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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 362 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

എ�ാ ജി�കളി�ം സാം�ാരിക സ��യ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ,
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ, 
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 
�ീ മാത� ടി. േതാമസ്  

�ീ. വി.എൻ വാസവൻ
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി)

(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം സാം�ാരിക സ��യ�ൾ
�ാപി��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(എ) േകരള�ിെ� സ��മായ സാം�ാരിക ൈപ�ക
സംര�ണ�ി�ം വ�ാപന�ി�ം

േ�ാ�ാഹന�ി�മായി 2016-17 െല ���ിയ
ബജ�് �സംഗ�ിൽ �ഖ�ാപി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ സം�ാനെ� എ�ാ ജി�ാ
േക��ളി�ം, നേവാ�ാന നായക�െട
നാമേധയ�ിൽ �ഹ�ായ സാം�ാരിക
സ��യ�ൾ �ാപി�� പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��.

നാടിെ� കലാസം�ാരിക രംഗം
ചലനാ�കമാ�ാ�ത�� ഈ പ�തി രാജ��്

ഇദം�ഥമമാണ് എ� ക���. ��-സംഗീത-
നാടക�ൾ, നാേടാടി അ��ാന കലാ�പ�ൾ,
ചി�ശി� രചനകൾ �ട�ി എ�ാവിധ
കലാസാഹിത� �വർ�ന�ൾ�ം ഒ� സജീവ
�േയാഗ േക�മായി ഈ സ��യ�ൾ
മാ��താണ്. മാ�ഷികത, സാേഹാദര�ം,
ജനാധിപത�ം �ട�ിയ �ല��ളിൽ
അധി�ിതമായ�ം േകരള�ിെ� തനത്
സാം�ാരിക �ല��ൾ �ചരി�ി���മാ�ം ഈ
സാം�ാരിക സ��യ�ൾ.

ഓേരാ സ��യ�ി�ം ��-സംഗീത- നാടക
ശാലകൾ, ആഡിേ�ാറിയ�ൾ, ചല�ി� �ദർശന
ഹാ�കൾ, ��ശാലകൾ, ശി�ികൾ�ം
കരകൗശല വിദ�ർ��ളള പണി�രകൾ,
കലാ��ി �ദർശന ശാലകൾ, �സ�കാല
താമസ സൗകര��ൾ, ഓ�ൺ എയർ
ഓഡിേ�ാറിയം, ശിേ�ാദ�ാനം �ട�ിയവയാണ്
സ�ീകരി��ത്. 
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േകരള ഇൻ�ാ��ർ ഇൻെവ�്െമ�് ഫ�്
േബാർഡിെ� (കിഫ്ബി) ധനസഹായേ�ാെട

ഓേരാ ജി�യി�ം 3 �തൽ 5 ഏ�ർ വെര �മി
കെ��ി 50 േകാടി �പ വീതം െചലവഴി�് ആെക

700 േകാടി �പ�െട പ�തി നട�ിലാ�ാൻ
ഭരണാ�മതി നൽകി ഉ�രവായി��്.

(ബി)

െ�ാഫഷണൽ നാടകരംഗം, മിമി�ി, ഗാനേമള,
നാടൻ കലാ�പ�ൾ �ട�ിയ േമഖലകളിെല
ആർ�ി�കൾ�ം �വർ�കർ�ം േവദികൾ
ലഭ�മാ�വാ�� അവസരം ��ത സാം�ാരിക
സ��യ�ൾ �േഖന നട�ിലാ�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ സ��യ�ി�ം ��-സംഗീത- നാടക
ശാലകൾ, ആഡിേ�ാറിയ�ൾ, �സ�കാല

താമസ സൗകര��ൾ, �ട�ിയവ

സ�ീകരി���്. ��- സംഗീത-നാടക�ൾ,
നാേടാടി അ��ാന കലാ�പ�ൾ, �ാേദശിക
കലാ�പ�ൾ, ചി�ശി� രചനകൾ, ഗാനേമള,
മിമി�ി ഉൾെ�െട�� കലാവതരണ�ൾ

�ട�ിയ എ�ാവിധ കലാസാഹിത�

�വർ�ന�ൾ�ം ഒ� സജീവ �േയാഗ

േക�മായി ഈ സ��യ�ൾ മാ��താണ്.
സാം�ാരിക സ��യ�ൾ

�വർ�ന�മമാ�േ�ാൾ വിേദശ രാജ��ളിൽ
നി�� വിേനാദ സ�ാരികെള അട�ം

ആകർഷി�വാൻ പര�ാ�മായ നിലയിൽ

േകരള�ിെ� സാം�ാരിക തനിമ വിളിേ�ാ��
കലാ�പ�ൾ�ം അതത് ജി�ക�െട

സവിേശഷതകളായ കലാ�പ�ൾ�ം

േവദിെയാ��ാൻ കഴി�ം. 

