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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 225 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സമം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െതാഴിൽേമഖലയിൽ ഉൾെ�െട
�ീകൾ�് സാ�ഹിക സമത�ം
ഉറ�വ���തി�ം �ീകൾെ�തിരായ
അതി�മ�ൾ തട��തി�ം സാം�ാരിക
വ��ിെ� �മതലയിൽ സമം എ� പ�തി
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഭരണഘടന വാ�ാനം െച�� �ീ ��ഷ �ല�ത
നിരാകരി���ം �ീകൾെ�തിെര അതി�മ�ൾ
നട���ം �ിമിനൽ ���ത�മാണ് 
എ��േപാെല ഒ� സാം�ാരിക ���മാണ് .
���ത��െള ശ�മായ നിയമ�ൾെകാ�് 
േനരിടാം. എ�ാൽ സാം�ാരിക അപചയെ�
സാം�ാരിക ഇടെപടൽ െകാ�മാ�േമ
പരിഹരി�ാൻ കഴി�ക��. ഈ തിരി�റിവിെ�
പ�ാ�ല�ിൽ സ�ഹ�ിെ� സമ�
മ�ല�ളി�ം സാം�ാരിക ഇടെപടൽ
നട��തിന്  “സമം - �ീ സമത��ിനായി

സാം�ാരിക �േ��ം” എ� ഒ� വർഷം
നീ�നിൽ�� പ�തി സാം�ാരികകാര� വ��്
ആവി�രി� നട�ിലാ�ി വരികയാണ്.
സം�ാനെ� �ൾ േകാേളജ്   വിദ�ാർഥികൾ,
�വജന�ൾ, െതാഴിലാളികൾ, �തിർ�വർ,
എൻ.ജി.ഒ.മാർ എ�ി�െന സ�ഹ�ിെല എ�ാ
വിഭാഗ�ളിേല�ം ഇറ�ിെ��വാൻ ഉത��
തര�ിലാണ്  പരിപാടി വിഭാവനം െച�ി��ത് .
സാം�ാരികകാര� വ��ിെ� കീഴി��
�ാപന�ൾ�്  �റെമ �വജനേ�മ േബാർഡ്  ,
�വജന ക�ീഷൻ, െനഹ്� �വേക�,
എൻ.എസ് .എസ് ., എസ് .പി.സി., എൻ.സി.സി.,
സാ�ഹ� സ�� േസന, സർ�കലാശാലാ
�ണിയ�കൾ, േകാേളജ്  �ണിയ�കൾ, ൈല�റി
കൗൺസിൽ എ�ീ �ാപന�െളെയ�ാം ഇതിൽ
പ�ാളികളാ�ിയാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്.
പരിപാടി�െട സംഘാടന�ിനായി സം�ാന –
ജി�ാ - പ�ായ�്  - വാർഡ്   തല�ളിൽ
സംഘാടക സമിതികൾ �പീകരി�  ് സർ�ാർ
ഉ�രവായി��് . ��ത ഉ�രവിെ� പകർ�്
അ�ബ�ം I ആയി ഉ�ട�ം െച�ിരി��.
'സമം' പ�തി�െട സം�ാനതല ഉത്ഘാടനം
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2021 െസപ്�ംബർ 4 ന്  ബ�. �ഖ�മ�ി നിർവഹി�.
�ശ� ഗായിക പ��ഷൺ െക. എസ്  . ചി�െയ
'സമം' പരിപാടി�െട അംബാസിഡറായി
�ഖ�ാപി�ി��്. ഭരണഘടനാധി�ിതമായ
അവകാശ��ം �ര��ം �ീകൾ�് 
നൽ��തി�ം നിയമപരമായി ഇേ�ാൾ
നിലവി�� ച��െള��ി
േബാധ�െ����തി���താണ്  ഈ പരിപാടി.

(ബി)

പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ൻ ഭരണഘടന വാ�ാനം െച�� �ീ��ഷ
�ല�ത സമ� മ�ല�ളി�ം നട�ാ�ക എ�
ഉേ�ശ�േ�ാെടയാണ്  പ�തി
ആവി�രി�ിരി��ത് . ജനാധിപത� �ല���െട
അടി�ാന ഘടകമായി മാേറ� ��ംബം,
പി�ിരി�ൻ ആശയ��െട വിള�മിയായി
മാറാതിരി�ാൻ പരി�മിേ����്. ഈ
വർ�മാനകാല ജീർണതയിൽനി��
സാം�ാരിക നേവാ�ാനമാണ്  'സമം”
ല��മി��ത് . �ീകൾ� േനെര��
അതി�മ��ം വിേവചന�ം തട��തിന് 
െതാഴിലിട�ൾ, െപാ� ഇട�ൾ, വീ�ക�ൾ
ഉൾെ�െട�� �ല�ളിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ചരണ
പരിപാടിയാണ്  ല��മി��ത് . ഇതിൽ എ�ാ
സംഘടനകെള�ം ��ാന�െള�ം

സഹകരി�ി��താണ് .

