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II അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

പുരരാവസ്തുക്കളുടട മേറവടില് നടതടിയ സരാമ്പതടിക ക്രമേമക്കടട

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  പുരരാവസ്തുക്കള്  എന്ന  മപേരടില്  വവരാജ  സരാധനങ്ങള്

ടടകമേരാറടി  മകരാടടികളുടട  തടടിപയ  സരാമ്പതടിക  തടിരടിമേറടിയയ  നടതടിയ

വവകടിക്കട മുന് മപേരാലസ്പീസട മമേധരാവടി ഉള്ടപ്പെടടയള്ള ഉമദവരാഗസ്ഥര സഹരായയ

നല്കടിയതുമൂലയ സയസ്ഥരാനടത നടിയമേവരാഴ്ചടയക്കുറടിചട ടപേരാതുസമൂഹതടില്

ഉളവരായടിട്ടുള്ളതരായടി  പേറയടപ്പെടുന്ന  ആശങ്ക  സഭരാനടപേടടികള്  നടിരതടിവചട

ചരച  ടചയ്യണടമേന്നരാവശവടപ്പെടട   സരവ്വശസ്പീ  പേടി.  ടടി.  മതരാമേസട,

ടക.  പേടി.  എ.  മേജസ്പീദട,  മമേരാന്സട  മജരാസഫട,  അനൂപേട  മജക്കബട,

മേരാണടി  സടി.  കരാപ്പെന്,  ശസ്പീമേതടി  ടക.  ടക.  രമേ  എന്നസ്പീ  ബഹുമേരാനടപ്പെട

അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകരാരയ മനരാടസ്പീസട നല്കടിയടിട്ടുണട. 

മുഖവമേനടി (ശസ്പീ  .   പേടിണറരായടി വടിജയന്): സര, പുരരാവസ്തു എന്ന മപേരടില്

വവരാജസരാധനങ്ങളുണരാക്കടി പ്രദരശടിപ്പെടിചട മകരാടടികളുടട തടടിപയ സരാമ്പതടിക

തടിരടിമേറടിയയ നടതടിയ മമേരാന്സണ് മേരാവുങ്കലടിടന സയബനടിചട സരക്കരാരടിനട

06-09-2021-നരാണട  പേരരാതടി  ലഭടിചതട.  അതടിടന്റെയടടിസ്ഥരാനതടില്

23-09-2021-നട മകസട രജടിസ്റ്റര ടചയട അമനന്വേഷണയ ആരയഭടിക്കുകയണരായടി.
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ഇക്കരാരവതടില് മുന്കൂര ജരാമേവയ മതടടി രക്ഷടപ്പെടരാനുള്ള പ്രതടിയടട ശമേടത

മകരാടതടിയടില്തടന്ന  പ്രതടിമരരാധടിക്കുന്നതടിനുയ  മപേരാലസ്പീസടിനട  കഴടിഞടിട്ടുണട.

വവകമേരായ  ടതളടിവുകളുടട  അടടിസ്ഥരാനതടില്  25-09-2021-നട  പ്രതടിടയ

മപേരാലസ്പീസട  അറസ്റ്റട ടചയ്യുകയയ ടചയടിട്ടുണട.  പ്രതടി ഇമപ്പെരാഴയ മപേരാലസ്പീസടിടന്റെ

കസ്റ്റഡടിയടിലരാണട.   പുരരാവസ്തുക്കള്  സൂക്ഷടിക്കുന്നു  എന്നട  കരുതടപ്പെടുന്ന

സ്ഥലതട  സന്വേരാഭരാവടികമേരായയ  ആളുകള്  സന്ദ രശടിക്കുക  പേതടിവരാണട.

ആടരലരായ  സന്ദരശടിച്ചുടവന്നുയ  ആടരലരായ  അവടിടട  ദടിവസങ്ങമളരാളയ

തങ്ങടിടയന്നുയ ചടികടിത്സയട വടിമധയമേരായടിടയന്നുയ അവകരാശടപ്പെടുന്നതുടമേലരായ

സഭയട  മേരാത്രമേല  മകരളതടിടല  ജനങ്ങള്ക്കുയ  അറടിയരാവുന്ന  കരാരവമേരാണട,

അതടിടന്റെ വടിശദരായശങ്ങളടിമലയട ഇമപ്പെരാള് ഞരാന് കടക്കുന്നടില.  ആടരരാടക്ക

എന്തടിടനരാടക്ക  മപേരായടി  എന്നുള്ളതട  മപേരാലസ്പീസട  അമനന്വേഷടിമക്കണ

കരാരവമേരാണട.  എന്നരാല്  പ്രമമേയതടിടന്റെ  വടിശദസ്പീകരണക്കുറടിപ്പെടില്

പേരരാമേരശടിക്കുന്നതുമപേരാടല മുന് ഡടി.ജടി.പേടി.യടട സന്ദരശനയ കഴടിഞ ഉടടന

ഇവരുടട പ്രവരതനടത സയബനടിചട അമനന്വേഷടിക്കുന്നതടിനട  PHQ Letter

No.T16005/2019  dtd.21-12-2019-നട  ഇന്റെലടിജന്റെടസടിനട  നല്കുകയയ

അതടിടന്റെ  അടടിസ്ഥരാനതടില്  സയസ്ഥരാന  ഇന്റെലടിജന്റെടസട  ഇതുസയബനടിചട
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അമനന്വേഷടിക്കുകയയ സയസ്ഥരാന മപേരാലസ്പീസടിനട  റടിമപ്പെരാരടട  നല്കുകയയ ടചയ.

ഇന്റെലടിജന്റെടസട  ഓഫസ്പീസടില്നടിന്നുയ  ലഭടിച  പേരരാമേരശതടിടന്റെ

അടടിസ്ഥരാനതടില്  സയസ്ഥരാന  മപേരാലസ്പീസട  മമേധരാവടി  05-02-2020-നട

എന്മഫരാഴടടമേന്റെട ഡയറക്ടരക്കട D.O. Letter No.T16005/2019 PHQ എന്ന

നമ്പര  പ്രകരാരയ  കതട  നല്കടിയതരായരാണട  റടിമപ്പെരാരടട  ലഭടിചടിരടിക്കുന്നതട.

പ്രസ്തുത  വവകടിടയ  സയബനടിചട  കൂടുതല്  അമനന്വേഷണതടിമലയട

കടക്കുകയരാണട  മപേരാലസ്പീസട  ടചയതട  എന്നരാണട  ഇതടില്നടിന്നുയ

വവകമേരാക്കുന്നതട.  അലരാടത  സുഖചടികടിത്സയട  തങ്ങുകയല  ഉണരായതട.

ശബരടിമേലയടിടല ആചരാരനുഷരാനങ്ങടള സയബനടിച ടചമമ്പരാല വവരാജമേരായടി

ഉണരാക്കടി  ജനങ്ങടള  കബളടിപ്പെടിക്കരാന്  സരക്കരാര  ശമേടിച്ചുടവന്ന  വരാദയ

വസ്തുതകളുമേരായടി  ബനമേടിലരാതതരാണട.  ഇതരയ  കരാരവങ്ങടളലരായ

അമനന്വേഷണതടിടന്റെ പേരടിധടിയടില് വരുന്നുടവന്നതടിനരാല് അതട സയബനടിചട

കൂടുതല്  കരാരവങ്ങള്  വവകമേരാക്കരാനരാകടില.   ഏടതരാരു  വവകടിയയ  തടന്റെ

ജസ്പീവനുയ  സന്വേതടിനുയ  സയരക്ഷണയ  ആവശവടപ്പെട്ടുടകരാണട  മപേരാലസ്പീസടിനട

പേരരാതടി  നല്കടിയരാല്  അതടിടന്റെ  അടടിസ്ഥരാനതടില്  ആ  പ്രമദശതട  ഒരു

പ്രമതവക  ശദ്ധ  മപേരാലസ്പീസട  നല്കുക  പേതടിവരാണട.   പ്രമതവകടിച്ചുയ  ഇതരയ
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സയശയങ്ങള്  നടിലനടില്ക്കുന്ന  ഒരരാള്  ഉള്ടക്കരാള്ളുന്ന  മമേഖല

ശദ്ധയടില്വയ്ക്കുക  എന്നതട  മപേരാലസ്പീസട  സരാധരാരണ  ടചയവരുന്ന

നടപേടടിയമേരാണട.  മകസ്സമനന്വേഷണതടിടന്റെ ഭരാഗമേരായടി  ടടക്രയ  നയ.260/2021,

261/2021,  262/2021,  263/2021  എന്നസ്പീ നമ്പറുകളടില് മപേരാലസ്പീസട  മകസട

രജടിസ്റ്റര ടചയട കഴടിഞടിട്ടുണട.  ടടക്രയ ബരാഞട രജടിസ്റ്റര ടചയ മകസുകളുടട

അടടിസ്ഥരാനതടില്  മമേരാന്സണ്  മേരാവുങ്കല്  സൂക്ഷടിച്ചുവരുന്ന  പുരരാവസ്തുക്കടള

സയബനടിച്ചുയ  DRDO  മരഖകടളക്കുറടിച്ചുയ  അമനന്വേഷടിക്കരാന്

ആരക്കടിമയരാളജടിക്കല്  സരടവ്വ  ഓഫട  ഇന്തവമയരാടുയ  ആരക്കടിമയരാളജടിക്കല്

വകുപ്പെടിമനരാടുയ  ഡടി.ആര.ഡടി.ഒ.മയരാടുയ  ആവശവടപ്പെടട  കതട  നല്കടിയടിട്ടുണട.

ഇഇൗ വകുപകളുടട റടിമപ്പെരാരടട ലഭടിക്കുന്ന മുറയട അവടയക്കുറടിച്ചുയ അമനന്വേഷണയ

നടന്നുവരടികയരാണട.  അമനന്വേഷണയ  കൂടുതല്  ഉഇൗരജടിതമേരാക്കുന്നതടിടന്റെ

ഭരാഗമേരായടി ടടക്രയ ബരാഞട ടഎ.ജടി.  സരജന് കുമേരാറടിടന്റെ മനതൃതന്വേതടില് ഒരു

പ്രമതവക  അമനന്വേഷണ  സയഘടത  നടിമയരാഗടിച്ചുടകരാണട  കൂടുതല്

ഉഇൗരജടിതമേരായ  അമനന്വേഷണതടിമലയട  സരക്കരാര  കടക്കുന്നുണട.

മമേല്പ്പെറഞവ കൂടരാടത എറണരാകുളയ  മുളന്തുരുതടി  സന്വേമദശടിയരായ മജരാബട

പേസ്പീറ്റര എന്നയരാള്ക്കട കരാര നല്കരാടമേന്നട വരാഗരാനയ ടചയട  1,43,000/-  രൂപേ
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തടടിടയടുതതടിനട  പേരാലരാരടിവടയ  മപേരാലസ്പീസട  മസ്റ്റഷനടില്  ടടക്രയ

നയ.145/2005  ആയടി ഒരു മകസട രജടിസ്റ്റര ടചയടിട്ടുണട.  ബരാങ്കടില് മലരാണ്

ഉണരായടിരുന്നരാല്  കരാര  നല്കരാടമേന്നട  വരാഗരാനയ  ടചയട  4  ലക്ഷയ  രൂപേ

തടടിടയടുത്തുടവന്ന പേരരാതടിയടിമന്മേല് പേടിറവയ മപേരാലസ്പീസട മസ്റ്റഷനടില് ടടക്രയ

നയ.193/2005 ആയടി മേടറ്റരാരു മകസുയ രജടിസ്റ്റര ടചയടിട്ടുണട.  അതുകുടരാടത 25

മകരാടടി  രൂപേ  നല്കരാടമേന്നട  വരാഗരാനയ  ടചയട  6,27,00,000/-  രൂപേ

തടടിടയടുതതരായടി പേന്തളയ സന്വേമദശടി രരാമജന്ദ്രന്പേടിള്ളയടട പേരരാതടിയടിമന്മേല്

പേന്തളയ  മപേരാലസ്പീസട  മസ്റ്റഷനടില്  ടടക്രയ  നയ.1823/2020  പ്രകരാരയ  മേടറ്റരാരു

മകസുയ  രജടിസ്റ്റര  ടചയടിട്ടുണട.   ടടലയഗടിക  പേസ്പീഡനതടിനടിരയരായ

ടപേണ്കുടടിമയരാടട  മകസട  പേടിന്വലടിക്കണടമേന്നരാവശവടപ്പെടട

ഭസ്പീഷണടിടപ്പെടുതടിടയന്ന  പേരരാതടിയടിമന്മേല്  എറണരാകുളയ  ടഇൗണ്  സഇൗതട

മപേരാലസ്പീസട മസ്റ്റഷനടില് ടടക്രയ നയ.210/2021 ആയടി മേടറ്റരാരു മകസുമുള്ടപ്പെടട

നരാലട  മകസുകള്  മമേരാന്സണ്  മേരാവുങ്കലടിടനതടിടര  മലരാക്കല്  മപേരാലസ്പീസട

ഇതടിനുപുറടമേ  രജടിസ്റ്റര  ടചയടിട്ടുണട.   മപേരാലസ്പീസട  അമനന്വേഷണതടിടന്റെ

പേരടിധടിയടില്  നടില്ക്കുന്ന  ഇതരടമേരാരു  വടിഷയയ  ഇഇൗ  ഘടതടില്

നടിയമേസഭയടില് സഭ നടിരതടിവചട ചരച ടചയ്യുന്നതട ഉചടിതമേരാകടില എന്നരാണട
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അറടിയടിക്കരാനുള്ളതട.

