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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 538 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

കലാ, സാം�ാരിക �വർ�ന��െട ശാ�ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീ. എ. പി. അനിൽ �മാർ , 

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

�ീ സജി െചറിയാൻ

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

(എ) സം�ാന�് കലാ, സാം�ാരിക

�വർ�ന��െട ശാ�ീകരണ�ിനായി

സർ�ാർ നട�� �ധാന ഇടെപട�കൾ

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

(എ) സം�ാന�് കലാ, സാം�ാരിക

�വർ�ന��െട ശാ�ീകരണ�ിനായി

സർ�ാർ  നിരവധി പ�തികൾ നട�ിലാ�ി

വ���്. 

             േകരള�ിെ� സ��മായ സാം�ാരിക

ൈപ�ക സംര�ണ�ി�ം വ�ാപന�ി�ം

േ�ാ�ാഹന�ി�മായി സം�ാനെ� എ�ാ

ജി�ാേക��ളി�ം നേവാ�ാന നായക�െട

നാമേധയ�ിൽ സാം�ാരിക സ��യ�ൾ

�ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി��്. െകാ�ം,
പാല�ാട് , കാസർേഗാഡ്  ജി�കളിൽ സാം�ാരിക

സ��യ��െട നിർ�ാണം നട�വ�ക�ം മ�

ജി�കളിൽ സാം�ാരിക സ��യം �ാപി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വരിക�മാണ്. 

     ��ികളി�ം �വാ�ളി�ം ആഭി�ഖ��ണർ�ക

എ� ല��േ�ാെട �ാ�ി�ൽ, സമകാലീന,
നാേടാടി വിഭാഗ�ളിൽെ�� േകരള�ിെ� തനത്

കലാ�പ�ളിൽ �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��

പ�തിയാണ് "�വകലാകാര�ാർ��

വ��ബിലി െഫേലാഷി�്" പ�തി. ��ത

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�ാര�ി

നാടകം എ�ീ നാടൻ കലകളിൽ പരിശീലനം നൽകി
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വ��. കലാപരിശീലകർ�് സാം�ാരിക വ��്

�തിമാസം 10,000/- �പ വീത�ം തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ 7,500/- �പ വീത�ം

ഉൾെ�െട 17,500/- �പ െഫേലാഷി�് �കയായി

നൽകി വ��. പഠിതാ�ൾ�്  വിവിധ േവദികളിൽ

പാര�ര� കലകൾ അവതരി�ി��തിന്

പര�ാ�മാ�� രീതിയിലാണ് വ��ബിലി

പ�തിയിൽ പരിശീലനം നൽകി വ��ത്.

                              �ാമീണ കലാകാര�ാ�േട�ം

കരകൗശല വിദഗ്ധ�േട�ം ൈന�ണ�ം

ശ�ിെ���ക, ഇടനില�ാ�െട �ഷണം

ഒഴിവാ�ക, അവർ�്  ഉപജീവന ��ിരത

ഉറ�ാ�ക, സർേ�ാപരി സ��മായി��

േകരള�ിെ� �ാമീണ കലാ കരകൗശല

ൈപ�കെ� സംര�ി�ക �ട�ിയ

ല���ാ�ി�ായി സാം�ാരിക വ��്  ആവി�രി�് 
നട�ിലാ�� �ാമീണ കലാേക�ം (Rural Art
Hub) പ�തിയിൻ കീഴിൽ പാര�ര� കലകൾ

േ�ാ�ാഹി�ി� വ��. �ാമീണ കലാേക�ം

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വാ�വിദ� ���ലം

�േഖന നട�ിലാ�ി വ�� പര�രാഗത

കരകകൗശല നിർമിതികൾെ�ാ�ം �ാചീന േഫാക്

േലാർ കലാ�പ��ം �ന��ീവി�ി�ാ�ം

ഇ�മായി ബ�െ�� കലാകാര�ാർ�്  ഉപജീവനം

ഉറ�്  വ��വാ�� �വർ�ന��ം നട�ിലാ�ി

വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി േകരള േഫാക്  േലാർ

അ�ാദമി, മാ�ിള കലാ അ�ാദമി �ട�ിയ

�ാപന��െട സഹകരണ�ി�െട സീത�ളി,
ചവി�്  നാടകം, കാ�ാര�ി നാടകം, വ�ി�ാ�് ,
പടയണി, മാ�ിള പാ�് , പാടി�റയൽ, അറബന ��് 
�ട�ി േകരള�ിൽ അന�ം നി� േപാ�� വിവിധ

കലാ�പ��െട പരിേപാഷണ�ി�ം

കലാകാര�ാ�െട ഉപജീവന ��ിരത

ഉറ�ാ��തി�ം േവ� പ�തികൾ ആ��ണം

െച�്  വ��.

