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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 575 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാൻസ്െജൻഡർ വിഭാഗ�ിനാ�� േ�മപ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക,
�ീ എം �േകഷ്  , 

�ീമതി ശാ��മാരി െക., 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

Dr. R. Bindu
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ാൻസ്െജൻഡർ വിഭാഗ�ിെ�

േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�െട ഏേകാപന�ി�ം

�തന പ�തികൾ ആവി�രി�  ്ഇവെര
�ഖ�ധാരയിൽ എ�ി��തി�മായി എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് �ാൻസ്െജൻഡർ േ�മം
നട�ിലാ��തി�ം �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തി�മായി സാ�ഹ�നീതി വ��ിൽ
നിലവി�� സംവിധാന�ൾ �വെട േചർ��. 1.
സം�ാന �ാൻസ്െജൻഡർ ജ�ീസ്  േബാർഡ് .
�ാൻസ്െജൻഡർ നയം നട�ിലാ��തിന്
ആവശ�മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�ം,
�ാൻസ്െജൻഡർ േ�മ�ിന് ആവശ�മായ �തിയ
പ�തികൾ ആവി�രി��തി�ം,
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ�് േന�ത�ം
ന��തി�മായി സം�ാന �ാൻസ്െജൻഡർ
ജ�ീസ്  േബാർഡ്  �പീകരി�ി��്. 2. ജി�ാ
�ാൻസ്െജൻഡർ ജ�ിസ്  ക�ി�ി
�ാൻസ്െജൻഡർ നയ�ിെ�

നട�ി�ിനാവശ�മായ ശിപാർശകൾ
നൽ��തി�ം, ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ

സ്�ീനിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�  ്തിരി�റിയൽ
കാർഡ്  നൽ��തി�ം, മ�് േബാധവൽ�രണ
പരിപാടികൾ�് േന�ത�ം നൽ��തി�മായി ജി�ാ
തല�ിൽ �ാൻസ്െജൻഡർ ജ�ിസ്  ക�ി�ി
�പീകരി�ി��്. 3. �ാൻസ്െജൻഡർ െസൽ
�ാൻസ്െജൻഡർ വിഭാഗ�ിെ�

േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�െട
ഏേകാപന�ി�ം, �തന പ�തികൾ ആവി�രി�്

ഇവെര സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിൽ
നിർ��തി�മായി �ിയാ�കമായ
സമീപനേ�ാെട�� �വർ�നം

അനിവാര�മാണ്. ഇതിേല�ായി സാ�ഹ� നീതി
വ��് �ാന്സ്ൈജൻഡർ േ�മ�വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തിന് �ാൻസ്െജൻഡർ
വിഭാഗെ� ഉൾെ���ി െകാ�് സം�ാന
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തല�ിൽ �ാൻസ്െജൻഡർ െസൽ �പീകരി�്
�വർ�ി� വ��. ��ത െസൽ 2018 �തൽ
സാ�ഹ�നീതി വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ �വർ�ി�

വ���്. 4. 24x7 െഹല്പ് ൈലൻ സം�ാന�്

സാ�ഹ� നീതി വ��ിെ� േമൽേനാ��ിൽ

ഇ�പ�ിനാ� മണി��ം �വർ�ി�� (24x7)
�ാൻസ്െജൻഡർ െഹല്പ് ൈലൻ ആരംഭി�ി��്.
�ാൻസ്െജൻഡർ വ��ികൾ�് േനെര നട��
അതി�മ�ൾെ�തിെര കാര��മമായി
ഇടെപ��തി�ം, അടിയ�രമായി
േവ�തര�ിൽ നടപടികൾ ൈകെ�ാ��തി�ം
േവ�ിയാണ് ടി സംവിധാനം നട�ിലാ�ി വ��ത്.