(സി)

പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ാം
�ാപന��െട സഹകരണ�ം പ�ാളി��മാണ്

ഉറ�ാ�ിയി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ൾ-േകാേളജ്   വിദ�ാർ�ികൾ,
�വജന�ൾ, െതാഴിലാളികൾ, �തിർ�വർ,
എൻ.ജി.ഒ.മാർ എ�ി�െന സ�ഹ�ിെല എ�ാ
വിഭാഗ�ളിേല�ം ഇറ�ിെ��വാൻ ഉത��
തര�ിലാണ്  പരിപാടി വിഭാവനം െച�ി��ത്.
സാം�ാരിക വ��ിെ� കീഴി�� �ാപന�ൾ�് 
�റെമ �വജന േ�മ േബാർഡ്  , �വജന ക�ീഷൻ,
െനഹ്� �വേക�, എൻ.എസ്  .എസ്  .,
എസ്  .പി.സി., എൻ.സി.സി., സാ�ഹ� സ��
േസന, സർ�കലാശാലാ �ണിയ�കൾ, േകാേളജ്
�ണിയ�കൾ, ൈല�റി കൗൺസിൽ എ�ീ
�ാപന�െള�ം സമം പ�തിയിൽ
പ�ാളികളാ��താണ്. പരിപാടി�െട
സംഘാടന�ിനായി സം�ാന – ജി�ാ -
പ�ായ�്  - വാർഡ്   തല�ളിൽ സംഘാടക
സമിതികൾ �പീകരി�  ് സർ�ാർ ഉ�രവായി��് .
സാം�ാരിക വ��ിന്  കീഴിെല വിവിധ
�ാപന�ൾ വ�ത��മായ ക�ാ�യിൻ
�വർ�ന�ി�െട ഈ പരിപാടികൾ� േന�ത�ം
െകാ����്.
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(ഡി) പ�തി�െട �വർ�നം വി�ലീകരി��തിെ�
ഭാഗമായി വിവിധ േമഖലയി��വെര
ഉൾെ���ിെ�ാ�് ഒ� സാം�ാരിക �േ��ം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട �വർ�നം വി�ലീകരി��തിെ�
ഭാഗമായി സം�ാനതല�ിൽ �ഖ�മ�ി
െചയർമാനാ�ം, സാം�ാരിക വ��് മ�ി ൈവസ്  
െചയർമാനാ�ം, സാം�ാരിക വ��്  �ിൻസി�ൽ
െസ��റി ജനറൽ കൺവീനറാ�ം
�വജനേ�മേബാർഡ്   ൈവസ്   െചയർമാൻ
േജായി�് കൺവീനറാ�ം ബ�െ��

�ാപന��െട�ം സംഘടനക�െട�ം
സം�ാനതല �മതല�ാ�ം �ടാെത പ�്  ��ഖ
വ��ിത���ം അംഗ�ളാ�ം സം�ാനതല

ക��ി നിലവി��്. ജി�ാ തല�ിൽ ജി�ാ
പ�ായ�്  �സിഡ�് െചയർമാനാ�ം ജി�ാ
കള�ർ കൺവീനറാ�ം ജി�യിെല എം.പി.മാർ,
എം.എൽ.എ.മാർ അെ��ിൽ അവർ നിർേ�ശി��
വ��ികൾ, ബ�െ�� �ാപന��െട ജി�ാതല
�മതല�ാർ, �ടാെത ജി�യിെല ��ഖ
വ��ിത��ൾ എ�ിവരട�ിയ ജി�ാതല ക��ി
നിലവി��്. പ�ായ�് /േകാർ�േറഷൻ/
�നിസി�ാലി�ി തല�ി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
േമധാവിക�െട േന�ത��ിൽ ക��ികൾ
�പീകരി�ം. �ടാെത വാർഡ്   തല�ളി�ം ജാ�താ
സമിതികൾ �പീകരി�ം. ഒ� വർഷം
നീ�നിൽ�� സമം പ�തിയിൽ താെഴപറ��
23 ഇനം പരിപാടികളാണ്  നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി��ത് . 1. ഒ� വർഷം നീ�നിൽ��
ക�ാ�യിനിൽ ലിംഗ സമത�ം അടി�ാന

