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പ്രതിപക്ഷ എാം.എല്.എ.-മചര്ക്ടക്കതിടര നെപെി
സവീേരിക്കുന്നത സാംബന്ധിച്ച
പതിനഞ്ചാം
സകേളനത്തിടെ
ടമചടബട ല്

കേരള
ആദ്യ

നിയമസഭയുടെ
ദ്ിനത്തില്

ക ചണുേളുപകയചഗിച്ച

അഞ്ചമത

നിയമസഭയ്ക്കുള്ളില്

സഭച

നെപെിക്രമങ്ങള്

ചിത്രീേരിക്കുേയുാം ദൃശ്യമചധ്യമങ്ങള്ക്ക കേമചറുേയുാം ടചയ്തത
അസചധ്ചരണവാം
ടപരുമചറ്റച്ചട്ടത്തിടെ
നെത്തിയ

നിരുത്തരവചദ്പരവാം
ലാംഘനവമചയതിനചല്
എാം.എല്.എ.-മചര്ക്ടക്കതിടര

അാംഗങ്ങളുടെ
െി

ചട്ടലാംഘനാം
നെപെി

സവീേരിക്കണടമന്നാം 2022 ജൂണ് 28- ച ാംതീയതി അെിയന്തര
പ്രകമയ ചര്ക്ച്ചയ്ക്ക മുമ്പ മത്സ്യബന്ധനാം, സചാംസ്കചരിോം, യുവജനകക്ഷമ
വകുപ്പുമന്ത്രി ക്രമപ്രശ്നാം ഉന്നയിക്കുേയുണ്ടചയി.

സഭചസകേളനാം

ആരാംഭിക്കുന്നതിന

നിയമസഭയില്

മുമ്പുതടന്ന

മചധ്യമങ്ങടള

പ്രകവശ്ിക്കുന്നതില്നിന്നാം വിലക്കിയിരിക്കുന്ന എന്ന തരത്തിലുള്ള

ടതറ്റചയ

വചര്ക്ത്തയുാം

ആസൂത്രിതമചയി

ചചനലുേളിലൂടെ

സാംകപ്രക്ഷണാം ടചയ്തതചയി ടചയറിടെ ശ്രദ്ധയില്ടെട്ടിട്ടുണ്ട .
ബഹുമചനടെട്ട

സ്പീക്കര്ക്

തചടെെറയുാംപ്രേചരാം

റൂളിാംഗ

നല്േി+.
േെിഞ്ഞ

ദ്ിവസാം

സഭചസകേളനാം

ആരാംഭിക്കുന്നതിനു

മുമ്പുതടന്ന മചധ്യമങ്ങടള നിയമസഭയില് പ്രകവശ്ിക്കുന്നതില്നിന്നാം
വിലക്കിയിരിക്കുന്ന
ആസൂത്രിതമചയി

എന്ന

തരത്തിലുള്ള

ചചനലുേളിലൂടെ

ശ്രദ്ധയില്ടെട്ടയുെന്തടന്ന

ടതറ്റചയ

സാംകപ്രക്ഷണാം

വിശ്ദ്മചയ

വചര്ക്ത്ത

ടചയ്തതചയി
അകനവഷണാം

നെത്തുേയുണ്ടചയി. സമീപേചലത്ത നിയമസഭച പരിസരകത്തയ്ക്കുള്ള
പ്രകവശ്നാം സാംബന്ധിച്ച ചില വിവചദ്ങ്ങളുണ്ടചയ സചഹചരയത്തില്,
സഭചമന്ദിരത്തില്

