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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1124 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േ�ജ്  കലാകാര�ാർ അ�ഭവി�� �യാസ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
Shri Saji Cherian 

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

(എ) േകാവിഡ്  പ�ാ�ല�ിൽ േകരള�ിെല േ�ജ്
കലാകാര�ാർ അ�ഭവി�� �യാസ�ൾ
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) എ) �ം ബി) �ം േകാവിഡ്   മഹാമാരി �ലം
ഉപജീവനമാർ�ം ന�െ��്  ജീവിതം വഴി��ിയവ�ം
�റ�ത്  10 വർഷ�ാലം �ടർ�യായി
കലാരംഗ�്  �വർ�ി��വ�ം േകരള�ിൽ

�ിരതാമസം ആ�ിയി�ളളവ�മായ 32000
കലാകാര�ാർ�ം അ�ബ� �വർ�കർ�ം

ആെക 640 ല�ം �പ െചലവഴി�  ്�തിമാസം
1000/- �പാ വീതം 2 മാസേ��്  അടിയ�ര
ധനസഹായം അ�വദി�ി��്. ഇതി��റേമ
സാം�ാരിക വക�ം അ�ാദമിക�ം �േഖന��
സമാശ�ാസ ധനസഹായ�ിന്  യഥാസമയം
അേപ�ി�ാൻ കഴിയാെത േപായവ�ം അ�വെര
മ�്  യാെതാ�വിധ ധനസഹായ�ൾ
ലഭി�ി�ി�ാ�വ�മായ 29050കലാകാര�ാർ�ം
അ�ബ� �വർ�കർ�ം �ടി സമാശ�ാസ
ധനസഹായമായി 1000/- �പാ വീതം ആെക

290.5ല�ം �പ ബ�. �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസനിധിയിൽ നി�ം വിതരണം
െച�ി��്. സാംസ്  കാരിക േ�മനിധി േബാർഡിൽ
അംഗ�ളായവർ�് കഴി� വർഷം 2000/- �പ
വീതം നൽകി. ഈ വർഷം 1000/- �പ വീതം
ധനസഹായം നൽകി വ��. �ടാെത
േ�മനിധിയിൽ അംഗ�ളായവർ�് െപൻഷൻ,
ചികി�ാ ധനസഹായം, അംഗ��െട
അവകാശികൾ�്  മരണാന�ര ധനസഹായം,
��ംബെപൻഷൻ എ�ിവ നൽകി വ��.
േകാവിഡ്  കാല�് കലാ സാം�ാരിക രംഗെ�
െതാഴിൽ ന�ം കണ�ിെല��് കലാകാര�ാ�െട
��ംബാംഗ�െള സാ��ികമായി സഹായി�ക
എ�ത് �ടി പരിഗണി�  ്മലയാളം മിഷെ�
േറഡിേയാ മലയാളം വഴി നേവാ�ാന നാടക
പര�ര ആരംഭി�. ആദ� നാടകം 6
എ�ിേസാ�കളിലായി േറഡിേയാ, �ട�ബ് എ�ിവ
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വഴി �േ�പണം െച�. േകാവിഡ്  മഹാമാരി �ലം
െതാഴിൽ ന�മായ കലാകാര�ാെര
സഹായി��തിനായി േകരള സംഗീത നാടക
അ�ാദമി ‘സർ��മിക’ എ� ഓൺൈലൻ
�ാ�്േഫാം വഴി കലാകാര�ാർ�്
�തിഫലേ�ാെട പരിപാടികൾ അവതരി�ി�ാൻ
അവസരം നൽകി. ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് ��
േകരള ഗാന�ൾ രചി�  ്സംഗീതം നൽകി പാ��
കലാകാര�ാർ�് ഓേരാ��ർ�ം 5000/- �പ
വീതം നൽ�� പ�തി ആവി�രി�ി��്. 25
അേമച�ർ കലാസമിതികൾ�് 2 ല�ം �പാ വീതം
ധനസഹായം നൽ�� പ�തി�െട ആദ�ഘ�

�വർ�ന�ൾ േകരള സംഗീത നാടക
അ�ാദമി�െട േന�ത��ിൽ നട�വ��.
േകാവിഡ്  േലാക് ഡൗൺ �ലം �തിസ�ി

േനരി�� കലാസ�ഹ�ിന് സാ��ികമാ�ം

മാനസികമാ�ം ൈക�ാ�ാ�� തര�ിൽ 65
ദിവസം ൈദർഘ��� ഒ� നവമാധ�മ കലാസംഗമം
സാം�ാരികകാര� വ��ിന് േവ�ി ‘ മഴമിഴി ’ എ�
േപരിൽ ആെക 99,75,000/- �പ എ�ിേമ�ിൽ
സംഘടി�ി��തിന് ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം
അ��കാരം പ�തി നട�ിലാ�ി വരിക�ം
െച��.

