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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 231 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീകൾ േനരി�� വിേവചന�ൾ പരിഹരി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ ,
�ീ വി െക �ശാ�്, 

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 
�ീ. െക.വി.�േമഷ്  

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

(എ) �ീസ�ഹം ഉൾെ�െട സ�ഹ�ിെല ഒ� വിഭാഗം

ആ�കൾ �ീകെള�ം െപൺ��ികെള�ം

ര�ാംതര�ാരായി പരിഗണി�� സാം�ാരിക

അപചയം ഉ�ായി��തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്

പരിഹരി��തി�� �ചരണ�ിന് സാം�ാരിക

വ��് �ൻൈകെയ���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. ഇത്  പരിഹരി��തി��

നടപടി�്  സാം�ാരികകാര� വ��് �ൻൈക

എ����് . സമീപകാല�്  േകരള�ിൽ �ീധന

മരണ�ൾ ഉൾെ�െട �ീകൾ�ം

��ികൾ�െമതിെര നട�� അതി�മ�ൾ സ�ഹ

മനസാ�ിെയ െഞ�ി��താണ് . നേവാ�ാന

സമര�ളി�െട േകരളം ആർ�ി�

മാനവികത�െട�ം �ല�നീതി�െട�ം �ീപ�

കാ��ാ�ക�െട�ം സാം�ാരിക പാര�ര�െ�

നിരാകരി��താണ്  ഇ�രം സംഭവ

വികാസ�ൾ. 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�ൾ െകാ�്  േനരിടാം. എ�ാൽ

സാം�ാരിക അപചയെ� സാം�ാരിക

ഇടെപടൽ െകാ�മാ�േമ പരിഹരി�ാൻ

കഴി�ക��. ഈ തിരി�റിവിെ�

പ�ാ�ല�ിലാണ്  സ�ഹ�ിെ� സമ�

മ�ല�ളി�ം സാം�ാരിക ഇടെപടൽ

നട��തിന്  “സമം - �ീ സമത��ിനായി

സാം�ാരിക �േ��ം" എ� ഒ� വർഷം

നീ�നിൽ�� പ�തി സാം�ാരിക വ��്

ആവി�രി�ത്. സമീപ കാല�ായി �ീകൾ�ം

��ികൾ�െമതിെര നട��

അതി�മ�ൾെ�തിെര സർ�ാ�കമായി

�തികരി�  ് സമ� േമഖലകളി�ം �ീ ��ഷ

സമത�ം എ� ആശയം �ചരി�ി�ക എ�താണ്

ഈ പ�തി ല��മി��ത്. 'സമം' പ�തി�െട
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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.
േകരള�ിൽ നട�ി�� നേവാ�ാന

�േ���ിെ� �ടർ��മാണിത് .

(ബി) വിവിധ സാം�ാരിക �ാപന��െട

േന�ത��ിൽ ആവി�രി�ി�� സമം �ചരണ

പരിപാടിെയ �റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാം�ാരിക �ാപന��െട േന�ത��ിൽ

നട�� വിദ�ാഭ�ാസ സാം�ാരിക പരിപാടിയായ

“സമം” വിദ�ാഭ�ാസം, തേ�ശസ�യംഭരണം,
�വജനേ�മം, വനിത ശി� വികസനം എ�ീ

വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് 
നട�ാ��ത് . സമ�ിെ� ഉദ്ഘാടനം െസ�ംബർ

4 ശനിയാ� ബ�. �ഖ�മ�ി നിർവഹി�. സമം

പ�തി�െട വിജയകരമായ നട�ി�ിന്  �ഖ�മ�ി

അധ��നാ�ം സാം�ാരിക വ��് മ�ി

ഉപാധ��നാ�ം സാം�ാരികകാര� വ��്

�ിൻസി�ൽ െസ��റി കൺവീനറാ�ം �വജന

േ�മ േബാർഡ്  ൈവസ്  െചയർമാൻ േജായി�്

കൺവീനറാ�ം ഒ� സം�ാനതല സമിതി

�പീകരി�ി��് . സമാനമായി, ജി�കളിൽ ജി�ാ

പ�ായ�്  �സിഡ�്, ജി�ാ കള�ർ

എ�ിവ�െട േന�ത��ി�ം തേ�ശ

�ാപന�ളിൽ അതാത്  തേ�ശ�ാപന

േമധാവികൾ അധ��രാ�ം െസ��റി

കൺവീനറാ�ം സമിതികൾ �പീകരി�  ്വ��.
ഇേതാെടാ�ം �ാമപ�ായ�് അംഗം /
��ശാലാ സംഘം �സിഡ�്/ സാം�ാരിക

