
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സർക്കാർ 

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

2020 നവംബര് 20-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണര് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെ പറയുന്ന 

ഓര്ഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. 

 

ഗവര്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം, 

അരവിന്ദ ബാബു പി. പ്പേ., 
നിയമ പ്പസപ്േട്ടറി. 

 

തിരുവനന്തപുരം, 2020 നവംബര് 21 
1196 വൃശ്ചിേം 6 

1942 ോര്ത്തിേം 30. 

 നമ്പര് 15312/പ്പേഗ്.C1/2020/നിയമം. 
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2020-ലെ 79-ാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ ്
 

2020-ലെ കേരള ക ാെീസ ്(കേദഗതി) ഓർഡിനന്സ്  
 

ഭാരത റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിപ്പയാന്നാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവര്ണര് 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്. 

2011-പ്പേ കേരള കപാേീസ് ആേ്റ് വീണ്ും കഭദഗതി പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓര്ഡിനന്സ് 

പീഠിേ.—2011-പ്പേ കേരള കപാേീസ് ആേ്റ് (2011-പ്പേ 8) ഇതിനുകേഷം ോണുന്ന 

ആവേയങ്ങള്ക്ക്കായി വീണ്ും കഭദഗതി പ്പെയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാേും; 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര 

നടപടിപ്പയടുകക്കണ്ത് ആവേയമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങള്ക് നിേവിേുപ്പണ്ന്്ന കേരള ഗവര്ണര്ക്ക് 

കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും; 

ഇകൊള്ക്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം 

ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള്ക് വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവര്ണര് താപ്പെെറയുന്ന 

ഓര്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:— 

1. െുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ഡിനന്സിന് 2020-പ്പേ കേരള കപാേീസ്  

(കഭദഗതി) ഓര്ഡിനന്സ് എന്്ന കപര് പറയാം. 

(2) ഇത് ഉടന് പ്പാബേയത്തില് വരുന്നതാണ്. 

2. 2011-പ്പേ 8-ാം ആേ്റ് താല്ക്കാേിേമായി കഭദഗതി പ്പെയ്യപ്പെകടണ്താണ്.—ഈ 

ഓര്ഡിനന്സ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേയളവില് 2011-പ്പേ കേരള കപാേീസ് ആേ്റിന് (2011-പ്പേ 8) 

(ഇതിനുകേഷം പ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ് പരാമര്േിക്കപ്പെടുേ) 3-ഉം 4-ഉം വേുെുേളില് 

പരാമര്േിച്ചിരിക്കുന്ന കഭദഗതിേള്ക്ക്ക് വികധയമായി പ്പാബേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

3. 118-ാം വേുെിപ്പെ കഭദഗതി.—പ്പധാന  ആേ്റിപ്പേ 118-ാം വേുെിന് കേഷം താപ്പെെറയുന്ന 

വേുെ് േൂട്ടികച്ചര്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—  

“118എ. ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നകതാ അധികേപിക്കുന്നകതാ അപമാനേരമായകതാ 

അപേീര്ത്തിേരമായകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിേും ോരയം നിര്മിക്കുേകയാ പ്പേടിെിക്കുേകയാ 
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പ്പസിദ്ധീേരിക്കുേകയാ പ്പെരിെിക്കുേകയാ പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള േിേ.—ഒരാപ്പളകയാ ഒരു വിഭാഗം 

ആളുേപ്പളകയാ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതികനാ അധികേപിക്കുന്നതികനാ അപമാനിക്കുന്നതികനാ 

അപേീര്ത്തിപ്പെടുത്തുന്നതികനാ കവണ്ി ഏപ്പതങ്കിേും ോരയകമാ വിഷയകമാ, വയാജപ്പമന്്ന 

അറിഞ്ഞുപ്പോണ്്, ഏപ്പതങ്കിേും തരത്തിേുള്ള വിനിമകയാപാധിയിേൂപ്പട നിര്മിക്കുേകയാ 

പ്പേടിെിക്കുേകയാ പ്പസിദ്ധീേരിക്കുേകയാ പ്പെരിെിക്കുേകയാ പ്പെയ്യുേയും അത് അങ്ങപ്പനയുള്ള 

