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ആമുഖന്റിം

പനിവനികലേജസറ  ,  എഥനികറ എനനിവ സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനിയുസട അധധ്യക്ഷനഭായ ഞഭാന
സമനിതനി  അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ  ശതീ.  സബനനി  കജഭാസഫറ  എന  യൂടപ്യൂബര്സകതനിസര
ഇഇൗ സഭയനില അന്റിംഗമഭായനിരുന പനി.  ടനി. കതഭാമസറ   സമര്പനിച്ച അവകേഭാശൈലേന്റിംഘന കനഭാട്ടേതീസറ
സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനിയുസട റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന.

തഭാന 2021  ജൂൺ  1-നു  നടതനിയ ശദ്ധ ക്ഷണനികല പസന്റിംഗതനില കേടമ്പ്രയഭാര്
നദനിയുസട മലേനിനതീകേരണതനിനറ കേഭാരണമഭായ  വധ്യവസഭായസഭാപനങ്ങള അടച്ചറ പൂട്ടേണസമനറ
ആവശൈധ്യസപട്ടേതനില പകകേഭാപനിതനഭായനി,  ശതീ.  സബനനി കജഭാസഫറ എന വധ്യകനി   യുടപ്യൂബറ
ചെഭാനല പരനിപഭാടനിയനിലൂസട തസന ആകക്ഷപനിസച്ചനന്റിം  ഇതറ  ഭരണഘടനയുസട അനുകച്ഛേദന്റിം
194  സഭാമഭാജനികേർകറ  നൽകുന  വനികശൈഷഭാവകേഭാശൈസത  ഹനനിക്കുനതഭാകേയഭാൽ
ശതീ.  സബനനി കജഭാസഫനിസനതനിസര അവകേഭാശൈലേന്റിംഘനതനിനറ നടപടനി സസതീകേരനികണസമന
മഭാവശൈധ്യസപട്ടേറ  അനറ സഭഭാന്റിംഗമഭായനിരുന പനി.ടനി.കതഭാമസറ  8-6-2021-ല ബഹ.  സതീകര്കറ
ഒരു  കനഭാട്ടേതീസറ  നലകേനിയനിരുന.  പസസ്തുത  കനഭാട്ടേതീസറ  പരനികശൈഭാധനയന്റിം  റനികപഭാര്ട്ടേനിനുമഭായനി
11-8-2021-നറ ബഹ. സതീകര്   പനിവനികലേജസറ , എഥനികറ എനനിവ സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനികറ
റഫര് സചെയ്തു . 2021 സസപ്റന്റിംബര് 8, 20, 2021 നവന്റിംബര് 9, 2021 ഡനിസന്റിംബര് 20,  2022
ജൂലലേ  13  എനതീ  തതീയതനികേളനില  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെരുകേയുന്റിം  വനിഷയന്റിം  വനിശൈദമഭായനി
പരനികശൈഭാധനിക്കുകേയുന്റിം  സചെയ്തു.  കനഭാട്ടേതീസനിസന  പരനികശൈഭാധന  നടനസകേഭാണ്ടനിരനിസക
2021 ഡനിസന്റിംബര് മഭാസന്റിം 22-ാം തതീയതനി പനി. ടനി. കതഭാമസറ നനിരധ്യഭാതനഭാസയങനിലന്റിം അകദ്ദേഹന്റിം
നലകേനിയ  കനഭാട്ടേതീസനില  അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  പനിവനികലേജറ  പശന്റിം  നനിലേനനിലക്കുനതഭാസണനറ
വനിലേയനിരുതനിയ സമനിതനി തുടര്നന്റിം പരനികശൈഭാധനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.

സമനിതനി കയഭാഗങ്ങളനില നടന സമഗ്രമഭായ ചെര്ച്ചയുസട അടനിസഭാനതനില  സമനിതനി
എതനികച്ചര്ന നനിഗമനവന്റിം ശൈനിപഭാര്ശൈയുന്റിം ഉളസകഭാള്ളുനതഭാണറ  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ  .  സമനിതനിയുസട
കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപ്പുകേളന്റിം  ബനസപട്ടേ  കരഖകേളന്റിം  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  അനുബനമഭായനി
കചെര്തനിട്ടുണ്ടറ  .  2022  ജൂലലേ  13-ാം  തതീയതനി  കചെര്ന  കയഭാഗതനില  സമനിതനി  ഈ
റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച്ച സ്തു. 

മുരളനി സപരുസനലനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാൻ,
2022 ജൂലലേ 18. പനിവനികലേജസറ, എഥനികറ എനനിവ

സന്റിംബനനിച്ച കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

I വസ്തുതപ്പോ വറിവരണണ

പതറിനഞപ്പോണ പകേരള നറിയമസഭയറില് അണഗമപ്പോയറിരുന്ന പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  2021  ജൂൺ  1-ന

ബഹ.മുഖഖ്യമനറിയുടട  ശ്രദ്ധക്ഷണറിക്കുന്നതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ,  കേടമ്പ്രയപ്പോര്  നദറിയുടട

മലറിനനീകേരണതറിനട  കേപ്പോരണമപ്പോയ  വഖ്യവസപ്പോയസപ്പോപനങ്ങടള  കുററിചട  പരപ്പോമര്ശറിക്കുകേയുണ

മലറിനനീകേരണതറിനട  കേപ്പോരണമപ്പോയ  വഖ്യവസപ്പോയസപ്പോപനങ്ങള്  അടചട  പൂടണടമന്നട

ആവശഖ്യടപടുകേയുണ ടചെയറിരുന. ഇതറില് പ്രപകേപ്പോപറിതനപ്പോയറി, ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട എന്ന

വഖ്യകറി   അപദ്ദേഹതറിടന്റെ "പചയട പറയുന" എന്ന  യുടട്യൂബട ചെപ്പോനല് പരറിപപ്പോടറിയറിലൂടട തടന്ന

ആപക്ഷപറിടചനണ   ഇതട  ഭരണഘടനയുടട  അനപച്ഛേദണ  194  സപ്പോമപ്പോജറികേർകട  നൽകുന്ന

വറിപശഷപ്പോവകേപ്പോശടത  ഹനറിക്കുന്നതപ്പോടണനണ ആയതറിനപ്പോൽ ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫറിടനതറിടര

അവകേപ്പോശലണഘനതറിനട  നടപടറി  സസനീകേരറികണടമനണ  ആവശഖ്യടപടട  പറി.ടറി.പതപ്പോമസട

8-6-2021-ല് ബഹ. സനീകര്കട  ഒരു പനപ്പോടനീസട നല്കേറിയറിരുന. (അനബനണ I) പനപ്പോടനീസട

പരറിഗണറിച  ബഹ.സനീകര് പ്രസ്തുത വറിഷയതറിപന്മേല് ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫറിടന്റെ പ്രതറികേരണണ

ആരപ്പോയുവപ്പോനപ്പോവശഖ്യടപടുകേയുണ  (അനബനണ  II)  ആയതറിനട  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട

27-7-2021-ടല കേതറിലൂടട മറുപടറി ലഭഖ്യമപ്പോക്കുകേയുമുണപ്പോയറി. (അനബനണ III)

ഇനഖ്യന് ഭരണഘടന അനപച്ഛേദണ 194 പ്രകേപ്പോരണ നറിയമസഭപ്പോ സപ്പോമപ്പോജറികേര്കട നല്കുന്ന

വറിപശഷപ്പോധറികേപ്പോരടത ഹനറിക്കുന്ന തരതറിലുള്ള യപ്പോടതപ്പോരു പ്രവര്തറിയുണ തടന്റെ ഭപ്പോഗതട

നറിനണ  ഉണപ്പോയറിടറിടല്ലെനണ,  പറി.ടറി.പതപ്പോമസട  അപദ്ദേഹതറിടന്റെ  നറിയമസഭപ്പോ  പ്രസണഗതറില്

വരുതറിയ  ടതറട  ചൂണറികപ്പോട്ടുകേ  മപ്പോത്രമപ്പോണട  തപ്പോന്  ടചെയടതനണ,  തടന്റെ  അഭറിപ്രപ്പോയ

സസപ്പോതനഖ്യപതയുണ പത്ര പ്രവര്തന സസപ്പോതനഖ്യപതയുണ തടസ്സടപടുത്തുന്ന തരതറിലുള്ള

ബഹ. അണഗതറിടന്റെ വപ്പോദണ നറിലനറില്ക്കുന്നതടല്ലെനണ, ആയതറിനപ്പോല് അവകേപ്പോശ ലണഘനണ

സണബനറിച  അനനര  നടപടറിക്രമങ്ങളറില്  നറിനണ  തടന്ന  ഒഴറിവപ്പോകണടമനമപ്പോണട

ശ്രനീ.ടബന്നറി പജപ്പോസഫട 27-7-2021-നട ലഭഖ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറിയറില് വഖ്യകമപ്പോകറിയറിരുന്നതട .

പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട നല്കേറിയ പനപ്പോടനീസണ അതറില് ഉന്നയറിച വറിഷയതറില്  ശ്രനീ.  ടബന്നറി

പജപ്പോസഫട നല്കേറിയ മറുപടറിയുണ വറിശദമപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറിച  ബഹ.സനീകര് ഇകപ്പോരഖ്യതറില്

പ്രഥമദൃഷഖ്യപ്പോ  അവകേപ്പോശലണഘനണ  നടന്നറിട്ടുണട  എന്നട  കേടണത്തുകേയുണ  അതറിടന്റെ

അടറിസപ്പോനതറില് കൂടുതല് പരറിപശപ്പോധനയണ  ററിപപപ്പോര്ടറിനമപ്പോയറി    പ്രറിവറിപലജസട  ,  എഥറികട

എന്നറിവ  സണബനറിച  കേമറിററികട   11-8-2021-നട പനപ്പോടനീസട   റഫര്  ടചെയ്യുകേയുണ  ടചെയ.

(അനബനണ IV)

828/2022.
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2021  ടസപ്റണബര്  8-ാം  തനീയതറി  പചെര്ന്ന    പ്രറിവറിപലജസട  ,  എഥറികട  എന്നറിവ
സണബനറിച സമറിതറിപയപ്പോഗണ യൂടട്യൂബറപ്പോയ  ശ്രനീ.ടബന്നറി പജപ്പോസഫട എന്ന വഖ്യകറിടകതറിടര
പറി.ടറി.പതപ്പോമസട  നല്കേറിയ  അവകേപ്പോശലണഘന പനപ്പോടനീസറിപന്മേല് പറി.ടറി.പതപ്പോമസറില് നറിന്നട
വറിവരങ്ങള്  ആരപ്പോയുന്നതറിനണ  സമറിതറി  മുമപ്പോടകേ  പനരറിടട  ഹപ്പോജരപ്പോകേപ്പോനണ  ബനടപട
വനീഡറിപയപ്പോ  ദൃശഖ്യങ്ങള്  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനണ  തനീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.  ആയതറിടന്റെ
അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രറിവറിപലജസട  ,  എഥറികട  എന്നറിവ  സണബനറിച  സമറിതറി  2021
ടസപ്റണബര് 20-ാം തനീയതറി പയപ്പോഗണ പചെരുകേയുണ പറി.ടറി.പതപ്പോമസട 2021 ജൂണ് മപ്പോസണ 1-ാം
തനീയതറി  നറിയമസഭയറില്  നടതറിയ  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണറികല്  പ്രസണഗതറിടന്റെയുണ,
 ശ്രനീ  .  ടബന്നറി പജപ്പോസഫറിടന്റെ  "പചയട പറയുന"  എന്ന  യൂടട്യൂബട ചെപ്പോനലറിടല അവകേപ്പോശ
ലണഘനതറിനപ്പോസദമപ്പോയ  'പതപ്പോമപ്പോപചപ്പോ  നറിങ്ങള്ക്കുണ  ആകേപ്പോണ  പകേപ്പോടനീശസരന്… '  എന്ന
പരറിപപ്പോടറിയുപടയുണ  വനീഡറിപയപ്പോകേള് പരറിപശപ്പോധറിക്കുകേയുണ ടചെയ. ആയതറിനട പശഷണ സമറിതറി
മുമപ്പോടകേ  ഹപ്പോജരപ്പോയ   പറി.ടറി.പതപ്പോമസട  തപ്പോടഴ  പറയുന്ന  വറിവരങ്ങള്  സമറിതറി  മുമപ്പോടകേ
പബപ്പോധറിപറിച ച്ചു . 

തടന്റെ  നറിപയപ്പോജകേമണ്ഡലതറിടല  കേടമ്പ്രയപ്പോര്  നദറിയുടട  മലറിനനീകേരണവുമപ്പോയറി
ബനടപടട 2021 ജൂണ് മപ്പോസണ  1-ാം തനീയതറി നറിയമസഭയറില് ചെടണ 62 പ്രകേപ്പോരണ നടതറിയ
ശ്രദ്ധ  ക്ഷണറികല്  പ്രസണഗതറില്  കേടമ്പ്രയപ്പോര്  നദറിയുടട മലറിനനീകേരണതറിനട
കേപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ  കേറിടറകട  കേമനറിയുമപ്പോയറി   ബനടപട  ടതളറിവുകേള്  സഭ  മുമപ്പോടകേ
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയതറില്  പ്രപകേപ്പോപറിതനപ്പോയ   ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   വളടര  പമപ്പോശടപട
രനീതറിയറിലുള്ള  പ്രതറികേരണമപ്പോണട  തടന്നക്കുററിചട  യുടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറിലൂടട  നടതറിയറിരറിക്കുന്നടതനണ,
നറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രപടററിയററില്  നറിനണ  ഇകപ്പോരഖ്യണ  സണബനറിചട  അപദ്ദേഹപതപ്പോടട
വറിശദനീകേരണണ ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  മറുപടറിയപ്പോയറി   തടന്നയുണ,  മുഴുവന് എണ.എല്.എ.മപ്പോപരയുണ
ടപപ്പോതുപ്രവര്തകേപരയുണ ആപക്ഷപറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടുള്ള  ഒരു മണറിക്കൂര് പരറിപപ്പോടറിയപ്പോണട യുടട്യൂബട
ചെപ്പോനലറിലൂടട  സണപപ്രക്ഷണണ ടചെയ്യടപടടതനണ അവകേപ്പോശലണഘന പനപ്പോടനീസട സണബനറിചട
ശ്രനീ.ടബന്നറി പജപ്പോസഫറിപനപ്പോടട  വറിശദനീകേരണണ ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട   പശഷണ അപദ്ദേഹണ യുടട്യൂബറില്
ഒരു  പരറിപപ്പോടറി  നടത്തുകേയുണ  സമറിതറി  വറിശദനീകേരണണ  ആവശഖ്യടപടതറിടന  പരപ്പോമര്ശറിച്ചു
ടകേപ്പോണട നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയററില് നറിനണ അയച കേതട   ഉയര്തറികപ്പോടറി  കേടന്
ചെപ്പോയ കുടറിക്കുന്ന മടറില് എപനപ്പോ കുടറിച്ചുടകേപ്പോണറിരുന്നട വളടര പമപ്പോശമപ്പോയറി രപ്പോഷനീയകപ്പോടരയുണ
എണ.എല്.എ.-മപ്പോപരയുണ   വറിമര്ശറിക്കുകേയുണപ്പോടയനണ, കേറിടറകട  കേമനറി  തനറിടകതറിടര
സപ്പോനപ്പോര്തറിടയ   നറിര്തറിയതുടകേപ്പോണപ്പോണട  തപ്പോനറിങ്ങടനടയപ്പോരു  ശ്രദ്ധക്ഷണറികല്
പ്രപമയണ  നറിയമസഭയറില്  അവതരറിപറിചടതന്നട  ആപരപ്പോപറിക്കുകേയുണ  ടചെയ് തു.
ശ്രനീ.ടബന്നറി  പജപ്പോസഫറിടന്റെ  വപ്പോദണ  അടറിസപ്പോനരഹറിതമപ്പോടണനണ,  ടതരടഞ്ഞടുപറിനട  മുന്പട
തടന്ന  കേടമ്പ്രയപ്പോര്  നദറിയുടട  മലറിനനീകേരണതറിനട  കേപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ  കേമനറിടകതറിടര
പരസഖ്യ സമരവുമപ്പോയറി തപ്പോന് രണഗതട വന്നറിരുനടവനണ പറി.  ടറി.   പതപ്പോമസട  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചു.
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ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫുമപ്പോയറി തനറികട മുന്പരറിചെയമറിടല്ലെനണ ചെപ്പോനല് വഴറി രപ്പോഷനീയ
പനതപ്പോകള്കതറിടര  ആപക്ഷപണ  ഉന്നയറിക്കുന്നതപ്പോണട  ഇയപ്പോളുടട  ടപപ്പോതു  സസഭപ്പോവടമനണ,
മറ്റുള്ളവടര  പദപ്പോഹറിക്കുന്നതുണ,  ഭയടപടുത്തുന്നതുണ,  ബുദ്ധറിമുടറിക്കുന്നതുണ  ഇയപ്പോളുടട  പ്രധപ്പോന
വറിപനപ്പോദമപ്പോടണനണ പറി. ടറി. പതപ്പോമസട  സമറിതറി     മുന്പപ്പോടകേ പബപ്പോധറിപറിച്ചു . കേമനറിടകതറിടര
തപ്പോന്  ഉന്നയറിച  ആപരപ്പോപണങ്ങള്കട  മറുപടറി  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  എറണപ്പോകുളണ  പ്രസ്സട
ക്ലബറില്  സണഘടറിപറിച  പത്ര  സപമളനതറില്  ടതളറിവട  സഹറിതണ  മറുപടറി
നല്കേറിയറിരുടന്നനണ,  ആയതറിനട  തനറികതറിടര  100  പകേപ്പോടറി  രൂപയട  മപ്പോനനഷപകസട
ടകേപ്പോടുക്കുകേയപ്പോണട  കേമനറി  എണ.ഡറിയപ്പോയ  ശ്രനീ.സപ്പോബു  ടചെയടതനണ,
ശ്രനീ.  സപ്പോബുവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  തപ്പോന്  പത്ര  സപമളനണ  നടതറിയറിട്ടുടണങറിലുണ
ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫുമപ്പോയറി  ബനടപട  വറിഷയതറിപന്മേല്  പത്ര  സപമളനണ
നടതറിയറിടറിടല്ലെനണ പറി. ടറി. പതപ്പോമസട സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. തപ്പോന് പത്ര സപമളനതറിലുണ
ചെപ്പോനലറിലുണ പറഞ്ഞ വറിവരങ്ങള് വചട  ടകേപ്പോണട ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  പ്രസ്തുത വറിഷയണ
ഏടറടുതട  തടന്ന  യൂടൂബട  ചെപ്പോനലറിലൂടട  അധറിപക്ഷപറിക്കുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനണ ഒരു
നറിയമസഭപ്പോണഗടമന്ന രനീതറിയറിലുള്ള തടന്റെ അവകേപ്പോശണ വറിനറിപയപ്പോഗറിചതറിടനതറിടര നടതറിയ
അധറിപക്ഷപതറിടന്റെ  പപരറില്  ശ്രനീ.ടബന്നറി  പജപ്പോസഫറിടനതറിടര  യുകമപ്പോയ  നടപടറികട
പ്രറിവറിപലജസട, എഥറികട എന്നറിവ സണബനറിച സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യണടമനണ ശ്രനീ. പറി
.ടറി.  പതപ്പോമസട  അഭഖ്യര്തറിച്ചു.  അവകേപ്പോശലണഘന പനപ്പോടനീസറിനപ്പോധപ്പോരമപ്പോയ പരറിപപ്പോടറിപയകപ്പോള്
വറിശദനീകേരണണ  ആവശഖ്യടപടതറിനട  പശഷണ  നടതറിയ  പരറിപപ്പോടറിയറിലപ്പോണട  കൂടുതല്
പ്രറിവറിപലജട  ലണഘനണ  നടന്നറിട്ടുള്ളടതനണ,  ടപപ്പോതു  പ്രവര്തകേടര
അധറിപക്ഷപറിക്കുന്നതറിലൂടട  യൂടൂബട  ചെപ്പോനലറിനട  പ്രചെപ്പോരണ  ലഭറിക്കുടമന്നട  ശ്രനീ.  ടബന്നറി
പജപ്പോസഫട പ്രതനീക്ഷറിക്കുനണപ്പോകേപ്പോടമനണ പറി.ടറി.പതപ്പോമസട  കൂടറി പചര്ത്തു.