                  സാം�ാരിക വ�ാപനം പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി സാം�ാരിക വിനിമയ പരിപാടി�െട

ഭാഗമായി പാര�ര�കലകൾ വിവിധ സാം�ാരിക

�ാപന��െട പ�ാളി�േ�ാെട േദശീയ

അ�ർേദശീയ തല�ളിൽ സംഘടി�ി� വ���്.
�ാമീണ േമഖലയി�ം െച� പ�ണ�ളി�ം

കലാസാം�ാരിക �വർ�ന�ൾ�്  േവദികൾ

ലഭ�മ�ാ�ിട�ളിൽ മതിയായ �ലസൗകര��ളള

പാതേയാര�േളാ െപാ�യിട�േളാ കെ��ി

‘നാ�ര�് ’ എ� േപരിൽ രംഗേവദികൾ
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�ാപി�� സാം�ാരിക വ��ിെ� പ�തിയിൻ

കീഴിൽ പാര�ര� കലാപരിപാടികൾ

അവതരി�ി�ാൻ അവസരം ലഭി���്.

                          േഗാ�കലകൾ, നാടൻകലകൾ,
അ��ാനകലകൾ, �ി�ീയ കലാ�പ�ൾ,
മാ�ിളകലാ�പ�ൾ, േ��കലകൾ, ശാ�ീയ

കലകൾ, 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 �േരാഗമി�

വ��. സാംസ്  കാരിക വ��് , േകരള ചല�ി�

അ�ാദമി, േകരള ലളിതകലാ അ�ാദമി, േഫാക് 
േലാർ അ�ാദമി, �� േഗാപിനാഥ്   നടന �ാമം,
സംഗീത നാടക അ�ാദമി �ട�ിയ

�ാപന��െട സഹകരണ�ിൽ ആണ്  മഴമിഴി

മൾ�ിമീഡിയ െമഗാ �ീമിങ്   സംഘടി�ി�ത്.

                   േകരള�ിെല പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിെല

കലാസ�ഹ�ിന്  ഉണർേ��വാ�ം,
േഗാ�കലകളിെല ആയിരം �തിഭകൾ�്  �വായിരം

�പ വീതം �തിഫലം ന�വാ�ം, സം�ാനെ� 5
ജി�കളിൽ 11 ദിന�ളിലായി തളിർമിഴി

േഗാ�കലായാ�ാ 2023 െഫ�വരി 26 �തൽ

മാർ�് 25 വെര സംഘടി�ി�വ��. പാല�ാട്  
ജി�യിെല അ��ാടി, വയനാട്   ജി�യിെല കൽ��,
കാസർേഗാഡ്   ജി�യിെല ബദിയ��, ഇ��ി

ജി�യിെല മറ�ർ, തി�വന��രം/ െകാ�ം

അതിർ�ി �േദശമായ �ള��ഴ എ�ീ

ഇട�ളിൽ െപാ�ജന�ൾ�്  േനരിൽ ക�് 
ആസ�ദി�ാ�� േവദികളി�ം േലാകെ� വിവിധ

ഇട�ളിെല മലയാളികൾ�്  ഓൺ ൈലൻ വഴി

ക�്  ആസ�ദി�ാ�� രീതിയി�ം, വ�ത��മായ

ൈശലിയിലാണ്  തളിർമിഴി േഗാ�കലായാ�ാ എ�

പരിപാടി സംഘടി�ി��ത്. സാം�ാരിക വക�് ,
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കിർ�ാഡ്  സ്  െ� സഹകരണേ�ാെടയാണ് 
േഗാ�കലായാ� സംഘടി�ി��ത് . 