ശസ്പീ  .    പേടി  .    ടടി  .    മതരാമേസട:  സര,  സയസ്ഥരാനടത  മുന്  മപേരാലസ്പീസട

മമേധരാവടിയള്ടപ്പെടടയള്ള  ഉന്നത  മപേരാലസ്പീസുമദവരാഗസ്ഥര,  പുരരാവസ്തു  എന്ന

മപേരടില് വവരാജസരാധനങ്ങള് ടടകമേരാറടി  മകരാടടികളുടട  തടടിപയ  സരാമ്പതടിക

തടിരടിമേറടിയയ  നടതടിയ  മമേരാന്സണ്  മേരാവുങ്കല്  എന്ന  വവകടി  നടതടിയ

ടഞടടിക്കുന്ന  വടിവരങ്ങള്ക്കട  കരാവല്  ഏരടപ്പെടുതടിയടിരടിക്കുന്ന  ഒരു

സരാഹചരവമേരാണുണരായടിരടിക്കുന്നതട.   ഇഇൗ  രഹസവ  വടിവരയ  ഇന്റെലടിജന്റെടസട

വടിഭരാഗതടിനട വരഷങ്ങള്ക്കുമുന്മപേ ലഭടിചടിരുന്നു. എന്നരാല് ഇതട കണടിടലന്നട

നടടിക്കുകയരാണട  മപേരാലസ്പീസട  ടചയതട.   ഇന്റെലടിജന്റെടസട അമനന്വേഷണയ

ആവശവടപ്പെടുന്നതടിനട  ഏതരാനുയ  മേരാസയമുമ്പട  മപേരാലസ്പീസട  മമേധരാവടിയരായടിരുന്ന

ശസ്പീ.  മലരാ കട നരാഥട  ടബഹ്റ  അടക്കയ  ശസ്പീ.  മമേരാന്സന്  മേരാവുങ്കലടിടന്റെ  വസ്പീടട

സന്ദരശടിക്കുകയയ  മഫരാമടരാടയടുക്കുകയയ  ടചയടിരുന്നു.  ആ

മഫരാമടരാകള്മപേരാലയ  ശസ്പീ.  മമേരാന്സന് മേരാവുങ്കല് ദുരുപേമയരാഗയ  ടചയടവന്നട

പേറയന്നു. ഇഇൗ സന്ദരശനതടിനട പേടിന്നരാടലയരാണട അമദ്ദേഹതടിടനതടിടരയള്ള

രഹസവ  വടിവരങ്ങള്  ലഭടിചതുയ  ഇന്റെലടിജന്റെടസട പേരടിമശരാധന

ആവശവടപ്പെടുന്നതുടമേന്നരാണട  വടിവരയ.   എന്നരാല് പുരരാവസ്തു  വവരാപേരാരതടിനട



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

7

ടടലസന്സ്സടിലരാടത  തടടിപകരാരനരാടണന്നട  ടതളടിഞതടിനുമശഷവുയ  ശസ്പീ.

മമേരാന്സന്  മേരാവുങ്കലടിടന്റെ  വസ്പീടടിനട  മപേരാലസ്പീസട  സയരക്ഷണടമേരാരുക്കരാന്  മുന്

മപേരാലസ്പീസട  മമേധരാവടി  ഉതരവടിട്ടുടവന്നതട  ദുരൂഹമേരാണട.   മപേരാലസ്പീസട

ടപേമടരാളടിയഗയ  മഗറ്റടിടല  ബസ്പീറ്റട  മബരാകട  സുരക്ഷയമേരാണട  ശസ്പീ.  മമേരാന്സന്

മേരാവുങ്കലടിടന്റെ  വവരാജ  പുരരാവസ്തു  മശഖരണതടിനട  മപേരാലസ്പീസട

ഏരടപ്പെടുതടിയതട.  ഇമപ്പെരാള്  10  മകരാടടി രൂപേ തടടിടയടുത്തുടയന്ന മകസ്സടില്

ശസ്പീ.  മമേരാന്സന്  മേരാവുങ്കലടിടന  അറസ്റ്റട  ടചയടിരടിക്കുകയരാണട.   7  മകരാടടി

രൂപേമയരാളയ തടടിടയടുത മേടറ്റരാരു പേരരാതടിയയ നടിലവടിലണട.  ശസ്പീ. മമേരാന്സന്

മേരാവുങ്കലടിടനതടിടര  മചരതല  മപേരാലസ്പീസട  മസ്റ്റഷനടില്  രജടിസ്റ്റര  ടചയ

പേരരാതടിയടില് ടഎ.ജടി.  അടക്കയ ഇടടപേട്ടുടവന്നട  ടതളടിഞടിരടിക്കുന്നു.  ശസ്പീ.

മമേരാന്സന്  മേരാവുങ്കലടിടന്റെ  വസ്പീടടില്  പ്രതടിമരരാധ  മേനരാലയതടിനട  കസ്പീഴടിലള്ള

Defence Research and Development Organisation  (DRDO)  മരഖകള്

കടണതടിടയന്ന  ടഞടടിപ്പെടിക്കുന്ന  വടിവരവുമുണട.   ശബരടിമേലയടിടല

ആചരാരരാനുഷരാനങ്ങടളക്കുറടിചട  പ്രതടിപേരാദടിക്കുന്ന  ടചമമ്പരാല

വവരാജമേരായണരാക്കടിടയന്നുയ ജനങ്ങടള കബളടിപ്പെടിക്കരാന് ഉപേമയരാഗടിച്ചുടവന്നുയ

ഇതടിടന  സരക്കരാരുയ  മദശരാഭടിമേരാനടിയയ  ടടകരളടിയയ  വലടിയമതരാതടില്
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പ്രചരണയ  ടകരാടുതട  ശബരടിമേല  വടിഷയവുമേരായടി  ബനടപ്പെടുതടി

ദുരുപേമയരാഗയ  ടചയടിട്ടുമണരാടയന്നുടമേരാടക്കയള്ള  ഗരുതരമേരായ

സയശയങ്ങളരാണട  ഇന്നട  മകരള  സമൂഹതടില്  ഉയരന്നുവന്നടിരടിക്കുന്നതട.

ബഹുമേരാനടപ്പെട മുഖവമേനടി പേറഞട തുടങ്ങടിയതട  06-09-2021-ല് മേരാത്രമേരാണട

ഇഇൗ കരാരവയ എടന്റെ ശദ്ധയടില്ടപ്പെടടതന്നരാണട.  അമപ്പെരാള് അങ്ങട വലടിടയരാരു

കുറ്റയ  കൂടടി  ടചയടിരടിക്കുകയരാണട.   22-05-2019-ടല   ഇന്റെലടിജന്റെടസട

എ.ഡടി.ജടി.പേടി.-യടട റടിമപ്പെരാരടട തരാന് കണടിടലന്നരാണട അമദ്ദേഹയ പേറയന്നതട.

രണട  വരഷയ  മുമ്പട   ഇത്രയയ  ഗരുതരമേരായ  ഒരു  റടിമപ്പെരാരടട  അമങ്ങയ്മക്കരാ

അടലങ്കടില് അങ്ങയടട  ഓഫസ്പീസടിമനരാ  കടിടടിയടിടട  അങ്ങട  പേറയന്നു  06-09-

2021-നരാണട  ഇഇൗ  കരാരവയ  അറടിയന്നടതന്നട.  ഇതട  സഭയടില്

ഞങ്ങമളരാടടരാടക്ക  പേറയരാന്  ടകരാള്ളരായ  പേടക്ഷ  ആളുകള്

വടിശന്വേസടിക്കണടമേന്നട  നടിരബനമേടില.   ഇന്റെലടിജന്റെടസട  അമനന്വേഷണയ

ആവശവടപ്പെടുന്നതടിനട ഏതരാനുയ മേരാസയ മുമ്പട മപേരാലസ്പീസട മമേധരാവടിയരായടിരുന്ന

ശസ്പീ.  മലരാ കട നരാഥട  ടബഹ്റ   ശസ്പീ.  മമേരാന്സന്  മേരാവുങ്കലടിടന്റെ  വസ്പീടട

സന്ദരശടിചടിരുന്നു.  അക്കരാലതട  മേലപറയ  എസട.പേടി.-  ആയടിരുന്ന

ഉമദവരാഗസ്ഥടന്റെ  വടിവരാഹതടില്  പേടങ്കടുക്കരാന്
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ടകരാചടിയടിടലതടിയമപ്പെരാഴരായടിരുന്നു  അതട.   മപേരാലസ്പീസട  ആസ്ഥരാനതട

എ.ഡടി.ജടി.പേടി. ശസ്പീ. മേമനരാജട എബഹരാമുയ ഒപ്പെമുണരായടിരുന്നു.  ആ ചടിത്രങ്ങള്

ഇമപ്പെരാള് സമൂഹ മേരാധവമേങ്ങളടില് പ്രചരടിക്കുന്നുണട.  ഇതടിനട പേടിന്നരാടലയരാണട

ശസ്പീ.  മമേരാന്സന് മേരാവുങ്കലടിടന്റെ രഹസവ വടിവരങ്ങള് ലഭടിചതുയ ഇന്റെലടിജന്റെടസട

പേരടിമശരാധന  ആവശവടപ്പെടതുടമേന്നരാണട  വടിവരയ.   ഒരു  ലക്ഷയ  മകരാടടി

രൂപേയടിലധടികയ  മൂലവമുടണന്നട  അവകരാശടപ്പെടട  വവരാജ  പുരരാവസ്തുക്കള്

ടടകവശയ  വചടിരടിക്കുന്ന  അന്തരാരരാഷ്ട്ര  തടടിപകരാരനരാടണന്നട  എ.ഡടി.ജടി.പേടി.

നല്കടിയ റടിമപ്പെരാരടട അടലങ്കടില് മുന്നറടിയടിപ്പെടില് ഡടി.ജടി.പേടി. ആയടിരുന്ന ശസ്പീ.

മലരാ കട നരാഥട ടബഹ്റ ശസ്പീ.  മമേരാന്സന് മേരാവുങ്കലടിനട മപേരാലസ്പീസട സയരക്ഷണയ

ഏരടപ്പെടുതടിയതട  ഇഇൗ  റടിമപ്പെരാരടടിനട  മശഷമേരാണട.  ഇതടിടന്റെ

നരാള്വഴടിടയന്തരാടണന്നട  മചരാദടിചരാല്  2019 മമേയട  11-നട  എസട.പേടി.-യടട

വടിവരാഹതടിനട  വന്നടിടട  ശസ്പീ.  മലരാ കട നരാഥട  ടബഹ്റ  ശസ്പീ.  മമേരാന്സന്

മേരാവുങ്കലടിടന്റെ വസ്പീടടിടലതടി.  ശസ്പീ.  മലരാ കട നരാഥട ടബഹ്റ മമേരാശയടട വടടിയയ

പേടിടടിചട  ടടിപ  സുൽതരാടന്റെ  കമസരയടില്  ഇരടിക്കുന്നു  ടതരാടടുതട  വരാളുയ

പേരടിചയയ പേടിടടിചട ശസ്പീ. മേമനരാജട എബഹരാമുയ നടില്ക്കുന്നു. 

(പേത്ര വരാരത ഉയരതടിക്കരാടടി)  (...ബഹളയ....) ഇവമരരാടട മേടിണരാതടിരടിക്കരാന്
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പേറയണയ.  

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ടടമേക്കട അമങ്ങയരാണട.  അങ്ങട സയസരാരടിക്കു.  അമദ്ദേഹയ

സയസരാരടിക്കടട തടസ്സടപ്പെടുമതണ.  

ശസ്പീ  .    പേടി  .    ടടി  .    മതരാമേസട:  സര,  മകരാടസ്മെറ്റടികട  സരജന്  എന്നട

അവകരാശടപ്പെടുന്ന  ശസ്പീ.  മമേരാന്സന്  മേരാവുങ്കല്  അന്തരാരരാഷ്ട്ര

തടടിപകരാരനരാടണന്നട മമേയട  18-നട എ.ഡടി.ജടി.പേടി.-യടട മുന്നറടിയടിപ്പെട.  മമേയട

22-നട  വടിശദമേരായടി  അമനന്വേഷടിക്കുടമേന്നട  ഇന്റെലടിജന്റെടസട  മമേധരാവടിക്കട

എ.ഡടി.ജടി.പേടി.-യടട  നടിരമദ്ദേശയ.   മമേയട  30-നട  അമൂലവമേരായ  പുരരാവസ്തു

മശഖരങ്ങള്ക്കട  മേമ്യൂസടിയതടില് മപേരാലസ്പീസട  സയരക്ഷണയ മവണടമേന്നട  ശസ്പീ.

