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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

മപപോലലീസമനന്വേഷണയ അടടിമേറടികപോനുള്ള നലീകയ

മേടി  .    സലീകര:  കരുനപോഗപ്പള്ളടിയടില്  നടിമരപോധടിത  പുകയടില  ഉല്പന്നങ്ങള

പടിടടികൂടടിയ  സയഭവതടില്  കുറപോമരപോപടിതരപോയ  വവ്യകടികളള

രക്ഷളപ്പടുത്തുന്നതടിനുമവണടി മപപോലലീസസ് അമനന്വേഷണയ അടടിമേറടികളപ്പടുന്നതപോയടി

പറയളപ്പടുന്ന  സപോഹചരവ്യയ  ചരച്ച  ളചയ്യുന്നതടിനപോയടി  സഭപോനടപടടികള

നടിരതടിവയ്ക്കണളമേന്ന  പ്രമമേയയ  പരടിഗണനയ്ളകടുകണളമേന്നപോവശവ്യളപ്പടസ്

സരവ്വശലീ.  മഡപോ.  മേപോതത്യു കുഴല്നപോടന,  പടി.  ഉളളബെെദുള്ള,  മമേപോനസസ് മജപോസഫസ്,

അനൂപസ്  മജകബെെസ്,  മേപോണടി  സടി.  കപോപ്പന,  ശലീമേതടി  ളക.  ളക.  രമേ  എന്നലീ

അയഗങ്ങള റൂള 50 പ്രകപോരയ മനപോടലീസസ് നല്കടിയടിട്ടുണസ്.  

തമദ്ദേശസന്വേയയഭരണയ-എകക്സൈസസ്  വകുപ്പുമേനടി (ശലീ  .    എയ  .    ബെെടി  .    രപോമജഷസ്):

സര,  അടടിയന്തര  പ്രമമേയ  മനപോടലീസടില്  ഉന്നയടിച്ച  ആമരപോപണയ  തലീരത്തുയ

അടടിസപോനരഹടിതമേപോണസ്. മേയക്കുമേരുന്നുമേപോയടി ബെെന്ധളപ്പട മകസ്സുകളടില്മേപോത്രമേല,

ഒരു  മകസടിലയ  പ്രതടികളുളട  രപോഷലീയബെെന്ധമമേപോ  മേളറളന്തങടിലയ  സന്വേപോധലീനവയ

മനപോകടി പ്രതടിസപോനതസ് ഉളളപ്പടുത്തുകമയപോ നലീകയ ളചയ്യുകമയപോ ളചയ്യുന്നതല
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എല്.ഡടി.എഫസ്.  സരകപോരടിളന്റെ  രലീതടിളയന്നസ്  അസനടിഗ്ദ്ധമേപോയടി  വവ്യകമേപോകപോന

ആഗ്രഹടിക്കുകയപോണസ്.  അതുളകപോണ്ടുതളന്ന  അടടിയന്തപ്രമമേയതടിളല

ആമരപോപണളത കമയപോളട തള്ളടികളയുകയപോണസ്.  ലഹരടി ഉപമയപോഗളതയുയ

അതസ്  സൃഷടിക്കുന്ന  സപോമൂഹടിക  പ്രതവ്യപോഘപോതങ്ങളളയുയ  വളളര

ഗഗൗരവമതപോളടയപോണസ്  സരകപോര  കപോണുന്നതസ്.  കഴടിഞ്ഞ  സമമ്മേളനതടില്

സമേപോനമേപോയ വടിഷയയ അടടിയന്തരപ്രമമേയമേപോയടി ഉന്നയടിച്ചമപ്പപോള മേടിനടിസടി ഓഫസ്

മസപോഷവ്യല്  ജസടിസടിളന്റെ  പഠനപ്രകപോരയ  മൂന്നസ്  കപോറഗറടികളടിലപോയടി  ലഹരടി

ഉപമയപോഗതടില് ഏറവയ മുന്നടിലള്ള സയസപോനങ്ങളളക്കുറടിച്ചസ് സൂചടിപ്പടിച്ചടിരുന്നു.

ഇഗൗ മൂന്നസ്  വടിഭപോഗങ്ങളടിളല ആദവ്യളത അഞസ്  സയസപോനങ്ങളുളട  പടടികയടില്

മകരളയ  ഉളളപ്പടുന്നടിളലന്നസ്  അന്നുതളന്ന  വവ്യകമേപോകടിയതപോണസ്.  നമ്മുളട

സയസപോനയ  മേറസ്  സയസപോനങ്ങളള  അമപക്ഷടിച്ചസ്  ളമേച്ചമേപോളണന്നസ്  കണസ്

ആശന്വേസടിക്കുകമയപോ  ഉദപോസലീനത  പുലരത്തുകമയപോ  ളചയപോളത  മകരളതടില്

വരദടിച്ചുവരുന്ന ലഹരടി  ഉപമയപോഗളത മനരടിടപോന ശകമേപോയ നടപടടികളപോണസ്

സരകപോര  സന്വേലീകരടിച്ചതസ്.  ഇമത  സഭയടില്  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മുഖവ്യമേനടിയുളട

ആഹന്വേപോനതടിളന്റെ  അടടിസപോനതടില്  ലഹരടിളകതടിരപോയ കവ്യപോമ്പയടിന
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നടതപോന നപോയ ഒറളകടപോയടി തലീരുമേപോനളമേടുക്കുകയുയ  അതടിളന്റെ  ഒന്നപോയഘടയ

ഗപോന്ധടി ജയന്തടി ദടിനമേപോയ ഒമകപോബെെര 2-നസ് ആരയഭടിച്ചസ്  മകരളപ്പടിറവടി ദടിനമേപോയ

നവയബെെര  1-നസ്  അവസപോനടിക്കുകയുയ  ളചയടിരുന്നു.  എന്നപോല്  അമതപോടുകൂടടി  ആ

കവ്യപോമ്പയടിന  അവസപോനടിപ്പടിക്കുകയല  ഗവണ്ളമേന്റെസ്  ളചയതസ്.  ജവഹരലപോല്

ളനഹ്റുവടിളന്റെ ജന്മദടിനമേപോയ നവയബെെര 14-നസ് രണപോയഘട കവ്യപോമ്പയടിന ആരയഭടിച്ചസ്

റടിപ്പബടികസ്  ദടിനമേപോയ  ജനുവരടി  26-നസ്  അവസപോനടിക്കുന്ന  തരതടില്

നടപ്പപോക്കുകയുണപോയടി.  മലപോകളതപോരടിടത്തുയ  ഇതടിനുമുമ്പുണപോയടിടടിലപോത

തരതടില്  ജനങ്ങളളയപോളക  മേയക്കുമേരുന്നടിനുയ  ലഹരടിക്കുളമേതടിരപോയ

മപപോരപോടതടില്  പങപോളടികളപോക്കുകയുയ  അണടിനടിരത്തുകയുയ  ളചയ്തുളവന്നതപോണസ്

ഇഗൗ കവ്യപോമ്പയടിളന്റെ പ്രമതവ്യകത. ഇതസ് മകവലയ സരകപോരടിളന്റെ നടപടടിമയപോ നടിയമേ

സയവടിധപോനതടിളന്റെ നടപടടിമയപോ മേപോത്രമേല, മേറടിച്ചസ് അതടില് ജനപങപോളടിതയകൂടടി

ഉറപ്പുവരുതപോന കഴടിഞ. നവയബെെര 1-നസ് മകരളതടിളല 20000 മകന്ദ്രങ്ങളടില്

നടന്ന  മേനുഷവ്യശയഖലകളടിലപോയടി  ഒരുമകപോടടിയടിമലളറ  ആളുകള

പളങടുത്തുളവന്നപോണസ്  കണക്കുകള  സൂചടിപ്പടിക്കുന്നതസ്.   ലഹരടിവടിരുദ

മപപോരപോടതടില്  ഇത്രമേപോത്രയ  ജനങ്ങളള  അണടിനടിരതടിയ  മുനമേപോതൃക
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മലപോകചരടിത്രതടിലടില,  അതസ്  മകരളതടിളന്റെ  സയഭപോവനയപോണസ്.  ഇതരതടില്

കവ്യപോമ്പയടിന  സയഘടടിപ്പടിക്കുക  മേപോത്രമേല  ളചയടിട്ടുളളതസ്,  കവ്യപോമ്പയടിളനപോപ്പയ

എനമഫപോഴസ്ളമേന്റെസ്  നടപടടികളുയ  ശകടിളപ്പടുത്തുകയുണപോയടി.  ഇഗൗ  കവ്യപോമ്പയടിന

എനമഫപോഴസ്ളമേന്റെസ് നടപടടികളള സഹപോയടിച്ചുളവന്നപോണസ് കണക്കുകളുയ വസ്തുതകളുയ

വവ്യകമേപോക്കുന്നതസ്. ഇതടിലൂളട ജനങ്ങളടിലപോളക ജപോഗ്രതയുണപോകപോന കഴടിഞ. ആ

ജനകലീയമേപോയ  ജപോഗ്രത  മപപോലലീസടിനുയ  എളളക്സൈസടിനുയ   വടിവരങ്ങള

ലഭടിക്കുന്നതടില്,  നടപടടികള  കൂടുതല്  കരകശമേപോയടി  സന്വേലീകരടിക്കുന്നതടില്

സഹപോയകരമേപോയടി  മേപോറടിയടിട്ടുണസ്.   സരകപോര  എത്ര  ഗഗൗരവമേപോയുയ

കപോരവ്യക്ഷമേവമേപോയപോണസ് ഇഗൗ പ്രശ്നതടില് ഇടളപടടിട്ടുള്ളളതന്നസ് നമ്മുളട മുന്നടിലള്ള

കണക്കുകള  ളതളടിയടിക്കുന്നു.   2022-ല്  എളളക്സൈസസ്  വകുപ്പുമേപോത്രമേപോയടി  6116

എന.ഡടി.പടി.എസസ്.  മകസ്സുകള  കളണതടിയടിട്ടുണസ്.  ഇഗൗ  മകസ്സുകളടിലളളപ്പട

6031  മപളര അറസസ് ളചയടിട്ടുണസ്.  മകസ്സുകളുളട കപോരവ്യതടില് അതടിനുമുമ്പളത

വരഷളതതടിളനകപോള  166  ശതമേപോനവയ  അറസസ്  ളചയവരുളട  കപോരവ്യതടില്

159  ശതമേപോനവയ  വരദനവപോണുണപോയടിട്ടുള്ളതസ്.   എങ്ങളനയപോണസ്   ഈ

കവ്യപോമ്പയടിന  എനമഫപോഴസ്ളമേന്റെസ്  നടപടടികളള  സഹപോയടിച്ചളതന്നുയ  കവ്യപോമ്പയടിനുയ
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എനമഫപോഴസ്ളമേനയ ഒമരസമേയയ  മുമന്നപോട്ടുമപപോകുന്നതസ്  എങ്ങളനളയന്നതടിളന്റെയുയ

സപോക്ഷവ്യളപ്പടുത്തുന്ന  കണക്കുകളപോണടിതസ്.   മപപോലലീസസ്  ഇഗൗ  വരഷയ   25240

മേയക്കുമേരുന്നസ്  മകസ്സുകള  രജടിസര  ളചയ്യുകയുയ   29514  പ്രതടികളള  അറസസ്

ളചയ്യുകയുയ  മേയക്കുമേരുന്നസ്  മകസ്സുകളടില്  സടിരയ  കുറവപോളടികളപോയ  228

പ്രതടികളളകതടിളര  The Prevention of Illicit  Traffic in Narcotic Drugs

and Psychotropic Substances  (PITNDPS) Act പ്രകപോരയ നടിയമേനടപടടികള

സന്വേലീകരടിക്കുകയുയ  ളചയ്തു.  2023  ജനുവരടി  മേപോസതടില്മേപോത്രയ  മപപോലലീസസ്  1469

പ്രതടികളള അറസസ് ളചയടിട്ടുണസ്;  ഒറമേപോസളത കണകപോണടിതസ്.  അത്രശകമേപോയ

നടപടടികളപോണസ്  മപപോലലീസസ്  സന്വേലീകരടിച്ചുളകപോണടിരടിക്കുന്നതസ്.  മേപോത്രമേല

മേയക്കുമേരുന്നസ്  പടിടടിളച്ചടുക്കുന്നതടിളന്റെ  അളവടിലയ  ഗണവ്യമേപോയ  വരദനവണപോയടി.

ഇമപ്പപോഴുള്ളതടില്   ഏറവയ  മേപോരകമേപോയ  സടിന്തറടികസ്  ഡ്രഗപോയ  MDMA

(Methylenedioxymethamphetamine)  2020-ല്  564.11  ഗ്രപോമേപോണസ്  ......

(ബെെഹളയ)......  ഇളതപോളക  പ്രതടിപക്ഷളത  അസന്വേസതളപ്പടുത്തുന്ന

കപോരവ്യമേപോമണപോ?  അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനപോടലീസടിനസ്  മേറുപടടി  പറയുമമ്പപോള

പ്രതടിപക്ഷയ  തടസളപ്പടുത്തുന്നളതന്തടിനപോണസ്?  ഇഗൗ  കണക്കുകള
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അവളരളയന്തടിനപോണസ്  ഭയളപ്പടുത്തുന്നതസ്?  2020-ല്  564.11 ഗ്രപോയ  MDMA-

യപോണസ് പടിടടിളച്ചടുതതസ്. 2022 ആയമപ്പപോള 7775 ഗ്രപോമേപോയടി അതസ് മേപോറടി;  1378

ശതമേപോനയ വരദനവപോണുണപോയതസ്.  അതുമപപോളല Lysergic acid diethylamide

(LSD)  പടിടടിളച്ചടുതതടില്  1290  ശതമേപോനമേപോണസ്  വരദനവണപോയതസ്.

Methamphetamine  പടിടടിളച്ചടുതതടില്  34  ഗ്രപോമേടില്നടിന്നുയ  2432  ഗ്രപോമേപോണസ്

വരദനവണപോയതസ്.  ഇതരതടില്  മേയക്കുമേരുന്നസ്  വലടിയമതപോതടില്

പടിടടിളച്ചടുകപോന കഴടിഞ. പ്രതടിപക്ഷയ അസന്വേസരപോവകയല മേറടിച്ചസ്  വസ്തുതകള

മേനസടിലപോക്കുകയപോണസ്  മവണതസ്.   മകസ്സുകളുളട  എണ്ണവയ  അറസസ്  ളചയ

പ്രതടികളുളട  എണ്ണവയ  പടിടടിളച്ചടുത  മേയക്കുമേരുന്നുകളുളട  അളവയ  ഗണവ്യമേപോയടി

വരദടിച്ചടിട്ടുണസ്.  നപോയ  നടതടിയ  കവ്യപോമ്പയടിന  വടിജയകരമേപോകുന്നുളവന്നപോണസ്

ഇളതലപോയ ളതളടിയടിക്കുന്നതസ്.  ഇന്നസ് ഉന്നയടിച്ച വടിഷയയ പുകയടില ഉല്പന്നങ്ങളുളട

കടത്തുമേപോയടി ബെെന്ധളപ്പടതപോണസ്. 2022-ല് പുകയടില ഉല്പന്നങ്ങളുളട  കടത്തുമേപോയടി

ബെെന്ധളപ്പടസ്  The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of

Advertisement  and  Regulation  of  Trade  and  Commerce,  Production,

Supply  and  Distribution)  (COTPA)  Act   പ്രകപോരയ  86114  മകസ്സുകള
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കളണത്തുകയുയ  ഇതടിലളളപ്പട  338424  കടിമലപോഗ്രപോയ  പുകയടില  ഉല്പന്നങ്ങള

എളളക്സൈസസ് പടിടടിളച്ചടുക്കുകയുയ  ഇതടിലൂളട 1,70,00,000 രൂപ  ളളഫനടിനതടില്

ഇഗൗടപോക്കുകയുയ  ളചയടിട്ടുണസ്.  ഇന്തവ്യയടിളല  പല  സയസപോനങ്ങളടിലയ  ഇമപ്പപോഴുയ

വടില്പനപോനുമേതടിയുള്ളതുയ  പ്രചപോരതടിലള്ളതുമേപോയ  പുകയടില  ഉല്പന്നങ്ങളപോണസ്

ഇവടിളട ഉന്നയടിച്ച മകസ്സുമേപോയടി ബെെന്ധളപ്പടസ് പടിടടിളച്ചടുതടിട്ടുള്ളതസ്. എന്നപോല് അവ

മകരളസരകപോര   നടിമരപോധടിച്ചടിട്ടുണസ്.  മകരളതടില്  നടിമരപോധടിച്ച  പുകയടില

ഉല്പന്നങ്ങള  സയസപോനമതയ്ക്കസ്  കടതടിളകപോണ്ടുവന്നമപ്പപോഴപോണസ്  മകരള

മപപോലലീസസ്  പടിടടികൂടടിയതസ്.  പടിടടികൂടടിയതസ്  മകരള  മപപോലലീസപോണസ്,  മേളറപോരു

സയസപോനളതയുയ  മപപോലലീസല.   അതടിളല  പ്രതടികളളയുയ  പടിടടികൂടടി.  ഇവ

കടതടിളകപോണ്ടുവരപോന  പ്രതടികള  ഉപമയപോഗടിച്ച  മലപോറടി  ആലപ്പുഴ

നഗരസഭപോയഗവയ  സടി.പടി.ളഎ.(എയ)  പ്രവരതകനുമേപോയ  ഒരു  വവ്യകടിയുളട

ഉടമേസതയടിലള്ളതപോയടിരുന്നു.   ആ  മലപോറടി  മേളറപോരപോളകസ്  വപോടകയ്ക്കസ്

നല്കടിയടിരടിക്കുകയപോയടിരുന്നു.  വപോടകയ്ളകടുതവരുയ  കൂട്ടുപ്രതടികളുമേപോണസ്

നടിമരപോധടിത പുകയടില ഉല്പന്നങ്ങള കടതടിളകപോണ്ടുവരപോന ആ വപോടക മലപോറടി

ഉപമയപോഗടിച്ചതസ്.   മലപോറടി   ഉടമേസനുയ അതടില് പങ്കുളണന്നസ് കളണതടിയപോല്
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ഒരു  സയശയവയമവണ,  അയപോളളയുയ  പ്രതടിയപോകടി  നടിയമേതടിനുമുന്നടില്

ളകപോണ്ടുവരുയ. മപപോലലീസസ് അമനന്വേഷണയ നടന്നുളകപോണടിരടിക്കുകയപോണസ്.  ഇതുവളര

മലപോറടി  ഉടമേളയ  പ്രതടിയപോകപോനുള്ള  ളതളടിവകളളപോന്നുയ  ലഭടിച്ചടിടടിളലന്നപോണസ്

മേനസടിലപോക്കുന്നതസ്.  അതുമേപോത്രമേപോണസ്  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മേനടി  ശലീ.