                     ൈവവിധ�മാർ� സം�ാര�ൾ

മൺമറ� േപാ�� കലാ�പ�ൾ എ�ിവ

സംര�ി�വാ�ം അവ ��തല�റ�ായി

ആർൈ�വ് െച�വാ�ം ഇ��ൻ ദ�ീ�കളിെല

പാര�ര� കലാവതരണ�ൾ, േകരള�ിെല

േകാളനികൾ േക�ീകരി�� കലാവി�ാര�ൾ,
തീരേദശ �േദശ�ൾ േക�ീകരി��

കലാവി�ാര�ൾ എ�ിവ ഐല�് ആൻറ്

േകാളനി െഫ�് എ�േപരിൽ സംഘടി�ി��തിന്

നടപടികൾ �േരാഗമി���്.

               സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴിൽ പാര�ര�

കലകൾ സംര�ി��തി�ം

േ�ാൽസാഹി�ി��തി�മായി �ാപിതമായ

േകരള േഫാക് േലാർ അ�ാദമി വിവിധ പ�തികൾ

നട�ിലാ�ി വ��. അന�ം നി� േപാ�� നാടൻ

കലകൾ �തിയ തല�റ�് പകർ� െകാ���തിന്

10 വയ�് �തൽ 17 വയ� വെര�ളള 300
��ികൾ�് 1 വർഷേ��് ൈ���് നൽ���്.
നാടൻ കലാരംഗ�് �വർ�ി��

കലാകാര�ാർ�് അവാർഡ് / െഫേ�ാഷി�് നൽകി

ആദരി���്. േകരള�ിൽ അന�ം

നി�െകാ�ിരി�� നാടൻ കലാ�പ�ൾ,
�ാേദശികമാ�� കലാ �പ�ൾ എ�ിവ മ�

ജി�കളി�ം പരിചയെ����തിന് ജി�ാ

തല�ിൽ നാടൻ കലാമ�ര�ൾ

സംഘടി�ി���്. േകരള �ിെല ആദിവാസി

സം�തി�ം കല�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് 
േവ�ി�� പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി

വ���്. നാടൻകലകെള�റി�ളള ��ക�ൾ,
െപാലിചാ�ർമാസിക എ�ിവ �സി�ീ

കരി���്. േകാേളജ്   തല�ി�ം സ്  �ൾ

തല�ി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് നാടൻകല

അവേബാധം ��ി��തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി

��തി�ം േഫാക് േലാർ ��കൾ �പീകരി��

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി� വ��. േഫാക് േലാർ

അ�ാദമി�െട േന�ത��ിൽ േകരള�ിെല എ�ാ

ജി�യി�ം �ാമസ�� എ� േപരിൽ

െസമിനാ�ക�ം നാടൻ കലാ അവതരണ��ം

നട�ിലാ�ി വ��. േദശീയ അ�ർേദശീയ

സാം�ാരിക വിനിമയ�ിെ� ഭാഗമായി

അ�ാരാ� നാടൻ കേലാ�വം (International
Folklore fest) േകരള�ിൽ
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സംഘടി�ി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�

വ��. 

                        മലയാളം മിഷൻ �േഖന ആദിവാസി

േഗാ� സ�ദായ�ളിെല കലാകാര�ാെര

ഉൾെ���ി ഓൺൈലൻ േറഡിേയാ ആയ

"േറഡിേയാ മലയാള"�ിൽ "പയേമ പണലി"
എ� പരിപാടി �േ�പണം െച�വ��. ഇതി�െട

കലാകാര�ാർ�് �തിഫല�ം നൽകി വ���്.
േറഡിേയാ മലയാള�ിൽ �േ�പണം െച��

സമം-ഷീേറഡിേയാ എ� �േ�പണ പരിപാടി�െട

ഭാഗമായി എ��കാരിക�െട െച�കഥകെള

ആ�ദമാ�ിയ േറഡിേയാ നാടക�ൾ

െപൺകേഥാ�വം, െപൺ കവിയര�്, സാഹിത�-
സാം�ാരിക സാ�ഹിക േമഖലകളിെല വനിതാ

�തിഭക�െട അഭി�ഖം എ�ിവ�ം ��പണം െച�

വ��. 

