
To, തീയതി :  നവംബര് 1, 2020

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്,
ബഹുമാനപ്പെ�ട്ട മുഖ്യമന്ത്രി,
കേ#രള സര്ക്കാര്.

സര്,

വിഷയം: കേ	രള കേ�ോലീസ് ആക്ടിലെല നിർകേ�ശിക്കലെ�ട്ട (118-A) വകുപ്പും അതിലെ& �രിണതഫലങ്ങളും.

21 ഒകേ*ാബര് 2020 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ പത്രക്കുറി�ില്  2011 പ്പെ1 കേ#രളാകേപാ1ീസ് ആ*ില് കേ4ദഗതി 
വരുത്തി പുതിയ വകു�് കൂട്ടികേ:ര്ക്കാനായി #്യാബിനറ്റ് തീരുമാനി: വിവരം അറിയു#യുണ്ടായി. 
അതുമായി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുള്ളതാണ് ഈ #ത്ത്. പ്രസ്തുത പത്രക്കുറി�നുസരി:് സൈസബര് ബുള്ളിയിങ് 
തടയുന്നതിനായി കേ#രളാകേപാ1ീസ് ആ*ില് കേ4ദഗതി വരുത്തി 118(A) എന്ന വകു�് കൂട്ടികേ:ര്ക്കു#യാണ് 
എന്ന് പ്രസ്താവി:ിട്ടുണ്ട്. പത്രക്കുറി�നുസരി:് കേമല്പറഞ്ഞ കേ4ദഗതി ഇപ്ര#ാരമാണ് പ്രസ്താവി:ിരിക്കുന്നത് 
- "anyone who produces content, publishes or propagates it through any means of 
communication with an intention to threaten, insult or harm the reputation of an individual will be 
punished with an imprisonment of five years or a fine of Rs 10,000 or with both". ഇതിനു പുറകേമ 
പത്രവാര്ത്തൾ പ്ര#ാരം, നിര്കേlശിക്കപ്പെ�ട്ട കേ4ദഗതിയനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾ കേ#ാഗ്നീസബിളും ജാമ്യം 
14ിക്കാത്തതുമാണ്. ഏപ്പെതാരാൾക്കും ആര്പ്പെക്കതിപ്പെരയും പരാതിപ്പെ�ടാവുന്നതും ഒരു കേപാ1ീസ് 
ഉകേദ്യാഗസ്ഥനു പരാതിയില്ലാപ്പെത തപ്പെന്ന സ്വന്തം നി1ക്ക് കേ#പ്പെസടുക്കാവുന്നതുമാണ്.
സാകേyതി# വിദ്യയി1ധിഷ്ഠിതമായി മാതൃ4ാഷയിലുള്ള - പ്രധാനമായും കേ#രളത്തിപ്പെ� 
ഔകേദ്യാഗി#4ാഷയായ മ1യാളത്തിലുള്ള- ആശയവിനിമയപ്പെത്ത ശക്തിപ്പെ�ടുത്തു# എന്ന ഉകേlശത്തില് 
1ാകേ4ച്ഛയില്ലാപ്പെത പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സ്വതന്ത്രമ1യാളം #മ്പ്യൂട്ടിങ്. പ്രാഥമി#മായും 
ഇ�ര്പ്പെനറ്റ് അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന നി1യ്ക്ക്, ഇന്ന് 14്യമായ 
ആശയവിനിമയ/വിതരണ സകേyതങ്ങളുപ്പെട വി1ക്കില്ലാത്ത 14്യതമൂ1മുള്ള ഗുണകേദാഷങ്ങപ്പെള വളപ്പെര 
അടുത്തുനിന്ന് കേനാക്കിക്കാണാനും വി1യിരുത്താനുമുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് 14ി:ിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം 
സകേyതങ്ങളുപ്പെട ദുരുപകേയാഗത്തിലൂപ്പെട മറ്റുള്ളവപ്പെര ഉപദ്രവിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നവരില് നിന്നും 
സമൂഹത്തിപ്പെ1 ദുര്ബ1വി4ാഗങ്ങപ്പെള സംരക്ഷികേക്കണ്ടുന്നതിപ്പെ� ആവശ്യ#ത ഞങ്ങൾ 
തിരി:റിയുകേമ്പാൾത്തപ്പെന്ന, കേവണ്ടത്ര ആകേ1ാചന#ളില്ലാപ്പെത സൃഷ്ടിക്കപ്പെ�ടുന്ന നിയമങ്ങളില് 
നിന്നും അ4ിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം കേനരിടുന്ന അപ#ടങ്ങപ്പെള�റ്റിയും ഞങ്ങൾ ആശyാലുക്കളാണ്