(ബി)

സം�ാന �ാൻസ്െജൻഡർ ജ�ീസ്  േബാർഡ് ,
ജി�ാ �ാൻസ്െജൻഡർ ജ�ീസ്  ക�ി�ി,
�ാൻസ്െജൻഡർ െസൽ എ�ിവ�െട ഘടന�ം
�വർ�ന��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന �ാൻസ്െജൻഡർ ജ�ിസ്  േബാർഡ് ,
ജി�ാ �ാൻസ്െജൻഡർ ജ�ിസ്  ക�ി�ി
എ�ിവ�െട ഘടന�ം �വർ�ന�ം 2015 െല
സം�ാന �ാൻസ്െജൻഡർ നയ�ിൽ

നി�ർഷി�ി��്. �ാൻസ്െജൻഡർ വ��ിക�െട

അവകാശ സംര�ണം ഉറ�് വ��ി അവെര
സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിേല�് െകാ�വരിക
എ� ല���ിേല�� വിവിധ �മതലകളാണ്
�ാൻസ്െജൻഡർ ജ�ിസ്  േബാർഡ് , ജി�ാ
�ാൻസ്െജൻഡർ കമമി�ി, �ാൻസ്െജൻഡർ
െസൽ എ�ിവ നിർ�ഹി�വ��ത്.
വിശദാംശ�ൾ അ�ാ�െ്മ�ിൽ േചർ��

(സി) �ീകൾ�ം ��ഷൻമാർ�െമാ�ം �ല�മായ
അവസര��ം അവകാശ��ം ഉറ�വ��ി

�ാൻസ്െജൻഡർ വിഭാഗ�ിൽെ��വെര

അതിജീവന�ിന് �ാ�രാ��തിനായി
സംരംഭകത� വികസന പരിശീലന പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ഉ�്. �ാൻസ്ജൻഡർ വ��ിക�െട

അതിജീവന�ിന് സ�യം െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിന് േവ� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ,
വിവിധ േമഖലകളിെല െതാഴിൽ ലഭ�ത സംബ�ി�

വിവര�ൾ, ബിസിനസ്  �ാൻ ത�ാറാ�ൽ, വാ�ാ
ലഭ�ത സംബ�ി� വിവര�ൾ �ട�ി െതാഴിൽ
സംബ�മായ വിവര�ൾ ഉൾെ��� സംരംഭകത�
വികസന പരിശീലന പ�തി സം�ാന�്

നട�ിലാ�ിയി��്. െതാഴിൽ വിപണി�ം
സംരംഭകത� സംവിധാന�ം മന�ിലാ��തി�ം,
സാധ�മാ�� േമഖലക�മായി
ബ�െ����തി�ം സംരംഭക� വികസന
പരിശീലന പരിപാടി സഹായി��. 3
േമഖലകളിലായി 30 വീതം പരിശീലനാർ�ികെള

ഉൾെ���ി ��് ബാ�കളിലായി ആെക 90
�ാൻസ്െജൻഡർ വ��ികൾ�് 7 ദിവസം വീതം
ൈദർഘ��� പരിശീലന പരിപാടിയാണ് C-STED
�േഖന നട�ിലാ�ിയി��ത്. പരിശീലനം
വിജയകരമായി �ർ�ിയാ�ിയ

�ാൻസ്ൈജൻഡർ വ��ികൾ�് C-STED ഉം
വ��ം േചർ�് സർ�ിഫി��് വിതരണം
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െച�ി��്. ടി പ�തി�ായി ആെക 8,94,000/-
�പ െചലവഴി�ി��്.

(ഡി)

സാ�ഹ� �നരധിവാസം ഉറ�വ���തിെ�
ഭാഗമായി �ാൻസ്െജൻഡർ വ��ികൾ�് സ�യം
െതാഴിൽ സംരംഭം ആരംഭി��തിന് �േത�ക
പ�തികൾ നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