സജടിളചറടിയപോനുയ പറഞ്ഞതസ്. നടിലവടില് അമനന്വേക്ഷണതടില് പ്രതടിയപോകപോനുള്ള

ളതളടിവകള  ലഭടിച്ചടിടടില.  അതടിനപ്പുറയ  മേളറളന്തങടിലയ  പറഞളവന്നതസ്

ളതറടിദപോരണപോജനകമേപോയ  കപോരവ്യമേപോണസ്.  പ്രതടിപക്ഷയ  ഇവടിളട

ആമരപോപടിക്കുന്നതുമപപോളല  പ്രതടികളള  രക്ഷടികപോന   മപപോലലീസയ  സരകപോരുയ

സടി.പടി.ളഎ.(എയ).-ഉയ ഒരു നലീകവയ നടതടിയടിടടില.  നടിമരപോധടിത വസ്തുകളുയ,

കടത്തുകപോരപോയ  പ്രതടികളുയ,  അതടിനുപമയപോഗടിച്ച  വപോഹനവളമേപോളക

പടിടടിളച്ചടുതതസ്  മകരള  മപപോലലീസപോണസ്.  ആളരളയങടിലയ  രക്ഷടികപോനപോണസ്

സരകപോരടിളന്റെ  ഉമദ്ദേശവ്യളമേങടില്  ഇഗൗ  സയഭവയ  ഭരണ  സന്വേപോധലീനമുപമയപോഗടിച്ചസ്

മൂടടിവച്ചപോല്  മേതടിയമലപോ.  നടിങ്ങള  അങ്ങളന  ആമരപോപണയ  ഉന്നയടിക്കുന്നതസ്

നടിങ്ങളുളട  മുനകപോലപ്രവൃതടികളുളട  ഒപോരമ്മേയടില്  നടിന്നപോയടിരടിക്കുയ.   സരകപോര

അങ്ങളനളയപോരു സമേലീപനമേല സന്വേലീകരടിച്ചതസ്.   പ്രതടികളള കളണതടി,  അറസസ്
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ളചയസ്, അമനന്വേഷണയ തുടരുകയപോണസ്.  അതലപോളത അമനന്വേഷണയ അടടിമേറടിക്കുന്ന

രലീതടി  എല്.ഡടി.എഫസ്.  സരകപോരടിളന  സയബെെന്ധടിച്ചസ്  ഇളലന്നസ്

വവ്യകമേപോക്കുകയപോണസ്.   മപപോലലീസസ്  അമനന്വേഷണതടില്  മലപോറടി  ഉടമേളയ,

അതപോയതസ്  നഗരസഭപോയഗളത  പ്രതടിയപോകപോനുളള  ളതളടിവസ്   ഇതുവളര

കളണതടിയടിടടില. പമക്ഷ എന്തപോണസ് സടി.പടി.ളഎ.(എയ) സന്വേലീകരടിച്ച നടിലപപോടസ്?

ഇതുവളര  അയപോള  പ്രതടിയല,  അതടിനുളള  ളതളടിവകള  കളണതടിയടിടടില,

എന്നതുളകപോണസ്  അയപോളള  സയരക്ഷടിക്കുന്ന  നടിലപപോടല  സന്വേലീകരടിച്ചതസ്.

പപോരടടിയുളട  ഒരു പ്രധപോന പ്രവരതകന,  ജനപ്രതടിനടിധടിയപോയ ഒരപോള  തളന്റെ

ഉടമേസതയടിലളള  വപോഹനയ   വപോടകയ്ക്കസ്  ളകപോടുക്കുമമ്പപോള   പുലരമതണ

ജപോഗ്രതയുയ സൂക്ഷ്മതയുയ  പുലരതടിയടിളലന്നസ് കണമപ്പപോള  അമദ്ദേഹളത പപോരടടി

അയഗന്വേതതടില്  നടിന്നുതളന്ന  സളസനഡസ്  ളചയ്യുന്ന  മേപോതൃകപോപരമേപോയ

നടിലപപോടപോണസ്  സടി.പടി.ളഎ.(എയ)  സന്വേലീകരടിച്ചതസ്.   നടിങ്ങള  ഏളതങടിലയ

കപോരവ്യതടില്  അതരയ  നടിലപപോടസ്  സന്വേലീകരടിച്ചടിട്ടുമണപോ?   അങ്ങളനളയപോരു

നടിലപപോടസ്  സന്വേലീകരടികപോനുളള ളളധരവ്യയ  നടിങ്ങള കപോണടിച്ചടിട്ടുമണപോ?   അതപോണസ്

സടി.പടി.ളഎ.(എയ)-ളന്റെ ഇകപോരവ്യതടിലളള വവ്യതവ്യസ്തമേപോയ നടിലപപോടസ്.  ഇതടിലളള
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മേളറപോരു  കപോരവ്യയ,  ളതളടിവടിളന്റെ  അടടിസപോനതടില്  മേപോത്രളമേ  ഒരപോളള

പ്രതടിയപോകപോന  സപോധടിക്കുകയുളള.   പ്രതടിപക്ഷവയ  പ്രതടിപക്ഷളത

സഹപോയടിക്കുന്ന  മേപോധവ്യമേങ്ങളുയ   ആരത്തുവടിളടിച്ചതുളകപോണ്ടുമേപോത്രയ  ഒരപോളള

പ്രതടിയപോകപോന സപോധടികടില.  അമനന്വേഷണയ നടതടി ളതളടിവസ് കളണതടിയപോല്

പ്രതടിയപോക്കുയ.  ഇങ്ങളന ആളരളയങടിലയ പ്രതടിയപോകണളമേന്നസ് ആരത്തുവടിളടിച്ചസ്

പ്രതടിയപോകടിയപോല്  എന്തപോയടിരടിക്കുയ  അനുഭവയ?  ആലപ്പുഴയടില്തളന്ന

ഓമേനക്കുടന  എന്നയപോളുളട   അനുഭവമുണസ്.  സടി.പടി.ളഎ.(എയ)-ളന്റെ  മലപോകല്

കമ്മേടിറടി  ളമേമ്പറപോയ  ഓമേനക്കുടളന   നടിങ്ങളുയ  മേപോധവ്യമേങ്ങളുളമേലപോയ  മചരന്നസ്

കളളനപോകടിയതസ്  ഓരമ്മേയടിമല?  ദുരടിതപോശന്വേപോസ  കവ്യപോമ്പടിമലകസ്  സപോധനയ

ളകപോണ്ടുവന്നതടിളന്റെ ഓമടപോറടിക്ഷപോക്കൂലടി ളകപോടുകപോന  ചടിലടികപോശസ് പടിടടിച്ചതടിളന്റെ

മപരടില്, അതസ് ഒളടികവ്യപോമേറ വച്ചസ് പടിടടിച്ചസ്  വലടിയ വപോരത നല്കടി  അമദ്ദേഹളത

കളളനപോക്കുകയപോണുണപോയതസ്.  എയ.ബെെടി.ബെെടി.എസസ്.-നസ്  പഠടിക്കുന്ന

അമദ്ദേഹതടിളന്റെ മേകളുയ,  ആ കുടുയബെെവയ   അനുഭവടിച്ച  മവദനയുയ  മവടയപോടലയ

നമ്മുളട  മുമ്പടിലണസ്.   അതുളകപോണസ്  ഒരപോളള  അതരതടില്  അസനടിഗ്ദ്ധമേപോയ,

അനടിമഷധവ്യമേപോയ  ളതളടിവകളുളട  അടടിസപോനതടില് മേപോത്രളമേ പ്രതടിയപോകപോന
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കഴടിയുകയുളള.  ളതളടിവകളുളണങടില്  ഒരപോളുയ  സയരക്ഷടികളപ്പടുകയടിളലന്നസ്

വവ്യകമേപോകപോന  ആഗ്രഹടിക്കുകയപോണസ്.  മേയക്കുമേരുന്നുമകസകളടില്ളപ്പട  എലപോ

സയഭവങ്ങളടിലയ   ഉളളപ്പട  പ്രതടികളള   ഒട്ടുയ  ളളവകപോളത തളന്ന പടിടടികൂടപോന

സരകപോരടിനസ്  ഇതടിനകയ  കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണസ്.   സരകപോര  ഇഗൗ  പ്രശ്നളത  അതലീവ

സപോമൂഹടിക  പ്രപോധപോനവ്യമുളള   വടിഷയളമേന്ന  നടിലയടില്   സമേഗ്രമേപോയപോണസ്

അഭടിസയമബെെപോധന  ളചയ്യുന്നതസ്.   മകസസ്,  ളറയ്ഡസ്,  അറസസ്   മേപോത്രമേല,  ഡടി-

അഡടിക്ഷന ളസന്റെറുകളടില് ചടികടിത്സയ്ളകത്തുന്നവരകടിടയടില്  ശപോസ്തലീയമേപോയ

സരമവ്വ നടത്തുകയുയ ളചയ്യുന്നുണസ്.  എലപോ നടിലയടിലയ സമേഗ്രമേപോയടി ഇഗൗ പ്രശ്നയ

അഭടിസയമബെെപോധന ളചയപോനപോണസ്   സരകപോര ശമേടിച്ചുവരുന്നതസ്.   അതടിനസ്  നപോയ

ഒറളകടപോയടി നടില്കണയ.  ഏതസ് കപോരവ്യതടിലയ സങ്കുചടിത രപോഷലീയലപോഭയ മേപോത്രയ

മുനനടിരതടി  ഇതരയ  കപോരവ്യങ്ങളടിലണപോകുന്ന  ളഎകവ്യളത  തകരക്കുന്ന

നടിരഭപോഗവ്യകരമേപോയ  നടിലപപോടസ്  പ്രതടിപക്ഷതടിളന്റെ  ഭപോഗത്തുനടിന്നുയ

ഉണപോകരുളതന്നപോണസ്   അഭവ്യരതടികപോനുളളതസ്.  

മഡപോ  .   മേപോതത്യു കുഴല്നപോടൻ: സര, എളന്റെ അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനപോടലീസസ്  ഒരു

വരടിയടില്  ഞപോന  വപോയടികപോയ.  കരുനപോഗപ്പള്ളടിയടില്  ഒരു  മകപോടടിയടിമലളറ
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രൂപയുളട  നടിമരപോധടിത  പുകയടിലവസ്തുകള  പടിടടിച്ച  സയഭവതടില്

കുറപോമരപോപടിതനപോയ  ആലപ്പുഴ  നഗരസഭ  സടിരയ  സമേടിതടി   അദവ്യക്ഷനുയ

സടി.പടി.ഐ.(എയ)   മനതപോവമേപോയ  വവ്യകടിളയ   രക്ഷളപ്പടുതപോന  മപപോലലീസസ്

അമനന്വേഷണയ  അടടിമേറടിക്കുന്ന  നടപടടി  മൂലമുണപോയ  ഗുരുതര  സപോഹചരവ്യയ  സഭ

നടിരതടിവച്ചസ്  ചരച്ച ളചയണയ.  

അങ്ങയുളട മേറുപടടി 13 മേടിനടിറസ് ആയടിരുന്നു. അങ്ങസ് ഇഗൗ സയഭവളതക്കുറടിച്ചസ്

പറ ഞതുടങ്ങടിയതസ്  എടപോമേളത  മേടിനടിറടിലപോണസ്.   8  മേടിനടിറസ്  വളര  മേറസ്  പല

കപോരവ്യങ്ങളുയ  പ്രസയഗങ്ങളുളമേപോളക  നടതടി.   ഞങ്ങള  മേയക്കുമേരുന്നസ്

വടിഷയവമേപോയടി  ബെെന്ധളപ്പടസ്  മൂന്നപോമേളത  അടടിയന്തരപ്രമമേയമേപോണസ്  ഇവടിളട

ളകപോണ്ടുവരുന്നതസ്.   ആദവ്യളത അടടിയന്തരപ്രമമേയയ ശലീ.  പടി.  സടി.  വടിഷ്ണുനപോഥസ്

അവതരടിപ്പടിച്ചു.  ഏറവയ  മപപോസടിറലീവപോയടി  സരകപോരടിനസ്  പടിന്തുണ  നല്കുന്ന

രലീതടിയടില് അതടിമനപോടസ്  വളളര  കടിയപോത്മകമേപോയടി   ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മുഖവ്യമേനടി

പ്രതടികരടിച്ചു;  പ്രതടിപക്ഷയ സഹകരടിച്ചു,  ഞങ്ങള അതുമേപോയടി മുമമ്പപോടസ് മപപോയടി.

എന്നപോല്  പടിന്നലീടസ്  സയസപോനയ  കണ  കപോഴ്ചളയന്നുപറയുന്നതസ്

സയസപോനളതമ്പപോടുയ  സടി.പടി.ഐ.(എയ)-ളന്റെ  വടിമശഷടിച്ചസ്,
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ഡടി.ളളവ.എഫസ്.ളഎ.-യുളടയുയ  എസസ്.എഫസ്.ളഎ.-യുളടയുയ  മനതപോകന്മപോരടകയ

മേയക്കുമേരുന്നുമകസടില്  പ്രതടിയപോകുകയുയ  അവരകസ്   സരകപോര  സഹപോയങ്ങള

ളചയ്തുളകപോടുക്കുന്ന  കപോഴ്ചയുയ  ഉണപോയമപ്പപോള  ഞങ്ങള  രണപോമേളത

അടടിയന്തരപ്രമമേയയ ളകപോണ്ടുവന്നു.  8-ാം കപോസകപോരടിയപോയ ഒരു ളപണ്കുടടിളയ

കപോരടിയറപോകടിമേപോറടി   അമങ്ങയറയ  ദുരവടിനടിമയപോഗയ  ളചയ്യുന്ന

സപോഹചരവ്യമുണപോയമപ്പപോള  അതടില്  ളപപോളടിറടികല്   പപോട്രമണജുണസ്

എന്നുപറഞ്ഞസ് ഞപോന അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനപോടലീസസ് ളകപോണ്ടുവന്നമപ്പപോള  ഇമത

മേനടിയുളട  മേറുപടടി  നടിങ്ങളകസ്  ഓരമ്മേയടിമല?  അങ്ങസ്  പറ ഞ്ഞതസ്,  അന്നസ്

സലീകറുളട  ളചയറടിലടിരുന്നുളകപോണസ്  ശലീ.  പടി.  സടി.  വടിഷ്ണുനപോഥടിളന

അഭടിനനടിച്ചതസ്  ഓരക്കുന്നുളവന്നുയ എന്നപോല് രണപോമേതസ്  ഈ വടിഷയയ സഭയടില്

അവതരടിപ്പടിച്ച  മഡപോ.  മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടന  അഭടിനനനയ  അരഹടിക്കുന്നടിളലന്നുയ

ളപപോളടിറടികല്   പപോട്രമണജസ്  എന്നുപറയുന്നതസ്  ഇളലന്നുയ  അങ്ങസ്  മേറുപടടി

പറ ഞ്ഞമപ്പപോള  പറയുകയുണപോയടി.   ഇന്നളത  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  നടിങ്ങളുളട

ളപപോളടിറടികല്  പപോട്രമണജടിളന  എക്സൈസ്മപപോസസ് ളചയപോന മവണടിയപോണസ്.  അങ്ങസ്

13  മേടിനടിറസ്  മേറുപടടി പറഞ്ഞമപ്പപോള  8- ാാമേളത മേടിനടിറസ്  വളര അമങ്ങയ്ക്കസ് മേടിണപോന



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

14

കഴടിഞ്ഞടില.   കപോരണളമേന്തപോണസ്,  എത്ര പ്രയപോസളപ്പടപോണസ്  അങ്ങസ്  പറഞ്ഞതസ്?

ളതളടിവളണങടില്  ഇനടി  പ്രതടിയപോകുയ,  ഇതുവളര  പ്രതടിയപോയടിടടില,  ആരപോണസ്

പ്രതടിയപോമകണടിയടിരുന്നതസ്? ഞങ്ങള വളളര വവ്യകമേപോയടി പറയപോനപോഗ്രഹടിക്കുന്നു,

സടി.പടി.ഐ.(എയ)  എന്ന  പപോരടടിയടിളല   മുഴുവന  മനതപോകന്മപോളരയുയ  ഞപോന

പറയടില; ഒരു വടിഭപോഗയ മനതപോകന്മപോര ഇന്നസ് പപോരടടിയുളട ചവടിട്ടുപടടി കയറുന്നതസ്

ഇഗൗ  മേയക്കുമേരുന്നസ്  മേപോഫടിയകള  ഉണപോക്കുന്ന  പണതടിളന്റെ  സന്വേപോധലീനയ

ളകപോണപോണസ്.  ഒരു സയശയവയ മവണ.  ആലപ്പുഴയടിളല  മകസസ് എങ്ങളനയപോണസ്

പുറതസ് വന്നതസ്. ആലപ്പുഴയടിളല  മകസസ്  പുറതസ് വന്നതസ്, സടി.പടി.ഐ.(എയ)-നസ്

അകതസ്  നടക്കുന്ന  വടിഭപോഗലീയതയുളട  മപരടിലപോണസ്.  ഒന്നുയ  രണ്ടുമേല,

സയസപോനതടിളന്റെ നടിരവധടി ഭപോഗങ്ങളടില്  സമേപോനമേപോയ സയഭവമുണപോകുകയപോണസ്.

ഇതടിളല ഏറവയ ഗഗൗരവമേപോയ കപോരവ്യളമേന്തപോണസ്;  അങ്ങയുളട മേറുപടടിയടില് അങ്ങസ്

എഴുമന്നറസ് നടിന്നസ് നവ്യപോയലീകരടികപോന ശമേടിച്ചതസ് എന്തപോണസ്?  അങ്ങസ്  ഓരകണയ,

അങ്ങസ്  എത്ര  ദുരബെെലമേപോയടിടപോണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  പടിടടികളപ്പട്ടു  എന്നുപറയുന്ന

പുകയടില  ഉല്പന്നങ്ങള  രപോജവ്യതസ്  പലയടിടത്തുയ  വടില്ക്കുന്നതപോണസ്.   ഇതസ്

മേനസടിലപോമേനമസപോളടയപോണസ്  അങ്ങസ്  പറയുന്നതസ്.  മകരള  സരകപോര
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നടിമരപോധടിച്ചതപോളണന്നസ് പറയുന്നു,  ഇതസ് നടിയമേവടിരുദമേപോളണന്നസ് പറയപോനുളള മേടടി

ആളര സയരക്ഷടികപോന മവണടിയപോണസ്.  ഒരു മകപോടടി രൂപയടിമലളറ വടിലവരുന്ന

നടിമരപോധടിത  പുകയടില  ഉല്പന്നങ്ങള  മകരളതടില്  വടിറമപ്പപോള  ബെെഹുമേപോനളപ്പട

മേനടി മേറുപടടി പറയുന്നതസ് ഇതസ് രപോജവ്യതസ് പലയടിടത്തുയ  വടില്ക്കുന്നതപോളണന്നസ്.

എന്തടിനുമവണടിയപോണസ്  ഇതുമപപോളലയുളളവളര  അങ്ങസ്  സയരക്ഷടികപോന

മനപോക്കുന്നതസ്.   അങ്ങയുളട  ഇന്നളത  വപോദയ  മുഴുവന  അങ്ങയുളട  പപോരടടിയുളട

മനതപോവടിളന   സയരക്ഷടികപോളത  അമങ്ങയ്ക്കസ്  സന്വേസമേപോയടി  മേനടികമസരയടില്

ഇരടികപോന കഴടിയടില.   അതപോണസ്  ഇന്നളത സപോഹചരവ്യയ.   എനടികസ്  ഏറവയ

സങടയ  വരുന്നതസ്,  എഫസ്.ളഎ.ആര.-ല്  പറയുന്നതസ്  പ്രകപോരയ  ഇഗൗ  പുകയടില

ഉല്പന്നങ്ങള  സ്കൂള  കുടടികളള  ടപോരജറസ്  ളചയ്തുളകപോണ്ടുളളതപോയടിരുന്നുളവന്നപോണസ്.