               മഹാകവി േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ മാ�ിളകല

അ�ാദമി മാ�ിളകലക�െട സജീവത�ം

വ�ാപന�ി�ം �വർ�ി� വ��േതാെടാ�ം

അന�മായിെ�ാ�ിരി�� പര�രാഗത കലകളായ

പാടി�റയൽ, ചവി�കളി, ചീനി��് �ട�ിയവ�ം

േ�ാ�ാഹി�ി�് വ��. 

                 േകരള�ിെല പാര�ര� കലകളായ

കളെമ��്, �വർചി�കല, വിവിധ

മാധ�മ�ളി�� ശി�കലാ �ട�ിയവ േകരള

ലളിതകലാ അ�ാദമി സംഘടി�ി�ി��്. 

                േകരള�ിെ� തനത്  പാര�ര� കലയായ

�മർചി�കല പരിേപാഷി�ി��തിനായി

സാം�ാരിക കാര� വ��ിന്  കീഴിൽ �വർ�ി�് 
വ�� വാ�വിദ�ാ ���ലം �വർചി� കലാ

�ദർശന�ൾ സംഘടി�ി���്. ഈ കലയിൽ

താൽപര���വർ�ായി വിവിധ കാലൈദർഘ���

േകാഴ്  �ക�ം നട�ി വ��. േകരള�ിെല �ാചീന

േ���ൾ, ൈ��വ േദവാലയ�ൾ, �രാതന

െക�ിട�ൾ �ട�ിയ �ല�ളിെല

�വർചി��ൾ സംര�ി��തി�� വിവിധ

പ�തിക�ം ���ലം ഏെ���്  നട�ി വ���്.

                 അന�മായി െകാ�ിരി��

പാര�ര�കലകെള സംബ�ി�ം അവ�െട

സംര�ണ�ി�ം േ�ാ�ാഹന�ി�മായി

ൈപ�കപഠന േക��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ

��ക�ൾ �സി�ീകരി�ക�ം െസമിനാ�കൾ,
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ശി�ശാലകൾ എ�ിവ സംഘടി�ി�ക�ം

െച���്.

                     സം�ാന ചല�ി� അ�ാദമി�െട

ആഭി�ഖ��ിൽ 2017-ൽ ആരംഭി� �റിംഗ്

ടാ�ീസിെ� േമഖലാ േക��ൾ ക�ർ,
േകാഴിേ�ാട് , ��ർ, േകാ�യം, തി�വന��രം

എ�ിവിട�ളിൽ സിനിമകൾ �ദർശി�ി�ക�ം

സംവാദപരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ക�ം െച�

വ��.

              ൈവേലാ�ി�ി സം�തിഭവെ�

േന�ത��ിൽ പാര�ര�കലകൾ ഉൾെ�െട��

എ�ാ കലക�േട�ം സംര�ണ�ി�ം

േ�ാ�ാഹന�ി�മായി എ�ാ ജി�കളിെല�ം

കലാകാര�ാർ�് കലാ�പ�ൾ

അവതരി�ി��തിന് അവസര�ം ഓൺ ൈലനായി

�തിഫല�ം നൽകി വ��. �തിർ� പൗര�ാർ�്

ഒ�േചർ�് കലാസാം�ാരികപരിപാടികൾ

അവതരി�ി��തിനായി എ�ാ മാസ�ം ‘ഉണർവ്

��ാ�’ �ം നട�ിവ��. 

            േകരള സാഹിത� അ�ാദമി�െട

ആഭി�ഖ��ിൽ �വതല�റ�് ആവശ�മായ

സാഹിത� രചനാ ക�ാ�കൾ, സാഹിത�

െസമിനാ�കൾ അ��രണസേ�ളന�ൾ എ�ിവ

സംഘടി�ി� വ���് .

          േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ

സമം സാം�ാരിേകാ�വ�ിെ� ഭാഗമായി നാടൻ

കലാസംഗമം, ഗസൽ, െസമിനാ�കൾ, നാടക�ൾ

എ�ിവ�ം ജി�കളിെല വിവിധ േമഖലകളിൽ

�വർ�ി�� വനിതകൾ�് �ര�ാര വിതരണ�ം

ഇൻ�ി���ിെ� ��േകാ�വം എ�ിവ�ം

സംഘടി�ി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


