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റൂളളളിംഗഗ

മമാധധ്യമങ്ങളള കടതളവളടമാതതഗ സളിംബനളചഗ

മള  .    സസ്പീക്കര:  ഓരഡര...  ഓരഡര...  ഇന്നളല,  2022  ജൂണ്  27-ാ

തസ്പീയതള  തളങ്കളമാഴ്ച  സഭമാ  സമമ്മേളനവുമമായള  ബനളപ്പെടഗ  ഉയരന്നുവന്ന ചളല

ളപമാതുവമായ പരമാതളകളളമന്മേല് ഒരു വളശദസ്പീകരണളിം സഭമാതലതളല്തളന്ന

നല്കുന്നതഗ  ഉചളതമമായളരളക്കുളമന്നഗ  ളചയര  കരുതുകയമാണഗ.  കഴളഞ

ദളവസളിം  സഭമാസമമ്മേളനളിം  ആരളിംഭളക്കുന്നതളനു  മുമ്പുതളന്ന  മമാധധ്യമങ്ങളള

നളയമസഭയളല്  പ്രമവശളക്കുന്നതളല്നളന്നുളിം  വളലക്കളയളരളക്കുന്നു  എന്ന

തരതളലുള്ള  ളതറമായ  ഒരു  വമാരത  ആസൂതളതമമായള  ചമാനലുകളളലൂളട

സളിംമപ്രക്ഷണളിം  ളചയ്യുകയുണമായള.  ഇക്കമാരധ്യളിം  ശ്രദ്ധയളല്ളപ്പെട  ഉടന്തളന്ന

ളചയര  ഇക്കമാരധ്യതളല്  വളശദമമായ  ഒരു  അമനന്വേഷണളിം  നടത്തുകയുണമായള.

സമസ്പീപകമാലതഗ  നളയമസഭമാ  പരളസരമതയ്ക്കുള്ള  പ്രമവശനളിം  സളിംബനളചഗ

ചളല  വളവമാദങ്ങള്  ഉണമായ  സമാഹചരധ്യതളല്,  സഭമാ  മനളരതളല്

പ്രമവശളക്കുന്ന  മമാധധ്യമപ്രവരതകര  ഉള്ളപ്പെളട  എലമാവരുമടയുളിം  പമാസഗ

നളരബനമമായുളിം  പ്രദരശളപ്പെളക്കണളമന്ന  കരശന  നളലപമാടഗ

സന്വേസ്പീകരളചതളളന്റെയുളിം  ബഹുമമാനളപ്പെട  മനളമമാരുമടയുളിം  ബഹുമമാനളപ്പെട
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പ്രതളപക്ഷമനതമാവളമന്റെയുളിം  ഓഫസ്പീസുകളളമലയ്ക്കുള്ള  മമാധധ്യമപ്രവരതകരുളട

പ്രമവശനതളളന്റെ  കമാരധ്യതളല്  സളിംഭവളച  ചളല  ഇടളപടലുകളുമടയുളിം

ഫലമമായളടമാണഗ  ഇതരതളല്  ളപരുപ്പെളച  നളലയളല്  ഒരു  വമാരത

പ്രചരളക്കമാനളടയമായതഗ  എന്നമാണഗ  അമനന്വേഷണതളല്  വധ്യക്തമമായതഗ.

