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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4736 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ണയ െകാലപാതക�ൾെ�തിെര േബാധവത്കരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
Shri Saji Cherian 

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

(എ) സം�ാന�് �ണയ െകാലപാതക�ൾ
വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ ഇതിെനതിെര
േബാധവത്കരണം നട��തിനായി സമം
പ�തിയിൽ എെ��ി�ം �േത�ക പരിപാടി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(എ) എ) �ം ബി) �ം - �ീകൾ�ം ��ികൾ�െമതിെര
നട�� അതി�മ�ൾെ�തിെര ഫല�ദ�ം
സർ�ാ�ക�മായി �തികരി�  ് സമ�
േമഖലകളി�ം �ീ ��ഷ സമത�ം എ� ആശയം

�ചരി�ി��തിനായി സാം�ാരിക വ��് 
വിഭാവനം െച�ിരി�� പ�തിയാണ്  "സമം". ഒ�
വർഷം നീ�നിൽ�� "സമം" ക�ാ�യിൻ
പ�തിയിൽ സാം�ാരിക വക�ിെ� കീഴിൽ
�വർ�ി�� മ� സാം�ാരിക �ാപന�ൾ,
�വജന േ�മേബാർഡ്  , �വജന ക�ീഷൻ,
നാഷണൽ സർ�ീസ്   �ീം, �ൗ�്  & ൈഗഡ്  , SPC,
സർ�കലാശാല �ണിയൻ, ൈല�റി
കൗൺസിൽ എ�ീ �വജന ��ാന�ൾ എ�ിവ
�ടി സജീവമായി പ�ാളികളാ��. �ൾ -
േകാേളജ്   വിദ�ാർ�ികൾ, �വജന�ൾ,
�തിർ�വർ �ട�ി എ�ാവ�ം ഈ കാ�യിനിൽ
പ�േച��താണ്. പ�തി�െട ഭാഗമായി
സം�ാനം, ജി�ാ പ�ായ�്/ �ൻസി�ാലി�ി/
േകാർ�േറഷൻ, വാർഡ്തല സമിതികൾ �പീകരി�്
�വർ�നം സംഘടി�ി�ം. �ണയ
െകാലപാതക��ം �ീകൾ�് േനേര��
���ത���ം ഇ�ാതാ��തിനായി �തിയ ഒ�
സാ�ഹ�ാവേബാധം ��ി�ക എ�ത് സമം
പ�തി�െട അടി�ാന ആശയമാണ്. ഈ
ആശയം �ചരി�ി��തിന്  ആവശ�മായ

വി�ലമായ പ�തികൾ ആ��ണം െച���് .
1) �ീ �ർ� വ��ിത�ം ഉളളവളാെണ�ം അവ�െട
അധ�ാന�ം ബൗ�ികത�ം �ടി േചർ�താണ്  ഈ
സ�ഹെമ�ം വ��മാ�� പരിപാടികൾ
നട��താണ്. 1001 �ഗ� വനിതകെള
ആദരി�� പരിപാടി അ�ര�ിൽ ഒ�ാണ് . 2)
നിയമാവേബാധം ഉൾെ�െട�� വിദ�ാഭ�ാസ
പരിപാടികൾ സം�ാനെ� ഓേരാ വീ�ം ഒേരാ
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�ണി�ായി ക�െകാ�ാണ്  സമം
പ�തിആ��ണം െച�ിരി��ത് . ഇേ�ാഴെ�
�േത�ക സാഹചര��ിൽ �ണയ
െകാലപാതക�ൾ തട��തിനായി സമം
പ�തിയിൽ േബാധവൽ�രണം ഉൾെ�െട��
�വർ�ന�ൾ നട��താണ്. 2022-23
സാ��ിക വർഷം �വജനേ�മ േബാർഡ്
നട�ിലാ�� വനിതാവികസന പ�തിക�െട
ഭാഗമായി �ീധനം, ഗാർഹിക പീഢനം,
ൈലംഗികാതി�മ�ൾ എ�ിവെ�തിെര��
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ
ഉൾെ���ിയി��്. സം�ാന�്

�ീകൾെ�തിെര�� വിവിധതരം അതി�മ�ൾ
തട��തിനായി വനിതാശി� വികസന വ��് "
കനൽ " കർ� പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്. ലിംഗസമത�േബാധം
�വാ�ളിൽ നി�് �ട�ണെമ� ഉേ�ശേ�ാെട

സം�ാനെ� ��വൻ േകാേള�കളി�ം
പരിശീലനം ലഭി� റിേസാ�് േപ�ൺ �ഖാ�ിരം
NCC, NSS, േകാേളജ്  �ണിയൻ, �വജന
ക�ീഷൻ എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട

Gender Awareness campaign സംഘടി�ി�
വ��.