ആയതിനാല് താപ്പെ��റയുന്ന #ാര്യങ്ങളികേ1ക്ക് താyളുപ്പെട ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1. കേ,ദഗതിയുലെ0 പൂർണ്ണരൂ�ത്തിലെ& സർക്കോർ മോധ്യമങ്ങളിലെല ല,്യത
2020 ഒകേ*ാബര് 21 പ്പെ1 #്യാബിനറ്റ് തീരുമാനങ്ങപ്പെള പറ്റി നിരവധി കുറിപ്പു#ളിപ്പെ1ാന്നായി മുഖ്യമന്ത്രിയുപ്പെട
പ്പെവബ്സൈസറ്റില് #ാണുന്ന പരാമര്ശം മാത്രകേമ ഇകേത പറ്റി സര്ക്കാര് മാധ്യമങ്ങളില് ഞങ്ങൾക്ക് 
#ാണാന് #�ിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഗവപ്പെ��് കേ�ാതസ്സു#ളില് ഈ കേ4ദഗതിയുപ്പെട പൂര്ണ്ണരൂപം മ1യാളത്തില് 
14്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നത് ദുഃഖ#രമാണ്.
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2. നിർകേ�ശിക്കലെ�ട്ട കേ,ദഗതിയുലെ0 യുക്തിയുക്തത
ഇന്ഫര്കേമഷന് പ്പെട#്കേനാളജി ആ*ിപ്പെ1 66A യും, കേ#രളാ കേപാ1ീസ് ആ*ിപ്പെ1 118(d) യും നി1വില് 
ഉപകേയാഗിക്കാന് സാധ്യമല്ല എന്നതാണ് പുതിയ കേ4ദഗതി നടത്താനുള്ള പ്രാഥമി# പ്രകേചാദനപ്പെമന്ന് 
സര്ക്കാര് പത്രക്കുറി�് പറയുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിപ്പെ1 മൗ1ി#ാവ#ാശങ്ങളിപ്പെ1ാന്നായ 
അ4ിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യപ്പെത്ത ഹനിക്കുന്നപ്പെതന്ന് #പ്പെണ്ടത്തിയതിനാല് ബഹുമാനപ്പെ�ട്ട സുപ്രീം കേ#ാടതി 
തച്ചുട: #രിനിയമങ്ങളാണിവ.