നടിങ്ങമളപോരകണയ,   എനടിക്കുയ  നടിങ്ങളക്കുയ  മേകളുണസ്,  അതസ്  നടിങ്ങള

വടിസ്മരടികരുതസ്.  ഇമന്നപോ നപോളളമയപോ  നടിങ്ങളളയുയ നടിങ്ങളുളട കുടുയബെെളതയുയ

ഇതസ് കപോരന്നുതടിന്നുന്ന അവസയുണപോകുയ.  നടിങ്ങള മകവലയ  രപോഷലീയതടിലയ

പപോരടടിയടിലയ  ഗ്രൂപ്പസ്  രക്ഷടികപോന  മവണടി മനതപോകന്മപോളര സയരക്ഷടിക്കുമമ്പപോള

നടിങ്ങമളപോരമകണതസ്  നടിങ്ങളുളട  കുടുയബെെങ്ങളടിലയ  ഇതസ്  കടന്നുവരുളമേന്നപോണസ്.
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ഇതസ് സടി.പടി.ഐ.(എയ)-നസ് പുതരടിയല. സടി.പടി.ഐ.(എയ)-ളന്റെ അനുഭവതടില്

മുമ്പുയ  ഉണപോയടിട്ടുണസ്.  നടിങ്ങളുളട  മുനകപോല  ളചയടികളളക്കുറടിച്ചസ്  ഒരു  വടയ

ബെെഹുമേപോനളപ്പട സപ്രലീയമകപോടതടി പറഞ്ഞടിട്ടുണസ്.  ബെെഹുമേപോനളപ്പട സപ്രലീയമകപോടതടി

മേണടിച്ചന മകസടിളല വടിധടിനവ്യപോയതടിളന്റെ 59- ാാമേളത പപോരഗ്രപോഫടില് പറയുന്നതസ്

നടിങ്ങളളലപോവരുയ മകളക്കുന്നതസ് നലതപോണസ്.  ''Before we part with this case,

we must note some very disturbing facts which have been revealed from

the voluminous evidence by the prosecution. Here was a person who

was unabashedly running his empire of spurious liquor trade and for

that  purpose  had  purchased  politicians  including  the  public

representatives,  police  officers  and  other  officers  belonging  to  the

Excise  Department.  The  trade  was  going  unabated.''   ബെെഹുമേപോനളപ്പട

സപ്രലീയമകപോടതടി  മേണടിച്ചന  മകസടില്  പറഞ്ഞതസ്   ''...for  that  purpose  had

purchased  politicians  including  the  public  representatives,...''

ജനപ്രതടിനടിധടികളടകമുളള  ളപപോതുപ്രവരതകളര   മേണടിച്ചന  പണതടിനസ്

വപോങ്ങടിയടിരുന്നുളവന്നസ്  പറഞ.  അതടിനസ്  പടിന്നപോളല   നടിങ്ങള  ഇന്നസ്
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പറഞ്ഞടിമല...  (ബെെഹളയ)...ഇഗൗ  പപോരടടിയടില്  ളതളടിവസ്  കണപോല്  ഞങ്ങള

നടപടടിളയടുക്കുളമേന്നസ്. 

മേടി  .    സലീകര:  നടിങ്ങള  അവടിളടയടിരടിക്കൂ.  പലീസസ്...  പലീസസ്..  നടിങ്ങള

ഇമങ്ങപോടസ്  പറഞ്ഞപോല്  മേതടി,  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  അയഗയ  ളചയറടിളന  മനപോകടി

സയസപോരടിച്ചപോല് അവര പ്രതടികരടികടില. 

മഡപോ  .    മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടൻ:  നടിങ്ങളകസ്  സഭ  കണ്മട്രപോള  ളചയപോന

കഴടിയണയ.   You are the Chair, you should control the Assembly. If you

cannot control, you dissolve the Assembly. 

Mr. Speaker: You address to me, you address to the Chair. You

don't look at them, you should look at the Chair. Why are you looking

there;  you  should  look  at  the  Chair.   പലീസസ്...അവടിളടയടിരടിക്കൂ പലീസസ്...

പലീസസ്...  ......(ബെെഹളയ......)

മഡപോ  .    മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടൻ:  ഇതസ്  ശരടിയല,  സയസപോരടികപോന

അനുവദടികപോളത  ഡടിസരബെെസ്  ളചയ്യുന്നതസ്  ശരടിയല.  എന്നടിടസ്  നടിങ്ങള  പപോരടടി

നടപടടിയുണപോകുളമേന്നസ്  പറഞ്ഞടിമല.  മേണടിച്ചന  മകസടിളല
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നടപടടിളയന്തപോളണന്നറടിമയമണ?   സടി.പടി.ഐ.(എയ)  ജടിലപോ  ളസകടറടി

ആയടിരുന്ന  സതവ്യമനശന  മേരുമേകളന  ഇറകപോന  മവണടി  45  ലക്ഷയ  രൂപ

വപോങ്ങടിയതടിളന്റെ മപരടില്  നടിങ്ങള നടപടടിളയടുത്തു.  ഇതസ് ഇന്നുയ ഇന്നളലയുയ

ഉണപോയതല,  ഇതസ്  സടി.പടി.ഐ.(എയ)-ളന്റെ  ഒരു  നയപരടിപപോടടി  തളന്നയപോണസ്.

എളന്റെ  ഭയയ,  മകരളളത  കപോരന്നുതടിന്നുന്ന  അവസയടിമലകസ്   ഇഗൗ

മേയക്കുമേരുന്നസ്  വവ്യപോപനയ  മപപോകുയ.   ഇഗൗ  മേയക്കുമേരുന്നസ്  കച്ചവടയ  ളകപോണസ്

മകരളതടിളല  സമൂഹമേപോണസ്  ഇലപോതപോയടി  മപപോകുന്നതസ്.   അങ്ങസ്  പറഞ്ഞ  ഒരു

കപോരവ്യയ;  അങ്ങയുളട പപോരടടി മനതപോവസ്  പ്രതടിയപോകപോതടിരടികപോന മവണടി,  മലപോറടി

പടിടടികളപ്പടുന്നതടിളന്റെ,  അറസസ്  നടക്കുന്നതടിളന്റെ  രണ്ടു  ദടിവസയ  മുമ്പസ്

എഴുതടിയുണപോകടിയ  കരപോറപോണടിതസ്.  ഇതസ്  വപോലയ  തുമ്പുമേടിലപോത  ഈ  കരപോര

ആരക്കുമവണളമേങടിലയ  പരടിമശപോധടികപോയ.  ആരകസ്  പരടിമശപോധടിച്ചപോലയ

മേനസടിലപോകുയ,  പ്രതടിയപോയതടിനുമശഷയ  കരപോറുണപോകടിയതപോളണന്നസ്.   ഇതടിളന്റെ

മപരടിലപോണസ് അമദ്ദേഹയ പ്രതടിയളലന്നസ് പറയുന്നതസ്.    വപോദതടിനസ് മവണടി അങ്ങസ്

പറയുന്നളതലപോയ  അയഗലീകരടികപോയ.  ഇടുകടിയടിലള്ള  ഏമതപോ  ഒരപോള  അമദ്ദേഹയ

വപോങ്ങടിയ  മലപോറടി  വപോടകയ്ക്കസ്  എടുത്തുളകപോണസ്  മപപോയടി;  ഇടുകടികപോരന
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പ്രതടിയപോണസ്;  ഇടുകടികപോരന എവടിളടയപോളണമന്നപോ ആരപോളണമന്നപോ അറടിയടില.

അമതപോളടപോപ്പയ പടിടടികളപ്പടതസ് ആരപോണസ്? ഞപോന മലപോറടി വപോങ്ങടി, എളന്റെ മലപോറടി

വപോടകയ്ക്കസ്  ളകപോടുതസ്  ആമരപോ  ളകപോണ്ടുമപപോയടി  മേയക്കുമേരുന്നസ്  കച്ചവടയ

നടതടിളയന്നസ്  പറയുന്നു.  പമക്ഷ  അമതപോളടപോപ്പയ  പടിടടികളപ്പടതസ്  തമലരപോത്രടി

എമന്നപോളടപോപ്പയ  ഉന്മപോദ  പപോരടടിയടില്  ഉണപോയടിരുന്ന  വവ്യകടിയപോണസ്.  മസപോരടസ്സസ്

സടിറടിയടില്  എമന്നപോളടപോപ്പയ  ബെെരതസ്മഡ  ആമഘപോഷടികപോന  ഉണപോയടിരുന്ന

ഇജപോസസ്  എന്നുപറയുന്ന  ഡടി.കവ.എഫസ്.ഐ.-യുളട  മനതപോവസ്

അറസടിലപോകുകയപോണസ്.  അമദ്ദേഹയ എവടിളടനടിന്നു വന്നു;  അമദ്ദേഹവമേപോയടി  കരപോര

ഉമണപോ?  അമദ്ദേഹയ  ഇതടിനുമുമ്പസ്  മേയക്കുമേരുന്നസ്  മകസടില്  പ്രതടിയപോയടിട്ടുണസ്.

ഷപോനവപോസസ്  പ്രതടിയപോകുന്നതടിനുമുമ്പസ്  ശലീ.  സജടി  ളചറടിയപോന  എന്ന  മേനടി

മപപോലലീസസ്  അമനന്വേഷണയ  നടക്കുന്നതടിനടിടകസ്  അമദ്ദേഹതടിനസ്  കലീന  ചലീടസ്

നല്കുകയപോണസ്.  എന്തടിനപോണസ്  ഇത്ര ളവപ്രപോളയ;  Why  are  you  in  a  hurry?

മപപോലലീസസ് സനരശടിക്കുന്നതടിനസ് മുമ്പസ് ഫടിഷറലീസസ് വകുപ്പടിളന്റെ ചുമേതല വഹടിക്കുന്ന

മേനടികസ്  എങ്ങളനയപോണസ്  മേനസടിലപോയതസ്  ഷപോനവപോസസ്  പ്രതടിയലളയന്നസ്.

എങ്ങളനയപോണസ് ളതളടിവടിലളയന്നസ് പറഞ്ഞതസ്.  Are you going through the
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file?  Investigation-ളന്റെ  ഫയല്  അമദ്ദേഹതടിളന്റെ  മുമ്പടില്  വന്നടിടപോമണപോ?

അതടില്നടിന്നുയ  മേനസടിലപോകുയ,  തളന്റെ  ആളള  സയരക്ഷടികപോനുള്ള  യജമേപോളന്റെ

ളവപ്രപോളമേപോണസ്  നമ്മേള  കണതസ്.  അമദ്ദേഹയ  ഇതടിനുമുമ്പസ്  ആലപ്പുഴയടിളല

സയഭവങ്ങള എങ്ങളനയപോണസ് അറടിഞ്ഞതസ്.

മേടി  .    സലീകര:  തപോങള  ളചയറടിളന  address  ളചയ.  അതുളകപോണപോണസ്

provocation ഉണപോകുന്നതസ്. You address to the Chair. That's why they are

provoking you. You please address to the Chair.

മഡപോ  .    മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടൻ:  സര,  ളപപോളടിറടികല്  പപോട്രമണജസ്  എന്നു

പറയപോന കപോരണയ സടി.പടി.ഐ.(എയ)-ളന്റെ പ്രമുഖനപോയ മനതപോവസ്,  അമദ്ദേഹളത

പ്രതടിയപോകടി…..  ഞപോളനപോരു  അഭടിഭപോഷകനപോണസ്.  Prima  facie ഒരു  വപോഹനയ

പടിടടികൂടടിയപോല്,  ആ  വപോഹനതടിളന്റെ  ഉടമേ  അമനന്വേഷണ  വടിമധയമേപോയടി

പ്രതടിസപോനത്തുവരുയ.  അമദ്ദേഹതടിനസ് എതടിളര ചപോരജസ് ളകപോടുകണളമേന്നടില.

പമക്ഷ  എഫസ്.ഐ.ആര.-ല്  പ്രതടിയപോകുയ.  കപോരണളമേന്തപോ?  പ്രപോഥമേടികമേപോയ

അമനന്വേഷണയ നടതണളമേങടില് അമദ്ദേഹളത പ്രതടിയപോകടിയടിരടികണയ.  ഏതു

മകസടിലയ  അങ്ങളനയപോണസ്  അമനന്വേഷണയ  നടത്തുന്നതസ്.  Prima  facie
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അമദ്ദേഹതടിനു  പ്രതടിയപോമയ  പറ്റുകയുള.  എന്നടിടസ്  അമദ്ദേഹയ  പറയുകയപോണസ്,

ഇനടിയടിമപ്പപോള  വപോഹനയ  ളകപോടുതതടിളന്റെ  മപരടില്  പ്രതടി  ആകമണപോ

മവണമയപോളയന്നസ് അമനന്വേഷടിച്ചടിടസ് ഞങ്ങള പടിന്നലീടസ് കണ്ടുപടിടടികപോളമേന്നസ്.  ഒരു

മേനടി  നടിയമേസഭയടില്  വന്നുനടിന്നസ്  പറ  ഞളകപോണസ്  അതടിളന

നവ്യപോയലീകരടിക്കുകയപോണസ്.  ഇതടിളനയപോണസ്  ളപപോളടിറടികല്  പപോട്രമണജസ്   എന്നസ്

ഞങ്ങള  പറഞ്ഞതസ്.  അതപോയതസ്,  മേയക്കുമേരുന്നസ്  മകസകളടില്  പ്രതടികളപോകുന്ന

ആളുകളകസ്  ഇതുമപപോലള്ള  ആനുകൂലവ്യങ്ങള  നടിങ്ങള  നല്കുകയപോണസ്.

സരകപോരടിളന്റെ  തണലയ  തമലപോടലയ  കടിട്ടുകയപോണസ്.  അതുളകപോണപോണസ്  ഇവര

തഴച്ചുവളരുന്നതസ്. എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങളപോയടി. മേറടിച്ചുയ തടിരടിച്ചുയ മനപോക്കുമമ്പപോള

സടി.പടി.ഐ.(എയ)-ളന്റെയുയ  ഡടി.കവ.എഫസ്.ഐ.-യുളടയുയ  എസസ്.എഫസ്.ഐ.-

യുളടയുയ മനതപോകന്മപോര തളന്ന പ്രതടികളപോകുന്നതസ് എന്തുളകപോണപോണസ്?  കഴടിഞ്ഞ

ദടിവസയ  ആലപ്പുഴയടില്നടിന്നസ്  വലീണ്ടുയ  ഒരു  വപോരത  വരടികയപോണസ്.

ഇതടിളനക്കുറടിച്ചസ്  ശലീ.  എയ.വടി.  മഗപോവടിനന  മേപോസമറപോടസ്

മചപോദടികണളമേന്നുണപോയടിരുന്നു.  നടിങ്ങള  ഭവന  സനരശനതടിനുമവണടി

നടിരമദ്ദേശയ   നല്കുന്നു.  രപോത്രടി  പതസ്  മേണടിക്കുമശഷമേപോണസ്  ഭവന  സനരശനയ
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നടത്തുന്നതസ്  (...ബെെഹളയ...).   രപോത്രടി  പതസ്  മേണടിക്കുമശഷയ  ഭവനസനരശനയ

നടതപോന പറഞ്ഞടിടടില.  എന്നടിട്ടുയ  പല ആളുകളളയുയ പടിടടിച്ചസ്  നടിരത്തുമമ്പപോള

അവര പറയുകയപോണസ് ളമേപോകബെെല് മഫപോണ് മേറന്നുമപപോയതുളകപോണപോണസ് രപോത്രടി

പത്തുമേണടികസ് മപപോമകണടി വന്നളതന്നസ് ...(ബെെഹളയ...).

മേടി  .   സലീകര: ഇളതപോളക topic-ല് ഇലപോത കപോരവ്യങ്ങളപോണസ്.

മഡപോ  .    മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടൻ:  സര,  അതപോയതസ്  സടി.പടി.ഐ.(എയ)-ളന്റെ

മനതപോകന്മപോരകസ് ഇന്നുണപോയ സയഭവയ…. 

മേടി  .    സലീകര:  Please  conclude  ...  നടിങ്ങള  out  of  syllabus-മലയ്ക്കസ്

മപപോകുകയപോണസ്.

മഡപോ  .    മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടൻ:  സര,  വഴടിവടിട  മേപോരഗ്ഗതടിലൂളട  സമ്പപോദടിച്ച

പണമേപോണസ്  ഷപോനവപോസടിനുള്ളതസ്.  സയസപോനതടിളന്റെ  വടിവടിധ  ഭപോഗങ്ങളടില്

സടി.പടി.ഐ. (എയ)-ളന്റെ ഒരുപപോടസ് ഷപോനവപോസമേപോരുണസ്. വഴടിവടിട മേപോരഗ്ഗങ്ങളടിലൂളട

മേയക്കുമേരുന്നസ്  കച്ചവടതടിലൂളട  പണയ  സമ്പപോദടിച്ചസ്  അതടിലൂളട  പപോരടടിയുളട

പടടികള ചവടിടടി  കയറുമമ്പപോള കുടനപോടടിളല  സപോധപോരണ പ്രവരതകര പപോരടടി

വടിട്ടുമപപോകുന്നതസ്  അതുളകപോണപോണസ്.  ഈ  പപോരടടിക്കുമവണടി
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അധന്വേപോനടിക്കുന്നവളരയുയ  പണടിളയടുതവളരയുയ  മുദപോവപോകവ്യയ  വടിളടിച്ചവളരയുയ

മേപോറടിനടിരതടി  ഇതുമപപോലള്ള  അഴടിമേതടിയടിലൂളടയുയ  മേയക്കുമേരുന്നു

കച്ചവടതടിലൂളടയുയ  പണയ സമ്പപോദടിച്ചവര സടി.പടി.ഐ.(എയ)-ളന്റെ ചവടിടസ്  പടടി

കയറുമമ്പപോള  സപോധപോരണ  പ്രവരതകര  പപോരടടിയടില്  ളകപോഴടിഞ  മപപോകുന്നതസ്

സന്വേപോഭപോവടികമേപോണസ്.  ഈ  വടിഷയയ  പുറത്തുവരപോന  കപോരണയ….  എളന്റെ

ബെെഹുമേപോനവ്യനപോയ  സഹൃതസ്  ശലീ.  പടി.  പടി.  ചടിതരഞ്ജന  ഇവടിളടയുണസ്.

ഷപോനവപോസടിളനതടിളര  ഞപോന  മകട  ആമരപോപണയ,  അമദ്ദേഹളതമപപോലയ

ളതരളഞ്ഞടുപ്പടില്  പരപോജയളപ്പടുതപോന  ശമേടിച്ചുളവന്നതപോണസ്.  ഇളതപോന്നുയ

നടിങ്ങള  ബെെഹളയ  വച്ചടിമടപോ  ളവപ്രപോളയ  കപോണടിച്ചടിമടപോ  കപോരവ്യമേടില.  സടി.പടി.ഐ.