ടതളറിടവടുപറിനട  പശഷണ  ലഭറിച  അധറികേ  വറിവരതറിടന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്
നറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രപടററിയററില്   നറിനണ  അവകേപ്പോശലണഘനണ  സണബനറിചട   ആരപ്പോഞ്ഞ
വറിശദനീകേരണതറിനട  മറുപടറിയപ്പോയറി   ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   യൂടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറിലറിലൂടട 
സണപപ്രക്ഷണണ ടചെയ  'ഇതട പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസ്സുമപ്പോര്കട സമര്പറിക്കുന'  എന്ന  രണപ്പോമടത
വനീഡറിപയപ്പോയുണ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.

2021  നവണബര്  25-ടല സമറിതറിയുടട പയപ്പോഗണ ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫറില് നറിനണ
ഇകപ്പോരഖ്യതറില്  അധറികേവറിവരങ്ങള്  ആരപ്പോയപ്പോന്  തനീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുണ  അതറിടന്റെ
അടറിസപ്പോനതറില് 2021 ഡറിസണബര് 20-ാം തനീയതറി ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട സമറിതറികട
മുന്പപ്പോടകേ   ടതളറിടവടുപറിനപ്പോയറി ഹപ്പോജരപ്പോകുകേയുണ തപ്പോടഴ പറയുന്ന കേപ്പോരഖ്യങ്ങള് സമറിതറിയറില്
പബപ്പോധറിപറിക്കുകേയുണ ടചെയ. 
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പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസമപ്പോയറി   തപ്പോങള്കട  വഖ്യകറിപരമപ്പോയ  പരറിചെയമുപണപ്പോടയന്നട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട അപദ്ദേഹണ തടന്റെ കുടുണബ സഹൃതപ്പോടണനണ,  തങ്ങള് തമറില് യപ്പോടതപ്പോരു
പ്രശ്നങ്ങളുമറിടല്ലെനണ,  തപ്പോന്  അണറിയറ,  കേണപ്പോടറി,  സപ്പോക്ഷറി  മുതലപ്പോയ  പരറിപപ്പോടറികേള്
ടപ്രപ്പോഡട്യൂസട  ടചെയടകേപ്പോണറിരറിക്കുപമപ്പോള്  അപദ്ദേഹടത  ധപ്പോരപ്പോളണ  കേപ്പോരഖ്യങ്ങളറില്  സപപപ്പോര്ടട
ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനണ, വഖ്യകറിപരമപ്പോയറി അപദ്ദേഹടത ഒരു വറിധതറിലുണ ആപക്ഷപറിചറിടറിടല്ലെനണ
ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട മറുപടറി നല്കേറി. കേറിറകട കേമനറി എണ. ഡറി. ശ്രനീ. സപ്പോബു പജകബുമപ്പോയറി
വഖ്യകറിപരമപ്പോയ  പരറിചെയമുപണപ്പോടയന്ന   പചെപ്പോദഖ്യതറിനട   തടന്റെ  നല്ലെ  സഹൃതപ്പോണട
സപ്പോബു  പജകടബനണ,  കകേക്കൂലറി  കേറിടപ്പോതതറിനപ്പോലപ്പോണട  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  കേടമ്പ്രയപ്പോര്
വറിഷയണ  നറിയമസഭയറില്  ഉന്നയറിചടതന്ന  അഭറിപ്രപ്പോയമുപണപ്പോടയന്ന  സമറിതറിയുടട
പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  അപദ്ദേഹണ  കകേക്കൂലറികപ്പോരനപ്പോടണന്നട  അഭറിപ്രപ്പോയമറിടല്ലെനണ,  നറിയമസഭ
മുമപ്പോടകേ പറി. ടറി. പതപ്പോമസട കേള്ളണ പറഞ്ഞുടവന്ന വപ്പോദതറില് ഉറചട നറില്ക്കുനപണപ്പോടയന്ന
സമറിതറിയുടട  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട,   അതറില് ഉറചട  നറില് ക്കുന്നതപ്പോയുണ  50  പകേപ്പോടറി  രൂപയപ്പോണട
കേറിറകട  കേമനറി  എണ.  ഡറി.  ശ്രനീ.  സപ്പോബു  പജകബ്  ചെലഞട  ടചെയറിരറിക്കുന്നടതനണ
ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി.  

കേറിറകട  കേമനറി  ഉടമ  കേഴറിഞ്ഞ  നറിയമസഭപ്പോ  ടതരടഞ്ഞടുപറില്
പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസറിടനതറിരപ്പോയറി സപ്പോനപ്പോര്തറിടയ നറിര്തറിയതുടകേപ്പോണപ്പോണട  ബഹ.അണഗണ
കേടമ്പ്രയപ്പോര്  വറിഷയണ  സഭയറിലുന്നയറിചടതനള്ള  അഭറിപ്രപ്പോയമുപണപ്പോടയന്ന   പചെപ്പോദഖ്യതറിനട
അതുടകേപ്പോണപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നപ്പോണട   തപ്പോന്  വറിശസസറിക്കുന്നടതനണ,  സഭയറില്  ഉന്നയറിക്കുന്ന
വറിഷയങ്ങളറിന്പമല്  ബഹ.  അണഗങ്ങള്  ടതളറിവട  ഹപ്പോജരപ്പോകണടമന്ന  തരതറില്
ടവല്ലുവറിളറിക്കുന്ന  പ്രവണത  സഭയകേതട  അണഗങ്ങള്കട  സസതനമപ്പോയുണ  നറിര്ഭയമപ്പോയുണ
അഭറിപ്രപ്പോയപ്രകേടനണ  നടത്തുന്നതറിനള്ള  സസപ്പോതനഖ്യടത   ഹനറിക്കുന്ന  വറിധതറിലുള്ള
നറിലപപ്പോടപ്പോടണന്നതട  അററിവുള്ളതപ്പോപണപ്പോടയന്ന  സമറിതറിയുടട  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട,
എണ.എല്.എ.-മപ്പോര്കട  എനട  സതഖ്യവുണ  ഒരു  തടസ്സവുമറില്ലെപ്പോടത  നറിയമസഭയറില്
പറയപ്പോടമനണ,  പടക്ഷ അതട നണയുണ കേളവുമപ്പോകേരുടതനണ,  നറിയമസഭപ്പോ സപ്പോമപ്പോജറികേരുടട
പ്രറിവറിപലജറിടന  ടവല്ലുവറിളറിക്കുന്ന  ഒരു  നടപടറിയുണ  തപ്പോന്  സസനീകേരറിചറിടറിടല്ലെനണ  അങ്ങടന
പതപ്പോന്നറിയറിട്ടുടണങറില് അതട ടതറപ്പോടണനണ,  സപ്പോമപ്പോജറികേര്കട കേറിടറിയറിരറിക്കുന്ന പ്രറിവറിപലജട
ദുരുപപയപ്പോഗണ ടചെയ്യരുടതന്ന രനീതറിയറിലപ്പോണട പ്രസച്ചുത പരറിപപ്പോടറിയറില് പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്നടതനണ
ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   മറുപടറി  നല്കേറി.  “തമറില്  പഭദണ  ടതപ്പോമന്"  എന്ന  പ്രസ്തുത
പരറിപപ്പോടറിയറിടല  പ്രപയപ്പോഗതറില്  ഉറച്ചു  നറില്ക്കുനപണപ്പോടയന്ന പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  ആ
പ്രപയപ്പോഗതറില്    ഉറച്ചുനറില്ക്കുന്നതപ്പോയുണ,  എന്നപ്പോല്  എല്ലെപ്പോ  എണ.  എല്.  എ.  -മപ്പോരുണ
പമപ്പോശമപ്പോടണനളളതറില്   ഉറച്ചുനറില്ക്കുന്നറിടല്ലെനണ   ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   മറുപടറി
നല്കേറി. ഒരു ഖദര് കുപപ്പോയമറിടട എണ.എല്.എ. എന്ന മൂന്നക്ഷരണ ടനഞടതപ്പോടറിചപ്പോല് എനട
വൃതറിപകേടുണ  ആടരപററിയുണ  എവറിടടയുണ  വറിളറിച്ചുപറയപ്പോടമന്ന  ധപ്പോരണയുള്ള  ഇതരണ
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ആളുകേടള  ചുമപകണറിവരുന്നതട  മലയപ്പോളറികേളുടട  ഗതറിപകേടപ്പോടണന്ന  പരറിപപ്പോടറിയറിടല
വപ്പോചെകേതറില്  തപ്പോങള്  ഉറച്ചു  നറില്ക്കുനപണപ്പോടയന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  ചെറില  എണ.എല്.എ.
മപ്പോടരക്കുററിചട അതപ്പോണട തടന്റെ അഭറിപ്രപ്പോയടമന്നട  ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി. 

നറിയമസഭയറിപലയട  ടതരടഞ്ഞടുകടപടട  വരുന്നവര്  പയപ്പോഗഖ്യരടല്ലെന്ന  അഭറിപ്രപ്പോയമപ്പോപണപ്പോ
തപ്പോങള്ക്കുള്ളടതന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട   അങ്ങടന അഭറിപ്രപ്പോയമറിടല്ലെനണ ധപ്പോരപ്പോളണ  പയപ്പോഗഖ്യതയുള്ള
ആളുകേളുടണനണ  എന്നപ്പോല്   ചെറില  പമപ്പോശകപ്പോരപ്പോയ  വഖ്യകറികേളുമുടണനണ  അല്ലെപ്പോടത  140
എണ.എല്.എ.-മപ്പോരുണ പമപ്പോശമപ്പോടണന്നല്ലെ പറഞ്ഞടതനണ    ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി
നല്കേറി. നറിയമസഭയറിപലകട മുന്പണ ഇപപപ്പോഴുമപ്പോയറി തറിരടഞ്ഞടുകടപട്ടു വരുന്നവരറില് കുറച്ചു
പപടരങറിലുണ  നല്ലെവരപ്പോടണന്ന  പരപ്പോമര്ശണ  ഏടതങറിലുണ  യൂടട്യൂബട  ചെപ്പോനല്  പരറിപപ്പോടറിയറില്
നടതറിയറിട്ടുപണപ്പോടയന്നട  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  അങ്ങടനടയപ്പോരു  പരപ്പോമര്ശണ  ചെപ്പോനല്
പരറിപപ്പോടറിയറില്  നടതറിയറിടറിടല്ലെന്നട  ശ്രനീ.ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.
സമറിതറികട  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  നല്കേറിയ പനപ്പോടനീസറിപന്മേല്,  വറിശദനീകേരണണ പതടറിടകപ്പോണട
നറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രപടററിപയററില്നറിനണ    അയച  കേതറിടന   ആസദമപ്പോകറി  യുടട്യൂബട
ചെപ്പോനലറില് ഒരു പരറിപപ്പോടറി അവതരറിപറിചതറിനട പറിന്നറിടല ഉപദ്ദേശഖ്യടമടനന്ന  സമറിതറിയുടട
പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  അതട  ശരറിയപ്പോടണന്നപ്പോണട  തനറികട  പതപ്പോനന്നടതനണ  ജനങ്ങടള
അററിയറിപകണ കേപ്പോരഖ്യമപ്പോണടതനണ ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി.  നറിയമസഭപ്പോ
സപ്പോമപ്പോജറികേടര  അവപഹളറിച്ചുടകേപ്പോണട  സസനണ  യുടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറിനട  പ്രചെപ്പോരണ
വര്ദ്ധറിപറിക്കുകേടയനളള  അടറിസപ്പോനതറിലപ്പോപണപ്പോ  ഇതരണ  പരറിപപ്പോടറികേള്
സണഘടറിപറിക്കുന്നടതന്ന  സമറിതറിയുടട പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  അങ്ങടന അടല്ലെനണ തപ്പോന് നറിരവധറി
വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി സപ്പോമൂഹഖ്യ പസവനരണഗതട പ്രവര്തറിക്കുന്ന ഒരപ്പോളപ്പോടണനണ,  എണ.എല്.എ.
മപ്പോര്കട  എനട  വറിഷയങ്ങളുണ  സഭയറില്  ഉന്നയറികപ്പോന്  കേഴറിയുടമനണ  പപക്ഷ  അതട
നണയപ്പോയറിരറികരുടതന്നട മപ്പോത്രപമയുളളൂടവനണ ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി.
കേടമ്പ്രയപ്പോര് നദറി മലറിനനീകേരണടപടുന്നതറില് കേറിറകട കേമനറിയുടട യപ്പോടതപ്പോരുവറിധതറിലുളള
മപ്പോലറിനഖ്യവുണ ഇടല്ലെന്നച്ചുളള അഭറിപ്രപ്പോയതറിലപ്പോപണപ്പോ നറില്ക്കുന്നടതന്നട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
കേടമ്പ്രയപ്പോററില്  കേറിറകട  കേമനറിയുടട  മപ്പോലറിനഖ്യണ  ഇടല്ലെനണ,   ഉടണങറില്  ഇരുപതറിനപ്പോലട
മണറിക്കൂററിനകേണ   അടച്ചുപൂടണടമന്നട  തപ്പോന്  വഖ്യകമപ്പോയറി  പറഞ്ഞറിട്ടുള്ളതപ്പോയുണ
ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   മറുപടറി  നല്കേറി.  എല്ലെപ്പോവരുപടയുണ  തുലഖ്യപ്പോവകേപ്പോശങ്ങള്കട
പവണറിയപ്പോണട തപ്പോനറിതട ടചെയ്യുന്നടതന്നട  പറയുന്നതറിടന്റെ കേപ്പോരണടമനപ്പോടണന്ന സമറിതറിയുടട
പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  എണ.എല്.എ.-മപ്പോര്കട ടസഷഖ്യല് പ്രറിവറിപലജുകേള് നല്കേറിയറിട്ടുള്ള കേപ്പോരഖ്യവുണ,
ഹഹൗസറില്   പചെപ്പോദറിക്കുന്ന  പചെപ്പോദഖ്യങ്ങള്  പറതട  പചെപ്പോദഖ്യണ  ടചെയ്യപ്പോന്  പപ്പോടറിടല്ലെന്ന  കേപ്പോരഖ്യവുണ
തനറികററിയപ്പോടമനണ എന്നപ്പോല് ആ അവകേപ്പോശണ ഉപപയപ്പോഗടപടുതറി നണ പറയുകേയപ്പോടണങറില്
ശകമപ്പോയറി പചെപ്പോദഖ്യണ ടചെയ്യപ്പോനപ്പോണട  തനീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുന്നടതനണ ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട
മറുപടറി നല്കേറി. 



6

ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  നറിയമണ  പഠറിചറിട്ടുപണപ്പോടയന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
ഇടല്ലെനണ,  നറിയമസഭപ്പോണഗങ്ങളുടട  പ്രറിവറിപലജറിടന  സണബനറിചട  അററിയപ്പോപമപ്പോടയന്ന
പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  പൂര്ണമപ്പോയുണ  അററിയറിടല്ലെനണ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട   മറുപടറി  നല്കേറി.
'അതറിനറിപപപ്പോള്  അവകേപ്പോശലണഘനതറിനട  പനപ്പോടനീസട  ടകേപ്പോടുതപ്പോലുണ  വകനീല്  പനപ്പോടനീസട
അയചപ്പോലുണ  ഒരു  എണ.എല്.എ.  ആടണന്നട  പറഞ്ഞട  പതട  പനണട  ടകേപ്പോടമപ്പോനമറില്ലെ'
എന്ന  ആദ ഖ്യടത  യുടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറിടല  പരപ്പോമര്ശണ  അവകേപ്പോശലണഘനണ  ഉണപ്പോകേപ്പോന്
പപപ്പോകുനടവന്നട  അററിഞ്ഞുടകേപ്പോണപ്പോപണപ്പോ  പറഞ്ഞറിട്ടുള്ളടതന്ന  സമറിതറിയുടട പചെപ്പോദഖ്യതറിനട
നണ പറഞ്ഞറിടട അങ്ങടനടയപ്പോരു പനപ്പോടനീസട നല്കേറിയറിട്ടുടണങറില് നറിലനറില്കറിടല്ലെന്നപ്പോണട
തപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിചടതനണ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   മറുപടറി  നല്കേറി.  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശണ
ടകേപ്പോണട എനപ്പോടണനപദ്ദേശറിചടതന്ന പചെപ്പോദഖ്യതറിനട ചെറിലര് എനട  ടചെയപ്പോലുണ കേപ്പോണറിക്കുന്ന
അഹങപ്പോരടതയപ്പോണട  ആയതട  ടകേപ്പോണ്ടുപദ്ദേശറിചടതന്നട  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   മറുപടറി
നല്കേറി.  അങ്ങടനടയങറില്  പറി.ടറി.പതപ്പോമസട  അസണബറിയറില് പറഞ്ഞതട  അഹങപ്പോരമപ്പോപണപ്പോടയന്ന
പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  അഹങപ്പോരവുണ  നണയുമപ്പോയറിടപ്പോണട  തനറികട  പതപ്പോന്നറിയടതനണ
ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  മറുപടറി  നല്കേറി.  അവകേപ്പോശലണഘന  പനപ്പോടനീസറിന്പമല്
വറിശദനീകേരണണ  പതടറിടകപ്പോണ്ടുള്ള  നറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രപടററിയററിടന്റെ  പനപ്പോടനീസറിടന
ആസദമപ്പോകറി  അഡസപകറ്റുമപ്പോയറി  കൂടറിപചര്ന്നട   ഒരു  കേറുത  ദപ്പോവകേണ  കുടറിച്ചു  ടകേപ്പോണട
നടതറിയ  പരറിപപ്പോടറി  നറിയമസഭടയ  അവപഹളറികപ്പോനപല്ലെടയന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  തനറികട
അതരടമപ്പോരു  ഉപദ്ദേശമറില്ലെപ്പോയറിരുനടവന്നട  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   മറുപടറി  നല്കേറി.
നറിയമസഭയുടട  പ്രവര്തനങ്ങളറില്  എണ.എല്.എ.-യട  പ്രപതഖ്യകേ  അധറികേപ്പോരങ്ങളുണ
അവകേപ്പോശങ്ങളുമുടണനള്ളതട   നറിപഷധറിക്കുനപണപ്പോടയന്ന  സമറിതറിയുടട  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട,
നറിപഷധറിക്കുന്നറിടല്ലെനണ,   അവകേപ്പോശ  ലണഘനതറിനട  നറിയമസഭയറില്  നറിനണ  നല്കേറിയ
പനപ്പോടനീസട  പരസഖ്യടപടുതറിയതട   സണബനറിച്ചുണ  ആദഖ്യടത  പരറിപപ്പോടറിടയ  സണബനറിച്ചുണ 
ലനീഗല്  ഒപറിനറിയന്  പരസഖ്യടപടുതറിയതട  സണബനറിച്ചുണ  എടനങറിലുണ  പശപ്പോതപ്പോപണ
ഉപണപ്പോടയന്ന  സമറിതറിയുടട പചെപ്പോദഖ്യതറിനട   വഖ്യകറിപരമപ്പോയറി  ആര്ടകങറിലുണ
പവദനറിചറിട്ടുടണങറില്   അതറിനട  സപ്പോഷപ്പോണഗണ  മപ്പോപട  പറയുനടവനണ,  നറിയമസഭയുടട
അനസ്സറിനട പകേപ്പോടണ തടറിയതറില്  പശപ്പോതപ്പോപണ ഉപണപ്പോടയന്ന സമറിതറിയുടട പചെപ്പോദഖ്യതറിനട
അങ്ങടന പകേപ്പോടണ തട്ടുന്ന തരതറില് കേപ്പോരഖ്യങ്ങള് ടചെയതപ്പോയറി തനറികട പതപ്പോനന്നറിടല്ലെനണ,
അങ്ങടന  ടചെയതപ്പോയറി  ആര്ടകങറിലുണ  പതപ്പോന്നറിയറിട്ടുടണങറില്   അതറിനട   മപ്പോപട
പറയുന്നതപ്പോയുണ ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി. 

നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറികേള്കട  quasi  judicial സസപ്പോഭപ്പോവമുടണന്നതട
മനസ്സറിലപ്പോകറിയറിട്ടുപണപ്പോടയന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  അതറിടനക്കുററിചട  തനറികററിയറിടല്ലെനണ,
നറിയമസഭയറില് ഒരണഗണ സസതനമപ്പോയറി  അപദ്ദേഹതറിടന്റെ പബപ്പോധഖ്യണ വറിശദനീകേരറിചപ്പോല്  അതട
നണയപ്പോടണന്നട  നറിശയറികപ്പോനള്ള  അവകേപ്പോശണ  ഒരു  പഹൗരനട  എങ്ങടനയപ്പോണട
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കകേവരുന്നടതന്ന സമറിതറിയുടട പചെപ്പോദഖ്യതറിനട തപ്പോന്   'ഫനീഡണ ഒപ്പോഫട സനീചട ' വചട മപ്പോത്രപമ
പറഞ്ഞറിട്ടുള്ളൂടവനണ  അല്ലെപ്പോടത   ഒരറികലുണ  നറിയമസഭപയപ്പോടുള്ള  ടവല്ലുവറിളറിയടല്ലെനണ
ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   മറുപടറി  നല്കേറി.  പ്രസ്തുത  പരറിപപ്പോടറിയറിലൂടട  നറിയമസഭ  എന്ന
സപ്പോപനതറിടന്റെ അനസ്സറിനട ഇടറിവുണപ്പോയറി എന്നതറില് പഖദമുപണപ്പോ എന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട
അങ്ങടന  ഇടറിവുണപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പതപ്പോന്നറിയറിട്ടുടണങറില്  ക്ഷമ  പചെപ്പോദറിക്കുനടവനണ
നറിയമസഭ  എന്ന  പവറിത്രമപ്പോയ  സലതട  നണ  പറയരുടതന്ന  വപ്പോദണ  മപ്പോത്രമപ്പോണട
തനറിക്കുള്ളടതനണ ശ്രനീ.ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി.

സമറിതറി ഇഹൗ വറിഷയണ കൂടുതല് പരറിപശപ്പോധനകേള് നടതറിവരടവ സഭയറിടല അണഗവുണ
പരപ്പോതറികപ്പോരനമപ്പോയ  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  2021  ഡറിസണബര്  മപ്പോസണ  22-ാം  തനീയതറി
നറിരഖ്യപ്പോതനപ്പോയറി.   എന്നറിരുന്നപ്പോലുണ  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  നല്കേറിയ  പരപ്പോതറിയറില്
അവകേപ്പോശലണഘന  പ്രശ്നണ  നറിലനറില്ക്കുന്നതപ്പോടണന്നട   കേടണതറിയ   സമറിതറി  ഇഹൗ
വറിഷയതറിടല പരറിപശപ്പോധന തുടരപ്പോന് തനീരുമപ്പോനറിക്കുകേയപ്പോയറിരുന. 

സമറിതറിയുടട നറിഗമനങ്ങൾ/കേടണതലുകേള്

തൃകപ്പോകര നറിപയപ്പോജകേമണ്ഡലതറിടല കേടമ്പ്രയപ്പോര് നദറിയുടട   മലറിനനീകേരണണ മൂലണ
ജനങ്ങള് പനരറിടുന്ന  പ്രതറിസനറിടയക്കുററിചട  2021  ജൂണ്  1-ാംതനീയതറി  സഭയറിൽ
പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  ഉന്നയറിച ശ്രദ്ധക്ഷണറികലറിനട  സഭയ പറതട വറിമർശനപരമപ്പോയറി  ഒരു
പരറിപപ്പോടറി  അവതരറിപറികടപടതറില്  നറിനണ  ഉടടലടുതതപ്പോണട  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസറിടന്റെ
അവകേപ്പോശലണഘന  പനപ്പോടനീസറിനപ്പോധപ്പോരമപ്പോയ  വറിഷയണ.  നറിയമസഭപ്പോചെടണ  62  പ്രകേപ്പോരണ  സനീകറുടട
മുൻകൂടറിയുള്ള  അനമതറിപയപ്പോടു  കൂടറി  ഒരണഗതറിനട  അടറിയനര  ടപപ്പോതുപ്രപ്പോധപ്പോനഖ്യമുള്ള  ഏതട
സണഗതറിയറിപലക്കുണ  മനറിയുടട  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണറികപ്പോവുന്നതപ്പോണട.   പ്രസ്തുത  ചെടപ്രകേപ്പോരമപ്പോണട
തടന്റെ നറിപയപ്പോജകേ മണ്ഡലതറിലൂടട ഒഴുകുന്ന കേടമ്പ്രയപ്പോർ നദറിയറിടല മലറിനനീകേരണടതക്കുററിചട
സഭയുടട ശ്രദ്ധ ക്ഷണറിച്ചുടകപ്പോണട പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  സണസപ്പോരറിചതട.  പ്രസണഗതറിൽ കേറിടറകട
കേമനറിയറിൽ  നറിനള്ള  മപ്പോലറിനഖ്യമപ്പോണട  മലറിനനീകേരണതറിനട  കേപ്പോരണണ  എന്ന  ആശങ
പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട പ്രകേടറിപറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.   തുടര്ന്നട  കേറിടറകട  കേമനറിയുടട കേപ്പോരഖ്യതറില്
എടനങറിലുണ  നറിയമലണഘനണ  നടന്നറിട്ടുപണപ്പോ  എന്ന  കേപ്പോരഖ്യണ  സര്കപ്പോര്
പരറിപശപ്പോധറികപ്പോടമനണ  ഉചെറിതമപ്പോയ  നടപടറിടയടുകപ്പോടമനണ  തദവസരതറിൽ  മുഖഖ്യമനറി
സഭയറിൽ പ്രസപ്പോവറിക്കുകേയുണ ടചെയ.   പറി. ടറി. പതപ്പോമസട പ്രസ്തുത വറിഷയണ സഭയറിൽ ഉന്നയറിച്ചു
എന്ന കേപ്പോരണതപ്പോൽ യൂടട്യൂബറപ്പോയ ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  അപദ്ദേഹടത വഖ്യകറിപരമപ്പോയറി
അധറിപക്ഷപറിക്കുന്ന രനീതറിയറില് തടന്റെ ''പചയട പറയുന'' എന്ന യൂടട്യൂബട ചെപ്പോനലറില് ഏതപ്പോനണ
ദറിവസങ്ങൾകകേണ ഒരു   പരറിപപ്പോടറി അവതരറിപറിക്കുകേയുണ,  സഭയറില് ഉന്നയറിച വപ്പോദങ്ങൾകട
ടതളറിവട നൽകേപ്പോൻ ടവല്ലുവറിളറിക്കുകേയുണ ടചെയ.  കകേക്കൂലറി നൽകേപ്പോതതട ടകേപ്പോണപ്പോണട തപ്പോൻ
ഈ  വറിഷയണ  സഭയറിൽ  ഉന്നയറിചതട  എന്നട  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  പരറിപപ്പോടറിയറിൽ
പറയുകേയുണപ്പോയറി എന്ന  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസറിടന്റെ ആപരപ്പോപണണ നറിലനറിൽക്കുന്നതല്ലെ എന്നട
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വറിശദമപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധനയറില്  സമറിതറി  കേടണത്തുകേയുണപ്പോയറി.  എന്നപ്പോല്   'ഒരു
എണ.എല്.എ.  ആയതട ടകേപ്പോണട പതട പനണട ടകേപ്പോടമപ്പോനണ ഉണപ്പോകേറില്ലെ' , 'തമറിൽ പഭദണ
ടതപ്പോമൻ' തുടങ്ങറിയ പദപ്രപയപ്പോഗങ്ങൾ നടതറിടകപ്പോണട സഭപ്പോണഗങ്ങടളയപ്പോടകേ അവപഹളറിക്കുന്ന
നറിലയറിലുള്ള  പദപ്രപയപ്പോഗങ്ങൾ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  നടതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറിയട
പബപ്പോധഖ്യടപടുകേയുണപ്പോയറി.   ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറില്  ,   'തമറിൽ പഭദണ  ടതപ്പോമൻ'  എന്ന
പദപ്രപയപ്പോഗതറിലൂടട മറ്റുള്ള പലപരകപ്പോള് പഭദണ എന്നപ്പോണട തപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിചടതന്നട ശ്രനീ.  ടബന്നറി
പജപ്പോസഫട വഖ്യകമപ്പോകറിടയങറിലുണ,  മലയപ്പോള ഭപ്പോഷപ്പോ പദപ്രപയപ്പോഗണ പരറിപശപ്പോധറിക്കുപമപ്പോള്  തമറിൽ
പഭദണ  ടതപ്പോമൻ'  എന്നതറിനട  മറ്റുള്ളവപരകപ്പോള്  പഭദണ  ഇയപ്പോള്  തടന്നയപ്പോണട  എന്നതപ്പോണട
അര്തമപ്പോക്കുന്നടതന്നട വറിലയറിരുതറിയ സമറിതറി  ,  ഈ പരപ്പോമര്ശതറിലൂടട ഒരു സപ്പോമപ്പോജറികേടന്റെ
പ്രവര്തനടതക്കുററിചട  വനീക്ഷറികപ്പോത  ഒരപ്പോള്   ആപരപ്പോപണങ്ങളുമപ്പോയറി  ബനമറില്ലെപ്പോത
സപ്പോമപ്പോജറികേടര  കൂടറി  പമപ്പോശകപ്പോരപ്പോയറി  ചെറിത്രനീകേരറിചട  ജനങ്ങള്കറിടയറില്  അവമതറിപട
ഉളവപ്പോക്കുന്നതറിനണ,  നറിയമസഭപ്പോ  സപ്പോമപ്പോജറികേടരല്ലെപ്പോണ  പമപ്പോശകപ്പോരപ്പോടണന്നട  ധസനറിപറിക്കുന്ന
അഭറിപ്രപ്പോയണ ഉണപ്പോക്കുന്നതറിനണ   ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫറിടന്റെ പരറിപപ്പോടറി സഹപ്പോയകേരമപ്പോടയന്നട
നറിരനീക്ഷറിക്കുന.  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറിൽ,  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമർശതറിൽ  തപ്പോൻ
ഉറച്ചുനറിൽക്കുന്നതപ്പോയുണ,  എന്നപ്പോൽ  കൃതഖ്യമപ്പോയറി  ആടരടയപ്പോടകയപ്പോണട  തടന്റെ  ഈ  പരപ്പോമർശണ
ടകേപ്പോണ്ടുപദ്ദേശറിക്കുന്നതട എന്നട ആവർതറിചട പചെപ്പോദറിചറിട്ടുണ അപദ്ദേഹണ ഇകപ്പോരഖ്യതറിൽ വഖ്യകത
വരുത്തുകേയുണപ്പോയറില്ലെ.  അതുടകേപ്പോണട  തടന്ന   സഭപ്പോണഗങ്ങടള  തടന്റെ  പരറിപപ്പോടറിയറിലൂടട
അവപഹളറിക്കുകേ  എന്ന  ദുരുപദ്ദേശഖ്യണ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫറിനട  ഉള്ളതപ്പോയറി
സണശയപലശടമപനഖ്യ സമറിതറികട പബപ്പോധഖ്യടപടുകേയുണപ്പോയറി.

ഭരണഘടനയുടട അനപച്ഛേദണ 194(1) പ്രകേപ്പോരണ സഭപ്പോ ചെടങ്ങൾകട വറിപധയമപ്പോയറി പകേരള
നറിയമസഭയറിടല അണഗങ്ങൾകട സണസപ്പോര സസപ്പോതനഖ്യണ ഉണട.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട തനറികട
സഭപ്പോചെടണ  62  നൽകുന്ന അധറികേപ്പോരണ വറിനറിപയപ്പോഗറിചട അടറിയനരവുണ ടപപ്പോതുപ്രപ്പോധപ്പോനഖ്യവുള്ള
ഒരു  വറിഷയണ  സഭപ്പോദ്ധഖ്യക്ഷനപ്പോയ  സനീകറുടട  മുൻകൂടറിയുള്ള  അനവപ്പോദപതപ്പോടട
അവതരറിപറിക്കുകേയുണ  വറിഷയതറിൽ  ഉന്നയറികടപട  കേപ്പോരഖ്യങ്ങൾകട  ഗവൺടമന്റെറിടന്റെ
ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നട  ചെടണ  അനശപ്പോസറിക്കുണ  പ്രകേപ്പോരണ  സഭയറിൽ  മറുപടറി  ഉണപ്പോകുകേയുണ  അതറിനട
പശഷണ സഭ തുടര് നടപടറികേളറിപലകട കേടക്കുകേയുണ ടചെയറിരുന.  എന്നപ്പോൽ ഇകപ്പോരഖ്യതറിൽ
സഭയറിൽ  മുഖഖ്യമനറി  നടതറിയ  പ്രസപ്പോവന  കേണകറിടലടുകപ്പോടത  വറിഷയണ  ഉന്നയറിച
അണഗതറിടന  അതറിടന്റെ  പപരറില്  പസപ്പോഷഖ്യല്  മനീഡറിയപ്പോ  ചെപ്പോനല്  പരറിപപ്പോടറിയറിലൂടട
പമപ്പോശമപ്പോയ പദപ്രപയപ്പോഗങ്ങളറിലൂടട അധറിപക്ഷപറിക്കുകേയുണ സഭയറില്  ഇതരണ വറിഷയങ്ങൾ
ഉന്നയറിക്കുന്ന  സഭപ്പോണഗങ്ങടള  ആടകേതടന്ന  അവപഹളറിക്കുന്ന  പരപ്പോമർശങ്ങള്
നടത്തുകേയുമപ്പോണട  ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട തടന്റെ നടപടറിയറിലൂടട ടചെയറിരറിക്കുന്നതട.

 ജനപ്പോധറിപതഖ്യപരമപ്പോയറി  വഖ്യതഖ്യസ  അഭറിപ്രപ്പോയങ്ങള്  ഉയര്ന  വരുന്ന  പവദറിയപ്പോണട
നറിയമസഭ.  അണഗങ്ങള്കട  സണസപ്പോന  തപ്പോല്പരഖ്യങ്ങള്കനസൃതമപ്പോയ  വറിഷയങ്ങള്
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ടപപ്പോതുപവയുണ  തങ്ങളുടട  മണ്ഡലതറിടല  കേപ്പോരഖ്യങ്ങളറില്  പ്രപതഖ്യകേമപ്പോയുണ  ശ്രദ്ധ
ക്ഷണറികലറിലൂടട  സര്കപ്പോരറിടന്റെ  ശ്രദ്ധയറില്  ടകേപ്പോണ്ടു  വരുന്നതറിനണ  അതറിനട
അപപപ്പോള്തടന്ന  ബനടപട  മനറിമപ്പോരറില്  നറിനണ  മറുപടറി  ലഭഖ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനണ  സഭപ്പോ
ചെടങ്ങള്  അണഗങ്ങള്കട  അവസരടമപ്പോരുക്കുന.     നറിയമനറിർമപ്പോണടമന്ന  പ്രഥമ
കേർതവഖ്യതറിനട  പറപമ   ടപപ്പോതുജനങ്ങളുമപ്പോയറി  പനരറിടട  ബനടപട  വറിഷയങ്ങളുടട
നറിജസറിതറി പചെപ്പോദഖ്യരൂപപണപയപ്പോ,  ശ്രദ്ധക്ഷണറികൽ മുപഖനപയപ്പോ,  ചെടണ അനശപ്പോസറിക്കുന്ന
മറട  ചെർചകേളറിലൂടടപയപ്പോ  ഒടകയപ്പോണട  അണഗങ്ങൾ  ടപപ്പോതുജനങ്ങളുടട  മുമറിൽ
ടകേപ്പോണ്ടുവരുന്നതട.  ഒരണഗതറിടന്റെ  ഉതമ  പബപ്പോദ്ധഖ്യതറിടന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  സഭയറില്
വറിഷയങ്ങള്  അവതരറിപറിക്കുപമപ്പോള്  അതറിടന  അപമപ്പോനറിക്കുകേയുണ  അതറിടനതറിടര
ദുരപ്പോപരപ്പോപണങ്ങള് ഉന്നയറിക്കുകേയുണ  ആയതട നണയപ്പോടണനള്ള ടപപ്പോതുവപ്പോയ പ്രസപ്പോവനകേള്
നടത്തുകേയുണ ടചെയ്യുന്നതട ജനപ്രതറിനറിധറികേടള ടപപ്പോതുജനമദ്ധഖ്യതറില്  അപമപ്പോനറിക്കുന്നതുണ
അവരുടട സഭപ്പോണഗടമന്ന നറിലയറിലുള്ള പ്രപതഖ്യകേ അവകേപ്പോശങ്ങളുടട ലണഘനമപ്പോടണനമുള്ള
കേപ്പോരഖ്യണ ഊന്നറിപറയുവപ്പോന് സമറിതറി ആഗ്രഹറിക്കുന.  എന്നപ്പോല് ഇതരണ നടപടറികേള് തടന്റെ
യൂടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറിലൂടട  ആവര്തറിചട  ടചെയ്യുടമന്ന  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫറിടന്റെ  നറിലപപ്പോടട
ഭരണഘടനപയപ്പോടുണ നമ്മുടട  ജനപ്പോധറിപതഖ്യ സണവറിധപ്പോനങ്ങപളപ്പോടുള്ള ടവല്ലുവറിളറിയപ്പോടണനണ
ഇതരണ നടപടറികേള് യപ്പോടതപ്പോരു കേപ്പോരണവശപ്പോലുണ  അണഗനീകേരറിക്കുവപ്പോന് കേഴറിയുന്നതടല്ലെനണ
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. 

