെതിോജിനസ് പഴതികെതി ലകെതിസ്റ്റകെതില്കപ്പിള്ടത്തകെതിയാണുതികെതിനു് ഉത്തരവാദിു് ഉത്തതിരെവീഴദകെതിോളിത് സര്വ്ഴയാണു (1) ഇനശഴ പ്പിള്സ് ഓര്ഗവീകഗവണ്മെഇതിന്റെു് (മകെതിനകെതിസകെതി
ഓഫു് കലഴ & ജിനസ് പസ്റ്റകെതിസംഘടു്, ന ന്യൂ ദല്ഹകെതി), (2) കസംഘടക്രട്ടറികെതി ട പ്പിള്സ് ഓര്ഗവീകഗവണ്മെഇതിന്റെു് ഓഫു് ഇനശ (കസംഘടഴഷശല് കവീല്കഫയാണുര്ഗനൈസേഷന് &
എവപവീര്ഗനൈസേഷന്കമഇതിന്റെു്), (3) റ്റര് ചെ  വീഫു് കസംഘടക്രട്ടറികെതി, കോതിരെളിത് സര്വ്ഴ പ്പിള്സ് ഓര്ഗവീകഗവണ്മെഇതിന്റെു്, തികെതിരുവീനന തിരെവ, (4) കറ്റര് ചെയാണുര്ഗനൈസേഷന്മഴന്ഡി, നഴഷം ചെയ്യുന്നതാണെല്
ോമ  വീഷന്ഡി (പട്ടകെതിോജിനസ് പഴതികെതി, പട്ടകെതിോവീര്ഗനൈസേഷന്രവ), (5) കറ്റര് ചെയാണുര്ഗനൈസേഷന്മഴന്ഡി, കോതിരെളിത് സര്വ്ഴ പബകെതിക് സംഘടര്ഗനൈസേഷന്ച  വീസംഘടു് ോമ  വീഷന്ഡി എന്നകെതിവീകതിരെ
എതികെതിര്ഗനൈസേഷന്ോക്ഷകെതിോളിത് സര്വ്ഴയാണുകെതി കറ്റര് ചെര്ഗനൈസേഷന്യി ചേര്ത്തു കോഴണ്ട്ഴണു് ു് റികെതിട്ടു് കപറ്റി (D.S.S.) എ  വീഷന്ഡി ഫയാണുല് കറ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. സീകെതിതിരെകെതിക്കുന്നതു്. മുന്പു് നമുക്കെു് . സംഘട  വീനകെതിയാണുര്ഗനൈസേഷന് വീക്കെ  വീലഴയാണു പകെതി.
റ്റര് ചെന്ദ്രകശഖതിരെകനയാണുഴണു് ു് വീക്കെഴലത്തു് ഏല്പ്പിള്കെതിച്ചകെതിതിരെകെതിക്കുന്നതു്. മുന്പു് നമുക്കെു്.
കപറ്റി (D.S.S.) എ  വീഷന്ഡി ഫയാണുലകെതില് സംഘടി  വീോതിരെകെതിച്ച കോഴടതികെതിയാണുകെതില് കസ്റ്ററ്റി (D.S.S.) എു്കമഇതിന്റെു് ഓഫു് ഫഴക്റ്റി (D.S.S.) എു്സംഘടു് തിയ്യഴറിഴക്കെകെതി
സംഘടമര്ഗനൈസേഷന്പ്പിള്കെതിക്കെഴന്ഡി സംഘടര്ഗനൈസേഷന്ക്കെഴതിരെകെതികഇതിന്റെ ബന്ധകപ്പിള്ട്ട വീകുപ്പിള്കെതിനു് ഉത്തരവാദിു് ോകെതിര്ഗനൈസേഷന്ത്തഴണു്സംഘടകെതികഇതിന്റെ പഠനറികെതികപ്പിള്ഴര്ഗനൈസേഷന്ട്ടു് അനകെതിവീഴതിരെശമഴണു് ു്.
ആയാണുതു്. മുന്പു് നമുക്കെു് തിയ്യഴറിഴക്കെകെതി സംഘടമര്ഗനൈസേഷന്പ്പിള്കെതിക്കെഴന്ഡി സംഘടര്ഗനൈസേഷന്ക്കെഴര്ഗനൈസേഷന് ോകെതിര്ഗനൈസേഷന്ത്തഴണു്സംഘടകെതികനഴടു് ആവീശശകപ്പിള്ട . ോകെതിര്ഗനൈസേഷന്ത്തഴണു്സംഘടകെതികല
ബന്ധകപ്പിള്ട്ട ഉകദശഴപ്പിള്സ് ഓര്ഗസന്മാര്ഴര്ഗനൈസേഷന് അതികെതികഇതിന്റെ പ്രവീര്ഗനൈസേഷന്ത്തനവ നടത്തകെതികക്കെഴണ്ട്കെതിതിരെകെതിക്കുോയാണുഴണു് ു്. കപറ്റി (D.S.S.) എ  വീഷകഇതിന്റെ കോഴപ്പിള്കെതി
വീകെതിവീതിരെഴവീോഴശനകെതിയാണുമപ്രോഴതിരെവ ലഭ്ശമഴക്കെകെതിയാണുകെതിടണ്ു്. സംഘടവസഴന
നന പുനഃസംഘടവഘടന നടപ്പിള്കെതിലഴയാണുതികെതിനു് ഉത്തരവാദികശഷവ
പട്ടകെതിോയാണുകെതില് കറ്റര് ചെര്ഗനൈസേഷന്ക്കെകപ്പിള്ട്ടവീര്ഗനൈസേഷന് യാണുഥാര്ത്ഥ പട്ടഴര്ഗനൈസേഷന്ട പട്ടകെതിോജിനസ് പഴതികെതിക്കെഴതിരെല്ലക. ഭ്തിരെം ചെയ്യുന്നതാണെഘടനയുകട 14, 15, 16 വീകുപ്പുോള്സ് ഓര്
പ്രോഴതിരെവ, സംഘടഴമശതിയാണുകെതില്ലഴത്തവീകതിരെ തു്. മുന്പു് നമുക്കെലശതിരെഴയാണുകെതി പതിരെകെതിപ്പിള്സ് ഓര്ഗം ചെയ്യുന്നതാണെകെതിച്ചതു്. മുന്പു് നമുക്കെു് വീകെതികവീറ്റര് ചെനപതിരെവും ഭരണഘവ ഭ്തിരെം ചെയ്യുന്നതാണെഘടനഴവീകെതിരുദ്ധീകരിചവും ഭരണഘമഴം ചെയ്യുന്നതാണെക!