(എയ) എകപോലത്തുയ പടിന്തുടരുന്ന കശലടിയപോണടിതസ്.  നടിങ്ങളുളട രപോഷലീയ കലന

എന്നു  പറയുന്നതസ്  ഇതപോണസ്.  ഒരടികല്കൂടടി  മകരള  സമൂഹളത

ഒപോരമ്മേളപ്പടുതപോന  ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  ഇതുമപപോളല  മേയക്കുമേരുന്നുയ

മേദവ്യമേപോഫടിയയപോയുയ  ബെെന്ധളപ്പടസ്  പ്രവരതടിക്കുന്നവളര  ഒരു  പപോരടടി

തണലളകപോടുകപോന  തലീരുമേപോനടിച്ചപോല്  നമുകസ്  നഷളപ്പടുന്നതസ്  ഈ  മകരളയ

ആയടിരടിക്കുളമേന്ന  ഓരമ്മേ  എലപോവരക്കുയ  ഉണപോകണയ.  അതുളകപോണസ്  ഈ
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അടടിയന്തര  പ്രപോധപോനവ്യമുള്ള  വടിഷയയ  സഭ  നടിരതടിവച്ചസ്  ചരച്ച  ളചയണളമേന്നസ്

ഞപോ ന ആവശവ്യളപ്പടുകയപോണസ്.

മുഖവ്യമേനടി  (ശലീ  .     പടിണറപോയടി  വടിജയന):  സര,  ബെെഹുമേപോനളപ്പട

വകുപ്പുമേനടിയപോണസ്  മേറുപടടി  പറമയണതസ്.  ബെെഹുമേപോനവ്യനപോയ  അയഗതടിനസ്

ളചയറടിളന  മനപോകടിളകപോണപോളണങടിലയ  സടി.പടി.ഐ.(എയ)-ളന  മപപോലള്ള

പപോരടടിളയകുറടിച്ചസ് എന്തസ് അസയബെെന്ധവയ വടിളടിച്ചസ് പറയപോനുള്ള മവദടിയപോകടി ഈ

നടിയമേസഭളയ  മേപോറപോന  പറടില.  എന്തപോണസ്  അമദ്ദേഹയ  ഇവടിളട  അവതരടിപ്പടിച്ച

കപോരവ്യങ്ങള;  എന്തപോണസ്  അമദ്ദേഹയ  ഉമദ്ദേശടിക്കുന്നതസ്?  എന്തുയ  വടിളടിച്ചു  പറയപോന

പറ്റുന്ന  ആളപോളണന്നുള്ളതുളകപോണസ്  മകപോണ്ഗ്രസസ്  പപോരടടി  അമദ്ദേഹളത

ചുമേതലളപ്പടുതടിയതപോമണപോ;  ഇങ്ങളനയപോമണപോ  സഭയടില്  കപോരവ്യങ്ങള

അവതരടിപ്പടിക്കുന്നതസ്;  ഈ  രലീതടിയടിലപോമണപോ  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

അവതരടിപ്പടിമകണതസ്?  എന്തടിനുയ  ഒരു  അതടിരസ്  മവണയ.  ആ  അതടിരസ്

ലയഘടിച്ചുമപപോകപോന പപോടടില. 

ശലീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതലീശന:  സര,  ബെെഹുമേപോനളപ്പട സഭപോമനതപോവസ് കൂടടിയപോയ

മുഖവ്യമേനടി   ഈ  റൂള  50  മനപോടലീസസ്  അവതരടിപ്പടികപോന  പ്രതടിപക്ഷയ  എന്തുയ
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വടിളടിച്ചു  പറയുന്ന  ആളളയപോമണപോ  നടിമയപോഗടിച്ചതസ്  എന്നപോണസ്  മചപോദടിച്ചതസ്.

( .… ബെെഹളയ...)  എനടികസ് മേറുപടടി പറയമണ.  ഞപോന അങ്ങളയ മനപോകടിയപോണസ്

സയസപോരടിക്കുന്നതസ്.  പ്രതടിപക്ഷ  മനതപോളവന്ന  നടിലയടില്  ഞപോന  തളന്നയപോണസ്

മകപോണ്ഗ്രസസ്  പപോരലളമേന്റെറടി  പപോരടടിയടിളല  അയഗമേപോയ

മഡപോ.  മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടളന  ഈ  റൂള  50  മനപോടലീസസ്  അവതരടിപ്പടികപോന

ചുമേതലളപ്പടുതടിയതസ്.  തടികഞ്ഞ  ഉതരവപോദടിതന്വേമബെെപോധമതപോടുകൂടടി  ഇവടിളട

ഉന്നയടിച്ച  കപോരവ്യങ്ങളളക്കുറടിച്ചുള്ള  കൃതവ്യമേപോയ  ളതളടിവകമളപോടുകൂടടിയപോണസ്

മഡപോ.  മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടൻ  റൂള  50  മനപോടലീസസ്  അവതരടിപ്പടിച്ചളതന്നസ്  പറയപോന

ഞപോന ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.

തമദ്ദേശസന്വേയയഭരണയ-എകക്സൈസസ് വകുപ്പുമേനടി  (ശലീ  .    എയ  .    ബെെടി  .    രപോമജഷസ്):

സര,  മഡപോ.  മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടളന്റെ  അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനപോടലീസടില്  പറഞ്ഞ

കപോരവ്യങ്ങളകപോണസ്  ഞപോന  ആദവ്യയ  വടിശദലീകരണയ  നല്കടിയതസ്.  ആമദ്ദേഹയ

പറഞ്ഞതസ്  ഞപോന  പതടിനഞ്ചു  മേടിനടിടസ്  സയസപോരടിച്ചുളവന്നപോണസ്.  ഈ  സഭയടില്

എലപോവരുയ  കണതപോണസ്  ഞപോന  12  മേടിനടിടപോണസ്  സയസപോരടിച്ചളതന്നസ്.  ആ

കപോരവ്യതടില്മപപോലയ   വസ്തുതപോവടിരുദമേപോയടി  പറയുന്ന  ഒരപോളകസ്  പടിളന്ന  ഏതസ്
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കപോരവ്യതടിലപോണസ്  അങ്ങളന  പറഞകൂടപോതതസ്.  ഞങ്ങളളലപോവരുയ  കണ  ഒരു

കപോരവ്യളതകുറടിച്ചപോണസ് അമദ്ദേഹയ പറഞ്ഞതസ്.  ബെെഹുമേപോനളപ്പട മുഖവ്യമേനടി തളന്ന

പറഞ്ഞമലപോ.  അമദ്ദേഹയ  യഥപോരതതടില്  അമദ്ദേഹതടിളന്റെ  മനപോടലീസടില്

നടിന്നുളകപോണപോമണപോ  സയസപോരടിച്ചതസ്.  വടിശദലീകരണയ  കഴടിഞ്ഞമപ്പപോള

അമദ്ദേഹതടിനസ്  മേനസടിലപോയടി  അമദ്ദേഹയ  മനപോടലീസടില്  ഉന്നയടിച്ച  കപോരവ്യങ്ങള

ഇന്നടിവടിളട  പറഞ്ഞപോല്  വടിലമപപോവടിളലന്നസ്.  അതുളകപോണപോണമലപോ  മേണടിച്ചന

മകസടിമലയ്ക്കസ്   അമദ്ദേഹയ  മപപോയതസ്.  മേണടിച്ചന  മകസടിളല  പ്രതടികളള  അറസസ്

ളചയതസ് എല്.ഡടി.എഫസ്. സരകപോരടിളന്റെ കപോലതപോളണന്നസ് ഓരകണയ. പളക്ഷ,

മേണടിച്ചന  തഴച്ചുവളരന്നതസ്  മുഴുവന  അതടിനുമുമ്പുള്ള  യു.ഡടി.എഫസ്.

ഭരണകപോലതപോയടിരുന്നു  എന്നതപോണസ്  വസ്തുത.  അതുളകപോണസ്  ബെെഹുമേപോനളപ്പട

സപ്രലീയമകപോടതടിയുളട വടിധടിനവ്യപോയതടിളല  ഒരു പപോരഗ്രപോഫസ് അമദ്ദേഹയ വപോയടിച്ചു.

ഏളതങടിലയ ഒരു പപോരടടിയുളട  മപരസ്  ബെെഹുമേപോനളപ്പട സപ്രലീയമകപോടതടി  അതടില്

പറഞ്ഞടിടടില.  മഡപോ.  മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടന  വപോയടിച്ചമതപോടുകൂടടി  ഇമപ്പപോള

വവ്യകമേപോയടി  ആളര  കുറടിച്ചപോളണന്നസ്  അതടില്  പറഞ്ഞളതന്നസ്.  മഡപോ.  മേപോതത്യു

കുഴല്നപോടമനപോടസ്  ഒറ  കപോരവ്യമമേ  പറയപോനുള.  തുപ്പപോയ,  പമക്ഷ  മേലരന്നു
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കടിടന്നുതളന്ന  തുപ്പണളമേന്നസ്  നടിരബെെന്ധമുമണപോ?  ഇവടിളട  പറഞ്ഞതസ്

വസ്തുതയപോണസ്.  നടിങ്ങളുളട  കപോലതപോണസ്  മേണടിച്ചന  തഴച്ചുവളരന്നതസ്.  അറസസ്

ളചയസ്  അഴടിക്കുള്ളടിലപോകടിയതസ്  ഞങ്ങളപോണസ്.  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മുഖവ്യമേനടി

പറഞ്ഞതുമപപോളല മഡപോ.  മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടന എന്തുയ വടിളടിച്ചുപറയുന്ന സടിതടി

ആയടിരുന്നു.  അതടിളനലപോയ  അമത  നപോണയതടില്  മേറുപടടി  പറയപോമേപോയടിരുന്നു.

പളക്ഷ  ഇതസ്  നടിയമേസഭ  ആയടിമപപോയടിമല.  ളപപോതുസലതപോളണങടില്,

കമേതപോന  പ്രസയഗമേപോളണങടില്...  എന്നു  പറഞ്ഞപോല്  കമേതപോനയ  മമേപോശമേപോയ

സലമേല.  പമക്ഷ,  ആ നടിലവപോരതടില് അമദ്ദേഹയ പറഞ്ഞതടിനസ് എണ്ണടിളയണ്ണടി

മേറുപടടി പറയപോന അറടിയപോത ആളുകളല ഞങ്ങള.  പമക്ഷ സഭയുളട അന്തസസ്

പപോലടികണമേമലപോ. മഡപോ.  മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടന  രപോഷലീയപരമേപോയ

ആമരപോപണങ്ങളപോണസ്  ഉന്നയടിച്ചതസ്.  എന്നപോല്  ഞപോന  ആദവ്യയ  മുതല്

വസ്തുതപോപരമേപോയ  കപോരവ്യങ്ങളപോണസ്   പറഞ്ഞതസ്.  സരകപോര  സന്വേലീകരടിച്ച  നടപടടി,

റടിമപ്പപോരടസ്  ളചയ മകസ്സുകള,  അറസസ് ളചയ പ്രതടികളുളട എണ്ണയ പടിടടിളച്ചടുത

മേയക്കുമേരുന്നടിളന്റെ  അളവസ്,  സരകപോര  സന്വേലീകരടിക്കുന്ന  മേറസ്  ശപോസലീയമേപോയ

നടപടടികള ഇവളയലപോമേപോണസ് ചൂണടികപോണടിച്ചതസ്.  പ്രതടിപക്ഷതടിനസ് അന്ധമേപോയ
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രപോഷലീയവടിമരപോധതടിളന്റെ  തടിമേടിരയ  ബെെപോധടിച്ചടിടടിളലങടില്  ഇഗൗ  നടപടടികള

എത്രമതപോളയ ഫലയ ളചയ്തുളവന്നതസ് മേനസടിലപോക്കുന്നതടിനപോയടി 2022 ഡടിസയബെെര

മേപോസയ  14-ാം  തലീയതടി  ഇന്തവ്യന  പപോരലളമേന്റെടില്  നല്കടിയ  മേറുപടടി  ഞപോന

വപോയടികപോയ.   മേയക്കുമേരുന്നസ് മകസ്സുകളടില് ഏറവയ ഉയരന്ന കണ്വടിക്ഷന മററസ്

മകരളതടിലപോളണന്നസ്  നടിങ്ങള മേനസടിലപോകണയ.  അതസ്  98.9  ശതമേപോനമേപോണസ്.

ഇവടിളട ആളരളയങടിലയ സയരക്ഷടികപോന ശമേടിക്കുന്നതുളകപോമണപോ എളന്തങടിലയ

ഒതുകടി തലീരകപോന ശമേടിക്കുന്നതുളകപോമണപോ ആമണപോ ഇഗൗ മനടയ ളളകവരടികപോന

സപോധടിച്ചതസ്? ഇതസ് 2017 മുതലള്ള കണകപോണസ്. 2 017-ല്  95.9, 2018-ല് 96.9,

2019-ല്  97.4,  2020-ല്  97.1,  2021-ല്  98.9  എന്ന  മതപോതടിലപോണസ്

കണ്വടിക്ഷന  മററസ്.  ഇഗൗ  സരകപോര  കപോരവ്യക്ഷമേതമയപോടുയ  ഇചപോശകടിമയപോടുയ

നടിശ്ചയദപോരഢവ്യമതപോടുയകൂടടി  പ്രവരതടിച്ചതുളകപോണപോണസ്  കമേപോനുഗതമേപോയടി

കണ്വടിക്ഷന  മററസ്  വരദടിപ്പടികപോന  കഴടിഞ്ഞതസ്.  നടിങ്ങള  പറഞ്ഞ  എലപോ

കപോരവ്യങ്ങളക്കുയ  മേഗൗനയ  പപോലടികപോന  സരകപോരടിനസ്  കഴടിയടില.  ചടില

കപോരവ്യങ്ങളക്കുള്ള മേറുപടടി ഞപോന പറയപോയ.  കരുനപോഗപ്പള്ളടി മകസടില് മലപോറടിയുളട

ഉടമേസന പ്രതടിയളലന്നസ് സപോപടികപോനല സരകപോര ശമേടിച്ചതസ്,  മപപോലലീസടിളന്റെ
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അമനന്വേഷണതടില്  ഇതുവളരയുയ  അമദ്ദേഹതടിളനതടിളര  ളതളടിവകള

കളണതപോന  കഴടിഞ്ഞടടിളലന്നുള്ളതപോണസ്.  ഇളതലപോയ  കളണതടിയതസ്  മകരളപോ

മപപോലലീസപോളണങടില് ഇഗൗ പറയുന്ന ആളക്കുയ അതടില് പങ്കുളണങടില് അതുയ

മകരള മപപോലലീസസ് കളണത്തുളമേന്നുളളതടില് നടിങ്ങളകസ് യപോളതപോരു സയശയവയ

ഉണപോമകണതടില.  ഒരപോള  തളന്റെ  വപോഹനയ  വപോടകയ്ക്കു  ളകപോടുക്കുകയുയ

വപോടകയ്ളകടുത  വവ്യകടി  ആ  വപോഹനയ  നടിയമേവടിരുദമേപോയടി  പുകയടില

ഉല്പ്പന്നങ്ങള  കടത്തുന്നതടിനസ്  ഉപമയപോഗടിക്കുകയുയ  ളചയ്തു.  ആ  ഒറ

കപോരണയളകപോണസ്  ആര.സടി.  ഒപോണരളകതടിളര  നടപടടി  സന്വേലീകരടികപോന

കഴടിയുമമേപോ?

ശലീ  .   രമമേശസ് ളചന്നടിതല: സര, ഞപോന ആലപ്പുഴയടിളല     എയ.എല്.എ.-

യപോണസ്.  അവടിളട  നടക്കുന്ന  കപോരവ്യങ്ങള  എന്തപോളണന്നസ്  അങ്ങസ്

അമനന്വേഷടിക്കുന്നുമണപോ?  ഇഗൗ  സയഭവയ  നടന്നതടിനുമശഷയ  ബെെഹുമേപോനളപ്പട

ഫടിഷറലീസസ്  വകുപ്പുമേനടി  പത്ര  സമമ്മേളനയ  നടതടി  അയപോള  മകസടില്

പ്രതടിയളലന്നസ്  പറയുകയപോണസ്.  അങ്ങളന  പറയപോന  എന്തസ്  അമനന്വേഷണമേപോണസ്

നടതടിയതസ്;  ഏതസ്  മപപോലലീസപോണസ്  അമനന്വേഷണയ  നടതടിയതസ്;
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ഉതരവപോദതളപ്പട ഒരു മേനടി ഇങ്ങളന പറയുന്നതസ് ശരടിയപോമണപോ? 

മേടി  .   സലീകര: ബെെഹുമേപോനളപ്പട മേനടി സയസപോരടിക്കൂ...പലീസസ്.....

ശലീ  .    എയ  .    ബെെടി  .    രപോമജഷസ്:  സര,  അതടിനുള്ള മേറുപടടി  ഞപോന പലതവണ

വവ്യകമേപോകടിയതപോണസ്.  ഇതുവളരയുള്ള  അമനന്വേഷണതടില്  അയപോള

പ്രതടിയളലന്നസ്  മേപോത്രമമേ  അതടിനരതമുള.  ഒരു  വപോഹനതടിളന്റെ  ആര.സടി.

ഓണളറ ഇതുമപപോളലയുള്ള കപോരവ്യതടിനസ്  ഉടന പ്രതടിയപോകണളമേന്നപോളണങടില്,

മുസലീയ  ലലീഗടിളന്റെ  സഹൃത്തുകള  പ്രമകപോപടിതരപോകരുതസ്,  ഒരു  വസ്തുത  ഞപോന

പറയപോയ.  മേടന്നൂരടില് ശടിഹപോബെെസ് തങ്ങള റടിലലീഫസ് ളസന്റെറടിളന്റെ ആയബുലനസടില്

ലലീഗടിളന്റെ നടിമരപോധടിത പുകയടില ഉല്പ്പന്നങ്ങള കടത്തുകയുണപോയടി.

ശലീ  .    പടി  .    ളക  .    ബെെഷലീര:  സര,  ശടിഹപോബെെസ്  തങ്ങളള

അപകലീരതടിളപ്പടുത്തുന്നതടിനപോണസ്  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മേനടി  ഇഗൗ  പ്രസ്തപോവന

നടതടിയതസ്.

ശലീ  .    എയ  .    ബെെടി  .    രപോമജഷസ്:  സര,  ശടിഹപോബെെസ് തങ്ങളളക്കുറടിച്ചല പറഞ്ഞതസ്,

ആ സപോപനതടിളന്റെ മപരസ് അതപോണസ്. (.....ബെെഹളയ......)

മേടി  .   സലീകര: എലപോവരുയ സലീറ്റുകളടില് ഇരടികണയ പലീസസ്.....
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ശലീ  .    എയ  .    ബെെടി  .    രപോമജഷസ്:  സര,  'കപോള  ളപളറന്നസ്  മകടയുടന  കയര

എടുക്കുന്നതസ്'  എന്തടിനപോണസ്?  നടിങ്ങളപോരുയ  പ്രമകപോപടിതരപോകരുളതന്നസ്  ഞപോന

ആദവ്യയതളന്ന പറഞ്ഞതസ്  അതുളകപോണപോണസ്.   വസ്തുതളയന്തപോളണന്നസ്   നടിങ്ങള

മകളക്കൂ. 

ശലീ  .   എന  .   ഷയസദ്ദേലീന: സര, മപപോയടിന്റെസ് ഓഫസ് ഓരഡര....

മേടി  .    സലീകര:  അടടിയന്തരപ്രമമേയപോവതരണ  മവളയടില്  മപപോയടിന്റെസ്  ഓഫസ്

ഓരഡര  അനുവദടികപോറടിളലന്ന  കപോരവ്യയ  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  അയഗതടിനസ്

അറടിയപോവന്നതമല? 

