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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 158 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ീക�െട സാ�ഹ�പദവി ഉയർ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം നൗഷാദ് ,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീമതി ശാ��മാരി െക., 

�ീ. എ. രാജ 

null
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ലിംഗപരമായ വിേവചനം സ�ഹ�ിൽ

നിലനിൽ�� സാഹചര��ിൽ �ീക�െട

സാ�ഹ�പദവി ഉയർ��തിന് എെ��ാം

പരിപാടികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(എ) സം�ാനതല�ിൽ പരിശീലനം ലഭി� ജ�ർ

റിേസാ�് െപ�ൺ �ഖാ�ിരം Gender relations and
Women Legislation എ�ീ വിഷയ�ളിൽ ICDS
��ർൈവസർമാർ�് ഏകദിന ഓൺൈലൻ

െ�യിനിം�ം നൽകിയി��്. െപാ� ജന�ളിൽ

Gender Awareness നട�ി ലിഗസമത�ം

ഉറ�ാ�ക എ� ല��േ�ാെട സം�ാനെ�

��വൻ അ�ണവാടി �വർ�കർ�ം ഗാർഹിക,
ൈലംഗിക, �ീധന പീ ഡന�െള��ി�ം,
ആയ�മായി ബ�െ��് �ീകൾ�� നിയമ

പരിര�െയ��ി�ം ഓൺൈലൻ വഴി

േബാധവൽ�രണ �ാ�് നൽകിയി��്. �ടാെത

സം�ാന�് �ീകൾെ�തിെര�� വിവിധതരം

അതി�മ�ൾ ഫല�ദമായി തട��തിനായി

വനിതാ ശി� വികസന വ��് “കനൽ” കർ�

പ�തി ആവി�രി�ക�ം വിവിധ �ശ� മാധ�മ�ൾ

വഴി �ചരണ �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ക�ം

െച�ി��്. 181 െഹൽപ് ൈലൻ ന�ർ അ�ടി�

ഒ� ല�ം േപാ��കൾ സം�ാനെ�ാ�ാെക

�ദർശി�ി�ക�ം അതി�മ�ൾെ�തിെര `zero
tolerance to Violence ` �ലർ�ിെകാ� ‘കനൽ

േലാേഗാ’ �കാശനം െച�ി���്. �ടർ

�വർ�ന�ൾ നട� വ��. നാളി�വെര 1202
െസഷ�കളി�െട 518 േകാേള�കളിെല 98065
വിദ�ാർ�ികൾ�് കനൽ ക�ാ�യിൻ �േഖന

ലിംഗാവേബാധ ക�ാ�യിൻ നൽ�വാൻ

കഴി�ി��്. ലിംഗസമത�േബാധം �വാ�ളി�ം

ഉ�ാകണെമ� ഉേ�ശേ�ാെട സം�ാനെ�

��വൻ േകാേള�കളി�ം പരിശീലനം ലഭി� റിേസാ�്

െപ�ൺ �ഖാ�ിരം NCC, NSS, േകാേളജ്

�ണിയൻ, �വ ജന ക�ീഷൻ എ�ിവ�െട
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സഹകരണേ�ാെട Gender Awareness
campaign സംഘടി�ി���്. �ീ ��ഷ

വിേവചനം സ�ഹ�ിൽ നി�ം �ട�

നീ��തിനായി േകാേളജ്  വിദ�ാർ�ികൾ�്

േബാധവത്കരണം നട��തിെ� ഭാഗമായി

ലിംഗസമത��ം, �ീ �ര� നിയമ�ൾ, �ീധന

സ�ദായം നിർ�ലാ��തിന്, വിവാഹ �ർ�

നിയ�ി��ത്, ൈശശവവിവാഹം

നിേരാധി��ത് സംബ�മായ വിഷയ�ൾ

െട�ി�ൽ/േനാൺ െട�ി�ൽ േകാേളജ്

േകാ�കളിെല�ം േകാേളജ്  കരി�ല�ിൽ

ഉൾെ����തിന് കരി�ലം ക�ി�ി�് സർ�ാർ

തല�ിൽ നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(ബി) �ീധന�ിെ� േപരിൽ േനരി�� ഗാർഹിക

