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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2987 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ലിംഗസമത�ം അടി�ാന പൗരാവകാശം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 

�ീ. െക. െജ. മാക് സി 

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

(എ) സം�ാന�് ലിംഗസമത�ം അടി�ാന

പൗരാവകാശം എ� ��ാവാക�ം ഉയർ�ി

സാം�ാരിക വ��് �േത�കമായി പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. സമീപ കാല�ായി �ീകൾ�ം

��ികൾ�െമതിെര നട��

അതി�മ�ൾെ�തിെര സർ�ാ�കമായി

�തികരി�  ് സമ� േമഖലകളി�ം �ീ ��ഷ

സമത�ം എ� ആശയം �ചരി�ി��തിനായി

സാം�ാരിക വ��്  വിഭാവനം െച�ിരി��

പ�തിയാണ്  "സമം". ൈവവിധ� �ർ�മായ

�വർ�ന�ളാണ്  �ീ സമത��ിനാ�� "സമം"
എ� പരിപാടിയി�െട ല��മി��ത് . സാം�ാരിക

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

ചല�ി� വികസന േകാർ�േറഷൻ, േകരള ഭാഷാ

ഇൻ�ി���് എ�ീ �ാപന�ളാണ്  വ�ത��മായ

ക�ാ�യിൻ �വർ�ന�ി�െട ഈ
പരിപാടികൾ� േന�ത�ം െകാ���ത് . ഒ�

വർഷം നീ�നിൽ�� "സമം" ക�ാ�യിൻ

പ�തിയിൽ സാം�ാരിക വക�ിെ� കീഴിൽ

�വർ�ി�� മ� സാം�ാരിക �ാപന�ൾ,
�വജന േബാർഡ്  , �വജന ക�ീഷൻ, നാഷണൽ

സർ�ീസ്   �ീം, �ൗ�്  & ൈഗഡ്   എ�ീ �വജന

��ാന�ൾ എ�ിവ �ടി സജീവമായി

പ�ാളികളാ��. �ൾ - േകാേളജ്   വിദ�ാർ�ികൾ,
�വജന�ൾ, �തിർ�വർ എ�ാവ�െട�ം

മന�റി� െകാ�ളള �വർ�ന�ളാണ് 
ഉൾേ�ർ�ി�ളളത് . '�ീ സമത��ിനായി

സാം�ാരിക �േ��ം എ� ല���മായി

സാം�ാരിക വ��ി� കീഴിൽ

സം�ാനെ�ാ�ാെക നട�ിലാ�� ജനകീയ

സാം�ാരിക വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിയാണ് 'സമം'.
'സമം' പ�തി�െട സം�ാനതല ഉത്ഘാടനം

2021 െസപ്�ംബർ 4 ന്  ബ�. �ഖ�മ�ി നിർവഹി�.
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�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 . സമീപകാല�് 
േകരള�ിൽ �ീധന മരണ�ൾ ഉൾെ�െട

�ീകൾ�ം ��ികൾ�െമതിെര നട��

അതി�മ�ൾ സ�ഹ മന�ാ�ിെയ

െഞ�ി��താണ് . നേവാ�ാന സമര�ളി�െട

േകരളമാർ�ി� മാനവികത�െട�ം

�ല�നീതി�െട�ം �ീപ� �േ����െട�ം

സാം�ാരിക പാര�ര�െ� നിരാകരി��താണ് 
ഈ സംഭവ വികാസ�ൾ. ഭരണഘടന വാ�ാനം

െച�� �ീ��ഷ �ല�ത നിരാകരി���ം

�ീകൾെ�തിെര അതി�മ�ൾ നട���ം

�ിമിൽ ���ത�മാണ്  എ��േപാെല ഒ�

സാം�ാരിക ���മാണ് . ���ത��െള

ശ�മായ നിയമ�ൾെ�ാ�്  േനാരിടാം. എ�ാൽ

സാം�ാരിക അപചയെ� സാംസ്  കാരിക

ഇടെപടൽ െകാ�മാ�േമ മറികട�ാൻ

കഴി�ക��. ഈ തിരി�റിവിൽ നി�ാണ് 
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 .

(ബി) �ീധനപീഡന��ം �ീകൾെ�തിരായ

അതി�മ��ം അവസാനി�ി��തിന് ��ത

പ�തി എ�േ�ാളം സഹായകരമാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ സാം�ാരിക �ാപന��െട

േന�ത��ിൽ നട�� വിദ�ാഭ�ാസ സാം�ാരിക

പരിപാടിയായ “സമം” വിദ�ാഭ�ാസം,
തേ�ശസ�യംഭരണം, �വജനേ�മം,
സാ�ഹികേ�മം എ�ീ വ��ക�െട �ടി

സഹകരണേ�ാെടയാണ്  നട�ാ��ത് . സമം

പ�തി�െട വിജയകരമായ നട�ി�ിന്  ബ�.
�ഖ�മ�ി അ���നാ�ം സം�ാരിക വ��്  മ�ി

ഉപാ���നാ�ം സാം�ാരികകാര� വ��്

�ിൻസി�ൽ െസ��റി കൺവീനറാ�ം �വജന

േ�മ േബാർഡ്  ൈവസ്  െചയർമാൻ േജായി�്

കൺവീനറാ�ം ഒ� സം�ാനതല ക��ി

�പീകരി�ി��്. ജി�കളിൽ ജി�ാ പ�ായ�് 
�സിഡ�്, ജി�ാ കള�ർ എ�ിവ�െട

േന�ത��ി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ

അതാത് തേ�ശ �ാപന േമധാവികൾ
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അ���രാ�ം െസ��റി കൺവീനറാ�ം