നളയമസഭമാ  മനളരതളളല  മസ്പീഡളയമാ  റൂളിം  ഒഴളളകയുള്ള  സ്ഥലങ്ങളളല്

വസ്പീഡളമയമാ  ചളതസ്പീകരണതളനഗ  നളബനനകമളമാളട  മമാതളമ  മനരമതയുളിം

അനുമതള നല്കമാറുള്ളൂ എന്നതമാണഗ വസ്തുത. ഈ വസ്തുത തമസ്കരളചമായളരുന്നു

ഇന്നലളത മമാധധ്യമ വമാരതകള്. വസ്പീഡളമയമാ കധ്യമാമറ കൂടമാളതയുളിം അളിംഗസ്പീകൃത

പ്രസഗ  പമാസഗ  പ്രദരശളപ്പെളച്ചുളകമാണളിം  മമാധധ്യമ  പ്രവരതകരക്കഗ  നളയമസഭമാ

മനളരതളനുള്ളളളല  ഏളതമാരു  ഭമാഗമതയ്ക്കുളിം  പ്രമവശളക്കുന്നതളനഗ  നളലവളല്

യമാളതമാരു നളയനണവുളിം ഏരളപ്പെടുതളയളടളളലന്നഗ അറളയളക്കുന്നു.  അഞമാളിം

സമമ്മേളനതളളന്റെ  ആദധ്യ  ദളവസമമായ  തളങ്കളമാഴ്ച  സഭമാ  ടള.വള.  വഴള

സളിംമപ്രഷണളിം  ളചയ്ത  നളയമസഭമാ  നടപടളകളളല്നളന്നുളിം  പ്രതളപക്ഷ

പ്രതളമഷധതളളന്റെ ദൃശധ്യങ്ങള് മനപ്പൂരവളിം ഒഴളവമാക്കളളയന്ന നളലയളല് വളവളധ

മമാധധ്യമങ്ങളളല് വമാരത വന്നതളനുപുറളമ യു.ഡള.എഫഗ. പമാരലളമന്റെറള പമാരടള

ളസക്രടറള  ശ്രസ്പീ.  പള.  സള.  വളഷ്ണുനമാഥഗ  പ്രമതധ്യക  പരമാതളയുളിം  ളചയറളനു



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

3

നല്കളയളരുന്നു.  ഇക്കമാരധ്യവുളിം ളചയര വളശദമമായള പരളമശമാധളക്കുകയുണമായള.

സഭമാ  നടപടളകള് ളടലളകമാസഗ  ളചയ്യുന്നതഗ  സളിംബനളചഗ  നമ്മുളട സഭയളല്

ആദധ്യമമായള  മമാരഗ്ഗനളരമദ്ദേശങ്ങള്  പുറളപ്പെടുവളചതഗ  2002-ലമാണഗ.

“Instructions  on  Broadcasting  and  Telecasting  of  Governor's

Address  and  Assembly  Proceedings''  എന്ന  മരഖ  പ്രകമാരളിം

സഭമാനടപടളകള് അനുസരളചഗ  ആരക്കമാമണമാ  സളിംസമാരളക്കുവമാന് അവസരളിം

ലഭധ്യമമായളരളക്കുന്നതഗ  അവരുളട  ദൃശധ്യങ്ങള്  മമാതളമ  ആ  ആവസരതളല്

ളടലളകമാസഗ ളചയമാന് പമാടുള്ളൂ.  ഇവളളട പരമാമരശ വളമധയമമായ ഇന്നലളത

മചമാമദധ്യമാതരമവളയളമലയഗ  കടന്നമപ്പെമാള്  ശ്രസ്പീ.  എളിം.  മുമകഷളളന്റെ

മചമാദധ്യതളനഗ  മറുപടള  നല്കമാന്  ബഹുമമാനളപ്പെട  തമദ്ദേശസന്വേയളിംഭരണളിം,

ഗമാമവളകസനളിം,  എകക്സൈസഗ  വകുപ്പുമനളളയ  ക്ഷണളക്കുകയുളിം  അമദ്ദേഹളിം

മറുപടള  പറയമാന്  എഴുമന്നല്ക്കുകയുളിം  ളചയ്ത  സമാഹചരധ്യതളലമാണഗ

അമദ്ദേഹതളളന്റെ  ദൃശധ്യങ്ങള്  മമാതളിം  സളിംമപ്രഷണളിം  ളചയ്തതഗ.

