
അനുബനന

കകേരള നനിയമസഭ
പപാര്ലമമന്ററനി പഠന പരനിശശീലന കകേനന

നനിയമസഭപാ മപാധധ്യമ അവപാര്ഡഡ്  സശീന -2017

(2017 മഫെബ്രുവരനി 28-മല സര്കപാര് ഉത്തരവഡ് (സപാധപാ) നന.452/2017/നനി.മസ.
പ്രകേപാരമുള്ളതഡ്)

1. ആമുഖന, കപരഡ് , പ്രപാരനഭന

i)  സനസപാനത്തനിമന്റ  ഭരണസനവനിധപാനന  ജനപാധനിപതധ്യവധ്യവസയനില

അധനിഷനിതമപായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നുമവനഡ്  ഉറപപാക്കുനതനില  കകേരള  നനിയമസഭ  എകപാലവന

ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തനിയനിട്ടുണഡ്.   നനിയമസഭയുമടെയുന സര്കപാരനിമന്റയുന  പ്രവര്ത്തനന സനബനനിച

വനിവരങ്ങള് വസ്തുനനിഷമപായനി  ജനങ്ങളനിമലത്തനിക്കുകേ എന പരമപ്രധപാനമപായ ഉത്തരവപാദനിതതന

മപാധധ്യമങ്ങള്ക്കുണഡ്.  ജനപാധനിപതധ്യമൂലധ്യങ്ങളനില  അടെനിയുറച്ചുനനിനഡ്  സപാമൂഹനികേ

വനികേസനത്തനിനപാവശധ്യമപായ  നടെപടെനികേള്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുന  സമൂഹത്തനിമന്റ  പ്രശ്നങ്ങള്

വനിശകേലനന മചെയ്യുകേയുന പരനിഹപാരമപാര്ഗന കതടുകേയുന മചെയ്യുന നനിയമസഭയുന നനിയമസഭയുമടെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളന  സര്കപാരനിമന്റ  നയങ്ങളന  പരനിപപാടെനികേളന  വസ്തുതപാപരമപായുന  ലളനിതമപായ

ഭപാഷയനിലന ശശലനിയനിലന മപപാതുസമൂഹത്തനിമലത്തനിക്കുന മപാധധ്യമങ്ങളന പരസ്പരപൂരകേങ്ങളപായനി

വര്ത്തനിക്കുന്നു.  മപപാതുസമൂഹമത്തപറനി  സദപാ  ജപാഗരൂകേരപായ  മപാധധ്യമങ്ങളനിലൂമടെ  നനിയമസഭ

ജനങ്ങളമടെ വനികേപാരവനിചെപാരങ്ങള് മതപാട്ടറനിയുന്നു.   ജനപാധനിപതധ്യമൂലധ്യങ്ങള്കഡ്  ഇടെനിവ  തട്ടപാമത

ജനകക്ഷേമകേരമപായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെത്തുനതനിനുന എകനികേക്യൂട്ടശീവനിമന്റ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു

കമല ആവശധ്യമപായ  നനിയന്ത്രണകമര്മപടുത്തുനതനിനുന നനിയമസഭയഡ് അതഡ് കേരുകത്തകുന്നു.

ജനപാധനിപതധ്യ  വധ്യവസനിതനി  നനിലനനിര്ത്തുനതനിലന  മപപാതുജനപാഭനിപ്രപായന

രൂപമപടുത്തുനതനിലന  മപാധധ്യമങ്ങള്ക്കുള്ള ഉത്തരവപാദനിതതവന പ്രപാധപാനധ്യവന കേണകനിമലടുത്തുന

വപാര്ത്തകേള് വസ്തുതപാപരമപായുന ശരനിയപായ ദനിശപാകബപാധകത്തപാമടെയുന സമൂഹത്തനില എത്തനിക്കുകേ

എന  മപാധധ്യമധര്മ്മമത്ത  കപ്രപാതപാഹനിപനിക്കുനതനിനുന  മപാധധ്യമങ്ങളമടെ  പങപാളനിത്തകത്തപാമടെ

മപപാതുസമൂഹമത്ത ബപാധനിക്കുന പ്രശ്നങ്ങളനില സര്കപാരനിമന്റ ഫെലപ്രദമപായ ഇടെമപടെലകേള്കഡ്

