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ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കല

കകേനന്ദ്രാകനന്വേഷണ ഏജന്സണികേള് സര്ക്കന്ദ്രാര് ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരരെ പപീഡണിപണിക്കുന്നതത

സസംബനണിചത

ശ്രപീ  .   വണി  .   കജന്ദ്രായണി: സര്, വളരരെ ഗുരുതരെമന്ദ്രായ ഒരു പ്രശസം ബഹുമന്ദ്രാനരപട

മുഖദമനണിയുരടെ  ശ്രദ്ധയണിലരപടുത്തുവന്ദ്രാനന്ദ്രാണത  ഞന്ദ്രാന് ഈ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

അവതരെണിപണിക്കുന്നതത. 

കകേന ഏജന്സണികേള് നടെതണിവരുന്ന അകനന്വേഷണങ്ങരളക്കുറണിചത  പല

രെപീതണിയണിലുള്ള  പരെന്ദ്രാതണികേളസം  അഭണിപ്രന്ദ്രായങ്ങളസം  രപന്ദ്രാതുസമൂഹതണിരന്റെ  മുന്നണില

ഉയര്ന്നുവന്നണിട്ടുണത.  സന്വേര്ണ്ണക്കടെതണിരന്റെ  ഉറവണിടെവസം  അതത  സസംസ്ഥന്ദ്രാനതത

വദന്ദ്രാപണിചത  എതണികചരുന്നണിടെവസം  കേരണതന്ദ്രാനന്ദ്രാണത  ശക്തമന്ദ്രായ  അകനന്വേഷണസം

നടെകതണതത.  എന്നന്ദ്രാല  ഇവണിരടെ  നടെക്കുന്നതത  എനന്ദ്രാണത;  സന്വേര്ണ്ണക്കടെതത

ഇകപന്ദ്രാഴസം  തുടെരുന്നതന്ദ്രായണിടന്ദ്രാണത  പത്രവന്ദ്രാര്തകേളണില  നന്ദ്രാസം  ദണിനസംപ്രതണി

കേന്ദ്രാണുന്നതത.  കേഴണിഞ്ഞ  ദണിവസസം  കേരെണിപ്പൂര്  വണിമന്ദ്രാനതന്ദ്രാവളതണില  കേസസംസത

ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരരെ  രരകേക്കൂലണി  വന്ദ്രാങ്ങണിയതണിനത  സണി.ബണി.രഎ.  അറസത

രചെയ്തതന്ദ്രായുള്ള  വന്ദ്രാര്തയുസം  കേന്ദ്രാണന്ദ്രാനണിടെയന്ദ്രായണി.  2020  ജൂണണില  നയതന

ബന്ദ്രാകഗജണിലൂരടെ  സന്വേര്ണ്ണസം  കേടെതണിയ  സസംഭവതണിനത  മുന്പത  ഇരുപകതന്ദ്രാ

ഇരുപതണിരയന്ദ്രാകന്നന്ദ്രാ  തവണ  ഈ  രെപീതണിയണില  സന്വേര്ണ്ണസം
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കേടെതണിയണിട്ടുരണന്നന്ദ്രാണത  വന്ദ്രാര്ത.  എടത  മന്ദ്രാസസം  മുന്പത  ആരെസംഭണിചതന്ദ്രാണത,

അനുസസ്യൂതസം  ഇതണിരന്റെ  അകനന്വേഷണസം  തുടെരുകേയന്ദ്രാണത.  നണിയമസഭന്ദ്രാ

രതരെരഞ്ഞടുപത  പ്രഖദന്ദ്രാപണിക്കുന്നതുവരരെ  ഇതത  തുടെരുരമന്ന  അര്ത്ഥതണിലന്ദ്രാണത

ഇക്കന്ദ്രാരെദങ്ങരള രകേന്ദ്രാണ്ടുകപന്ദ്രാകുന്നതത. 

ഇതുമന്ദ്രായണി  ബനരപടത  ഇകപന്ദ്രാള്  ഒരു  കേസസംസത  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥന്

രസക്രകടറണിയറണിരല  അസണിസന്റെത  കപ്രന്ദ്രാകടന്ദ്രാകക്കന്ദ്രാള്  ഓഫപീസകറന്ദ്രാടെത  ഏതത

രെപീതണിയണിലന്ദ്രാണത  രപരുമന്ദ്രാറണിയതത  എന്നതണിരന  സസംബനണിചത  രസക്രകടറണിയറത

ജപീവനക്കന്ദ്രാരുരടെ  സസംഘടെന  വദക്തമന്ദ്രാക്കണിയണിട്ടുണത.  രസക്രകടറണിയറണിരല

കപ്രന്ദ്രാകടന്ദ്രാകക്കന്ദ്രാള്  വണിഭന്ദ്രാഗതണിരല  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥര്  അവരുരടെ  ഡസ്യൂടണിയുരടെ

ഭന്ദ്രാഗമന്ദ്രായണി രചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രാരെദങ്ങള്കപന്ദ്രാലുസം കുറമന്ദ്രായണി കേണത അവരരെ കതകജന്ദ്രാവധസം