(സി)

വിേദശ രാജ��ളിൽ നി�� വിേനാദ
സ�ാരികെളയട�ം ആകർഷി�വാൻ

പര�ാ�മായ നിലയിൽ അതത് ജി�ക�െട
സാം�ാരിക സവിേശഷതകൾ�് അ��തമായ
കലാ�പ�ൾ�് ഇ�രം സാം�ാരിക
നിലയ�ളിൽ �ിരം േവദി ഒ��വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(സി) ഓേരാ സ��യ�ി�ം ��-സംഗീത-നാടക
ശാലകൾ, ആഡിേ�ാറിയ�ൾ, �സ�കാല

താമസ സൗകര��ൾ, �ട�ിയവ

സ�ീകരി���്. ��-സംഗീത-നാടക�ൾ,
നാേടാടി അ��ാന കലാ�പ�ൾ, �ാേദശിക
കലാ�പ�ൾ, ചി�ശി� രചനകൾ, ഗാനേമള,
മിമി�ി ഉൾെ�െട�� കലാവതരണ�ൾ

�ട�ിയ എ�ാവിധ കലാസാഹിത�

�വർ�ന�ൾ�ം ഒ� സജീവ �േയാഗ

േക�മായി ഈ സ��യ�ൾ മാ��താണ്.
സാം�ാരിക സ��യ�ൾ

�വർ�ന�മമാ�േ�ാൾ വിേദശ രാജ��ളിൽ
നി�� വിേനാദ സ�ാരികെള അട�ം

ആകർഷി�വാൻ പര�ാ�മായ നിലയിൽ

േകരള�ിെ� സാം�ാരിക തനിമ വിളിേ�ാ��
കലാ�പ�ൾ�ം അതത് ജി�ക�െട

സവിേശഷതകളായ കലാ�പ�ൾ�ം

േവദിെയാ��ാൻ കഴി�ം. 
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െസ�ൻ ഓഫീസർ



          
അനുബനന്ധം   1

സസന്ധംസസ് കസരരിക സമുച്ചയങ്ങളുടടെ നരിർമസണപുരരസഗതരി
സന്ധംബനരിച്ച തൽസരിതരി റരിരപസർടസ് 

 
ജരില്ല നരിലവരിടല സരിതരി 

തരിരുവനന്തപുരന്ധം   അനുരയസജജ്യമസയ  സലന്ധം  കടണ്ടെത്തുന്നതരിനുള്ള  നടെപടെരികൾ
പുരരസഗമരിച്ചു വരുന.

ടകസല്ലന്ധം ഉദസ്ഘസടെനതരിനസ് തയസറസകുന.

പതനന്ധംതരിട അനുരയസജജ്യമസയ  ഭൂമരി  കടണ്ടെത്തുന്നതരിനുള്ള  നടെപടെരികൾ
പുരരസഗമരിച്ചു വരുന.

ആലപ്പുഴ കരിഫസ്ബരിയുടടെ  അന്ധംഗഗീകസരതരിനസയരി  സമർപരിച്ചരിട്ടുണ്ടെസ്.  ഭൂമരിയുടടെ
കകമസറ്റ നടെപടെരികൾ അവസസനഘടതരിലസണസ്.

രകസടയന്ധം കരിഫസ്ബരിയുടടെ  അന്ധംഗഗീകസരതരിനസയരി  സമർപരിച്ചരിട്ടുണ്ടെസ്.  ഭൂമരിയുടടെ
ഏടറ്റടുക്കൽ നടെപടെരികൾ അവസസനഘടതരിലസണസ്. 

ഇടുക്കരി അനുരയസജജ്യമസയ  സലന്ധം  കടണ്ടെത്തുന്നതരിനുള്ള  നടെപടെരികൾ
പുരരസഗമരിക്കുന. 

എറണസകുളന്ധം അനുരയസജജ്യമസയ  സലന്ധം  കടണ്ടെത്തുന്നതരിനുള്ള  നടെപടെരികൾ
പുരരസഗമരിക്കുന. 

തൃശൂർ കരിഫസ്ബരിയുടടെ  അന്ധംഗഗീകസരതരിനസയരി  സമർപരിച്ചരിട്ടുണ്ടെസ്.  ഭൂമരിയുടടെ
കകമസറ്റ നടെപടെരികൾ അവസസനഘടതരിലസണസ്.

പസലക്കസടെസ് എൻട്രൻസസ്  രബസക്കസ്  ഒഴരിടകയുള്ള  ഭസഗങ്ങളുടടെ  നരിർമസണ
പ്രവൃതരികൾ പുരരസഗമരിച്ചു വരുന. 

 മലപ്പുറന്ധം ഡരി  പരി  ആർ,  കരിഫസ് ബരി  അന്ധംഗഗീകരരിച്ചരിട്ടുണ്ടെസ്.  ഭൂമരി  കകമസറ്റ
നടെപടെരികൾ അന്തരിമഘടതരിലസണസ്.

രകസഴരിരക്കസടെസ് സമുച്ചയതരിനസയരി  കടണ്ടെതരിയരിട്ടുള്ള  ഭൂമരിയുടടെ  ഏടറ്റടുക്കൽ
നടെപടെരികൾ പുരരസഗതരിയരിലസണസ്.

കണ്ണൂർ സമുച്ചയതരിനസയരി  കടണ്ടെതരിയരിട്ടുള്ള  ഭൂമരിയുടടെ  കകമസറ്റ
നടെപടെരികൾ പൂർതരിയസയരി വരുന.

 വയനസടെസ് അനുരയസജജ്യമസയ  സലന്ധം  കടണ്ടെത്തുന്നതരിനുള്ള  നടെപടെരികൾ
പുരരസഗമരിച്ചു വരുന. 

കസസർരഗസഡസ് നരിർമസണപ്രവർതനങ്ങൾ അവസസനഘടതരിലസണസ്.