കേരുകത്തകുനതനിനുന  മലയപാളഭപാഷയുമടെയുന  സനസപാരത്തനിമന്റയുന  സപാഹനിതധ്യത്തനിമന്റയുന

പരനികപപാഷണത്തനിനഡ്  മപാധധ്യമങ്ങള്  വഹനിക്കുന  പങഡ്  അനഗശീകേരനിച്ചുന  മപാധധ്യമസൃഷനികേള്

വനിലയനിരുത്തനിയുന   അചടെനി-ദൃശധ്യ  മപാധധ്യമങ്ങളനിലൂമടെയുള്ള  സനഭപാവനകേമള  മൂനഡ്  വധ്യതധ്യസ

വനിഭപാഗങ്ങളപായനിതനിരനിചഡ്  ഓകരപാ  വനിഭപാഗത്തനില  നനിന്നുന  രണഡ്  അവപാര്ഡുകേള്  വശീതന  ആമകേ

ആറഡ്  അവപാര്ഡുകേള് ഏര്മപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നു.  മലയപാള ഭപാഷയുമടെയുന  സനസപാരത്തനിമന്റയുന
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പരനികപപാഷണത്തനിനഡ്  ശകനി പകേരുന സൃഷനികേള്,   മപപാതു സമൂഹമത്ത  സതപാധശീനനിക്കുകേയുന

സമൂഹത്തനില ഏമറ ചെര്ച മചെയ്യമപടുകേയുന  മചെയ്ത അകനതഷണപാത്മകേ മപാധധ്യമ പ്രവര്ത്തനന,

നനിയമസഭപാ  നടെപടെനികേളമടെ  ഏറവന  മനികേച  റനികപപാര്ട്ടനിനഗഡ്  എനനിങ്ങമന  മൂനഡ്  കമഖലകേളനിമല

ദൃശധ്യ-അചടെനി മപാധധ്യമ വനിഭപാഗങ്ങളനിലപാണഡ്  മവകവ്വേമറ അവപാര്ഡഡ് ഏര്മപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതഡ്.

ii) ഈ സശീന 'നനിയമസഭപാ മപാധധ്യമ അവപാര്ഡഡ് സശീന-2017' എനറനിയമപടുനതപാണഡ്.

iii) ഈ സശീന ഉടെന് പ്രപാബലധ്യത്തനില വരുനതപാണഡ്.

2.   അവപാര്ഡുകേളമടെ കപരുവനിവരന

(i) 'ആര്. ശങരനപാരപായണന് തമനി മപാധധ്യമ അവപാര്ഡഡ് '-  2 എണന
മലയപാള  ഭപാഷയുമടെയുന  സനസപാരത്തനിമന്റയുന  പരനികപപാഷണത്തനിനുതകുന
മനികേച മപാധധ്യമ സൃഷനിക്കുളള അവപാര്ഡഡ്.

  (ii)    'ഇ. മകേ. നപായനപാര് മപാധധ്യമ അവപാര്ഡഡ് ' - 2 എണന
        മപപാതു സമൂഹമത്ത  സതപാധശീനനിക്കുകേയുന മപപാതു സമൂഹത്തനില ഏമറ ചെര്ച     

  മചെയ്യമപടുകേയുന  മചെയ്ത മനികേച അകനതഷണപാത്മകേ മപാധധ്യമ        
    പ്രവര്ത്തനത്തനിനുളള  അവപാര്ഡഡ് 

(iii)     'ജനി. കേപാര്ത്തനികകേയന് മപാധധ്യമ അവപാര്ഡഡ് '  - 2 എണന
                 നനിയമസഭപാ   നടെപടെനികേള്   സനബനനിച   മനികേച   റനികപപാര്ട്ടനിനഗനിനുള്ള  
                 അവപാര്ഡഡ്

3. അവപാര്ഡുതുകേയുന പ്രശസനിപത്രവന

ദൃശധ്യ-അചടെനി മപാധധ്യമങ്ങള്കഡ് പ്രകതധ്യകേ അവപാര്ഡുകേളപായനി   മൂനഡ് വനിഭപാഗങ്ങള്ക്കുന കൂടെനി

ആമകേ ആറഡ് അവപാര്ഡുകേളപാണുള്ളതഡ്. അന്പതനിനപായനിരന രൂപയുന   പ്രശസനി പത്രവന ഫെലകേവന

അടെങ്ങുനതപാണഡ് ഓകരപാ അവപാര്ഡുന. 

