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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 233 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

�റൽ ആർ�് ഹ�ക�െട �പീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. �േമാദ്,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 
�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ എം �േകഷ്  

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

മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് മതനിരേപ�ത�െട അ�രീ�ം
ശ�ിെ����തിനായി സാം�ാരിക രംഗ�്

നട�� ഇടെപട�കൾ വി�ലീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) മതനിരേപ�ത�െട അ�രീ�ം
ശ�ിെ����തിന് �ാധാന�ം നൽകി
െകാ�ാണ് സാം�ാരിക വ��് വിവിധ
പ�തികൾ / പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��ത്.
ഭരണ ഘടന�െട അ�സ� ഉൾെ�ാ�്
മതനിരേപ� സ�ഹം െക�ി����തിന് മത
നിരേപ�ത �ൻ നിർ�ി�� െസമിനാ�കൾ,
സംവാദ�ൾ, സാം�ാരിക അവതരണ�ൾ
എ�ിവ വിവിധ അ�ാദമിക�ം, സാം�ാരിക
�ാപന��ം വി�ലമായ രീതിയിൽ നട�ി

വ���്. സം�ാന�് മതനിരേപ�ത
ശ�ിെ���ക എ� ഉേ�ശേ�ാെട വിവിധ
സാം�ാരിക �ാപന�ളി�െട ശ�മായ

ഇടെപട�കളാണ് സർ�ാർ നട�ി വ��ത്.

(ബി) െകാ��് �ീനാരായണ ��വിെ�
നാമേധയ�ിൽ നിർ�ി���ൾെ�െട��
സാം�ാരിക സ��യ��െട നിർ�ാണ �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല 14 ജി�കളി�ം നേവാ�ാന

നായക�ാ�െട നാമേധയ�ിൽ സാം�ാരിക
സ��യ�ൾ �ാപി�ക എ� പ�തിയാണ് 
സാം�ാരിക വ��ി� കീഴിൽ കിഫ്ബി �േഖന
നട� വ��ത് . െകാ�ം ജി�യിൽ �ീനാരായണ
��വിെ� നാമേധയ�ി�� സാം�ാരിക
സ��യ�ിേ��ം പാല�ാട്   ജി�യിൽ
വി.ടി.ഭ�തിരി�ാടിെ� നാമേധയ�ി��

സാം�ാരിക സ��യ�ിേ��ം കാസർേഗാഡ്  
ജി�യിൽ ���ണ�ൻ തി���്  സാം�ാരിക
സ��യ�ിേ��ം നിർ�ാണം �േരാഗമി��.
ഇവ�െട �ക�റൽ േജാലിക�ം ഫിനിഷിംഗ്
േജാലിക�ം �േരാഗമി��. എറണാ�ളം, ഇ��ി,
പ�നംതി�, വയനാട്  , തി�വന��രം എ�ീ
ജി�കളിൽ സാം�ാരിക സ��യ
നിർ�ാണ�ിനായി റവന� �മി കെ��വാൻ
സാധി�ി�ി�. �മി ലഭ�മായി�ി�ാ� േമൽ�റ�
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ജി�കളിൽ, ജി�ാ ഭരണ�ട�ിെ�

സഹായേ�ാെട അ�േയാജ�മായ റവന� �മി
കെ���തി�ളള നടപടികൾ �േരാഗമി�
വ��. ആല�ഴ, േകാ�യം, ��ർ, േകാഴിേ�ാട്  ,
ക�ർ, മല�റം ജി�കളിൽ പ�തി�ായി
�ലേമെ���്  നടപടികൾ വിവിധ ഘ��ളിൽ
�േരാഗമി� വ��.

(സി) കലാകാരൻമാ�െട ൈന�ണ�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അ�ർേദശീയ കലാ
കേ�ാള�മായി ബ�ി�ി�� �റൽ ആർ�്

ഹ�കൾ �പീകരി��തി�ം നാടൻ കലകൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നട��
�വർ�നെ��റി�  ്വിശദമാ�േമാ?

(സി) േകരള�ിെല െതരെ���െ�� ൈപ�ക
കരകൗശല �ാമ�ളിെല കലാകാര�ാർ�് 
ഉപജീവന ��ിരത ഉറ�വ��� �തനമായ
ഒ� പ�തിയാണ്  �ാമീണ കലാേക�ം അഥവാ
�റൽ ആർ�് ഹബ് പ�തി. സം�ാനെ�

െതെരെ���െ�� 20 ൈപ�ക കരകൗശല
�ാമ�െള പ�തിയിൻ കീഴിൽ
ഉൾെ���ിയി��് . ഇവയിൽ 15 ഓളം
�ാമ�ളിെല കലാകാര�ാർ�്  വിദഗ്ധ
പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച�ി��് . ഉത്പ�
�ദർശനം, വിപണനം എ�ീ കാര��ളിൽ പി�ണ
നൽകി അവർ�്  ഇടനില�ാരി�ാെത ഈ��

വിപണി ബ��ൾ ഉറ�ാ�കയാണ്  ഈ പ�തി
�േഖന ഉേ�ശി��ത് . ഓേരാ �ാമ�ി�ം

സ�ാ�യ സംഘ��ം േകാമൺ െഫസിലി�ി
േക���ം �ാപി�  ് പരിശീലനം സി�ി�
കരകൗശല വിദ�ർ�്  �ടർ�ം െതാഴിൽ
സാധ�തകൾ നിലനിർ�ിേപാ�� ഒ�
പ�തിയാണിത് . നാടൻ കലക�െട
േ�ാ�ാഹന�ിനായി സാം�ാരിക വ��്
വിവിധ പ�തികൾ ആവി�രി� വ��.
�ാ�ി�ൽ, സമകാലീന, നാേടാടി
വിഭാഗ�ളിൽെ�� േകരള�ിെ� തനത്
കലാ�പ�ളിൽ ��ികളി�ം �വാ�ളി�ം
ആഭി�ഖ��ണർ�ക �ട�ിയ ല��േ�ാെട

�വകലാകാര�ാെര േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം

�ാേദശിക തല�ിൽ കലാ�പ�ൾ
പരിേപാഷി�ി�ക വഴി സാം�ാരിക ഉ�മനം
സാധ�മാ��തി�മായി സാം�ാരിക വ��്
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

പ�ാളി�േ�ാെട ആവി�രി� ,് നട�ിലാ��
�വകലാ കാര�ാർ�� വ��ബിലി
െഫേലാഷി�് പ�തിയിൽ െത�ം, തിറ, �ര�ളി,
മറ�കളി, കണ�ാർകളി, നാടൻപാ�്, ചവി�നാടകം,
മാർ�ംകളി, �ടിേയ�്, പടയണി, മാ�ിളകലകൾ,
േകാൽ�ളി, വിൽ�ാ�്, തി�വാതിര�ളി,
പാ�നാർ ��ൽ, വ�ി�ാ�്, ഗ�ിക,
േതാൽ�ാവ��്, കാ�ാരശി നാടകം എ�ീ
നാടൻ കലകളിൽ പരിശീലനം നൽകി വ��.
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േഗാ�കലകൾ, നാടൻകലകൾ,
അ��ാനകലകൾ, �ി�ീയ കലാ�പ�ൾ,
മാ�ിളകലാ�പ�ൾ, േ��കലകൾ,
ശാ�ീയകലകൾ, ശാ�ീയ സംഗീതം, ഉപകരണ
സംഗീതം, ചി�കല, ശി�കല, േഫാേ�ാ�ാഫി,
ഇതര ജനകീയകലകളായ മാജിക് , സർ��് ,
ൈസ�ിൾ യ�ം എ�ിവ�ം
�ാൻസ്െജൻേഡർസ്  , ഭി�േശഷി�ാർ,
അ�ഗായക സംഘം, കാ�ണ�ാലയ�ളിെല
കലാസംഘ�ൾ, ജയിൽ അേ�വാസികളിൽ
നി�� കലാസംഘ�ൾ എ�ിവെര
ഉൾെ���ി�ം അതാത്  കലാസംഘ��െട
ഇടയിേല�്  ഇറ�ിെ��്  തനിമേയാെട
കലാവതരണ�ൾ ചി�ീകരി�ക�ം
വരാനിരി�� തല�റ�േവ�ി േകരളീയ
കലാ�പ�ൾ സാം�ാരിക വ��ിൽ േശഖരി�
വ�ക�ം െച�� ‘മഴമിഴി’ - മൾ�ി മീഡിയ െമഗാ
�ീമിങ്   സർ�ാരിെ� സാം�ാരിക വിനിമയ
േക�മായ ഭാരത്  ഭവെ� േന�ത��ിൽ

സംഘടി�ി�ക�ം ഇതിെ� �ടർ�യായി
‘തളിർമിഴി’ എ� െമഗാ �ീമി�ം �േരാഗമി��.
േഫാക് േലാർ അ�ാദമി�െട േന�ത��ിൽ

േകരള�ിെല വിവിധ �ല�ളിൽ തനത്
കലാ�പ��െട അവതരണം, സാം�ാരിക
സേ�ളനം കലാകാര�ാെര ആദരി�ൽ എ�ിവ
നട� വ��. മലയാളം മിഷൻ, ആദിവാസി

േഗാ� സ�ദായ�ളിെല കലാകാര�ാെര
ഉൾെ���ി ഓൺൈലൻ േറഡിേയായായ
"േറഡിേയാ മലയാള"�ിൽ "പയേമ പണലി" എ�
പരിപാടി �േ�പണം െച�വ��. ഇതി�െട
കലാകാര�ാർ�് �തിഫല�ം നൽകി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