പ്രതളപക്ഷനളരയളല്  പ്രതളമഷധതളളന്റെ  ഭമാഗമമായളട്ടുള്ള  ക്രമമളലമായ

നളലനളന്നളരുന്ന  സമാഹചരധ്യതളലമാണഗ  ആ  ദൃശധ്യങ്ങളളമാന്നുളിം  ളടലളകമാസഗ

ളചയമാതളരുന്നതഗ.  ഭരണപക്ഷത്തുനളന്നുള്ള  പ്രതളമഷധ  ദൃശധ്യങ്ങളുളിം
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സളിംമപ്രഷണളിം ളചയ്തളരുന്നളല എന്ന വസ്തുതയുളിം വളസ്മരളച്ചുകൂടമാ.  ഏതഗ പക്ഷളിം

എന്നു  മനമാക്കളയല,  സഭമാനടപടളകളനുസരളചമാണഗ  സളിംമപ്രഷണളിം.  ഇതഗ

തളകച്ചുളിം  2002-ളല  മമാരഗ്ഗനളരമദ്ദേശങ്ങളുളട  ഭമാഗമമായളട്ടുകൂടളയമാണഗ.  പ്രസ്തുത

മമാരഗ്ഗനളരമദ്ദേശങ്ങളളളല  ഖണളക  15,  19  എന്നളവ  തമാളഴപറയുളിം

പ്രകമാരമമാണഗ.

15. On occasions of disorder or unparliamentary behavior, the

cameras shall focus on the Speaker until orders has been restored.

19.  The  proceedings  of  the  Assembly  shall  be  fairly  and  

accurately reported so as to project the dignity of the House and

its function as a working body rather than a place of establishment.

മമാരഗ്ഗനളരമദ്ദേശങ്ങളളല്  ഖണളക  20,  21  എന്നളവയമായള  തമാളഴപ്പെറയുളിം

പ്രകമാരവുളിം  വധ്യവസ്ഥകള്  മചരതളട്ടുളണന്നഗ  അളിംഗങ്ങളുളട

ശ്രദ്ധയളല്ളപ്പെടുത്തുകയമാണഗ.  സഭമാ  ദൃശധ്യങ്ങള്  വളളര  വധ്യമാപകമമായള

ദുരവളനളമയമാഗളിം  ളചയ്തഗ  ചളല  മുതളരന്ന  അളിംഗങ്ങളുളട  അനമാമരമാഗധ്യവുളിം

അവശതയുളിംമൂലമുള്ള  ബുദ്ധളമുട്ടുകളളമപ്പെമാലുളിം  ക്രൂരമമായള  പരളഹസളക്കുന്ന

പരളപമാടളകള്  മുഖധ്യധമാരമാ  ചമാനലുകളളല്  കമാണളചതമായുളിം  സമാമൂഹളക
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മമാധധ്യമങ്ങളളലുളിം  അതഗ  വധ്യമാപകമമായള  ഉപമയമാഗളക്കുന്നതമായുളിം

ളപമാതുജനമധധ്യതളല്  അവമഹളളക്കുന്നതമായുളിം  ഭരണ-പ്രതളപക്ഷ

മഭദമളലമാളത നളരവധള  അളിംഗങ്ങള് ളചയറളമനമാടഗ  പരമാതളളപ്പെടളട്ടുള്ളതമാണഗ.

ഈ സമാഹചരധ്യതളല് മമാരഗ്ഗനളരമദ്ദേശങ്ങളളളല തമാളഴപ്പെറയുന്ന ഖണളകകള്

ഏളറ പ്രസക്തമമാളണന്നഗ ളചയര കരുതുകയമാണഗ.

ഖണളക  20.   The  recordings  shall  not  be  used  for  satire  or

ridicule.

ഖണളക  21.  The  recordings  shall  not  be  utilized  for

advertisements, election campaign or commercial purposes.

ഈ  സമാഹചരധ്യവുളിം  സഭമാ  ടള.വള.  വഴളയുള്ള  സളിംമപ്രക്ഷണളിം

അനളവമാരധ്യമമാക്കുന്നു.

മമാരഗ്ഗനളരമദ്ദേശങ്ങളളല് Occasional group shots may be taken either

for the purpose of showing the reaction of a group of members or in

order to establish the geography of a particular part of the Chamber

എന്നഗ ഖണളക  10-ല് പരമാമരശളചളട്ടുള്ള സമാഹചരധ്യതളല് അതരളിം  wide
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angle  shot-കള്  കൂടള  കമാണളക്കുന്ന  നളലവളളല  രസ്പീതള  ഭമാവളയളലുളിം

തുടരുന്നതമാളണന്നുകൂടള ഇതരുണതളല് അറളയളക്കുന്നു.