പ്രകവശ്ിക്കുന്ന

എല്ലചവരുകെയുാം പചസ്സ
േര്ക്ശ്നനിലപചെ
മന്ദിരത്തിടല

മചധ്യമപ്രവര്ക്ത്തേരുള്ടെടെ

നിര്ക്ബന്ധമചയുാം പ്രദ്ര്ക്ശ്ിെിക്കണടമന്ന

സവീേരിക്കുേയുണ്ടചയി.
മീഡിയച

നിബന്ധനേകളചടെ

റൂാം

മചത്രകമ

നിയമസഭച

ഒെിടേയുള്ള
വീഡികയച

സ്ഥലങ്ങളില്

ചിത്രീേരണത്തിന

അനുമതി നല്േചറുള്ളൂ. ഈ വസ്തുത തമസ്കരിച്ചചയിരുന്ന ഇന്നലടത്ത
മചധ്യമവചര്ക്ത്തേള്. വീഡികയച േയചമറ കൂെചടതയുാം അാംഗീകൃത
പ്രസ പചസ്സ പ്രദ്ര്ക്ശ്ിെിച്ചാം മചധ്യമ പ്രവര്ക്ത്തേര്ക്ക്ക നിയമസഭച

മന്ദിരത്തിനുള്ളിടല ഏടതചരു ഭചഗകത്തയ്ക്കുാം പ്രകവശ്ിക്കുന്നതിന
നിലവില് യചടതചരു നിയന്ത്രണവാം ഏര്ക്ടെടുത്തിയിട്ടില്ല.
അഞ്ചാം സകേളനത്തിടെ ആദ്യ ദ്ിവസമചയ തിങ്കളചഴ്ച സഭച
െി.വി. വെി സാംകപ്രക്ഷണാം ടചയ്ത നിയമസഭച നെപെിേളില്നിന്നാം
പ്രതിപക്ഷ

പ്രതികഷധ്ത്തിടെ

ദൃശ്യങ്ങള്

മനഃപൂര്ക്വാം

ഒെിവചക്കിടയന്ന നിലയിലുള്ള മചധ്യമ വചര്ക്ത്തേളുാം ശ്രീ. പി. സി.
വിഷ്ണുനചഥ എാം.എല്.എ.-യുടെ

പരചതിയുാം ടചയര്ക് വിശ്ദ്മചയി

പരികശ്ചധ്ിച്ച.
സഭചനെപെിേള്

ടെലിേചസ്റ്റ

ടചയ്യുന്നത

സാംബന്ധിച്ച

സഭയില് ആദ്യമചയി മചര്ക്ഗനിര്ക്കേശ്ങ്ങള് പുറടെടുവിച്ചത 2002ലചണ . “Instructions on Broadcasting and Telecasting of
Governor's Address and Assembly Proceedings'' എന്ന
കരഖപ്രേചരാം

സഭചനെപെിേള്

സാംസചരിക്കുവചന്

അവസരാം

അനുസരിച്ച

ആര്ക്ക്കചകണച

ലഭയമചയിരിക്കുന്നത

അവരുടെ

ദൃശ്യങ്ങള് മചത്രകമ ആ അവസരത്തില് ടെലിേചസ്റ്റ ടചയ്യചന്
പചടുള്ളൂ.

കചചകദ്യചത്തരകവളയില്

ബഹുമചനടെട്ട
എക്കസസ
അകേഹത്തിടെ

തകേശ്
വകുപ്പുമന്ത്രി
ദൃശ്യങ്ങള്

മറുപെി

സവയാംഭരണാം,
എഴുകന്നറ്റ
മചത്രാം

നല്േചനചയി
ഗ്രചമവിേസനാം,

സചഹചരയത്തിലചണ

സാംകപ്രക്ഷണാം

ടചയ്തത .

പ്രതിപക്ഷ നിരയില് പ്രതികഷധ്ത്തിടെ ഭചഗമചയുള്ള ക്രമമില്ലചയ്മ
നിലനിന്നിരുന്നതിനചലചണ

ആ

ദൃശ്യങ്ങള്

സാംകപ്രക്ഷണാം

ടചയ്യചതിരുന്നത . സഭചദൃശ്യങ്ങള് ദുര്ക്വിനികയചഗാം ടചയ്ത മുതിര്ക്ന്ന
അാംഗങ്ങളുടെ

അനചകരചഗയവാം

ബുദ്ധിമുട്ടുേടളകെചലുാം

അവശ്തയുാംമൂലമുള്ള

പരിഹസിക്കുന്ന

പരിപചെിേള്

ദൃശ്യമചധ്യമങ്ങളിലുാം സചമൂഹിേ മചധ്യമങ്ങളിലുാം പ്രചരിെിക്കുന്നതാം
സഭച

െി.വി.

