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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 269 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തീമാ�ിക് മ�സിയ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. രാജ,
�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ , 
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

Shri Ahammad Devarkovil
(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ ജി��െട�ം തനതായ
ൈപ�കം കാ���ി��തി�ം വ�ംതല�റ�്
ൈകമാ��തിേല�മായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�്  ഓേരാ ജി��െട�ം തനതായ
ൈപ�കം കാ� ��ി��തി�ം വ�ംതല�റ�് 
ൈകമാ�ക എ� ല��ം
ൈകവരി��തിേല�മായി മ�സിയം, �രാവ�,
�രാേരഖാ വ��ക�െട കീഴിൽ പ�തികൾ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. ഇതിെ�
ഭാഗമായി എ�ാ ജി�കളി�ം ഓേരാ ജി�ാ ൈപ�ക
മ�സിയ�ൾ സ�ീകരി��തിന്  �രാവ�
വ��ിന് സർ�ാർ തത��ിൽ അംഗീകാരം
നൽകിയി��്. ഇതിെ� ആദ�പടി എ� നിലയിൽ
�രാവ� വ��ിെ� കീഴിൽ ��ർ, ഇ��ി,
പാല�ാട്  , എറണാ�ളം എ�ീ ജി�കളിൽ ജി�ാ
ൈപ�ക മ�സിയ��െട സ�ീകരണം

�ർ�ിയാ�ി ജന�ൾ�് 
�റ�െകാ��ി��താണ് . മ� ജി�കളിൽ ജി�ാ
ൈപ�ക മ�സിയ�ൾ �ാപി�� �വർ�ികൾ

വിവിധ ഘ��ളിലാണ്. സം�ാന�ിെ�

�രാേരഖാൈപ�കം കാ� ��ി��തിനായി
�രാേരഖാ വ��്, ജി�ാതല�ിൽ ചരി�േരഖകൾ
കെ���തി�ം അതിെ� ശാ�ീയ സംര�ണം,
റിസർ�  ്എ�ിവ�ായി െകാ�ം, ��ർ, ഇ��ി,
ക�ർ, വയനാട്  ജി�കളിൽ ജി�ാ ൈപ�ക
േക��ൾ ആരംഭി�ി��്. ക��ണി�ി
ആർൈ�വ്സ്  പ�തിയി�െട �ാേദശിക
സ�കാര� ചരി�േരഖാസ�ാദനം, സംര�ണം
എ�ിവ�് ഊ�ൽ ന�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി
വ��. മ�സിയം �ഗശാലാ വ��ിന്  കീഴിൽ ഉ�ര

മലബാറിെ� ൈപ�ക ൈകെ�ാഴിലായ

ൈക�റിെയ അടി�ാനമാ�ി ക�രിൽ ഒ�
ൈക�റി മ�സിയ�ം ഉ�രമലബാറിെ� ൈപ�ക
അ��ാന കലയായ െത�ം അടി�ാനമാ�ി
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ക�ർ ജി�യിെല ച��രയിൽ ഒ� െത�ം
മ�സിയ�ം �ാപി��തിനാവശ�മായ

�വർ�ികൾ �തഗതിയിൽ നട� വരികയാണ്.
വയനാട്   ജി�യിെല ��ി�ിറയിൽ ആരംഭി��

ൈപ�ക മ�സിയ�ിൽ ആദിവാസി േഗാ�
സ�ഹ��െട പര�രാഗത ൈപ�ക�ളായ
കല�ം, െതാഴി�ം സം�ാര�ം, ചികി�ാ

രീതിക�ം അടി�ാനമാ�ി�ളള �ദർശന
സംവിധാനം സ�ീകരി��തിനാവശ�മായ DPR
ത�ാറാ�� �വർ�ികൾ നട�വ��.