ഏറവുളിം ഒടുവളലമായള, Breach of Violation of any of the conditions

mentioned above would involve action under the relevant provisions

relating to breach of agreement misconduct or breach of privilege of

the  House  എന്നഗ  ഖണളക  24-ല് വധ്യവസ്ഥ ളചയ്തളട്ടുണഗ  എന്ന കമാരധ്യവുളിം

പ്രമതധ്യകമമായള ചൂണളക്കമാണളക്കുവമാന് ളചയര ആഗഹളക്കുകയമാണഗ.

സഭമാനടപടളകളുളട  സളിംമപ്രക്ഷണവുമമായള  ബനളപ്പെടഗ  എലമാവരക്കുളിം

ഒരുമപമാളല  ബമാധകമമായ  മമാരഗ്ഗനളരമദ്ദേശങ്ങള്ക്കഗ  വളമധയമമായള

സളിംമപ്രക്ഷണളിം ളചയ്ത ദൃശധ്യങ്ങളളല് അപമാകത ഉണമായളട്ടുള്ളതമായ ആമക്ഷപളിം

വസ്തുതമാപരമളലന്നഗ ബഹു. അളിംഗങ്ങളള അറളയളക്കുകയമാണഗ.

അമതമാളടമാപ്പെളിം  ബഹുമമാനളപ്പെട  മതധ്യബനനളിം,  സമാളിംസ്കമാരളകളിം,

യുവജനമക്ഷമ  വകുപ്പുമനള  ശ്രസ്പീ.  സജള  ളചറളയമാന്,  ളചയറളനു  നല്കളയ

കതളല്  അഞമാളിം  സമമ്മേളനതളളന്റെ  ആദധ്യ  ദളവസളിം  അസമാധമാരണമമായ

നടപടളകള്ക്കമാണഗ  സഭ  സമാക്ഷധ്യളിം  വഹളചളതന്നുളിം  സഭയുളട  ചടങ്ങളുളിം

നടപടളക്രമങ്ങളുളിം  പമാലളക്കുവമാന്  ബമാധധ്യതളപ്പെട  പ്രതളപക്ഷ  സമാമമാജളകര
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തളകച്ചുളിം  നളരുതരവമാദപരമമായ  സമസ്പീപനമമാണഗ  സഭമാതലതളല്

സന്വേസ്പീകരളചളതന്നുളിം  അറളയളചളരുന്നു.  നളയമസഭയ്ക്കുള്ളളല്  ളമമാകബല്

മഫമാണുകള്  ഉപമയമാഗളചഗ  ദൃശധ്യങ്ങള്  പകരത്തുന്നതഗ  ളപരുമമാറചടങ്ങളുളട

ചടളിം  4(xx)  ളന്റെ ലളിംഘനമമാളണന്നളരളമക്ക  ചളല  അളിംഗങ്ങള്  അപ്രകമാരളിം

ദൃശധ്യങ്ങള് പകരത്തുകയുളിം പുറളത മമാധധ്യമങ്ങള്ക്കഗ നല്കുകയുളിം ളചയ്തതുമൂലളിം

സഭയുളട  അന്തസഗ  കളങ്കളപ്പെടുതളയളരളക്കുകയമാളണന്നുളിം  അവരളക്കതളളര

അവകമാശലളിംഘനതളനഗ  നടപടള  സന്വേസ്പീകരളക്കണളമന്നുളിം  അമദ്ദേഹളിം

ആവശധ്യളപ്പെടുകയുണമായള.  ളചയര  ഇക്കമാരധ്യളിം  വളശദമമായള

പരളമശമാധളക്കുകയുണമായള.  സഭമാളിംഗങ്ങളുളട  ഭമാഗത്തുനളന്നുളിം  മമാതമല

മസ്പീഡളയമാ  ഗമാലറളയളലളരുന്ന  ചളല  മമാധധ്യമ  പ്രവരതകരുളിം  ഇതരതളല്

ളമമാളളബല്  മഫമാണളലൂളട  ദൃശധ്യങ്ങള്  പകരതള  മമാധധ്യമങ്ങള്ക്കഗ

നല്കളയതമായമാണഗ  മനസളലമാക്കമാന്  കഴളഞതഗ.  ഇതു  രണളിം  ളചയ്തതമായള

ഇന്നഗ  ചളല  വമാരതമാ  മമാധധ്യമങ്ങള്  റളമപ്പെമാരട്ടു  ളചയ്തളട്ടുമുണഗ.  ഇതഗ  അതസ്പീവ