നറിയമസഭപ്പോ  സപ്പോമപ്പോജറികേര്  സഭയറില്  ഉന്നയറിച  വറിഷയങ്ങളറില്  ഒരു  പഹൗരനട
അഭറിപ്രപ്പോയവഖ്യതഖ്യപ്പോസമുടണങറില്  അവ  പ്രകേടറിപറിക്കുന്നതറിനട  മറട  പ്രതറിവറിധറികേൾ
ഉടണന്നറിരറിടക  ഇതരതറിലുള്ള  നറിലപപ്പോടുമപ്പോയറി  മുപന്നപ്പോട്ടുപപപ്പോകുന്നതട  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറികപ്പോന്
പപ്പോടറില്ലെടയന്നതപ്പോണട  സമറിതറിയുടട  സചെറിനറിതമപ്പോയ  അഭറിപ്രപ്പോയണ.  സഭയുടട
പ്രപതഖ്യകേപ്പോവകേപ്പോശങ്ങടളക്കുററിചട  പബപ്പോധഖ്യമുള്ള  ആളപ്പോണട  തപ്പോടനന്നട  പറയുപമപ്പോഴുണ  തടന്റെ
പരറിപപ്പോടറിയറില് ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട പബപ്പോധപൂര്വണ അണഗങ്ങളുടട പ്രപതഖ്യകേ അവകേപ്പോശടത
ഹനറിക്കുന്ന  തരതറിലുള്ള  പ്രവര്തനമപ്പോണട  നടതറിയറിട്ടുള്ളടതന്നട  സമറിതറിയട
പബപ്പോധഖ്യടപടുകേയുണപ്പോയറി.  ഇനഖ്യന്  ഭരണഘടനയുടട  അനപച്ഛേദണ  19(1)(a)  പഹൗരന്മേപ്പോര്കട
സണസപ്പോരതറിനണ  ആശയപ്രകേടനതറിനമുള്ള  സസപ്പോതനഖ്യണ  അനവദറിക്കുനണട.   ഈ
സസപ്പോതനഖ്യണ പ്രകേടറിപറികപ്പോന് തപ്പോന് ഏതറണവടരയുണ പപപ്പോകുടമന്നപ്പോണട ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട
പറയുന്നതട.  എന്നപ്പോല്  ഈ  സസപ്പോതനഖ്യണ  നഖ്യപ്പോയമപ്പോയ  നറിയനണങ്ങള്കട  (reasonable
restrictions)  വറിപധയമപ്പോടണന്നട  അപത  അനപഛേദതറില്തടന്ന  പറയുനമുണട.
അതുപപപ്പോടല  നറിയമസഭപ്പോണഗങ്ങള്കട  ജനകേനീയ  വറിഷയങ്ങള്  നറിര്ഭയമപ്പോയറി  സഭയറില്
ഉന്നയറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  അവകേപ്പോശണ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപ്പോണട   ഭരണഘടനയുടട
അനപച്ഛേദണ  194(1).  സഭയണ  അതറിടല  അണഗങ്ങള്ക്കുണ  അവകേപ്പോശടപടതുണ

828/2022.
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ഭരണഘടനപ്പോദതമപ്പോയതുമപ്പോയ  പ്രപതഖ്യകേ  അവകേപ്പോശണ  ഹനറിക്കുന്നതറിനട  ഭരണഘടനയുടട
സണസപ്പോരസസപ്പോതനഖ്യടത  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  കൂട്ടുപറിടറിചതട  ഒരു  കേപ്പോരണവശപ്പോലുണ
നനീതനീകേരറികടപടുന്ന ഒന്നല്ലെ എന്നട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

തടന്റെ  യൂടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറിലൂടടയുള്ള പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  വഖ്യകറിപരമപ്പോയറി  ആടരടയങറിലുണ
പവദനറിപറിചറിട്ടുടണങറില്  അതറിനട  സപ്പോണഷപ്പോണഗണ  മപ്പോപട  പറയുകേയുണ  നറിയമസഭയുടട
അനസ്സറിനട പകേപ്പോടണ തട്ടുന്ന രനീതറിയറില് തപ്പോന് എടനങറിലുണ ടചെയതപ്പോയറി പതപ്പോനന്നറിടല്ലെനണ
അഥവപ്പോ  അങ്ങടന  പതപ്പോന്നറിയറിട്ടുടണങറില്  അതറിനട  മപ്പോപട  പറയുകേയുണ  ടചെയ്യുന്നതപ്പോയറി
ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുകേയുണപ്പോടയങറിലുണ  തടന്റെ  ഭപ്പോഗതട
നറിനണപ്പോയ  ഗുരുതരമപ്പോയ  വനീഴ്ചടയ  വനീണ്ടുണ  വനീണ്ടുണ  നഖ്യപ്പോയനീകേരറിക്കുന്ന  പ്രവണതയപ്പോണട
ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  സമറിതറി  മുന്പപ്പോടകേ പ്രകേടറിപറിചതട.  ഈ നടപടറി  സഭപയപ്പോടുള്ള
അനപ്പോദരവപ്പോയറി കേണകപ്പോകറി  ശറിക്ഷപ്പോ നടപടറികേള്കട വറിപധയമപ്പോകപ്പോന് പരഖ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണന്നട
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.

കേഴറിഞ്ഞകേപ്പോലങ്ങളറില്   പത്രങ്ങളറിലുണ  ഇടകപ്പോലങ്ങളറില്  ദൃശഖ്യമപ്പോധഖ്യമങ്ങളറിലുണ  സഭപ്പോ
പ്രവര്തനതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  അണഗങ്ങള്  നടതറിയറിട്ടുള്ള  പ്രസപ്പോവനകേടള
വറിമര്ശറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടുണ, അണഗങ്ങടള പതപജപ്പോവധണ ടചെയടകേപ്പോണ്ടുണ, പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കു വറിഘണ
നറിനടകേപ്പോണ്ടുമുള്ള  പ്രവണതകേള്  ധപ്പോരപ്പോളമുണപ്പോയറിട്ടുണട.  അതരതറില്  തറികേച്ചുണ
വറിപവചെനരഹറിതമപ്പോയറി പ്രവര്തറിക്കുന്ന വഖ്യകറികേളുപടയുണ സപ്പോപനങ്ങളുപടയുണ  അനഹൗചെറിതഖ്യ
നടപടറികേടള  ഒരു  പരറിധറി  വടര  തറിരുതപ്പോന്  മുന്കേപ്പോലങ്ങളറില്  സഭകട  കേഴറിഞ്ഞറിട്ടുണട.
എന്നപ്പോല്  നമ്മുടട  ടപപ്പോതുസമൂഹതറില്  പസപ്പോഷഖ്യല്  മനീഡറിയയുടട  ആവറിര്ഭപ്പോവപതപ്പോടട
അടറിസപ്പോനരഹറിതമപ്പോയ  ആപരപ്പോപണങ്ങളുണ  ആപക്ഷപങ്ങളുണ  ഉന്നയറിക്കുന്നതറില്  ഒരു
തതസദനീക്ഷയുണ  പപ്പോലറികപ്പോത  സപ്പോഹചെരഖ്യണ  സണജപ്പോതമപ്പോയറിരറിക്കുന്ന  സപ്പോഹചെരഖ്യതറില്
ഓപരപ്പോന്നറിപന്റെയുണ യുകറിസഹമപ്പോയ തറിരുതല് പ്രക്രറിയയുടട സങനീര്ണത വര്ദ്ധറിചറിരറിക്കുകേ
യപ്പോണട. ഇന്നട ഏടതപ്പോരപ്പോള്ക്കുണ ഒരു യൂടട്യൂബട ചെപ്പോനല് ആരണഭറികപ്പോനണ അതറിലൂടട തനറിക്കുള്ള
അഭറിപ്രപ്പോയണ  പ്രകേടറിപറിക്കുന്നതറിനണ  ഒരു  തരതറിലുള്ള  നറിയനണവുണ  ഇല്ലെപ്പോത സറിതറിയപ്പോണട.
നറിയമസഭയുടട  പ്രപതഖ്യകേപ്പോവകേപ്പോശങ്ങടള  ഹനറിക്കുന്ന  ഓപരപ്പോ  പരറിപപ്പോടറികേടളയുണ
വറിലയറിരുതറി  അവയട  എതറിടര  നടപടറി  സസനീകേരറിക്കുകേ  എന്നതട  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേമടല്ലെങറില്
പപപ്പോലുണ,  ജനപ്പോധറിപതഖ്യതറിടന്റെ  അടറിസപ്പോനശറിലകേളറിടലപ്പോന്നപ്പോയ  നറിയമനറിര്മപ്പോണ
സഭകേളുടടയുണ അതറിടല അണഗങ്ങളുപടയുണ ഭരണഘടനപ്പോദതമപ്പോയ  പ്രപതഖ്യകേ അവകേപ്പോശങ്ങള്
പബപ്പോധപൂര്വണ  ലണഘറിക്കുന്ന  പ്രവണത  അവസപ്പോനറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി അതരകപ്പോര്ടകതറിടര
മപ്പോതൃകേപ്പോപരമപ്പോയ  ശറിക്ഷപ്പോനടപടറികേള്  യഥപ്പോസമയണ  തടന്ന  സസനീകേരറിക്കുന്നതട
അഭറികേപ്പോമഖ്യമപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നട സമറിതറി ഉറച്ചു വറിശസസറിക്കുന.  
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സമറിതറിയുടട ശറിപപ്പോര്ശ

ബഹ.  അണഗണ  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട   ശ്രദ്ധ  ക്ഷണറികലറിലൂടട  സഭയറില്  ഉന്നയറിച
വറിഷയടത  ആസദമപ്പോകറി   ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  തടന്റെ   'പചയട  പറയുന'  എന്ന
യൂടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറിലൂടട  നടതറിയ  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  പറി.ടറി.  പതപ്പോമസറിനണ  നറിയമസഭപ്പോ
സപ്പോമപ്പോജറികേര്കട  ആടകേയുണ  അവമതറിപട  ഉണപ്പോക്കുന്നതപ്പോടണനണ  നറിയമസഭപ്പോ
സപ്പോമപ്പോജറികേര്കട തങ്ങളുടട പബപ്പോധഖ്യതറിടന്റെ അടറിസപ്പോനതറില് ചെടങ്ങള്കട വറിപധയമപ്പോയറി
സണസപ്പോരറികപ്പോനള്ള  സസപ്പോതനഖ്യണ  ഉടണനണ,  നറിയമസഭയണ  സപ്പോമപ്പോജറികേര്ക്കുണ
ഭരണഘടനപ്പോദതമപ്പോയ ചെറില പ്രപതഖ്യകേ അവകേപ്പോശങ്ങള് ഉടണനണ വഖ്യകമപ്പോയ പബപ്പോധഖ്യണ
ഉണപ്പോയറിരറിടക, അപ്രകേപ്പോരണ ഒരു പ്രവര്തറിയറില് ഏര്ടപടുകേയുണ തുടര്ന്നട സമറിതറി നല്കേറിയ
കേപ്പോരണണ  കേപ്പോണറികല്  പനപ്പോടനീസട  ഉയര്തറികപ്പോടറി  വനീണ്ടുണ  യൂടട്യൂബറിലൂടട  ദുരപ്പോപരപ്പോപണണ
ആവര്തറിക്കുകേയുമപ്പോണട  ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട ടചെയതട  .തടന്റെ ഭപ്പോഗതട നറിനണപ്പോയ
നടപടറിടയ വനീണ്ടുണ വനീണ്ടുണ  നഖ്യപ്പോയനീകേരറിചതറിനട  പശഷണ  പകേവലമപ്പോയ ഒരു പഖദപ്രകേടനണ
മപ്പോത്രമപ്പോണട  അപദ്ദേഹതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗതട  നറിനണപ്പോയറിട്ടുള്ളതട.  ശ്രനീ.  ടബന്നറി
പജപ്പോസഫറിടനതറിടര  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  നല്കേറിയ   അവകേപ്പോശലണഘന  പനപ്പോടനീസട
നറിലനറില്ക്കുന്ന  ഒന്നപ്പോടണന്നട  ഇതട  സണബനറിചട  സമറിതറി  നടതറിയ  വറിശദമപ്പോയ
അപനസഷണതറിലൂടടയുണ  ടതളറിടവടുപറിലൂടടയുണ  പൂര്ണമപ്പോയുണ  പബപ്പോധഖ്യടപടതറിടന്റെ
അടറിസപ്പോനതറില്  ഒരു  നറിയമസഭപ്പോ  സപ്പോമപ്പോജറികേടന്റെ  നറിയമസഭയകേടത  പ്രസണഗടത
തടന്റെ യൂടട്യൂബട ചെപ്പോനലറിലൂടട അധറിപക്ഷപറിക്കുകേയുണ ദുരപ്പോപരപ്പോപണങ്ങള് നടത്തുകേയുണ ടചെയതട
പ്രസ്തുത  അണഗതറിടന്റെ  ഭരണഘടനപ്പോദതമപ്പോയ  അവകേപ്പോശങ്ങളുടട  ലണഘനമപ്പോടണന്നട
വറിലയറിരുതറിയതറിടന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  സമറിതറി   നല്കേറിയ  കേപ്പോരണണ  കേപ്പോണറികല്
പനപ്പോടനീസട  ഉയര്തറികപ്പോണറിച്ചു  ടകേപ്പോണട  നറിയമസഭപയയുണ  അതറിടല  മറണഗങ്ങടളയുണ
അധറിപക്ഷപറിക്കുന്ന  തരതറില്  ശ്രനീ.ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   തടന്റെ  യൂടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറിലൂടട
നടതറിയ പരറിപപ്പോടറിയറില് സഭപയയുണ അതറിടല അണഗങ്ങടളയുണ വനീണ്ടുണ അധറിപക്ഷപറിചതുണ
ഗുരുതരമപ്പോയ  അവകേപ്പോശലണഘനമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  എന്നപ്പോല്
ഇകപ്പോരഖ്യതറില്  പബപ്പോധപൂര്വണ  സഭയുപടയുണ  അണഗതറിപന്റെയുണ  അവകേപ്പോശങ്ങള്
ലണഘറിക്കുവപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിചറിരുന്നറിടല്ലെനണ  അതു  സണബനറിചട  ആര്ടകങറിലുണ  മപ്പോനസറികേ
കവഷമഖ്യണ ഉണപ്പോയറിട്ടുടണങറില് നറിര്വഖ്യപ്പോജണ പഖദറിക്കുനടവനണ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട
സമറിതറി  മുമപ്പോടകേ  ഹപ്പോജരപ്പോയറി  പബപ്പോധറിപറിച  സപ്പോഹചെരഖ്യതറില്  പമലറില്  ഇതരണ
പ്രവണതകേള് ഉണപ്പോകേപ്പോന് പപ്പോടറിടല്ലെന്ന ശകമപ്പോയ തപ്പോകനീപതപ്പോടട മറട ശറിക്ഷപ്പോ നടപടറികേളറില്
നറിനണ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫറിടന  ഒഴറിവപ്പോകണടമനണ  അവകേപ്പോശലണഘന
പനപ്പോടനീസറിന്പമല് തുടര്നടപടറി സസനീകേരറിപകണതറിടല്ലെനണ   സമറിതറി     ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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അനബനണ   1

പറി.ടറി. പതപ്പോമസട        തറിരുവനനപരണ,

(തൃകപ്പോകര)           8-6-2021.

ടമമര്

പകേരള നറിയമസഭ

ബഹ. സ് പനീകര്,

നറിയമസഭപ്പോ നടപടറിക്രമവുണ, കേപ്പോരഖ്യനറിര്വഹണവുണ സണബനറിച ചെടങ്ങളറിടല ചെടണ 155

പ്രകേപ്പോരണ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  (ടതറയറില്  വനീടട,  ടസന്റെറിനററി  പറപ്പോഡട,  കേലൂര്,

എറണപ്പോകുളണ)  ടനതറിടര  അവകേപ്പോശലണഘന പ്രശ്നണ  ഉന്നയറിക്കുന്നതറിനട  ഞപ്പോന്  ഇതറിനപ്പോല്

പനപ്പോടനീസട നല്കുന.

തൃകപ്പോകര  നറിപയപ്പോജകേ  മണ്ഡലതറിടല  കേടമ്പ്രയപ്പോര്  നദറിയുടട  മലറിനനീകേരണണമൂലണ

ജനങ്ങള് പനരറിടുന്ന പ്രതറിസനറിടയ കുററിചട ജൂണ് ഒന്നപ്പോണ തനീയതറി നറിയമസഭയറില് ചെടണ

62  പ്രകേപ്പോരണ ഞപ്പോന് മുഖഖ്യമനറിയുടട ശ്രദ്ധ ക്ഷണറിചറിരുന.  പ്രസ്തുത ശ്രദ്ധ ക്ഷണറികലറില്

കേടമ്പ്രയപ്പോര് നദറിയുടട മലറിനനീകേരണതറിനട കേപ്പോരണമപ്പോയ വഖ്യവസപ്പോയ സപ്പോപനങ്ങടള കുററിചട

ഞപ്പോന്  പരപ്പോമര്ശറിക്കുകേയുണ  അതട  അടചട  പൂടണടമന്നട  ആവശഖ്യടപടുകേയുണ  ടചെയറിരുന.

ഇതറില് പ്രപകേപ്പോപറിതനപ്പോയറി ശ്രനീ.  കബന്നറി പജപ്പോസഫട തടന്റെ Pachakku Parayunnu  എന്ന

യൂടട്യൂബട  (https://youtube/TKjfKQ1ob98)  എന്ന  ചെപ്പോനലറിലൂടട  ഞപ്പോന്  നണയപ്പോണട

നറിയമസഭയറില് പറഞ്ഞടതനണ,  കകേക്കൂലറി കേറിടപ്പോതതറിനപ്പോലപ്പോണട  ഞപ്പോന് ഈ വറിഷയണ

സഭയറില്  ഉന്നയറിചടതനണ  ആപക്ഷപറിചറിരുന.   ഇനഖ്യന്  ഭരണഘടന  നറിയമസഭപ്പോ

സപ്പോമപ്പോജറികേര്കട  വറിപശഷപ്പോധറികേപ്പോരണ  അനപച്ഛേദണ  194  പ്രകേപ്പോരണ  നല്കേറിയറിട്ടുണട.