4. നനിബനന

 ഓകരപാ  അവപാര്ഡനിനുന  കവണനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ  മപാതൃകേയനിലള്ള  അകപക്ഷേപാ  കഫെപാമനില
അകപക്ഷേകേള്  സമര്പനികകണതപാണഡ്.   മപാതൃകേപാ  അകപക്ഷേപാകഫെപാറന  അനുബനമപായനി
കചെര്ത്തനിരനിക്കുന്നു.  ലഭനിക്കുന അകപക്ഷേകേളനില നനിന്നുന മനികേച സൃഷനികേമള മതരമഞ്ഞെടുക്കുനതഡ്
തപാമഴെപറയുന നനിബനനകേളമടെ അടെനിസപാനത്തനിലപായനിരനിക്കുനതപാണഡ്.  

I. ആര് ശങരനപാരപായണന് തമനി മപാധധ്യമ അവപാര്ഡഡ്

ആര് ശങരനപാരപായണന് തമനി മപാധധ്യമ അവപാര്ഡനിനപായുള്ള സൃഷനികേള്,

(i)  മലയപാള  ഭപാഷകയപാടുള്ള  ആഭനിമുഖധ്യന  സമൂഹത്തനില  വളര്ത്തനിമയടുക്കുനതനിനഡ്

സഹപായകേമപായകതപാ;

(ii)  കകേരള  സനസപാരത്തനിമന്റ  ഭപാഗമപായ  ആചെപാരപാനുഷപാനങ്ങള്,  കേലപാരൂപങ്ങള്

തുടെങ്ങനിയവ  മണ്മറഞ്ഞു  കപപാകേപാത്തവനിധന   മപാധധ്യമങ്ങളനിലൂമടെ  പുതുതലമുറയ്ക്കുകൂടെനി

പരനിചെനിതമപാക്കുനകതപാ; 

(iii)  ഭപാഷയുമടെ  ഉത്ഭവവന  കേപാലപാകേപാലങ്ങളനിലൂമടെയുണപായ  പരനിണപാമവന  വളര്ചയുന

സനബനനിചകതപാ; 
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(iv)  മലയപാള  ഭപാഷപാ  വപാമമപാഴെനിയുമടെ  ശവവനിധധ്യന  മറ്റു  ഭപാഷകേളമടെയുന  പ്രമുഖ  ഭപാഷപാ

കഭദങ്ങളമടെയുന  കേടെന്നുകേയറത്തനിലൂമടെ  നഷമപാകേപാമത  സനരക്ഷേനിക്കുനതനിനഡ്

സഹപായകേമപായകതപാ ആയനിരനികകണതപാണഡ്.  

II. ഇ  .   മകേ  .   നപായനപാര് മപാധധ്യമ അവപാര്ഡഡ്

ഇ. മകേ. നപായനപാര് മപാധധ്യമ അവപാര്ഡനിനപായുള്ള സൃഷനികേള്, 

 (i) മപപാതു സമൂഹത്തനില ഏമറ ചെര്ച മചെയ്യമപടുകേയുന മപപാതു സമൂഹമത്ത ഏമറ  

 സതപാധശീനനിക്കുകേയുന മചെയ്ത അകനതഷണപാത്മകേമപായ രൂപത്തനിലള്ളകതപാ;

(ii)  മപപാതു സമൂഹമത്ത പ്രതധ്യക്ഷേമപാകയപാ പകരപാക്ഷേമപാകയപാ ബപാധനിക്കുന വനിഷയങ്ങമള

ആഴെത്തനില പഠനിചഡ്, പ്രശ്നങ്ങള് ദൂരശീകേരനിക്കുനതനിനഡ് കനിയപാത്മകേ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നലകുന

തരത്തനിലള്ളകതപാ;

(iii)  ജനപാധനിപതധ്യ  മൂലധ്യങ്ങമളക്കുറനിച്ചുന  അവ  സനരക്ഷേനികകണതനിമന്റ

ആവശധ്യകേതമയക്കുറനികചപാ  ജനപാധനിപതധ്യ  സനവനിധപാനന  കകേരളത്തനിമലയുന

ഇനധ്യയനിമലയുന ജനങ്ങളമടെ ജശീവനിത നനിലവപാരന മമചമപടുത്തുനതനിനഡ്  നലകേനിയനിട്ടുള്ള

സനഭപാവനകേമളക്കുറനികചപാ ഉള്ള  പഠനങ്ങകളപാ ;