രചെയന്ദ്രാന് ശ്രമണിക്കുകേയന്ദ്രാണത.  കകേനതണിരല എലന്ദ്രാ ഏജന്സണികേളസം  അങ്ങരന

ശ്രമണിക്കുന്നുരവന്നത  പറയുന്നണില.  കദശപീയ  അകനന്വേഷണ  ഏജന്സണി

(എന്.രഎ.എ.)  പല  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരരെയുസം  വണിളണിച്ചുവരുത്തുകേയുസം  അവകരെന്ദ്രാടെത

മന്ദ്രാനദമന്ദ്രായണി  രപരുമന്ദ്രാറുകേയുസം  രചെയ്ത  സസംഭവങ്ങളമുണത.  എന്നന്ദ്രാല  ഇകപന്ദ്രാള്

കേസസംസണിരല  ഒരു  അസണിസന്റെത  കേമപീഷണര്  സസംസ്ഥന്ദ്രാന  സര്ക്കന്ദ്രാരെണിരല

ഉതരെവന്ദ്രാദരപട ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥനന്ദ്രായ അസണിസന്റെത കപ്രന്ദ്രാകടന്ദ്രാകക്കന്ദ്രാള് ഓഫപീസരറ
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വണിളണിച്ചുവരുതണി  വളരരെ  ഭപീഷണണിരപടുത്തുന്ന  ഒരു  സമപീപനമന്ദ്രാണത

സന്വേപീകേരെണിചണിരെണിക്കുന്നതത.  ഒന്നണിലധണികേസം  തവണ  അകദ്ദേഹരത  രരകേരപന്ദ്രാക്കണി

അടെണിക്കന്ദ്രാരനന്ദ്രാരുങ്ങണി.  വളരരെ  കമന്ദ്രാശപ്രദമന്ദ്രായ പദപ്രകയന്ദ്രാഗസം  നടെതണി.  'നണിരന്റെ

അമയത  എത്ര  വയസന്ദ്രായണി,  അവര്ക്കത  ഹന്ദ്രാര്ടത  അറന്ദ്രാക്കത

വരെന്ദ്രാതണിരെണിക്കണരമങണില  ഞങ്ങള്  പറയുന്നതുകപന്ദ്രാരല  നപീ  സമതണിക്കണസം'.

ഇതരെതണിലുള്ള ഭപീഷണണി മുഴക്കണിയണിരെണിക്കുകേയന്ദ്രാണത. പന്ദ്രാര്ലരമന്റെത പന്ദ്രാസന്ദ്രാക്കണിയ

ഒരു നണിയമതണിനത അനുസൃതമന്ദ്രായന്ദ്രാണത കേസസംസത പ്രണിവന്റെപീവണിരല അകനന്വേഷണ

ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥന് പ്രവര്തണികക്കണതത.  ഇഇൗ ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥന് നണിഷ്പക്ഷ രെന്ദ്രാഷപീയ

തന്ദ്രാലപരെദങ്ങള്  മുന്നണിര്തണി  വദന്ദ്രാജ  രതളണിവകേള്  സൃഷണിചത

ആരുരടെരയന്ദ്രാരക്കകയന്ദ്രാ  അജണ  നടെപണിലന്ദ്രാക്കന്ദ്രാന്  ശ്രമണിക്കുകമന്ദ്രാള്

അതനുസരെണിച്ചുളള  കേളളരമന്ദ്രാഴണി  നലകേന്ദ്രാന്  തയന്ദ്രാറന്ദ്രാകേന്ദ്രാത

സന്ദ്രാക്ഷണികേരളരയന്ദ്രാരക്ക  പപീഡണിപണിക്കുന്ന  നണിലപന്ദ്രാടെന്ദ്രാണത  അകനന്വേഷണ

ഏജന്സണികേളണില  ചെണിലര്  സന്വേപീകേരെണിക്കുന്നരതന്ന  വണിമര്ശനസം  പരെരക്ക

ഉയരുകേയന്ദ്രാണത.  അകനന്വേഷണ  ഏജന്സണികേളണിരല  ചെണിലരുരടെ  ഇതരെസം

നടെപടെണികേള്  നണിയമവന്ദ്രാഴ്ച  നണിലനണിലക്കുന്ന  ഒരു  രെന്ദ്രാജദതത

അനുവദനപീയമന്ദ്രാകണന്ദ്രാരയന്നതത  പരെണികശന്ദ്രാധണിക്കരപകടെണതന്ദ്രാണത.  കജന്ദ്രാലണിയുരടെ
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ഭന്ദ്രാഗമന്ദ്രായണി  തങ്ങളരടെ  ശ്രദ്ധയണില  വരുന്ന  കേന്ദ്രാരെദങ്ങള്  അകനന്വേഷണതണിനത

സഹന്ദ്രായകേരെരമങണില അതത നലകേന്ദ്രാന് സദന്ദ്രാ സന്നദ്ധരെന്ദ്രായണി കേസസംസത ആകണിരല

ബനരപട വകുപ്പുകേള്പ്രകേന്ദ്രാരെസം സര്ക്കന്ദ്രാര് ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥര് തയന്ദ്രാറന്ദ്രാണത.  കകേന

സര്ക്കന്ദ്രാരെണിരല ഒരു അസണിസന്റെത കേമപീഷണര് അകദ്ദേഹതണിരന്റെ ഒകന്നന്ദ്രാരെകണന്ദ്രാ

കേപീഴകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരുസം  സസംസ്ഥന്ദ്രാന  സര്ക്കന്ദ്രാര്  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരുരടെ

മുകേളണിലന്ദ്രാരണന്നന്ദ്രാകണന്ദ്രാ  ചെണിന?  രെന്ദ്രാജവന്ദ്രാഴ്ചയുകടെയുസം  സന്ദ്രാമന്ദ്രാജദതന്വേതണികന്റെയുസം

കേന്ദ്രാലതത സന്ദ്രാമനപ്രവണിശദകേളരടെ പദവണിയന്ദ്രാകണന്ദ്രാ ഇനദന് ഭരെണഘടെനയണില

സസംസ്ഥന്ദ്രാനങ്ങള്ക്കുളളതത?  യൂണണിയനുകേളസം സസംസ്ഥന്ദ്രാനങ്ങളസം സസംബനണിച്ചുളള

കൃതദമന്ദ്രായ വണിവരെങ്ങള്, അരലങണില അതുമന്ദ്രായണി ബനരപട നടെപടെണിക്രമങ്ങള്,

ഇനദന് കകേന്ദ്രാണ്സണിറസ്യൂഷനണില തരന്ന ആവര്തണിചന്ദ്രാവര്തണിചത പറഞ്ഞണിട്ടുണത.

ഒരു  രഫഡറല  സസംവണിധന്ദ്രാനതണില  കകേനവസം  സസംസ്ഥന്ദ്രാനവസം  പ്രന്ദ്രാകദശണികേ

സര്ക്കന്ദ്രാരുകേളസം  ജനങ്ങളന്ദ്രാല  രതരെരഞ്ഞടുക്കരപടുന്ന  തുലദപദവണിയുളള

ഭരെണഘടെനന്ദ്രാ  സ്ഥന്ദ്രാപനങ്ങളന്ദ്രാണത.   സസംസ്ഥന്ദ്രാന  സര്ക്കന്ദ്രാര്  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരരെ

വണിളണിച്ചുവരുതണി  സര്ക്കന്ദ്രാരെണിരന്റെ  രെന്ദ്രാഷപീയ  കനതൃതന്വേരത  അധണികക്ഷപണിക്കന്ദ്രാന്

ആരെന്ദ്രാണത ഇഇൗ അസണിസന്റെത കേമപീഷണര്ക്കുസം അകദ്ദേഹതണിരന്റെ കൂടന്ദ്രാളണികേള്ക്കുസം

അധണികേന്ദ്രാരെസം നലകേണിയണിരെണിക്കുന്നതത?  സസംസ്ഥന്ദ്രാന സര്ക്കന്ദ്രാരെണിരന രെന്ദ്രാഷപീയമന്ദ്രായണി
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ആക്രമണിക്കന്ദ്രാന് കകേനസം ഭരെണിക്കുന്ന കേക്ഷണി ഇവണിരടെ ചെണിലരുരടെ ഒതന്ദ്രാശകയന്ദ്രാരടെ

സന്വേപീകേരെണിക്കുന്ന  ക്രമരെഹണിതവസം  ജനന്ദ്രാധണിപതദവണിരുദ്ധവമന്ദ്രായ  കൂതണിത

നപീക്കങ്ങളരടെ  ഭന്ദ്രാഗമന്ദ്രായണി  മന്ദ്രാത്രകമ  ഇതണിരന  കേന്ദ്രാണന്ദ്രാന്  സന്ദ്രാധണിക്കുകേയുളള.

സതദസനമന്ദ്രായണി  കജന്ദ്രാലണി  രചെയ്യുന്ന  സസംസ്ഥന്ദ്രാന  സര്ക്കന്ദ്രാര്  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥര്

കനരെണിടുന്ന ദുരെവസ്ഥയണികലക്കത ഇഇൗ സഭയുരടെ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കുകേയന്ദ്രാണത. ഇതണില

സസംസ്ഥന്ദ്രാന  സര്ക്കന്ദ്രാരെണിരന്റെ  ശക്തമന്ദ്രായ  ഇടെരപടെലുണന്ദ്രാകേണരമന്നത

അഭദര്ത്ഥണിക്കുകേയന്ദ്രാണത.  

മുഖദമനണി  (ശ്രപീ  .    പണിണറന്ദ്രായണി  വണിജയന്):  സര്,  കേസസംസത  വകുപണിരല

അസണിസന്റെത  കപ്രന്ദ്രാകടന്ദ്രാകക്കന്ദ്രാള്  ഓഫപീസര്  ശ്രപീ.  ഹരെണികൃഷ്ണരന  കേസസംസത

ആകണിരല  108-ാം  വകുപ്പുപ്രകേന്ദ്രാരെമുളള  സമന്സത  അയയ്ക്കുകേയുസം  തുടെര്ന്നത

ശ്രപീ. ഹരെണികൃഷ്ണന് എറണന്ദ്രാകുളത്തുളള കേസസംസത പ്രണിവന്റെപീവത ഓഫപീസണില 2021

ജനുവരെണി  5-നത  ഹന്ദ്രാജരെന്ദ്രാകുകേയുസം  രചെയ.  മടെങ്ങണിവന്നകശഷസം  ജനുവരെണി  7-നത

ശ്രപീ.  ഹരെണികൃഷ്ണന്  ഉചെണിതമന്ദ്രാര്കഗ്ഗേണ  ചെപീഫത  രസക്രടറണിക്കത  തനണിക്കുണന്ദ്രായ