മലരാ കട നരാഥട ടബഹ്റയട ശസ്പീ.  മമേരാന്സന് മേരാവുങ്കലടിടന്റെ കതട.  ജൂണ് 13-നട

പുരരാവസ്തു മശഖരങ്ങള്ക്കുയ വസ്പീടടിനുയ സയരക്ഷണയ നല്കരാന് ടകരാചടി സടിറ്റടി

മപേരാലസ്പീസട  കമസ്പീഷണരക്കട  ശസ്പീ.  മലരാ കട നരാഥട  ടബഹ്റയടട  ഉതരവട.

പേകരപ്പെട ഇന്റെലടിജന്സട മമേധരാവടിക്കുയ.  ജൂണ് 18-നട മചരതലയടിടല വസ്പീടടിനട

സയരക്ഷണയ നല്കരാന് ശസ്പീ.  മലരാ കട നരാഥട  ടബഹ്റയടട  ഉതരവട.   അതട

ഇന്റെലടിജന്റെടസട  മമേധരാവടിക്കുയ.   മചരതലയടിടല  വസ്പീടടിനട  സയരക്ഷണയ

നല്കരാന് ആലപഴ എസട.പേടി.-ക്കട  നടിരമദ്ദേശയ.  പേടിന്നരാടല  2020  ജനുവരടി-
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ടഫബ്രുവരടിയടില്  പുരരാവസ്തു  വവരാപേരാരതടിനട  ടടലസന്സടിലരാത

തടടിപകരാരനരാടണന്നുയ  സരാമ്പതടിക  ഇടപേരാടുകള്  ദുരൂഹമേരാടണന്നുമുള്ള

വടിശദമേരായ  ഇന്റെലടിജന്റെടസട  റടിമപ്പെരാരടട.   അടുതതട  പുതടിയ  ഡടി.ജടി.പേടി.-ക്കട

ശസ്പീ. മമേരാന്സന് മേരാവുങ്കല് അവരാരഡട ടകരാടുക്കുന്നു.  അടുതതട മലരാക മകരള

സഭയടിടല  പ്രവരാസടി  മേലയരാളടി  യവതടി  മപേരാലസ്പീസടിനുയ  ശസ്പീ.  മമേരാന്സന്

മേരാവുങ്കലടിനുമുള്ള  ഇടനടിലക്കരാരടിയരായടി  പ്രവരതടിച്ചുടവന്നട

വടിചരാരടിമക്കണടിയടിരടിക്കുന്നു.  ഇറ്റലടിയടില് തരാമേസടിക്കുന്ന ഇവര മലരാക മകരള

സഭയടട  പ്രതടിനടിധടിയരാണട.   മലരാക  മകരള  സഭയടിടല  350  മപേരടില്

ഇറ്റലടിയടില്നടിന്നട  വന്ന  ഏക  വനടിതയരാണടിവര.   ടടസബര  ടസകമ്യൂരടിറ്റടി

മകരാണ്ഫറന്സട  ടകരാക്കൂണടില്  ഇവര  എങ്ങടന  പേടങ്കടുക്കുയ,  മുഖവമേനടി?

എറണരാകുളയ  ഹയരാതടില്  നടന്ന  മപേരാലസ്പീസടിടന്റെ  ഏറ്റവുയ  സുപ്രധരാനമേരായ

ടകരാക്കൂണ്  മേസ്പീറ്റടിയഗടില്  എങ്ങടനയരാണട  ഇഇൗ  യവതടിയയ  ശസ്പീ.  മമേരാന്സന്

മേരാവുങ്കലയ  പേടങ്കടുക്കുക.   നമ്മുടട  ഡടി.ജടി.പേടി.-മയരാടടരാപ്പെയ  ഏഴട  എസട.പേടി.-

മേരാരുയ രണട ഡടി.ടഎ.ജടി.-മേരാരുയ രണട ടഎ.ജടി.-മേരാരുയ അമദ്ദേഹതടിടന്റെതടന്ന

സ്റ്റരാബട മപേരാടല  പ്രവരതടിക്കുന്നുണട,  ഇവരരാരുയ  പേടങ്കടുതടിടടില.

അവരക്കരാരക്കുയ  പ്രമവശടിക്കരാന്  കഴടിയരാത  ടകരാക്കൂണ്  സമമളനതടില്
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എങ്ങടനയരാണട  ഇവര  പേടങ്കടുക്കുക?   കവരാമേറ,  അയഗരക്ഷകര,  മപേരാലസ്പീസട

കരാവല്,  മപേരാലസ്പീസട പേരരാതടിടപ്പെടടി,  ശബരടിമേല ടചമമ്പരാടട മരഖ,  മയശുവടിടന

ഒറ്റരാന് യൂദരാസടിനട ടകരാടുത ടവള്ളടിക്കരാശടിടന്റെ രടണണയ, തടിരുവസ്ത്രതടിടന്റെ

ഒരു ടചറടിയ കഷയ,  മയശു ടവള്ളയ വസ്പീഞരാക്കടിയ കല്ഭരണടി,  മമേരാശയടട

വടടി,  ഛത്രപേതടി  ശടിവരാജടിയടട  സന്വേകരാരവ  ഭഗവത്ഗസ്പീത,  ഒഇൗറയഗമസബടിടന്റെ

മുദ്രമമേരാതടിരയ,  4500  വരഷയ  പേഴക്കമുള്ള  ദരാരുശടില്പേയ,  ശസ്പീനരാരരായണ

ഗരുവടിടന്റെ  ഉഇൗന്നുവടടി,  650  കടി.ഗരാമുള്ള  പേഞമലരാഹയ  ടപേരാതടിഞ  നന്ദടി

ശടില്പേയ,  ടടമേസൂര ടകരാടരാരതടിടന്റെ ആധരാരയ,  തടിരുവടിതരായകൂര രരാജരാവടിടന്റെ

ആധരാരയ  ഇങ്ങടന  മുഴവന്  തടടിപ്പെരാണട  ഇവടിടട  നടന്നതട.   ഞരാന്

ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടിമയരാടട  മചരാദടിക്കുന്നു,  തടടിപകരാരുടട  വടിളയരാടയ

ഇവടിടട  നടക്കുകയമല.   അങ്ങയടട  അഞട  വരഷക്കരാലടത  നടിരവധടി

തടടിപകള്  പുറത്തുവന്നു.   ശസ്പീ.  ഇ.  പേടി.  ജയരരാജടന്റെ  ബന്ധു  നടിയമേനയ,

ബ്രൂവറടി-ഡടിസ്റ്റടിലറടി  അഴടിമേതടി,  സടിയഗര  അഴടിമേതടി,  പേമ്പരാ  മേണല്  കടതട

അഴടിമേതടി,  ടബവട  കമ്യൂ ആപ്പെട,  ശസ്പീ.  ടക.  ടടി.  ജലസ്പീലടിടന്റെ ബന്ധു നടിയമേനയ,

സന്വേരണ കടതട, ടടലഫട മേടിഷന് ഏടതങ്കടിലയ ഒന്നടിനട അമനന്വേഷണയ നടതടി

സതവസനമേരായ  റടിമപ്പെരാരടട  ഇഇൗ  സഭയട  ടകരാടുമതരാ!   ജനങ്ങള്ക്കട
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ടകരാടുമതരാ.   (...ബഹളയ....)  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷയസസ്പീടറ

എടന്നടകരാടണരാന്നുയ പേറയടിപ്പെടിക്കരുതട.  

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  അമങ്ങരാട്ടുമനരാക്കടി  സയസരാരടിചരാല്  പ്രമലരാഭനയ  കൂടുയ.

ഇമങ്ങരാട്ടുമനരാക്കടി സയസരാരടിക്കു.  

ശസ്പീ  .    പേടി  .    ടടി  .    മതരാമേസട:  സര,  ബഹുമേരാനടപ്പെട  ടചയര  അമങ്ങരാടട

മനരാക്കണയ. അവടിടടടയരാന്നട നടിയനടിക്കരാനുയ പേഠടിക്കണയ. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങട അവമരരാടല സയസരാരടിമക്കണതട ഇമങ്ങരാടരാണട.   

ശസ്പീ  .    പേടി  .    ടടി  .    മതരാമേസട:  സര,  തടടിപകരാരുടട  വടിളയരാടക്കരാലയ  ശസ്പീ.

പേടിണറരായടി  വടിജയടന്റെ  കരാലമേരായടി  മേരാറുന്നു.  തടടിപകരാടരലരായ

കറങ്ങടിതടിരടിഞട  അങ്ങയടട  അടുത്തുതടന്ന  വരുന്നതട  എന്തുടകരാണരാണട.

മമേരാശയടട  വടടിയയ  പേടിടടിചട  ടടിപ  സുല്തരാടന്റെ  കമസരയടില്  ഇരടിക്കുന്ന

അങ്ങയടട  വടിനസ്പീതവടിനയന്  ശസ്പീ.  മലരാ കട നരാഥട  ടബഹ്റയടട  ശമ്പളയ

പുതുക്കടി നടിശ്ചയടിക്കരാനരാണട ടമേനടിഞരാന്നട 03.10.2021-ല് അങ്ങട ഇഇൗ ഒപ്പെട

ഇടടിരടിക്കുന്നതട.   (ഓരഡര  ഉയരതടിക്കരാടടി)  03.10.2021-ല്  ശസ്പീ.

മലരാ കട നരാഥട  ടബഹ്റയടട  ശമ്പളയ  ലക്ഷകണക്കടിനട  രൂപേ

പുതുക്കടിടകരാടുക്കുന്ന  ഫയലടിനട  ഒപ്പെടിടുന്നതടിനുപേകരയ  അയരാടള  പേടിടടിചട
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പുറതരാക്കരാന് ഉതരവടിടരാന് ആ ടടകയട കരുത്തുണരാകണമേരായടിരുന്നു. അതട

അങ്ങട  ടചയടില.   എ.ജടി.-യടട  റടിമപ്പെരാരടട  വന്നു.   150  മകരാടടി  രൂപേയടട

മപേരാലസ്പീസട  നവസ്പീകരണ  പ്രവരതനങ്ങളടില്  ഗരുതരമേരായ  ക്രമേമക്കടുടണന്നട

പേറഞ.  വടിഴടിഞയ തുറമുഖതടിടന്റെ സടി ആന്റെട എ.ജടി. റടിമപ്പെരാരട്ടുവന്ന പേടിമറ്റ

ദടിവസയ അങ്ങട  ജുഡസ്പീഷവല് അമനന്വേഷണമേടിടമലരാ.   എന്തുടകരാണരാണട  ഇഇൗ

ഡടി.ജടി.പേടി.-ടക്കതടിടര  സടി  ആന്റെട  എ.ജടി.  റടിമപ്പെരാരട്ടുവന്നടിടട  അങ്ങട  കമേ

എടന്നരാരു അക്ഷരയ മേടിണരാതതട.  മകന്ദ്ര സരക്കരാര സടി.ബടി.ടഎ. തലവടന

പുതടിയതരായടി  നടിയമേടിക്കരാന്  ആമലരാചടിചമപ്പെരാള്  ശസ്പീ.  നമരന്ദ്ര  മമേരാദടിയടട

ഒന്നരായ മപേരുകരാരനരായടിരുന്നു ശസ്പീ.  മലരാ കട നരാഥട ടബഹ്റ.  സുപ്രസ്പീയ മകരാടതടി

ഇടടപേടതുടകരാണട നമള് രക്ഷടപ്പെട്ടു.  സടി.ബടി.ടഎ.  ഡയറക്ടറരാകരാന്  ശസ്പീ.

നമരന്ദ്ര മമേരാദടിയയ ബടി.ടജ.പേടി.-യയ സയഘപേരടിവരാറുയ കണ്ടുപേടിടടിചയരാള് തടന്ന

അങ്ങയടട  ഏറ്റവുയ  വലടിയ  വടിശന്വേസ്തനരായടി  ടക.എയ.ആര.എല്.-ല്

കുതടിയടിരടിക്കുന്നടതങ്ങടനയരാണട.   നടിങ്ങള് മേറുപേടടി  പേറയണയ.   നടിങ്ങള്

പേറഞരാല്  അടുത  പേറമ്പടില്മപ്പെരാലയ  നടിങ്ങളുടട  തല  കരാണടില.

മചരാദടിക്കരാന് തമന്റെടമുള്ളവര മചരാദടിക്കണയ.  

മേടി  .   സസ്പീക്കര  : ദയവരായടി അങ്ങട അവസരാനടിപ്പെടിക്കണയ.  
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ശസ്പീ  .    പേടി  .    ടടി  .    മതരാമേസട:  സടി  ആന്റെട  എ.ജടി.  റടിമപ്പെരാരടടില്  150  മകരാടടി

രൂപേയടട ആമരരാപേണയ പേറഞടിമല,  ബഹുമേരാനടപ്പെട മുഖവമേനടി.  നടിങ്ങള്

കമേ  എടന്നരാരക്ഷരയ  പേറമഞരാ;  ഞരാന്  മചരാദടിക്കടട,  പേറയണടമേങ്കടില്

പേറയരായ,  എന്തുമവണടമേങ്കടിലയ  പേറയരായ.  ശസ്പീ.  സുധരാകരടനരാന്നുയ

മേറച്ചുവയരാനടില. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര:   അങ്ങട  ഇമങ്ങരാടട  മനരാക്കടി  സയസരാരടിക്കൂ...