 ശലീ  .    എയ  .    ബെെടി  .    രപോമജഷസ്:  സര,  ഞപോന  ശടിഹപോബെെസ്  തങ്ങളളപ്പറടി

അനപോദരമവപോളട പറഞ്ഞതല. (.....ബെെഹളയ.....)

മേടി  .   സലീകര: ബെെഹുമേപോനളപ്പട മേടിനടിസര അങ്ങസ് തുടരൂ.... പലീസസ്.....

ശലീ  .    എയ  .    ബെെടി  .    രപോമജഷസ്:  സര,  ലലീഗസ്  അയഗങ്ങള  ദയവപോയടി  ഞപോന

പറയുന്നതസ്  ക്ഷമേമയപോളട  മകളകണയ.  മഡപോ.  മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടന

പറഞ്ഞതുമപപോളലളയപോന്നുയ  ഞപോന  സയസപോരടിക്കുകയടില,  വസ്തുത  മേപോത്രമമേ

പറയുകയുള.  ഞപോന  പറഞവന്നതസ്  പൂരതടിയപോക്കുന്നതടിനുമുമ്പസ്  നടിങ്ങള
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പ്രമകപോപടിതരപോയപോല്  എനടികസ്  എന്തുളചയപോന  സപോധടിക്കുയ?  ഞപോന

പറഞവന്നതസ്  ഒരു  ആയബുലനസടില്  നടിമരപോധടിത  പുകയടിലയുല്പ്പന്നങ്ങള

കടതടി.  ആ  ആയബുലനസസ്  ശടിഹപോബെെസ്  തങ്ങള  റടിലലീഫസ്  ളസന്റെറടിളന്റെ

ഉടമേസതയടിലള്ളതപോയടിരുന്നു.  അതടില്  പ്രതടി  മചരകളപ്പട  ഒരപോള  മുസലീയ

ലലീഗടിളന്റെ പ്രവരതകനപോണസ്.  ആ കപോരണയളകപോണസ് ആര.സടി.  ഓണറപോയ ലലീഗസ്

മനതപോവടിളന്റെ മപരടില് മകളസടുമകണതുമണപോ; അങ്ങളന മകളസടുതടിട്ടുമണപോ?

എന്നപോണസ്.  ഇല.  അതടില്  പ്രതടിയപോയ  ലലീഗസ്  പ്രവരതകളന്റെ  മപരടില്

മകളസടുതടിട്ടുണസ്.  ഇഗൗ സയഭവയ നടന്നതസ്  ഒരു റമേദപോന മേപോസതടിലപോയടിരുന്നു.

അതുകൂടടി നടിങ്ങളള  ഓരമ്മേടിപ്പടിക്കുകയപോണസ്.

മേടി  .    സലീകര:  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മേടിനടിസര  ളചയറടിളന  മനപോകടി

സയസപോരടിക്കൂ.... പലീസസ്..

ശലീ  .    എയ  .    ബെെടി  .    രപോമജഷസ്:  സര,  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടന

പ്രതടികളള  രക്ഷളപ്പടുത്തുന്നതടിളനക്കുറടിളച്ചപോളക  ഇവടിളട  പറയുകയുണപോയടി.

സന്വേന്തയ  അനുഭവതടിളന്റെ  അടടിസപോനതടിലപോയടിരടിക്കുയ  അങ്ങളനയുളള

ആമരപോപണങ്ങളുന്നയടികപോന  അമദ്ദേഹതടിനസ്  കഴടിയുന്നതസ്.  യൂതസ്
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മകപോണ്ഗ്രസടിളന്റെ ചടിന്തനശടിബെെടിരതടില് പളങടുത ഒരു ദളടിതസ് യുവതടിളയ ഒരു

യൂതസ്  മകപോണ്ഗ്രസസ്  മനതപോവസ്  മേദവ്യപടിളച്ചതടി  പലീഡടിപ്പടിച്ചതുമേപോയടി  ബെെന്ധളപ്പട

പരപോതടി  നല്കടിയടിട്ടുയ  അതടിളനതടിളര  നടപടടി  സന്വേലീകരടികപോളത  ആ  പരപോതടി

മുക്കുകയമല നടിങ്ങള ളചയതസ്?  പരപോതടി മുകടിയ ആളുകള ഇവടിളടയടിരടിപ്പുണസ്,

അവരുളട  മപരസ്  ളവളടിളപ്പടുതപോന  ഞപോന   ആഗ്രഹടിക്കുന്നടില.  മഡപോ.  മേപോതത്യു

കുഴല്നപോടളനമപ്പപോളല  അങ്ങളന  പറയുന്ന  ശലീലളമേപോന്നുയ  എനടികടില.

അവസപോനയ  അഖടിമലന്തവ്യ  മനതൃതന്വേതടിനസ്  പരപോതടി  ളകപോടുതസ്  മേപോധവ്യമേങ്ങളടില്

വപോരതയുയ  മകപോലപോഹലവളമേലപോയ  ഉണപോയതടിനുമശഷമേമല  നടപടടി

സന്വേലീകരടിച്ചതസ്.  കപോരണയ സയഭവയ നടന്നമപ്പപോള അമദ്ദേഹയ ലഹരടിയടിലപോയടിരുന്നു,

അതുളകപോണപോണസ്  നടിലവടിടസ്  ളപരുമേപോറടിയതസ്.  ഇതരയ  സയഭവങ്ങള  പറയപോന

തുടങ്ങടിയപോല്  ധപോരപോളയ  പറയപോനുണപോകുയ.  അങ്ങസ്  അനുവദടിക്കുന്ന  അത്രയുയ

സമേയയ പറയപോനുള്ള വടിവരങ്ങള എളന്റെ ളളകവശമുണസ്.  ഇതരയ കപോരവ്യങ്ങളടില്

യൂതസ്  മകപോണ്ഗ്രസടിളന്റെയുയ  യു.ഡടി.എഫസ്-മന്റെയുളമേപോളക  നടിലപപോടസ്  ഇതപോണസ്.

ളകപോറടിയര  വഴടി  മേയക്കുമേരുന്നസ്  കടതടിയതടിനസ്  യൂതസ്  ലലീഗടിളന്റെ  കൂടടിലങ്ങപോടടി

പഞപോയതസ്  ളസകടറടിയപോയ  തപോഹ  ഉമ്മേര  അറസസ്  ളചയളപ്പടടിമല?
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അമദ്ദേഹതടിളന  പടിടടികൂടടിയതസ്  ബെെയഗളരു  നപോരമകപോടടികസ്  കണ്മട്രപോള

ബെെബ്യൂമറപോയപോണസ്.  ഇകപോരവ്യതടില്  ഞപോന  ആമക്ഷപമേപോണസ്  പറയുന്നളതന്നസ്

നടിങ്ങളകസ്  പറയപോന  സപോധടിക്കുമമേപോ?  നടിങ്ങളുളട  ഇത്രയുയ  മപര

പടിടടിയടിലപോയടിമലളയന്നസ് സപോപടികപോനല ഞപോന ഇളതലപോയ പറയുന്നതസ്.  മഡപോ.

മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടന  പറഞ്ഞതുളകപോണസ്  ഇതരയ  കപോരവ്യങ്ങള  എനടികസ്

പറമയണടിവന്നതപോണസ്.  എന്തുയ വടിളടിച്ചുപറയപോളമേന്ന രലീതടി ഒരു സപോമേരതവ്യമേപോയടി

കണകപോകപോന  കഴടിയടില.  ഇങ്ങളന  പറയപോന  തുടങ്ങടിയപോല്  നടിരവധടി

സയഭവങ്ങളുണസ്.  മനരളത എസസ്.എഫസ്.ളഎ.-ളയപ്പറടി പറഞ.  ശപോസ്തപോയമകപോട

മകപോമളജടില്  ലഹരടി  ഉപമയപോഗതടിളന്റെമപരടില്   പ്രതടിമചരകളപ്പട

ളക.എസസ്.യു.  പ്രവരതകരളകതടിളര  ഇമപ്പപോള  അമനന്വേഷണയ

നടന്നുവരടികയപോണസ്.  മമേപ്പപോടടി  മപപോളടിളടകടികടിളന്റെ  കപോരവ്യയ  കഴടിഞ്ഞ  തവണ

സഭയടിലയ,  സഭയ്ക്കസ് പുറത്തുയ ഞപോന പറഞ്ഞടിരുന്നു.  മകസസ് ളകപോടുക്കുളമേളന്നലപോയ

ഭലീഷണടിയുണപോയടിരുന്നു.  പറഞ്ഞതസ്  പറഞ്ഞതുതളന്നയപോണസ്,  അവളയലപോയ

വസ്തുതയുമേപോണസ്.  ശലീകണപോപുരളത  ഒരു  മകപോണ്ഗ്രസസ്  കഗൗണ്സടിലറുളട

സമഹപോദരന മേയക്കുമേരുന്നസ് മകസടില് പടിടടികളപ്പടടിമല? ബെെഹുമേപോനളപ്പട സലീകര
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സമേയയ  അനുവദടിക്കുകയപോളണങടില്  നടിങ്ങള  ആവശവ്യളപ്പടുന്ന  മുഴുവന

മപരുമടയുയ  വടിശദവടിവരയ  നല്കപോന  ഞപോന  തയപോറപോണസ്.  ആ  ലടിസസ്  മുഴുവന

ഞപോന  വപോയടിച്ചപോല്  പ്രതടിപക്ഷയ  ഇമപ്പപോളതളന്ന  സഭയ്ക്കുപുറമതയ്ക്കസ്

മപപോമകണടിവരുയ.  എളന്റെ  ളളകവശമേടിരടിക്കുന്നതസ്   ലഹരടിയുമേപോയടി  ബെെന്ധമുള്ള

നടിങ്ങളുളട  ആളകപോരുളട  വടിവരങ്ങളപോണസ്.   ബെെഹുമേപോനളപ്പട  സലീകര  സമേയയ

അനുവദടിച്ചപോല് ഇവളയലപോയ ഞപോന വപോയടികപോയ.

മേടി  .   സലീകര: ഇല. പലീസസ് കണ്ക്ലൂഡസ്.....

ശലീ  .    എയ  .    ബെെടി  .    രപോമജഷസ്:  സര,  അതുളകപോണസ്  മേയക്കുമേരുന്നടിളനതടിരപോയ

മപപോരപോടയ  നമ്മേള  മയപോജടിച്ചസ്  നടതണളമേന്നപോണസ്  എനടികസ്

അഭവ്യരതടികപോനുള്ളതസ്.  നടിങ്ങള  ഒരു  ഘടതടില്  മയപോജടികപോളമേന്നസ്  വപോകസ്

നല്കടിളയങടിലയ  ജനങ്ങളളലപോയ  അതടിനുപടിന്നടില്  അണടിനടിരക്കുന്നുളവന്നസ്

കണമപ്പപോള  നടിങ്ങളകസ്  മവവലപോതടിയുണപോവകയുയ  ഇതടിളന്റെ  രപോഷലീയ  മനടയ

സരകപോരടിനസ്  ലഭടിച്ചപോമലപോളയന്നസ്  ഭയളപ്പടുകയുയ  ളചയ്തു.  കുറുകളന്റെ  കണ്ണസ്

എമപ്പപോഴുയ മകപോഴടിക്കൂടടിലപോളണന്നസ് പറയുന്നതുമപപോളല, ഇവരുളട കണ്ണസ് എമപ്പപോഴുയ

രപോഷലീയ  ലപോഭതടിമന്മലപോണസ്.  നപോടടില്  എത്ര  വലടിയ  സപോമൂഹടിക
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വടിപത്തുണപോയപോലയ  ആ  വടിപതസ്  ഉപമയപോഗടിച്ചസ്  രപോഷലീയ  മനടമുണപോകപോന

കഴടിയുമമേപോളയന്ന  രപോഷലീയ  നടിരപോശയുളട  പടുകുഴടിയടില്  നടിന്നപോണസ്  ഇവര

ചടിന്തടിക്കുന്നതസ്.  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  പ്രതടിപക്ഷമനതപോവസ്  ഞങ്ങള  കടിയപോത്മക

പ്രതടിപക്ഷമേപോയടി  പ്രവരതടിക്കുളമേന്നസ്  ഇഗൗ  സഭയുളട  തുടകതടില്

പറയുകയുണപോയടി. കടിയപോത്മക പ്രതടിപക്ഷമേപോയടി പ്രവരതടികപോന കഴടിയുന്ന ഇഗൗ

അവസരയമപപോലയ  നടിങ്ങളകസ്  ഉപമയപോഗടികപോന  കഴടിയടിളലങടില്,

കടിയപോത്മകയുളട  ഒരയശയമപപോലയ  പ്രകടടിപ്പടികപോന  കഴടിയടിളലങടില്  ഏതസ്

കപോരവ്യതടിലപോണസ്  ഒരു  ളപപോതുതപോല്പ്പരവ്യതടിനുമവണടി  നടിങ്ങളകസ്  ഒരുമേടിച്ചസ്

നടില്കപോന  കഴടിയുക?  അതുളകപോണസ്  ഇഗൗ  മപപോരപോടളത  ഭടിന്നടിപ്പടിക്കുന്നതുയ

ദുരബ്ബലളപ്പടുത്തുന്നതുയ  ലഹരടി  മേപോഫടിയളയ  സഹപോയടികപോനമവണടിയപോണസ്.

അതപോണസ്  നടിങ്ങളുളട  തപോല്പ്പരവ്യളമേന്നസ്  ആളരങടിലയ  സയശയടിച്ചപോല്  അവളര

കുറളപ്പടുതപോന കഴടിയുമമേപോ? അതുളകപോണസ് മകരളയ ഒറളകടപോയടി ഏളറടുതടിട്ടുള്ള,

ഇടതുപക്ഷമതപോടസ്  എതടിരപ്പുള്ളവരമപപോലയ  ഇഗൗ  സരകപോരടിമനപോളടപോപ്പയ

അണടിനടിരടിക്കുന്ന,  യഥപോരതതടില്  സരകപോരടിളനപോപ്പളമേന്നല,  സരകപോരുയ

ജനങ്ങളുയ മചരന്നുനടത്തുന്ന ഇഗൗ മപപോരപോടളത ഭടിന്നടിപ്പടികപോന മേപോത്രയ ലക്ഷവ്യയ
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വച്ചുളകപോണ്ടുള്ള  ഇഗൗ അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  സഭ  നടിരതടിവച്ചസ്  ചരച്ച  ളചമയണ

കപോരവ്യമേടില. 

മേത്സവ്യബെെന്ധനയ, സപോയസപോരടികയ,  യുവജനകപോരവ്യ വകുപ്പുമേനടി  (ശലീ  .    സജടി

ളചറടിയപോന  ): സര, ഈ പ്രശ്നതടില് ഞപോന പറയപോളതപോരു കപോരവ്യമേപോണസ് ഇവടിളട

ഉന്നയടിച്ചതസ്. ഏളതങടിലളമേപോരു മേപോധവ്യമേതടില് അങ്ങളനളയപോരു ളതളടിവസ് വന്നപോല്

എളന്റെ ളപപോതുപ്രവരതനയ  അവസപോനടിപ്പടിക്കുളമേന്നസ് ഞപോന അറടിയടിക്കുകയപോണസ്.

കപോരണയ,  ഞപോന  അങ്ങളന  പറഞ്ഞടിടടില.  ഞപോന  പറഞ്ഞതസ്  'പപോരടടി  എന്ന

നടിലയടില് സയഘടനപോപരമേപോയടി എടുത ഒരു നടപടടി എമന്നപോടസ് മചപോദടിച്ചു. ഞപോന

പറഞ മപപോലലീസസ് അമനന്വേഷടിക്കുയ,  ഇകപോരവ്യതടില് അയപോളകസ് ജപോഗ്രതക്കുറവസ്

വന്നടിട്ടുമണപോളയന്നസ്  പപോരടടി  പരടിമശപോധടിക്കുന്നുണസ്.  അതടിളന്റെ  മപരടില്

അമനന്വേഷണളത  ഒരുവടിധതടിലയ  സന്വേപോധലീനടികപോന  പപോടടില.  പപോരടടി

ളമേമ്പരഷടിപ്പടില്നടിന്നുയ  അയപോളള  സളസന്റെസ്  ളചയ്തു.  പപോരടടി  അതസ്

അമനന്വേഷടിക്കുന്നുണസ്.  കുറവപോളടിയപോളണങടില്  കടുത  നടപടടി  സന്വേലീകരടിക്കുയ'

എന്നപോണസ്. 
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ഒരു കപോരവ്യയകൂടടി പറയപോനുണസ്. മഡപോ. മേപോതത്യു കുഴല്നപോടനസ്     സടി.പടി.ളഎ.

(എയ.)  ബെെന്ധയ  എന്തപോളണന്നസ്  അറടിയടില.  ഇതസ്  മതപോന്നടിയവപോസയ

വടിളടിച്ചുപറയപോനുള്ള  മവദടിയല.  എളന്നമപ്പപോളല  ഉതരവപോദളപ്പളടപോരു

സപോനതടിരടിക്കുന്ന  ആളളക്കുറടിച്ചസ്  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  രമമേശസ്

ളചന്നടിതലളയമപ്പപോളലപോരപോള  ഇങ്ങളനളയപോരു  ആമരപോപണമുന്നയടിക്കുന്നതസ്

ശരടിയപോമണപോ;  അമദ്ദേഹയ  ആലപ്പുഴയടില്വന്നസ്  ഉന്നയടിച്ചമലപോ;  അമദ്ദേഹതടിളന്റെ

ളളകവശയ  ളതളടിവമണപോ;  എന്തുളകപോണപോണസ്  അമദ്ദേഹയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ളകപോണ്ടുവരപോതടിരുന്നതസ്;  എന്തസ്  മതപോന്നടിയവപോസവയ  പറയപോന  പറടിളയപോരപോളള

അമദ്ദേഹയ  ചുമേതലളപ്പടുതടിയതുളകപോണപോണസ്  ഞപോന  ഇതസ്  പറഞ്ഞതസ്.

(...ബെെഹളയ...)  ളളധരവ്യമേപോയടി  ശലീ.  രമമേശസ്  ളചന്നടിതലതളന്ന

അടടിയന്തരപ്രമമേയയ അവതരടിപ്പടികണളമേപോയടിരുന്നു.  

മേടി  .    സലീകര:  ബെെഹുമേപോനളപ്പട മേനടി,  പലീസസ് കണ്ക്ലൂഡസ്.  കൂടുതല് സമേയയ

അനുവദടികപോന  കഴടിയടില.  ശലീ.  എയ.  വടിനളസന്റെസ്,  അങ്ങസ്  സലീറടില്  മപപോയടി

ഇരടിക്കൂ.
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ശലീ  .    സജടി ളചറടിയപോന:  സര,  ഒരു കപോരവ്യയകൂടടി  പറഞളകപോണസ്  ഞപോന

അവസപോനടിപ്പടികപോയ.  ആരുയ  ബെെഹളയ  വയ്മകണതടില.  ആലപ്പുഴയടില്

മേലളവള്ളപ്പപോച്ചടിലണപോകുളമേന്നസ് പറഞ. ഒരു മേലളവള്ളപ്പപോച്ചടിലമേടില. ഒനപതടില്

എടസ്  സലീറ്റുയ  ജയടിച്ചതസ്  സടി.പടി.ളഎ.(എയ.)ളന്റെയുയ  ഇടതുപക്ഷതടിളന്റെയുയ

കരുത്തുളകപോണപോണസ്.  അതടിനുവച്ച  ളവള്ളമേങ്ങസ്  വപോങ്ങടിവച്ചപോല്മേതടി.