ഗഗൗരവമുള്ള നടപടളയമായളടമാണഗ ളചയര കമാണുന്നതഗ. 

ഏളതങ്കളലുളിം  തരതളലുള്ള  പ്രതളമഷധതളളന്റെ  ഭമാഗമമാളണങ്കളല്ക്കൂടള

സഭമാ  ഹമാളളനുള്ളളളല  ദൃശധ്യങ്ങള്  പകരതള,  അതു  സഭ
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സമമ്മേളളക്കുമമമാഴമാളണങ്കളലുളിം അളലങ്കളലുളിം, ദൃശധ്യമമാധധ്യമങ്ങള്ക്കഗ നല്കുന്നതഗ

സഭമയമാടുള്ള  അവമഹളനമമായള  കമാമണണതുതളന്നയമാണഗ.  അതുമപമാളല

മമാധധ്യമ  പ്രവരതകരകൂടള  ഇതരളിം  പ്രവരതനങ്ങളളല്  ഏരളപ്പെട്ടു  എന്നതഗ

അമങ്ങയറളിം  അപലപനസ്പീയമമായ  ഒരു  കമാരധ്യമമായള  കമാണുകയമാണഗ.  മമാധധ്യമ

പ്രവരതകരളല്  ചളലര  തങ്ങള്ക്കഗ  അനുവദളചളട്ടുള്ള  സന്വേമാതനധ്യളിം  ഈ

വളധതളല്  ഒരു  വശതഗ  ദുരുപമയമാഗളക്കുകയുളിം  മറുവശതഗ  സഭമാ  ചട

പ്രകമാരമുള്ള  നടപടളകളള  വളലക്കമായള  ചളതസ്പീകരളക്കുകയുളിം  ളചയ്യുന്നതഗ

സതധ്യമാനന്തര  പ്രചരണ  രസ്പീതളയമാണഗ.  മമാധധ്യമ  സന്വേമാതനധ്യളിം

ഉതരവമാദളതമതമാളട  വളനളമയമാഗളക്കമാന്  മമാധധ്യമ  പ്രവരതകര

ശ്രദ്ധളമക്കണതമാണഗ.

ഭമാവളയളല്  ഇതരതളലുള്ള  നളരുതരവമാദപരമമായ  നടപടളകള്

ആരുളട  ഭമാഗത്തുനളന്നുണമായമാലുളിം  അവരളക്കതളളര

അവകമാശലളിംഘനതളനുള്ളപ്പെളടയുള്ള  നടപടളകള്

കകളക്കമാള്ളുന്നതമാളണന്നുകൂടള ഓരമ്മേളപ്പെളക്കുന്നു. 

മമാധധ്യമങ്ങള്  അവരുളട  സന്വേമാതനധ്യളിം  ഉതരവമാദളതമതമാളടയുളിം

നസ്പീതളപൂരവകമമായുളിം  വളനളമയമാഗളക്കുന്നതളനഗ  ഒരു  തടസവുളിം



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

9

മകരളനളയമസഭയളല്  ഉണമായളരളക്കളല.  ജനമാധളപതധ്യപരമമായ

സളിംവമാദങ്ങള്ക്കഗ  മവദളയമാമകണ  സഭമാതലവുളിം  അതളനമായള

വളനളമയമാഗളക്കളപ്പെമടണ  വളലമയറളയ  സമയവുളിം  മവണവളധളിം

വളനളമയമാഗളക്കമാന്  അളിംഗങ്ങളുളിം  മമാധധ്യമ  പ്രവരതകരുളിം  ഉള്ളപ്പെളടയുള്ള

എലമാവരുമടയുളിം പളന്തുണ ളചയര പ്രതസ്പീക്ഷളക്കുകയമാണഗ.

