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ഹർത്താലുകളെപ്പറ്റി ഒരഭ്യർത്ഥന (ലേഖനം) 

സുനിൽ എം എസ്, മൂത്തകുന്നം 

ലകരെത്തിൽ 2005നം 2012നമിടയിൽ ആളക 363 ഹർത്താലുകൾ ആചരിയ്ക്കളപ്പളെന്നം, 
2006ൽ മാത്രം 223 ഹർത്താലുകളുണ്ടാളയന്നം വിക്കിപ്പീഡിയയുളട ‘ള ാെിറ്റിക്കൽ 
ആക്റ്റിവിസം ഇൻ ലകരെ’ എന്ന താെിൽ കാണുന്ന. 2012ന ലേഷവം ലകരെത്തിൽ 
ഹർത്താലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നളേയവസാനിച്ച 2016ലുമുണ്ടായിരുന്ന ഹർത്താലുകൾ. 
ഒലക്റ്റാബർ 13ന സംസ്ഥാനവയാ കമായി ബി ളെ  ിയും, നവംബർ 26ന തൃശൂർ െില്ലയിൽ 
ലകാൺഗ്രസ്സം, നവംബർ 28ന സംസ്ഥാനവയാ കമായി ഇടതു ക്ഷ 
െനാധി തയമുന്നണിയും ഹർത്താലുകൾ നടത്തിയിരുന്ന. ഗൂഗിൾ ളസർച്ചിൽ 
ള ാന്തിവളന്നാരു ല െിളെ സ്ക്രീൻലഷാെ് താളെ ളകാടുക്കുന്ന: 

 

ഹർത്താലുകലൊടുള്ള ഇവിടളത്ത രാഷ്ട്രീയപ്പാർെികളുളട സമീ നം വവരുദ്ധ്യാത്മകമാണ്. 
ഒരു  ാർെി നടത്തുന്ന ഹർത്താേിളന എതിർ ാർെികൾ നിേിതമായി വിമർേിയ്ക്കുന്ന: 
ഹർത്താൽ െനെീവിതം ദുസ്സഹമാക്കും എന്നായിരിയ്ക്കും വിമർേനം. ആ വാദത്തിൽ 
തീർച്ചയായും കെമ്പുണ്ട്. എന്നാൽ, അധികം താമസിയാളത, എതിർ ാർെികൾ സവന്തം 
വാദളത്തത്തളന്ന വിസ്മരിച്്ച, സവന്തം ഹർത്താലുമായി വരുന്ന. ഹർത്താോചരിച്ചതിന മുമ്പു 
വിമർേിയ്ക്കളപ്പെവരായിരിയ്ക്കും ഇത്തവണ ഹർത്താേിളന വിമർേിയ്ക്കുന്നത്. ഈ ല ാൾമാറ്റം 
തുടരുന്ന. 
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സർക്കാർ ഏതു മുന്നണിയുലടതായാലും, ഹർത്താൽ ഏതു മുന്നണി നടത്തുന്നതായാലും, 
ഹർത്താൽ ദിനങ്ങെിൽ സർക്കാർ ള ാതുവിൽ നിഷ് ക്രിയമാകുളന്നന്ന മാത്രമല്ല, 
ഹർത്താലുകലൊടു  ലരാക്ഷമായി സഹകരിയ്ക്കുക കൂടി ളചയ്യുന്ന എന്നതാണു വാസ്തവം. 
അതുമൂേം ഹർത്താൽദിനത്തിൽ ഭ്രണരഥത്തിളെ കടിഞ്ഞാൺ അനൗ ചാരികമായി 
ഹർത്താൽ നടത്തുന്നവരിലേളയ്ക്കത്തുന്ന. ഹർത്താൽദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനളത്തന്തു 
നടക്കണം, എന്തു നടക്കരുത് എന്ന തീരുമാനിയ്ക്കാനള്ള അധികാരം ഹർത്താൽ 
നടത്തുന്നവർക്കു കിട്ടുന്ന.  ലരാക്ഷമായ ഈ അധികാരവക്കമാറ്റം മൂേമാണു 
ഹർത്താലുകൾ െനെീവിതളത്ത  ദുസ്സഹമാക്കുന്നവയായിത്തീരുന്നത്. 

െനാധി തയഭ്രണവയവസ്ഥ നിേവിേിരിയ്ക്കുളന്നാരു രാെയത്തു  ണിമുടക്കാനം 
പ്രതിലഷധിയ്ക്കാനമുള്ള സവാതന്ത്ര്യം െനതയ്ക്കുണ്ടാകണം. എന്നാൽ, ആ 
സവാതന്ത്ര്യമു ലയാഗിച്ചു  ണിമുടക്കുകയും പ്രതിലഷധിയ്ക്കുകയും ളചയ്യുന്നതിനിടയിൽ, 
 ണിമുടക്കാത്തവരുലടയും പ്രതിലഷധിയ്ക്കാത്തവരുലടയും മൗേികാവകാേങ്ങളെ 
നിലഷധിയ്ക്കുക കൂടി ളചയ്യുലപാൾ െനാധി തയം ഓക് ലൊക്രസി അഥവാ ലമാലബാക്രസി 
ആയി  രിണമിയ്ക്കുന്ന. ഈ വെിമാ ിലപ്പാക്കു തടലയണ്ടതു െനതയുളട 
സവാതന്ത്ര്യസംരക്ഷണത്തിന് അതയാവേയമാണ്. ഇതിലേയ്ക്കായി ഒരഭ്യർത്ഥന ഈ ലേഖകൻ 
ബഹുമാനളപ്പെ ലകരെമുഖയമന്ത്ര്ിയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചിരുന്ന. കെിഞ്ഞ ഒക ്ലടാബർ  തിളനെിന് 
ഈളമയിോയി അയച്ച അഭ്യർത്ഥന താളെ ഉദ്ധ്രിയ്ക്കുന്ന: 