ആവരതടിചരാവരതടിചട ..... അമങ്ങരാടട മനരാക്കടി സയസരാരടിക്കണ.

ശസ്പീ  .    പേടി  .    ടടി  .    മതരാമേസട:  സര,  യഥരാരത്ഥതടില്  അങ്ങട  വലടിയ

കരുതനരാടണന്നട മകള്ക്കുന്നതടില് ഞങ്ങള്ക്കട സമന്തരാഷമുണട.  ഞങ്ങളുടട

മുഖവമേനടി  കരുതനരാണമലരാ.  അങ്ങട  ടടകടകരാണട  ടചറടിടയരാരു  ആയഗവയ

കരാണടിചമപ്പെരാള്  ശസ്പീ.  സുധരാകരന്മപ്പെരാലയ  മപേടടിച്ചുമപേരായടിട്ടുണട.

ശസ്പീ.  മലരാകട നരാഥട  ടബഹ്റ  -ടയ  പുറതരാക്കുന്നതടിനുമവണടി,   ആയഗവയ

കരാണടിച ടടകടകരാണട ഒരു ഒപ്പെടിടരാന് സരാധടിക്കുമമേരാ; അങ്ങട  കഴടിഞതടിടന്റെ

മുമ്പടിലടത  ദടിവസയ  മപേരാലസ്പീസട  ഉമദവരാഗസ്ഥരുടട  മയരാഗതടില്  ഗടിരടി

പ്രഭരാഷണയ നടതടിയമലരാ. ഇതുമപേരാടല മപേരാലസ്പീസടിടന്റെ വസ്പീഴ്ചയട മേരാപപേറഞ

ഏടതങ്കടിലടമേരാരു മുഖവമേനടി മകരളതടിലമണരാ;
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മേടി  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങട പ്രസയഗയ അവസരാനടിപ്പെടിക്കു.... 

ശസ്പീ  .    പേടി  .    ടടി  .    മതരാമേസട:  സര,   ടക.പേടി.സടി.സടി.  പ്രസടിഡന്റെടിനട  ഒന്നുയ

മേറച്ചുവയരാനടില.  ശസ്പീ.  സുധരാകരന്  സതവസനമേരായടി  കരാരവങ്ങള്  പേറഞ.

ഇവടിടടയടിരടിക്കുന്ന പേല മേനടിമേരാടര സയബനടിചട ഞങ്ങള് പേറഞടിടടിലമലരാ;

ഞങ്ങള്  അങ്ങടന  പേറയന്നുമേടില.  അതുടകരാണട  ഞങ്ങള്  വവകമേരാക്കുന്നു,

ശസ്പീ. സുധരാകരടന നടിങ്ങള് സ്പുടടനടിക്കടില് കയറ്റടി ശമ്യൂനരാകരാശമതയ്ടക്കരാന്നുയ

അയയരാന് മപേരാകുന്നടില.  അതടിനരാല് ഞരാന് പ്രസയഗയ അവസരാനടിപ്പെടിക്കുന്നു.

എനടിക്കട  പ്രസയഗയ  അവസരാനടിപ്പെടിക്കരാന്  അവസരയ  നല്കണയ......ഒരു

വരാക്കട.....ഒരു വരാക്കട....... (ടടമേക്കട ഓഫട)............(ബഹളയ).....

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  അവസരയ  നല്കടി.......(ബഹളയ)........പേതട  മേടിനടിടട

തുടരചയരായടി  സമേയയ  അനുവദടിച്ചു.  അതുകഴടിഞട  അമദ്ദേഹതടിനട

ഒരുമേടിനടിടടില്  അധടികയ  സമേയയ  നല്കടി.  അങ്ങട  ഒറ്റവരാചകയ  പേറഞട

പ്രസയഗയ അവസരാനടിപ്പെടിക്കു.......

ശസ്പീ  .    പേടി  .    ടടി  .    മതരാമേസട:  സഭ നടിരതടിവചട ഇക്കരാരവയ സതവസനമേരായടി

ആളുകള്ക്കട  മബരാധവമേരാകുന്ന  രസ്പീതടിയടില്  അമനന്വേഷടിചട  ശകമേരായ  നടപേടടി

സന്വേസ്പീകരടിക്കണടമേന്ന ആവശവയ ഞരാന് മുമന്നരാട്ടുവയ്ക്കുകയരാണട.
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മുഖവമേനടി  (ശസ്പീ  .    പേടിണറരായടി വടിജയന്):  സര,  ഒരരാള് വലടിയ മതരാതടില്

വവരാജ പുരരാവസ്തുക്കളുണരാക്കടി  അതടിനട  കുടറയരാളുകടള പേറ്റടിച്ചുടവന്ന പ്രശയ,

അങ്ങടന മകണമപ്പെരാള് ടചന്നട  മനരാക്കടിയവരുണരാകുയ.  അമതരാടടരാപ്പെയ ഇഇൗ

തടടിപ്പെടിനട  കൂട്ടുനടിന്ന  ആളുകളുമുണരാകുയ.  ഒരുതടടിപ്പെട  നടക്കുമമ്പരാള്  അതട

തടടിപ്പെരാടണന്നട  അറടിയരാടത  ഒരു  സ്ഥലതട  വലടിയ

പുരരാവസ്തുക്കടളരാടക്കയടണന്നട  മകള്ക്കുമമ്പരാള്,  കുടറ  സയഗതടികടള

സയബനടിചട  ശസ്പീ.  പേടി.  ടടി.  മതരാമേസട    പേറഞമലരാ.  അതട  കരാണരാടമേന്നട

വടിചരാരടിചട  മപേരാകുന്ന  ആളുകളുണട.   അമതസമേയയ  ഇയരാള്  മബരാധപൂരവ്വയ

നടതടിയ  തടടിപ്പെടിനട   സഹരായയ  ടചയടകരാടുത  ആളുകളുയ  കരാണുയ.

ഇമദ്ദേഹതടിടന്റെ  ടചയടികള്ടക്കതടിടരയളള  പേരരാതടി  വന്നമപ്പെരാള്  ആ

പേരരാതടിയടില്  പേരരാമേരശടിചവരുണട.  അമതടതങ്കടിലയ  മപേരാലസ്പീസട

ഉമദവരാഗസ്ഥനല.  ഇവടിടട  വലടിയ  തുക  പേടിടടിച്ചുവചടിരടിക്കുകയരാണട  അതട

റടിലസ്പീസട  ടചയട  കടിടണയ.  അതടിനട  ഡല്ഹടിയടില്  നടിന്നുയ  സഹരായയ

ആവശവമുണട.  അതടിനുമവണടി   തല്ക്കരാലയ  25  ലക്ഷയ  രൂപേ

ടകരാടുക്കണടമേന്നട  മകള്ക്കുമമ്പരാള്  അതടില്  ഒരരാള്  വസ്പീഴന്നു.  വളടര

പ്രധരാനടപ്പെട  ഒരുവവകടിയടട  സരാന്നടിദ്ധവതടില്  പേണയ  ടകരാടുക്കുന്നു.
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അതടിടന  സയബനടിചട  പേരരാതടിക്കരാരന്  ആളുടട  മപേരുള്ടപ്പെടട  പേരരാതടി

നല്കടിയടിരടിക്കുകയരാണട.  അതട   വവരാജ  നടിരമടിതടി  കരാണരാന്  മപേരായതല.

അതടില്   കൃതവമേരായടി  തടടിപ്പെടിനട  കൂട്ടുനടില്ക്കുന്ന  അവസ്ഥയരാണട  വരുന്നതട.

അതരയ  കരാരവങ്ങടള  മവരതടിരടിചട  കരാമണണതുണട.  ഇമപ്പെരാള്  കൃതവമേരായ

അമനന്വേഷണമേരാണട  നടക്കുന്നതട.  അമനന്വേഷണതടിടന്റെ  ഭരാഗമേരായടി

ആരടിടലരാടക്ക എതണമമേരാ അവരടിടലരാടക്ക അമനന്വേഷണടമേത്തുയ.  അതടിനട

ആരുയ അനരാവശവമേരായടി ധൃതടിക്കരാണടിമക്കണതടില. നടിയമേയ അതടിടന്റെ വഴടിക്കട

മപേരാകമട.   അലരാടത  അമനന്വേഷണതടിടന  സയബനടിചട  പേരരാതടിയമണരാ;

ഒരുപേരരാതടിയയ  അമദ്ദേഹയ  പേറഞടില.  ടസഷവല്  ഇന്ടവസ്റ്റടിമഗഷന്

ടസ്പീമേടിടനതടന്ന  ഇമപ്പെരാള്  നടിയമേടിചടിരടിക്കുകയരാണട.  അവരുടട

മനതൃതന്വേതടിലരാകുയ  അമനന്വേഷണയ  നടതരാന്  മപേരാകുന്നതട.  അതടില്

പേരരാതടിയമണരാ;  തടടിപ്പെട  നടന്നരാല്  ആതടടിപ്പെട

പുറത്തുടകരാണ്ടുവരുകടയന്നതരാണട  പ്രധരാനയ.  ഇവടിടട   അമദ്ദേഹയ  വലടിയ

മതരാതടില്  ശമേടിചതട  ഇക്കരാരവതടില്  മപേരാലസ്പീസടിനട  എമന്തരാ

ഉതരവരാദടിതമുടണന്നട  സ്ഥരാപേടിക്കരാനരാണട.   അമദ്ദേഹയ  പേറയന്നതുമപേരാടല

ഏടതങ്കടിലയ  മപേരാലടിസട  മസനയടിലളള  ഒരരാള്  ഈകരാരവതടില്
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ചടവടിരുദ്ധമേരാമയരാ  അവടിഹടിതമേരാമയരാ  എടന്തങ്കടിലയ  ടചയടിട്ടുമണരാ;  എങ്കടില്

ഒരു  ദരാക്ഷണവവുമുണരാകടില,    അതടിടന്റെ  ഭരാഗമേരായളള  നടപേടടികളുണരാകുയ.

അക്കരാരവയ കൃതവമേരായടി അമനന്വേഷണ സയഘയ അമനന്വേഷടിക്കുകയയ ടചയ്യുയ. ആ

അമനന്വേഷണതടില്  വടിശന്വേരാസമേടിടലന്നുടണങ്കടില്  അതുയ വവകമേരാക്കണയ.

അതടിമപ്പെരാള്  അമദ്ദേഹയ  വവകമേരാക്കടിയടിടടില.  അങ്ങടനടയരാരു

വടിശന്വേരാസക്കുറവുടണന്നട മതരാന്നുന്നടില.  പേഴയ ചടില കരാരവങ്ങള്പേറഞടവന്നട

മേരാത്രയ.   അമദ്ദേഹയ  മേനസ്സടിലരാമക്കണതട,  മകരളയ  കണ  വലടിയ  പുരരാവസ്തു

വവരാജ  നടിരമടിതടിയടട  കരാരവതടില്  2019  ജൂണ്  13-നട  മസ്റ്ററ്റട  മപേരാലസ്പീസട

ചസ്പീഫട ഇന്റെലടിജന്റെടസട മമേധരാവടിക്കട കതട അയയ്ക്കുന്നുണട.  ആ കതടില്,  ഇഇൗ

പേറയന്ന  സരാധനങ്ങള്  സൂക്ഷടിചതടിടനക്കുറടിചട  റടിമപ്പെരാരടട  മവണടമേന്നരാണട

ആവശവടപ്പെടതട.  അതട  T1 6005/2019/PHQ എന്ന കതരാണട,  ഇതട ജൂണ്

13-നരാണട.  അതടിടന്റെ ഭരാഗമേരായടി  2019 നവയബര  25-നരാണട  എ.ഡടി.ജടി.പേടി.

ഇന്റെലടിജന്റെടസട  മസ്റ്ററ്റട  മപേരാലസ്പീസട  ചസ്പീഫടിനട  മേറുപേടടി  ടകരാടുക്കുന്നതട.  അതടില്

ചടില കരാരവങ്ങള് ടചയ്യുന്നതടിനുമവണടി നടിരമദ്ദേശടിക്കുന്നുണട.  അവടിടട  ടചയ

കരാരവങ്ങളുയ  പേറയന്നുണട.  അതടിനുമശഷയ  21/12/2019-നട  ഇമദ്ദേഹതടിടന്റെ

വടിശദമേരായ റടിമപ്പെരാരടട ആവശവടപ്പെട്ടുടകരാണട ഡടി.ജടി.പേടി. & മസ്റ്ററ്റട മപേരാലസ്പീസട
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ചസ്പീഫട,   എ.ഡടി.ജടി.പേടി.  ഇന്റെലടിജന്സടിനട   കതയയ്ക്കുന്നുണട.  അതടിടന്റെ

ഭരാഗമേരായടി  അമദ്ദേഹയ  വടിശദമേരായ  റടിമപ്പെരാരടട  01-01-2020-നട  നല്കുന്നുണട.