നിര്കേlശിക്കപ്പെ�ട്ട കേ4ദഗതി വ്യക്തതയില്ലാത്തതാപ്പെണന്നതിനു പുറകേമ, അ4ിപ്രായപ്ര#ടനത്തിലൂപ്പെടയുള്ള 
അപ#ീര്ത്തിപ്പെ�ടുത്ത1ിപ്പെന ക്രിമിനസൈ1സു പ്പെചയ്യാനുകേlശിച്ചുള്ളതുകൂടിയും, അതിപ്പെന ഒരുപകേക്ഷ 
ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റമാക്കുന്നതുകൂടിയുമാണ്. ഇതിപ്പെനല്ലാമുപരി, സംസ്ഥാനകേപാ1ീസ് സംവിധാനത്തിനു 
കേസ്വച്ഛയാ കേ#പ്പെസടുക്കാനുള്ള അനുമതി നല്കു#കൂടി പ്പെചയ്യുന്നു. അപ#ീര്ത്തിപ്പെ�ടുത്തല് 
#ണ്ടുപിടിക്കാന് എളു�മാപ്പെണന്നും  കേവഗത്തിലും എളു�ത്തിലും നീതിനിര്വഹിക്കാന് 
#�ിയുന്നതുമാപ്പെണന്നതുമാപ്പെണന്നു കേതാന്നുന്നു ഈ നടപടി#ളുപ്പെട പിന്നിലുള്ള യുക്തിയുക്തത. ഈ 
നടപടിക്കുപിന്നിപ്പെ1 ഉകേlശശുദ്ധിപ്പെയ മാനിക്കുകേമ്പാൾ തപ്പെന്ന, ഇത്തരം നടപടി#ൾ എന്തിപ്പെനപ്പെയല്ലാം 
അപ#ീര്ത്തിപ്പെ�ടുത്ത1ായി ഗണിക്കാം എന്നതുകേപാപ്പെ1യുള്ള കേചാദ്യങ്ങപ്പെള അ4ിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു 
വി1ങ്ങുതടിയാകേയക്കാവുന്ന ഉത്തരങ്ങളികേ1ക്കു ചുരുക്കും എന്നത് പരിഗണിക്കാപ്പെതയിരുന്നുകൂടാ.
3. നിർകേ�ശിക്കലെ�ട്ട കേ,ദഗതിയുലെ0 ,ോഷയിലുള്ള ആശയക്കുഴ�ം.
ഈ നിര്കേlശിക്കപ്പെ�ട്ട കേ4ദഗതിക്കായി ഉപകേയാഗി:ിട്ടുള്ള 4ാഷ വിശാ1വും, വ്യക്തതയില്ലാത്തതും, 
നിരവധി - പ1കേ�ാഴും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ - വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതുമാണ്. 
അപ#ീര്ത്തിപ്പെ�ടുത്ത1ായി #ണക്കാക്കപ്പെ�ടാവുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് ഈ കേ4ദഗതിയില് മാന#ങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ഉള്ളടം,പ്രസരണം എന്നിവപ്പെ#ാണ്ട് ഉകേlശിക്കുന്നപ്പെതന്താപ്പെണന്ന് 
ഒരുതരത്തിലും വിശദീ#രിക്കുന്നുമില്ല. #്യാബിനറ്റ് മീറ്റിങ്ങിപ്പെ1 കുറിപ്പു#ളില് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിപ്പെ1 
അപ#ീര്ത്തിപ്പെ�ടുത്തല് തടയു# എന്ന ഉകേlശത്തി1ാണ് ഇത് നിര്കേlശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകേമ്പാഴും 
ചുമപ്പെരഴുത്തു#ൾ മുതല് രണ്ടു വ്യക്തി#ൾ തമ്മിപ്പെ1 സ്വ#ാര്യസം4ാഷണങ്ങൾക്കു വപ്പെര 
ബാധ#മാവുന്നതരത്തി1ാണ് ഈ കേ4ദഗതിയിപ്പെ1 വാച#ങ്ങൾ രൂപ#ല്പന പ്പെചയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ഫര്കേമഷന് പ്പെടൿകേനാളജി ആ*്, 2000 പ്പെ1 പ്പെസക്ഷന് 66A, കേ#രളാ കേപാ1ീസ് ആ*ിപ്പെ1 പ്പെസക്ഷന് 
118(d)  എന്നിവ 4രണഘടനാവിരുദ്ധമാപ്പെണന്ന് സുപ്രീം കേ#ാടതി #പ്പെണ്ടത്തിയ Shreya Singhal V. Union
of India എന്ന കേ#സിപ്പെ1 വിധി പത്രക്കുറി�ില് പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്.  പ്രസ്തുത ജഡ്ജ്പ്പെമ�നുസരി:് 
“Section 66A arbitrarily, excessively and disproportionately invades the right of free speech and 
upsets the balance between such right and the reasonable restrictions that may be imposed on 
such right” ("പ്പെസക്ഷന് 66A കേസ്വച്ഛ, അമിതമായും ക്രമാതീതമായും അ4ിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യ 
അവ#ാശപ്പെത്ത ഹനിക്കു#യും, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവ#ാശവും, അതിനു കേമല് ഏര്പ്പെ�ടുത്താവുന്ന 
വികേവ#പൂര്ണ്ണമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സന്തു1ിതാവസ്ഥക്ക് 4ംഗം വരുത്തു#യും പ്പെചയ്യുന്നു).