ആളിപ്പെകയാ ഒരു വിഭാഗം ആളുേളുപ്പടകയാ അവര്ക്ക് താല്പരയമുള്ള മകറപ്പതങ്കിേും ആളിപ്പെകയാ 

മനസ്സികനാ ഖയാതികക്കാ വസ്തുവികനാ ഹാനിയുണ്ാക്കുവാനിടയാക്കുേയും പ്പെയ്യുന്ന 

ഏപ്പതാരാപ്പളയും, േുറസ്ഥാപനത്തികേല്, മൂന്നുവര്ഷം വപ്പരയാോവുന്ന തടകവാ പതിനായിരം 

രൂപവപ്പരയാോവുന്ന പിെകയാ ഇവ രണ്ും േൂടികയാ നല്േി േിേികക്കണ്താണ്.”. 

 4. 125-ാം വേുെിപ്പെ കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 125-ാം വേുെ് (1)-ാം ഉപവേുെില്, 

“118,” എന്നീ അക്കങ്ങള്ക്ക്കും െിഹ്നത്തിനും കേഷം  “118എ,” എന്നീ അക്കങ്ങളും അേരവും 

െിഹ്നവും കെര്കക്കണ്താണ്. 

 

 
 ആരിഫ് മുഹമദ് ഖാന്, 
 ഗവര്ണര്. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

 OF KERALA 
 Law (Legislation-E) Department 

 

NOTIFICATION 
 

 

No. 15312/Leg.E1/2020/Law.      Dated, Thiruvananthapuram, 21st November, 2020 

 6th Vrischikam, 1196 

 30th Karthika, 1942. 

 

 
         In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of 

Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in 

English language of the Kerala Police (Amendment) Ordinance, 2020 (79 of 2020). 

 

By order of the Governor, 

ARAVINTHA BABU P. K., 
Law Secretary. 
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[Translation in English of “2020-പ്പേ കേരള കപാേീസ് (കഭദഗതി) ഓര്ഡിനന്സ്” published 

under the authority of the Governor.] 

 

ORDINANCE  NO. 79  OF 2020 

THE  KERALA  POLICE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 

 

Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-first Year of the Republic of India. 

AN 

 

ORDINANCE 

 
 further to amend the Kerala Police Act, 2011. 

 

 

Preamble.—WHEREAS, it is expedient further to amend the Kerala Police Act, 2011 (8 of 

2011) for the purposes hereinafter appearing;    

AND WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Kerala is not in session and the 

Governor of Kerala is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take 

immediate action; 

   NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of  Article 213 of the 

Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to promulgate the following 

Ordinance:—     

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Kerala Police 

(Amendment) Ordinance, 2020.   

(2)  It shall come into force at once. 

2.  Act 8 of 2011 to be temporarily amended.—During the period of operation of this 

Ordinance,  the Kerala Police Act, 2011 (8 of 2011) (hereinafter referred to as the principal Act) 

shall have effect subject to the amendments specified in sections 3 and 4. 
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3.  Amendment of section 118.—In the principal Act, after section 118, the following 

section shall be inserted, namely:— 

“118 A.  Punishment for making, expressing, publishing or disseminating  any matter 

which is  threatening, abusive, humiliating or defamatory.─Whoever makes, expresses, publishes 

or disseminates through any kind of  mode of communication, any matter or subject for 

threatening, abusing, humiliating or defaming a person or class of persons, knowing it to be false 

and that causes injury to the mind, reputation or property of such person or class of persons or 

any other person in whom  they have interest shall on conviction, be punished with imprisonment 

for a term which may extend to three years or with fine which may extend to ten thousand rupees 

or with both.”. 

4. Amendment of section 125.—In sub-section (1) of section 125 of the principal Act, 

after the figures and symbol “118,” the figures, letter and symbol “118A,” shall be inserted. 

       

ARIF MOHAMMED KHAN, 
GOVERNOR. 
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