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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 380 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികവർ��ിൽെ��വ�െട സാം�ാരിക�ം കലാപര�മായ കഴി�കൾ േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്,
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
�ീമതി െക.െക.രമ 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാന�് പ�ികവർ��ിൽെ��വ�െട

സാം�ാരിക�ം കലാപര�മായ കഴി�കൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം തനിമേയാെട

നിലനിർ��തി�ം േവ�ി നട�ിലാ��

പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവർഗ�ാ�െട തനത്

കലാ�പ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അവ

��തല�റ�് �ൻപിൽ അവതരി�ി��തി�ം

േവ�ി 'ഗ�ിക' എ� േപരിൽ ഒ� വർഷം

സം�ാനെ� ര�് ജി�കളിൽ 10 ദിവസം

നീ�� കലാേമള സംഘടി�ി� വ���്. �ടാെത

പ�ികവർ� വികസന വ��് നട�� എം.ആർ.
എസ് /േഹാ�ൽ അേ�വാസിക�െട

കലാേമളയായ 'സർേ�ാ�വ�ി�ം'
പ�ികവർഗ�ാ�െട തനത് കലാ�പ�ൾ

അവതരി�ി��തിന് അവസര�ൾ നൽകി

വ���്. േകരള ഇൻ�ി���് േഫാർ റിസർ�്

െ�യിനിംഗ് & െഡവലപ്െമ�് �ഡീസ്  ഓഫ്

െഷഡ�ൾഡ്  കാ�്സ്  & െഷഡ�ൾഡ്  ൈ�ബ്സ്

(കിർ�ാഡ്സ്) എ� �ാപനം �േഖന

നട�ിലാ�ി വ�� ആദികലാേക��ിൽ

പ�ികവർഗ കലകൾ അവതരി�ി��തിന് ടി

വിഭാഗ�ിെല �വതീ�വാ�െള കെ��ി

പരിശീലനം നൽകി വ���്. ആദികലാേക�ം

�േഖന വർഷംേതാ�ം നിരവധി നാടൻ കലാേമളകൾ

അവതരി�ി���്. അന�ം നി� േപാ�മായി��

നിരവധി നാടൻകലാേമള കെ��ക�ം

സംര�ി�ക�ം െച� വ��. േകരള�ിെ�

േഗാ�സം�ാരം മ�് േദശ�ളിൽ �ചരി�ി�ക

എ� ല��േ�ാെട ഛ�ീസ് ഗഡിൽ നട��

േദശീയ ൈ�ബൽ ഡാൻസ്  െഫ�ിവലിൽ

ഇ��ിയിെല മറ�രിൽ നി��

കലാകാരൻമാ�െട സംഘെ�

പെ����തിനായി േകരള�ിൽ നി�ം

അയ�ി��്.

(ബി) ആദിവാസി വിഭാഗ��െട പ�മ��കെള�റി�ം

ഒ��ലികെള�റി��� അറിവ്

(ബി) േഗാ�വർഗ�ാ�െട സാം�ാരിക�ം

പാരി�ിതിക�മായ ��പാടിൽ �പം െകാ�
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െപാ�ജന�ളിെല�ി�വാ�ം അവ

ശാ�ീയമായി െതളിയി�വാ�ം നട��

�മ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

ൈവദ�രീതികൾ, ൈവദ��േയാഗ�ൾ,
ൈവദ�വിശ�ാസ�ൾ എ�ിവെയ�ം ഒ��ലി

പ�മ�� സ�ദായ�െള�ം ഒ�ട�ം

'വംശീയൈവദ�ം' എ�തിെ� കീഴിൽ

കിർ�ാഡ്സ്  സംര�ി���്. ൈവദ��ാ�െട

ക�ാ�കൾ, പരിശീലന കളരികൾ എ�ിവ നട�ി

അവെയ അന�ം നിൽ�ാെത സംര�ി��.
േമളകളി�ം മ� ക�ാ�കളി�ം വംശീയ

ൈവദ�ചികി�കർ�ാ�� ഇടം ഒ����്.

(സി)

ഇത് സംബ�ി�  ്സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഗ�ിക കലാേമളകളി�ം, കിർ�ാഡ്സിെ�

ആദികലാേക�ം �േഖന�ം പ�ികവർഗ�ാ�െട

തനത് കലാ�പ�ൾ അവതരി�ി��തി��

േവദികൾ ഒ��ി നൽ�ക�ം, അന�ം നി�്

േപാ�മായി�� കലാ�പ�െള കെ��ക�ം

തനത്കലാ�പ�ൾ അഭ�സി�വാൻ

താൽ�ര��� �വതീ�വാ�െള കെ��ി

പരിശീലനം നൽ�ക�ം അവ�െട

േഡാക�െമേ�ഷൻ നട�ക�ം െച��. വിവിധ

ജി�കളിൽ �വർ�ി�� പ�ിക വർഗ

വിഭാഗ�ളിെല കലാസമിതികൾ�ം

കലാകാരൻമാർ�ം വാർഷിക �ാ�്

കിർ�ാഡ്സ്  �േഖന നട���്.
പര�രാഗത�ം കരകൗശലൈവദഗ്ധ���ം അന�ം

നി�് േപാകാതിരി��തിന് ഈ �ാൻറ്  വിതരണം

സഹായകമാ���്. വംശീയ ൈവദ� അറി�കൾ

സംര�ി��തിനായി കിർ�ാഡ്സ്  �േഖന

ഗേവഷണം നട�ക�ം, വിവര േശഖരണം നട�ി

അവെയ സ�ദായ�മ�ിൽ "േഹാർ�സ്

മലബാറി�സ്" ���ിെ� മാ�കയിൽ

എൻൈസേ�ാപീഡിയ ത�ാറാ�ക�ം

െച���്. വംശീയൈവദ�ൻമാ�െട ഡയറ�റി

ത�ാറാ�ക�ം പ�മ��് േതാ��ി�ം

നട�ി�ി�മായി വാർഷിക �ാ�്

നൽ��തി�� നടപടികക�ം കിർ�ാഡ്സ്

�േഖന നട�ി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