അനുഭവങ്ങരളക്കുറണിചത  റണികപന്ദ്രാര്ടത  നലകുകേയുസം  രചെയ.  ശ്രപീ.  ഹരെണികൃഷ്ണകനന്ദ്രാടെത

തപീരരെ  മന്ദ്രാനദമലന്ദ്രാത  രെപീതണിയണില  രപരുമന്ദ്രാറണിയതന്ദ്രായണി  അകദ്ദേഹസം

അറണിയണിചണിട്ടുണത.  ഹന്ദ്രാജരെന്ദ്രായ  അവസരെതണില  ചെണില  പ്രകതദകേ  രെപീതണിയണില
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കേന്ദ്രാരെദങ്ങള്  പറയന്ദ്രാന്  അകദ്ദേഹരത  നണിര്ബനണിക്കുകേയുസം  അതണിനത

തയന്ദ്രാറന്ദ്രായണിരലങണില  ഭവണിഷദത്തുകേള്  കനരെണികടെണണിവരുരമന്നത

ഭപീഷണണിരപടുതണിയതന്ദ്രായുസം  അറണിയണിചണിട്ടുണത.  ശ്രപീ.  ഹരെണികൃഷ്ണനുണന്ദ്രായ

ദുരെനുഭവങ്ങള് വണിവരെണിചത സസംസ്ഥന്ദ്രാന ചെപീഫത രസക്രടറണി  2021  ജനുവരെണി  11-നത

കകേന ധനകേന്ദ്രാരെദ രസക്രടറണിക്കത കേരതഴതണിയണിട്ടുണത.   ശ്രപീ.  ഹരെണികൃഷ്ണകനന്ദ്രാടെത

അപമരെദന്ദ്രാദയന്ദ്രായണി  രപരുമന്ദ്രാറുകേയുസം  ഭപീഷണണിരപടുത്തുകേയുസം  രചെയ്ത  കേസസംസത

ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരന്റെ  കപരുവണിവരെവസം  കേതണില  എടുത്തുപറഞ്ഞണിട്ടുണത.  ഇഇൗ

സസംഭവതണില  നണിഷ്പക്ഷവസം  സമയബനണിതവമന്ദ്രായ  അകനന്വേഷണസം

നടെതണരമന്നുസം കേസസംസത ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരുരടെ അനുചെണിതവസം ക്രമരെഹണിതവമന്ദ്രായ

രപരുമന്ദ്രാറസം ഇനണിയുസം ഉണന്ദ്രാകേന്ദ്രാതണിരെണിക്കന്ദ്രാന് നടെപടെണികേള് സന്വേപീകേരെണിക്കണരമന്നുസം

ചെപീഫത  രസക്രടറണി  കേതണില ആവശദരപടണിട്ടുണത.  കേസസംസത  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരുരടെ

ഭന്ദ്രാഗത്തുനണിന്നുമുണന്ദ്രായ  ഇതരെസം  നണിയമവണിരുദ്ധവസം  അപകേന്വേവസം

മരെദന്ദ്രാദയണിലന്ദ്രാതതുമന്ദ്രായ  രപരുമന്ദ്രാറസം  നമ്മുരടെ  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരുരടെ  മകനന്ദ്രാവപീരെദസം

തകേര്ക്കുന്നതന്ദ്രായതണിനന്ദ്രാല  ഇതരെസം  നടെപടെണികേള്  ആവര്തണിക്കരുരതന്ന

കേന്ദ്രാരെദതണില സസംസ്ഥന്ദ്രാന സര്ക്കന്ദ്രാരെണിനത നണിര്ബനമുണത.  
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കുടെണിരവളള ക്ഷന്ദ്രാമസം

ശ്രപീമതണി  ഷന്ദ്രാനണികമന്ദ്രാള്  ഉസത മന്ദ്രാന്  : സര്,  അരൂര്

നണികയന്ദ്രാജകേമണ്ഡലതണിരല  തപീരെകമഖലയണിരല  അതണിരൂക്ഷമന്ദ്രായ  കുടെണിരവളള

ക്ഷന്ദ്രാമരതക്കുറണിചത  സര്ക്കന്ദ്രാരെണിരന്റെ  ശ്രദ്ധയണിലരകേന്ദ്രാണ്ടുവരുന്നതണിനത

കവണണിയന്ദ്രാണത  ഞന്ദ്രാന് ഇഇൗ അവസരെസം  ഉപകയന്ദ്രാഗരപടുത്തുന്നതത.   നണിരെവധണി

തവണ  ബഹുമന്ദ്രാനരപട  ജലവണിഭവ  വകുപ്പുമനണിരയയുസം  ആദരെണപീയനന്ദ്രായ

മുഖദമനണിരയയുസം ഇഇൗ വണിഷയസം ധരെണിപണിചണിട്ടുളളതന്ദ്രാണത. വളരരെരപരടന്നത തരന്ന

അവര്  ഇഇൗ  വണിഷയതണില  ഇടെരപടുകേയുസം  കേര്ശനമന്ദ്രായ  നണിര്കദ്ദേശസം

ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥര്ക്കത  നലകേണിയണിട്ടുളളതുമന്ദ്രാണത.   പരക്ഷ  നന്ദ്രാളണിതുവരരെ  യന്ദ്രാരതന്ദ്രാരു