(iv)  കകേരളത്തനിലന ഇനധ്യയനിലന ജനപാധനിപതധ്യ വധ്യവസനിതനി കനരനിടുന മവല്ലുവനിളനികേള്,

അവ  കനരനിടുവപാന്  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില  സതശീകേരനികകണ  മപാര്ഗങ്ങള്  എനനിവമയ

ആസ്പദമപാകനിയുള്ളവകയപാ ആയനിരനികകണതപാണഡ്.  

III. ജനി  .   കേപാര്ത്തനികകേയന് മപാധധ്യമ അവപാര്ഡഡ് 

ജനി. കേപാര്ത്തനികകേയന് മപാധധ്യമ അവപാര്ഡനിനപായുള്ള എന്ടനികേള്, 

(i)   സര്കപാരനിമന്റ  നയരൂപശീകേരണത്തനില  കകേരള  നനിയമസഭയനിമല  ചെര്ചകേള്

വഹനിക്കുന പങഡ് വനിശദമപാക്കുന സഭപാ നടെപടെനി റനികപപാര്കട്ടപാ; 

(ii)  നനിയമനനിര്മ്മപാണത്തനില  കകേരള  നനിയമസഭയനിമല  ചെര്ചകേള്  വഹനിക്കുന   പങഡ്

വനിശദമപാക്കുന തരത്തനികലപാ സമപാനസതഭപാവത്തനികലപാ ഉള്ള സഭപാ നടെപടെനി റനികപപാര്കട്ടപാ;

(iii)  വരുന  വര്ഷമത്ത  മചെലവനിനങ്ങളന  അനുവദനികകണ  തുകേയുന  സനബനനിച

തശീരുമപാനങ്ങളനില കകേരള നനിയമസഭയനിമല ചെര്ചകേള് വഹനിക്കുന പങഡ് വനിശദമപാക്കുന

സഭപാ നടെപടെനി റനികപപാര്കട്ടപാ മകറമതങനിലന തരത്തനിലള്ള സഭപാനടെപടെനികേമള സനബനനിച

സമഗ്രമപായ നടെപടെനി റനികപപാര്കട്ടപാ ആയനിരനികകണതപാണഡ്.   

(I)  അചടെനി  മപാധധ്യമ അവപാര്ഡനിനുള്ള മപപാതു നനിബനനകേള്

(i)  അകപക്ഷേകേന്/  അകപക്ഷേകേ  കകേരളത്തനില  നനിന്നുന  പ്രസനിദ്ധശീകേരനിക്കുന

മലയപാളത്തനിലള്ള  പ്രസനിദ്ധശീകേരണങ്ങളമപായനി  ബനമപട്ടഡ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന

വധ്യകനിയപായനിരനികണന.
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(ii) അവപാര്ഡനിനപായനി  സമര്പനിക്കുന  റനികപപാര്ട്ടഡ്/ഫെശീചര്/കലഖനന

മലയപാളത്തനിലള്ളതുന  മുന്വര്ഷന   ജനുവരനി  1 നുന  ഡനിസനബര്  31-നുന  ഇടെയനില

പ്രസനിദ്ധശീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമപായനിരനികകണതപാണഡ്.

(iii) സൃഷനികേള് മപാധധ്യമത്തനിമന്റ ചെശീഫെഡ് എഡനിറര് അഥവപാ തത്തുലധ്യ പദവനി വഹനിക്കുന

വധ്യകനി സപാക്ഷേധ്യമപടുത്തനിയുന അഞഡ് പകേര്പ്പുകേള് സഹനിതവന  സമര്പനികകണതപാണഡ്.

(iv) ഒരു വധ്യകനിയഡ് ഒരു വനിഭപാഗത്തനികലപാ മൂന്നു വനിഭപാഗങ്ങളനിലന കൂടെനികയപാ പരമപാവധനി

മൂനഡ് എന്ടനികേള് സമര്പനികപാവനതപാണഡ്. 