�വർ�കൻ െചയർമാനായി വാർഡ്തല

സമിതിക�ം �പീകരി�  ്വ��. േപാ��കൾ

വഴി�ം സാ�ഹികമാധ�മ�ൾ വഴി���

�ചാരണം, വിവിധ കലാ സാം�ാരിക സാഹിത�

പരിപാടികൾ, �ീപ� നാടക�ൾ, ചല�ി��ൾ,
ഓഡിേയാ ��കൾ �ട�ിയവ എ�ാ വിഭാഗം

ജന�ളിേല�ം എ�ി��� വിധ��

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ക എ�ിവയാണ്  �ഖ�

പരിപാടികൾ. ��് തര�ി�� പരിപാടികളാണ്

സമം പ�തിയിൽ ഉൾെ����ത്. (1) ചരി� –
വർ�മാന കാലെ� �ീമിക�കൾ

കെ��ക�ം ആദരി�ക�ം അവെര�റി��

േഡാക�െമേ�ഷൻ ത�ാറാ�ക�ം െച�ക. (2)
കലാ സാഹിത� സാം�ാരിക പരിപാടികളി�െട �ീ

സമത�ം എ� ആശയം െപാ�സ�ഹ�ിെ�

ചർ�യിേല�ം അവേബാധ�ിേല�ം എ�ി�ക.
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ഓേരാ വീ�ം ഓേരാ �ണി�് എ� സ���ിലാണ്

ഈ പരിപാടികൾ ആ��ണം െച��ത്. (3)
വീ�കളി�ം സ�ഹ�ി�ം �ീ�് േനരിേട�ി വ��

വിേവചന�ൾ പല േമഖലകളി�ം �ീ�െട

�േവശനെ��ം ൈന�ണ�െ��ം

നിേഷധി��. ഇ�രം േമഖലകൾ കെ��ി

�ീകെള ആ രംഗ�് എ�ി��തി�ം

മിക��വരാ��തി�ം േവ� സാം�ാരിക

പി�ണ നൽ�കയാണ് ഉേ�ശി��ത്. ഒ� വർഷം

െകാ�് 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 �ീ.
െക. എസ് . ചി�െയയാണ് സർ�ാർ

�ഖ�ാപി�ി��ത്. താെഴ പറ�� �ഗ�

വനിതകെള ഇതിേനാടകം ആദരി�ി��്. 1) �ീമതി

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. ഓമന��ി -
സംഗീതജ് ഞ 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) സാം�ാരിക

വ��ിന്  കീഴിൽ �വർ�ി�� ഭാരത്  ഭവൻ,
മലയാളം മിഷൻ, േകരള ചല�ി� അ�ാദമി, േകരള

ചല�ി� വികസന േകാർ�േറഷൻ, േകരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി���് , �ീനാരായണ അ�ർേദശീയ പഠന

ഗേവഷണേക�ം ഉൾെ�െട വിവിധ സാം�ാരിക

�ാപന�ളാണ്  വ�ത��മായ ക�ാ�യിൻ

�വർ�ന�ി�െട ഈ പരിപാടി�്  േന�ത�ം

െകാ���ത് . ഒ� വർഷം നീ� നിൽ�� "സമം’
ക�ാ�യിൻ പ�തിയിൽ സാം�ാരിക വ��ിെ�

കീഴിൽ �വർ�ി�� സാം�ാരിക

�ാപന�ൾ, �വജന േബാർഡ്  , �വജന

ക�ീഷൻ, നാഷണൽ സർ�ീസ്   �ീം, �ൗ�്  &
ൈഗഡ്  , െനഹ്� �വ േക� എ�ീ �വജന

��ാന�ൾ, എസ് .പി.സി., സർവകലാശാല
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�ണിയ�കൾ, േകാേളജ്  �ണിയ�കൾ, ൈല�റി

കൗൺസിൽ എ�ിവെര �ടി സജീവ

പ�ാളികളാ��. ഒ� വർഷം നീ� നിൽ��

സമം പ�തിയിൽ 23 ഇനം പരിപാടികളാണ് 
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത് . ആയതിെ�

സർ�ാർ അ�മതി ഉ�രവിെ� പകർ�് 
ഇേതാെടാ�ം അ�ബ�ം I ആയി ഉ�ട�ം

െച��. മലയാളം മിഷൻ ഡയറ�ർ അ����ം

ചല�ി� വികസന േകാർ�േറഷൻ എം.ഡി

കൺവീന�ം ഭാരത്  ഭവൻ െമ�ർ െസ��റി, േകരള

ഭാഷാ ഇൻ�ി���്  ഡയറ�ർ, ചല�ി� അ�ാദമി

െസ��റി എ�ിവർ അംഗ�ളായി�� േ�ാ�ാം

ക�ി�ി സാം�ാരിക വ��ിൽ �വർ�ി� വ��.

(സി)

െതാഴിലിട�ൾ ഉൾെ�െട��

െപാ��ല�ളി�ം സ��ം �ഹ�ി�ം �ീകൾ

വിേവചനം േനരി�� �ിതി പരിഹരി��തി��

േബാധവൽ�രണ�ിന് �ാധാന�ം നൽ�േമാ;
ഇതിൽ മത, സാ�ദായിക സംഘടനക�െട പ��ടി

കണ�ിെല��് ഉചിതമായ ഇടെപടൽ

ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) െതാഴിലിട�ൾ ഉൾെ�െട��

െപാ��ല�ളി�ം �ഹ�ളി�ം

േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ

എ�ിേ�ര��വിധമാണ് സമം പരിപാടികൾ

ആ��ണം െച��ത്. േകരള�ിെ� സാ�ഹിക

ചരി��ി�ം വർ�മാനഘ��ി�ം മത��െട�ം

സ�ദായ��െട�ം ഇടെപട�കൾ ജീവിതെ�

സ�ാധീനി���്. മത സാ�ദായിക

സംഘടനക�െട �ടി പ�ാളി�േ�ാെട �ീ��ഷ

സമത�ം എ� ആശയം നട�ാ��തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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