റണിസള്ട്ടുസം  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരുരടെ  ഭന്ദ്രാഗത്തുനണിന്നുമുണന്ദ്രായണിടണിലന്ദ്രാരയന്നത  വളരരെ

കവദനകയന്ദ്രാടുകൂടെണി ഇവണിരടെ പറയുകേയന്ദ്രാണത.  ഇതുപറയുകമന്ദ്രാള് തതക്കന്ദ്രാട്ടുകശ്ശേരെണി

ജലശുദ്ധപീകേരെണ  പന്ദ്രാന്റെണിലനണിന്നുസം  30  എസം.എല.ഡണി.  പമണിസംഗത  ആണത

യഥന്ദ്രാര്ത്ഥതണില ആ കമഖലയത അതദന്ദ്രാവശദസം.  എന്നന്ദ്രാല നണിലവണില  20-24

എസം.എല.ഡണി.  പമണിസംഗത  മന്ദ്രാത്രമന്ദ്രാണത  നടെക്കുന്നതത.  ഇതുസസംബനണിചത

നണിരെവധണിതവണ പരെന്ദ്രാതണി പറയുകമന്ദ്രാള് ഒന്നുകേണില പണിറവരത ചൂണണിക്കന്ദ്രാണണിചത

അവണിടെരത പ്രശമന്ദ്രാരണന്നത പറയുസം, അതരലങണില ഏരതങണിലുസം തരെതണിലുളള
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മുടന്ദ്രാതര്ക്കസം  പറഞ്ഞുരകേന്ദ്രാണത  വന്ദ്രാടര്  അകതന്ദ്രാറണിറണിയുരടെ  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥര്

പണിനന്ദ്രാറുന്ന കേന്ദ്രാഴ്ചയന്ദ്രാണത  കേന്ദ്രാണുന്നതത.  തപീരെകമഖലയണില അകങ്ങയറതത  dead

end-കലയത  രവളളരമതണിക്കന്ദ്രാന്  സന്ദ്രാകങതണികേ  പ്രയന്ദ്രാസമുരണന്നത  പറയുസം.

അങ്ങരന കേന്ദ്രാലങ്ങളന്ദ്രായണി കുടെണിരവളളസം കേണിടന്ദ്രാരതന്ദ്രാരു കമഖലയന്ദ്രായണി അരൂരെണിരന്റെ

തപീരെപ്രകദശങ്ങളണില  പ്രകതദകേണിച്ചുളള  ചെണില  സ്ഥലങ്ങള്  പളളണികതന്ദ്രാടെത,

ആലുങല,  മനകക്കന്ദ്രാടെസം,  പടെണിഞ്ഞന്ദ്രാകറ മനകക്കന്ദ്രാടെസം,  പുതന്കേന്ദ്രാവത,  നപീണകേരെ,

കുമന്ദ്രാരെപുരെസം,  മൂര്തണിങല,  വകലകതന്ദ്രാടെത,  രകേലകടന്ദ്രാണ്,  മുരുഗ  കകേന്ദ്രാളനണി,

രതരുവണിലചെണിറ  ഭന്ദ്രാഗസം  കകേന്ദ്രാളനണി  തുടെങ്ങണിയ  കമഖലകേളണില,  രതരുവണിലചെണിറ

ഭന്ദ്രാഗസം  കകേന്ദ്രാളനണിയണിലുളള  വന്ദ്രാടര്  അകതന്ദ്രാറണിറണിയുരടെ  രരപപണിലൂരടെ  ഒരു

തുളളണിരവളളസം വന്നണിടത  രെണരെവര്ഷമന്ദ്രായണി.  ആ കമഖലകേളണില ഇഇൗ സമയതത

കകേന്ദ്രാവണിഡത ബന്ദ്രാധണിചവരുസം കേന്വേന്ദ്രാറന്റെപീനണില കേഴണിയുന്നവരുമന്ദ്രായ ഒകടരറ ആളകേള്

ഉണന്ദ്രായണിട്ടുണത, അവര്ക്കത കുടെണിരവളളരമതണിക്കുന്നതണിനുകവണണിയുളള യന്ദ്രാരതന്ദ്രാരു

സന്ദ്രാഹചെരെദവമണില.  നണിരെവധണിതവണ  നമള്  കബന്ദ്രാധദരപടുത്തുകമന്ദ്രാഴസം

ഇതണിരനന്ദ്രാന്നുസംതരന്ന  മതണിയന്ദ്രാരയന്ദ്രാരു  മറുപടെണി  പറയന്ദ്രാന്കപന്ദ്രാലുസം  വന്ദ്രാടര്

അകതന്ദ്രാറണിറണിയുരടെ  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥര്  തയന്ദ്രാറന്ദ്രാകുന്നണില.  ബഹുമന്ദ്രാനരപട  മനണി

നണിരെവധണിതവണ  നണിര്കദ്ദേശസം  രകേന്ദ്രാടുതണിട്ടുളളതത  നനണികയന്ദ്രാടുകൂടെണി  ഞന്ദ്രാന്  ഇഇൗ
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അവസരെതണില  ഓര്മണിക്കുകേയന്ദ്രാണത.   ആ  കമഖലയണിരല  പ്രശസം  വളരരെ