(II)   ദൃശധ്യ മപാധധ്യമ അവപാര്ഡനിനുളള മപപാതു നനിബനനകേള്

(i)  അകപക്ഷേകേന്/  അകപക്ഷേകേ  മലയപാളന  മടെലനിവനിഷന്  ചെപാനലമപായനി  ബനമപട്ടഡ്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന വധ്യകനിയപായനിരനികണന. 

(ii)   അവപാര്ഡനിനപായനി  സമര്പനിക്കുന  റനികപപാര്ട്ടഡ്/  കഷപാര്ട്ടഡ്  ഫെനിലനിന/  പരനിപപാടെനി

മലയപാളത്തനിലള്ളതുന  മുന്വര്ഷന  ജനുവരനി  1  നുന  ഡനിസനബര്  31  നുന  ഇടെയനില

ആദധ്യമപായനി സനകപ്രഷണന മചെയ്തനിട്ടുളളതുന ആയനിരനികകണതപാണഡ്.

(iii)  ഒരു  അകപക്ഷേകേനഡ്   ഒരു  വനിഭപാഗത്തനികലപാ  മൂന്നു  വനിഭപാഗങ്ങളനിലന  കൂടെനികയപാ

പരമപാവധനി മൂനഡ്  എന്ടനികേള് സമര്പനികപാവനതപാണഡ്. 

(iv) എന്ടനികേള് ഡനി. വനി. ഡനി രൂപത്തനില  പരനിപപാടെനി സനകപ്രക്ഷേണന മചെയ്ത തശീയതനി,

സമയന എനനിവ ബനമപട്ട മടെലനിവനിഷന് ചെപാനല കമധപാവനി സപാക്ഷേധ്യമപടുത്തനി അഞഡ്

പകേര്പ്പുകേള് സഹനിതന   സമര്പനികകണതപാണഡ്.

5. ജൂറനിയുമടെ രൂപശീകേരണന

കകേരള  നനിയമസഭപാ  സ്പശീകര്/സ്പശീകറുമടെ  ചുമതല  വഹനിക്കുന  വധ്യകനി

നപാമനനിര്കദ്ദേശന മചെയ്യുന അനഗങ്ങളടെങ്ങുന ഒരു ജൂറനി ആയനിരനിക്കുന  അവപാര്ഡനിനര്ഹരപായവമര

മതരമഞ്ഞെടുക്കുനതഡ്.

6.  ജൂറനിയുമടെ ഘടെന

 ജൂറനിയുമടെ ഘടെന തപാമഴെപറയുന പ്രകേപാരന ആയനിരനിക്കുനതപാണഡ്. 

(i) മചെയര്മപാന്     :  സപാഹനിതധ്യ/  മപാധധ്യമ/  വനിദധ്യപാഭധ്യപാസ രനഗത്തഡ് നനിന്നുള്ള ഒരു പ്രമുഖ  
         വധ്യകനി/ മമഹകകപാടെതനിയനില നനികനപാ ജനിലപാ കകേപാടെതനിയനില 

                   നനികനപാ വനിരമനിച ജഡ്ജനി. 

(ii) അനഗങ്ങള്             :  i) ദൃശധ്യ മപാധധ്യമത്തനില നനിന്നുന അചടെനി മപാധധ്യമത്തനില നനിന്നുന ഓകരപാ 
          മുതനിര്ന മപാധധ്യമ പ്രവര്ത്തകേന്
       ii) മപാധധ്യമ രനഗത്തഡ് നനിന്നുളള വനിദധ്യപാഭധ്യപാസ വനിചെക്ഷേണന്
       iii) സപാഹനിതധ്യ/നനിരൂപണ രനഗത്തുനനിന്നുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വധ്യകനി

(iii) മമമര് മസകട്ടറനി    : നനിയമസഭപാ മസകട്ടറനി
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7.  ജൂറനി കയപാഗവന കേതപാറവന

(i)  ജൂറനിയുമടെ കയപാഗന മചെയര്മപാന് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന തശീയതനിയനിലന സമയത്തുന

     നനിയമസഭപാ സമുചയത്തനില  കചെരുനതപാണഡ്.

(ii) ജൂറനി കയപാഗത്തനിമന്റ കേതപാറന  മൂനഡ് അനഗങ്ങള് ആയനിരനിക്കുനതപാണഡ്. 