“ഭരണഘടനയുടട  വഖ്യവസകേള്ക്കുണ  നറിയമനറിര്മപ്പോണമണ്ഡലതറിടന്റെ  നടപടറിക്രമണ

നറിര്ണയറിക്കുന്ന  ചെടങ്ങള്ക്കുണ  നറിലവറിലുള്ള  ഉതവുകേള്ക്കുണ  വറിപധയമപ്പോയറി  ഓപരപ്പോ

സണസപ്പോനതറിടന്റെ  നറിയമനറിര്മപ്പോണമണ്ഡലതറിലുണ  സണസപ്പോര  സസപ്പോതനഖ്യണ

ഉണപ്പോയറിരറിക്കുന്നതപ്പോണട ”എന്നട അനശപ്പോസറിക്കുന.  ഇനഖ്യന് ഭരണഘടന നല്കുന്ന ഈ

വറിപശഷപ്പോവകേപ്പോശടത  നറിപഷധറിക്കുന്നതറിനള്ള  ശ്രമമപ്പോണട  ശ്രനീ.ടബന്നറി  പജപ്പോസഫറിടന്റെ

https://youtu.be/TKjfKQ1ob98


13

ഭപ്പോഗതട  നറിനണ  ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ളതട.   നറിയമസഭയറില്  ഞപ്പോന്  നണയപ്പോണട

പറ ഞ്ഞടതന്നതറിലൂടട  എടന്ന  ജനമധഖ്യതറില്  പമപ്പോശകപ്പോരനപ്പോകപ്പോനള്ള  ശ്രമണ  കൂടറി

അപദ്ദേഹതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗതട  നറിനണ  ഉണപ്പോയറിട്ടുണട.   ഭപ്പോവറിയറില്  ഇതരണ  വറിഷയങ്ങള്

നറിയമസഭയറില്  ഉന്നയറിക്കുന്നതറില്  നറിനണ  എടന്ന  പറിന്തറിരറിപറിക്കുന്നതറിനമുള്ള

ഗൂഢശ്രമമപ്പോണട  ഇതറിലൂടട  ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ളതട.   നറിയമസഭപ്പോ  സപ്പോമപ്പോജറികേടനന്ന നറിലയറിലുള്ള

എടന്റെ  പ്രപതഖ്യകേ  അവകേപ്പോശങ്ങളുടട  ലണഘനണ  നടത്തുകേയുണ,  അതറിലൂടട  നറിയമസഭടയ

തടന്ന  അവപഹളറിക്കുവപ്പോനണ  ശ്രമണ  നടതറിയ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫറിടനതറിടര

അവകേപ്പോശലണഘനതറിനട നടപടറി സസനീകേരറികണടമന്നട അഭഖ്യര്തറിക്കുന.

വറിശസസതപയപ്പോടട,

        (ഒപട)

പറി.ടറി. പതപ്പോമസട ബഹ. സ് പനീകര്
പകേരള നറിയമസഭ.



14

അനബനണ   2

നണ.9243/     പടബറിള് - 2/2021/നറി.ടസ.      തറിരുവനനപരണ, 
                                                                  25-6-2021.

ടസക്രടററി

ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട 
ടതറയറിൽ വനീടട, ടസന്റെറിനററി പറപ്പോഡട, 
കേലൂർ,എറണപ്പോകുളണ   

സര്, 

വറിഷയണ:- പതറിനഞപ്പോണ പകേരള നറിയമസഭ – ശ്രനീ. പറി. ടറി പതപ്പോമസട എണ.എല്.എ
തപ്പോങൾടകതറിടര നല്കേറിയ  അവകേപ്പോശലണഘനപനപ്പോടനീസട - സണബനറിചട.

2021  ജൂണ്  1-നട  ശ്രനീ.  പറി.  ടറി  പതപ്പോമസട  എണ.എല്.എ  സഭയറില്  നടതറിയ
ശ്രദ്ധ ക്ഷണറികലറില് കേടമ്പ്രയപ്പോര് നദറിയുടട മലറിനനീകേരണതറിനട കേപ്പോരണമപ്പോയ വഖ്യവസപ്പോയ
സപ്പോപനങ്ങടളക്കുററിചട  പരപ്പോമര്ശറിക്കുകേയുണ  അതട  അടച്ചുപൂടണടമന്നട  ആവശഖ്യടപടുകേയുണ
ടചെയറിരുന്നതറില്  പ്രപകേപ്പോപറിതനപ്പോയറി  തപ്പോങൾ  അപദ്ദേഹടത  യൂടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറിലൂടട
ആപക്ഷപറിടചനണ  ഇതട  ഭരണഘടനയുടട  അനപച്ഛേദണ  194,  സപ്പോമപ്പോജറികേര്കട  നല്കുന്ന
വറിപശഷപ്പോവകേപ്പോശടത  നറിപഷധറിക്കുന്നതറിനള്ള  ശ്രമമപ്പോടണനണ  തടന്ന  ജനമധഖ്യതറില്
പമപ്പോശകപ്പോരനപ്പോകപ്പോനള്ള  ശ്രമമപ്പോടണനണ  ആയതറിനപ്പോല്  തപ്പോങൾടകതറിടര  അവകേപ്പോശലണഘനതറിനട
നടപടറി  സസനീകേരറികണടമനണ  ആവശഖ്യടപടട  ശ്രനീ.  പറി.  ടറി  പതപ്പോമസട  എണ.  എല്.  എ.
നല്കേറിയ  പനപ്പോടനീസട  ബഹ.  സനീകർ  പരറിഗണറിക്കുകേയുണ  തപ്പോങൾകട  ഇതട  സണബനറിചട
പറയുവപ്പോനള്ളതട എനപ്പോടണന്നട  ആരപ്പോയപ്പോൻ   ഉതരവപ്പോകുകേയുണ ടചെയറിരറിക്കുന. 

ആയതറിനപ്പോൽ,  പനപ്പോടനീസറിൽ ഉന്നയറിച വറിഷയതറിപന്മേലുള്ള തപ്പോങളുടട പ്രതറികേരണണ
ബഹ.  സനീകർകട  സമർപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അടറിയനരമപ്പോയറി  ഈ  ടസക്രപടററിയററിൽ
ലഭഖ്യമപ്പോകണടമന്നട അഭഖ്യർതറിക്കുന. പരപ്പോതറിയുടട പകേർപട ഇപതപ്പോടടപ്പോപണ അയയന.

വറിശസസതപയപ്പോടട,
        (ഒപട)

ഉള്ളടകണ: പനപ്പോടനീസറിടന്റെ പകേർപട ദനീപകേട എസട . വറി. 
അണര് ടസക്രടററി,
ടസക്രടററിക്കു പവണറി .



15

അനബനണ   3

From

Benny Joseph,

Thettayil House, Rainbow,

Centenary Road, Kaloor,

Kochi-682017

To

The Secretary,

Kerala Legislative Secretariat,

P.O. Box No.5430,

Thiruvananthapuram-695033

Sir,

Sub: 15th Kerala  Legislative  Assembly-Notice  of  Breach  of  Privilege  of
Sri P.T. Thomas MLA-Response to the notice-submitted.

Ref: 1. Letter dated 8-6-2021 of Sri P.T. Thomas (Thrikkakara) Member of
Legislature, Kerala Legislature Assembly to the Hon'ble Speaker,
Kerala Legislative Assembly.

2. Letter  No.  9243/Table-2/2021/LS dated  25-6-2021  of  the  Under
Secretary for the Secretary, Kerala Legislative Secretariat

WITH REFERENCE TO THE ABOVE, I DO HEREWITH MOST HUMBLY
SHEWETH AS FOLLOWS:

1. That, this is in reference to the letter cited as 2nd paper above enclosing
the copy of letter dated 8-6-2021, cited as 1st paper above, of Sri P. T. Thomas,
MLA, to the Hon'ble Speaker, Kerala Legislative Assembly, requiring me to give
my response on the subject matter raised in the letter referred as first paper as
above, and I am submitting the response as follows.
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2.  At  the  outset  I  humbly  submit  that  I  have  not  committed  breach  of
privilege of Kerala Legislative Assembly or Sri. P. T. Thomas MLA as a member
of  Kerala  Legislative  Assembly.   I  have  not  insulted  or  made  any  allegation
against  Sri.  P.  T.  Thomas MLA as  alleged by him in his  notice  under  reply.
My telecast through YouTube referred to in the notice of Sri. P. T. Thomas was
made in public interest and not to tarnish the image of either Kerala Legislative
Assembly or Sri. P. T. Thomas MLA.  I have not stated that Sri. P. T. Thomas
raised  the  question  regarding  causing  of  pollution  of  Kadambrayar  River  by
industrial units provoked by the question raised by Sri. P. T. Thomas.  First of all,
it is incorrect to say that the question raised by Sri. P. T. Thomas in the Kerala
Legislative Assembly was not regarding pollution caused by industrial units but
the  question  regarding  pollution  caused  to  Kadambrayar  River  was  pointedly
related to M/s.KITEX Pvt Ltd.   Sri. P. T. Thomas MLA specifically stated in his
speech in the Kerala Legislative Assembly that it was M/s. KITEX Pvt Ltd was
causing pollution of Kadambrayar River and that KITEX Pvt Ltd to be closed.  It
can thus be seen that the statement in the notice of  Sri. P. T. Thomas that he had
remarked that  certain industrial  establishments  which was causing pollution of
Kadambrayar River is not correct.   Sri. P. T. Thomas MLA was not making a
mere remark but it  was his forceful assertion in the Legislative Assembly that
M/s KITEX Pvt Ltd was causing the pollution.  In my YouTube telecast I had
only pointed out that Sri. P. T. Thomas was not telling the truth.  I have also given
my reasons as to why I was of the opinion that Sri. P. T. Thomas MLA was not
telling the truth in the Legislative Assembly. I have not stated in my YouTube
telecast that Sri. P. T. Thomas raised the question in the Legislative Assembly
regarding pollution caused by the industries for the reason that he did not get
bribe.  I have not stated that Sri. P. T. Thomas stated in the Kerala Legislative
Assembly that the industries should be closed for polluting Kadambrayar River
since he was not paid bribe.  My reference to 'bribe'  was only relating to the
politicians in general and it was only a question posed are the politicians keeping
quiet for more than 20 years in spite of the two major political fronts ruled Kerala
on account of not having been paid by the companies.  There was no pointed
reference  to  Sri.  P.  T.  Thomas  MLA with  regard  to  the  general  question  of
corruption prevalent among politicians cutting across various political parties.  In
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fact, in the YouTube telecast my reference to  Sri. P. T. Thomas MLA was that he
is a clean politician when compared to others.  There is therefore no reason for
Sri. P. T. Thomas MLA to think that I had alleged in my YouTube telecast that he
stated  in  the  legislative  assembly  that  industries  which  caused  pollution  of
Kadambrayar River was for the reason of not getting bribe.  There is not even
remotest reference in my YouTube telecast that  Sri.  P. T. Thomas MLA is a
politician who is corrupt.  On the other hand, my YouTube telecast categorically
states that  Sri. P. T. Thomas MLA is not a corrupt politician.  My reference to
Sri. P. T. Thomas as a clean politician is for the purpose of pointing out that if
such an MLA is telling falsehood in the Legislative Assembly what could be the
fate of the people in the hands of politicians who are not as clean as  Sri. P. T.
Thomas  MLA.   It  is  unfortunate  that   Sri.  P.  T.  Thomas  MLA mistook  and
misunderstood my YouTube telecast and has given notice against me for breach of
privilege as an MLA.

3. It is submitted that the notice of  Sri. P. T. Thomas does not make out
even prima facie a breach of privilege of what  Sri. P. T. Thomas said or done
during the Legislative Proceedings in the Kerala Legislative Assembly.  There is
no  basis  for  the  allegation  that  I  have  made  the  telecast  in  the  YouTube  for
tarnishing his image among the public.  There is also no basis for the allegation of
Sri.  P. T. Thomas that the YouTube telecast in question was made by me for
preventing  him  from  raising  such  issues  in  the  Kerala  Legislative  Assembly.
A casual watching of my YouTube telecast will show that there is no reason for
Sri.  P.  T. Thomas MLA that  the YouTube telecast  in question was meant  for
preventing him from raising such issues before the Kerala Legislative Assembly in
future.  It is submitted that  Sri. P. T. Thomas MLA is a seasoned politician and an
experienced legislator.  It is too much to say that he would refrain himself from
raising such issues only because of my YouTube telecast. A close watching of my
YouTube telecast will show that I hold  Sri. P. T. Thomas MLA in high esteem as
a politician and MLA.  However, I was surprised a person like  Sri. P. T. Thomas
MLA would have stated a lie before the Kerala Legislative Assembly. As a social
activist, an environmental activist and as a citizen of India, I am entitled to point
out the lapse of  Sri. P. T. Thomas MLA in the Kerala Legislative Assembly.  In
the normal course,  Sri. P. T. Thomas MLA should have been grateful enough for

828/2022.
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the mistake pointed out by me, verify the facts and correct the mistake not only in
the interest  of the public but also to uphold the majesty of Kerala Legislative
Assembly.

4.  A close  watching of  my YouTube telecast  will  show that  I  have not
interfered with the proceedings of Kerala Legislative Assembly in any manner.
 I have also not said anything about  the character of  Sri. P. T. Thomas MLA as a
member of Kerala Legislative Assembly.  I have also not spoken badly about the
character of  Sri. P. T. Thomas MLA as a MLA,  while conducting or partaking in
the conduct of the proceedings of the Kerala Legislative Assembly.  Therefore, the
issue raised by  Sri. P. T. Thomas MLA will not come within the purview of
Article  194  of  the  Constitution  of  India.   I  have  not  denied  the  freedom of
Sri. P. T. Thomas MLA as a legislator in the Kerala Legislative Assembly while
partaking  in  the  proceedings  of  Kerala  Legislative  Assembly.  I  have  only
expressed my opinion as  to what Sri.  P.T.  Thomas, M.L.A said in the Kerala
Legislative Assembly  and that too with good intention and in public interest.  My
freedom of expression as a citizen guaranteed under Constitution of India has not
been and cannot be taken away in the case of Legislative Privilege under Article
194 of the Constitution of India.

5. It is submitted that I have not published any proceedings in the Kerala
Legislative  Assembly  or  anything said  by   Sri.  P.  T.  Thomas   in  the  Kerala
Legislative  Assembly  in  the  process  of  Kerala  Legislative  Assembly,  in  any
manner.  I have only quoted correctly what  Sri. P. T. Thomas MLA said in the
Kerala legislative Assembly.  After seeing what Sri. P. T. Thomas MLA said in
Kerala Legislative Assembly, I gave an opinion that  Sri. P. T. Thomas MLA was
not speaking the truth.  By any stretch of imagination this would amount to breach
of legislative privilege under Article 194 of the Constitution of India.  On the
other hand,  Sri. P. T. Thomas MLA has misquoted what he actually said in the
Kerala Legislative Assembly in his notice dated 8-6-2021. Not only he misquoted
himself in his notice dated 8-6-2021, he also distorted and misquoted what he and
the Hon'ble Chief Minister  said in the Legislative Assembly.  In an interview
given  by  him  to  a  YouTube  news  channel  “Malayali  Vartha”to  a  pointed
question by the host of the news channel Sri. P. T. Thomas MLA said that the
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Hon'ble Chief Minister did not reply to his question and that the Hon'ble Chief
Minister  was  playing  hide  and  seek.   A  close  watching  of  the  Legislative
Proceedings  in  question  will  show  that  in  reply  to  the  question  of
Sri. P. T. Thomas MLA, regarding the alleged polluting of Kadambrayar River by
M/s. KITEX Pvt. Ltd. the Hon'ble Chief Minister said that necessary action would
be  taken  in  the  matter.   Therefore,  by publishing a  distorted  version of  what
happened in the Kerala Legislative Assembly it was  Sri  P. T. Thomas MLA who
committed Breach of Privilege of the Kerala Legislative Assembly.  In fact, it was
against  Sri  P. T. Thomas MLA, action for Breach of Privilege has to be taken.

6. In his aforesaid interview to Malayali Vartha to a pointed question as to
why  the  Hon'ble  High  Court  should  not  be  approached  against  the  pollution
caused  by  M/s  KITEX  Pvt.  Ltd.  and  to  close  down  the  company,
Sri P. T. Thomas MLA said that there is no meaning in so doing because of the
Octopussy tendency shown by the Court. In a matter which was subject matter of
discussion  in  the  Kerala  Legislative  Assembly  the  Contempt  of  Court  of
Sri P. T. Thomas MLA has to be viewed very seriously.

7. It is submitted that in my You Tube statement I have categorically stated
that if M/s. KITEX  Pvt. Ltd. is polluting Kadambrayar River, I will be in the
forefront  to fight against the company and to close down the company.   It  is
therefore too much for  Sri P. T. Thomas to think that I am making statements
against you to make him to refrain from raising such issues in the Legislative
Assembly.  Since I myself was in favour of closing down of M/s KITEX Pvt. Ltd.
there is no basis or foundation for the allegation of  Sri  P. T. Thomas.  It  is
submitted that I am a Freelance Journalist apart from being a Social Activist and is
in  the  field  of  journalism  over  a  long  number  of  years.   The  attempt  of
Sri P. T. Thomas MLA is to encroach upon the Freedom of Journalist like me to
prevent  us  from speaking  against  him when  it  is  crystal  clear  that  he  is  not
speaking the truth.  This amounts to Breach of Freedom of Press which is an
important pillar of democracy.

8. It is submitted that by any stretch of imagination, our Constitutional Ethos
in the form of Constitutional Declaration of “Satyameva Jayate”does not permit
a MLA speaking lie in the Legislative Assembly.  By any stretch of imagination,
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the immunity provided under Article 194 of the Constitution of India cannot be a
license to tell  utter  falsehood in the Legislative Assembly.  Article 194 of the
Constitution of India has a purpose to serve.  The purpose is to enable members of
Legislative Assembly to speak freely and fearlessly and not to say anything which
is against the Constitutional Morality or Decency which is an integral part of our
Constitutional motley.

For the aforesaid reasons, I would request the aforesaid explanation may be
accepted, all further proceedings against me may be dropped and treat the matter
as closed.