നിര്വചിക്കാനുപകേയാഗി: വ്യവസ്ഥ#ൾ വളപ്പെരയധി#ം വിശാ1മായതുപ്പെ#ാണ്ട് വ്യക്തതയില്ലാത്തതും 
നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് സാധുതയുള്ളതുമാണ് എന്നതിനാ1ാണ് പ്പെസക്ഷന് 66A യും കേ#രളാ 
കേപാ1ീസ് ആ*ിപ്പെ1 പ്പെസക്ഷന് 118(d) യും നീക്കം പ്പെചയ്യപ്പെ�ട്ടത്. നിര്കേlശിക്കപ്പെ�ട്ട കേ4ദഗതിക്കും ഇകേത 
പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത്. കേ4ദഗതി നി1വില് വന്നാല്, പുതിയ പ്പെസക്ഷനും കേമല്പറഞ്ഞ നീക്കം പ്പെചയ്യപ്പെ�ട്ട 
പ്പെസക്ഷനു#ളുപ്പെട അകേത തരത്തില് ദുരുപകേയാഗം പ്പെചയ്യപ്പെ�ടും എന്ന #ാര്യം ഉറ�ാണ്.

4. അ,ിപ്രോയസ്വോതന്ത്ര്യലെത്ത വിറങ്ങലി�ിക്കുന്നത്.
ഉപകേയാഗി:ിരിക്കുന്ന 4ാഷയനുസരി:് നിര്കേlശിക്കപ്പെ�ട്ട കേ4ദഗതി എല്ലാ ആശയവിനിമയ 
മാര്ഗ്ഗങ്ങൾക്കും ബാധ#മാണ്. സ്വ#ാര്യ സം4ാഷണങ്ങളടക്കം ഇതിപ്പെ� പരിധിയില് വരും. കേÀറ്റികേനാ  
സ്വ#ാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾകേക്കാ ഒരു വ്യക്തിപ്പെയ ജാമ്യമില്ലാത്ത ഒരു കുറ്റം ചുമത്തി ശിക്ഷിക്കാനുള്ള 
സാധ്യതപ്പെയ എളു�മാക്കുന്ന ഒരു നിയമം പ്പെ#ാണ്ടുവരുന്നത് അപ#ട#രവും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള 
പൗരരുപ്പെടയും, പത്രമാധ്യമങ്ങളുപ്പെടയും, ചര്:ാകേവദി#ളുപ്പെടയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു തടയിടുന്നതുമാണ്. 
അപ#ീര്ത്തിപ്പെ�ടുത്തല് എന്നതിപ്പെ� നിര്വചനം നിര്കേlശിക്കപ്പെ�ട്ട നിയമമനുസരി:് 