ആലപ്പുഴയടിളല  സടി.പടി.ളഎ.(എയ.)  സയഘടനപോപരവയ  രപോഷലീയപരവമേപോയടി

അതടിശകമേപോയടി  മുമന്നപോട്ടുമപപോകുന്നുളവന്നസ്  ഭയളപ്പട്ടുളകപോണപോണസ്  ഇതരളമേപോരു

വവ്യപോജപ്രചരണയ  ഇവടിളട  ളകപോണ്ടുവന്നതസ്.  ഒരു  കുറവപോളടിളയയുയ  സടി.പടി.ളഎ.

(എയ.)  സയരക്ഷടികടില.  ളചറടിയ  കുറങ്ങളമപപോലയ  പരടിമശപോധടിക്കുന്ന  പപോരടടി

എന്നുള്ള  നടിലയടില്  ഏതസ്  കുറവപോളടിളയയുയ  പരടിമശപോധടിച്ചസ്  കടുത  നടപടടി

സന്വേലീകരടിക്കുയ. അതടിനുള്ള ളകഡടിബെെടിലടിറടി മകരളതടിളല സടി.പടി.ളഎ.(എയ.)-നസ്

ഉളണന്നസ് നടിങ്ങള മേനസടിലപോകണയ.

മേടി  .    സലീകര:  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  തമദ്ദേശസന്വേയയഭരണയ,  എകക്സൈസസ്

വകുപ്പുമേനടിയുളട  വടിശദലീകരണതടിളന്റെ  അടടിസപോനതടില്

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനസ് അനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.
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(അടടിയന്തരപ്രമമേയപോവതരണതടിനസ് അനുമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപക്ഷമനതപോവസ്  (ശലീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതലീശന):  സര,  മഡപോ.  മേപോതത്യു

കുഴല്നപോടന  ഇവടിളട  സൂചടിപ്പടിച്ചതുമപപോളല,  മകരളളത  കപോരന്നുതടിന്നുന്ന

അപകടകരമേപോയ  അരബുദമേപോണസ്  മേയക്കുമേരുന്നസ്  ഉപമയപോഗളമേന്നസ്

മബെെപോധവ്യളപ്പടതടിളന്റെ  അടടിസപോനതടിലപോണസ്  നടിറഞ്ഞ  ഉതരവപോദടിത

മബെെപോധമതപോടുകൂടടി  ഞങ്ങള  ആദവ്യമേപോയടി  അന്നസ്  മേയക്കുമേരുന്നസ്  ഉപമയപോഗയ

മകരളതടില്  വരദടിക്കുന്നു  എന്നുള്ള  ആമക്ഷപയ  ഇവടിളട  ളകപോണ്ടുവന്നതസ്.

ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മുഖവ്യമേനടി  അതടില്  ഇടളപട്ടുളകപോണസ്   മകരളതടില്

മേയക്കുമേരുന്നടിനസ്  എതടിരപോയടിട്ടുളള്ളപോരു  വലടിയ  കവ്യപോളമ്പയടിനപോകടി  ഇതടിളന

മേപോറ്റുളമേന്നസ് അന്നസ് പ്രഖവ്യപോപടിച്ചമപ്പപോള ഈ സഭയടില്വച്ചുതളന്ന ഞങ്ങള അതടിനസ്

പൂരണ്ണമേപോയ പടിന്തുണ പ്രഖവ്യപോപടിച്ചു. പളക്ഷ, പടിന്നലീടസ് സയസപോനതടിളന്റെ വടിവടിധ

ഭപോഗങ്ങളടില്നടിന്നുയ വരുന്ന റടിമപ്പപോരട്ടുകള,  എളന്റെ ളളകവശമുള്ള റടിമപ്പപോരട്ടുകള

മുഴുവന  ഞപോന  വപോയടിച്ചപോല്  നടിയമേസഭപോ  ചരടിത്രതടില്  ആദവ്യമേപോയടി

ഭരണപക്ഷതടിനസ്  വപോകഗൗടസ്  നടമതണ  സടിതടിവരുയ.  സമേയക്കുറവളകപോണസ്

ഞപോന  അതസ്  വപോയടിക്കുന്നടില.  അത്രമേപോത്രയ  റടിമപ്പപോരട്ടുകളവന്ന
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സപോഹചരവ്യതടിലപോണസ്  ഇഗൗ  വടിഷയയ  2022  ഡടിസയബെെര   9-ാം  തലീയതടി

സഭയടില് ളകപോണ്ടുവന്നസ് പറഞ്ഞതസ്,  അപകടകരമേപോളയപോരു കപോരവ്യമുണസ്, political

patronage  ളകപോടുകരുതസ്,  എനമഫപോഴസ്ളമേന്റെസ്  ശകടിളപ്പടുതണയ.

എനമഫപോഴസ്ളമേന്റെസ്  മകളസടുക്കുന്നുണസ്.  ഇതടിളന്റെ  അളടടിമമേറസ്  കപോരടിമയഴടിളന്റെ

മപരടില്  മകളസടുത്തുളകപോണസ്  മേപോത്രമേപോമണപോ  മേയക്കുമേരുന്നസ്  ഉപമയപോഗയ

നടിയനടിക്കുന്നതസ്. ഇതടിളന്റെ റപോകറ്റുയ മസപോഴയ കളണതണയ, എവടിളടനടിന്നപോണസ്

ഇതസ്  വരുന്നളതന്നസ്  അറടിയണയ.  അതടിനുമവണടി  ഇതുവളര  എളന്തലപോയ

പ്രവരതനങ്ങളപോണസ്  എനമഫപോഴസ്ളമേന്റെടിളന്റെ  ഭപോഗമേപോയടി  മകരളതടില്

നടന്നടിട്ടുള്ളതസ്?  ഇതസ്  വവ്യപോപകമേപോകുന്നതടിനപോല് കുമറ  ആളുകളള പടിടടിക്കുന്നുണസ്.

ആളുകളള  പടിടടികണളമേന്നസ്  എകസ് ളളസസയ  മപപോലലീസയ  തലീരുമേപോനടിച്ചസ്

മറപോഡടിമലയ്ക്കസ് ഇറങ്ങടിയപോല് മേതടി. ഏതസ് കലങടിളന്റെ അടടിയടിലയ ഒഴടിഞ്ഞ വലീടടിലയ

ഒഴടിഞ്ഞ  സലത്തുളമേലപോയ  ഇതസ്  ഉപമയപോഗടിക്കുന്നവളര  കപോണപോയ.  അങ്ങളന

പടിടടിക്കുന്നതുളകപോണസ്  മകസടിളന്റെ  എണ്ണയ  വരദടിപ്പടികപോന  മേപോത്രമമേ

സപോധടിക്കുകയുളള.  അതുളകപോണ്ടുമേപോത്രയ  മകരളതടില് മേയക്കുമേരുന്നസ്  ഉപമയപോഗയ

കുറഞ്ഞടിട്ടുമണപോളയന്നസ്  ആത്മപരടിമശപോധന  നടതണയ.  അതസ്  നടക്കുന്നടില.
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അതുളകപോണപോണസ്  എനമഫപോഴസ്ളമേന്റെസ്  തൃപടികരമേളലന്ന  നടിലപപോടസ്  ഞങ്ങള

കഴടിഞ്ഞ  പ്രപോവശവ്യളമേടുതതസ്.  എനമഫപോഴസ്ളമേന്റെസ്  ശകടിളപ്പടുതപോനുയ  കറകസ്

ളചയപോനുയ മവണടിയപോണസ്  പ്രതടിപക്ഷയ ഇതസ്  പറയുന്നതസ്.  രണപോമേളത കപോരവ്യയ,

ഇതരയ  കപോരവ്യങ്ങളടില്  political  patronage  ഉണപോകുന്നു  എന്നുള്ളതപോണസ്.

ആളുകളള  രപോഷലീയമേപോയടി  സയരക്ഷടിക്കുന്നു.  ഇവടിളട  പറഞ്ഞതുമപപോളല,

കരുനപോഗപ്പള്ളടിയടില് പടിടടിച്ചതസ് പുകയടില ഉല്പ്പന്നങ്ങളപോണസ്. 'Catch the young'

എന്നതപോണസ് ഡ്രഗസ് മേപോഫടിയയുളട ഏറവയ പ്രധപോനളപ്പട ലക്ഷവ്യയ.  അവര അഞപോയ

കപോസടില്  പഠടിക്കുന്ന  കുടടികളളമുതല്  പടിടടിക്കുയ.  ആദവ്യയ  ളകപോടുക്കുന്നതസ്

എയ.ഡടി.എയ.എ.  ഒന്നുമേല,  പുകയടില  ഉല്പ്പന്നങ്ങളപോണസ്.  ഇതടിളല

എഫസ്.ളഎ.ആര.  വപോയടികണയ.  'പ്രതടികളകസ്  നടിമരപോധടിത  പുകയടില

ഉല്പ്പന്നങ്ങള  സ്കൂള  കുടടികളക്കുയ  മേറ്റുയ  വടില്പ്പന  നടതടി

അമേടിതപോദപോയമുണപോകണളമേന്നുള്ള  ഉമദ്ദേശവ്യമതപോടുയ  കരുതമലപോടുയകൂടടി....'

എന്നടിങ്ങളന  മപപോകുന്നു.  കരുനപോഗപ്പള്ളടി  മമേപോഡല്  ളളഹസ്കൂളടിനസ്  മുനവശയ,

എന.എച്ചസ്.  മറപോഡടിളന്റെ  പടടിഞ്ഞപോറുവശയ  മേപോരജടിനടില്  പപോരകസ്  ളചയടിരുന്ന

വപോഹനമേപോണസ് പടിടടിളച്ചടുതതസ്.  മേയക്കുമേരുന്നുയ എയ.ഡടി.എയ.എ.-യുയ സടിന്തറടികസ്
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ളകമേടികലളമേപോന്നുമേല,  ഇതസ്  ളവറുയ  പുകയടില  ഉല്പ്പന്നമേപോളണന്നുള്ള

ലപോഘവമതപോളടയല  ഇഗൗ  വടിഷയയ  ളളകകപോരവ്യയ  ളചമയണതസ്.  വളളര

ഗഗൗരവമതപോളട  ളളകകപോരവ്യയ  ളചയണയ.  വപോഹനതടിളന്റെ  ഉടമേളയ  അറസസ്

ളചയടില.  എങ്ങളനയപോണസ് വപോഹനതടിളന്റെ ഉടമേളയ അറസസ് ളചയ്യുക എന്നപോണസ്

മചപോദടിച്ചതസ്.  ലഹരടി  വടിരുദ  കവ്യപോളമ്പയടിന  ഉദ്ഘപോടനയ  ളചയ്യുകയുയ  മശഷയ

ലഹരടികടതടിനസ്  ചുകപോന  പടിടടിക്കുകയുയ  ളചയ്യുക,  തടിരുവനന്തപുരതസ്

ഉളളപ്പളട എത്രയപോളുകളുളട മപരുകളപോണസ് പറമയണതസ്; എത്രളയത്ര വലീഡടിമയപോ

കടിപ്പുകളപോണസ് മസപോഷവ്യല് മേലീഡടിയയടില് കറങ്ങടിളകപോണടിരടിക്കുന്നതസ്. ഇവളരലപോയ

വളളര  പ്രധപോനളപ്പട  സപോനതടിരടിക്കുന്ന  ആളുകളപോണസ്.  ഞപോന  ഒരു

സയഘടനയുളടയുയ  മപരസ്  പറയുന്നടില.  ആ  സയഘടനകളുളടയുയ  യുവജന

വടിദവ്യപോരതലീ  സയഘടനകളുളടളയലപോയ  പ്രധപോനളപ്പട  സപോനതടിരടിക്കുന്ന

ആളുകള ഈ ലഹരടി വടിരുദ പരടിപപോടടിയടില് പളങടുതസ് തടിരടിച്ചുവന്നസ് കപോടടിയ

മകപോപ്രപോയങ്ങള  നപോടടില്  എലപോവരക്കുയ  അറടിയപോവന്നതമല;  എളന്തലപോയ

റടിമപ്പപോരട്ടുകള വന്നു.  ഉപ്പുതറയടില്നടിന്നുയ ഇന്നളല പടിടടിച്ചടിട്ടുണസ്.  പപോരടടിയുമേപോയടി

ബെെന്ധമുള്ള  ആളുകള  അവടിളടയുണസ്.  അതുമപപോളല  മേലയടില്കലീഴടില്നടിന്നുമുള്ള
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റടിമപ്പപോരടസ്.  തലമശ്ശേരടിയടിളല  ളകപോലപപോതകതടിളന്റെ   പടിന്നടില്

മേയക്കുമേരുന്നപോയടിരുന്നുളവന്നുളളതസ്  നമുളകലപോവരക്കുയ  അറടിയപോയ.  ഇവടിളടയുള്ള

പ്രശ്നളമേന്തപോണസ്;  ആലപ്പുഴയടിലയ ഇമത ഗവ്യപോയഗുതളന്നയപോണസ്. 2022 ഓഗസസ്  24-

നസ്  അര  മകപോടടിയുളട  ലഹരടി  കടതടിയ  മകസടിൽ  പപോർടടി  അയഗങ്ങളപോയ

വടിജയകൃഷ്ണൻ,  റഫ്സൽ,  കരുനപോഗപ്പള്ളടി  മകസടിളല  പ്രതടി  ഇജപോസസ്

എന്നടിവരുൾപ്പളടയുള്ളവളര  സഗൗതസ്  മപപോലലീസസ്  അറസസ്  ളചയടിരുന്നു.  DYFI

മമേഖലപോ  ട്രഷറരകൂടടിയപോയ  വടിജയകൃഷ്ണന,  റഫ്സല്  എന്നടിവളര

ജപോമേവ്യതടിലടിറകപോനപോയടി  മപപോലലീസസ്  മസഷനടില്  ഹപോജരപോയതസ്

സയഘടനയുളടതളന്ന  ഒരു  മമേഖലപോ  ളസകടറടിയുയ  പപോരടടി  അയഗവമേപോയ

സടിനപോഫസ്  ആയടിരുന്നു.  2022 ആഗസസ്  24-നസ്  മവളറ  മകസയ  ഉണപോയടിട്ടുണസ്.

നടിരപരപോധടിയപോളണന്നസ് പറയുന്ന, ഇതുവളര ളതളടിവകള കടിടപോത ഒരപോള ഓഗസസ്

24-ാം  തലീയതടി  നടതടിയ  മകസടിളല  പ്രതടികളുമേപോയടി  കരുനപോഗപ്പള്ളടി  മകസസ്

പടിടടിക്കുന്നതടിനുമുമ്പസ്  ടരഫടില്  ബെെരതസ്  മഡ  ആമഘപോഷമേപോയടിരുന്നു.  അതടില്

പളങടുതവരുളട  മപളരപോന്നുയ  ഞപോന  പറയുന്നടില.  അങ്ങളന  പറഞ്ഞപോല്

മമേപോശമേപോണസ്.  ആമരപോപണ  വടിമധയനപോയ  ഷപോനവപോസടിളന്റെ   ബെെരതസ്  മഡ
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ആമഘപോഷതടില്, ലഹരടിമേരുന്നസ് കടതടിയ മകസടില് കഴടിഞ്ഞ ആഗസസ് 24-നസ്

മപപോലലീസസ്  അറസസ്  ളചയവരുമുണസ്.  അവര  തളന്നയപോണസ്  കരുനപോഗപ്പള്ളടി

മകസടില് മലപോറടിയടില് മപപോയടി ഇതസ് ളചയടിരടിക്കുന്നതസ്.  ഇനടി എവടിളടനടിന്നപോണസ്

ളതളടിവസ് മവണതസ്; ആലപ്പുഴ മകസടിളല പ്രതടികള തളന്നയപോണസ് കരുനപോഗപ്പള്ളടി

മകസടിളലയുയ  പ്രതടികള.  ബെെരതസ്  മഡ  പപോരടടികസ്  കൂടുക,  സന്വേന്തയ  വപോഹനയ

വടിട്ടുളകപോടുക്കുക, പുകയടില ഉല്പ്പന്നയ വടില്പ്പന നടത്തുക, അറസസ് ളചയ്യുമമ്പപോള

മവളറപോരു കരപോറുണപോകടി ഇടുകടിയടിലള്ള ഒരപോളുളട  മപരസ്  മചരക്കുക.  അയപോളള

ഇതുവളര  കടിടടിയടിടടില.  അയപോള  അവടിളടളയപോന്നുയ  കപോണടില.  ചടിലമപ്പപോള

അഡ്രസസ്  മപപോലയ  ഉണപോകടില.  അയപോളുളട  മപരടില്  ഒരു  മകസണപോക്കുക,

കരപോറുണപോക്കുക. പ്രസ്തസ്തുത വപോഹനയ വപോടകയ്ക്കസ് ളകപോടുക്കുക ഇളതപോളക പറഞ്ഞപോല്

ആരസ് വടിശന്വേസടിക്കുയ?

ബെെഹുമേപോനളപ്പട മേനടി ഇവടിളട പ്രസ്തപോവന നടതടി.  അതസ് മേപോധവ്യമേങ്ങളടില്

വന്ന  കപോരവ്യമേപോണസ്.  ശലീ.  സജടി  ളചറടിയപോന  മേനടി  എന്നുള്ള  നടിലയടില്  അതസ്

പറയപോന പപോടടിലപോയടിരുന്നു.  അമദ്ദേഹയ പറഞ്ഞ വപോചകയ മേപോധവ്യമേങ്ങളടില് വന്നതസ്

ഞപോന  കന്വേപോടസ്  ളചയപോയ.   "ഞങ്ങളള  സയബെെന്ധടിച്ചസ്  ഷപോനവപോസടിളനതടിളര
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ളതളടിവടില.  പളക്ഷ,  മവണത്ര  ജപോഗ്രത  പപോലടിച്ചടില".  എന്തപോണസ്  ജപോഗ്രത

പപോലടികപോതടിരുന്നതസ്;  വണടി  മവളറപോരപോളകസ്  വപോടകയ്ക്കസ്  ളകപോടുതതടിനസ്

പപോരടടിയുളട അനുവപോദയ കടിടടിയടിടടില.  അതടില് ജപോഗ്രത കപോണടിച്ചടിളലന്നപോമണപോ;

ജപോഗ്രത  കപോണടിച്ചടിളലന്ന  വപോചകയതളന്ന  ആളുകളള  രക്ഷടികപോനമവണടി

ഉപമയപോഗടിക്കുന്നതപോളണന്നസ്  നമുളകലപോയ  അറടിയപോമേമലപോ;   എന്തസ്  ജപോഗ്രതയപോണസ്

അയപോള കപോണടികപോതടിരുന്നതസ്? അയപോളകസ് ലഹരടികടതലടില് ഒരു പങ്കുമേടില, അതസ്

സമ്മേതടിച്ചു.   എന്തു ജപോഗ്രതയപോണസ്  അയപോള കപോണടികപോതടിരുന്നതസ്;  മേനസടിലപോമയപോ?