(ബി) മ�സിയ�െള േകവലം �ദർശനശാലകൾ എ�
നിലയിൽ നി�ം തീമാ�ിക് മ�സിയ�ൾ എ�
�തിയ സ���ിേല�്

പരിവർ�നെ���ാ�ത�� തര�ിൽ

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) മ�സിയ�െള േകവലം �ദർശന ശാലകൾ
എ�തി�പരി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�െട
സഹായേ�ാെട തീമാ�ിക്  മ�സിയ�ളായി
സ�ീകരി�  ് ��തൽ സ�ർശക
സൗ�ദമാ��തിന്  �രാവ�, �രാേരഖ, മ�സിയം
വ��കൾ �േത�കം �� െച����് .
�രാവ� വ��ിെ� ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ�ൾ
�േത�ക തീ�കെള (വിഷയം) ആ�ദമാ�ിയാണ് 
സ�ീകരി� വ��ത് . ഇ��ി, എറണാ�ളം,
പാല�ാട്   ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ�ൾ
സ�ീകരി�ിരി��ത്  അ�രെമാ�

കാഴ്��ാടിലാണ് . മ� മ�സിയ��ം ഇേത
മാ�കയിൽ സ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ
�േരാഗമി��. ഇതിനായി ഓേരാ മ�സിയ�ി�ം

�േത�കമായി ക�േറേ�ാറിയൽ നേര�ീ�കൾ
ത�ാറാ��തി�ം അതിന��തമായി �ദർശന
വ��ൾ കെ���തി�ം നടപടി
സ�ീകരി���് . സം�ാന ആർൈ�വ്സ്

വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� സിേ��ർ
മ�സിയം, ൈവ�ം സത�ാ�ഹ മ�സിയം എ�ിവ
തീമാ�ിക് മാ�കയിൽ ത�ാറാ�െ��
മ�സിയ�ളാണ്. �രാേരഖ വ��ിെ�
േരഖാേശഖര�ളിൽ നി�ം മ�ം േശഖരി�െ��
മഹത് വ��ിക�െട കെ�ാ�കളാണ് സിേ��ർ
മ�സിയ�ിൽ �ദർശന വ��ളായി
ഒ��ിയി�ളളത്. ൈവ�ം സത�ാ�ഹം
സംബ�ി�  ്ലഭ�മായ അ�ല��ളായ
ചരി�േരഖകളി�െട ൈവ�ം സത�ാ�ഹ�ിെ�

നാൾവഴി ചരി�ം, നായക�ാർ, �ധാന
സംഭവ�ൾ, മഹാ�ാഗാ�ി�െട ൈവ�ം
സ�ർശനം എ�ി�െന ൈവ�ം സത�ാ�ഹെ�
തീമാ�ി ഒ��ിയി�ളള ആ�നിക

സ�ീകരണ�ൾ അട�� �ർ�മാ�ം
േരഖകെള അടി�ാനെ���ിയ മ�സിയമാണ്
ൈവ�ം സത�ാ�ഹ മ�സിയം. ��ത മ�സിയം
2020 ജ�വരി 21 ന് െപാ�ജന�ൾ�ായി �റ�
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െകാ��ി��്. അതി�ഹ�ായ താളിേയാല
ചരി�േരഖാേശഖര�ിെന തീമാ�ി ഈ
േരഖകളിൽ നി�ം ഉ��ിരി�� േകരള
ചരി�െ� അടി�ാനമാ�ി ഒ���
മ�സിയമാണ് താളിേയാല ��ണ മ�സിയം.
മ�സിയം �ഗശാലാ വ��ിന്  കീഴിൽ �വർ�ി�

വ�� മ�സിയ�ൾ എ�ാം തെ� ചരി�ം
ഉൾെ�െട�ളള വിവിധ�ളായ വിഷയ�െള
ആ�ദമാ�ിയാണ്  സ�ീകരി�ി�ളളത് .
ഇ�ര�ിൽ തി�വന��രെ� മ�സിയം
�ഗശാലാ വ��ിെ� ആ�ാന�്  വിശ�വിഖ�ാത
ചി�കാരനായ രാജാരവിവർ��െട േപരിൽ
�തിയ ആർ�്  ഗ�ാലറി�ം, ക�ർ ജി�യിെല
ച��രയിൽ �തിയതായി െത�ം മ�സിയ�ം,
ക�ർ ജി�യിെല െപരളേ�രിയിൽ എ.െക.ജി
�തി മ�സിയ�ം, ക�ർ ടൗണിൽ �തിയതായി
ൈക�റി മ�സിയ�ം ഉൾെ�� നാല് �തിയ
മ�സിയ��െട പ�തികൾ സ�ീകരണ�ിെ�

വിവിധ ഘ��ളിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