വെിയുള്ള

സാംകപ്രക്ഷണാം

അനിവചരയമചക്കുന്ന.

എല്ലചവര്ക്ക്കുാം ഒരുകപചടല ബചധ്േമചയ മചര്ക്ഗനിര്ക്കേശ്ങ്ങള്ക്ക
വികധ്യമചയി

സാംകപ്രക്ഷണാം

ടചയ്ത

ദൃശ്യങ്ങളില്

അപചേത

ഉണ്ടചയിട്ടുള്ളതചയ ആകക്ഷപാം വസ്തുതചപരമല്ല.
സഭചാംഗങ്ങളുാം മീഡിയ ഗയചലറിയിലിരുന്ന ചില മചധ്യമ
പ്രവര്ക്ത്തേരുാം ടമചടബട ല് ക ചണിലൂടെ ദൃശ്യങ്ങള് പേര്ക്ത്തി
മചധ്യമങ്ങള്ക്ക നല്േിയത അതീവ ഗൗരവമുള്ള നെപെിയചയി
േചണുന്ന.

ഏടതങ്കിലുാം

തരത്തിലുള്ള

പ്രതികഷധ്ത്തിടെ

ഭചഗമചടണങ്കില്ൂെി സഭച ഹചളിനുള്ളിടല ദൃശ്യങ്ങള് പേര്ക്ത്തി,
സഭ

സകേളിക്കുകമ്പചെചടണങ്കിലുാം

അടല്ലങ്കിലുാം,

ദൃശ്യമചധ്യമങ്ങള്ക്ക നല്കുന്നത സഭകയചടുള്ള അവകഹളനമചണ .
മചധ്യമ

പ്രവര്ക്ത്തേര്ക്കൂെി

ഏര്ക്ടെട്ടുടവന്നത

അകങ്ങയറ്റാം

ഇത്തരാം

പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങളില്

അപലപനീയമചണ .

മചധ്യമ

പ്രവര്ക്ത്തേരില് ചിലര്ക് തങ്ങള്ക്ക അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള സവചതന്ത്രയാം
ഈ വിധ്ത്തില് ഒരു വശ്ത്ത ദുരുപകയചഗാം ടചയ്യുേയുാം മറുവശ്ത്ത
സഭച ചട്ടപ്രേചരമുള്ള നെപെിേടള വിലക്കചയി ചിത്രീേരിക്കുേയുാം
ടചയ്യുന്നത സതയചനന്തര പ്രചരണ രീതിയചണ . മചധ്യമസവചതന്ത്രയാം
ഉത്തരവചദ്ിത്തകത്തചടെ വിനികയചഗിക്കചന് മചധ്യമ പ്രവര്ക്ത്തേര്ക്
ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതചണ .ഭചവിയില്
നിരുത്തരവചദ്പരമചയ

ഇത്തരത്തിലുള്ള

നെപെിേളുണ്ടചയചല്

അവേചശ്ലാംഘന-

ത്തിനുള്ടെടെയുള്ള നെപെിേള് കേടക്കചള്ളുന്നതചണ .
ജനചധ്ിപതയപരമചയ

സാംവചദ്ങ്ങള്ക്ക

കവദ്ിയചകേണ്ട

സഭചതലവാം അതിനചയി വിനികയചഗിക്കടെകെണ്ട വിലകയറിയ
സമയവാം കവണ്ടവിധ്ാം വിനികയചഗിക്കചന് അാംഗങ്ങളുാം മചധ്യമ
പ്രവര്ക്ത്തേരുമുള്ടെടെ ഏവരുകെയുാം പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന.