(ബി) അ�കാരം ഒ� ക�ാ�യിൻ ആരംഭി��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

(ബി) എ)�ം ബി) �ം- �ീകൾ�ം ��ികൾ�െമതിെര
നട�� അതി�മ�ൾെ�തിെര ഫല�ദ�ം
സർ�ാ�ക�മായി �തികരി�  ് സമ�
േമഖലകളി�ം �ീ ��ഷ സമത�ം എ� ആശയം

�ചരി�ി��തിനായി സാം�ാരിക വ��് 
വിഭാവനം െച�ിരി�� പ�തിയാണ്  "സമം". ഒ�
വർഷം നീ�നിൽ�� "സമം" ക�ാ�യിൻ
പ�തിയിൽ സാം�ാരിക വക�ിെ� കീഴിൽ
�വർ�ി�� മ� സാം�ാരിക �ാപന�ൾ,
�വജന േ�മേബാർഡ്  , �വജന ക�ീഷൻ,
നാഷണൽ സർ�ീസ്   �ീം, �ൗ�്  & ൈഗഡ്  , SPC,
സർ�കലാശാല �ണിയൻ, ൈല�റി
കൗൺസിൽ എ�ീ �വജന ��ാന�ൾ എ�ിവ
�ടി സജീവമായി പ�ാളികളാ��. �ൾ -
േകാേളജ്   വിദ�ാർ�ികൾ, �വജന�ൾ,
�തിർ�വർ �ട�ി എ�ാവ�ം ഈ കാ�യിനിൽ
പ�േച��താണ്. പ�തി�െട ഭാഗമായി
സം�ാനം, ജി�ാ പ�ായ�്/ �ൻസി�ാലി�ി/
േകാർ�േറഷൻ, വാർഡ്തല സമിതികൾ �പീകരി�്
�വർ�നം സംഘടി�ി�ം. �ണയ
െകാലപാതക��ം �ീകൾ�് േനേര��
���ത���ം ഇ�ാതാ��തിനായി �തിയ ഒ�
സാ�ഹ�ാവേബാധം ��ി�ക എ�ത് സമം
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പ�തി�െട അടി�ാന ആശയമാണ്. ഈ
ആശയം �ചരി�ി��തിന്  ആവശ�മായ

വി�ലമായ പ�തികൾ ആ��ണം െച���് .
1) �ീ �ർ� വ��ിത�ം ഉളളവളാെണ�ം അവ�െട
അധ�ാന�ം ബൗ�ികത�ം �ടി േചർ�താണ്  ഈ
സ�ഹെമ�ം വ��മാ�� പരിപാടികൾ
നട��താണ്. 1001 �ഗ� വനിതകെള
ആദരി�� പരിപാടി അ�ര�ിൽ ഒ�ാണ് . 2)
നിയമാവേബാധം ഉൾെ�െട�� വിദ�ാഭ�ാസ
പരിപാടികൾ സം�ാനെ� ഓേരാ വീ�ം ഒേരാ
�ണി�ായി ക�െകാ�ാണ്  സമം പ�തി
ആ��ണം െച�ിരി��ത് . ഇേ�ാഴെ�
�േത�ക സാഹചര��ിൽ �ണയ
െകാലപാതക�ൾ തട��തിനായി സമം
പ�തിയിൽ േബാധവൽ�രണം ഉൾെ�െട��
�വർ�ന�ൾ നട��താണ്. 2022-23
സാ��ിക വർഷം �വജനേ�മ േബാർഡ്
നട�ിലാ�� വനിതാവികസന പ�തിക�െട
ഭാഗമായി �ീധനം, ഗാർഹിക പീഢനം,
ൈലംഗികാതി�മ�ൾ എ�ിവെ�തിെര��
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ
ഉൾെ���ിയി��്. സം�ാന�്

�ീകൾെ�തിെര�� വിവിധതരം അതി�മ�ൾ
തട��തിനായി വനിതാശി� വികസന വ��് "
കനൽ " കർ� പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്. ലിംഗസമത�േബാധം
�വാ�ളിൽ നി�് �ട�ണെമ� ഉേ�ശേ�ാെട

സം�ാനെ� ��വൻ േകാേള�കളി�ം
പരിശീലനം ലഭി� റിേസാ�് േപ�ൺ �ഖാ�ിരം
NCC, NSS, േകാേളജ്  �ണിയൻ, �വജന
ക�ീഷൻ എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട

Gender Awareness campaign സംഘടി�ി�
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