Yours faithfully
Place: Ernakulam                      Sd/-
Dated: 27-7-2021 Benny Joseph
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അനബനണ   4

പതറിനഞപ്പോണ പകേരള നറിയമസഭ

ബുള്ളററിന് - ഭപ്പോഗണ 2

2021 ആഗസട   12

നമര്: 80

ശ്രനീ  .    പറി  .  ടറി  .  പതപ്പോമസട  ,    എണ  .  എല്  .  എ  .    ശ്രനീ  .    ടബന്നറി  പജപ്പോസഫറിടനതറിടര    സമര്പറിച

പരപ്പോതറി    പ്രറിവറിപലജസട  ,    എഥറികട  എന്നറിവ  സണബനറിച  കേമറിററികട  റഫര്    ടചെയതട

സണബനറിചട

2021  ജൂണ്  1-ാം  തനീയതറി   തടന്റെ  മണ്ഡലതറിടല  കേടമ്പ്രയപ്പോര്  നദറിയുടട

മലറിനനീകേരണവുമപ്പോയറി ബനടപടട ചെടണ 62 പ്രകേപ്പോരണ മുഖഖ്യമനറിയുടട ശ്രദ്ധ ക്ഷണറിച്ചുടകേപ്പോണട

സഭയറില്  ടചെയ  പ്രസണഗതറിടന  തനറികട  ഹപ്പോനറികേരമപ്പോണവറിധണ   വസ്തുതപ്പോ  വറിരുദ്ധമപ്പോയറി

ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  എന്ന  വഖ്യകറി  അപദ്ദേഹതറിടന്റെ   യൂടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറിടല

പരറിപപ്പോടറിയറില്  അവതരറിപറിക്കുകേയുണപ്പോടയനണ  ഇങ്ങടന  ടചെയ്യുകേ  വഴറി  ശ്രനീ.  ടബന്നറി

പജപ്പോസഫട  ഭരണഘടനയറിടല  അനപച്ഛേദണ  194  പ്രകേപ്പോരണ  നറിയമസഭപ്പോസപ്പോമപ്പോജറികേടനന്ന

നറിലയറിലുള്ള  തടന്റെ  അവകേപ്പോശങ്ങടള  ഹനറിചറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനണ  ആയതറിനപ്പോല്

അപദ്ദേഹതറിടനതറിടര അവകേപ്പോശലണഘനതറിനള്ള നടപടറി സസനീകേരറികണടമനണ കേപ്പോണറിചട

ശ്രനീ.പറി.ടറി.പതപ്പോമസട,  എണ.എല്.എ.  നല്കേറിയ  അവകേപ്പോശലണഘനപനപ്പോടനീസട  പകേരള

നറിയമസഭയുടട  നടപടറിക്രമവുണ  കേപ്പോരഖ്യനറിര്വഹണവുണ  സണബനറിച  ചെടങ്ങളറിടല  ചെടണ  159

അനസരറിചട    അപനസഷണതറിനണ  ററിപപപ്പോര്ടറിനമപ്പോയറി  ബഹ.  സനീകര്,  പ്രറിവറിപലജസട,

എഥറികട എന്നറിവ സണബനറിച കേമറിററികട 11-8-2021-നട റഫര് ടചെയറിരറിക്കുന.

എസട. വറി. ഉണറികൃഷ്ണന് നപ്പോയര്,

     ടസക്രടററി.
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അനബനണ   5

പ്രറിവറിപലജസട, എഥറികട എന്നറിവ സണബനറിച സമറിതറിയുടട
 2021 ടസപ്റണബര് 8-ാം തനീയതറിയറിടല പയപ്പോഗനടപടറിക്കുററിപറിടന്റെ

പ്രസകഭപ്പോഗണ  

പതറിനഞപ്പോണ പകേരള നറിയമസഭയുടട പ്രറിവറിപലജസട,  എഥറികട എന്നറിവ  സണബനറിച
സമറിതറി(2021-2023)-യുടട  പ്രഥമപയപ്പോഗണ  2021 ടസപ്റണബര്  8-ാംതനീയതറി  ബുധനപ്പോഴ
ഉചയട പശഷണ  2.30-നട നറിയമസഭപ്പോ സമുചയതറിടല  '5-എ'  സപമളന ഹപ്പോളറില് സമറിതറി
ടചെയര്മപ്പോന്   ശ്രനീ.  മുരളറി  ടപരുടനല്ലെറി ,  എണ.എല്.എ-യുടട  അദ്ധഖ്യക്ഷതയറില്  പചെര്ന.
പയപ്പോഗതറില് തപ്പോടഴപറയുന്ന അണഗങ്ങൾ സന്നറിഹറിതരപ്പോയറിരുന.  

1. ശ്രനീ. യു. എ. ലതനീഫട, എണ. എല്. എ. 

2.  ശ്രനീ. മപ്പോതഖ്യ ച്ചു ടറി. പതപ്പോമസട, എണ. എല്. എ.     

3. ശ്രനീ. ഡറി. ടകേ. മുരളറി, എണ. എല്. എ.

4.  ശ്രനീ. ടറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന്, എണ. എൽ. എ.

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട  :

1. ശ്രനീ. ഡറി. ഡറി. പഗപ്പോഡ്ഫറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശ്രനീമതറി റനീന. വറി. ആര്.  , ടഡപട്യൂടറി ടസക്രടററി

3. ശ്രനീ. ദനീപകേട.എസട.വറി., അണര് ടസക്രടററി.

                  

ശ്രനീ.പറി.ടറി.പതപ്പോമസട  ,  എണ.  എല്.  എ.  യൂടട്യൂബറപ്പോയ ശ്രനീ.ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  എന്ന
വഖ്യകറിടകതറിടര  സമര്പറിചറിരുന്നതുണ  ബഹ.സനീകര്  സമറിതറിയുടട  പരറിഗണനകപ്പോയറി
റഫര് ടചെയറിരുന്നതുമപ്പോയ അവകേപ്പോശലണഘന പനപ്പോടനീസറിന്പമല് ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  ,
എണ.എല്.എ.-യറില് നറിനണ അധറികേ വറിവരങ്ങള് ആരപ്പോയുന്നതറിനപ്പോയുണ തനീരുമപ്പോനറിച്ചു.

പയപ്പോഗണ കവകുപന്നരണ 3.45-നട പറിരറിഞ്ഞു.
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അനബനണ   6

പ്രറിവറിപലജസട, എഥറികട എന്നറിവ സണബനറിച സമറിതറിയുടട 
2021 ടസപ്റണബര് 20-ാം തനീയതറിയറിടല പയപ്പോഗനടപടറിക്കുററിപട  

പതറിനഞപ്പോണ പകേരള നറിയമസഭയുടട പ്രറിവറിപലജസട,  എഥറികട എന്നറിവ  സണബനറിച
സമറിതറി  (2021-2023)-യുടട  പയപ്പോഗണ  2021 ടസപ്റണബര്  20-ാം  തനീയതറി  തറിങളപ്പോഴ
രപ്പോവറിടല  10.30-നട നറിയമസഭപ്പോ  സമുചയതറിടല  '5-എ'  സപമളന  ഹപ്പോളറില്  സമറിതറി
ടചെയര്മപ്പോന്  ശ്രനീ.  മുരളറി  ടപരുടനല്ലെറി ,  എണ.  എല്.  എ-യുടട  അദ്ധഖ്യക്ഷതയറില്  പചെര്ന.
പയപ്പോഗതറില് തപ്പോടഴപറയുന്ന അണഗങ്ങൾ സന്നറിഹറിതരപ്പോയറിരുന.  

1. ശ്രനീ. യു. എ. ലതനീഫട, എണ. എല്. എ. 

2.  ശ്രനീ. മപ്പോതട്യൂ ടറി. പതപ്പോമസട, എണ. എല്. എ.     

3. ശ്രനീ. ഡറി. ടകേ. മുരളറി, എണ. എല്. എ.

4.  ശ്രനീ. എചട.സലപ്പോണ , എണ. എൽ. എ.

കൂടപ്പോടത   ശ്രനീമതറി ടകേ. ടകേ .കശലജ ടനീചര്, എണ.എല്.എ. ഓണ്കലന് മുപഖനയുണ
പയപ്പോഗതറില് പടങടുത്തു.  

ടതളറിടവടുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോയ അണഗണ  :

ശ്രനീ.പറി.ടറി.പതപ്പോമസട , എണ.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട:

1. ശ്രനീ. ഡറി. ഡറി. പഗപ്പോഡ്ഫറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശ്രനീമതറി റനീന.വറി.ആര്, ടഡപട്യൂടറി ടസക്രടററി

ശ്രനീ. പറി. ടറി. പതപ്പോമസട , എണ. എല്. എ. യൂടട്യൂബറപ്പോയ ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട എന്ന
വഖ്യകറിടകതറിടര  സമര്പറിചറിരുന്നതുണ  ബഹ.സനീകര്  സമറിതറിയുടട  പരറിഗണനകപ്പോയറി
റഫര് ടചെയറിരുന്നതുമപ്പോയ അവകേപ്പോശലണഘന പനപ്പോടനീസറിന്പമല്,  ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  ,
എണ.  എല്.  എ.  2021 ജൂണ്  മപ്പോസണ  1-ാം  തനീയതറി  നറിയമസഭയറില്  നടതറിയ  ശ്രദ്ധ
ക്ഷണറികല് പ്രസണഗതറിടന്റെയുണ,    ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫറിടന്റെ  'Pachakku Parayunnu'
എന്ന  യൂടട്യൂബട ചെപ്പോനലറിടല  അവകേപ്പോശലണഘനതറിനപ്പോസദമപ്പോയ 'പതപ്പോമപ്പോപചപ്പോ  നറിങ്ങള്ക്കുണ…
ആകേപ്പോണ  പകേപ്പോടനീശസരന്'  എന്ന  പരറിപപ്പോടറിയുപടയുണ   വനീഡറിപയപ്പോ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചു.
ആയതറിനട പശഷണ  ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  ,  എണ.  എല്.  എ.  നല്കേറിയ പനപ്പോടനീസറിപന്മേല്
അധറികേ  വറിവരങ്ങള്  നല്കേപ്പോന്  പനരറിടട  ഹപ്പോജരപ്പോകുകേയുണ  ടതളറിടവടുപറിനമുമട  കേമറിററി
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മുമപ്പോടകേ ചെടണ 197 പ്രകേപ്പോരമുള്ള     സതഖ്യപ്രതറി ജ്ഞ ടചെയ്യുകേയുണ ടചെയ. അവകേപ്പോശലണഘന
പനപ്പോടനീസറില്  ഉന്നയറിച  വറിഷയതറിപന്മേല്   ബഹ.  അണഗണ  തപ്പോടഴപറയുന്ന  കേപ്പോരഖ്യങ്ങള്
സമറിതറി മുമപ്പോടകേ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.     

തടന്റെ  നറിപയപ്പോജകേമണ്ഡലതറിടല  കേടമ്പ്രയപ്പോര്  നദറിയുടട  മലറിനനീകേരണവുമപ്പോയറി
ബനടപടട 2021 ജൂണ് മപ്പോസണ  1-ാം തനീയതറി നറിയമസഭയറില് ചെടണ 62 പ്രകേപ്പോരണ നടതറിയ
ശ്രദ്ധ  ക്ഷണറികല്  പ്രസണഗതറില്  കേടമ്പ്രയപ്പോര്  നദറിയുടട മലറിനനീകേരണതറിനട
കേപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ  കേറിടറകട  കേമനറിയുമപ്പോയറി   ബനടപട  ടതളറിവുകേള്  സഭ  മുമപ്പോടകേ
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയതറില്  പ്രപകേപ്പോപറിതനപ്പോയ   ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   വളടര  പമപ്പോശടപട
രനീതറിയറിലുള്ള  പ്രതറികേരണമപ്പോണട  തടന്നക്കുററിചട  യൂടട്യൂബട ചെപ്പോനലറിലൂടട
നടതറിയറിരറിക്കുന്നടതനണ, നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയററില് നറിനണ ഇകപ്പോരഖ്യണ സണബനറിചട
അപദ്ദേഹപതപ്പോടട  വറിശദനീകേരണണ  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  മറുപടറിയപ്പോയറി   തടന്നയുണ,  മുഴുവന്
എണ.  എല്.  എ.-മപ്പോപരയുണ ടപപ്പോതുപ്രവര്തകേപരയുണ ആപക്ഷപറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടുള്ള  ഒരു മണറിക്കൂര്
പരറിപപ്പോടറിയപ്പോണട  ടറിയപ്പോന്  യൂടട്യൂബട ചെപ്പോനലറിലൂടട   സണപപ്രക്ഷണണ  ടചെയടതനണ
ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  ,  എണ.  എല്.  എ. സമറിതറി മുന്പപ്പോടകേ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  നറിയമസഭപ്പോ
ടസക്രപടററിയററിനട  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  നല്കേറിയറിരറിക്കുന്ന  മറുപടറിയറില്  തപ്പോനപ്പോണട
പ്രറിവറിപലജട ലണഘറിചറിരറിക്കുന്നടതനണ തപ്പോന് സതഖ്യണ പറയപ്പോത ആളപ്പോടണനണ ഭരണഘടന
ലണഘറിക്കുന്നയപ്പോളപ്പോടണനണ  മപ്പോനഖ്യതയറില്ലെപ്പോതയപ്പോളപ്പോടണനണ  വനീണ്ടുണ  വനീണ്ടുണ
സപ്പോപറിക്കുകേയപ്പോടണനണ  തടന്ന മപ്പോത്രമല്ലെ  സഹപ്രവര്തകേരപ്പോയ ജനപ്രതറിനറിധറികേടളയുണ
നറിയമസഭടയയുണ മുഴുവന് ടവല്ലുവറിളറിക്കുകേയപ്പോണട ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  ടചെയറിരറിക്കുന്നടതനണ
ശ്രനീ.പറി.ടറി.പതപ്പോമസട  ,  എണ.എല്.എ.  വഖ്യകമപ്പോകറി.  നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയററില് നറിനണ
തടന്റെ  അവകേപ്പോശലണഘന  പനപ്പോടനീസട  സണബനറിചട  ശ്രനീ.ടബന്നറി  പജപ്പോസഫറിപനപ്പോടട
വറിശദനീകേരണണ ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  അപദ്ദേഹണ യൂടട്യൂബറില് നല്കേറിയ മറുപടറിയറില് നറിയമസഭപ്പോ
ടസക്രപടററിയററില് നറിനണ അയച കേതട ഉയര്തറികപ്പോടറി  കേടന് ചെപ്പോയ കുടറിക്കുന്ന മടറില്
എപനപ്പോ കുടറിച്ചുടകേപ്പോണറിരുന്നട വളടര പമപ്പോശമപ്പോയറി രപ്പോഷനീയകപ്പോടരയുണ എണ.എല്.എ.-മപ്പോപരയുണ
വറിമര്ശറിക്കുകേയപ്പോണട  ടചെയറിരറിക്കുന്നടതനണ കേറിടറകട  കേമനറി  തനറിടകതറിടര
സപ്പോനപ്പോര്തറിടയ   നറിര്തറിയതുടകേപ്പോണപ്പോണട  തപ്പോനറിങ്ങടനടയപ്പോരു  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണറികല്
പ്രപമയണ  നറിയമസഭയറില്  അവതരറിപറിചടതന്ന  വപ്പോദണ   ശരറിയടല്ലെനണ  ടതരടഞ്ഞടുപറിനട
മുന്പട  തടന്ന  കേടമ്പ്രയപ്പോര്  നദറിയുടട  മലറിനനീകേരണതറിനട  കേപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ
കേമനറിടകതറിടര  പരസഖ്യ  സമരവുമപ്പോയറി  തപ്പോന്  രണഗതട  വന്നറിരുനടവനണ
ശ്രനീ. പറി. ടറി. പതപ്പോമസട, എണ. എല്. എ. സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫുമപ്പോയറി തനറികട മുന്പരറിചെയമറിടല്ലെനണ ചെപ്പോനല് വഴറി രപ്പോഷനീയ
പനതപ്പോകള്കതറിടര  ആപക്ഷപണ  ഉന്നയറിക്കുന്നതപ്പോണട  ഇയപ്പോളുടട  ടപപ്പോതു  സസഭപ്പോവടമനണ
മറ്റുള്ളവടര  പദപ്പോഹറിക്കുന്നതുണ  ഭയടപടുത്തുന്നതുണ  ബുദ്ധറിമുടറിക്കുന്നതുണ  ഇയപ്പോളുടട  പ്രധപ്പോന
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വറിപനപ്പോദമപ്പോടണനണ    ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  ,  എണ.  എല്.  എ. സമറിതറി     മുന്പപ്പോടകേ
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  ടകേപ്പോചറി  പകേപ്പോര്പപറഷനറിടല  ഭരണ പ്രതറിപക്ഷ കേഹൗണ്സറില ര്മപ്പോര്  ഒന്നറിചട
തനീരുമപ്പോനടമടുതട നടപറിലപ്പോകറിയ സപരപ്പോവരണ പപ്രപ്പോജകറില് തപ്പോന് ആയറിരണ പകേപ്പോടറി രൂപയുടട
അഴറിമതറി നടതറിടയന്നട അപദ്ദേഹതറിടന്റെ യൂടട്യൂബട ചെപ്പോനലറിലൂടട പറയുകേയുണ  ഇതറിടനതറിടര
തപ്പോന്  പകേസട  നടതറിടകപ്പോണറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനണ  സഭപ്പോണഗങ്ങളുടട  സസതന
പ്രവര്തനതറിനട  വറിഘപ്പോതമുണപ്പോക്കുന്ന  നറിലപപ്പോടപ്പോണട  യൂടട്യൂബറിടല  പരറിപപ്പോടറിയറിലൂടട
ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട  സസനീകേരറിചറിട്ടുള്ളടതനണ  ശ്രനീ.പറി.ടറി.പതപ്പോമസട,  എണ.  എല്.  എ.
ടവളറിടപടുതറി.

കേമനറിടകതറിടര  തപ്പോന് ഉന്നയറിച ആപരപ്പോപണങ്ങള്കട മറുപടറി  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി
എറണപ്പോകുളണ  പ്രസ്സട  ക്ലബറില്  സണഘടറിപറിച  പത്ര  സപമളനതറില്  ടതളറിവട  സഹറിതണ
മറുപടറി  നല്കേറിടയനണ ആയതറിനട  തനറിടകതറിടര  100  പകേപ്പോടറി  രൂപയട  മപ്പോനനഷപകസട
ടകേപ്പോടുക്കുകേയപ്പോണട  കേമനറി  എണ.ഡറി. -യപ്പോയ ശ്രനീ.സപ്പോബു ടചെയടതനണ,  ശ്രനീ.സപ്പോബുവുമപ്പോയറി
ബനടപടട  തപ്പോന് പത്ര സപമളനണ  നടതറിയറിട്ടുടണങറിലുണ  ശ്രനീ.ടബന്നറി പജപ്പോസഫുമപ്പോയറി
ബനടപട  വറിഷയണ  പത്ര  സപമളനണ  നടതറിയറിടറിടല്ലെനണ  ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട,
എണ.എല്.എ.  സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.  തപ്പോന് പത്ര സപമളനതറിലുണ ചെപ്പോനലറിലുണ പറഞ്ഞ
വറിവരങ്ങള് വചട  ടകേപ്പോണട ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  പ്രസ്തുത വറിഷയണ ഏടറടുതട  തടന്ന
യൂടട്യൂബട ചെപ്പോനലറിലൂടട  അധറിപക്ഷപറിക്കുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനണ  ശ്രനീ  .  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  ,
എണ. എല്. എ. ടവളറിടപടുതറി. 