(iii) ജൂറനി മചെയര്മപാന് ഏമതങനിലന കയപാഗത്തനില ഹപാജരപാകേപാത്തപക്ഷേന ഹപാജരപായനിട്ടുള്ള

      അനഗങ്ങള്    നനിശ്ചയനിക്കുന    അനഗന     പ്രസ്തുത    കയപാഗത്തനില     അദ്ധധ്യക്ഷേത 

      വഹനികകണതപാണഡ്.

8.  അവപാര്ഡഡ് നനിര്ണയന

അവപാര്ഡഡ്  നനിര്ണയ  കയപാഗത്തനില  ഹപാജരപായനി  കവപാട്ടഡ്  മചെയ്യുന  അനഗങ്ങളമടെ

ഭൂരനിപക്ഷേ കവപാട്ടുകേള് പ്രകേപാരന അവപാര്ഡഡ്  കജതപാകമള നനിര്ണയനികകണതപാണഡ്.  ഏമതങനിലന

സപാഹചെരധ്യത്തനില  തുലധ്യകവപാട്ടഡ് വരുനപക്ഷേന മചെയര്മപാമന്റ കേപാസനിനഗഡ് കവപാട്ടനിലൂമടെ കജതപാവനിമന

നനിര്ണയനികകണതപാണഡ്.   അവപാര്ഡഡ്  നനിര്ണയ  കേപാരധ്യത്തനില  ജൂറനിയുമടെ  തശീരുമപാനന

അനനിമമപായനിരനിക്കുന.  ജൂറനി മുമപാമകേ വരുന ഏമതപാരു പ്രശ്നവന കയപാഗത്തനില ഹപാജരപായനി കവപാട്ടഡ്

മചെയ്യുന അനഗങ്ങളമടെ ഭൂരനിപക്ഷേ കവപാട്ടുകേള് പ്രകേപാരന തശീരുമപാനനികകണതപാണഡ്.  

9.  ഭരണ നനിര്വ്വേഹണവന സപാമത്തനികേപരവമപായ വനിഷയങ്ങള്

(i)  അവപാര്ഡഡ്  നനിര്ണയവമപായനി  ബനമപട്ട എലപാ ഭരണപരമപായ കേപാരധ്യങ്ങളന കകേരള

നനിയമസഭയുമടെ പപാര്ലമമന്ററനി പഠന പരനിശശീലന കകേനത്തനില നനിക്ഷേനിപ്തമപായനിരനിക്കുനതപാണഡ്.

(ii)  അവപാര്ഡഡ്  ദപാനവമപായനി  ബനമപട്ട  മചെലവകേള്  ബനമപട്ട  സപാമത്തനികേ

വര്ഷമത്ത ബജറഡ് വനിഹനിതത്തനിമല 2011-02-101-99-05.4 - Kerala Legislative Assembly-

Office Expenses - Other Items - (NP(V)) എന ശശീര്ഷകേത്തനില നനികനപാ നനിയമസഭയുമപായനി

ബനമപട്ട  മകറമതങ നിലന ഉചെനിതമപായ ശശീര്ഷകേത്തനില നനികനപാ വഹനിക്കുനതപാണഡ്.

10.  ശവഷമധ്യങ്ങള് നശീകനമചെയ്യല 

ഈ  സശീമനിമല  അവപാര്ഡഡ്  കജതപാകളമടെ  മതരമഞ്ഞെടുപഡ്  ഒഴെനിമകേയുളള  ഏമതപാരു

വനിഷയത്തനില ഉണപാകേപാവന ഏമതപാരു മമവഷമധ്യത്തനികന്മേലന  കകേരള നനിയമസഭപാ സ്പശീകറുമടെ

അഥവപാ സ്പശീകറുമടെ ചുമതല വഹനിക്കുന വധ്യകനിയുമടെ തശീരുമപാനന അനനിമമപായനിരനിക്കുനതപാണഡ്.

വനി. മകേ. ബപാബു പ്രകേപാശഡ്,
മസകട്ടറനി ,

കകേരള നനിയമസഭ.
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അനുബനന
(ഖണനികേ 4 കേപാണുകേ)

കകേരള നനിയമസഭ 
 പപാര്ലമമന്ററനി പഠന പരനിശശീലന കകേനന

നനിയമസഭപാ മപാധധ്യമ അവപാര്ഡഡ് സശീന
അകപക്ഷേപാ കഫെപാറന

അവപാര്ഡഡ് വനിഭപാഗന ദൃശധ്യ മപാധധ്യമന അചടെനി മപാധധ്യമന

ആര്. ശങരനപാരപായണന് തമനി മപാധധ്യമ
അവപാര്ഡഡ് 

ഇ. മകേ. നപായനപാര് മപാധധ്യമ 
അവപാര്ഡഡ് 

ജനി. കേപാര്ത്തനികകേയന് മപാധധ്യമ 
അവപാര്ഡഡ് 

(ബനമപട്ട ഭപാഗത്തഡ്       അടെയപാളമനിടുകേ)

1.