ഓരഡര... ഓരഡര....

പ്രതളപക്ഷമനതമാവഗ  (ശ്രസ്പീ  .    വള  .    ഡള  .    സതസ്പീശന്):  സര,   മമാധധ്യമ

പ്രവരതകരക്കഗ  ളഎഡന്റെളറള  കമാരഡഗ  പ്രദരശളപ്പെളച്ചുളകമാണഗ

നളയമസഭയളളലവളമടയുളിം മപമാകുന്നതളനഗ ഒരു തടസവുമുണമാകളളലന്നഗ അങ്ങഗ

അസനളഗ്ദ്ധമമായള  പറഞതളളന  ഞമാന്  സന്വേമാഗതളിം  ളചയ്യുകയമാണഗ.  അമത

അവസരതളല്, ഇന്നളല ഇഗൗ മഫമാറളല് മമാധധ്യമ പ്രവരതകര കറങ്ങുന്നതളനഗ

അങ്ങഗ  തടസളിം  നളല്ക്കുകയുണമായള.അവളര  തടയുകയുണമായള.  പ്രതളപക്ഷ

മനതമാവളളന്റെ  ഓഫസ്പീസളല്  വന്ന  മമാധധ്യമ  പ്രവരതകളര  തടയുകയുണമായള.

പളന്നസ്പീടഗ  ബഹുമമാനളപ്പെട  സസ്പീക്കര  അറളഞഗ  ഇടളപടുകയമായളരുന്നു.

രണമാമളത  കമാരധ്യളിം,  പ്രതളപക്ഷളിം  സമരളിം  ളചയ്യുന്നതഗ  സഭമാ  ടള.വള.-യളല്

കമാണളചളളലന്നുള്ളതഗ  ശരളയമാണഗ.  പളക്ഷ, ഭരണകക്ഷള  അളിംഗങ്ങള്
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എഴുമന്നറ്റുനളന്നഗ  പ്രതളമഷധളിം  പ്രകടളപ്പെളക്കുന്നതഗ  സഭമാ  ടള.വള.  വഴള

സളിംമപ്രക്ഷണളിം ളചയ്തുളവന്നുള്ളതഗ യമാഥമാരതധ്യമമാണഗ. 

മള  .    സസ്പീക്കര:  എലമാളിം  റൂളളളിംഗളല്  വധ്യക്തമമാക്കളയളട്ടുള്ളതമാണഗ.

അതുളകമാണഗ ചരചയളമലയഗ മപമാമകണതളല.

ശ്രസ്പീ  .    വള  .    ഡള  .    സതസ്പീശന്:  സര,   ഇതഗ  ഇന്നളല നടന്ന കമാരധ്യമമാണഗ.

ഇന്നളല  പ്രതളപക്ഷതളളന്റെ  പ്രതളമഷധളിം  സഭമാ  ടള.വള-യളലൂളട

കമാണളക്കമാതളരളക്കുകയുളിം  അതുമപമാളല  ഭരണകക്ഷളയളല്ളപ്പെട  അളിംഗങ്ങള്

എഴുമന്നറ്റുനളന്നഗ  പ്രതളമഷധളക്കുന്ന  രളിംഗളിം  സഭമാ  ടള.വള.-യളലൂളട

സളിംമപ്രക്ഷണളിം ളചയ്യുകയുളിം ളചയ്തു.  ഞമാന് അങ്ങയുളട മുമളല് ളതളളവുകള്

ഹമാജരമാക്കമാളിം. 

മള  .    സസ്പീക്കര:  റൂളളളിംഗളളന  സളിംബനളചഗ  അമങ്ങയഗ  അറളയമാവുന്ന

കമാരധ്യമമാണഗ, സമാധമാരണ ചരച അനുവദളക്കമാറളല.

ശ്രസ്പീ  .   വള  .   ഡള  .   സതസ്പീശന്: സര,  ഞമാന് റൂളളളിംഗളളന മചമാദധ്യളിം ളചയ്യുന്നളല.