അവകേപ്പോശലണഘനതറിനട  പനപ്പോടനീസട  നല്കേറിയ  വനീഡറിപയപ്പോപയകപ്പോള്,  മറുപടറി
നല്കേറിയ വനീഡറിപയപ്പോയറിലപ്പോണട  കൂടുതല്  പ്രറിവറിപലജട  ലണഘനണ  വന്നറിട്ടുള്ളടതനണ  ടപപ്പോതു
പ്രവര്തകേടര  അധറിപക്ഷപറിക്കുന്നതറിലൂടട  യൂടട്യൂബട ചെപ്പോനലറിനട  പ്രചെപ്പോരണ  ലഭറിക്കുടമന്നട
ശ്രനീ.ടബന്നറി പജപ്പോസഫട പ്രതനീക്ഷറിക്കുനണപ്പോകേപ്പോടമനണ ശ്രനീ.പറി.ടറി.പതപ്പോമസട,  എണ.എല്.എ.
കൂടറിപചര്ത്തു.

ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട,  എണ.എല്.എ.-യുടട  പനപ്പോടനീസറില്  ഉന്നയറിച  രണട
കേപ്പോരഖ്യങ്ങളറില്   "നണ  പറയുന'’  എന്ന  കേപ്പോരഖ്യണ  വനീഡറിപയപ്പോയറിലുടണനണ  കകേക്കൂലറി
കേറിടപ്പോതതറിനപ്പോലപ്പോണട വഖ്യവസപ്പോയറിടകതറിടര  ആപക്ഷപണ  സഭയറില്   ഉന്നയറിചടതന്ന  കേപ്പോരഖ്യണ
വനീഡറിപയപ്പോയറിലറിടല്ലെനണ സമറിതറി നറിരനീക്ഷറിച്ചു. 

ടതളറിടവടുപറിനട പശഷണ നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയററില്  നറിനണ അവകേപ്പോശലണഘനണ
സണബനറിചട   ആരപ്പോഞ്ഞ   വറിശദനീകേരണതറിനട  മറുപടറിയപ്പോയറി   ശ്രനീ.ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട
യൂടട്യൂബട ചെപ്പോനലറിലൂടട  സണപപ്രക്ഷണണ ടചെയ  'ഇതട പറി. ടറി. പതപ്പോമസ്സുമപ്പോര്കട സമര്പറിക്കുന'
എന്ന  രണപ്പോമടത വനീഡറിപയപ്പോയുണ സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച ച്ചു.

പയപ്പോഗണ ഉചയട 12.20-നട പറിരറിഞ്ഞു.

828/2022.
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പ്രറിവറിപലജസട, എഥറികട എന്നറിവ സണബനറിച സമറിതറിയുടട 
 2021 നവണബര് 9-ാം തനീയതറിയറിടല പയപ്പോഗനടപടറിക്കുററിപറിടന്റെ

പ്രസകഭപ്പോഗണ  

പതറിനഞപ്പോണ പകേരള നറിയമസഭയുടട പ്രറിവറിപലജസട,  എഥറികട എന്നറിവ  സണബനറിച
സമറിതറി  (2021-2023)-യുടട   പയപ്പോഗണ  2021 നവണബര്  9-ാം  തനീയതറി  ടചെപ്പോവപ്പോഴ
നറിയമസഭപ്പോ സപമളനതറിനട പശഷണ കവകുപന്നരണ  5.20-നട നറിയമസഭപ്പോ സമുചയതറിടല
5 'A'  സപമളന ഹപ്പോളറില് സമറിതറി  ടചെയര്മപ്പോന്  ശ്രനീ.  മുരളറി ടപരുടനല്ലെറി ,  എണ.  എല്.  എ.-യുടട
അദ്ധഖ്യക്ഷതയറില് പചെര്ന. പയപ്പോഗതറില് തപ്പോടഴപറയുന്ന അണഗങ്ങൾ സന്നറിഹറിതരപ്പോയറിരുന:  

1. ശ്രനീ. മപ്പോതത്യു ടറി. പതപ്പോമസട, എണ. എല്. എ.  

2. ശ്രനീ. ഡറി. ടകേ. മുരളറി, എണ. എല്. എ.

3. ശ്രനീ. ടറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന്, എണ. എല്. എ.

4.  ശ്രനീ. എചട. സലപ്പോണ , എണ. എൽ. എ.

5.  ശ്രനീമതറി ടകേ. ടകേ.കശലജ ടനീചര്, എണ. എൽ. എ.

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട  :

 1. ശ്രനീ. ഡറി. ഡറി. പഗപ്പോഡ്ഫറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശ്രനീമതറി റനീന. വറി. ആര്  , ടഡപട്യൂടറി ടസക്രടററി

3. ശ്രനീമതറി രജറി. ഡറി. ഒ., അണര് ടസക്രടററി.

ശ്രനീ. പറി. ടറി. പതപ്പോമസട , എണ. എല്. എ. യൂടട്യൂബറപ്പോയ ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട എന്ന
വഖ്യകറിടകതറിടര  സമര്പറിചറിരുന്നതുണ  ബഹ.  സനീകര്  സമറിതറിയുടട  പരറിഗണനകപ്പോയറി
റഫര് ടചെയറിരുന്നതുമപ്പോയ അവകേപ്പോശലണഘന പനപ്പോടനീസറിന്പമല്, ശ്രനീ.ടബന്നറി പജപ്പോസഫറിടന
ടതളറിടവടുപറിനട  വറിളറിപറിക്കുന്നതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  തയ്യപ്പോറപ്പോകറിയ  പചെപ്പോദഖ്യപ്പോവലറി  സമറിതറി
പരറിഗണറിക്കുകേയുണ  അണഗനീകേരറിക്കുകേയുണ  ടചെയ.  സമറിതറിയുടട  അടുത  പയപ്പോഗണ  25-11-2021-നട
പചെരുന്നതറിനപ്പോയുണ തനീരുമപ്പോനറിച്ചു.

പയപ്പോഗണ കവകുപന്നരണ 5.30-നട പറിരറിഞ്ഞു.
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പ്രറിവറിപലജസട, എഥറികട എന്നറിവ സണബനറിച സമറിതറിയുടട 
 2021 ഡറിസണബര് 20-ാം തനീയതറിയറിടല പയപ്പോഗനടപടറിക്കുററിപട  

പതറിനഞപ്പോണ പകേരള നറിയമസഭയുടട പ്രറിവറിപലജസട,  എഥറികട എന്നറിവ സണബനറിച
സമറിതറി (2021-2023)-യുടട  പയപ്പോഗണ 2021 ഡറിസണബര് 20-ാം  തനീയതറി തറിങളപ്പോഴ്ച ഉചയട
പശഷണ  2.30-നട   നറിയമസഭപ്പോ  സമുചയതറിടല  '5  എ'  സപമളന  ഹപ്പോളറില്  സമറിതറി
ടചെയര്മപ്പോന്  ശ്രനീ.  മുരളറി  ടപരുടനല്ലെറി ,  എണ.  എല്.  എ.-യുടട  അദ്ധഖ്യക്ഷതയറില്  പചെര്ന.
പയപ്പോഗതറില് തപ്പോടഴപറയുന്ന അണഗങ്ങൾ സന്നറിഹറിതരപ്പോയറിരുന.  

ഹപ്പോജരപ്പോയ അണഗങ്ങള്:

1.  ശ്രനീ. യു. എ. ലതനീഫട

2.  ശ്രനീ. മപ്പോതത്യു ടറി. പതപ്പോമസട

3.  ശ്രനീ. ഡറി. ടകേ. മുരളറി

4.  ശ്രനീ. ടറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന്.

ഓണ്കലനറിലൂടട ഹപ്പോജരപ്പോയ അണഗണ:

ശ്രനീ. എചട. സലപ്പോണ

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട:

1. ശ്രനീ. ഡറി. ഡറി. പഗപ്പോഡ്ഫറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശ്രനീമതറി റനീന വറി. ആര്., ടഡപട്യൂടറി ടസക്രടററി

3. ശ്രനീമതറി രജറി ഡറി. ഒ.,  അണര് ടസക്രടററി.

ടതളറിടവടുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോയതട :

ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട, യൂടട്യൂബര്

 ശ്രനീ. പറി. ടറി. പതപ്പോമസട, എണ. എല്. എ., യുടട്യൂബറപ്പോയ ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട എന്ന
വഖ്യകറിടകതറിടര സമര്പറിചറിരുന്നതുണ ബഹ. സനീകര് സമറിതറിയുടട പരറിഗണനയപ്പോയറി റഫര്
ടചെയറിരറിക്കുന്നതുമപ്പോയ  അവകേപ്പോശലണഘന  പനപ്പോടനീസറിപന്മേല്  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട
സമറിതറികട  മുന്പപ്പോടകേ    ടതളറിടവടുപറിനപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോകുകേയുണ  തപ്പോന്  ഇകപ്പോരഖ്യതറില്
നല്കുന്ന  ടതളറിവട  സതഖ്യമപ്പോടണനണ  യപ്പോടതപ്പോനണ  മറച്ചുവയറിടല്ലെനണ  കദവനപ്പോമതറില്
സതഖ്യപ്രതറിജ്ഞ ടചെയ. തുടര്ന്നട   ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫറില് നറിനണ തപ്പോടഴ പറയുണ പ്രകേപ്പോരണ
ടതളറിടവടുപട നടത്തുകേയുണ ടചെയ. 



28

2021  നവണബര്  25-ാം  തനീയതറിയറിടല  സമറിതറി  പയപ്പോഗതറില്
ഹപ്പോജരപ്പോകേപ്പോതറിരുന്നതറിടന്റെ കേപ്പോരണണ സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട 2021 നവണബര് 9-ാം തനീയതറി
മുതല്  ഡറിസണബര്  10-ാം  തനീയതറി  വടര  നടന്ന  ദുബപ്പോയട  എകടപപപ്പോയറില്  ഇന്കവററി
ഗസപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോലപ്പോണട പ്രസ്തുത പയപ്പോഗതറില് ഹപ്പോജരപ്പോകേപ്പോതറിരുന്നടതന്നട   ശ്രനീ.  ടബന്നറി
പജപ്പോസഫട   മറുപടറി  നല്കേറി.  ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  ,  എണ.എല്.എ.-യുമപ്പോയറി
വഖ്യകറിപരമപ്പോയ പരറിചെയമുപണപ്പോടയന്ന സമറിതറിയുടട പചെപ്പോദഖ്യതറിനട ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട
തടന്റെ കുടുണബ സഹൃതപ്പോടണനണ തങ്ങള് തമറില് യപ്പോടതപ്പോരു പ്രശ്നങ്ങളുമറിടല്ലെനണ,  തപ്പോന്
ടപ്രപ്പോഡട്യൂസട  ടചെയ  അണറിയറ,  കേണപ്പോടറി,  സപ്പോക്ഷറി  മുതലപ്പോയ  പരറിപപ്പോടറികേള്  മുപഖന
അപദ്ദേഹടത ധപ്പോരപ്പോളണ  കേപ്പോരഖ്യങ്ങളറില്  സപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനണ  വഖ്യകറിപരമപ്പോയറി
അപദ്ദേഹടത ഒരു വറിധതറിലുണ ആപക്ഷപറിചറിടറിടല്ലെനണ ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി
നല്കേറി.  കേറിടറകട  കേമനറി  എണ.  ഡറി.  ശ്രനീ.  സപ്പോബു  പജകബുമപ്പോയറി  വഖ്യകറിപരമപ്പോയ
പരറിചെയമുപണപ്പോടയന്ന    പചെപ്പോദഖ്യതറിനട   ശ്രനീ.  സപ്പോബു  പജകബട  തടന്റെ  നല്ലെ
സഹൃതപ്പോടണനണ  സപ്പോബു  പജകബട  നപ്പോടറില്  ടചെയ്യുന്ന  പ്രവൃതറികേള്  കേണററിഞ്ഞ  ഒരു
വഖ്യകറിടയന്ന  നറിലയറില്  അപദ്ദേഹപതപ്പോടട  കൂടുതല്  പസ്നേഹമുടണനണ  എന്നപ്പോല്  രണട
പപപരപ്പോടുണ പ്രപതഖ്യകേ തപ്പോല്പരഖ്യപമപ്പോ വറിപദസഷപമപ്പോയറിടല്ലെനണ സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

കകേക്കൂലറി കേറിടപ്പോതതറിനപ്പോലപ്പോണട ശ്രനീ. പറി. ടറി. പതപ്പോമസട , എണ. എല്. എ. കേടമ്പ്രയപ്പോര്
വറിഷയണ  നറിയമസഭയറില്  ഉന്നയറിചടതന്ന  അഭറിപ്രപ്പോയമുപണപ്പോടയന്ന  സമറിതറിയുടട
പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  അപദ്ദേഹണ  കകേക്കൂലറികപ്പോരനപ്പോടണന്നട  അഭറിപ്രപ്പോയമറിടല്ലെനണ  നറിയമസഭ
മുമപ്പോടകേ ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസട  ,  എണ.എല്.എ.  കേള്ളണ പറഞ്ഞുടവന്ന വപ്പോദതറില് ഉറചട
നറില്ക്കുനപണപ്പോടയന്ന  സമറിതറിയുടട  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട,   അതറില് ഉറചട  നറില് ക്കുന്നതപ്പോയുണ
50  പകേപ്പോടറി  രൂപയപ്പോണട  കേറിടറകട  കേമനറി  എണ.  ഡറി.  ശ്രനീ.  സപ്പോബു  പജകബ്  ചെലഞട
ടചെയറിരറിക്കുന്നടതനണ     ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി.  

കേറിറകട  കേമനറി  ഉടമ  കേഴറിഞ്ഞ  നറിയമസഭപ്പോ  ടതരടഞ്ഞടുപറില്
ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസറിടനതറിരപ്പോയറി സപ്പോനപ്പോര്തറിടയ നറിര്തറിയതുടകേപ്പോണപ്പോണട  ബഹ.  അണഗണ
കേടമ്പ്രയപ്പോര്  വറിഷയണ  സഭയറിലുന്നയറിചടതനള്ള  അഭറിപ്രപ്പോയമുപണപ്പോടയന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട
അതുടകേപ്പോണപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നപ്പോണട   തപ്പോന്  വറിശസസറിക്കുന്നടതനണ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട
മറുപടറി  നല്കേറി.  സഭയറില് ഉന്നയറിക്കുന്ന വറിഷയങ്ങളറിന്പമല് ബഹ.അണഗങ്ങള്  ടതളറിവട
ഹപ്പോജരപ്പോകണടമന്ന  തരതറില്  ടവല്ലുവറിളറിക്കുന്ന  പ്രവണത  സഭയകേതട  അണഗങ്ങള്കട
സസതനമപ്പോയുണ  നറിര്ഭയമപ്പോയുണ  അഭറിപ്രപ്പോയപ്രകേടനണ  നടത്തുന്നതറിനള്ള  സസപ്പോതനഖ്യടത
ഹനറിക്കുന്ന  വറിധതറിലുള്ള  നറിലപപ്പോടപ്പോടണന്ന  കേപ്പോരഖ്യണ  അററിവുള്ളതപ്പോപണപ്പോടയന്ന
പചെപ്പോദഖ്യതറിനട,    എണ.  എല്.  എ.-മപ്പോര്കട  ഏതട  വറിഷയവുണ  ഒരു  തടസ്സവുമറില്ലെപ്പോടത
നറിയമസഭയറില്  പറയപ്പോടമനണ   പടക്ഷ  അതട  നണയുണ  കേള്ളവുമപ്പോകേരുടതനണ  നണ
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പറഞ്ഞപ്പോല് എതറിര്ക്കുടമനള്ള ഒരു അവകേപ്പോശണ ജനങ്ങള്കട  പവണടമനണ നറിയമസഭപ്പോ
സപ്പോമപ്പോജറികേരുടട  പ്രറിവറിപലജറിടന  ടവല്ലുവറിളറിക്കുന്ന  ഒരു  നടപടറിയുണ  തപ്പോന്
സസനീകേരറിചറിടറിടല്ലെനണ അങ്ങടന പതപ്പോന്നറിയറിട്ടുടണങറില് അതട  ടതറപ്പോടണനണ,  സപ്പോമപ്പോജറികേര്കട
കേറിടറിയറിരറിക്കുന്ന  ഈ  പ്രറിവറിപലജട  മറിസട യൂസട  ടചെയ്യരുടതന്ന  രനീതറിയറിലപ്പോണട  പ്രസ്തുത
പരറിപപ്പോടറിയറില്  പറഞ്ഞറിരറിക്കുന്നടതനണ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   മറുപടറി  നല്കേറി.
തദവസരതറില്  ,  ചെപ്പോനല് പരറിപപ്പോടറിയറിടല  "  ഇവറിടട കകേക്കൂലറി ടകേപ്പോടുകപ്പോടത ഇതരണ
രപ്പോഷനീയകപ്പോടര  ഓച്ഛേപ്പോനറിച്ചു  നറില്കപ്പോടത  ഒനണ  ടചെയ്യപ്പോന്  പററില്ലെ.  പല  മുതലപ്പോളറിമപ്പോരുണ
എണ.എല്.എ.-മപ്പോരുപടയുണ  മനറിമപ്പോരുപടയുണ…..സകേല  ടതണറിതരണ  പവണടമങറിലുണ
ടചെയ്യപ്പോമറിവറിടട,  പടക്ഷ കേപ്പോശുണപ്പോകേണണ"  എന്ന വപ്പോചെകേങ്ങള് സമറിതറി ചൂണറികപ്പോണറിക്കുകേയുണ,
നറിയമസഭപ്പോ സപ്പോമപ്പോജറികേടര സണബനറിചട  യൂടട്യൂബര് നടതറിയ അഭറിപ്രപ്പോയ പ്രകേടനണ സകേല
സനീമകേളുണ ലണഘറിച്ചു ടകേപ്പോണപ്പോടണന്നട അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുണ ടചെയ. 

"തമറില് പഭദണ  ടതപ്പോമന്"  എന്ന പ്രപയപ്പോഗതറില് തപ്പോങള് ഉറച്ചുനറില്ക്കുനപണപ്പോടയന്ന
സമറിതറിയുടട പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  "തമറില് പഭദണ ടതപ്പോമന്"  എനള്ളതറില് ഉറച്ചുനറില്ക്കുനടവനണ
എന്നപ്പോല് എല്ലെപ്പോ എണ.എല്.എ.-മപ്പോരുണ  പമപ്പോശമപ്പോടണനള്ളതറില് തപ്പോന് ഉറച്ചുനറില്ക്കുന്നറിടല്ലെനണ
പലപരകപ്പോള് പഭദണ എന്നപ്പോണട തപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിചടതനണ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി
നല്കേറി. 