ബഹുമാനളപ്പെ മുഖയമന്ത്ര്ിയ്ക്കയച്ച അഭ്യർത്ഥന 

ലകരെത്തിൽ  തിവായിത്തീർന്നിരിയ്ക്കുന്ന ഹർത്താലുകൾ ഭ്രണഘടനയിൽ ആലേഖനം 
ളചയ്യളപ്പെിരിയ്ക്കുന്ന മൗേികാവകാേങ്ങെിൽ രളണ്ടണ്ണളത്ത േംഘിയ്ക്കുന്ന എന്നതിളെ 
ഏറ്റവം പുതിയ ളതെിവായിരുന്ന, ഒലടാബർ 13, വയാൊെ് ച, സംസ്ഥാനവയാ കമായി 
നടന്ന ഹർത്താൽ. താളെപ്പ യുന്നവയാണു ഹർത്താൽ ദിനങ്ങെിൽ േംഘിയ്ക്കളപ്പടാറുള്ള 
മൗേികാവകാേങ്ങൾ: 

19 (1) (d)  All citizens shall have the right to move freely throughout the territory of 
India. (സഞ്ചാരസവാതന്ത്ര്യം) 

19 (1) (g)  All citizens shall have the right to practise any profession, or to carry on any 
occupation, trade or business (ഉ െീവനസവാതന്ത്ര്യം) 

ഹർത്താൽ ദിനങ്ങെിൽ നടക്കുന്ന ഈ മൗേികാവകാേേംഘനങ്ങളെപ്പറ്റി വിേദമായി 
താളെ വിവരിയ്ക്കുന്ന. 

സഞ്ചാരസവാതന്ത്ര്യേംഘനം 

 ത്രത്തിൽ വരാറുള്ള ഹർത്താൽ പ്രഖയാ നളത്തപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്ത വായിച്ചാൽ ഇക്കാരയം 
വയക്തമാകും. ഇക്കെിഞ്ഞ ഹർത്താൽ പ്രഖയാ നളത്തപ്പറ്റി  ത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയിൽ 
നിന്നള്ള ഭ്ാഗം താളെ ഉദ്ധ്രിയ്ക്കുന്ന: 
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“ആസ്പത്രി, ളമഡിക്കൽ ലറാർ,  ാൽ,  ത്രം എന്നിവളയ ഒെിവാക്കി. 
േവസംസ്കാരത്തിന ല ാകുന്നവർ, വിമാനത്താവെത്തിലേക്കു ല ാകുന്നവർ, 
വിവാഹം, ഹജ്്ജ, േബരിമേ തീർത്ഥാടകർ എന്നിവലരയും ഒെിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.” 

ഹർത്താൽദിനത്തിളേ സംസ്ഥാനഭ്രണാധികാരം മുഴുവൻ ഹർത്താൽ അനകൂേികൾ 
 ിടിളച്ചടുളത്തന്ന മെിലുള്ള പ്രഖയാ നമാണിത്. പ്രഖയാ ിക്കുക മാത്രമല്ല, 
ഹർത്താേനകൂേികൾ പ്രഖയാ നം കർക്കേമായി നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ളചയ്യുന്ന. 
ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്പെ സർക്കാർ ഹർത്താൽദിനത്തിൽ ഫേവത്തായ 
നട ടികളെടുക്കാതിരിയ്ക്കുലപാൾ അതു സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നതു സംസ്ഥാനത്തിളെ ഭ്രണാധികാരം 
സർക്കാർ ഹർത്താേനകൂേികൾക്കു വകമാ ിയിരിയ്ക്കുളന്നന്നാണ്. െനതയാൽ 
ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്പെ സർക്കാരിലനക്കാൾ കൂടുതേധികാരം ഹർത്താേനകൂേികൾക്കു 
വകവരുന്ന  തിവിന മാറ്റം വരണം. 

ഹർത്താേിൽ നിന്ന് ഒെിവാക്കിയവളയാെിളകയുള്ള വാഹനങ്ങളെ ഹർത്താൽ 
അനകൂേികൾ ഹർത്താൽ ദിവസം തടയുന്ന. ചിേയിടങ്ങെിൽ ഒെിവാക്കിയവളയലപ്പാലും 
തടയുന്ന. ഹർത്താൽ ദിവസം സർക്കാരുടമസ്ഥതയിലുള്ള ളക എസ് ആർ ടി സി 
ബസ്സകളും സവകാരയവാഹനങ്ങളും തങ്ങളുളട ഭൂരിഭ്ാഗം ട്രിപ്പുകളും മുടക്കുന്ന. െനതയുളട 
സഞ്ചാരം അലതാളട അസാദ്ധ്യമാകുന്ന. ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന 
ബസ്സകളെ ഹർത്താൽ അനകൂേികൾ തടയുക മാത്രമല്ല, കളല്ല ിഞ്ഞം ടയറുകളുളട 
കാറ്റെിച്ചു വിട്ടും അവയ്ക്കു നാേനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും ളചയ്യാറുണ്ട്. കലല്ല ിലും മറ്റം ബസ്സ് 
െീവനക്കാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും  രിക്കു  റ്റന്നതും  തിവാണ്. തുടർന്്ന, ബസ്സകളും 
അവയിളേ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞങ്ങളുമുൾളപ്പളടയുള്ള യാത്രക്കാരും നടുല ാഡിൽ 
കുടുങ്ങിലപ്പാകുകയും ളചയ്യുന്ന. 