ഇന്നളല നടന്നതളളന്റെ യമാഥമാരതധ്യളിം അറളയമാളത മപമാകരുതഗ.  അതുളകമാണഗ

എനളക്കഗ  അങ്ങമയമാടുള്ള  അഭധ്യരതന  (.....ബഹളളിം......)  ഞമാന്

പറഞ്ഞുതസ്പീരളട, ബഹുമമാനളപ്പെട മനളമമാളരമാളക്ക ഒരു മരധ്യമാദ കമാണളക്കൂ.
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മള  .   സസ്പീക്കര: നമുക്കഗ അടളയന്തര പ്രമമയതളമലയഗ കടക്കമാളിം. 

ശ്രസ്പീ  .    വള  .    ഡള  .    സതസ്പീശന്: സര, എളന്റെ സളിംസമാരളിം അവസമാനളപ്പെളക്കമാന്

അനുവദളക്കൂ. (.....ബഹളളിം......)

മള  .   സസ്പീക്കര: ദയവമായള എലമാവരുളിം സഹകരളക്കൂ. സമാധമാരണ സഭയളല്

പ്രതളപക്ഷമനതമാവഗ എമപ്പെമാള് എണസ്പീറമാലുളിം ളളമക്കഗ അനുവദളക്കമാറുണഗ. 

ശ്രസ്പീ  .    വള  .    ഡള  .    സതസ്പീശന്:  സര,  മനളമമാര  ഇങ്ങളന  എണസ്പീറ്റുനളന്നഗ

തടസളപ്പെടുതളയമാല് എങ്ങളന സളിംസമാരളക്കമാന് കഴളയുളിം?

മള  .    സസ്പീക്കര:  എലമാ  അളിംഗങ്ങളുളിം  ഇരളമക്കണതമാണഗ.  കമാരധ്യങ്ങളളലമാളിം

റൂളളളിംഗളല്  വധ്യക്തമമാക്കളയളട്ടുണഗ,  ബഹുമമാനളപ്പെട  പ്രതളപക്ഷമനതമാവഗ

സളിംസമാരളിം  മവഗതളല്  അവസമാനളപ്പെളക്കണളിം.  പസ്പീസഗ

കണ്ക്ലൂഡഗ....എലമാവമരമാടുളിം ഇരളക്കമാന് ളചയര ആവശധ്യളപ്പെടുകയമാണഗ. 

ശ്രസ്പീ  .    വള  .    ഡള  .    സതസ്പീശന്:  സര,  രണഗ  മനളമമാര  എഴുമന്നറഗ

നളല്ക്കുകയമാണഗ. എളന്തമാരു മരധ്യമാദയമാണളതഗ.

മള  .    സസ്പീക്കര:  അതഗ  മുന്കൂടള  കണളകമാണമാണഗ  ഇതളമലയഗ

മപമാമകണതളളലന്നഗ പറഞതഗ. 

ശ്രസ്പീ  .    വള  .    ഡള  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ഞമാന്  സളിംസമാരളക്കുന്നതഗ  എളന്റെ
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അവകമാശമമാണഗ. ഒരു കമാരധ്യളിം അങ്ങയുളട ശ്രദ്ധയളല്ളപ്പെടുത്തുകയമാണഗ....

ളപമാതുവളദധ്യമാഭധ്യമാസ-  ളതമാഴളല്  വകുപ്പുമനള  (ശ്രസ്പീ  .    വള  .    ശളവന്കുടള):

സര, ഞമാന് മപമായളന്റെഗ ഓഫഗ ഓരഡര പറയുകയമാണഗ.

ശ്രസ്പീ  .    വള  .    ഡള  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ഞമാന്

സളിംസമാരളച്ചുളകമാണളരളക്കുന്നതളനളടയളല്  എവളളടയമാണഗ  മപമായളന്റെഗ  ഓഫഗ

ഓരഡര  പറയുന്നതഗ?  ഞമാന്  ഒരു  വമാചകളിംകൂടള  പറഞ്ഞുളകമാണഗ

അവസമാനളപ്പെളക്കമാളിം. 