പടിളന്ന  സടി.പടി.ളഎ.(എയ)  പ്രവരതകര  പ്രതടിയപോകുമമ്പപോള  വപോരതയപോക്കുന്ന

മേപോധവ്യമേങ്ങള  മേറ്റു  പപോരടടി  പ്രവരതകരുളട  കപോരവ്യതടില്  ഇതസ്  കപോണടിക്കുന്നടില

തുടങ്ങടിയ  കപോരവ്യങ്ങളപോണസ്.   അവടിളട  മവളറയുയ  നടിരവധടി  ആമരപോപണങ്ങള

പപോരടടിയടില്  വന്നു,  പപോരടടിയടിളല  മനതപോകന്മപോര.   മുനമേനടിയപോയടിരുന്ന  ശലീ.  ജടി.

സധപോകരന, ആലപ്പുഴ എയ.എല്.എ.-യപോയ       ശലീ. ചടിതരഞ്ജന, ആലപ്പുഴ ജടിലപോ

ളസകടറടിയപോയടിരുന്ന  ശലീ.  ആര.  നപോസര   എന്നടിവരളകതടിളരളയലപോയ

ആമരപോപണങ്ങള വന്നു.  അവളരലപോയ അമങ്ങയ്ളകതടിരപോയടി,  ബെെഹുമേപോനളപ്പട മേനടി

ശലീ.  സജടി  ളചറടിയപോനസ്  എതടിളര  ഒരു  ഗവ്യപോയഗസ്  ഉണപോകടിയടിടസ്,  ശലീ.  സജടി

ളചറടിയപോനുമേപോയടി ഏറവമേധടികയ ബെെന്ധമുളള              ശലീ. ഷപോനവപോസടിളന കുരുകപോന
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മനപോകടിയതപോളണന്നു  പറഞ.  അമപ്പപോള  അവര  തടിരടിച്ചടടിച്ചു,  അമപ്പപോള  ശലീ.

ചടിതരഞ്ജനസ് വളളര സമന്തപോഷമേപോയടി,                          ശലീ. ചടിതരഞ്ജളന്റെ മുഖയ

കറുക്കുന്ന ഒരു പരടിപപോടടി മേനടി ശലീ. സജടി ളചറടിയപോളന്റെ മനതൃതന്വേതടില് 34 മപരുളട

അശലീല  ദൃശവ്യങ്ങളടങ്ങടിയ  ഒരു  വലീഡടിമയപോയുയ  പുറത്തുവന്നു.  ആ  വലീഡടിമയപോ

എലപോമപരുമടയുയ കയടില് ഇരടിക്കുകയമല?  മുഖവ്യമേനടി ശദടിമകണതസ്, അവടിടുളത

പപോരടടിയടില് രണ്ടു വടിഭപോഗവയ തമ്മേടില് നടക്കുന്ന പ്രശ്നമേപോയടിടസ്  ഞങ്ങളകസ് ഇതടിളന

കപോണപോന  പറടില.  അങ്ങളനയപോളണങടില്  ഞങ്ങള  അതടില്  ഉറപ്പപോയുയ

ഇടളപടുകയടിലപോയടിരുന്നു.  പളക്ഷ  ഇഗൗ  രണ്ടു  വടിഭപോഗവയ  സപോമൂഹവ്യവടിരുദനമേപോളര

മപ്രപോത്സപോഹടിപ്പടിക്കുന്നുളവന്നതപോണസ് ഞങ്ങളുളട പ്രശ്നയ.  ഇവടിളട മേനടിയുളട പ്രസ്തപോവന

വന്നയുടമനതളന്ന ഇവടിടുളത മപപോലലീസസ് ഇതസ് അമനന്വേഷടിച്ചടിടസ് ഉടമനതളന്ന പറഞ,

ഒരു കുഴപ്പവമേടിളലന്നുളള നടിലപപോടസ് സന്വേലീകരടിച്ചു. ഡടിസടികസ് ളസഷവ്യല് ബപോഞസ് ഇയപോളള

പൂരണ്ണമേപോയടി എമക്സൈപോണമററ്റുളചയ്തു,  ഇയപോളകസ് അതടില് പങടിളലന്നുപറഞ.  മസറസ്

ളസഷവ്യല് ബപോഞടിളന്റെ ഒരു റടിമപ്പപോരടസ്  ഉണപോയടിരുന്നു,  അതസ്  മേപോധവ്യമേങ്ങളടില് വന്നു,

ഷപോനവപോസടിളനക്കുറടിച്ചസ് സന്വേപോഭപോവടികമേപോയുയ മസറസ് ളസഷവ്യല് ബപോഞസ് അമനന്വേഷടിക്കുയ.

ആ അമനന്വേഷണ റടിമപ്പപോരടടില് അയപോളളക്കുറടിച്ചുളള മുഴുവന വടിവരങ്ങളുയ പറഞ്ഞടിട്ടുണസ്.

'മകബെെടിള  ളനറ്റുവരകസ്  പരടിപപോടടിയപോണസ്,  പപോരടടി  മനതപോവപോണസ്,  കൂടപോളത  ടടിയപോനസ്
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റടിയല്  എമസറസ്  ബെെടിസടിനസ്സുളളതപോയുയ,  ആലപ്പുഴ  തടിരുവമ്പപോടടി  ജയഗ്ഷനു

ളതക്കുവശമുളള കവ്യപോബെെടിനറസ് സടിറടി എന്ന മപരടില് ടരഫയ,  ടലീ മഷപോപ്പസ് സപോപനവയ,

സഗൗതസ് മപപോലലീസസ് മസഷന ളളകയ നമ്പര  723/2022,  കരുനപോഗപ്പള്ളടി മപപോലലീസസ്

മസഷന ളളകയ നമ്പര 40/2023  മകസ്സുകളടിളല പ്രതടിയുയ,  ബെെടിനപോമേടിയപോയ ഇജപോസയ

മേറസ്  8  മപരുയ കൂടടി നടതടിവരുന്നതപോയടി അമനന്വേഷണതടില് അറടിവപോയടിട്ടുളളതപോണസ്'

എന്നപോണസ്.  ളബെെരതസ്മഡ  പപോരടടി  നടന്ന  സലയ  ഇവരുളടളയലപോയ  മജപോയടിന്റെസ്

ലലീഡരഷടിപ്പടിലളളതപോണസ്.   ഇഗൗ  മകസടിളല  പ്രതടിയുയ  ഇയപോളുയ,  ആ  മകസടിളല

പ്രതടികപോണസ്  മലപോറടി  ളകപോടുതതസ്.   'ടടിയപോന  സപോമ്പതടിക  ഇടപപോടുകളടില്

ഇടനടിലകപോരനപോയടി  പ്രവരതടിക്കുകയുയ  അവരടില്  നടിന്നുയ  വടിഹടിതയ

ളളകപ്പറപോറുളണന്നുയ  കൂടപോളത  ആലപ്പുഴയടിളല  നടിരവധടി  കടിമേടിനല്  കന്വേമടഷന

സയഘങ്ങളുമേപോയടി അടുത ബെെന്ധമുളളതപോയടി അറടിവപോയടിട്ടുളളതപോണസ്.  ടടിയപോന രപോഷലീയ

പടിനബെെലമതപോളടയപോണസ്  ഇത്രയുയ സപോമ്പതടികപോവസയടില് എതടിമച്ചരന്നടിട്ടുളളതസ്.

ഇതുകൂടപോളത നടിരവധടി കടിമേടിനല് മകസ്സുകളടില് പ്രതടിയപോയ പതനയതടിട ജടിലയടില്

മകപോഴമഞരടി  പഞപോയതസ്  15-ാം  വപോരഡടില്  മകപോഴമഞരടി  ഇഗൗസസ്  മപപോലലീസസ്

മസഷനടില്  ഗടിരലീഷസ്  മേകന  ഷപോമരപോണ്  (വയസസ്-  31)  എന്നയപോളകസ്,  വലടിളയപോരു

കടിമേടിനലടിനസ്  15000  രൂപ  വപോടകയ്ക്കസ്  വലീടസ്  തരളപ്പടുതടിളകപോടുതടിട്ടുണസ്,  എലപോ
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പരടിപപോടടിയുയ ഉണസ്.  ഇമദ്ദേഹതടിനസ് രണസ് ഇമന്നപോവ കപോറുകള, ഒരു പടികസ്-അപ്പസ് വപോന,

കൂടപോളത ഭപോരതസ് ളബെെനസസ് മലപോറടി ഇളതലപോയ ഉണസ്. പപോരടടിയടില് ഷപോനവപോസടിളന്റെ ഇഗൗ

പ്രവൃതടിയടില്  അസയതൃപടിയുളള  ആളരങടിലമേപോയടിരടിക്കുയ  ടടിയപോളന്റെ  സപോമ്പതടിക

മസപോതസസ്  അറടിയണളമേന്നസ്  എനമഫപോഴസ്ളമേന്റെസ്  ഡയറകമററടില്  പരപോതടി

അയച്ചടിട്ടുളളതപോയുയ  അറടിയുന്നു.  പരപോതടി  അയച്ച  ആളള  അമനന്വേഷണതടില്

അറടിവപോയടിടടില'.  ഇതസ്  ളസഷവ്യല്  ബപോഞടിളന്റെ  റടിമപ്പപോരടപോണസ്.  'ഒരു

ളപപോതുപ്രവരതകനുണപോമകണ ധപോരമ്മേടികതമയപോ,  മൂലവ്യങ്ങമളപോ കപോത്തുസൂക്ഷടികപോളത

കടിമേടിനല്  കന്വേമടഷന  സയഘങ്ങളുമേപോയുയ  ലഹരടി  മേപോഫടിയകളുമേപോയുയ  അവടിശുദ

ബെെന്ധമുളളതപോയുയ  ടടി  പ്രവരതടികളടിലൂളട   ലഭടിക്കുന്ന  പണയ  ടടിയപോന  ബെെടിനപോമേടി

ഇടപപോടുകളകസ്  വടിനടിമയപോഗടിക്കുന്നതപോയുയ  അറടിയുന്നു.   സടി.പടി.ളഎ.(എയ)

കഗൗണ്സടിലറുയ,  ആലപ്പുഴ  മുനടിസടിപ്പല്  മക്ഷമേകപോരവ്യ  സപോനഡടിയഗസ്  കമ്മേടിറടി

ളചയരമേപോനുമേപോയ ഷപോനവപോസടിളനതടിളര ശകമേപോയ നടപടടികള സന്വേലീകരടിച്ചടിളലങടില്

വരുയ  ദടിവസങ്ങളടില്  പ്രതടിപക്ഷ  രപോഷലീയ  കക്ഷടികള  വടിവടിധ  പ്രതടിമഷധ

പരടിപപോടടികള  സയഘടടിപ്പടികപോനുയ  അതുവഴടി  സരകപോരടിനസ്  അവമേതടിപ്പുണപോകപോനുയ

സപോധവ്യതയുണസ്'.   ഇതപോണസ്  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  എളളക്സൈസസ്  വകുപ്പുമേനടി  ഇതുവളര  ഒരു

ളതളടിവയ ഇളലന്നുയ ഇയപോള പപോരടടികപോരനപോളണന്നുയ പപോരടടിയുളട മനതപോവപോളണന്നുയ
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ഇതടില്  ഇടളപടടിടടിളലന്നുയ  പറഞ്ഞതസ്.  ഇമദ്ദേഹവയ  ഇഗൗ  ഇടപപോടടില്  അറസസ്

ളചയളപ്പടയപോളുയ  തമ്മേടിലളള  കൃതവ്യമേപോയ  ബെെന്ധങ്ങള,  വവ്യകമേപോയ  ളതളടിവകമളപോടു

കൂടടിതളന്ന  അവടിളട  അങ്ങപോടടിപ്പപോടപോണസ്.  ലഹരടിയുല്പ്പന്നങ്ങള  കടതപോന

ആവശവ്യമേപോയ പണയ എവടിളടനടിന്നു കടിടടി? ഇവരുളട ളനറസ് വരകസ് എന്തപോണസ്?  ഇവളര

ആളരപോളകയപോണസ്  സഹപോയടിക്കുന്നതസ്?  ഞങ്ങള  ഇവളരളയപോളക  ളപപോളടിറടികല്

പപോളട്രപോമണജസ്  ളകപോടുക്കുന്നതസ്  മകരളതടിളന്റെ  മുഖവ്യമേനടിമയപോ  എളളക്സൈസസ്

വകുപ്പുമേനമയപോ  ആളണന്നല  ഞങ്ങള  പറഞ്ഞതസ്.  ഭരണതടിളന്റെ  ഭപോഗമേപോയടി

പപോരടടിളയ  ബെെപോധടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  ഒരു  ജലീരണ്ണതയുണസ്.  അതസ്  നമ്മുളട

വടിഷയമേലപോതതുളകപോണസ് ഞപോന പറയുന്നടില. ആ ജലീരണ്ണത എത്രമേപോത്രയ ആഴതടില്

മപപോയടിട്ടുളണന്നുളളതടിളന്റെ ഏറവയ വലടിയ ളതളടിവപോണസ് ഇവടിളട കണതസ്.  ഇതപോണസ്

ഏറവയ  പ്രധപോനളപ്പട  കപോരവ്യയ.  ഇത്രയുയ  ഗുരുതരമേപോളയപോരു  മകസടില്  എന്തുളകപോണസ്

അയപോള  പ്രതടിയപോകപോളത  മപപോകുന്നു?  എന്തുളകപോണസ്  ആ  മകസസ്  ഗഗൗരവതരമേപോയടി

അമനന്വേഷടിക്കുന്നടില?  എലപോ  ളതളടിവകളുയ  ഉണപോയടിരുന്നടിട്ടുയ  അയപോളള

മചരത്തുനടിരതപോന,  സയരക്ഷടിക്കുവപോന,  ളപപോളടിറടികല് പപോളട്രപോമണജലപോളത മവളറ

എന്തപോണുളളതസ്?  മകരളതടില് മേയക്കുമേരുന്നസ് മേപോഫടിയ സരവ്വ പ്രതപോപമതപോടുയകൂടടി

അഴടിഞ്ഞപോടുകയപോണസ്.  അതടിളന്റെകൂളട  ഗുണപോ  പ്രവരതനങ്ങളുയ  വരദടിക്കുകയപോണസ്.
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ലഹരടി  സയഘളതക്കുറടിച്ചസ്  വടിവരയ  നല്കടിയതടിനസ്  വടിദവ്യപോരതടിളയ  മേരദ്ദേടിച്ചുളവന്ന

പരപോതടി.  ധപോരപോളയ  മകസ്സുകള  റടിമപ്പപോരടസ്  ളചയ്യുകയപോണസ്.  ഇളതപോന്നുയ  ഒറളപ്പട

സയഭവങ്ങളല,  വവ്യപോപകമേപോണസ്,  പത്രങ്ങളുളട  ജടിലപോ  എഡടിഷനുകള

എടുത്തുമനപോകടിയപോല്  വവ്യപോപകമേപോയ  വപോരതകളപോണസ്  വരുന്നളതന്നു  കപോണപോയ.

മേയക്കുമേരുന്നസ്  സയഘങ്ങള  മകരളതടില്  അഴടിഞ്ഞപോടുമമ്പപോള  അവരടില്

മവണളപ്പടവളര  മചരത്തുനടിരതപോന  സരകപോര  അധടികപോരയ  ദുരവടിനടിമയപോഗയ

ളചയ്യുന്നതടിമനപോടപോണസ്  ഞങ്ങള  പ്രതടിമഷധടിക്കുന്നതസ്.  ഗഗൗരവതരമേപോയ  ഇഗൗ

വടിഷയളത  നടിസപോരവല്കരടികപോന  പപോടടില,  ഇതസ്  അപകടതടിമലകസ്  മപപോകുയ,

ശലീ.  മേപോതത്യു  കുഴല്നപോടന  ഇവടിളട  ചൂണടികപോണടിച്ചതുമപപോളല  നമ്മുളടളയലപോയ

കുടുയബെെങ്ങള ഇതടില് ഇരകളപോയടി മേപോറുളമേന്ന കപോരവ്യതടില് യപോളതപോരു സയശയവമേടില.

എനടികസ്  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  എകസ് ളളസസസ്  വകുപ്പുമേനടി  ഇത്രയുയ  ഗഗൗരവതരമേപോളയപോരു

വടിഷയളത  നടിസപോരവല്കരടികപോനുയ  ഏമതപോ  മകപോണ്ഗ്രസസ്  കഗൗണ്സടിലറുളട

സമഹപോദരന  മകസടില്  പ്രതടിയപോളയന്നസ്  മേറുപടടി  പറയപോനുയ  കപോണടിച്ച  സമേലീപനയ,

ശലീ. മേപോതത്യു കുഴല്നപോടന മരപോഷപോകുലനപോയപോണസ് പറഞ്ഞതസ്. എന്നപോല് ഇതസ് ഇന്തവ്യയടില്

എലപോയടിടത്തുയ  വടില്ക്കുന്ന  സപോധനമേപോളണന്നുയമേറ്റുയ  അങ്ങസ്  വളളര  ശപോന്തനപോയപോണസ്

മേറുപടടി പറഞ്ഞതസ്.  ഇഗൗ കവ്യപോമ്പയടിനസ് മനതൃതന്വേയ ളകപോടുക്കുന്നതസ് അങ്ങസ് ആളണങടില്
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ഞപോന  അങ്ങമയപോടസ്  പറയുന്നു  ഇഗൗ  ആത്മപോരതത  കപോണടിച്ചപോല്  മപപോരപോ,  ഇതസ്

ആത്മപോരതതയല,  മവണളപ്പടവളര  മചരത്തുപടിടടികപോനുയ  ആളുകളള

കബെെളടിപ്പടികപോനുളള  കവ്യപോമ്പയടിനപോണസ്.  അതരയ  കവ്യപോമ്പയടിനുകളുളട  കൂളട

മകരളതടിളല  പ്രതടിപക്ഷയ  ഉണപോകടില.   സതവ്യസന്ധമേപോയ  കവ്യപോമ്പയടിനപോളണങടില്

ഞങ്ങള  കൂളടയുണപോകുയ.  സന്വേന്തകപോരക്കുമവണടി  സന്വേജനപക്ഷപപോതയ  നടത്തുന്ന,

പ്രപോമദശടിക  രപോഷലീയ  മനതൃതന്വേതടിനസ്  ലഹരടി  മേരുന്നസ്  കച്ചവടയ  നടതപോന

കുടപടിടടിച്ചുളകപോടുക്കുന്ന  ഇഗൗ  സരകപോരടിളന്റെ  നടപടടിയടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചുളകപോണസ്

ഞപോനുയ എളന്റെ പപോരടടിയുയ വപോകഗൗടസ് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ളമേന്റെസ്  നടിലപപോടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചസ്  പ്രസ്തപോവന  നടതടിയമശഷയ

പ്രതടിപക്ഷമനതപോവയ  അമദ്ദേഹതടിളന്റെ  പപോരടടിയടില്ളപ്പട  അയഗങ്ങളുയ  സഭ  വടിടസ്

പുറത്തുമപപോയടി.)