ളക എസ് ആർ ടി സി ബസ്സകൾ ല ാലും ല ാഡിേി ങ്ങാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ടാക്സികളും 
ഓലൊ ിക്ഷകളും ഓടുകയിളല്ലന്ന പ്രലതയകം   ലയണ്ടതില്ലലല്ലാ. 
ഇരുചക്രവാഹനങ്ങെല്ലാത്ത സവകാരയവാഹനങ്ങൾ ല ാഡിേി ക്കാൻ മിക്കവരും 
വധരയളപ്പടാ ില്ല. ചിേയിടങ്ങെിൽ ഹർത്താേനകൂേികൾ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളെലപ്പാലും 
തടയാറുണ്ട്. ആസ്പത്രിസംബന്ധമാലയാടുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഹർത്താേിൽ നിന്ന് 
ഒെിവാക്കിയിരിയ്ക്കുളന്നന്നായിരിയ്ക്കും പ്രഖയാ നളമങ്കിലും,  േലപ്പാഴും ആംബുേൻസുകലെയും 
ഹർത്താേനകൂേികൾ ളവറുലത വിടാ ില്ല. ഇക്കെിഞ്ഞ ഹർത്താൽ ദിനം കലല്ലറു ളകാണ്ട 
ഒരാംബുേൻസിളെ ചിത്രം ലദോഭ്ിമാനിയിൽ വന്നിരുന്നതു താളെ ളകാടുക്കുന്ന: 
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ബസ്സകളും മറ്റ വാഹനങ്ങളും തടഞ്ഞതിളെ ചിേ വാർത്തകൾ താളെ ളകാടുക്കുന്ന: 

 
 

ചുരുക്കിപ്പ ഞ്ഞാൽ, ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ െനതയുളട സഞ്ചാരസവാതന്ത്ര്യളമന്ന 
മൗേികാവകാേം  ാലട നിലഷധിയ്ക്കളപ്പടുന്ന. 
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ഉ െീവനസവാതന്ത്ര്യേംഘനം 

വയാ ാര-വാണിെയ-വയവസായസ്ഥാ നങ്ങൾ തു ന്ന പ്രവർത്തിയ്ക്കാൻ 
ഹർത്താേനകൂേികൾ അനവദിയ്ക്കാ ില്ല. ഏളതങ്കിലും കടകൾ തു ന്നിരിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടാൽ 
അവരവ ഉടൻ അടപ്പിയ്ക്കുന്ന. ഫാട ികൾ, ധനകാരയസ്ഥാ നങ്ങൾ, മറ്റ 
വയവസായസ്ഥാ നങ്ങൾ - അവളയാളക്ക ഹർത്താേനകൂേികൾ അടപ്പിയ്ക്കുന്ന. അടയ്ക്കാൻ 
വിസമ്മതിയ്ക്കുന്നവ ഹർത്താേനകൂേികൾ തല്ലിളപ്പാെിച്ചതു തളന്ന. ഇക്കെിഞ്ഞ 
ബന്ദിളനപ്പറ്റി വന്ന ചിേ വാർത്തകൾ താളെ ളകാടുക്കുന്ന: 

 

അന്നന്ന ലൊേി ളചയ്തു ലവതനം  റ്റന്നവരിൽ ഭൂരിഭ്ാഗം ല ർക്കും ഹർത്താൽ ദിനം 
ലൊേിനഷ്ടവം ലവതനനഷ്ടവമുണ്ടാക്കുന്ന. ളചറുതും വലുതുമായ വയവസായസംരംഭ്കർക്കും 
കച്ചവടക്കാർക്കുളമല്ലാം നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന. 

സർക്കാർലസവനത്തിനള്ള ള ാതുെനാവകാേം 

പ്രവൃത്തിദിനങ്ങെിലുള്ള സർക്കാരാപ്പീസുകളുളട ലസവനം ള ാതുെനത്തിളെ 
അവകാേമാണ്. ഹർത്താൽ ദിനങ്ങെിൽ ലകരെത്തിളേ ഭൂരിഭ്ാഗം സർക്കാരാപ്പീസുകളും 
സാമാനയലസവനം നൽകുന്നണ്ടാവില്ല. ഇക്കെിഞ്ഞ ഹർത്താേിളനപ്പറ്റി മുകെിൽ 
ളകാടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന വാർത്താേകേങ്ങെിളോന്ന ് കാക്കനാട് സിവിൽ 
ലറഷളനപ്പറ്റിയുള്ളതാണ്. അവിടളത്ത സർക്കാരാപ്പീസുകെിൽ  കുതിയിൽ താളെ 
മാത്രമായിരുന്ന ഹാെർനിേളയന്ന വാർത്തയിൽ കാണുന്ന. ആപ്പീസിൽ ഹാെരുള്ള 
െീവനക്കാരുളട എണ്ണം  കുതിയിൽ താളെ മാത്രമാകുലപാൾ, അവിടങ്ങെിൽ 
അലന്നദിവസം ള ാതുെനലസവനം നടന്നകാണാനിടയില്ല. മുപ്പതു േതമാനലത്താെം 
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ആപ്പീസുകൾ തു ക്കുക ല ാലും ളചയ്തിളല്ലന്നം വാർത്തയിൽ കാണുന്ന. ഹർത്താൽ 
ദിനത്തിൽ ള ാതുെനത്തിളെ സർക്കാർ ലസവനത്തിനള്ള അവകാേവം േംഘിയ്ക്കളപ്പടുന്ന 
എന്ന ചുരുക്കം. 