വലുതന്ദ്രാണത.  നവസംബര്  മന്ദ്രാസസം  മുതലണികങ്ങന്ദ്രാടത  കചെര്തല  തന്ദ്രാലൂക്കണിരന്റെ

മണിക്കവന്ദ്രാറുമുളള ഭന്ദ്രാഗങ്ങളണില കവലണികയറതണിരന്റെ രൂക്ഷതരകേന്ദ്രാണ്ടുളള പ്രയന്ദ്രാസസം

അനുഭവണിക്കുകേയന്ദ്രാണത.  മറത  ജലകസന്ദ്രാതസ്സുകേളണില  ഓരുരവളളമന്ദ്രാണത,

ഉപ്പുരവളളമന്ദ്രാണത  വരുന്നതത.  അവണിടെരത  ജനങ്ങള്ക്കത  ജപീവണിക്കന്ദ്രാന് പറന്ദ്രാത

സന്ദ്രാഹചെരെദമന്ദ്രാണുളളതത.  കുടെണിരവളളരമതണിക്കുന്നതണിനത  ഉതരെവന്ദ്രാദരപട

ആളകേള്  അതത  രചെയ്യുന്നണിരലന്നുമന്ദ്രാത്രമല,  കുളകമന്ദ്രാ,  കേണിണകറന്ദ്രാ  ഉളള

സ്ഥലങ്ങളണില  ഉപ്പുരവളളസം  വരുന്നതുരകേന്ദ്രാണത  സന്ദ്രാധന്ദ്രാരെണ  ആവശദങ്ങള്ക്കത

ഇഇൗ രവളളസം ഉപകയന്ദ്രാഗണിക്കന്ദ്രാന് പറന്ദ്രാരതന്ദ്രാരു സന്ദ്രാഹചെരെദവസം ആ കമഖലയണില

നണിലനണിലക്കുകേയന്ദ്രാണത.  എത്രയുസംരപരടന്നത  അരൂര്  കമഖലയണിരല

കുടെണിരവളളക്ഷന്ദ്രാമസം പരെണിഹരെണിക്കുന്നതണിനുകവണ നടെപടെണികേരളടുക്കണരമന്നത ഇഇൗ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂരടെ  ബഹുമന്ദ്രാനരപട  മനണിയുരടെയുസം  ഗവണ്രമന്റെണിരന്റെയുസം

മുമണില ഞന്ദ്രാന് അഭദര്ത്ഥണിക്കുകേയന്ദ്രാണത. 

ജലവണിഭവ  വകുപ്പുമനണി  (ശ്രപീ  .    രകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടണി):  സര്,  കചെര്തല

മുനണിസണിപന്ദ്രാലണിറണിക്കുസം  സമപീപത്തുളള  18  ഗന്ദ്രാമപഞന്ദ്രായത്തുകേള്ക്കുസംകവണണി

ജപന്ദ്രാന്  ധനസഹന്ദ്രായകതന്ദ്രാടുകൂടെണി  സ്ഥന്ദ്രാപണിച  കുടെണിരവളള  വണിതരെണ
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പദ്ധതണിയണില  നണിന്നുമന്ദ്രാണത  അരൂര്  നണികയന്ദ്രാജകേമണ്ഡലതണിലരപട

പഞന്ദ്രായത്തുകേളണില  ശുദ്ധജല  വണിതരെണസം  നടെത്തുന്നതത.   മൂവന്ദ്രാറ്റുപുഴ  നദണി

ജലകസന്ദ്രാതസന്ദ്രായ ഇഇൗ പദ്ധതണിയുരടെ സ്ഥന്ദ്രാപണിതകശഷണി,  107 ദശലക്ഷസം ലണിറര്

ആണത.  റന്ദ്രാവന്ദ്രാടര് പമണിസംഗത രമയണിന് രരപപത രരലനണിലുണന്ദ്രാകുന്ന രപന്ദ്രാടലണിനത

ശന്ദ്രാശന്വേത  പരെണിഹന്ദ്രാരെമന്ദ്രായണി  3.9  കേണികലന്ദ്രാമപീറര്,  ജണി.ആര്.പണി.  രരപപ്പുകേള് മന്ദ്രാറണി

പകേരെസം  എസം.എസത.  രരപപ്പുകേള്  സ്ഥന്ദ്രാപണിക്കുന്നതണികലക്കന്ദ്രായണി  21.75  കകേന്ദ്രാടെണി

രൂപയുരടെ  ഭരെണന്ദ്രാനുമതണി  2016-ല നലകുകേയുണന്ദ്രായണി,  3500  മപീറര്  രരപപത

രരലന്  ഇതണിനകേസം  മന്ദ്രാറണിസ്ഥന്ദ്രാപണിച്ചു.  എന്നന്ദ്രാല  മറവന്തുരുതത

ഗന്ദ്രാമപഞന്ദ്രായതണിലക്കൂടെണി  കേടെന്നുകപന്ദ്രാകുന്ന  400  മപീറര്  ജണി.ആര്.പണി.  രരപപത

മന്ദ്രാറണിസ്ഥന്ദ്രാപണിക്കന്ദ്രാന്  എതണിര്പ്പുകേന്ദ്രാരെണസം  സന്ദ്രാധദമന്ദ്രായണിടണില.  ആയതണിനന്ദ്രാല