2020  ജനുവരടി  1-നട  2019-ടല കതടക്കയ പ്രടിഫര ടചയടകരാണരാണട ഇഇൗ

കതടിനട മേറുപേടടി നല്കുന്നതട. അതടില് മകരാമസ്മെരാസട ബമ്യൂടടി കടിനടിക്കടക്കമുള്ള

കരാരവങ്ങള് പേറയന്നുണട. മകരാമസ്മെരാസട ഇമപ്പെരാള് എലരാവരക്കുയ അറടിയരാമേമലരാ;

മകരാമസ്മെരാസട  ചടികടിത്സയ്ക്കുമപേരാടയന്നുപേറഞട  കരാരവങ്ങള്  ടപേരാതുവടില്

വന്നതരാണമലരാ.  മകരാസ്മെറ്റടിക്കരാണട,  പേമക്ഷ ഇതടില് കരാണുന്നതട മകരാമസ്മെരാസട

ബമ്യൂടടി  കടിനടിടക്കന്നരാണട,  അതരാണട  ഞരാന്  മകരാമസ്മെരാസട  എന്നുപേറഞതട.

ഇതട ജനുവരടിയടില് ലഭടിചതടിനുമശഷയ  ഡടി.ജടി.പേടി. ഫ്രബ്രുവരടി 5-ാം തസ്പീയതടി

എന്മഫരാഴടടമേന്റെട  ഡയറക്ടമററ്റടിനട  ഇതുമേരായടി  ബനടപ്പെട  കരാരവങ്ങള്

അമനന്വേഷടിക്കരാനരായടി  ഒരു  കതട  നല്കടിയടിരുന്നു.  അത്രയയ  കരാരവങ്ങള്

നടന്നതരായടിടരാണട  എടന്റെ  കയ്യടിലള്ള  മരഖകള്  കരാണടിക്കുന്നതട.  ആ

തരതടിലരാണട അതുമേരായടി ബനടപ്പെട റടിമപ്പെരാരടട.  ഇതടില് ഇക്കരാരവങ്ങടളലരായ

സമേഗമേരായടി  അമനന്വേഷടിമക്കണതരാടണങ്കടിലയ  എന്മഫരാഴടടമേന്റെട  ഡയറക്ടമററ്റട

അമനന്വേഷണതടിമലക്കട  കടന്നടിടടില.  നമുക്കട  വടിശദമേരായടി  അമനന്വേഷടിക്കരായ.

അമനന്വേഷണ  ഏജന്സടി  വടിവടിധ  കരാരവങ്ങളടിമലക്കട  ഇമപ്പെരാള്തടന്ന
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കടന്നടിട്ടുണട.  അക്കരാരവങ്ങള്  ഫലപ്രദമേരായടി  മുമന്നരാട്ടുമപേരാകുന്നുടവന്നതട

തടന്നയരാണട  കരാണരാന്  സരാധടിക്കുന്നതട.  ഇവടിടട  ബഹുമേരാനടപ്പെട  ടമേമ്പര

സൂചടിപ്പെടിച  ശബരടിമേലയമേരായടി  ബനടപ്പെട  ടചമമ്പരാലയടട  കരാരവതടില്

സരക്കരാടരന്ന  നടിലയട  ഇമതവടര  അമദ്ദേഹയ  ആമരരാപേടിക്കുന്ന  തരതടിലള്ള

നടിലപേരാടടടുതടിടടില.  പേടിടന്ന  എങ്ങടനയരാണട  അമദ്ദേഹതടിനട

അങ്ങടനടയരാരു വടിവരയ ലഭടിചടതന്നട എനടിക്കട പേറയരാന് കഴടിയടില. ഇവടിടട

ടകരാക്കൂണടില്  ആരട പേടങ്കടുത്തു, അവടിടട പേടങ്കടുക്കരാന് ഇടയരായടതന്തരാണട;

അതുയ  ഇതുയതമടില്  എടന്തങ്കടിലയ  ബനമുടണങ്കടില്  അതുയ  അവര

അമനന്വേഷടിടട.  അമനന്വേഷടിചട കരാരവങ്ങളടില് വവകത നമുക്കുണരാക്കരായ. ഇവടിടട

നരായ  മേനസ്സടിലരാമക്കണ  കരാരവയ,   ഇതരടമേരാരുകരാരവയ  പേരടിമശരാധടിക്കരാന്

ആവശവടപ്പെടതട മുന് ഡടി.പേടി.പേടി.  ശസ്പീ.  മലരാകട നരാഥട ടബഹ്റ തടന്നയരാണട.

അതടിനുമുമ്പരാണട  അമദ്ദേഹമേവടിടട  മപേരായടതന്നതട  ശരടിയരാണട.

മപേരായതടിനുമശഷമേരാണട  ഇതരടമേരാരു  കതട   നല്കുകയയ

അമനന്വേഷടിക്കുന്നതടിനരായടി  ഇന്റെലടിജന്സടിമനരാടട  ആവശവടപ്പെടതുയ.

ഇന്റെലടിജന്സടിടന്റെ  അമനന്വേഷണ  റടിമപ്പെരാരടടിടന്റെ  ഭരാഗമേരായടി  കൂടുതല്

അമനന്വേഷണയ  മവണടമേന്നട  എന്മഫരാഴട  ഡയറക്ടമററ്റടിമനരാടട  ആവശവടപ്പെട്ടു.
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അത്രയയ കരാരവങ്ങള് നടന്നടിട്ടുണട. നടന്ന കരാരവങ്ങള് നടന്നതരായടിടട കരാണരായ.

ഇനടി  കൂടുതല്  കരാരവങ്ങടളടന്തങ്കടിലയ  കടണതരാനുമണരാടയന്നതട

അമനന്വേഷണതടിടന്റെ  ഭരാഗമേരായടി  നമുക്കട  കടണതരായ.  അമനന്വേഷണയ

നടത്തുന്നതടിനുതടന്നയരാണട  സരക്കരാര  തയ്യരാറരായടിട്ടുള്ളതട.  ഇതരയ

കരാരവങ്ങള്  അമനന്വേഷടിക്കരാന്  കഴടിവടിലരാടതരാരു  മപേരാലസ്പീസട  അല  നമ്മുടട

മപേരാലസ്പീസട. 

ശസ്പീ  .    രമമേശട  ടചന്നടിതല:  സര,  ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടി

പേറയന്നതനുസരടിചരാടണങ്കടില്  മുന്  സയസ്ഥരാന  മപേരാലസ്പീസട  മമേധരാവടി

തടന്നയരാണട  ഇഇൗ  അമനന്വേഷണതടിടനലരായ  ശടിപേരാരശ  ടചയതട.

അങ്ങടനയരാടണങ്കടില്  അമദ്ദേഹടമേന്തടിനരാണട  പ്രമതവകമേരായ  സയരക്ഷണയ

ഏരടപ്പെടുതരാനുള്ള നടപേടടികള് സന്വേസ്പീകരടിചതട?   ഇഇൗ പേറഞ വവകടിയടട

വസ്പീടടിലയ  ടകരാചടിയടിലയ  അമതരാടടരാപ്പെയതടന്ന   മചരതലയടിലടമേലരായ

വടിപുലമേരായ  മപേരാലസ്പീസട  സയവടിധരാനവുയ  സുരക്ഷരാ  നടപേടടികളുയ

ഏരടപ്പെടുതടിയതടിടന്റെ  കരാരണടമേന്തരാടണന്നട  ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടി

അമനന്വേഷടിചടിട്ടുമണരാ?

 (  ശസ്പീ  .    പേടിണറരായടി  വടിജയന്  ):  സര,  അതടിടന്റെ  കരാരണതടിമലയട



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

23

ഞരാനടിമപ്പെരാള്  മപേരാകുന്നടില.  നമുക്കട  മേനസ്സടിലരാക്കരാവുടന്നരാരു  കരാരവയ

സരാധരാരണഗതടിയടില് ഇതരയ കരാരവങ്ങള് പുറത്തുവരുന്ന ഘടതടിലണരാകുന്ന

പ്രശങ്ങള്  അതട  മേടറ്റരാരു  തരതടിമലയ്ടക്കത്തുന്നതടിനുമവണടിയള്ള

മപേരാലസ്പീസട  സരാന്നടിദ്ധവയ,   അതട  സരാധരാരണ  മപേരാലസ്പീസട   എമപ്പെരാഴയ

സന്വേസ്പീകരടിക്കരാറുണട.  അതടിടന്റെ  ഭരാഗമേരായടിരടിക്കരാനരാണട  വഴടി.  ഏതരായരാലയ

അതരയ  കരാരവങ്ങളടില്  എടന്തങ്കടിലയ  വസ്പീഴ്ച  പേറ്റടിയടിട്ടുമണരാടയന്നുള്ളതട  ഇഇൗ

അമനന്വേഷണ  ഏജന്സടി  അമനന്വേഷടിക്കടട.   അമനന്വേഷണ  ഏജന്സടിയടട

അമനന്വേഷണതടിടന്റെ ഭരാഗമേരായടി  കടണതടട.  ഏതരായരാലയ  ഇക്കരാരവതടില്

മേടറ്റരാന്നുയ  നമുക്കരാരക്കുയ  ഉമദ്ദേശമേടില.  ഇഇൗ  തടടിപകരാരന്  രക്ഷടപ്പെടണടമേന്നട

മകരളതടില്  ആരുയ  ആഗഹടിക്കുന്നടില.  ആ  തടടിപകരാരടനതടിടര

ഫലപ്രദമേരായ  നടപേടടികള്  ഇതടിനകടമേടുതടിട്ടുണട.  ഇമപ്പെരാഴയ  അയരാള്

കസ്റ്റഡടിയടിലരാണുള്ളതട.  അമദ്ദേഹതടിടന്റെ  ഒരു  സന്വേരാധസ്പീനവുയ  ഇക്കരാരവതടില്

ഫലടിചടിടടില.  വളടര  ശകമേരായ  നടപേടടിതടന്ന  മപേരാലസ്പീസട

സന്വേസ്പീകരടിച്ചുവരടികയരാണട.  ഇനടിയയ  അമത  സമേസ്പീപേനമേരാണുണരാകുക.

അക്കരാരവതടില് ഒരരാശങ്കയയ മകരളസ്പീയ സമൂഹതടിനട ഉണരാമകണതരായടിടടില.

പേഴയ  കുമറ  കരാരവങ്ങള്  ബഹുമേരാനടപ്പെട  ശസ്പീ.  പേടി.  ടടി.  മതരാമേസട
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പേറയകയണരായടി.  അതട  ധരാരരാളയ  സമേയടമേടുതട  ചരച  ടചയടിട്ടുള്ളതരാണട.

ഞരാന്  വസ്പീണ്ടുയ  അതടിമലയട  ആവരതടിചട  കടക്കുന്നടില.  അടതരാന്നുയ

എവടിടടയയ  സന്വേസ്പീകരടിക്കടപ്പെട  ഒന്നല  എന്നതട  ഇനടിടയങ്കടിലയ  അമദ്ദേഹയ

മേനസ്സടിലരാക്കണയ.  അമദ്ദേഹയ  അവസരാനയ  സയസരാരടിക്കുമമ്പരാള്

ടക.പേടി.സടി.സടി.  പ്രസടിഡടിന്റെടിടനക്കുറടിടചമന്തരാ  പേറയന്നതരായടി  മകട്ടു.

അമദ്ദേഹതടിനട  എന്തരാണട  അങ്ങടനടയരാരു  ഉള്വടിളടി  വരരാന്

കരാരണടമേന്നുള്ളതട  എനടിക്കറടിയടില.  നടിങ്ങളുടട  എടന്തങ്കടിലയ  പ്രശയ

ഇവടിടടത  ചടിലവടില്  പേരടിഹരടിക്കരാന്  മനരാക്കരുടതന്നരാണട  എനടിക്കട

പേറയരാനുള്ളതട.  ഒറ്റക്കരാരവയ  കണരാല്  മേതടി,   അടരരാടക്കയരാമണരാ  ടതറ്റട

ടചയടിട്ടുള്ളതട അവരടിമലടക്കലരായ അമനന്വേഷണതടിടന്റെ ഭരാഗമേരായടി നടപേടടികള്

വരുയ.  ഉപ്പെട തടിന്നവര ടവള്ളയ കുടടിക്കുടമേന്നട പേറയന്നടിമല,  അതട നടക്കടട.