നറിയമസഭയറിപലയട  ടതരടഞ്ഞടുകടപടട  വരുന്നവര്  പയപ്പോഗഖ്യരടല്ലെന്ന  അഭറിപ്രപ്പോയമപ്പോപണപ്പോ
തപ്പോങള്ക്കുള്ളടതന്ന പചെപ്പോദഖ്യതറിനട അങ്ങടന അഭറിപ്രപ്പോയമറിടല്ലെനണ ധപ്പോരപ്പോളണ പയപ്പോഗഖ്യതയുള്ള
ആളുകേളുടണനണ  എന്നപ്പോല്   ചെറില  പമപ്പോശകപ്പോരപ്പോയ  വഖ്യകറികേളുമുടണനണ  അല്ലെപ്പോടത  140
എണ.എല്.എ.-മപ്പോരുണ  പമപ്പോശമപ്പോടണന്നല്ലെ  പറഞ്ഞടതനണ ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   മറുപടറി
നല്കേറി.  "പലരുണ"  എന്നതട  ആടരല്ലെപ്പോമപ്പോടണന്നട  വറിവക്ഷറികപ്പോതറിടപതപ്പോളണ  "തമറില് പഭദണ
ടതപ്പോമന്'’  എന്ന  ആപക്ഷപതറിനട  ജനപ്രതറിനറിധറികേള്  എല്ലെപ്പോവരുണ  വറിപധയമപ്പോകടപടുടമന്നട
സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു. ശ്രനീ. പറി. ടറി. പതപ്പോമസട, എണ.എല്.എ. നല്കേറിയ പനപ്പോടനീസറിപന്മേല്,
വറിശദനീകേരണണ പതടറിടകപ്പോണട നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയററില് നറിനണ   അയച കേതറിടന
ആസദമപ്പോകറി  യുടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറില്  ഒരു  പരറിപപ്പോടറി  അവതരറിപറിചതട  ശരറിയപ്പോടണനള്ള
അഭറിപ്രപ്പോയമുപണപ്പോടയന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  അതട  ശരറിയപ്പോടണന്നപ്പോണട  തനറികട
പതപ്പോനന്നടതനണ ജനങ്ങടള അററിയറിപകണ കേപ്പോരഖ്യമപ്പോണടതനണ അതറിലൂടട തുലഖ്യപ്പോവകേപ്പോശണ
നടപറിലപ്പോകപ്പോന് ശ്രമറിക്കുകേയപ്പോണട  തപ്പോന് ടചെയടതനണ ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട   മറുപടറി
നല്കേറി.  നറിയമസഭപ്പോ  സപ്പോമപ്പോജറികേടര അവപഹളറിച്ചുടകേപ്പോണട  സസനണ യുടട്യൂബട  ചെപ്പോനലറിനട  പ്രചെപ്പോരണ
വര്ദ്ധറിപറിക്കുകേടയനള്ള അടറിസപ്പോനതറിലപ്പോപണപ്പോ ഇതരണ പരറിപപ്പോടറികേള് സണഘടറിപറിക്കുന്നടതന്ന
സമറിതറിയുടട  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട   അടല്ലെനണ  തപ്പോന്  നറിരവധറി   വര്ഷമപ്പോയറി  സപ്പോമൂഹഖ്യ
പസവനരണഗതട  പ്രവര്തറിക്കുന്ന  ഒരപ്പോളപ്പോടണനണ,   എണ.എല്.എ.-മപ്പോര്കട  എനട
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വറിഷയങ്ങളുണ സഭയറില് ഉന്നയറികപ്പോന്  കേഴറിയുടമനണ പപക്ഷ അതട നണയപ്പോയറിരറികരുടതന്നട
മപ്പോത്രപമയുള്ളൂടവനണ ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി.  തദവസര തറില്, ജനകേനീയ
വറിഷയങ്ങളുമപ്പോയറി ബനടപടട ജനപ്രതറിനറിധറികേള് സഭയറില് പ്രശ്നങ്ങള് ഉന്നയറിക്കുന്നതറിടന
നറിരുതപ്പോഹടപടുത്തുന്ന  നടപടറിയപ്പോണട  യൂടട്യൂബററിടന്റെ  ഭപ്പോഗതട  നറിന്നട  ഉണപ്പോകുന്നടതന്നട
സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.  കേടമ്പ്രയപ്പോര്  മലറിനനീകേരണടപടുന്നതറില്  കേറിടറകറിടന്റെ
യപ്പോടതപ്പോരുവറിധതറിലുള്ള  മപ്പോലറിനഖ്യവുണ  ഇല്ലെപ്പോടയനള്ള  അഭറിപ്രപ്പോയതറിലപ്പോപണപ്പോ
നറില്ക്കുന്നടതന്ന   പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  കേടമ്പ്രയപ്പോററിപലയട  വരുന്നതറില്  കേറിടറകറിടന്റെ  മപ്പോലറിനഖ്യണ
ഇടല്ലെനണ,   ഉടണങറില്  ഇരുപതറിനപ്പോലട  മണറിക്കൂററിനകേണ   അടച്ചുപൂടണടമന്നട  തപ്പോന്
വഖ്യകമപ്പോയറി പരറിപപ്പോടറിയറില് പറഞ്ഞറിട്ടുള്ളതപ്പോയുണ ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി. 

തുലഖ്യപ്പോവകേപ്പോശങ്ങള്കട  പവണറിയപ്പോണട   യൂടട്യൂബറിലൂടട  പരറിപപ്പോടറി  നടതറിയടതന്നട
പറയുന്നതറിടന്റെ  കേപ്പോരണടമനപ്പോടണന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  എണ.എല്.എ.-മപ്പോര്കട  ടസഷഖ്യല്
പ്രറിവറിപലജുകേള് നല്കേറിയറിട്ടുള്ള കേപ്പോരഖ്യവുണ,  ഹഹൗസറില്  പചെപ്പോദറിക്കുന്ന പചെപ്പോദഖ്യങ്ങള് പറതട
പചെപ്പോദഖ്യണ  ടചെയ്യപ്പോന്  പപ്പോടറിടല്ലെനണ  തനറികററിയപ്പോടമനണ  എന്നപ്പോല്  ആ  അവകേപ്പോശണ
ഉപപയപ്പോഗടപടുതറി  നണ പറയുകേയപ്പോടണങറില്  ശകമപ്പോയറി  പചെപ്പോദഖ്യണ  ടചെയ്യപ്പോനപ്പോണട  തപ്പോന്
തനീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുന്നടതനണ  ശ്രനീ.  പറി.  ടറി.  പതപ്പോമസറിടനതറിരപ്പോയറി  ഇഹൗ  വറിഷയതറില്
പകേസട  ഫയല്  ടചെയറിട്ടുപണപ്പോടയന്ന  സമറിതറിയുടട  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  ടചെയറിടറിടല്ലെനണ
ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി. നറിയമണ പഠറിചറിടറിടല്ലെനണ , നറിയമസഭപ്പോണഗങ്ങളുടട
പ്രറിവറിപലജറിടന  സണബനറിചട  പൂര്ണമപ്പോയറി  അററിയറിടല്ലെനണ   ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട
കൂടറിപചര്ത്തു. 'അതറിനറിപപപ്പോള് അവകേപ്പോശ ലണഘനതറിനട പനപ്പോടനീസട ടകേപ്പോടുതപ്പോലുണ വകനീല്
പനപ്പോടനീസട  അയചപ്പോലുണ  ഒരു  എണ.എല്.എ.  ആടണന്നട  പറഞ്ഞട  പതട  പനണട
ടകേപ്പോടമപ്പോനമറില്ലെ'  എന്ന   യുടട്യൂബറിടല  പരപ്പോമര്ശതറില്  നറിന്നട  അവകേപ്പോശലണഘനണ
ഉണപ്പോകുടമന്നട  തപ്പോങള്  മനസ്സറിലപ്പോകറിയറിരുപന്നപ്പോടയനണ  ,  ഇതരണ  പരപ്പോമര്ശതറിടന്റെ
ഉപദ്ദേശണ  എനപ്പോടണനള്ള  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട,   നണ പറഞ്ഞറിടട  അങ്ങടനടയപ്പോരു പനപ്പോടനീസട
നല്കേറിയറിട്ടുടണങറില്  നറിലനറില്കറിടല്ലെന്നപ്പോണട  തപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിചടതനണ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി
പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി.  

നറിയമസഭയുടട പ്രവര്തനങ്ങളറില് എണ.എല്.എ.-യട പ്രപതഖ്യകേ  അധറികേപ്പോരങ്ങളുണ
അവകേപ്പോശങ്ങളുമുടണനള്ളതട  നറിപഷധറിക്കുനപണപ്പോടയന്ന  സമറിതറിയുടട  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട,
നറിപഷധറിക്കുന്നറിടല്ലെനണ,  ഒരു  ഖദര്  കുപപ്പോയമറിടട  എണ.എല്.എ.  എന്ന  മൂന്നക്ഷരണ
ടനഞടതപ്പോടറിചപ്പോല്  എനട  വൃതറിപകേടുണ  ആടരപററിയുണ  എവറിടടയുണ  വറിളറിച്ചുപറയപ്പോടമന്ന
ധപ്പോരണയുള്ള   ഇതരണ  ആളുകേടള  ചുമപകണറിവരുന്നതട  മലയപ്പോളറികേളുടട  ഗതറിപകേടടന്ന
അഭറിപ്രപ്പോയതറില്  ഉറച്ചുനറില്ക്കുനപണപ്പോടയന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട  ചെറില  എണ.എല്.എ.-
മപ്പോടരക്കുററിചട  അതപ്പോണട  അഭറിപ്രപ്പോയടമനണ  ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   മറുപടറി  നല്കേറി.
നറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രപടററിയററില്  നറിനണ  നല്കേറിയ  പനപ്പോടനീസട   പരസഖ്യടപടുതറിയതട
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നറിയമസഭടയ അവപഹളറികപ്പോന് പവണറിയപല്ലെടയന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട അടല്ലെനണ, യുടട്യൂബറിടല
ആദഖ്യടത പരറിപപ്പോടറിടയ സണബനറിപചപ്പോ,  ലനീഗല് ഒപനീനറിയന് പരസഖ്യടപടുതറിയതുമപ്പോയറി
ബനടപട പരറിപപ്പോടറി  സണബനറിപചപ്പോ എടനങറിലുണ  regret  ഉപണപ്പോടയന്ന പചെപ്പോദഖ്യതറിനട
വഖ്യകറിപരമപ്പോയറി  ആര്ടകങറിലുണ  പവദനറിചറിട്ടുടണങറില്   അതറിനട  സപ്പോഷപ്പോണഗണ  മപ്പോപട
പറയുനടവനണ,  നറിയമസഭയുടട  അനസ്സറിനട  പകേപ്പോടണ  തടറിയതറില്   നറിങ്ങള്കട  regret
ഉപണപ്പോടയന്ന സമറിതറിയുടട പചെപ്പോദഖ്യതറിനട   അങ്ങടന പകേപ്പോടണ തട്ടുന്ന തരതറില് കേപ്പോരഖ്യങ്ങള്
ടചെയതപ്പോയറി  തനറികട  പതപ്പോനന്നറിടല്ലെനണ,   അങ്ങടന  ടചെയതപ്പോയറി  ആര്ടകങറിലുണ
പതപ്പോന്നറിയറിട്ടുടണങറില്  അതറിനട  മപ്പോപട  പറയുന്നതപ്പോയുണ ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി
നല്കേറി.  ആദഖ്യടത യൂടട്യൂബട വനീഡറിപയപ്പോ,  രണപ്പോമടത ശ്രനീ.  ടബന്നറി പജപ്പോസഫറിടന്റെ  മറുപടറി  ,
മൂന്നപ്പോമതട  കേടന്  ചെപ്പോയടയന്നട  പറയുന്ന  കേറുത  ദപ്പോവകേണ  കുടറിച്ചുടകേപ്പോണട  ലനീഗല്
ഒപനീനറിയടനന്നട പറഞ്ഞട ഒരു വകനീലുമപ്പോയറിരുന്നട നറിയമസഭടയ മുഴുവന് ആപക്ഷപറിക്കുന്ന
രൂപതറില് നടതറിയ പരറിപപ്പോടറി എന്നറിവ നറിയമസഭ എന്ന ഭരണഘടനപ്പോ സപ്പോപനതറിടന്റെ
അനസ്സറില്  ഇടറിവുണപ്പോകറിയതറിനട  പഖദമുപണപ്പോടയന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട,  അങ്ങടന
ഇടറിവുണപ്പോടയന്നട സമറിതറികട പതപ്പോന്നറിയറിട്ടുടണങറില് ക്ഷമ പചെപ്പോദറിക്കുനടവനണ നറിയമസഭ
എന്ന  പവറിത്രമപ്പോയ  സലതട  നണ  പറയരുതട  എന്നപ്പോണട  തപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിചടതനണ
ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി. 

നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറികേള്കട  quasi  judicial സസപ്പോഭപ്പോവമുടണന്നതട
മനസ്സറിലപ്പോകറിയറിട്ടുപണപ്പോടയന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട,  അതറിടനക്കുററിചട  തനറികററിയറിടല്ലെനണ,
നറിയമസഭയറില് ഒരണഗണ സസതനമപ്പോയറി  അപദ്ദേഹതറിടന്റെ പബപ്പോധഖ്യണ വറിശദനീകേരറിചപ്പോല്  അതട
നണയപ്പോടണന്നട  നറിശയറികപ്പോനള്ള  അവകേപ്പോശണ  ഒരു  പഹൗരനട  എങ്ങടനയപ്പോണട
കകേവരുന്നടതന്ന സമറിതറിയുടട പചെപ്പോദഖ്യതറിനട തപ്പോന്   'ഫനീഡണ ഒപ്പോഫട സനീചട ' വചട മപ്പോത്രപമ
പറഞ്ഞറിട്ടുള്ളൂടവനണ  അല്ലെപ്പോടത   ഒരറികലുണ  നറിയമസഭപയപ്പോടുള്ള  ടവല്ലുവറിളറിയടല്ലെനണ
ശ്രനീ.  ടബന്നറി  പജപ്പോസഫട   മറുപടറി  നല്കേറി.  തപ്പോങളുടട  ടചെയറികേളറില്  നറിയമസഭ  എന്ന
സപ്പോപനതറിടന്റെ അനസ്സറിനട ഇടറിവുണപ്പോയറി എന്നതറില് പഖദമുപണപ്പോടയന്ന  പചെപ്പോദഖ്യതറിനട
അങ്ങടന  ഇടറിവുണപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പതപ്പോന്നറിയറിട്ടുടണങറില്  ക്ഷമ  പചെപ്പോദറിക്കുനടവനണ
നറിയമസഭ  എന്ന  പവറിത്രമപ്പോയ  സലതട  നണ  പറയരുടതന്ന  വപ്പോദണ  മപ്പോത്രമപ്പോണട
തനറിക്കുള്ളടതനണ ശ്രനീ.ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി

ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  കൂടുതലപ്പോയറി  എടനങറിലുണ  കേപ്പോരഖ്യങ്ങള്  പറയപ്പോനടണങറില്
പറയപ്പോവുന്നതപ്പോടണന്ന  സമറിതറി  ടചെയര്മപ്പോടന്റെ  പരപ്പോമര്ശതറിനട  മറുപടറിയപ്പോയറി
നറിയമസഭടയപയപ്പോ,  നറിയമസഭപ്പോ  സമപ്പോജറികേടരപയപ്പോ   അധറിപക്ഷപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയല്ലെ  തപ്പോന്
പ്രസ്തുത യൂടട്യൂബട പരറിപപ്പോടറി ടചെയടതന്നട ശ്രനീ.ടബന്നറി പജപ്പോസഫട  മറുപടറി നല്കേറി.  പയപ്പോഗണ
അവസപ്പോനറിപറിക്കുനടവന്നട  സമറിതറി  ടചെയര്മപ്പോന്  അററിയറിചതറിടനത്തുടര്ന്നട
ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട ഹപ്പോള് വറിടട പറത്തുപപപ്പോയറി.

പയപ്പോഗണ ഉചയപശഷണ 3.50-നട പറിരറിഞ്ഞു.
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അനബനണ   9

പ്രറിവറിപലജസട, എഥറികട എന്നറിവ സണബനറിച സമറിതറിയുടട 
 2022 ജൂകല 13-ാം തനീയതറിയറിടല പയപ്പോഗനടപടറിക്കുററിപട  

പതറിനഞപ്പോണ പകേരള നറിയമസഭയുടട പ്രറിവറിപലജസട,  എഥറികട എന്നറിവ സണബനറിച
സമറിതറി  (2021-2023)യുടട  പയപ്പോഗണ  2022  ജൂകല  13-ാം  തനീയതറി  ബുധനപ്പോഴ  സഭപ്പോ
സപമളനതറിനട  പശഷണ  ടടവകുപന്നരണ  7.35-നട  നറിയമസഭപ്പോ  സമുചയതറിടല  '610-ാം
നമര് സപമളന ഹപ്പോളറില് സമറിതറി ടചെയര്മപ്പോന്  ശ്രനീ. മുരളറി ടപരുടനല്ലെറി ,  എണ. എല്. എ-യുടട
അദ്ധഖ്യക്ഷതയറില് പചെര്ന. പയപ്പോഗതറില് തപ്പോടഴപറയുന്ന അണഗങ്ങൾ സന്നറിഹറിതരപ്പോയറിരുന.

ഹപ്പോജരപ്പോയ അണഗങ്ങള്:

1. ശ്രനീ. പറി. ബപ്പോലചെന്ദ്രന്

2. ശ്രനീ. യു. എ. ലതനീഫട

3. ശ്രനീ. മപ്പോതത്യു ടറി. പതപ്പോമസട

4. ശ്രനീ. ഡറി. ടകേ. മുരളറി

5. ശ്രനീ. ടറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന്

6. ശ്രനീ. പറപ്പോജറി എണ. പജപ്പോണ്

7. ശ്രനീ. എചട . സലപ്പോണ

8. ശ്രനീമതറി ടകേ. ടകേ. കശലജ ടനീചര്.

നറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട:

1. ശ്രനീ. ഡറി. ഡറി. പഗപ്പോഡ്ഫറി, പജപ്പോയറിന്റെട ടസക്രടററി

2. ശ്രനീമതറി റനീന വറി. ആര്., ടഡപട്യൂടറി ടസക്രടററി

3. ശ്രനീ.ആര്.നന്ദകുമപ്പോര്,  അണര് ടസക്രടററി.

 ശ്രനീ. പറി. ടറി. പതപ്പോമസട , എണ. എല്. എ., യുടട്യൂബറപ്പോയ   ശ്രനീ. ടബന്നറി പജപ്പോസഫട
എന്ന വഖ്യകറിടകതറിടര സമര്പറിചറിരുന്നതുണ ബഹ. സനീകര് സമറിതറിയുടട പരറിഗണനയപ്പോയറി
റഫര്  ടചെയറിരറിക്കുന്നതുമപ്പോയ  അവകേപ്പോശ  ലണഘന  പനപ്പോടനീസറിപന്മേലുള്ള    കേരടട  ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറി അണഗനീകേരറിക്കുകേയുണ, 2022  ജൂകല  18-ാം തനീയതറി പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സഭയറില്
സമര്പറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുണ തനീരുമപ്പോനറിച്ചു . 

പയപ്പോഗണ കവകുപന്നരണ  7.50-നട പറിരറിഞ്ഞു.