(ബി) േ�ജ്  കലാകാര�ാ�െട േ�മ�ി�ം

ഉ�മന�ി�ം സർ�ാർ �േത�ക പ�തി
ത�ാറാ�േമാ; എ�ിൽ ആയതിെ�

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) എ) �ം ബി) �ം േകാവിഡ്   മഹാമാരി �ലം
ഉപജീവനമാർ�ം ന�െ��്  ജീവിതം വഴി��ിയവ�ം
�റ�ത്  10 വർഷ�ാലം �ടർ�യായി
കലാരംഗ�്  �വർ�ി��വ�ം േകരള�ിൽ

�ിരതാമസം ആ�ിയി�ളളവ�മായ 32000
കലാകാര�ാർ�ം അ�ബ� �വർ�കർ�ം

ആെക 640 ല�ം �പ െചലവഴി�  ്�തിമാസം
1000/- �പാ വീതം 2 മാസേ��്  അടിയ�ര
ധനസഹായം അ�വദി�ി��്. ഇതി��റേമ
സാം�ാരിക വക�ം അ�ാദമിക�ം �േഖന��
സമാശ�ാസ ധനസഹായ�ിന്  യഥാസമയം
അേപ�ി�ാൻ കഴിയാെത േപായവ�ം അ�വെര
മ�്  യാെതാ�വിധ ധനസഹായ�ൾ
ലഭി�ി�ി�ാ�വ�മായ 29050കലാകാര�ാർ�ം
അ�ബ� �വർ�കർ�ം �ടി സമാശ�ാസ
ധനസഹായമായി 1000/- �പാ വീതം ആെക

290.5ല�ം �പ ബ�. �ഖ�മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസനിധിയിൽ നി�ം വിതരണം
െച�ി��്. സാംസ്  കാരിക േ�മനിധി േബാർഡിൽ
അംഗ�ളായവർ�് കഴി� വർഷം 2000/- �പ
വീതം നൽകി. ഈ വർഷം 1000/- �പ വീതം
ധനസഹായം നൽകി വ��. �ടാെത
േ�മനിധിയിൽ അംഗ�ളായവർ�് െപൻഷൻ,
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ചികി�ാ ധനസഹായം, അംഗ��െട
അവകാശികൾ�്  മരണാന�ര ധനസഹായം,
��ംബെപൻഷൻ എ�ിവ നൽകി വ��.
േകാവിഡ്  കാല�് കലാ സാം�ാരിക രംഗെ�
െതാഴിൽ ന�ം കണ�ിെല��് കലാകാര�ാ�െട
��ംബാംഗ�െള സാ��ികമായി സഹായി�ക
എ�ത് �ടി പരിഗണി�  ്മലയാളം മിഷെ�
േറഡിേയാ മലയാളം വഴി നേവാ�ാന നാടക
പര�ര ആരംഭി�. ആദ� നാടകം 6
എ�ിേസാ�കളിലായി േറഡിേയാ, �ട�ബ് എ�ിവ
വഴി �േ�പണം െച�. േകാവിഡ്  മഹാമാരി �ലം
െതാഴിൽ ന�മായ കലാകാര�ാെര
സഹായി��തിനായി േകരള സംഗീത നാടക
അ�ാദമി ‘സർ��മിക’ എ� ഓൺൈലൻ
�ാ�്േഫാം വഴി കലാകാര�ാർ�്
�തിഫലേ�ാെട പരിപാടികൾ അവതരി�ി�ാൻ
അവസരം നൽകി. ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് ��
േകരള ഗാന�ൾ രചി�  ്സംഗീതം നൽകി പാ��
കലാകാര�ാർ�് ഓേരാ��ർ�ം 5000/- �പ
വീതം നൽ�� പ�തി ആവി�രി�ി��്. 25
അേമച�ർ കലാസമിതികൾ�് 2 ല�ം �പാ വീതം
ധനസഹായം നൽ�� പ�തി�െട ആദ�ഘ�

�വർ�ന�ൾ േകരള സംഗീത നാടക
അ�ാദമി�െട േന�ത��ിൽ നട�വ��.
േകാവിഡ്  േലാക് ഡൗൺ �ലം �തിസ�ി

േനരി�� കലാസ�ഹ�ിന് സാ��ികമാ�ം

മാനസികമാ�ം ൈക�ാ�ാ�� തര�ിൽ 65
ദിവസം ൈദർഘ��� ഒ� നവമാധ�മ കലാസംഗമം
സാം�ാരികകാര� വ��ിന് േവ�ി ‘ മഴമിഴി ’ എ�
േപരിൽ ആെക 99,75,000/- �പ എ�ിേമ�ിൽ
സംഘടി�ി��തിന് ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം
അ��കാരം പ�തി നട�ിലാ�ി വരിക�ം
െച��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