പീഡന��ം മാനസിക സ�ർ��ം

അവസാനി�ി��തിന് വനിത-ശി� വികസന

വ��് ഏെത�ാം വിധ�ി�� ഇടെപട�കൾ

നട��െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ീധന നിേരാധന നിയമം ��തൽ

ഫല�ദമായി നട�ിലാ�വാൻ, േകരളാ �ീധന

നിേരാധന ച�ം 2004 േഭദഗതി വ��ി, വനിതാ

ശി� വികസന ഡയറ�െറ ചീഫ് ഡൗറി

െ�ാഹിബിഷൻ ഓഫീസറാ�ം, 14 ജി�കളിേല�ം

ജി�ാ വനിതാ ശി� വികസന ഓഫീസർമാെര

�ീധന നിേരാധന ഓഫീസർമാരാ�ം

നിേയാഗി�ി��്. �ീധന നിേരാധന നിയമം 1961
�കാര�ളള �വർ�ന�ൾ ജി�കളിൽ

ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന് േകരള �ീധന

നിേരാധന ച��ൾ 2004 ഖ�ം 6 ഉപഖ�ം

(IV) േകരള നിേരാധന േഭദഗതി ച��ൾ 2021
ഖ�ം 2 ഉപഖ�ം (1) �കാരം ജി�ാ �ീധന

നിേരാധന ഓഫീസർ കൺവീനറാ�ം ജി�ാ �ീധന

നിേരാധന ഓഫീസർമാർ�് ആവശ�മായ

വിദഗ്േധാപേദശ�ം നിയമ സഹായ�ം

നൽ��തിനായി 5 അംഗ�െള ഉൾെ���ി ജി�ാ

അൈഡ�സറി േബാർ�ം �പീകരി�ി��്. �ീധന

നിേരാധന നിയമം ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ാൻ

അംഗീ�ത േ�മ �ാപന�ൾ/ സംഘടനകെള

തിരെ����തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�

വ��. സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�തല�ി�� �ീധന

സ�ദായം നിർ�ലാ��തിനായി

വിവാഹിതരാ�� സർ�ാർ ജീവന�ാരൻ �ീധനം

ആവശ�െ��കേയാ, വാ�കേയാ, നൽ�കേയാ

െച�ി�ിെ�� സത�വാങ്�ലം ബ�െ�� വ��്

േമധാവി�് നൽ��തിേല�ായി declaration form
ഉൾെ�െട എ�ാ വ��് േമധാവികൾ�ം ചീഫ്

ഡൗറി െ�ാഹിബിഷൻ ഓഫീസർ നിർേ�ശം

നൽകിയി��്. �ീധന നിേരാധന നിയമം

ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി

�ീധന�ിെനതിെര�ളള പരാതികൾ റിേ�ാർ�്

െച��തി�ളള േപാർ�ൽ വ��് ആരംഭി�ക�ം
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��ത േപാർ�ലിെ� ഉദ്ഘാടനം ബ� േകരള