പൗരാവകാശമായി അംഗീകരി� ,് നിരവധി
വിഷയ�ളിൽ െസമിനാ�കൾ. 2. �ീ
സ�ാത��െ��ം ശാ�ീകരണേ��ം

അടയാളെ���� - ൈമേ�ാഫിലിംസ്  . 3. ��് 
മിനി�്  വ�� കവിത�ം, സംഗീത�ം ���ം

ഇഴേചർ� - ജിംഗിൾസ്   4. വിഖ�ാത
വ��ിത���െട വാ�കളി�െട�ം
കവിതകളി�െട�ം ലിംഗനീതി�ാ�� - മൾ�ി
മീഡിയ മ�സിക്  ആൽബം. 5. ചരി��ിെല�ം

�രാ���ളിെല�ം വീരാംഗനമാ�െട
�ാധാന�െ� ഓർ�െ���� - �സ�
�ശ�ാവി�ാര�ൾ. 6. �തിസ�ികളിൽ പതറാെത
വിജയം ൈകവരി� വർ�മാനകാല �ീകെള
�റി�� േമാ�ിേവഷൻ ഫിലിംസ്  . 7. േകരള�ിെല

നേവാ�ാന നാടക�ളിെല�ം േലാക �ശ�
നാടക�ളിേല�ം �ീനീതി�െട തീ�തയാർ�
രംഗ�ൾ ഉൾെ���ിയ-ൈമേ�ാ തീേയ�ർ
െ��സ്  . 8. സ�ഹ�ിെല �ീക�െട ഇ�ാശ�ി

വളർ�ിെയ��വാനായി െപൺ-കലാസംഘ�ൾ
ഒ��� േമാ�ിേവഷൻ ൈമം. 9. ലിംഗനീതി
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�േമയമാ�ി വിദ�ാർ�ികൾ�ം െപാ�
വിഭാഗ�ി�ം നട�� േറഡിേയാ നാടക മ�രം.
10. സമം-സാം�ാരിക ദൗത��ിെ� ആശയം
�ചരി�ി�� ആനിേമഷ�കൾ. 11. വനിത
ചല�ി� �വർ�ക�െട ക�ാ�്  നട�ി ഒ���
- േഷാർ�്  ഫിലി�കൾ. 12. സ�ഹ�ിേല�്  ന�
സേ�ശം പക�� നായികാ �ാധാന���
ചല�ി���െട �റിംഗ്  തീേയ�ർ പ�തി. 13.
മലയാള സാഹിത��ിെല െപെ���ിെ�

ചരി��ം എ��കാരികൾ അവതരി�ി��
വിവിധ സാം�ാരിക ആവി�ാര��ം "അവൾ
സാഹിത��ിൽ ' 14. രാ�ീയ, സാ�ഹിക,
സാം�ാരിക േമഖലകളിെല �ീ സംഭാവനകെള
അടയാളെ���� ഇൻഫർേമ�ീവ്  വീഡിേയാസ്  .
15. ചല�ി��ളിെല ക��ാർ� �ീ
കഥാപാ��ളി�െട�� േബാധവൽ�രണ
പരിപാടികൾ. 16. ഷീ-േറഡിേയാ. 1) സമകാലിക
�ീ നീതി�േവ�ി�� ചി�കൾ അവതരി�ി��
െപൺ കവിയര�കൾ. 2) ഓഡിേയാ ��്  - എെ�
ശ�ം എ� േപരിൽ വിവിധ സാ�ഹിക
വിഷയ�ളിെല �ീക�െട �തികരണ�ൾ. 3) �ീ
േക�ീ�ത രചനക�െട ആവി�ാരം. 17.
ലിംഗസമത�ം എ� ആശയെ� �ൻനിർ�ി

വിവിധ ഭാഗ�ളി��വർ�േവ�ി സം�ാന

തല�ിൽ േപാ�ർ മ�രം. 18. ഒ� ഗ�ാലറിയിൽ
7 ദിവസം എ� �മ�ിൽ ലളിതകലാ
അ�ാദമി�െട 12 ആർ�്  ഗ�ാലറികളിൽ
ചി�കാരിക�െട ചി��ദർശന�ൾ. 19. േകരള�ം
�ീസ�ഹ�ം എ� േപരി�� ൈക��കം. 20.
നേവാ�ാന വനിതാ സാഹിത� ശിൽപശാല-
െഫേ�ാഷി�ക�ം ശിൽപശാല ഒ��ി ലിംഗ
സമത��ിനാ�� പദേകാശ�ം (ല� വി�ാന