ശലീ  .    പടി  .    ളക  .    കുഞ്ഞപോലടിക്കുടടി:  സര,  ലഹരടി  എന്ന  വടിഷയളത

ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മേനടി  ളളകകപോരവ്യയ  ളചയ  രലീതടി,  സതവ്യതടില്  ഭരണപക്ഷവയ

പ്രതടിപക്ഷവയ  ഒന്നടിച്ചുമചരന്നസ്  മകരളതടില്  ഇത്രയുയ  വലടിളയപോരു

ഭലീഷണടിളകതടിരപോയടി  നടത്തുന്ന  കവ്യപോമ്പയടിനസ്  ഒട്ടുയതളന്ന  മചരുന്നതല,  യപോളതപോരു

സയശയവയ  അകപോരവ്യതടില് ഇല.  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മേനടി  പറയുന്നതസ്  കൂടുതല്മപര
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മേയക്കുമേരുന്നസ്  ഉപമയപോഗടിക്കുന്നുളണന്നുയ  ധപോരപോളയ  മകസകള

പടിടടിക്കുന്നുളണന്നുമേപോണസ്.  ഇതടില്നടിന്നുയ  മേനസടിലപോകുന്നതസ്  മകരളതടില്

വവ്യപോപകമേപോയടി  മേയക്കുമേരുന്നടിളന്റെയുയമേറ്റുയ  ഉപമയപോഗയ  നടക്കുന്നുളവന്നപോണസ്.  ഒരു

കുളതടില്  നടിറളയ  മേലീന  ഉളണങടില്  മേപോത്രമമേ  വലയടിടപോല്  കടിട്ടുകയുളളവന്നസ്

പറയുന്നതുമപപോളല ലഹരടിവസ്തുകള വവ്യപോപകമേപോയതടിളന്റെ ളതളടിവകൂടടിയപോണസ്  അങ്ങസ്

പറയുന്ന  പടിടടികലയ  അതുമപപോളല  കണ്വടിക്ടുളമേന്നുകൂടടി  നമ്മേള  ചടിന്തടികണയ.

രണപോമേതസ്  പറഞ്ഞതസ്,  മകരളയ  പഞപോബെെസ്  മപപോളലയപോളണന്നപോണസ്,  അതപോയടിരടിക്കുയ

ഉമദ്ദേശടിച്ചതസ്.  മകരളയ  മേറ്റുചടില  സയസപോനങ്ങളളകപോപ്പയ  എതടിയടിടടില,  ഇമപ്പപോഴുയ

അതടിളന്റെ പുറകടിലപോണസ്.  അതസ്  നമുകസ്   അഭടിമേപോനകരമേപോയ ളപപോസടിഷനല.  ഇവടിളട

മേയക്കുമേരുന്നുയ ഇതരതടിലളള കപോരവ്യങ്ങളുയ എമന്തപോ കപോരണതപോല് പണമതതടില്

നടിന്നുയ  വവ്യതവ്യസമേപോയടി  കൂടടിയടിട്ടുണസ്.  2017  മുതലപോണസ്  ഇളതപോളക  അധടികയ

പടിടടിക്കുന്നതുയ കണ്വടിക്ടുളമേളന്നപോളക അങ്ങസ് പറയുന്നതസ് ശരടിയപോയടിരടികപോയ.  ഇവടിളട

പമണ  പടിടടിക്കുന്നുണസ്,  പമണ  കണ്വടികസ്  നടക്കുന്നുണസ്,  അടുതകപോലതപോണസ്

ഇത്രയുയ  വവ്യപോപകമേപോയതസ്.  അതടില്  മകരളതടിളല  മേലീഡടിയ  മുഴുവന

ളപപോളടിറടികലപോയടിട്ടുളള  പപോളട്രപോമനജസ്,  അതസ്  ഹയര  ളലവലടിലളളതല.  മലപോവര

ളലവലടില്  നടക്കുന്നുളണന്നസ്  മകരളതടിളല  മേലീഡടിയ  മുഴുവന
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സപോപടിച്ചുളകപോണടിരടിക്കുകയമല?   ആ  കൂടതടിലപോണസ്  സപോമേപോനവ്യയ  ഉയരന്ന

തരതടില്ളപ്പട ഒരു ളപപോളടിറടികല് ലലീഡറുളട മപരുയ വന്നതസ്,  അതസ് ചപോനലകളടിലയ

പത്രങ്ങളടിലളമേപോളക വരുമമ്പപോള പ്രതടിപക്ഷയ ആ വടിഷയതടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ളകപോണ്ടുവരപോതടിരടിക്കുമമേപോ?  അതുമേപോത്രമേല,  വപോഹനതടിളന്റെ  ഉടമേയപോളണന്നുളണങടില്

തലീരച്ചയപോയുയ  അതസ്  കൂടുതല്  ചരച്ചവരുളമേന്നുളള  കപോരവ്യതടില്  സയശയമുമണപോ;

എങടില്  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മേടിനടിസര  അതുയ  രപോഷലീയ  പപോരടടികള  ഒരുമേടിച്ചസ്

ലഹരടിളകതടിരപോയടി  കവ്യപോമ്പയടിന നടത്തുന്ന ഇഗൗ ഘടതടില് ബെെഹുമേപോനളപ്പട മേനടി

ഇത്ര  പ്രമകപോപടിതനപോയടി  മേറുപടടി  പറഞ്ഞതസ്  എന്തടിനപോളണന്നസ്  എനടികസ്  എത്ര

ആമലപോചടിച്ചടിട്ടുയ മേനസടിലപോകുന്നടില.  അതസ് ഇഗൗ കവ്യപോമ്പയടിളന സഹപോയടിക്കുമമേപോ?  ഇഗൗ

കവ്യപോമ്പയടിളന അതസ് ഒട്ടുയ സഹപോയടിക്കുകയടില. കപോരണയ ഇവടിളട ളപപോളടിറടികലപോയുളള

മചരടിതടിരടിവസ്  ഉണപോകടിയതസ്  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  അവതരടിപ്പടിച്ച  ആളളകപോള

ബെെഹുമേപോനളപ്പട മേനടിയപോളണന്നപോണസ് എനടികസ് മേനസടിലപോകപോന സപോധടിച്ചതസ്.  

ശലീ  .    എയ  .    ബെെടി  .    രപോമജഷസ്:  സര,  ഞപോന  വളളര ശപോന്തനപോയപോണസ്  മേറുപടടി

പറഞ്ഞളതന്നപോണസ്  പ്രതടിപക്ഷമനതപോവതളന്ന പറഞ്ഞതസ്. 

ശലീ  .    പടി  .    ളക  .    കുഞ്ഞപോലടിക്കുടടി:   സര,   പ്രതടിപക്ഷമനതപോവസ്  അകപോരവ്യയ

പടിന്നലീടമല പറഞ്ഞതസ്,  അങ്ങസ് അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനസ്  മേറുപടടി  പറയുമമ്പപോള
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ഇഗൗ  ഒറളപ്പട  മകസസ്  വന്നതടിളനക്കുറടിച്ചസ്  പറഞ്ഞപോല്  മേതടിയപോയടിരുന്നു.

പറഞപറഞ്ഞസ്  അവസപോനയ  ശടിഹപോബെെസ്  തങ്ങള  ട്രസടിളനക്കുറടിച്ചുയ  പറഞ.

എന്തപോണസ് അങ്ങസ് അതുളകപോണസ് ഉമദ്ദേശടിച്ചളതന്നസ് എത്ര ആമലപോചടിച്ചടിട്ടുയ എനടികസ്

മേനസടിലപോകുന്നടില.  ഒരു ളളഡ്രവളറ  മേളറപോരു ളളഡ്രവര പറടിക്കുന്നു,  അയപോളള

വപോഹനതടില് പുകയടിലവച്ചസ് അധടികപോരടികളളളകപോണസ് പടിടടിപ്പടിച്ചുളവന്ന മകസസ്

വന്നതുയ  ഇഗൗ  മകസയ  തമ്മേടില്  തപോരതമേവ്യളപ്പടുതടിയതസ്   വലപോളതപോരു

തപോരതമേവ്യമേപോയടിമപ്പപോയടി,  അതടിളന്റെ  സപോയഗതവ്യയ  മേനസടിലപോകുന്നടില.  ഇഗൗ

സനരഭതടില്  ശടിഹപോബെെസ്  തങ്ങള  ട്രസസ്  എന്ന  മപരുതളന്ന  ളകപോണ്ടുവരപോന

പപോടടിലപോയടിരുന്നു.  കഴടിയുളമേങടില്  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  ളചയര  അകപോരവ്യയ

മരഖയടില്നടിന്നുയ  നലീകടിയപോല്  നന്നപോയടിരുന്നുളവന്ന  അഭടിപ്രപോയമുണസ്.

ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മേനടിമയപോടസ്  ഞപോന  ഒരു  കപോരവ്യയ  മചപോദടികമട,

ളക.എസസ്.ആര.ടടി.സടി  ബെെസടില്  ഇതരളമേപോരു  കപോരവ്യയ  വച്ചുകഴടിഞ്ഞപോല്

വകുപ്പുമേനടി  പ്രതടിയപോകുമമേപോ?  അങ്ങളനയപോകുന്നതുമപപോളലയപോണസ്  ശടിഹപോബെെസ്

തങ്ങള  ട്രസടിളന്റെ  വപോഹനവയ.  എന്നപോല്  അതുമപപോളലയല  അടടിയന്തര

പ്രമമേയതടില്  സൂചടിപ്പടിച്ച  വപോഹനതടിളന്റെ  കപോരവ്യയ,  ആ  വപോഹനയ
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ഉതരവപോദളപ്പട  ഒരപോളുളട  ഓണരഷടിപ്പടിലള്ളതപോണസ്,  അയപോളപോളണങടില്  മുമ്പസ്

മകസകളടില്  പ്രതടിയപോയടിട്ടുള്ള  ആളുമേപോണസ്.  ആ  സപോഹചരവ്യവയ  ട്രസടിളന്റെ

സപോഹചരവ്യവയ  തമ്മേടില്  എങ്ങളനയപോണസ്  തപോരതമേവ്യളപ്പടുതടിയളതന്നസ്

എനടികറടിയടില.

ശലീ  .    എയ  .    ബെെടി  .    രപോമജഷസ്:  സര,  ഒരു  ട്രസടിളന്റെ  ഉടമേസതയുള്ള

വപോഹനമേപോണമലപോ,  ട്രസടിളന്റെ  മപരസ്  ശടിഹപോബെെസ്  തങ്ങള  ട്രസസ്  എന്നപോളണന്നതസ്

ആരുയ  നടിമഷധടികടില,  ഞപോനുയ  അമത  പറഞ്ഞടിട്ടുള.  ആ  വപോഹനതടില്

മേയക്കുമേരുന്നസ്  കടതടിയതടിനസ്  ആര.സടി  ഓണരളകതടിളര

മകളസടുകപോമമേപോളയന്നപോണസ്  അങ്ങസ്  മചപോദടിക്കുന്നതസ്,  അതുതളന്നയപോണസ്  ഞപോനുയ

അമങ്ങപോട്ടുയ മചപോദടിച്ചതസ്.

ശലീ  .    പടി  .    ളക  .    കുഞ്ഞപോലടിക്കുടടി:   സര,  ഇഗൗ പറഞ്ഞ കപോരവ്യവയ  ഇവടിളട

കുറപോമരപോപടിതനപോയ ഷപോനവപോസടിളന്റെ കപോരവ്യവയ ഒരുമപപോളലയപോളണന്നസ് പറയപോന

സപോധടിക്കുമമേപോ?  ഒന്നസ് ശടിഹപോബെെസ് തങ്ങളുളട മപരടിലള്ള ട്രസപോണസ്,  രണപോമേമതതസ്

ഒരു  വവ്യകടിയുളട  മപരടിലള്ളതപോണസ്,  രണ്ടുയ  വവ്യതവ്യസ്തമേപോണസ്.   എന്തപോയപോലയ

ഇതരളമേപോരു  സപോഹചരവ്യതടില്  മേനടിയുളട  പരപോമേരശയ  ഉചടിതമേപോയടില
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എന്നുപറമയണടിവന്നതടില്  ഞങ്ങളകസ്  വടിഷമേമുണസ്,  സപോധടിക്കുളമേങടില്

ബെെഹുമേപോനളപ്പട  ളചയര  അതസ്  മരഖയടില്നടിന്നുയ  ഒഴടിവപോകണളമേന്നസ്

അഭവ്യരതടിക്കുകയപോണസ്.  ലഹരടിളകതടിളര  മയപോജടിച്ചസ്  കവ്യപോമ്പയടിന  നടത്തുന്ന

സപോഹചരവ്യതടില് ഉതരവപോദളപ്പട ഒരു മനതപോവടിളന്റെ മപരസ് ഉയരന്നുവന്നമപ്പപോള

ശലീ.  മേപോതബ്യൂ  കുഴല്നപോടന  അതസ്  അല്പ്പയ  കടുപ്പടിച്ചസ്  പറഞ.   എന്നപോല്

അതടിമനകപോള കടുപ്പടിച്ചുയ ഭടിന്നത ഉണപോക്കുന്ന തരതടിലയ മേറുപടടി പറയുകയുയ

ചരച്ച  അനുവദടികപോതടിരടിക്കുകയുയ  ളചയ  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  തമദ്ദേശസന്വേയയഭരണ

വകുപ്പുമേനടിയുളട നടിലപപോടസ് ലഹരടിളകതടിരപോയ കവ്യപോമ്പയടിളന സയബെെന്ധടിച്ചസ് ഒട്ടുയ

മചരന്നതപോയടിളലന്നസ്  പറമയണടിവന്നതടില്  ഞങ്ങളകസ്  അമങ്ങയറളത

ദുദുഃഖമുണസ്. പ്രസ്തസ്തുത വടിഷയയ ചരച്ച ളചയപോതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചു ഞപോനുയ എളന്റെ

പപോരടടിയുയ വപോകസ്ഒഗൗടസ് ളചയ്യുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനസ്  അവതരണപോനുമേതടി  നടിമഷധടിച്ച  ഗവണ്ളമേന്റെസ്

നടിലപപോടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചസ് ശലീ. പടി. ളക. കുഞ്ഞപോലടിക്കുടടിയുയ അമദ്ദേഹതടിളന്റെ

പപോരടടിയടില്ളപട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടസ് പുറത്തുമപപോയടി)
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ശലീ  .    അനൂപസ്  മജകബെെസ്:   സര,  മകരളതടില്  ലഹരടി  ഉപമഭപോഗയ

വളളരയധടികയ  വരദടിച്ചടിരടിക്കുന്നുളവന്നതടിളന്റെ  അടടിസപോനതടിലപോണസ്  പ്രസ്തുത

വടിഷയവമേപോയടി  ബെെന്ധളപ്പടസ്  ഇഗൗ  സഭയടില്തളന്ന  മൂന്നപോമേളത  അടടിയന്തര

പ്രമമേയയ  ളകപോണ്ടുവന്നടിരടിക്കുന്നതസ്.   ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മേനടി  അമദ്ദേഹതടിളന്റെ

മേറുപടടിയടില്  ഇതടിളന്റെ  കണ്വടിക്ഷന  മററടിളനക്കുറടിച്ചസ്  സൂചടിപ്പടിച്ചു,   2017

മുതലള്ള കണക്കുകള വപോയടിച്ചസ് 92%, 95% എളന്നപോളകയുള്ള കണകസ് പറഞ.

കണ്വടിക്ഷന  മററസ്  കണകപോക്കുമമ്പപോള  ഇവടിളട  കണ്വടികഡസ്

(ശടിക്ഷടികളപ്പടുന്നതസ്)  ആകുന്നതസ്  കവ്യപോരടിയരമേപോരപോണസ്.  പടിടടികളപ്പടുന്നതുയ

ശടിക്ഷടികളപ്പടുന്നതുയ  ലഹരടി  കടത്തുകപോരപോളണന്നതടിനപോല്    ആ  നടിരകപോണസ്

മേനടി  പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്നതസ്.   എന്നപോല്  ഇതടിളന്റെ  ഉറവടിടയ  അമപ്പപോഴുയ  മേളറപോരു

ഭപോഗതസ്  നടില്ക്കുകയപോണസ്,  ആ  മസപോഴസ്  തകരകപോളത  ലഹരടിയുളട

ഇതരതടിലള്ള  വരദന  തടയപോന  യപോളതപോരു  മേപോരഗ്ഗവമേടിളലന്ന  കപോരവ്യമേപോണസ്

ഞങ്ങള ഇവടിളട സൂചടിപ്പടിച്ചതസ്.  ലഹരടി വസ്തുകളുളട മസപോതസടില്നടിന്നുയ അവ

സയസപോനമതയ്ക്കസ്  എത്തുന്നതസ്  നടിയനടിക്കുവപോന

കഴടിയപോളതമപപോകുന്നതുളകപോണപോണസ്  പടിളന്നയുയ  ലഹരടിയുളട  വരദന
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മകരളതടിളല  പല  സലങ്ങളടിലയ  കപോണപോന  കഴടിയുന്നതസ്.  ഇതസ്  നമ്മുളട

വടിദവ്യപോരതടികളളയുയ  ളചറുപ്പകപോളരയുയ  ഏറവയ  കൂടുതല്  ബെെപോധടിക്കുന്നുളവന്ന

ഗുരുതരമേപോയ  വടിഷയമേപോണസ്  നമ്മുളട  മുമ്പടിലള്ളതസ്.  ഒരു  ആര.സടി.  ഓണളറ

അയഗലീകരടികപോനപോയടി  ഇത്രമേപോത്രയ  ആമവശയ  ബെെഹുമേപോനളപ്പട  മേനടി

കപോണടിമകണടിയടിരുന്നടില.  ഇമദ്ദേഹളത സയബെെന്ധടിച്ചസ് ഇതടിനുമുമ്പുയ ആമക്ഷപയ

ഉയരന്നടിട്ടുണസ്,  അകപോരവ്യമേപോണസ്  ഇവടിളട  പ്രതടിപപോദടിച്ചതസ്.  ലഭവ്യമേപോയ

വടിവരമേനുസരടിച്ചസ്  ഷപോനവപോസസ്  എന്ന  വവ്യകടി  കുറകപോരനപോളണങടില്

അമദ്ദേഹതടിളനതടിളര  നടിയമേപരമേപോയ  നടപടടികളടിമലയ്ക്കസ്  നലീമങ്ങണതുണസ്.

കുറപോമരപോപടിത വവ്യകടിളയ സയരക്ഷടിക്കുന്ന നടിലയടില് സപോനത്തുയ അസപോനത്തുയ

പലവപോക്കുകളുയ  ഉതരവപോദളപ്പടവരുളട  ഭപോഗത്തുനടിന്നുയ  ഉണപോകുന്നുളണന്ന

വടിഷയമേപോണസ്  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  വഴടി  ഞങ്ങള  ചൂണടികപോടടിയതസ്.

ഉന്നയടികളപ്പട  വടിഷയയ  ചരച്ചളചയപോതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചസ്  ഞപോന  വപോകഗൗടസ്

ളചയ്യുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനസ്  അവതരണപോനുമേതടി  നടിമഷധടിച്ച  ഗവണ്ളമേന്റെസ്

നടിലപപോടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചസ് ശലീ. അനൂപസ് മജകബെെസ് സഭ വടിടസ് പുറത്തുമപപോയടി)
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(സഭ  വടിടസ്  പുറത്തുമപപോയ  അയഗങ്ങള  അല്പ്പസമേയതടിനുമശഷയ

സഭയടില് തടിരടിളക പ്രമവശടിച്ചു)

                                                                                                                                                                      