മള  .    സസ്പീക്കര:  അങ്ങഗ  മവഗളിം  സളിംസമാരളിം  അവസമാനളപ്പെളക്കൂ.  അങ്ങഗ

ദയവമായള ളചയറളളന അഭളസളിംമബമാധന ളചയ. 

ശ്രസ്പീ  .    വള  .    ഡള  .    സതസ്പീശന്:  സര,  അങ്ങമയമാടഗ  എനളക്കഗ

ശ്രദ്ധയളല്ളപ്പെടുതമാനുള്ളതഗ,  സഭമാ  ടള.വള.  ഒരുപമാടഗ  ആമരമാപണങ്ങളളല്

ളപടുകയമാണഗ.  അതുളകമാണഗ  പ്രമതധ്യകമമായ  ശ്രദ്ധ  സഭമാ  ടള.വള.യുളട

കമാരധ്യതളലുണമാകണളിം. അതഗ നളഷ്പക്ഷമമായള സളിംമപ്രക്ഷണളിം ളചയ്യുന്നതളനുള്ള

നടപടള സന്വേസ്പീകരളക്കണളിം.

മള  .    സസ്പീക്കര: ഇതരളിം കമാരധ്യങ്ങള് റൂളളളിംഗളനഗ മുകളളല് ചരച ളചമയണ

വളഷയമല. പസ്പീസഗ... പുതളയ കസ്പീഴ്വഴക്കളിം ഇമപ്പെമാള് സൃഷളക്കളപ്പെടുകയമാണഗ. 
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ശ്രസ്പീ  .    വള  .    ശളവന്കുടള:  സര,  റൂളളളിംഗഗ  നല്കളയതളനുമശഷളിം  ചരച

നടതമാറുമണമാ?

മള  .    സസ്പീക്കര:  റൂളളളിംഗളനഗ  മുകളളല്  ചരച  അനുവദളക്കമാറളല.

ബഹുമമാനളപ്പെട  പ്രതളപക്ഷമനതമാവഗ  ഒരു  പ്രശളിം  ഉന്നയളചതുളകമാണമാണഗ

മനളമമാളര അനുവദളമക്കണളവന്നതഗ. 

നളയമളിം,വധ്യവസമായളിം,  കയര  വകുപ്പുമനള  (ശ്രസ്പീ  .    പള  .    രമാജസ്പീവഗ  ):  സര,

റൂളളളിംഗഗ സളിംബനളചഗ, അതളളന്റെ ഉളളടക്കളത പരമാമരശളചഗ ബഹുമമാനധ്യനമായ

ളചയര  പറഞ  കമാരധ്യങ്ങള്  ളതറമാളണന്നഗ  സ്ഥമാപളക്കുന്നതഗ  അമങ്ങയറളിം

ളതറമായ  രസ്പീതളയമാണഗ   എന്നു  മമാതമല,  ആ  റൂളളളിംഗളനകത്തുളള  വളളര

ഗഗൗരവമമാളയമാരു  പരമാമരശളിം  പ്രതളപക്ഷ  അളിംഗങ്ങള്  ളറമക്കമാരഡഗ  ളചയ്തഗ

പുറമതക്കഗ  നല്കളളയന്നുളളതഗ  ഗുരുതരമമായ  ലളിംഘനമമാണഗ.  ഞമാന്

പ്രതസ്പീക്ഷളചതഗ  ബഹുമമാനധ്യനമായ  പ്രതളപക്ഷമനതമാവഗ  പമാരലളമന്റെറള

കമാരധ്യങ്ങളളക്കുറളചഗ  നല  അവഗമാഹമുളള  ആളമായതുളകമാണഗ

അങ്ങളനപറളളയമാരു  ളതറഗ  സമ്മേതളച്ചുളകമാണഗ  ഇനള  ആവരതളക്കളളലന്നഗ

പറയുന്നതളനഗ ആ സനരഭളിം വളനളമയമാഗളക്കുളമന്നമാണഗ.  അതഗ വളളര ളതറമായ

രസ്പീതളയമായളമപ്പെമായള. 