സാപത്തികനഷ്ടം 

ഹർത്താൽ മൂേം മിക്ക പ്രലദേങ്ങെിലും വലുതായ വരുമാനനഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന. ഓലരാ 
ഹർത്താൽ ദിനവം സംസ്ഥാനത്്ത ആയിരം ലകാടി രൂ യുളട നഷ്ടമുണ്ടാകുളന്നന്്ന ഒരു 
വർഷം മുമ്പു  ത്രത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന. ഈ നഷ്ടത്തിളെ വേിളയാരു ഭ്ാഗം സഹിലയ്ക്കണ്ടി 
വരുന്നതു ള ാതുെനമാണ്. 

ഇക്കെിഞ്ഞ ഹർത്താൽ ബീലെപ്പിയാണു നടത്തിയത്. യൂഡിഎഫം എൽഡിഎഫം ഇവിളട 
ധാരാെം ഹർത്താലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂഡിഎഫിലെയും എൽഡിഎഫിലെയും 
ഹർത്താൽ ദിനങ്ങെിലും മുകെിൽ വിവരിച്ച ള ാതുെനാവകാേേംഘനങ്ങളും 
സാപത്തികനഷ്ടവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യൂഡിഎഫിലെയും എൽഡിഎഫിലെയും 
ബീലെപ്പിയുലടയും മാത്രമല്ല, പ്രാലദേികസംഘടനകളുളട ഹർത്താലുകളും ഇവിളട 
ഇടയ്ക്കിളട നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

സവാതന്ത്ര്യസമരത്തിളെ ഭ്ാഗമായി ഹർത്താലുകൾ ആചരിച്ചിരുന്ന നിേയ്ക്ക് ഹർത്താലുകൾ 
നിലരാധിയ്ക്കുന്നതു േരിയായ സമീ നമാവകയിളല്ലന്നാണ ് ഒരു വാദം. അക്കാേത്തിവിളട 
വിലദേികൊണു ഭ്രണം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇന്നിലപ്പാൾ െനങ്ങൾ തളന്ന ഭ്രിയ്ക്കുന്ന. 
അന്നളത്ത ഹർത്താലുകൾ വിലദേസർക്കാരിളനതിളരയുള്ളതായിരുളന്നങ്കിൽ, ഇന്നിവിളട 
നടക്കുന്ന ഹർത്താലുകളെല്ലാം ഇവിടളത്ത െനതളയ്ക്കതിരായുള്ളവയാണ്. ലകരെത്തിൽ 
സമീ കാേങ്ങെിൽ നടന്നകണ്ടിട്ടുള്ള ഹർത്താലുകളൊന്നടങ്കം െനതളയ്ക്കതിരായിരുന്ന 
താനം. ഹർത്താലുകളുളട ദൂഷയഫേങ്ങൾ ഏറ്റവമധികം സഹിലയ്ക്കണ്ടി വന്നതു 
െനതയ്ക്കായിരുന്ന. ഹർത്താൽ ദിനങ്ങെിൽ മുകെിൽ സൂചിപ്പിച്ച 
മൗേികാവകാേേംഘനങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അനവദിയ്ക്കാൻ  ാടിളല്ലന്നാണ ് എളെ 
വിനീതമായ അഭ്ിപ്രായം. ഇതിലേയ്ക്കുള്ള ഏതാനം നിർലേേങ്ങൾ ബഹുമാനളപ്പെ 
മുഖയമന്ത്ര്ിയുളട മുപാളക സമർപ്പിയ്ക്കുന്ന: 