�ഖ�മ�ി 2022 മാർ�  ്8 അ�ാരാ� വനിതാ

ദിന�ിൽ നിർവഹി�ക���ായി. (െവബ് ൈസ�്

അ��് wcd.kerala.gov.in/dowry.) സമീപ

കാല�ളിൽ വർധി� വ�� �ീധന/ ഗാർഹിക

പീഡന�ൾ, ഇവെയ �ടർ��ാ�� മരണ�ൾ

എ�ിവ തട��തിനായി വിവിധ �ശ� �വ�

മാധ�മ�ൾ വഴി�ം േസാഷ�ൽ മീഡിയ വഴി�ം

ഇവയ്  െ�തിെര വ�ാപക �ചാരണം നട�ി

വ��. വ��് ആവി�രി� നട�ിലാ�ി വ��

വിവിധ പ�തികെള �റി�� േപാ��ക�ം, െച�

വിഡിേയാക�ം, േസാഷ�ൽ മീഡിയ, േറഡിേയാ,
വിവിധ മാഗസി�കൾ എ�ിവ �ഖാ�ിരം

�ചരി�ി� വ��. സം�ാനെ�

ഐ.സി.ഡി.എസ്  ��ർൈവസർമാർ�് ലിംഗ

അസമത�ം, ഗാർഹിക പീഡന�ൾ

എ�ിവെ�തിെര കാര��മമായി

�വർ�ി��തിനായി സം�ാനതല�ിൽ

പരിശീലനം ലഭി� ജ�ർ റിേസാ�് െപ�ൺ

�ഖാ�ിരം Gender relations and Women
Legislation എ�ീ വിഷയ�ളിൽ ഏകദിന

ഓൺൈലൻ െ�യിനിംഗ് ലഭ�മാ�ി. െപാ�

ജന�ളിൽ Gender Awareness നട�ി

ലിഗസമത�ം ഉറ�ാ�ക എ� ല��േ�ാെട

സം�ാനെ� ��വൻ അ�ണവാടി

�വർ�കർ�ം ഗാർഹിക, ൈലംഗിക, �ീധന

പീ ഡന�െള��ി�ം, ആയ�മായി ബ�െ��്

�ീകൾ�� നിയമ പരിര�െയ��ി�ം

ഓൺൈലൻ വഴി േബാധവൽ�രണ �ാ�്

നൽകിയി��്. �ീ ��ഷ വിേവചനം സ�ഹ�ിൽ

നി�ം �ട�നീ��തിനായി ആദ�ം �വാ�ളായ

േകാേളജ്  വിദ�ാർ�ികൾ�് േബാധവത്കരണം

നടേ����്. ആയതിെ� ഭാഗമായി

ലിംഗസമത��ം, �ീ �ര� നിയമ�ൾ, �ീധന

സ�ദായം നിർ�ലാ��തിന്, വിവാഹ �ർ�

നിയ�ി��ത്, ൈശശവവിവാഹം

നിേരാധി��ത് സംബ�മായ വിഷയ�ൾ

െട�ി�ൽ /േനാൺ െട�ി�ൽ േകാേളജ്

േകാ�കളിെല�ം േകാേളജ്  കരി�ല�ിൽ

ഉൾെ����തിന് കരി�ലം ക�ി�ി�് നിർേദശം

നൽകിയി��്. െപാ� �ല�ളിൽ �ീ

ശാ�ീകരണ േപാ��കൾ പതി�ി��തി�ം,
�ീധന�ിെനതിെര േബാധവൽ�രണം

നട�വാൻ വിവാഹ മ�പ�ൾ, തേ�ശ സ�യം

ഭരണ �ാപന�ൾ, രജിേ�ഷൻ ഓഫീ�കൾ,
േപാലീസ്  േ�ഷ�കൾ എ�ിവിട�ളിൽ ബ�.
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വനിതാ ശി� വികസന വ��് മ�ി�െട സേ�ശം