കപരഡ്                               മലയപാളന

                                      ഇനഗശീഷഡ്

.............................................

............................................

2. പനിതപാവനിമന്റ കപരഡ്

3. വയസഡ്, ജനനത്തശീയതനി

4. സശീ/പുരുഷന്

5. പപൗരതതന

6.
സനിരകമലവനിലപാസന
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7.

കേത്തനിടെപപാടെനിനുളള വനിലപാസന

8.

കഫെപാണ് നമര് ലപാന്ഡഡ് കഫെപാണ് :

മമപാശബല      :

9. ഇ-മമയനില വനിലപാസന

10.

എന്ടനികേള് പ്രസനിദ്ധശീകേരനിച / 
സനകപ്രഷണന മചെയ്ത മപാധധ്യമത്തനിമന്റ 
വനിലപാസന.

11.

അവപാര്ഡനിനപായനി സമര്പനിചനിട്ടുളള 
എന്ടനികേളമടെ വനിശദപാനശന.
(കപരഡ്, പ്രസനിദ്ധശീകേരനിച / സനകപ്രഷണന
മചെയ്ത തശീയതനി/സമയന/ലകന  മറഡ് 
വനിശദപാനശങ്ങള്)

1.

2.

3.

12. മപാധധ്യമ കമധപാവനിയനില നനിന്നുളള 
സപാക്ഷേധ്യപത്രന സമര്പനിചനിട്ടുകണപാ

ഉണഡ് / ഇല.

സതധ്യവപാങ്മൂലന

കമല പ്രസപാവനിചനിട്ടുളള എലപാ വനിവരങ്ങളന സതധ്യസനവന വസ്തുതപാപരവമപാമണനഡ്

ഞപാന് സപാക്ഷേധ്യമപടുത്തനിമകപാള്ളുന്നു.

സലന  :
തശീയതനി  : കപരുന ഒപ്പുന.
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സപാക്ഷേധ്യപത്രന

ശ്രശീ/ശ്രശീമതനി  …...............................................................  തയ്യപാറപാകനിയ/ഏഴുതനിയ

…....................................................എന  കപരനിലളള  റനികപപാര്ട്ടഡ്  /ഫെശീചര്/കലഖനന/

കഷപാര്ട്ടഡ്  ഫെനിലനിന/   പരനിപപാടെനി  .............................തശീയതനിയനില  ................................

മണനികഡ്  (ദൃശധ്യ  മപാധധ്യമത്തനിനു  മപാത്രന  ബപാധകേന)..............................................  എന

അചടെനി/ദൃശധ്യമപാധധ്യമത്തനില  പ്രസനിദ്ധശീകേരനിചനിട്ടുളളതുന/സനകപ്രഷണന  മചെയ്തനിട്ടുളളതുന

മപൗലനികേവന  മറഡ്  മപാധധ്യമങ്ങളനില  മുന്പഡ്  പ്രസനിദ്ധശീകേരനിചനിട്ടനിലപാത്തതുന/സനകപ്രഷണന

മചെയ്തനിട്ടനിലപാത്തതുന ആമണന്നു സപാക്ഷേധ്യമപടുത്തുന്നു.

സലന  :
തശീയതനി  : കപരുന ഒപ്പുന.

(സശീല സഹനിതന) * 

* മപാകനജനിനഗഡ് എഡനിറര് / മപാകനജനിനഗഡ് ഡയറക്ടര് / ചെശീഫെഡ് എഡനിറര് /
   എഡനിറര് (അചടെനി മപാധധ്യമന)

* മപാകനജനിനഗഡ് ഡയറക്ടര്/  ചെശീഫെഡ് എകനികേക്യുട്ടശീവഡ് / ചെപാനല കമധപാവനി /
   നക്യൂസഡ് കമധപാവനി (ദൃശധ്യ മപാധധ്യമന)