നിർലേേം (1)  സർക്കാർ  രി ാടികൾ മാറ്റിവയ്ക്കരുത് 

ഒരു ദിവസം ഹർത്താോയി ആചരിയ്ക്കുളമന്ന ് ഏളതങ്കിലുളമാരു രാഷ്ട്രീയപ്പാർെിലയാ 
മുന്നണിലയാ മലറ്റളതങ്കിലും സംഘടനകലൊ പ്രഖയാ ിച്ചാലുടൻ ആ ദിവസം നടത്താൻ 
മുൻകൂെി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ  രി ാടികളെല്ലാം മാറ്റിവയ്ക്കുകലയാ ലവളണ്ടന്ന 
വയ്ക്കുകലയാ ആണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരുകളും യുഡിഎഫ് സർക്കാരുകളും ളചയ്തു 
ല ാന്നിരിയ്ക്കുന്നത്. നിേവിേിരിയ്ക്കുന്ന എൽഡിഎഫ് സർക്കാരും ഇക്കെിഞ്ഞ ഹർത്താൽ 
പ്രഖയാ നളത്ത ‘ആദരിച്്ച’ മുൻ  തിവ തളന്ന തുടർന്ന. ഹർത്താൽ മൂേം സർക്കാർ 
മാറ്റിവച്ച  രി ാടികളെപ്പറ്റി  ത്രത്തിൽ വന്ന ചിേ വാർത്തകൾ താളെ ളകാടുക്കുന്ന: 
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ഹർത്താേിലനാടു സർക്കാർ സഹകരിയ്ക്കുന്നതായും, ഹർത്താേിളന സർക്കാർ 
അംഗീകരിയ്ക്കുന്നതായുളമാളക്കയാണ് ഇത്തരം മാറ്റിളവപ്പുകൾ  ലരാക്ഷമാളയങ്കിലും 
സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ഹർത്താേനകൂേികൾ സർക്കാരിലനക്കാൾ വേിയ 
അധികാരികൊയിത്തീരുന്നതിന് ഇതിടയാക്കുന്ന. സർക്കാർ രി ാടികൾ യഥാസമയം 
നടത്താനള്ള ദൃഢനിശ്ചയവം വസ്ഥരയവം കെിവം സർക്കാരിനണ്ടാകണം. 
സംസ്ഥാനളത്ത െനതയുളട അവകാേങ്ങൾ സംരക്ഷിയ്ക്കാൻ സർക്കാർ മടിഞ്ഞാൽ, 
െനതയുളട കാരയം കഷ്ടത്തിോകും; തങ്ങളുളട നിയമ രമായ 
അവകാേസംരക്ഷണത്തിന്നായി െനതയ്ക്കു സമീ ിയ്ക്കാൻ അധികാരികെില്ലാതാകും. 

ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ മുലന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന നിർലേേങ്ങെിളോന്ന ് ഇതാണ്: സർക്കാർ 
മുൻകൂെി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  രി ാടികെിളോളരണ്ണം ല ാലും ഹർത്താൽ മൂേം മാറ്റിവയ്ക്കരുത്. 
സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച  രീക്ഷകൊയാലും ഇെർവൂകൊയാലും ലയാഗങ്ങൊയാലും, 
അവളയല്ലാം ഹർത്താൽ ദിവസം നടത്തുക തളന്ന ലവണം. അവളയാന്നം 
മാറ്റിവയ്ക്കരുളതന്ന മാത്രമല്ല, അവ രണ്ടാമളതാരു തവണ കൂടി നടത്തുകയുമരുത്. 
ചുരുക്കിപ്പ ഞ്ഞാൽ, ഹർത്താൽ ദിവസം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ 
 രി ാടികളും അലത ദിവസം തളന്ന നടത്തണം. 

ഹർത്താൽ ദിനങ്ങെിൽ മുൻകൂെി നിശ്ചയിച്ച  രി ാടികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുകളയന്ന, മുൻ 
 തിവിൽ നിന്ന വയതയസ്തമായി,  ഭ്ാവിയിലുണ്ടാലയയ്ക്കാവന്ന ഹർത്താൽ ദിനങ്ങെിൽ 
സർക്കാർ  രി ാടികൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയിളല്ലന്നം, അവ മുൻകൂെി നിശ്ചയിച്ച ല ാളേ തളന്ന 
നടക്കുളമന്നം ഇലപ്പാൾത്തളന്ന സർക്കാർ പ്രഖയാ ിയ്ക്കണളമന്നം ഞാനഭ്യർത്ഥിയ്ക്കുന്ന. 
ഇതുവളരയുള്ളതിൽ നിന്ന വയതയസ്തമായ ഈ സമീ നളത്തപ്പറ്റി െനതളയ മുൻകൂ ായി 
ളതരയളപ്പടുത്താൻ അടുത്ത ഹർത്താൽ വളര കാത്തിരിയ്ക്കരുളതന്നം അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കുന്ന. 
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നിർലേേം (2)  ട്രിപ്പു മുടക്കുന്ന ബസ്സകെിൽ നിന്ന  ിെ ഈടാക്കണം 

െീവികൾക്കു രക്തചംക്രമണളമന്ന ല ാളേ അനല ക്ഷണീയമാണ് ഒരു രാെയത്തിന 
ഗതാഗതം. ഗതാഗതം ഒരിയ്ക്കലും നിേയ്ക്കാൻ  ാടില്ല. ള ാതുെനത്തിളെ സഞ്ചാരത്തിന് 
യാളതാരു പ്രതിബന്ധവമുണ്ടാകാൻ  ാടില്ല. ബസ്സകൾ അവേയലസവനമാണ്. 
സവകാരയബസ് സർവീസുകൊയാലും ളക എസ് ആർ ടി സി യുളട സർവീസുകൊയാലും 
അവ മുടങ്ങാൻ  ാടില്ല. ഹർത്താൽ ദിവസം ഭൂരിഭ്ാഗം സവകാരയബസ്സകളും 
ല ാഡിേി ങ്ങുന്നില്ല. ളക എസ് ആർ ടീ സി ബസ്സകൾ നാമമാത്രമായി സർവീസുകൾ 
നടത്തുന്ന. അവരും തങ്ങളുളട ഭൂരിഭ്ാഗം ബസ്സകളും ഡിലപ്പാകെിൽ നിന്ന പു ത്തി ക്കാ ില്ല. 