അതടിനുതകുന്ന  അമനന്വേഷണ  സയവടിധരാനമേരാണുള്ളതട.  അമനന്വേഷണതടിടന്റെ

കരാരവതടിടലടന്തങ്കടിലയ  പ്രമതവക  കുറമവരാ,  മേറ്റട  കരാരവങ്ങമളരാ

കരാണുന്നുടണങ്കടില്  അതട  ശദ്ധയടില്ടപ്പെടുതടിയരാല്  അതടിനുതകുന്ന

നടപേടടികള് സന്വേസ്പീകരടിക്കരാന് സരക്കരാര  സന്നദ്ധവുമേരാണട.  അതുടകരാണട  ഇതട

സഭ നടിരതടിവചട ചരച ടചമയ്യണ ഒരു കരാരവവുയ ഉദടിക്കുന്നടില. 
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മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടിയടട  വടിശദസ്പീകരണതടിടന്റെ

അടടിസ്ഥരാനതടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനുള്ള അനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  നമ്മുടട നരാടടില് ധരാരരാളയ തടടിപകള്

നമള്  കണടിട്ടുടണങ്കടിലയ  ഇടതരാരു  അപേരടിചടിതമേരായ  തടടിപ്പെരാണട,  നമുക്കട

പേരടിചടിതമേരാടയരാരു  തടടിപ്പെല.  ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടി  പേറഞതുമപേരാടല

തടടിപ്പെരാടണന്നറടിയരാടത  പേലയരാളുകളുയ  അവടിടടമപ്പെരായടിക്കരാണുയ,

അവരുടടകൂടട മഫരാമടരാടയടുത്തുകരാണുയ,  ആ ചടിത്രങ്ങടളലരായ വന്നതുമേരാണട.

ഇവടിടട   രണട  രസ്പീതടിയടിലരാണട  തടടിപ്പെട  നടന്നടിട്ടുള്ളതട.  ഒന്നട  അമദ്ദേഹയ

പ്രരാക്ടസ്പീസട  ടചയ്യുടന്നരാരു  മഡരാക്ടറരാണട,  മകരാടസ്മെറ്റടിക്കട  സരജനരാണട

എന്നരസ്പീതടിയടിലയ  രണരാമേമതതട  അമദ്ദേഹയ  ലക്ഷക്കണക്കടിനുയ

മകരാടടിക്കണക്കടിനുയ  രൂപേ  മൂലവമുള്ള  പുരരാവസ്തക്കള്  മശഖരടിച്ചുവയ്ക്കുന്ന

ആളരാടണന്ന  രസ്പീതടിയടിലമേരാണട.  മകരാടസ്മെറ്റടിക്കട  സരജനരാടണന്നരസ്പീതടിയടില്

നടതടിയ തടടിപ്പെടില് ഒരു പ്രരാക്ടസ്പീസടിയഗട  മഡരാക്ടറരാടണന്നട കരുതടി സടിനടിമേരാ

തരാരങ്ങള്,  നമ്മുടട  നരാടടിടല  ടസലടിബടിറ്റടികള്  ഉള്ടപ്പെടട  അറടിയടപ്പെടുന്ന

ധരാരരാളയ  ആളുകള്  ടസ്പീറ്റടടമേന്റെടിനട  മപേരായടിട്ടുണട.  മകരാടസ്മെറ്റടികട  ടസ്പീറ്റടടമേന്റെടിനട

മപേരാകുന്നതട  ഒരു  കുറ്റമേരാടണന്നട  ആരുയ  കരുതുന്നടില.  നമള്
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മപേരാകുന്നടിടലങ്കടിലയ  നമ്മുടട  കുടുയബരായഗങ്ങമളരാ,  നമളുമേരായടി  ബനടപ്പെട

ആളുകമളരാ  ഒടക്ക മപേരാകുയ.  ഇന്തവയടില് പ്രമതവകടിചട  മകരളതടില് ഏറ്റവുയ

വലടിടയരാരു ഇന്ഡസടികൂടടയരാണട മകരാടസ്മെറ്റടികട ഇന്ഡസടി എന്നുപേറയന്നതട.

അതട  നടിങ്ങള്  അറടിയണയ.  അതട  വലടിടയരാരു  കുറ്റയമപേരാടല,  ഒരു

മകരാടസ്മെറ്റടികട ടസ്പീറ്റടടമേന്റെടിനുമവണടി പേലതരതടില് ആളുകള് മപേരാകുയ. സ്ത്രസ്പീകള്

മേരാത്രമേല  പുരുഷന്മേരാര  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  ധരാരരാളയ  ആളുകള്   മപേരാകുയ.

ഇഷയമപേരാടല മഡരാക്ടരമേരാര  നമ്മുടട  സയസ്ഥരാനത്തുണട.  ഞരാടനരാരു കരാരവയ

മചരാദടിക്കടട,   ഇടതരാരു  വവരാജ  മഡരാക്ടറരാടണന്നട  കരുതടിടയങ്കടില്  ഇഇൗ

ടസലടിബടിറ്റസ്പീസട  ആടരങ്കടിലയ  ടകരാണ്ടുമപേരായടി  അവരുടട  മുഖയ  ഇഇൗ

വവകടിയടട  അടുതട  ടകരാടുക്കുമമേരാ.  നമുക്കട  ഏറ്റവുയ  വടിലപേടിടടിപള്ളതമല

നമ്മുടട മുഖടമേന്നട പേറയന്നതട?  അമപ്പെരാള്  ഉതമേ വടിശന്വേരാസതടില് (in good

faith)  ഒരു  മഡരാക്ടറരാടണന്നട  കരുതടി  ആളുകള്  മപേരാകുയ.  അവടര

രരാഷ്ട്രസ്പീയതടിടന്റെ  മപേരടില്  അടലങ്കടില്  ടടവരരാഗവതടിടന്റെ  മപേരടില്

അപേമേരാനടിക്കരാനരാണട  ശമേടമേങ്കടില്  തടിരടിച്ചുയ  അപേമേരാനടിക്കരായ.  ഒരുപേരാടട

തടടിപകരാര ഒരുപേരാടട ആളുകളുടട കൂടടനടിന്നട മഫരാമടരാ എടുക്കുന്നുണട. രരാഷ്ട്രസ്പീയ

മനതരാക്കന്മേരാരരായ  നമള്,  ടസലടിബടിറ്റസ്പീസട  ആയ  സടിനടിമേരാ  തരാരങ്ങള്
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അവടരലരായ  പേലസ്ഥലതട  മപേരാകുമമ്പരാള്-  ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടി

കുറച്ചുകൂടടി ശദ്ധടിക്കരാനുണട മഫരാമടരാ എടുപ്പെടിക്കരാതടിരടിക്കരാന് മവണടി-  പേമക്ഷ

ജനപ്രതടിനടിധടികള്  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  എലരാ  ആളുകളുയ  ആമലരാചടിമക്കണ

കരാരവമേരാണട,  എലരാമപേരുയ ആളുകളുടട അടുത്തുനടിന്നട മഫരാമടരാ എടുക്കരാറുണട.

ഞരാന്  നടിന്നുടകരാടുക്കരാറുണട.  വരുന്നയരാളുകളുടട  ജരാതകയ  മുഴവന്

പേരടിമശരാധടിചടിടല നമള് മഫരാമടരാ എടുക്കുന്നതട. നമള് ഒരു വടിവരാഹതടില്

പേടങ്കടുക്കരാന്  മപേരായരാല്  വധ-വരന്മേരാരുടട  ടതരാടപറത്തുനടിന്നട  നമള്

മഫരാമടരാ  എടുക്കുയ.  അതടിടന്റെ  ടതരാടടുതട  മവടറ  ആടരങ്കടിലയ

നടില്ക്കുന്നുണരാകുയ.

മേടി  .    സ  ീസ്പീക്കര:  പ്രതടിപേക്ഷ  മനതരാവട  സയസരാരടിക്കുകയമല

തടസടസടപ്പെടുതരുതട.

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  നരാടള ഏടതങ്കടിലയ മകസടില് ഇവര

പ്രതടികളരായരാല്  വരരാന്  മപേരാകുന്നതട  നമള്  അവരുടടകൂടട

ചടിരടിച്ചുടകരാണടിരടിക്കുന്ന  മഫരാമടരാ  ആയടിരടിക്കുയ.  നമള്  അവരുമേരായടി

ബനമുടണന്നട കരുതുയ.  എയരമപേരാരടട,  ടറയടില്ടവ മസ്റ്റഷന് തുടങ്ങടി പേല

സ്ഥലങ്ങളടിലയവചട  ജനപ്രതടിനടിധടികളരായ  ആളുകള്  നമള്  പേലരുമടയയ



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

28

അടുത്തുനടിന്നട  മഫരാമടരാ  എടുക്കരാറുണട.  നരാടള അവരരാടരങ്കടിലയ  ഏടതങ്കടിലയ

തടടിപ്പെട  മകസടിമലരാ,  കഞരാവട  മകസടിമലരാ,  ഡ്രഗ്സട  കടതടിമലരാ,  സന്വേരണ

കള്ളക്കടതട  മകസടിമലരാ  പ്രതടികളരായരാല്  നമുക്കുകൂടടി  അതടില്

കചവടമുടണന്നട  പേറയന്നതടില്  എന്തട  അരത്ഥമേരാണുള്ളതട? മേനടിമേരാരുയ

മുന്മേനടിമേരാരുയ  ഇയരാളുടട  കൂടട നടില്ക്കുന്ന മഫരാമടരാകള്  വന്നടിട്ടുടണന്നട

വവകമേരായടി  പേറയകയരാണട.  ഞങ്ങളരാരുയ  ഇഇൗ  പേറയന്ന  മേനടിമേരാരക്കട

ഇയരാളുടട തടടിപമേരായടി ബനമുടണന്നട  ആമക്ഷപേടിചടിടടില.  മേരാധവമേങ്ങളടില്

വടിചരാരണയയ  ധരാരരാളയ   ചരചകളുയ  നടതടി   ഇലരാക്കഥകളുണരാക്കുന്നു.

പേത്തുദടിവസയ  തരാമേസടിചടിമലടയന്നട  ഇമപ്പെരാള്  ഇവടിടട  മചരാദടിച്ചു,   നടിങ്ങള്

ആമരരാപേണമുന്നയടിക്കുന്ന  ഒരരാളുയ  അവടിടടമപ്പെരായടി  പേത്തുദടിവസയ

തരാമേസടിചടിടടില.  അതട  മപേരാലസ്പീസട  അമനന്വേഷടിക്കുകയമല?  അതട

അവരക്കറടിയരായ, നടിങ്ങള് മപേരാലസ്പീസരാമകണതടില.  ബഹുമേരാനടപ്പെട മുഖവമേനടി

വളടര  വവകമേരായടി   മേറുപേടടി  പേറഞമപ്പെരാള്  ആരുയ  ബഹളമുണരാക്കടിയടില.

ഇവടിടട  Pin  drop  silence  ആയടി  മകട്ടുടകരാണടിരടിക്കുകയരാണട  ടചയതട.

ഞങ്ങള്   പേറയന്ന  ഓമരരാ  വരാചകതടിനുയ  കമേന്റെട  പേറയരാന്  നടിങ്ങടള

ആടരങ്കടിലയ  ചുമേതലടപ്പെടുതടിയടിട്ടുമണരാടയന്നട  എനടിക്കറടിയടില.  ഞങ്ങള്
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അതട  ശദ്ധടിക്കരാറുണട.   ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടി  സയസരാരടിക്കുമമ്പരാള്

ഇടയ്ക്കുകയറടി  പേറയടമേങ്കടിലയ  പേറയരാതടിരടിക്കരാന്   ഞങ്ങള്   ശമേടിക്കരാറുണട.

പ്രതടിപേക്ഷമനതരാടവന്ന  നടിലയടിലരാണട  ഞരാന്  സയസരാരടിക്കുന്നതട.  ഞരാന്

സയസരാരടിക്കുമമ്പരാള് ഓമരരാ  വരാചകതടിനുയ  കമേന്റെട  പേറമയണതട  നടിങ്ങളല,

ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടിയരാണട.   മേറുപേടടി  പേറയരാന് മേടടിയള്ള ആളലമലരാ;

അമദ്ദേഹയ  മേറുപേടടി  പേറയയ.  നടിങ്ങള്  എലരാതടിനുയ  മേറുപേടടി  പേറമയണ

ആവശവമേടില.   ടപേരാതുപ്രവരതകരുടട  പ്രതടിചരായടയന്നതട  ഒരുപേരാടട

വരഷക്കരാലടത  കഠടിനരാദ്ധന്വേരാനതരാല്  മനടടിടയടുക്കുന്നതരാണട.  ആ

പ്രതടിചരായ  ഏടതങ്കടിലയ  തടടിപകരാരടന്റെ  മഫരാമടരാ  വന്നതടിടന്റെ  മപേരടില്

അപേമേരാനടിക്കരാനുള്ള  സരാഹചരവമുണരാകരാന്  പേരാടടിടലന്നരാണട  എടന്റെ

അഭടിപ്രരായയ.  അതല,  ഇമപ്പെരാള്  നമുക്കട ഉപേമയരാഗടിച്ചുകളയരാടമേന്നരാടണങ്കടില്

അതട  ടചയ്മതരാ;  ഞങ്ങള്  രരാഷ്ട്രസ്പീയമേരായടിതടന്ന  അതടിടന  മനരടിമടരാളരായ.

