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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4726 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മല�റം ജി�യിൽ സാം�ാരിക വ��ിെ� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� 
Shri Saji Cherian 

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

(എ) മല�റം ജി�യിൽ സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴിൽ
നട�ാ�ി വ�� പ�തികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;
ഓേരാ�ം ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ) നേവാ�ാന നായക�െട നാമേധയ�ിൽ ഓേരാ
ജി�യി�ം കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

സാം�ാരിക സ��യം �ാപി�ക എ� പ�തി
�കാരം മല�റം ജി�യിൽ ഏറനാട്   താ��ിൽ
നേവാ�ാന നായകൻ അ� റ�ാൻ
സാഹിബിെ� നാമേധയ�ിൽ 39.67 േകാടി �പ
െചലവഴി� നിർ�ി�� സാം�ാരിക
സ��യ�ിെ� നിർ�ാണ�ിനാ�� െട�ർ
നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. �ാ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
കരകൗശല ൈപ�കെ� സംര�ി�ക �ട�ിയ
ല���ാ�ി�ായി, നില�ർ നഗരസഭയിെല
അ�വാേ�ാട്   മൺപാ� നിർ�ാണ �ാമ�ിെന

സാം�ാരിക വ��്  ആവി�രി� നട�ിലാ��
‘�ാമീണ കലാേക�ം’ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി��് . ��ത പ�തിയിൻകീഴിൽ 20
കരകൗശല കലാകാര�ാർ�്  ൈന�ണ� വികസന
പരിശീലനം നൽകിയി��് . 2018-ൽ സാം�ാരിക
വ��ിന്  കീഴിൽ ആരംഭി� �വകലകാര�ാർ��
വ��ൂബിലി െഫേലാഷി�്  പ�തി മല�റം
ജി�യി�ം നട�ിലാ�ി വ��. മല�റം ജി�യിൽ
പ�തി�െട ഭാഗമായി കാളി�ാവ്  േ�ാ�ിൽ 4ഉം,
െകാേ�ാ�ി േ�ാ�ിൽ 7 ഉം, ��ി�റം േ�ാ�ിൽ
5ഉം, മ�ട േ�ാ�ിൽ 3 ഉം, െപരി�ൽമ�
േ�ാ�ിൽ 5ഉം, െപാ�ാനി േ�ാ�ിൽ 3 ഉം,
തി�ര�ാടി േ�ാ�ിൽ 5ഉം, തി�ർ േ�ാ�ിൽ 5
ഉം, വ�ർ േ�ാ�ിൽ 3 ഉം, േവ�ര േ�ാ�ിൽ 3 ഉം
േചർ�്  ആെക 43 കലാകാര�ാെര
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വിന�സി�ക�ം ��ത കലാകാര�ാർ അതാത് 
േ�ാ�കൾ�് കീഴി�ളള വിവിധ േക��ളിൽ
വിവിധ കലാ�പ�ളിൽ സൗജന� പരിശീലനം
നൽകി വരിക�ം െച���് . ഓേരാ കലാകാര�ം
10,000/- �പ സാം�ാരിക വ��ിൽ നി�ം
5,000/- �പ തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ളിൽ

നി�ം ഉൾെ�െട ആെക 15,000/- �പ വീതം
�തിമാസം െഫേലാഷി�ായി നൽകി വ���്.
െകാേ�ാ�ി േക�മാ�� മഹാകവി േമായിൻ��ി
ൈവദ�ർ മാ�ിളകലാ അ�ാദമി മാ�ിള�ാ�്,
മാ�ിളകലക�െട പരിശീലനം, അറബിമലയാളം
േകാഴ്  സ്  , വിവിധ കലാ സാം�ാരിക പരിപാടികൾ
എ�ിവ സംഘടി�ി���് . 2019-20, 2020-21
വർഷ�ളിലായി �ാചീന അറബിമലയാളം
�തിക�െട മലയാളം ലിപ��രണ�ിനായി 9
ല�ം �പ എ�ിേമ�ി�� പ�തി �വർ�നം

�ർ�ിയായി. 2021-22 േല�്  മാ�ിളകലാ
അ�ാദമിയിെല അറബിമലയാളം റിസർ�  ് ആ�് 
റഫറൻസ്   ൈല�റിയിെല അറബിമലയാളം
��ക�ൾ ഡിജി�ൈലസ്   െച��തി��
പ�തി�ായി 5 ല�ം �പ അ�വദി�. �ാരംഭ
�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��.

(ബി)

മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിൽ നട�ാ��
പ�തികൾ ഏെത�ാം; വിശദീകരി�േമാ; �തിയ
�േ�ാസ�കൾ ഏെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?

(ബി) നേവാ�ാന നായക�െട നാമേധയ�ിൽ ഓേരാ
ജി�യി�ം സാം�ാരിക സ��യം �ാപി�ക

എ� പ�തി �കാരം മല�റം ജി�യിെല മല�റം
നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഏറനാട്   താ��ിൽ
നേവാ�ാന നായകൻ അ� റ�ാൻ
സാഹിബിെ� നാമേധയ�ിൽ 39.67 േകാടി �പ
െചലവഴി� നിർ�ി�� സാം�ാരിക
സ��യ�ിെ� നിർ�ാണ�ിനാ�� െട�ർ
നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. മഹാകവി
േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ മാ�ിളകലാ അ�ാദമി
മാ�ിള�ാ�് , മാ�ിളകലാ പരിശീലന�ൾ�ായി
എ�ാ ജി�കളി�ം ജി�ാ പ�ായ�മായി

സഹകരി� നട�ിലാ�� “സ്  �ൾ ഓഫ്  മാ�ിള
ആർട്സ്  ” സംരംഭ�ിെ� ഭാഗമായി മല�റം
നിേയാജക മ�ലം ഉൾെ��� ജി�ാ
ആ�ാന�്  “സ്  �ൾ ഓഫ്  മാ�ിള ആർട്സ്  ”
ആരംഭി��കാര�ം പരിേശാധി�  ്വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