ഇക്കാരയത്തിലും എനിളയ്ക്കാരു നിർലേേം മുലന്നാട്ടു വയ്ക്കാനണ്ട്. ട്രിപ്പുകൾ മുടക്കിയ 
ബസ്സകെിൽ നിന്ന ്അവ മുടക്കിയ ഓലരാ ട്രിപ്പിനം  ിെ ഈടാക്കണം. ഒരു ബസ്സിളെ ഒരു 
ദിവസളത്ത േരാേരി വരുമാനളത്ത ഒരു ദിവസളത്ത ആളക ട്രിപ്പുകളുളട എണ്ണം ളകാണ്ടു 
ഭ്ാഗിച്ചു കിട്ടുന്ന തുക ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ മുടക്കിയ ഓലരാ ട്രിപ്പിനമുള്ള  ിെയായി 
ഈടാക്കണം. ഒരു ബസ്സ് ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ എല്ലാ ട്രിപ്പുകളും മുടക്കുളന്നങ്കിൽ, ആ 
ബസ്സിളെ േരാേരി പ്രതിദിനവരുമാനം  ിെയായി ഈടാക്കണം. ഈ  ിെ സവകാരയബസ് 
സർവീസുകൾക്കു മാത്രമല്ല, ട്രിപ്പു മുടക്കുന്ന ളക എസ് ആർ ടി സി ബസ്സകൾക്കും ഒലര 
ല ാളേ ബാധകമാക്കണം. ട്രിപ്പു മുടക്കിയാൽ കനത്ത  ിെളയന്ന ഈ വയവസ്ഥ 
കർേനമായി നടപ്പാക്കണളമന്നാണ ്എളെ വിനീതമായ അല ക്ഷ. 

നിർലേേം (3)  എഴു ത്തഞ്ചു േതമാനത്തിൽ കു ഞ്ഞ ഹാെർനിേ 

ള ാതുെനളത്തയാണു സർക്കാർ ആപ്പീസുകൾ ലസവിയ്ക്കുന്നത്. സർക്കാർ ആപ്പീസു 
പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നിളല്ലങ്കിൽ കഷ്ടളപ്പടുന്നതു ള ാതുെനമാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു സർക്കാർ 
ആപ്പീസിളേ ഹാെർ നിേ എഴു ത്തഞ്ചു േതമാനത്തിൽ കു വാളണങ്കിൽ ആ ദിവസം ആ 
ആപ്പീസിൽ നിന്ന ള ാതുെനത്തിന കിലെണ്ടതായ ലസവനം ലവണ്ടുംവണ്ണം 
കിെിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ള ാതുെനലസവനം മുടങ്ങാൻ  ാടില്ല. ഹർത്താൽ ദിവസം 
ഒരാപ്പീസിൽ ഇരു ത്തഞ്ചു േതമാനത്തിലേള ലപ്പർ ലൊേിയ്ക്കു ഹാെരാകാതിരുന്നാൽ, 
അന്ന ഹാെരാകാതിരുന്ന െീവനക്കാർക്ക് ആ ദിവസലത്തയ്ക്കുള്ള ലവതനം 
നൽകരുളതന്നാണ ് എളെ മളറ്റാരു നിർലേേം. ഹർത്താൽ ദിവസം ള ാതുെനത്തിന 
േഭ്ിലയ്ക്കണ്ട ലസവനം നിർബാധം േഭ്ിയ്ക്കുന്നതിന തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിയ്ക്കാൻ ഈ നട ടി 
ആവേയമാണ്. ചികിത്സയ്ക്കായി ഹർത്താൽ ദിവസത്തിന മുമ്പു തളന്ന ആശു ത്രിയിൽ 
പ്രലവേിപ്പിയ്ക്കളപ്പെിരുന്നതു മൂേം (അഡ് മിറ്റ ളചയ്യളപ്പെിരുന്നതിനാൽ) ഹർത്താൽ ദിവസം 
ലൊേിയ്ക്കു ഹാെരാകാൻ കെിയാളത ല ായവർക്കു ലവതനം നിലഷധിയ്ക്കുകയില്ല 
എളന്നാരിെവ് ഇവിളട അനവദിയ്ക്കണം. 

നിർലേേം (4)  ളസക്ഷൻ 144 പ്രഖയാ ിയ്ക്കണം 

ഒരു ഹർത്താൽ ദിവസം ഏള  സമയം കാത്തുനിന്നിട്ടും ളക എസ് ആർ ടി സി ബസ്സകൾ 
കാണാതിരുന്നലപ്പാൾ ബന്ധളപ്പെ ഡിലപ്പായിൽ വിെിച്ചു ലചാദിച്ചു. ബസ്സകലൊടിയ്ക്കാനള്ള 
ക്ലിയ ൻസ് ല ാേീസ് അധികാരികൾ നൽകിയിെില്ല എന്ന ഉത്തരമാണു കിെിയത്. 
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ല ാേീസിൽ വിെിച്ചു ലചാദിച്ചലപ്പാൾ, ബസ്സകൾ ഓടിലയ്ക്കണ്ട എന്ന നിർലേേം 
ളകാടുത്തിെില്ല എന്നം അ ിഞ്ഞ. തിരിളക ളക എസ ് ആർ ടി സി ഡിലപ്പായിൽ 
വിെിച്ചലപ്പാൾ, ‘വൈവർമാരും കണ്ടടർമാരുളമാളക്ക മനഷയരലല്ല, അവർക്കും െീവനിൽ 
ളകാതിയുണ്ടാകും, കലല്ലറും തല്ലം ഇടിയും ളകാള്ളാനളമാളക്ക ആരാണു തയ്യാ ാകുക” എന്ന 
മറുലചാദയമായിരുന്ന മറു ടി. 