ഇതട  നടിയമേസഭയടില്  ടകരാണ്ടുവരരാനുള്ള  കരാരണയ   ഞങ്ങള്  പേറഞമലരാ;

ഇതുമേരായടി ബനടപ്പെട എലരാ അമനന്വേഷണങ്ങമളരാടുയ ഞങ്ങള് സഹകരടിക്കുയ.

ഏതട  ഏജന്സടി  അമനന്വേഷടിചരാലയ  ഇതടിടന്റെ  സതവരാവസ്ഥ

പുറത്തുടകരാണ്ടുവരണടമേന്നരാണട  ഞങ്ങള്  പ്രധരാനമേരായയ  ആവശവടപ്പെടുന്നതട.
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6-9-2021-ലരാണട  ആദവ  പേരരാതടി  വന്നടതന്നട  ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടി

ഇവടിടട  പേറഞ.  ഇവടിടടത  പ്രധരാന  പ്രശയ   മപേരാലസ്പീസടിനട

അറടിയരാമേരായടിരുന്നമലരാ;    ഇയരാള്  അന്തരാരരാഷ്ട്ര  തടടിപകരാരനരാടണന്നട

എ.ഡടി.ജടി.പേടി.  രണട  വരഷയ  മുന്പേട   (2019  ടമേയട  18-ാം  തസ്പീയതടി)

മപേരാലസ്പീസടിനട  മുന്നറടിപ്പെട  ടകരാടുതടിട്ടുണട.  രമണകരാല്  വരഷതടിനുമുന്പേട

തടടിപ്പെട  സയബനടിച  പേരരാതടി  നല്കടിയതരായടി  ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടി

ഇവടിടട  പേറഞ.  അതട  അമനന്വേഷടിക്കരാനരായടി  ഇ.ഡടി.-യടട  അടുത്തുയ  ആ

ടലറ്റര  മേറ്റുപേലയടിടത്തുയ  മപേരായതരായടി  പേറഞ.  സയസ്ഥരാനടത

ഇന്റെലടിജന്സടിടല  എ .ഡടി.ജടി.പേടി.,   അന്തരാഷ്ട്ര  തടടിപകരാരനരാടണന്നട

ഒരരാടളക്കുറടിചട   മുന്നറടിയടിപ്പെട  ടകരാടുതടിട്ടുയ  ടസപ്റ്റയബര  6-ാം  തസ്പീയതടി

പേരരാതടി  കടിട്ടുന്നതുവടര  മപേരാലസ്പീസടിടല  എലരാവരുയകൂടടി  ഇഇൗ  പേരരാതടി  എന്തട

ടചയ്യുകയരായടിരുന്നു?   രമണകരാല്  വരഷക്കരാലയ  എന്തട

ടചയ്യുകയരായടിരുന്നുടവന്നതരാണട  ഞങ്ങള്  ഇവടിടട  ഉയരത്തുന്ന  ഏറ്റവുയ

പ്രധരാനടപ്പെട  മചരാദവയ.   2020  ജനുവരടിയടില്  സയസ്ഥരാന  ഇന്റെലടിജന്സട

ഡസ്പീറ്റയ്ല്ഡട റടിമപ്പെരാരടട മപേരാലസ്പീസടിനട ടകരാടുതടിട്ടുണട. ഇതട   തടടിപ്പെരാടണന്നട

ടതളടിയടിക്കുന്ന  മുഴവന് ഡസ്പീറ്റയടില്സുയ നല്കടിയടിരുന്നു. അതടില് പേറയന്നതട,
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സ്കൂള്  വടിദവരാഭവരാസയ  മേരാത്രമുള്ള  മമേരാന്സണ്  മഡരാക്ടറരായടി  ചമേയകയരാണട,

ഇടപേരാടുകള്  ദുരൂഹമേരാണട.  ഇറക്കുമേതടി  ടചയ  100  ആഢയബര  കരാറുകളുയ

രരാജവടതയയ  വടിമദശടതയയ  ടപേയടിന്റെടിയഗട,  പുരരാവസ്തു-  കരകഇൗശല

വസ്തുക്കളുമുണട.  മലരാകതട  പേലയടിടത്തുനടിന്നുമേരായടി  വരാങ്ങടിയ  ഇവടയലരായ

അമൂലവമേരാടണന്നട അയരാള് അവകരാശടപ്പെടുന്നു.  മൂലവയ ഒരുലക്ഷയ മകരാടടിയടില്

അധടികമേരാമയക്കരായ.  അന്തരാരരാഷ്ട്ര  തടടിപകരാരനരാണട.   പുരരാവസ്തുക്കള്

എന്നുപേറയന്നതടില്  അധടികവുയ  ഒറടിജടിനലല,  ചടിലതട  മമേരാഷടിചവയമേരാണട.

വരുമേരാനതടിടന്റെ മസരാതസ്സട വവകമേല. മകരാടടിക്കണക്കടിനട രൂപേയടട നടികുതടി

അടചടിടടില.  2019  ടമേയട  18-ടല  ഇന്റെലടിജന്സട  റടിമപ്പെരാരടടിനട  2020

ജനുവരടിയടില്  വടിശദമേരായ  ഇന്റെലടിജന്സട   റടിമപ്പെരാരടട  ടകരാടുക്കുകയരാണട.

ഇതടിടനതടിരരായടി  ഒന്നുയ  ടചയടില.  ശസ്പീ.  പേടി.  ടടി.  മതരാമേസട  ഇതട

അവതരടിപ്പെടിചമപ്പെരാള്   ഒരു  മചരാദവയ  മചരാദടിചടിരുന്നു.   ഇന്റെലടിജന്സടിടന്റെ

വടിശദമേരായ റടിമപ്പെരാരടടില്  ഇയരാളുടട  കരകഇൗശല വസ്തുക്കളുയ പുരരാവസ്തുക്കളുയ

തടടിപ്പെരാടണന്നുയ   ഇയരാള് മഡരാക്ടറരാടണന്നുടമേരാടക്ക   പേറഞടിട്ടുയ മപേരാലസ്പീസട

ഇയരാളുടട  വസ്പീടടിനട  സയരക്ഷണയ ടകരാടുക്കുകയരാണട.   നരാലട  പ്രരാവശവയ  ഒരു

ദടിവസയ  പേമടരാളടിയഗട  നടതണയ.   മപേരാലസ്പീസട  പേമടരാളടിയഗട  നടതടിടയന്നട
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ഉറപവരുതരാന്മവണടി  ഒരു  മബരാകട  വചടിട്ടുള്ളതടില്  ഒരു  പുസ്തകമുണട.

അതടില് മപേരാകുന്ന ഉമദവരാഗസ്ഥന് ഒപവയണയ.  അതടിനടിടയടില് അയരാള്ക്കട

എതടിരരായടി  ധരാരരാളയ  പേരരാതടികള്  വന്നടിട്ടുള്ളതടിടന്റെ  വടിശദരായശടമേരാന്നുയ

ഞരാനടിവടിടട പേറയന്നടില.

 നടിയമേയ,  വവവസരായയ,  കയര  വകുപമേനടി  (ശസ്പീ  .    പേടി  .    രരാജസ്പീവട): സര,

ടഫമേപ്രകരാരയ പേടിടടിച്ചുവയടപ്പെട  പേണയ  തടിരടിടകടകരാടുക്കരാനരായടി

ടക.പേടി.സടി.സടി.  പ്രസടിഡന്റെടിടന്റെ സരാന്നടിദ്ധവതടില് ആവശവടപ്പെടുകയയ  അതട

ടകരാടുക്കുകയയ ടചയടവന്ന പേരരാതടി അങ്ങയടട ശദ്ധയടില്ടപ്പെടടിട്ടുമണരാ?

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര,   ഇവടിടട  പേറയന്ന  തസ്പീയതടിയടില്

അമദ്ദേഹയ  എയ.  പേടി.  അല.  പേരരാതടിതടന്ന  തടടിപ്പെരാണട.  എനടിക്കട

മുഖവമേനടിമയരാടട  പേറയരാനുള്ളതട  പേരരാതടിക്കരാടരക്കുറടിചട  അമനന്വേഷടിക്കണയ.

കരാരണയ,  ഇവര  എന്തടിനരാണട  ഇത്രയയ  വലടിയ  തുക  ടകരാണ്ടുമപേരായടി

ടകരാടുതതട; ഇത്രയയ തുകയ്ക്കുള്ള ഉറവടിടയ എവടിടടനടിന്നരാണട? ബഹുമേരാനടപ്പെട

വവവസരായ വകുപമേനടി മചരാദടിചതടിനുമവണടി ഞരാന് പേറയകയരാണട.    ഒരു

രരാഷ്ട്രസ്പീയമനതരാവടിനുയ ഇതുമേരായടി ബനമേടിടലന്നുയ ഞങ്ങള് ഇയരാളുടട കയ്യടില്

മനരടിടരാണട പേണയ ടകരാടുതടതന്നുയ പേരരാതടിക്കരാരന് ആദവമേരായടി  ഒരു ടടി. വടി.
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ചരാനലടില്  വന്നമപ്പെരാള്  പേത്രവരാരതയടട  മേറുപേടടിയരായടി  വളടര  കൃതവമേരായടി

പേറഞടിട്ടുണട.     ഒരു  വസ്പീഡടിമയരായടില്  ധരാരരാളയ  മപേരുടട  മപേരുകളരാണട

ഇയരാള്  ആവരതടിചട  പേറയന്നതട.  മേടറ്റരാരു  വസ്പീഡടിമയരായടില്  രരാജവത്തുള്ള

മുഴവന് മനതരാക്കന്മേരാരുടടയയ മപേരുകള് ഇയരാള് ആവരതടിചട പേറയന്നുണട.

ഒരു  രരാഷ്ട്രസ്പീയ  മനതരാവുയ  ഞങ്ങളുടട  ഇഇൗ  പേരടിപേരാടടിയമേരായടി

ബനടപ്പെടടിലരാടയന്നട  ഇഇൗ  പേരരാതടിക്കരാരന്  ഒരു  ചരാനലടില്  പേറയന്നതടിടന്റെ

റടിമക്കരാരഡട  ടചയ  വസ്പീഡടിമയരാ  ഞരാന്  വവവസരായ  വകുപമേനടിടയ

കരാണടിക്കരായ.  അതുമേരാത്രമേല,  രണ്ടുദടിവസയ  കഴടിഞമശഷയ  പേരരാതടി

അങ്ങടനതടന്ന മേരാറ്റുകയരാണട. അവടരക്കുറടിച്ചുകൂടടി അമനന്വേഷടിക്കണടമേന്നരാണട

ഞരാന്  പേറയന്നതട.  കരാരണയ,   ഇവടരരാക്ക  നടതടിയടിരടിക്കുന്ന  കചവടയ

എന്തരാടണന്നട  നമള്  അറടിയണമേമലരാ;  പ്രമുഖനരായ  നടന്  ശസ്പീനടിവരാനന്

പേരരാതടിക്കരാരടിക്കുറടിചട  പേരരാതടി  പേറഞടിട്ടുണട.  ഭയങ്കര  തടടിപകരാരരാണട.

അലരാടത  ഇയരാള്  തടടിപകരാരനടലന്നല  ഞരാന്  പേറയന്നതട.

അവസരതടിടനരാതട  ഓമരരാരുതരുടടയയ  മപേരുകള്  പേറയമമ്പരാള്  ആ

മപേരുയ  പേടിടടിച്ചുടകരാണട  നമള്  വരുന്നതട  ബുദ്ധടിയടലന്നരാണട  ഞരാന്

പേറയന്നതട. രണട ടകരാലതടിനടിടയടില് മപേരാലസ്പീസട സയരക്ഷണയ ടകരാടുക്കുന്നു,
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മപേരാലസ്പീസട   റഇൗണട  ടചയ്യുന്നു,   മപേരാലസ്പീസട  എന്തരാണട  പേറയന്നതട?

ലക്ഷക്കണക്കടിനട  മകരാടടി  രൂപേയടട  അമൂലവമേരായ  വസ്തുക്കള്  ഇഇൗ

വസ്പീടടിലടിരടിക്കുന്നതുടകരാണരാണട  മപേരാലസ്പീസട സയരക്ഷണയ ടകരാടുക്കുന്നതട.  ആ

മപേരാലസ്പീസട  സയരക്ഷണവുയ  മപേരാലസ്പീസുമേരായള്ള  ബനവുമേരാണട  ഇഇൗ

തടടിപകരാരടില് ഏറ്റവുയ കൂടുതല് വടിശന്വേരാസവതയണരാക്കടിയതട.  ഇയരാള് വവരാജ

മഡരാക്ടറരാടണന്നുയ    ഇയരാളുടട  അമൂലവമശഖരയ  തടടിപ്പെരാടണന്നുയ

അറടിയരാമേരായടിരുന്നു.  അവടിടട  മപേരായ  ആളുകള്  ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടി

പേറഞതുമപേരാടല  അവടിടട  വടിശന്വേസടിച്ചുമപേരായവരരാണട.   ഏതട

തരതടിലരാടണങ്കടിലയ  അവടിടടമപ്പെരായ  ആളുകള്  കബളടിപ്പെടിക്കടപ്പെടവരരാണട.