ആേലഖനം െച� കാർ�കൾ വനിതാ ശി�

വികസന വ��് �േഖന ലഭ�മാ�ി, ആയത്

ദ�തിമാർ�് വിതരണം െച��തി��

നടപടിക�ം അതിേവഗം �േരാഗമി��. ഗാർഹിക

ൈലംഗിക �ീധന പീഡന�െള പ�ി�ം

ആയ�മായി ബ�െ��് �ീക�െട നിയമ

പരിര�െയ �റി�  ്അവേബാധം െപാ�

ജന�ളിൽ വ�ാപകമായി ��ി�വാനായി

പീഡന�ൾ, ഗാർഹികാതി�മ�ൾ,
�ീധനപീഡന�ൾ, ��ികൾെ�തിെര��

അതി�മ�ൾ എ�ിവ േനരി�� �ീകേളാ/
��ികേളാ ഉെ��ിൽ അവെര കെ��ി

�ീകൾ�ം ��ികൾ�െമതിരാ��

അതി�മ�ൾെ�തിെര�� നിയമ പരിര�,
േസവന�ൾ ആയത് േനടിെയ�േ�� വിധം

എ�ിവെയ��ി അവെര േബാധവൽ�രി�വാ�ം,
േവ� സഹായം ലഭ�മാ�വാ�ം നിർേ�ശം

നൽകിയി��്. ആയതിനായി ��ർൈവസർമാർ

അതത് പ�ായ�്/െസ�ർ തല�ിൽ എ�ാ

െവ�ിയാ��ം 9.30 മണി �തൽ 1 മണി വെര,
അതി�മ�ൾ�ിരയാ�� �ീകൾ�്

ആവശ��� നിയമ സഹായ�ം, പരിര��ം

ലഭ�മാേ��താെണ�ം, അവർ�് സൗജന�

നിയമസഹായം, കൗൺസിലിംഗ്, ൈവദ� സഹായം,
േപാലീസ്  സഹായം എ�ിവ േവ��െ��ിൽ

ആയവ�് ആവശ�മായ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ

െപാ�ജന�ൾ�് നൽകി, ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം

�േയാജനെ����തി�� നടപടി

സ�ീകരിേ��താെണ�ം നിർേ�ശം

നൽകിയി��്. �ടാെത

അതി�മ�ൾ�ിരയാ�� �ീകൾ�്

പരാതിെ�ടാ�� സഹായം ഉറ� വ��ക�ം,
വനിതാ ശി� വികസന വ��ിെ� വിവിധ

പ�തികൾ, േസവന�ൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ി

പരാതി�് പരിഹാരം േതടാ�� വഴി

�ഗമമാ�വാ�ം, ഡൗറി െ�ാഹിബിഷൻ

ഓഫീസർ, ൈശശവ വിവാഹ നിേരാധന ഓഫീസർ,
CWC, JJB, ജാ�താ സമിതി, വനിതാ സംര�ണ

ഓഫീസ് , കാേതാർ�്, ര�ാ�ത്, വാ�്സാ�്

െഹൽ�് ൈലൻ 9400080292, 181 മി� െഹൽ�്

ൈലൻ, വൺേ�ാ�് െസ�ർ, District legal
service Authority, Service Providing Centres,
Family Counselling Centres എ�ിവെയ��ി�ം

�ീക�േട�ം ��ിക�േട�ം �നരധിവാസ�ിനായി
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വനിതാ ശി� വികസന വ��് നട�ിലാ�ി വ��

വിവിധ െഷൽ�ർ േഹാ�കെള��ി�ം

െപാ�ജന�ൾ�് അറിവ് പകർ�െകാ��വാ�ം

സഹായം ആവശ���വർ�് സമയബ�ിതമായി

സഹായം/ േസവനം നൽകാൻ നടപടി

സ�ീകരി�വാ�ം വ��ിന് കീഴി�� എ�ാ

കാര�ാലയ േമധാവികൾ�ം നിർേ�ശം

നൽകിയി��്. ഗാർഹിക പീഡന�ിനിരയാ��

വനിതകൾ�ം ��ികൾ�ം സൗജന� നിയമ

സഹായം, ൈവദ�സഹായം, െവാേ�ഷണൽ

െ�യിനിംഗ്, െഷൽ�ർ േഹാ�കളിേല��

റഫറൻസ് , േപാലീസിെ� സഹായം, ഗാർഹിക

പീഡന നിയമെ��റി�� േബാധവത്�രണ

�ാ�കൾ, കൗൺസിലിംഗ് എ�ിവ നൽ��തിന്

14 ജി�കളിലായി നിലവിൽ 83 സർവീസ്

െ�ാൈവഡിംഗ് െസ��ക�ം ഗാർഹിക

അതി�മ�ളിൽ നി�ം �ീകെള സംര�ി��

നിയമം 2005 �കാരം ഗാർഹിക

പീഡന�ൾ�ിരയാ�� വനിതകൾ�് സൗജന�

ഭ�ണം, സൗജന� താമസം, സൗജന� വ�ം,
കൗൺസിലിംഗ്, സൗജന� നിയമ സഹായം, ൈവദ�

സഹായം, െതാഴിൽ അധി�ിത പരിശീലനം,
��ിക�െട സംര�ണ�ി�ം പഠന�ി��ളള

സൗകര��ൾ എ�ീ േസവന�ൾ നൽ��തിന്

ആെക 11 െഷൽ�ർ േഹാ�ക�ം �വർ�ി�വ��.

(സി)

അതി�മ�ൾ േനരി�വർ�് ൈവദ�സഹായം,
േപാലീസ്  സഹായം, �ര�ിത അഭയം, സൗജന�

നിയമസഹായം, കൗൺസിലിംഗ് എ�ിവ

ലഭ�മാ��തിന് വ��് ഏർെ���ിയി��

സംവിധാന�ൾ എെ�ാെ�െയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

(സി) അതി�മ�ൾ േനരി�വർ�് ൈവദ� സഹായം,
േപാലീസ്  സഹായം, �ര�ിത അഭയം, സൗജന�

നിയമസഹായം, കൗൺസിലിംഗ് എ�ിവ

ലഭ�മാ��തിന് വ��് ഏർെ���ിയി�ളള

സംവിധാന�ൾ �വെട േചർ��. 1. വനിതാ

സംര�ണ ഓഫീസ്  2. നിർഭയ 3. ര�ാ�ത് 4.
കാേതാർ�് 5. വാ�് സാ�് െഹൽപ്  ൈലൻ

9400080292 6. 181 മി� െഹൽപ്  ൈലൻ 7. വൺ

േ�ാ�് െസ�ർ 8. സർ�ീസ്  െ�ാൈവഡിംഗ്

െസ��കൾ 9. െഷൽ�ർ േഹാ�കൾ 10. സ�ധാർ

�ഹ് 11. ഉ��ല പ�തി 12. Sexual Harassment
of Women at Workplace (Prevention Prohibition
and Redressal) Act 2013 13. െപാൻവാ�്

പ�തി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