വിശാ1മാപ്പെണന്നതിനാല് ഒരു പുസ്ത#ത്തിപ്പെ�കേയാ ഒരു 4ക്ഷ്യശാ1യുകേടകേയാ റിവ്യൂ എഴുതുന്നതു 
കേപാപ്പെ1യുള്ള നിസ്സാര #ാര്യങ്ങൾക്കു കേപാലും വ1ിയ പി�യും ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റം ചുമത്തകേ1ാ 
അടികേ:ല്പിക്കപ്പെ�ടാം.
5. സമൂഹത്തിലും സോമ്പത്തി	 രംഗത്തുമുള്ള �രിണിതഫലങ്ങൾ
സാമൂഹി# നിരീക്ഷ#പ്പെരകേയാ മത്സര രംഗത്തുള്ള #മ്പനി#പ്പെളത്തപ്പെന്നകേയാ നിശബ്ദരാക്കാനുതകുന്ന 
എന്തും അവരുപ്പെട സര്ഗ്ഗാത്മ#തപ്പെയ തടയു#യും ആകേരാഗ്യ#രമായ മത്സരത്തിനുള്ള 
അവസരങ്ങളില്ലാപ്പെതയാക്കു#യും പ്പെചയ്യും. ഈ കേ4ദഗതികേയാടു കൂടി വിമര്ശ#രുപ്പെട വായടയ്ക്കാനായി 
സ്വ#ാര്യകുത്ത##ൾക്കും വ്യക്തി#ൾക്കും ഏറ്റവും എളു�ം ഉപകേയാഗിക്കാവുന്ന, ഏറ്റവും #ര്ക്കശമായ 
നിയമമായി 118(A) മാറും. ഔകേദ്യാഗി# പദവിയിലുള്ളവരുപ്പെടകേയാ മറ്റ് പ്പെപാതു കേസവ#രുപ്പെടകേയാ 
ദുഷ്പ്പെചയ്തി#പ്പെളക്കുറി:് എഴുതുന്ന പത്രക്കാരനും, താന് 4ക്ഷണം #�ി: കേഹാട്ട1ിപ്പെന കുറി:് കേമാശമായ 
അ4ിപ്രായം പറയുന്നയാളും, പ്രതികേയാഗി#ളുപ്പെട ഉല്�പ്പെന്നകേത്തക്കാൾ നല്ലതാണ് തപ്പെ�പ്പെതന്ന് 
പരസ്യങ്ങളില് കൂപ്പെട പറയുന്ന സ്ടാര്ട്ടപ്പു#ളും എല്ലാം ഒകേര കേപാപ്പെ1 ഈ നിയമത്തിപ്പെ� #ീ�ില് വരും. 
വിമര്ശനപ്പെത്ത ഈ രീതിയില് മൂടിപ്പെക്കട്ടുന്ന കേ4ദഗതി സമൂഹത്തിപ്പെ1 നമതിന്മ#പ്പെള ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന 
വ്യക്തി#ൾക്കും സംഘടന#ൾക്കും 4ീഷണിയാകുപ്പെമന്നത് ഏതാണ്ട് നിശ്ചയമാണ്.

ബഹുമാനപ്പെ�ട്ട മുഖ്യമന്ത്രികേയാടും #ാബിനറ്റികേനാടും ഈ കേ4ദഗതി പിന്വ1ിക്കണപ്പെമന്നും ഞങ്ങൾ 
അകേപക്ഷിയ്ക്കുന്നു.

കൂടുതല് പഠി:്, കേമല്പറഞ്ഞ വാദങ്ങപ്പെള #ണക്കിപ്പെ1ടുത്ത് പബ്ലി#് #ൺസൾകേട്ടഷനു#ളും നിയമസ4ാ 
ചര്:#ളും നടത്തി മാത്രം കേവണം ആശയപ്ര#ാശനപ്പെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതു നിയമനിര്മ്മാണവും 
നടത്താപ്പെനന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെ�ടുന്നു.

എന്ന് ,
വിശ്വസ്തതകേയാപ്പെട, 
സ്വതന്ത്രമ1യാളം #മ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനു കേവണ്ടി ,

1. ഋഷികേ#ശ് 4ാസ്കരന്
2. അക്ഷയ് എസ് ദികേനശ് 
3. അബൂബക്കര് എം പ്പെ#. 
4. അനിവര് അരവിന്ദ്
5. അനൂപ് പനവള�ില്
6. അല്ഫാസ് എസ് റ്റി
7. ആഷി#് എസ് 
8. അനീഷ് ഏ
9. #ാവ്യ മകേനാഹര്

10. ജിഷ്ണു കേമാഹന്
11. പ്പെജയ്സന് പ്പെനടുമ്പാ1
12. കേജായ്സ് മൂപ്പെ1ക്കരി
13. ബാ1ശyര് സി
14. മകേനാജ്  #രിങ്ങാമഠത്തില്
15. സകേന്താഷ് കേതാട്ടിങ്ങല്
16. പ്പെസബിന് കേജക്കബ് 
17. ഹിരൺ വി

CC :
ബഹുമാനപ്പെ�ട്ട നിയമ വകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ ഏ.പ്പെ# ബാ1ന്