ബസ്സകലൊടിയ്ക്കാൻ െീവനക്കാർ ഭ്യക്കുന്ന വിധം ആ ത്കരമാണ് ഒരു പ്രലദേളമങ്കിൽ, 
ആ പ്രലദേത്താളക ളസക്ഷൻ 144 പ്രഖയാ ിയ്ക്കണം എന്നാണു ഞാൻ മുലന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന 
നിർലേേം. അത്തരം പ്രലദേങ്ങെിൽ ഹർത്താൽ ദിവസം നാേിലേള ലപ്പർ ഒരുമിച്ചു 
നടക്കുന്നതു നിലരാധിയ്ക്കണം. ഹർത്താൽ ദിവസം ഹർത്താേനകൂേികൾ കൂെം കൂെമായാണു 
വെി തടയാനം വാഹനങ്ങൾക്കു കളല്ല ിയാനം മറ്റക്രമങ്ങൾക്കുളമാളക്കയായി 
ളതരുവിേി ങ്ങുന്നത്. നാേിലേള ലപ്പർ ഒരുമിച്ചു നടക്കുന്നതു നിലരാധിച്ചാൽ, ഹർത്താൽ 
ദിനത്തിളേ അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. 

ഹർത്താേിന ളതാട്ടു മുൻ ളത്ത ദിവസം, ഹർത്താൽ ദിനം, ഹർത്താേിളെ അടുത്ത ദിനം 
എന്നിങ്ങളന മൂന്ന ദിവസലത്തയ്ക്കായിരിയ്ക്കണം ളസക്ഷൻ 144 പ്രഖയാ ിയ്ക്കുന്നത്. ളസക്ഷൻ 
144 അനസരിച്ചുള്ള പ്രഖയാ നം േംഘിച്ചുളകാണ്ടു ഹർത്താേനകൂേികൾ 
ളതരുവിേി ങ്ങിയാൽ അവളര നിയമമനസരിച്ചു തളന്ന വകകാരയം ളചയ്യണം: 
ചൂരൽപ്രലയാഗം, ോത്തിച്ചാർെ്, കണ്ണീർവാതകപ്രലയാഗം, െേ ീരങ്കി – ഇവയു ലയാഗിച്്ച 
നിയമേംഘനം ഏതുവിലധനയും തടയുകയും സുഗമമായ വാഹനഗതാഗതം 
സാദ്ധ്യമാക്കുകയും ലവണം. സർക്കാരിലനാട് എതിർപ്പുളണ്ടങ്കിൽ അതു പ്രകടിപ്പിയ്ക്കാൻ 
ഇവിളട നിയമം അനവദിയ്ക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ  േതുമുണ്ട്; അവ സവീകരിയ്ക്കുന്നതിന  കരം 
ളതരുവിേി ങ്ങി ള ാതുെനളത്ത ലരാഹിയ്ക്കുന്ന  തിവിന് ഒരവസാനമുണ്ടാകണം. 

ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ മുടക്കം കൂടാളത എല്ലാ ട്രിപ്പുകളും ഓടിയ്ക്കാൻ തയ്യാ ാലണാ അല്ലലയാ 
എന്ന ളക എസ് ആർ ടി സിലയാടും സവകാരയബസ്സകാലരാടും ഹർത്താൽ ദിനത്തിന് 
ഏതാനം ദിവസം മുമ്പു തളന്ന ആരായണം. ആ ൽേങ്കയുണ്ട്, ബലസ്സാടിയ്ക്കില്ല എന്നാണ് 
ഒരു പ്രലദേത്തു നിന്നള്ള ഉത്തരളമങ്കിൽ ആ പ്രലദേത്തു നിശ്ചയമായും ളസക്ഷൻ 144 
പ്രഖയാ ിയ്ക്കണം. ഒരു െില്ലളയാന്നാളക ഭ്ീതിയിോളണങ്കിൽ െില്ലളയാന്നാളക ളസക്ഷൻ 
144 പ്രഖയാ ിയ്ക്കണം. ട്രിപ്പുകൾ മുടക്കരുളതന്ന കർേനനിർലേേം സവകാരയബസ്സകൾക്കും 
ളക എസ് ആർ ടി സിയ്ക്കും നൽകണം. 

അക്രമം നടത്തുന്നവർ 

ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ സാമൂഹയവിരുദ്ധ്രാണു ഹർത്താേനകൂേികളെന്ന വയാലെന അക്രമം 
നടത്തുന്നത്. ബസ്സകളും ആപ്പീസുകളും മറ്റം തല്ലിത്തകർക്കുന്നവർ സാമൂഹയവിരുദ്ധ്ർ 
തളന്ന, യാളതാരു സംേയവമില്ല. രാഷ്ട്രീയപ്പാർെിയിൽ ള െവരാണ് അക്രമം 
നടത്തുന്നളതങ്കിൽ അവർ സാമൂഹയവിരുദ്ധ്രാണ്. െനാധി തയവയവസ്ഥിതിയിൽ 
സാമൂഹയവിരുദ്ധ്തളയന്നാൽ െനേത്രുത. അത്തരം െനേത്രുക്കളെ തിരിച്ച ിഞ്്ഞ, അവളര 
രാഷ്ട്രീയപ്പാർെികൾ പു ത്താക്കണം. ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ െനതയുളട 
മൗേികാവകാേസംരക്ഷണത്തിന്നായി കർക്കേനട ടികളെടുക്കാളത സർക്കാർ 



Page 10 of 10 

 

 ിന്തിരിയുലപാൾ സാമൂഹയവിരുദ്ധ്രുളട അെിഞ്ഞാെമാണു നടക്കുക. 
സാമൂഹയവിരുദ്ധ്ർളക്കതിലര സർക്കാർ കർക്കേനട ടികളെടുക്കാതിരിയ്ക്കുലപാൾ 
നിസ്സഹായരായ െനത സാമൂഹയവിരുദ്ധ്ർക്കു കീെ് ളപ്പലടണ്ടി വരുന്ന. അതുളകാണ്ട്, 
ഹർത്താലുകളെ ലനരിടാൻ മുകെിൽ സമർപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന നിർലേേങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ 
വിനയപുരസ്സരം അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കുന്ന. 