സുപ്ര  വീവ കോഴടതികെതിയാണുകെതില് മുമ്പു് ു് നടന്ന ഒ. പകെതി. ശുക്ല കോസ്കെതില് ഉന്നയാണുകെതിക്കെകപ്പിള്ട്ട കലഴക്കൂര്ഗനൈസേഷന് ോമകെതിറ്റി (D.S.S.) എകെതി റികെതികപ്പിള്ഴര്ഗനൈസേഷന്ട്ടകെതികല
ഭ്ഴപ്പിള്സ് ഓര്ഗങ്ങള്സ് ഓര് ഇതികെതിലുവ ോടന്നും പുറത്താക്കു വീരുന്നും പുറത്താക്കുണ്ു്.
പട്ടകെതിോജിനസ് പഴതികെതിക്കെഴതിരെകെതില് ഒരു വീകെതിഭ്ഴപ്പിള്സ് ഓര്ഗവ കറ്റര് ചെതിരെകെതിതികെതിതിരെകെതിഞ്ഞു മറ്റു വീകെതിഭ്ഴപ്പിള്സ് ഓര്ഗങ്ങകളിത് സര്വ് ആക്രമകെതിക്കുന്ന തിരെ  വീതികെതി
കുകറിക്കെഴലമഴയാണുകെതി തു്. മുന്പു് നമുക്കെടര്ഗനൈസേഷന്ന്നും പുറത്താക്കുവീതിരെകെതിോയാണുഴണു് ു്. പട്ടകെതിോജിനസ് പഴതികെതിക്കെഴര്ഗനൈസേഷന് തിമകെതില്ത്തമകെതില് കപഴതിരെടകെതിക്കുന്നതികെതിന്നും പുറത്താക്കുു് ഇതികെതിടയാണുഴക്കുവ.
പ്രശ്നവ
പ്രതികെതികൂലമഴയാണുകെതി
ബഴധാനം ചെയകെതിക്കുന്ന
സംഘടമുദഴയാണുങ്ങള്സ് ഓര്
ഉം ചെയ്യുന്നതാണെര്ഗനൈസേഷന്ന്നും പുറത്താക്കു
പ്രവീര്ഗനൈസേഷന്ത്തകെതികക്കെണ്ട്കെതിയാണുകെതിതിരെകെതിക്കുന്നും പുറത്താക്കു.
സംഘടമഴനസംഘടമുദഴയാണുങ്ങള്സ് ഓര് ഒന്നകെതിച്ചു നകെതില്കക്കെണ്ട്തികെതികഇതിന്റെ അനകെതിവീഴതിരെശതി വീശക്തമഴക്കുന്നതിഴണു് ു് ഇത്തതിരെവ സംഘടവഭ്വീങ്ങള്സ് ഓര്.
ഭ്ഴവീകെതിപതിരെകെതിപഴടകെതിോള്സ് ഓര്ക്കുു് രൂപവ നല്ോഴന്ഡി വീകെതിളിത് സര്വ്കെതിച്ചു കറ്റര് ചെര്ഗനൈസേഷന്ക്കുന്ന കയാണുഴപ്പിള്സ് ഓര്ഗങ്ങളിത് സര്വ്കെതില് , മടകെതിച്ചുനകെതില്ക്കെഴകതി പകക്കാതെ പങ്കെടക്കെഴന്ഡി
ബന്ധകപ്പിള്ട്ട സംഘടമുദഴയാണുഴവപ്പിള്സ് ഓര്ഗങ്ങകളിത് സര്വ്ഴടു് സംഘടവീകെതിനയാണുവ അഭ്ശര്ഗനൈസേഷന്ടകെതിക്കുന്നും പുറത്താക്കു .
അഭ്കെതിവീഴദനങ്ങകളിത് സര്വ്ഴകട,
എന്ഡി.അകശഴോന്ഡി,
പ്രസംഘടകെതിണണ്ട്ു്,
പട്ടകെതിോജിനസ് പഴതികെതി മഹഴജിനസ് പനസംഘടഭ്.