(ഡി) സാ�ഹ� �നരധിവാസം ഉറ�ാ��തിെ�
ഭാഗമായി �ാൻസ്െജൻഡർ വ��ികൾ�്

സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭം ആരംഭി��തിനായി

ആവി�രി�ി�� പ�തികൾ �വെട േചർ��.
സ�യം െതാഴിൽ ധനസഹായ പ�തി
�ാൻസ്െജൻഡർ വ��ികൾ�് സ�യംെതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിേല�ായി 50,000/-
�പ വീതം ധനസഹായം അ�വദി�� പ�തി.
വനിതാ വികസന േകാർ�േറഷൻ വഴി സ�യം
െതാഴിലി�� വാ� പ�തി �ാൻസ്െജൻഡർ
വ��ികൾ�് വ��ിപരമാേയാ, സംഘം േചർേ�ാ
െതാഴിൽ സംരംഭം �ട��തിനായി േകരള
സം�ാന വനിത വികസന േകാർ�േറഷൻ �േഖന
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ് ഇത്. ൈ�വിംഗ്
പരിശീലനം സം�ാനെ� �ാൻസ്െജൻഡർ
വ��ികൾ�് സ�യം െതാഴിൽ കെ��ി

ഉപജീവനമാർ�ം കെ���തിനായി ൈ�വിംഗ്
പരിശീലനം ന�� പ�തി. ത�ൽ െമഷീൻ
വിതരണ പ�തി സ��മായി െതാഴിൽ
കെ���തിെ� ഭാഗമായി ത�ൽ പഠി�്
�വർ�ി പരിചയ�� �ാൻസ്െജൻഡർ
വ��ികൾ�് ത�ൽ െമഷീൻ വിതരണം െച��
പ�തി. ബ��ീഷൻ പ�തി �ാൻസ്െജൻഡർ
വ��ികൾ�് ബ��ീഷ�ൻ പരിശീലനം നൽ��
പ�തി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



1.   സസംസസ്ഥാന ടസ്ഥാന്സസ്ജജെന്ഡര് ജെസസ്റ്റിസസ് ബബസ്ഥാര്ഡസ്റ്റിജന്റെ ഘടന  .

ജചെയര് ബപേഴ്സണ ബഹ.സസ്ഥാമൂഹഹ്യനനീതസ്റ്റി വകുപസ് മനസ്റ്റി.

ജമമ്പര് ജസക്രട്ടറസ്റ്റി സസ്ഥാമൂഹഹ്യനനീതസ്റ്റി വകുപസ് ജസക്രട്ടറസ്റ്റി

അസംഗങ്ങള ആഭഹ്യന്തര വകുപസ് ജസക്രട്ടറസ്റ്റി

ധനകസ്ഥാരഹ്യ വകുപസ് ജസക്രട്ടറസ്റ്റി

ആബരസ്ഥാഗഹ്യ വകുപസ് ജസക്രട്ടറസ്റ്റി

ജപേസ്ഥാതുവസ്റ്റിദഹ്യസ്ഥാഭഹ്യസ്ഥാസ വകുപസ് ജസക്രട്ടറസ്റ്റി

നസ്റ്റിയമ വകുപസ് ജസക്രട്ടറസ്റ്റി

സസ്ഥാസംസസ്ഥാരസ്റ്റിക വകുപസ് ജസക്രട്ടറസ്റ്റി

തബദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ വകുപസ് ജസക്രട്ടറസ്റ്റി

സസ്ഥാമൂഹഹ്യനനീതസ്റ്റി വകുപസ് ഡയറക്ടര്

ഡയറക്ടര്, പേബസ്റ്റികസ് ഇന്സ്ട്രക്ഷന്

നസ്ഥാമനസ്റ്റിര്ബദ്ദേശസം
ജചെയ്യജപടുന
അസംഗങ്ങള

ഈ ബമഖലയസ്റ്റില് പ്രവര്തസ്റ്റി പേരസ്റ്റിചെയമുള്ള ഒര
എന്.ജെസ്റ്റി.ഒ. പ്രതസ്റ്റിനസ്റ്റിധസ്റ്റി.

ടസ്ഥാന്സസ്ജജെന്ഡര് വസ്റ്റിഭസ്ഥാഗതസ്റ്റില് നസ്റ്റിന്നുള്ള  5
പ്രതസ്റ്റിനസ്റ്റിധസ്റ്റികള.

