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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 217 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ണയ�ിെ� േപരിൽ �വതികൾ െകാലെച�െ�� സംഭവ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ് ,
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്, 

�ീ. അൻവർ സാദ�് , 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ണയാഭ�ർ�ന നിരസി�തിെ�

േപരിൽ �വാ�ൾ െകാലപാതക�ൾ നട��

സംഭവ�ൾ �ടിവ�� സാഹചര�ം വ��ിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)

വ��ിെ� ��യിൽെ��ി��്.

(ബി) ��ത കാരണ�ാൽ പാലാ സ�േദശിനി

നിഥിന�ം ക�ർ സ�േദശിനി മാനസ�ം

െകാലെച�െ��തട��� സംഭവ�ൾ വ��്

ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി)

ഗൗരവേ�ാെട കാ���്.

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ിെ��്

ഉറ�വ��ാൻ േബാധവൽ�രണം ഉൾ�െട��

കർ� പ�തികൾ ആവി�രി�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

(സി) േകരള സം�ാന �വജന ക�ീഷൻ

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി േചർ�് വ�ാപകമായി

േബാധവത്�രണ �വർ�ന�ൾ നട�വാൻ

ആേലാചി��. ഇ�മായി ബ�െ��്

ക�ാ��കളി�ം �വജന ��കളി�ം

�വജന�ൾ�് �ാതിനിധ��� േമഖലകളി�ം

��ശാല ��ാന��െട സഹായേ�ാ��ടി

പ�തികൾ ആവി�രി�വാൻ ഉേ�ശി��.
�ടാെത കരി�ല�ിനക�് െജൻഡർ

എഡ�േ�ഷൻ ഉൾെ���ണെമ� �പാർശ

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ി�ം നൽ�വാൻ �വജന ക�ീഷൻ

ഉേ�ശി��. ബ��ൾ�ക�് �പെ��േ��

ജനാധിപത�െ� �റി�� േബാധവത്�രണം

നട��തി�ം �വജന ക�ീഷൻ നിരവധി

പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��. േകരള

സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്

സം�ാനെ� �വജന��െട ശാ�ീകരണം,
േബാധവൽ�രണം എ�ിവ ല��മി�്

നിയമസഹായ സമിതി, കൗൺസിലിംഗ് െസ�ർ,
സ�യം പരിശീലന�ി�ളള സൗകര��ൾ എ�ിവ

ഒ���തി�ം വനിതാവികസന പ�തിക�െട
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ഭാഗമായി �ീധനം, ഗാർഹികപീഡനം,
ൈലംഗികാതി�മ�ൾ എ�ിവെ�തിെര�ളള

േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ എ�ാ

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ

സംഘടി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി� വ��.
ആ�ഹത�ാ �വണത�ം െകാലപാതക��ം

റിേ�ാർ�് െച�െ��� �രവ�യിൽ നി�ം

കരകയറാനായി വിവാഹിതരാകാൻ േപാ��

�വതീ �വാ�ൾ�് കൗൺസിലിംഗ്

നട��തി�� പരിപാടിക�ം 2022-23
വർഷെ� പ�തിയിൽ ഉൾെ����താണ്.
അ�കാരം �വജന�ളിൽ േബാധവത്കരണം

നട�ി ഇ�രം അതി�മ�ൾ തട��തി��

മാർ�നിർേ�ശം നൽ�വാൻ സാധി�ം. ആഭ��ര

വ��ിന് കീഴിൽ 24 മണി��ം �വർ�ി��

"Aparajitha.pol@kerala.gov.in", പരാതികൾ

േനരി�റിയി��തിന് 9497996992 എ� ന�റിൽ

േസവനം, '��ി�ണം ഇ-കാലം' എ� േസാഷ�ൽ

മീഡിയ ക�ാെ�യ്ൻ, 'െസൽഫ് ഡിെഫൻസ്

െ�യിനിംഗ്' എ�ിവ നട�ിലാ�ിയി��്.
സം�ാന�് �ീകൾെ�തിെര�� വിവിധ തരം

അതി�മ�ൾ ഫല�ദമായി തട��തിനായി

വനിതാ ശി� വികസന വ��് "കനൽ" കർ�

പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്. അ�ദിനം

മാറിെ�ാ�ിരി�� ആ�നിക േലാക�ിൽ

വിദ�ാർ�ികൾ��ാ�� മാനസിക

സംഘർഷ�ൾ ല�കരി��തി�ം അവ�െട

ജീവിത�ിൽ ഉ�ാേയ�ാ�� ���ൾ

േനരി��തിനാ�� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

നൽ��തി�മായി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

“JEEVANI-College Mental Awareness
Programme” എ� പ�തി ആവി�രി�

നട�ിലാ�ി വ��. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

കീഴി�ളള വിദ�ാലയ�ളിെല ഒൻപതാം �ാ�ിൽ

പഠി�� ��ികൾ�ായി ‘കൗമാര വിദ�ാഭ�ാസം

�ൾ ��ികളിൽ’ എ� േപരിൽ ഒ� പ�തി

നട�ിലാ�ി വ���്. സാം�ാരിക വ��ിെ�

ആഭി�ഖ��ിൽ "സമം- �ീ സമത��ിനായി

സാം�ാരിക �േ��ം" എ� ഒ� വർഷ�ാലം

നീ� നിൽ�� പ�തി ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി

വ��. പ�തി�െട സംഘാടന�ിനായി

ബ�.�ഖ�മ�ി െചയർമാൻ, സാം�ാരിക വ��്

മ�ി ൈവസ്  െചയർമാൻ, സാം�ാരിക വ��്

�ിൻസി�ൽ െസ��റി ജനറൽ കൺവീനർ,
�വജനേ�മ േബാർഡ്  ൈവസ്  െചയർമാൻ

േജായി�് കൺവീനർ, സാം�ാരിക വ��ിെ�
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കീഴിൽ �വർ�ി�� �ാപന��േട�ം,
സംഘടനക�േട�ം സം�ാന �മതല�ാർ, 10
��ഖ വ��ികൾ എ�ിവെര ഉൾെ���ി

സം�ാനതല ക�ി�ി �പീകരി�  ്�വർ�ി�

വ��. �ടാെത, പ�തി�െട സംഘാടന�ിനായി

ജി�ാതലം, പ�ായ�് / �നിസി�ാലി�ി /
േകാർ�േറഷൻതലം, വാർഡ്തല സമിതികൾ

�പീകരി� വ��. പ�തി�െട ഭാഗമായി

സ�ഹ�ിെ� വിവിധ േമഖലകളിൽ വ��ി��

പതി�ി� 1001 �ീകെള ആദരി��തി�ം, ലിംഗ

സമത��മായി ബ�െ��്, ചല�ി�

ആവി�ാര�ൾ, മൾ�ി മീഡിയ മ�സിക് ആൽബം,
ശി�ശാലകൾ, സംവാദ�ൾ, േപാ�ർ �ചരണം,
ചി� �ദർശനം, േബാധവത്�രണ പരിപാടികൾ,
കൗൺസിലിംഗ്, ഷീ-േറഡിേയാ, മലയാള സാഹിത�

രചനകൾ എ�ീ വ�ത�� പരിപാടികൾ

സംഘടി�ി� വ��. ബ�.�ഖ�മ�ി ഉദ്ഘാടനം

നിർ�ഹി� പരിപാടി�െട അംബാസിഡറായി

പ��ഷൻ െക.എസ് . ചി�െയ �ഖ�ാപി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