കസന്ദ്രാതസണിലനണിന്നുസം ഒകരെസമയസം രെണത പമതരസറ്റുകേള് പ്രവര്തണിക്കുന്നതണിനു

പകേരെസം  ഒരു  പമതരസറന്ദ്രാണത  പ്രവര്തണിച്ചുവരുന്നതത.  ആയതണിനന്ദ്രാല  50-52

ദശലക്ഷസം  ലണിറര്  ശുദ്ധജലസം  മന്ദ്രാത്രകമ  ഉലപന്ദ്രാദണിപണിചത  വണിതരെണസം  രചെയന്ദ്രാന്

സന്ദ്രാധണിചണിരുന്നുളള.  ഇകപന്ദ്രാള്  രെണത  പമതരസറ്റുകേള്  ഒകരെസമയസം

നണിയനണിതമന്ദ്രായണി പമത രചെയ്തത ഏകേകദശസം  8-10  ദശലക്ഷസം ലണിറര് ശുദ്ധജലസം

അധണികേമന്ദ്രായണി  ഉലപന്ദ്രാദണിപണിചത  വണിതരെണസം  രചെയവരുന്നുണത.  തുറവൂര്



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

11

പഞന്ദ്രായതത  ഒഴണിരകേയുള്ള  ഗന്ദ്രാമപഞന്ദ്രായത്തുകേളണില  കേന്ദ്രാരെദമന്ദ്രായ  ജലക്ഷന്ദ്രാമസം

അനുഭവരപടുന്നണില.  വണിതരെണശസംഖലയുരടെ  അവസന്ദ്രാനഭന്ദ്രാഗത്തുള്ള  തുറവൂര്

പഞന്ദ്രായതണിരല  ചെണില  പ്രകദശങ്ങളണില  ശുദ്ധജലക്ഷന്ദ്രാമസം  ഇകപന്ദ്രാള്

അനുഭവരപടുന്നുണത.  'ജലജപീവന്  മണിഷന്'  പദ്ധതണി  മുകഖന

വണിതരെണശസംഖലകേള്  രമചരപടുതണി  തുറവൂര്  പഞന്ദ്രായതണില  2352

കുടെണിരവള്ള കേണക്ഷനുകേളസം കുതണിയകതന്ദ്രാടെത പഞന്ദ്രായതണില 1840  കുടെണിരവള്ള

കേണക്ഷനുകേളസം  നലകുന്നതണിനുള്ള  പ്രവൃതണികേള്  നടെന്നുവരുന്നു.

പൂര്ണ്ണകതന്ദ്രാതണിലുള്ള  പമണിസംഗത  സന്ദ്രാധദമന്ദ്രാകുന്നതണിനത  മറവന്തുരുതണില  400

മപീറര് ജണി.ആര്.പണി. രരപപത സ്ഥന്ദ്രാപണികക്കണതത അനണിവന്ദ്രാരെദമന്ദ്രാണത. ഭൂജലനണിരെപത

ഉയര്ന്ന  പ്രകദശമന്ദ്രാകേയന്ദ്രാല  കവനലക്കന്ദ്രാലത്തുമന്ദ്രാത്രകമ  ഇഇൗ  പ്രവൃതണികേള്

നണിര്വ്വഹണിക്കന്ദ്രാന്  സന്ദ്രാധണിക്കുകേയുള.  കമലപ്രവൃതണി  ഇഇൗ

കവനലക്കന്ദ്രാലത്തുതരന്ന പൂര്തണിയന്ദ്രാക്കുന്നതണിനന്ദ്രായണി ബഹുമന്ദ്രാനരപട രരവക്കസം

എസം.എല.എ.-യുമന്ദ്രായണി  നടെതണിയ  ചെര്ചയുരടെ  അടെണിസ്ഥന്ദ്രാനതണില,

പുതണിയതന്ദ്രായണി  സ്ഥന്ദ്രാനകമറ  മറവത്തൂര്  പ്രസണിഡന്റെത,  രരവസത  പ്രസണിഡന്റെത,

രസക്രടറണി  എന്നണിവരുമന്ദ്രായണി  കകേരെള  വന്ദ്രാടര്  അകതന്ദ്രാറണിറണി  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥര്

തുടെര്ചെര്ചകേള്  നടെതണിയണിരുന്നു.  കമലവണിഷയസം  സസംബനണിചത  എലന്ദ്രാ
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രെന്ദ്രാഷപീയപന്ദ്രാര്ടണികേളമന്ദ്രായുസം  പഞന്ദ്രായതത  ഭരെണസമണിതണിയുമന്ദ്രായുസം  പലവടസം

ചെര്ചകേള്  നടെതണിരയങണിലുസം  സമവന്ദ്രായതണിരലതന്ദ്രാന്  കേഴണിഞ്ഞണിടണില,

അതണിനുള്ള  ശ്രമസം  തുടെരുകേയന്ദ്രാണത.   ഇക്കന്ദ്രാരെദതണില  മറവന്തുരുതത

പഞന്ദ്രായതത അധണികൃതരുരടെ അനുമതണി ലഭദമന്ദ്രായണിട്ടുണത, അവകശഷണിക്കുന്ന 400

മപീറര്  കറന്ദ്രാഡത  പമണിസംഗത  രമയണിന്സത  മന്ദ്രാറണിസ്ഥന്ദ്രാപണിചന്ദ്രാല  മന്ദ്രാത്രകമ  പമണിസംഗത