സമിതികൾ�് �പം നൽകിയി��്. തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല വാർഡ്  െമ�ർ

കൺവീനർമാരാ�ം ��ശാല �സിഡ�് /
െസ��റി, വാർഡിെല സാം�ാരിക

�ാപന��െട െസ��റി/�സിഡ�് എ�ിവെര

ഉൾെ���ി വാർ�തല സമിതിക�ം �പീകരി�്

വ��. എ�ാ തല�ളി�ം സ�� – വനിതാ -
�വജന സംഘടനകെള�ം സഹകരി�ി��താണ്.
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�ി�ി�ം �വർ�ി� വ��. േപാ��കൾ

വഴി�ം സാ�ഹികമാധ�മ�ൾ വഴി���

�ചാരണം, വിവിധ കലാ സാം�ാരികസാഹിത�

പരിപാടികൾ ആവി�രി�ക, �ീപ� നാടക�ൾ,
ചല�ി��ൾ, ഓഡിേയാ ��കൾ �ട�ിയവ

എ�ാ വിഭാഗം ജന�ളിേല�ം

എ�ി���വിധ�� പരിപാടികൾ

സംഘടി�ി�ക എ�ിവയാണ്  �ഖ� പരിപാടികൾ.
ഒ� വർഷേ�ാളം നീ�നിൽ�� സമം

പ�തിയിൽ 23 ഓളം പരിപാടികളാണ്

നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്. 1. ഒ� വർഷം

നീ�നിൽ�� ക�ാ�യിനിൽ ലിംഗ സമത�ം

അടി�ാന പൗരാവകാശം ആയി 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�െ� ഒ◌ാർ�െ���� - �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 പാേ�ാ ൈ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) ഓാഡിേയാ ��് 
-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�ാനതല

�ി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.
ഇ�കാരം സ�ഹ�ിെല �ീക�െട ഇ�ാശ�ി

വളർ�ിെയ���തിനായി സംഘടി�ി��

�ീപ� നിയമ േബാധവൽ�രണ

പരിപാടികളി�െട �ീധന പീഡന�ൾെ�തിെര�ം

�ീകൾെ�തിരായ അ�മ�ൾെ�തിെര�ം

ശ��യർ�ാൻ �ീകെള �ാ�രാ�ാൻ കഴി�ം.

(സി) അ��ള�ണി�ം വേയാജന, ശി� പരിപാലന�ം

�ീകൾതെ� നിർവഹി�ണെമ� െപാ�േബാധം

(സി) �ീകൾ� േനെര�� അതി�മ��ം വിേവചന�ം

തട��തിന്  െതാഴിലിട�ൾ, െപാ� ഇട�ൾ,
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പരിപാടികളാണ് സമം ക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായി

ആ��ണം െച�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വീ�കൾ എ�ിവ േക�ീകരി�� സാം�ാരിക

�ചരണ പരിപാടിയാണ്  ല��മി��ത് . ഇതിൽ

എ�ാ സംഘടനകെള�ം ��ാന�െള�ം

സഹകരി�ി��താണ് . േപാ��കൾ വഴി�ം

സാ�ഹികമാധ�മ�ൾ വഴി��� �ചാരണം,
വിവിധ കലാ സാം�ാരിക സാഹിത� പരിപാടികൾ

ആവി�രി�ക, �ീപ� നാടക�ൾ,
ചല�ി��ൾ, ഓഡിേയാ ��കൾ �ട�ിയവ

എ�ാ വിഭാഗം ജന�ളിേല�ം എ�ി�ക

എ�ിവയാണ്  �ഖ� പരിപാടികൾ. വീ�കളി�ം

സ�ഹ�ി�ം �ീ�് േനരിേട�ി വ��

വിേവചന�ൾ പല േമഖലകളിേല��� �ീ�െട

�േവശനെ��ം ൈന�ണ�െ��ം

നിേഷധി��. ഇ�രം േമഖലകൾ കെ��ി

�ീകെള ആ രംഗ�്  �േവശി�ി��തി�ം

മിക��വരാ��തി�ം േവ� സാം�ാരിക

പി�ണ ല��മി��. ലിംഗനീതി�ാ��

മൾ�ിമീഡിയ മ�സിക് ആൽബം, ലിംഗനീതി

�േമയമാ�ി വിദ�ർ�ികൾ�ം

െപാ�വിഭാഗ�ി�ം െപ�� േറ ഡിേയാ

നാടകമ�രം, ലിംഗസമത�ം എ� ആശയം

�ൻനിർ�ി സം�ാന തല�ിൽ നട��

േപാ�ർ മ�രം എ�ീ പരിപാടികൾ സമം

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��്. ഇ�കാരം

സ�ഹ�ിെല സാധാരണ�ാർ�ിടയിൽ സമം

പ�തി�െട ഉേ�ശ ല����ം ആശയ��ം

പരിചിതമാ�ക വഴി സ�ഹ�ിൽ നിലനിൽ��

�തിേലാമകരമായ ചി�കളി�ം കാ��ാ�കളി�ം

�ണപരമായ മാ�ം �തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