േകാശം). 21. േകരള�ിെല സിനിമ-സാം�ാരിക-
സാ�ഹിക രംഗെ� ��ഖ വ��ിത��ൾ

പെ���� സംവാദ�ൾ. 22. �ീപ� നിയമ
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ. 23. �ീക�െട
സാ�ഹ�-സാം�ാരിക വളർ�ക�െട വിവിധ
ഘ��ൾ അവതരി�ി�െകാ�� ക�ാ�യി�കൾ.
േമൽ പരിപാടിക�െട നട�ി�ിനായി

�വെട�റ�� രീതിയിൽ േ�ാ�ാം ക�ി�ി�് �പം
നൽകിയി��്. പ�തി�മായി ബ�െ�� ഉ�ട�
�പീകരണം, അവ�െട അംഗീകാരം, നട�ി�് 
�മതലകൾ �ട�ിയവ ഈ ക�ി�ി�െട ��ായ
തീ�മാന�കാരം ആയിരി�ം. െചയർ േപ�ൺ -
െ�ാഫ. �ജ �സൻ േജാർ�്  ഡയറ�ർ,
മലയാളം മിഷൻ കൺവീനർ - �ീമതി എൻ. മായ
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ഐ.എഫ് .എസ്  , മാേനജിംഗ്  ഡയറ�ർ,
െക.എസ്  .എഫ് .ഡി.സി. അംഗ�ൾ - �ീ. �േമാദ് 
പ��ർ, െമ�ർ െസ��റി, ഭാരത്  ഭവൻ െ�ാഫ.
വി. കാർ�ിേകയൻ നായർ, ഡയറ�ർ, േകരള
ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, �ീ. അേജായ്  , െസ��റി,
േകരള ചല�ി� അ�ാദമി. േ�ാ�ാം ക�ി�ി�െട
അംഗീകാരേ�ാെട സമം പ�തി�െട
ആശയ�മായി െപാ��െ��� മ� പരിപാടിക�ം
ആവി�രി�  ് നട�ിലാ�ം.

(ഇ)

പ�തി�െട വി�ലീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി
സ�ഹ�ിെ� വിവിധ േമഖലകളിൽ
�വർ�ി�� �ീകെള ആദരി�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) ഒ� വർഷം െകാ�്  1001 �ഗ� വനിതകെള
ആദരി��താണ്. സ�ഹ�ിൽ വ�ത��
േമഖലകളിൽ മിക�കൾ �കടി�ി�ി�� 1001
�ഗ� വനിതകെള കെ��ി ആദരി�ക�ം
അവ�െട െ�ാൈഫ�കൾ �സി�ീകരി�ക�ം
െച��ത് സമ�ിെ� ഒ� �ധാന
പരിപാടിയാണ് . സമം പ�തി�െട
അംബാസിഡറായി പ��ഷൺ �ീമതി െക. എ�് .
ചി�െയയാണ്  സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി��ത്. താെഴ
പറ�� 12 �ഗ� വനിതകെള ഇതിേനാടകം
ആദരി�ി��് . 1. ന�ിയ� - േഗാ�കലാകാരി 2.
പ��ീ ല�ി��ി - പാര�ര�ൈവദ�ം 3. പ��ീ
എം.ഡി. വ�� - കായികം 4. ജ�ിസ്  ഫാ�ിമാ

ബീവി - ആദ� വനിതാ ��ീംേകാടതി ജഡ്ജി 5.
�ീേലഖ ഐ.പി.എസ്  . - േകരള�ിെല ആദ�
വനിതാ ഐ.പി.എസ്  . ഓഫീസർ 6. ആര�
രാേജ�ൻ - േമയർ, തി�വന��രം 7. േഡാ. െക.
ഒ◌ാമന��ി - സംഗീത� 8. േസ�ല�ി - നാടക -
സിനിമാതാരം 9. ഫൗസിയ ഫാ�ിമ - ക�ാമറ
�മൺ 10. ദീപ േജാസഫ്  - ആം�ലൻസ്   ൈ�വർ
11. െക.സി. േരഖ - ആഴ�ടൽ മ��

ബ�ന�ിൽ ൈലസൻസ്  േനടിയ ആദ� വനിത
12. േഡാ. എസ്  . ഓമന - �ീനാരായണ ദർശനം
(ഗേവഷണം)

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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