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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 9 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട�� അപവാദ�ചരണം തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 

�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ എം �േകഷ്  

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

ബ�മത, മതനിരേപ� സ�ഹ�ിൽ �ലർേ��

ഉ�രവാദി�ം നിറേവ�ാൻ

ഉ�രവാദെ��വ�െട ഭാഗ�നി��ായ വീ�

സ�ചിത മത-വർ�ീയ ശ�ികൾ സാ�ഹ�

വിഭജന�ി�പകരണമാ�ാൻ നട��തായി

പറയെ��� �മം കർശനമായി തടയാൻ േവ�

ഇടെപടൽ നട�േമാ;

(എ) േകരളം ഇ���്  മാ�കയാ��ത്  മതനിരേപ�

സ�ഹം എ� നിലയിൽ �ടിയാണ് . നാനാജാതി,
മതവിഭാഗ�ൾ പര�രം സഹകരണേ�ാ�ം,
സഹി�തേയാ�ം �ടി ജീവി�� �േദശമാണ്

േകരളം. എ�ാൽ േകരളീയ സ�ഹെ�

വിഷലി�മാ�ാ�ം, വിഭജി�ാ���

തീ��മ�െള ശ�മായി േനരിടാൻ ന��് 
കഴി�. മതനിരേപ� പാര�ര��ിെ�

ബല�ിലാണ്  നാം അ�രം വിഭാഗീയ �മ�െള

എ�ാല�ം മറികട��ത് . മതപരമായി ജനതെയ

ഭി�ി�ി�ാൻ വർ�ീയവാദികൾ നിര�രം

�മി���് . മതനിരേപ�ത�െട പാഠ�ളിൽ

നി�െകാ�്  അതിെന മറികട�ാ��

�വർ�ന�ളാണ്  സർ�ാർ നട�ിയത് .
വർ�ീയ സംഘർ�ൾ ഇ�ാ� സം�ാനമായി

േകരളെ� മാ�ാൻ സാധി�ത്  തിക�

മതനിരേപ� നിലപാ�കൾ സർ�ാർ

സ�ീകരി��െകാ�ാണ് . വാ�് സ്  അ�്  ഹർ�ാൽ

േപാ��വ�ം, വർഗീയ �ചരണ��ം

സംഘർഷ��ം ��ി�ാൻ വർ�ീയ ശ�ികൾ

വലിയ �മം നട���് . ഇ�രം ഘ��ി�ം

േകരളെ� വർ�ീയ സംഘർഷ�ളിൽ നി�് 
��മാ��തിന്  കഴി�െവ�ത് 
അഭിമാനകരമായ േന�മാണ് . മതസൗഹാർ��ിൽ

ഊ�ി നി�െകാ�്  നിരവധി �വർ�ന�ൾ

സർ�ാർ നട�ിയി��് . സർ�ാർ േന�ത��ിൽ

നിരവധി പരിപാടികൾ ഇ�ാര��ിൽ

സംഘടി�ി�ി��് .

(ബി) വിവിധ വിഭാഗീയ ശ�ികൾ

സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട നട�� വിേദ�ഷ

�ചരണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്.
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(സി)

സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട�ളള ഇ�രം

�ചരണ�ൾെ�തിെര മാ�കാപരമായ നടപടി

സ�ീകരി�ാ  ൻ നിർേ�ശി�േമാ;

(സി) സാ�ദായിക �ർ� ഉ�ാ�� തര�ിൽ സ�ഹ

മാധ�മ�ളി�െട വ�ാജ �ചാരണ�ൾ

നട��വെര കെ���തി�ം അവെര

നിരീ�ി��തി�ം േകരള േപാലീസിെ� വിവിധ

വിഭാഗ�ളായ ൈസബർ േഡാം, ൈഹ-െടക് 
െസൽ, േകരളാ േപാലീസ്   േസാഷ�ൽ മീഡിയ

െസൽ, ൈസബർ േപാലീസ്   സ്  േ�ഷ�കൾ,
ൈസബർ െസൽ എ�ിവ �വർ�ി� വ��.
ഇ�ര�ി�� �വർ�ന�ളിൽ

ഏർെ���വർെ�തിെര�ം വ�ാജ ഐ.ഡി

ഉ�ാ�ി വിവാദ�ൾ

�ചരി�ി��വർെ�തിെര�ം IPC, IT
ACTഎ�ിവയിെല �സ� വ��കൾ �കാരം

നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി� വരിക�ം െച��.
ഇ�ാര��ൾ േപാലീസ്  ജാ�തേയാെടയാണ്

ൈകകാര�ം െച� വ��ത്.

(ഡി)

ഇ�രം സംഭവ��െട പ�ാ�ല�ിൽ

സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട �ടർ�യായി നട��

അപവാദ�ചരണ��ം വിേദ�ഷ�ചരണ��ം

നിരീ�ി�  ്അ�ര�ാെര നിയമ�ി���ിൽ

െകാ�വരാൻ േപാലീസ്  ജാ�ത

കാണി��േ�ാ?

(ഡി) സാ�ദായിക �ർ� ഉ�ാ�� തര�ിൽ സ�ഹ

മാധ�മ�ളി�െട വ�ാജ �ചാരണ�ൾ

നട��വെര കെ���തി�ം അവെര

നിരീ�ി��തി�ം േകരള േപാലീസിെ� വിവിധ

വിഭാഗ�ളായ ൈസബർ േഡാം, ൈഹ-െടക് 
െസൽ, േകരളാ േപാലീസ്   േസാഷ�ൽ മീഡിയ

െസൽ, ൈസബർ േപാലീസ്   സ്  േ�ഷ�കൾ,
ൈസബർ െസൽ എ�ിവ �വർ�ി� വ��.
ഇ�ര�ി�� �വർ�ന�ളിൽ

ഏർെ���വർെ�തിെര�ം വ�ാജ ഐ.ഡി

ഉ�ാ�ി വിവാദ�ൾ

�ചരി�ി��വർെ�തിെര�ം IPC, IT
ACTഎ�ിവയിെല �സ� വ��കൾ �കാരം

നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി� വരിക�ം െച��.
ഇ�ാര��ൾ േപാലീസ്  ജാ�തേയാെടയാണ്

ൈകകാര�ം െച� വ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