2.    ജെസ്റ്റിലസ്ഥാ ടസ്ഥാന്സസ്ജജെന്ഡര് ജെസനീസസ് കമസ്റ്റിറസ്റ്റിയുജട ഘടന

ജചെയര് ബപേഴ്സണ ജെസ്റ്റിലസ്ഥാ കളക്ടര്

ജമമ്പര് ജസക്രട്ടറസ്റ്റി ജെസ്റ്റിലസ്ഥാ സസ്ഥാമൂഹഹ്യനനീതസ്റ്റി ഓഫനീസര്

അസംഗങ്ങള സസ്റ്റിറസ്റ്റി ബപേസ്ഥാലനീസസ് കമനീഷണര്/ ജെസ്റ്റിലസ്ഥാ ബപേസ്ഥാലനീസസ് ബമധസ്ഥാവസ്റ്റി.

റൂറല് എസസ്.പേസ്റ്റി.

ജെസ്റ്റിലസ്ഥാ ജമഡസ്റ്റിക്കല് ഓഫനീസര്

ജെസ്റ്റിലസ്ഥാ ബലബര് ഓഫനീസര് 

വസ്റ്റിദഹ്യസ്ഥാഭഹ്യസ്ഥാസ വകുപസ് ജഡപേപ്യൂട്ടസ്റ്റി ഡയറക്ടര്.

ജെസ്റ്റിലസ്ഥാ ചചെല്ഡസ് ജപ്രസ്ഥാട്ടക്ഷന് ഓഫനീസര്



നസ്ഥാമനസ്റ്റിര്ബദ്ദേശസം
ജചെയ്യജപടുന
അസംഗങ്ങള

ഈ ബമഖലയസ്റ്റില് പ്രവര്തസ്റ്റി പേരസ്റ്റിചെയമുള്ള ഒര എന്.ജെസ്റ്റി.ഒ.
പ്രതസ്റ്റിനസ്റ്റിധസ്റ്റി

ടസ്ഥാന്സസ്ജജെന്ഡര്  വസ്റ്റിഭസ്ഥാഗതസ്റ്റില്  നസ്റ്റിന്നുള്ള  4
അസംഗങ്ങള.

3.   ടസ്ഥാന്സസ്ജജെന്ഡര് ജസലസ്റ്റിജന്റെ ഘടന

      സസ്ഥാമൂഹഹ്യനനീതസ്റ്റി വകുപസ് ടസ്ഥാന്സസ്ജജെന്ഡര് ബക്ഷമ പ്രവര്തനങ്ങള ഏബകസ്ഥാപേസ്റ്റിപസ്റ്റിക്കുനതസ്റ്റിനസ്
ടസ്ഥാന്സസ്ജജെന്ഡര് വസ്റ്റിഭസ്ഥാഗജത ഉളജപടുതസ്റ്റിജക്കസ്ഥാണസ് ടസ്ഥാന്സസ്ജജെന്ഡര് ജസല് രൂപേനീകരസ്റ്റിചസ്
പ്രവര്തനസം ആരസംഭസ്റ്റിചസ്റ്റിട്ടുണസ്.   ടസ്ഥാന്സസ്ജജെന്ഡര് വസ്റ്റിഭസ്ഥാഗതസ്റ്റിജല വഹ്യകസ്റ്റികള തജനയസ്ഥാണസ്
ജെനീവനക്കസ്ഥാരസ്ഥായസ്റ്റി നസ്റ്റിയമസ്റ്റിക്കജപട്ടസ്റ്റിട്ടുള്ളതസ്.  1 ബപ്രസ്ഥാജെക്ടസ് ഓഫനീസര്, 2 ബപ്രസ്ഥാജെക്ടസ് അസസ്റ്റിസന്റുമസ്ഥാര്, 1
ഓഫനീസസ് അറന്ഡന്റെസ്  എനസ്റ്റിങ്ങജനയസ്ഥാണസ് തസസ്റ്റികകള.  