ബഹുമാനളപ്പെ മുഖയമന്ത്ര്ിയ്ക്കയച്ച അഭ്യർത്ഥന ഇവിളട അവസാനിയ്ക്കുന്ന. 

മുകെിൽ ളകാടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന നിർലേേങ്ങളെ  േ വിഭ്ാഗങ്ങളും എതിർക്കാനിടയുണ്ട്. 
ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ട്രിപ്പു മുടക്കിയാൽ  ിെളയാടുലക്കണ്ടി വരുന്ന ളക എസ് ആർ ടി സി 
ഉൾളപ്പളടയുള്ള ബസ്സടമകളും, ഹർത്താൽ ദിനങ്ങൾ േപെസഹിത 
അവധിദിനങ്ങെല്ലാതായിത്തീരുന്നതു ളകാണ്ടു സർക്കാർ െീവനക്കാരും 
എതിർക്കാതിരിയ്ക്കില്ല. ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ നൂറ്റിനാല്പത്തിനാോം വകുപ്പു പ്രഖയാ ിച്ചാൽ, 
കൂെലത്താളട ളതരുവിേി ങ്ങി വാഹനങ്ങളെ കളല്ല ിയാനം, ആപ്പീസുകളും വയാ ാര-
വാണിെയ-വയവസായസ്ഥാ നങ്ങളും ബേം പ്രലയാഗിച്്ച അടപ്പിയ്ക്കാനം സാധിയ്ക്കാളത 
വരുന്നതു ളകാണ്ടു ഹർത്താേനകൂേികളും നിർലേേങ്ങളെ എതിർക്കും; നിർലേേങ്ങൾ 
നടപ്പാക്കുന്നതിളന ഇക്കൂെർ എതിർക്കുക മാത്രമല്ല, അതിലനാടു പ്രതിലഷധിയ്ക്കാൻ 
ഹർത്താൽ നടത്തുകയും ളചയ്യും, തീർച്ച. 

കെിഞ്ഞ ഒലടാബർ  തിളനെിന് ബഹുമാനളപ്പെ മുഖയമന്ത്ര്ിയുളട 
chiefminister@kerala.gov.in എന്ന ഐഡിയിലേയ്ക്ക് ഈളമയിോയി അയച്ച 
അഭ്യർത്ഥനയിലേൽ നട ടികളെളന്തങ്കിലും സർക്കാർ സവീകരിച്ചതായി അ ിയിപ്പു 
കിെിയിെില്ല. െനെീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹർത്താലുകളെ 
അനകൂേിയ്ക്കാത്തവർ വായനക്കാരുളട ഇടയിലുളണ്ടങ്കിൽ അവലരാളടാരു 
അഭ്യർത്ഥനയുള്ളത്, അവരും മുകെിൽ ഉദ്ധ്രിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു ല ാലുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ 
ബഹുമാനളപ്പെ ലകരെമുഖയമന്ത്ര്ിയ്ക്ക് അയയ്ക്കണം എന്നതാണ്. അലഞ്ചാ  ലത്താ 
അഭ്യർത്ഥനകൾ അനകൂേനിേ ാളടടുക്കാൻ സർക്കാരിളന ലപ്രരിപ്പിളച്ചന്ന വരില്ല. 
എന്നാൽ, അഭ്യർത്ഥനകൾ ആയിരലമാ  തിനായിരലമാ ആയാൽ, 
അനകൂേഫേമുണ്ടാകാം. 

ഹർത്താലുകളുളട നിലരാധനമല്ല നമ്മുളട ആവേയം. ഹർത്താലുകൾ നടത്താൻ െനതയ്ക്കുള്ള 
സവാതന്ത്ര്യം  രിരക്ഷിയ്ക്കളപ്പടുന്നലതാളടാപ്പം, ഹർത്താലുകെിൽ  ളങ്കടുക്കാതിരിയ്ക്കാനള്ള 
സവാതന്ത്ര്യവം െനതയ്ക്കുണ്ടാവണം, ഹർത്താലുകെിൽ  ങ്കു ലചരാത്തവരുളട 
മൗേികാവകാേങ്ങൾ പൂർണമായും സംരക്ഷിയ്ക്കളപ്പടുകയും ലവണം: അതാണു നമ്മുളട 
ആവേയം. 

പ്രതികരണങ്ങൾക്കു സവാഗതം; അവ sunilmssunilms@rediffmail.com എന്ന 
ഐഡിയിലേയ്ക്ക് ഈളമയിോയി അയയ്ക്കാനഭ്യർത്ഥിയ്ക്കുന്ന. 

___________________________________________ 

mailto:chiefminister@kerala.gov.in
mailto:sunilmssunilms@rediffmail.com