മപേരാലസ്പീസട  വന്നട  കൂടട  നടില്ക്കുമമ്പരാള്  അതടിടന്റെ  ടക്രഡടിബടിലടിറ്റടി

വരദ്ധടിക്കുകയരാണട.   ഒരു  വസ്പീടട  അടചട  മൂടടിടക്കടടി  ഇത്രയയ

സയവടിധരാനമുള്ളമപ്പെരാള്  മപേരാലസ്പീസട എന്തടിനരാണട സയരക്ഷടിക്കുന്നതട?  വളടര

വടിലടപ്പെടയടിടതരാണട   അബദ്ധതടില്  ആളുകള്  ടപേടുന്നതട.   മപേരാലസ്പീസട

ടകരാടുത  വടിശന്വേരാസവതയണട.  ഇതുമേരായടി  ബനടപ്പെട  നടിയമേങ്ങളുണട.

Antiquities  and  art  treasures  Act  1972  -ല്  മുഴവന്  കരാരവങ്ങളുമുണട.

ഇടതരാന്നുയ  മപേരാലസ്പീസട  ടചയ്യരാതതരാണട  പ്രശയ.  അതരായതട,  ഇങ്ങടന
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സരാധനങ്ങള്  സൂക്ഷടിക്കണടമേങ്കടില്  ടടലസന്സട  മവണയ,   അതടിനട

അമപേക്ഷ  ടകരാടുക്കുകയയ  ടചയ്യണയ.  ടടലസന്സട   ടകരാടുക്കരാന്  ചടില

നടപേടടിക്രമേങ്ങളുണട.  ഏടതങ്കടിലയ  പുരരാവസ്തു  നമ്മുടട  കയ്യടിലടണങ്കടില് 

അതടിനട  രജടിമസഷന്  മവണയ.  അമപേക്ഷടിക്കരാനുള്ള  ടപ്രരാസസ്പീഡഡ്യുറടിടന്റെ

ഭരാഗമേരായടി   അതടിടന്റെ  വടിശന്വേരാസവത  മരഖടപ്പെടുത്തുന്ന  സരടടിഫടിക്കറ്റുകള്

ആവശവമേരാണട.  നമ്മുടട  നരാടടില്  നടിയമേമുള്ളമപ്പെരാള്  ആ  നടിയമേയ  ലയഘടിചട

ഇടതലരായ  ഒരരാള് ടചയ്യുന്നുടവന്നട  കൃതവമേരായടി  മബരാദ്ധവമുണരായടിട്ടുയ  അയരാള്

ടചയ്യുന്നടതലരായ ശരടിയരാടണന്നട വരുതടിതസ്പീരക്കരാന് ഉന്നതരരായ മപേരാലസ്പീസട

ഉമദവരാഗസ്ഥരരാണുള്ളതട.  അവടിടട  അറടിയരാടത  മപേരായവര  മവടറടയന്നട

ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടി  പേറഞതടിമനരാടട  ഞരാന്  മയരാജടിക്കുന്നു.  അവര

തടടിപ്പെടിനടിരയരായടി കബളടിപ്പെടിക്കടപ്പെടവരരാണട. അറടിഞടകരാണട മപേരായവരടില്

സയസ്ഥരാന മപേരാലസ്പീസട  മസനയടില് വലടിടയരാരു വടിഭരാഗമുണട.   അന്തരാരരാഷ്ട്ര

തടടിടപ്പെന്നട  അങ്ങയടട മപേരാലസ്പീസട  തടന്ന പേറഞ ഒരു തടടിപ്പെട  അങ്ങയടട

മുമ്പടില് വരുമമ്പരാള് പ്രഥമേ ദൃഷവരാ ഇതടില് കുറ്റക്കരാരരാടണന്നുകണ മപേരാലസ്പീസട

ഉമദവരാഗസ്ഥരടക്കതടിടര  നടപേടടിടയടുക്കമണ;  ആ  ഉമദവരാഗസ്ഥര

ഡടിപ്പെരാരട്ടുടമേന്റുകളടില്  ഇരടിക്കുമമ്പരാള്  സതവസനമേരാടയരാരു  അമനന്വേഷണയ
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അവടരക്കരാള്  തരാടഴയടിരടിക്കുന്ന  ഉമദവരാഗസ്ഥന്മേരാര  നടതടിയരാല്  അതട

നസ്പീതടിപൂരവ്വമേരാകുമമേരാടയന്നട മചരാദടിചതടിനട ബഹുമേരാനടപ്പെട മുഖവമേനടി  മേറുപേടടി

പേറഞടില.   ചടില  സയശയങ്ങള്  മവണടമേങ്കടില്  ഉണരായടിമക്കരാടട;

പുറകടില്നടിടന്നരാരു  കയ്യടടി  വമന്നരാമടടയന്നട  കരുതടി  വളടര  ബുദ്ധടിപൂരവ്വയ

ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടി  ചടില  പേരരാമേരശയ  നടതടി.  ആ  പേരരാമേരശങ്ങള്

പുകമേറ  സൃഷടിക്കുകയരാണട.  അ ങ്ങടയമപ്പെരാടല  ഒരരാള്  ഇതട  ടചയ്യരാന്

പേരാടടിലരായടിരുന്നു.   ഒരു  പുകമേറയടടയയ  കരാരവമേടില.  ടക.പേടി.സടി.സടി.

പ്രസടിഡന്റെട  ശസ്പീ.  ടക.  സുധരാകരടന  സയബനടിചട  ഏതട  ഏജന്സടി

അമനന്വേഷണയ  നടതരാനുയ   തയ്യരാറരാടണന്നട  അമദ്ദേഹയ  പേറഞടിട്ടുണട.  ഒരു

കുഴപ്പെവുമേടില.  ഞങ്ങള്ക്കരാരക്കുയ ആ കരാരവതടില് ഒരു പ്രശവുമേടില.  അതടിടന്റെ

മേറവടില്  തടടിപകരാടരയയ  അതടിനട  കൂട്ടുനടിന്ന  മപേരാലസ്പീസട  ഉമദവരാഗസ്ഥടരയയ

ബനടപ്പെട ആളുകടളയയ സയരക്ഷടിക്കരാനുള്ള കഇൗശലയ,  അതട ഞങ്ങമളരാടട

മവണന്നട മേരാത്രമേരാണട എനടിക്കട പേറയരാനുള്ളതട.  അതുടകരാണട ഇഇൗ വടിഷയയ

ഗഇൗരവതരമേരായടി  ചരച  ടചയ്യരാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചുയ  ഇതടില്

ഉതരവരാദടികളരാടണന്നട ഏതട ടകരാച്ചുകുഞടിനുയ പ്രഥമേദൃഷവരാ മേനസ്സടിലരാകുന്ന

ഇഇൗ  ഉമദവരാഗസ്ഥന്മേരാരടക്കതടിരരായടി  നടപേടടിടയടുക്കരാടത  അവടര
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സയരക്ഷടിക്കുന്നതടിലയ പ്രതടിമഷധടിചട ഞങ്ങള് വരാക്കഇൗടട  ടചയ്യുന്നു.

(ഗവണ്ടമേന്റെട  നടിലപേരാടടില് പ്രതടിമഷധടിചട   ശസ്പീ. വടി. ഡടി. സതസ്പീശനുയ

അമദ്ദേഹതടിടന്റെ പേരാരടടിയടില്ടപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭവടിടട പുറത്തുമപേരായടി )

ശസ്പീ  .    പേടി  .    ടക  .    കുഞരാലടിക്കുടടി:  സര,   ടപേരാളടിറ്റടിക്കല് ലസ്പീഡരഷടിപ്പെല

സതവതടിലടിവടിടട  പ്രതടിക്കൂടടിലരായടിരടിക്കുന്നതട.  നമ്മുടട  എലരാ

സയരക്ഷണതടിടന്റെയയ ചുമേതലയള്ള ഇന്റെലടിജന്സട,  അതുമപേരാടലതടന്ന മേറ്റു

സുരക്ഷടിതതന്വേതടിടന്റെ  ചുമേതലയള്ള  ആളുകള്,  മപേരാലസ്പീസട

എന്നടിവരടപേട്ടുമപേരായ  വടിഷയമേരാണട.  അവര  ടപേട്ടുമപേരായടി.  അവരടിങ്ങടന

ടപേട്ടുമപേരായരാല്  ബരാക്കടിയള്ളവരുടട  കരാരവയ  എന്തരാകുയ?  അതരാണട  പ്രശയ.

ഇത്രയയ വലടിടയരാരു തടടിപ്പെട നടക്കുമമ്പരാള് അതടിനട സയരക്ഷണയ ടകരാടുക്കുന്ന

സ്ഥടിതടിയണരായടി.  ഇന്റെലടിജന്സട  പേരരാജയടപ്പെടുകയയ  മപേരാലസ്പീസട

ഇതടിടനരാടക്ക  സയരക്ഷണയ ടകരാടുതതുമപേരാടലയമേരായടി.  ആ വടിഷയമേരാണട

പ്രതടിപേക്ഷയ ചരച ടചയ്യണടമേന്നു പേറയന്നതട. വടിശദമേരായടി പേറഞതുടകരാണട

ഞരാന്  ദസ്പീരഘടിപ്പെടിക്കുന്നടില.  ഇതട  ചരച  ടചമയ്യണ  ഒരു  വടിഷയയ

തടന്നയരായടിരുന്നുടവന്നുള്ളകരാരവയ  ഉയരതടിടക്കരാണ്ടുയ   ചരച

അനുവദടിക്കരാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചുയ ഞങ്ങള് വരാക്കഇൗടട ടചയ്യുന്നു. 



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

38

(ഗവണ്ടമേന്റെടിടന്റെ  നടിലപേരാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചട  ശസ്പീ.  പേടി.  ടക.

കുഞരാലടിക്കുടടിയയ അമദ്ദേഹതടിടന്റെ പേരാരടടിയടില്ടപ്പെട അയഗങ്ങളുയ   സഭവടിടട

പുറത്തുമപേരായടി)

ശസ്പീ  .    പേടി  .    ടജ  .    മജരാസഫട:  സര,  ഗഇൗരവതരമേരായ  വടിഷയയ  ചരച

ടചയ്യരാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിചട   ഞരാനുയ  എടന്റെ  പേരാരടടിയയ  വരാക്കഇൗടട

നടത്തുന്നു.  

(ഗവണ്ടമേന്റെടിടന്റെ നടിലപേരാടടില് പ്രതടിമഷധടിചട ശസ്പീ. പേടി. ടജ. മജരാസഫയ

അമദ്ദേഹതടിടന്റെ പേരാരടടിയടില്ടപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭവടിടട പുറത്തുമപേരായടി)

ശസ്പീ  .    അനൂപേട  മജക്കബട:  സര,   ബഹുമേരാനടപ്പെട  മുഖവമേനടി  ഇതട

അമനന്വേഷടിക്കുയ എന്നുപേറഞ ഭരാഗടത ഞരാന് സന്വേരാഗതയ ടചയ്യുന്നു.  പേമക്ഷ

ഇന്റെലടിജന്സട  സയവടിധരാനതടിടന്റെയയ  മപേരാലസ്പീസടിടന്റെയയ  ഗരുതരമേരായ  വസ്പീഴ്ച

തടന്ന  ഇവടിടടയണരായടി.  ഈ  വടിഷയയ  സഭനടിരതടിവചട  ചരച

ടചമയ്യണടിയടിരുന്നു.  അതട  ചരച ടചയ്യരാതതടില് പ്രതടിമഷധടിചട   വരാക്കഇൗടട

ടചയ്യുന്നു. 

(ഗവണ്ടമേന്റെടിടന്റെ നടിലപേരാടടില് പ്രതടിമഷധടിചട ശസ്പീ.  അനൂപേട മജക്കബട

സഭവടിടട പുറത്തുമപേരായടി)
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ശസ്പീമേതടി  ടക  .    ടക  .    രമേ:  സര,  വളടര  ഗഇൗരവമേരായ  വടിഷയയ  ചരച

ടചയ്യരാന്  തയ്യരാറരാകരാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിക്കുകയരാണട.  മകരളതടിടന്റെ

ചരടിത്രതടില്  ഇന്നുവടര കണടിടടിലരാത ഒരു സയശയതടിനടിടയടിലരാണട നരായ

നടില്ക്കുന്നതട.  പ്രസ്തുത  വടിഷയയ  ചരച  ടചയ്യരാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിചട

വരാക്കഇൗടട നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ടമേന്റെടിടന്റെ നടിലപേരാടടില് പ്രതടിമഷധടിചട  ശസ്പീമേതടി  ടക.  ടക.  രമേ

സഭവടിടട  പുറത്തുമപേരായടി

(സഭവടിടട പുറത്തുമപേരായ അയഗങ്ങള് അല്പസമേയതടിനുമശഷയ സഭയടില്

തടിരടിടചതടി)  