പൂര്ണ്ണകതന്ദ്രാതണിലന്ദ്രാകുകേയുള.  കമലപറഞ്ഞ  പ്രവൃതണികേള്

പൂര്തണിയന്ദ്രാകുന്നകതന്ദ്രാടുകൂടെണി അരൂര് നണികയന്ദ്രാജകേമണ്ഡലതണിരല പ്രസ്തുത സ്ഥലസം

ഉള്രപരടെയുള്ള  പദ്ധതണിപ്രകദശങ്ങളണില  ശുദ്ധജലക്ഷന്ദ്രാമസം  ശന്ദ്രാശന്വേതമന്ദ്രായണി

പരെണിഹരെണിക്കന്ദ്രാവന്നതന്ദ്രാണത.  ഇഇൗ വണിഷയതണില സ്ഥലസം എസം.എല.എ.  തരന്ന

മുന്കേരയടുക്കുന്നതത വളരരെയധണികേസം നന്നന്ദ്രായണിരെണിക്കുരമന്നത കതന്ദ്രാന്നുന്നു.

ശ്രപീമതണി  ഷന്ദ്രാനണികമന്ദ്രാള്  ഉസത മന്ദ്രാന്:   സര്,  ബഹുമന്ദ്രാനരപട  വകുപ്പുമനണി

പറഞ്ഞതനുസരെണിചത  വണിഷയതണില  മുന്കേരയടുക്കുന്നതന്ദ്രാണത.  പകക്ഷ  വന്ദ്രാടര്

അകതന്ദ്രാറണിറണി  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥരുരടെ  ഭന്ദ്രാഗത്തുനണിന്നുള്ള  പരെണിപൂര്ണ്ണ  സഹകേരെണസം

ഉറപന്ദ്രാകക്കണതന്ദ്രായണിട്ടുണത.  സബ്ഡണിവണിഷന്  രസക്ഷന്  ഓഫപീസത

കേന്ദ്രാരെദന്ദ്രാലയങ്ങള്  രരതക്കന്ദ്രാട്ടുകശ്ശേരെണിയണിലനണിന്നുസം  15  കേണി.മപീ.  അകേരലയുള്ള

കചെര്തലയണിലന്ദ്രാണത  സ്ഥണിതണിരചെയ്യുന്നതത.  യഥന്ദ്രാര്ത്ഥതണില  ബനരപട
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ഓഫപീസത  ഇത്രയുസം  അകേരലയന്ദ്രായതണിനന്ദ്രാല  പദ്ധതണിയുരടെ  പരെണികശന്ദ്രാധനയുസം

കമലകനന്ദ്രാടവരമന്ദ്രാരക്ക  ശരെണിയന്ദ്രായ  രെപീതണിയണില  നടെതന്ദ്രാന്  കേഴണിയുന്നണില.

അതുരകേന്ദ്രാണത കചെര്തല എകതകറ കേവലയണിലനണിന്നുസം പ്രസ്തുത സബ്ഡണിവണിഷന്

ഓഫപീസത കുതണിയകതന്ദ്രാടെത ജലസസംഭരെണണികയന്ദ്രാടുകചെര്ന്നത പ്രവൃതണിക്കുന്നതണിനുള്ള

നടെപടെണി  സന്വേപീകേരെണിക്കുകമന്ദ്രാ;  അതുകപന്ദ്രാരലതരന്ന  പദ്ധതണിപ്രകദശതത  നണിര്മണിച

കേന്വേന്ദ്രാര്കടഴ്സുകേള്  നശണിച്ചുരകേന്ദ്രാണണിരെണിക്കുകേയന്ദ്രാണത,  അതുസം  ഉപകയന്ദ്രാഗകയന്ദ്രാഗദ-

മന്ദ്രാക്കുന്നതണിനുള്ള സന്ദ്രാഹചെരെദമുണന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ?

ജലവണിഭവ  വകുപ്പുമനണി  (ശ്രപീ  .    രകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടണി):  സര്,  അക്കന്ദ്രാരെദസം

പരെണികശന്ദ്രാധണിക്കന്ദ്രാസം.  വന്ദ്രാടര്  അകതന്ദ്രാറണിറണി  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥര് സഹകേരെണിക്കുന്നണിരലന്നത

പറഞ്ഞതത  ശരെണിയല,  ഉകദദന്ദ്രാഗസ്ഥര്  വളരരെയധണികേസം  ശ്രമണിചണിട്ടുസം

നടെക്കന്ദ്രാതതന്ദ്രാണത.  രെണത  ഗന്ദ്രാമപഞന്ദ്രായത്തുകേള്  തമണിലുള്ള

അഭണിപ്രന്ദ്രായവദതദസസംമൂലമന്ദ്രാണത  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതണികേള്  നടെക്കന്ദ്രാതതത.

പദ്ധതണിയുമന്ദ്രായണി  ബനരപട  രെണത  എസം.എല.എ.മന്ദ്രാരുസം  ഒരുമണിച്ചുകചെര്ന്നത

വണിഷയസം പരെണിഹരെണിചന്ദ്രാല നന്നന്ദ്രായണിരെണിക്കുസം.


