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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4731 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നാടൻ കലകൾ േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
Shri Saji Cherian 

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

(എ) നാടൻ കലകൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

�േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
(എ) നാടൻ കലക�െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി

സാം�ാരിക വ��് വിവിധ പ�തികൾ
ആവി�രി� വ��. �ാ�ി�ൽ, സമകാലീന,
നാേടാടി വിഭാഗ�ളിൽെ�� േകരള�ിെ� തനത്
കലാ�പ�ളിൽ ��ികളി�ം �വാ�ളി�ം
ആഭി�ഖ��ണർ�ക �ട�ിയ ല��േ�ാെട

�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�ാരശി നാടകം എ�ീ
നാടൻ കലകളിൽ പരിശീലനം നൽകി 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 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 നാടൻ
കലകൾ േ�ാ�ാഹി�ി� വ��. േഗാ�കലകൾ,
നാടൻകലകൾ, അ��ാനകലകൾ, �ി�ീയ
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കലാ�പ�ൾ, മാ�ിളകലാ�പ�ൾ,
േ��കലകൾ, ശാ�ീയകലകൾ, 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��. േഫാക് േലാർ അ�ാദമി�െട
േന�ത��ിൽ േകരള�ിെല എ�ാ ജി�യി�ം
�ാമസ�� എ� േപരിൽ െസമിനാ�ക�ം നാടൻ
കലാ അവതരണ��ം നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി���്. മലയാളം മിഷൻ, ആദിവാസി

േഗാ� സ�ദായ�ളിെല കലാകാര�ാെര
ഉൾെ���ി ഓൺൈലൻ േറഡിേയായായ
"േറഡിേയാ മലയാള"�ിൽ "പയേമ പണലി" എ�
പരിപാടി �േ�പണം െച�വ��. ഇതി�െട
കലാകാര�ാർ�് �തിഫല�ം നൽകി വ��.
േഗാ�വർ� കലാ�പ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

പരിേപാഷി�ി��തി�ം േവ�ി പ�ികജാതി പ�ിക
വികസന വ��ിൽ കീഴി�� കിർടാഡ്സിൽ ഒ�
ആദികലാേക�ം �വർ�ി���് .
ആദികലാേക��ിെ� ഭാഗമാ�ം അ�ാെത�ം
വ��്  വിവിധ�ളായ േഗാ� കലാ�പ�െള
കെ��ി േഗാ�സ�ദായാംഗ�െള
പെ���ി�െകാ�്  പഠനകളരികൾ നട�ക�ം
അവ വിവിധ മാധ�മ�ളിൽ േരഖെ���ക�ം
െച���് . േഗാ�വർ� കലാ�പ�ൾ
െപാ�സ�ഹ�ിൽ എ�ി��തിനായി “ഗ�ിക"
േപാ�� സം�ാനതല പരിപാടികളിൽ
നാടൻകലാേമളകൾ സംഘടി�ി�ാ��് .
േഗാ�കലകെള അധികരി�� ��ക�ൾ
�സി�ീകരി�ക�ം െസമിനാ�കൾ
സംഘടി�ി�ക�ം െച�ാ��് .

(ബി) സാം�ാരിക വിനിമയ�ിെ� ഭാഗമായി ഇതര
ജി�കളിൽ നി�ളള നാടൻ കലാകാരൻമാർ�്

(ബി) ‘സാം�ാരിക വ�ാപനം’ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

സാം�ാരിക വിനിമയ പരിപാടി വിവിധ
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�ാമീണ േമഖലകളിൽ ത��െട കലാപരിപാടികൾ
അവതരി�ി�ാൻ സർ�ാർ േ�ാ�ാഹനം

നൽ��േ�ാ;

സാം�ാരിക �ാപന��െട പ�ാളി�േ�ാെട

സം�ാന�ിനക�ം, േദശീയ അ�ർേദശീയ
തല�ളി�ം സംഘടി�ി�ാ��് . സാം�ാരിക
വിനിമയ�ിെ� ഭാഗമായി, മഹാമാരിയി�ം
മഹാ�ളയ�ി�ം ജിവിത മാർ�ം ന�െ��
കലാസ�ഹ�ിന്  ഒ� ൈക�ാ�ാണ്  ‘മഴമിഴി’
പ�തി. വിവിധ കലാസാം�ാരിക േമഖലകളിെല
സമ� ജനവിഭാഗ�േള�ം ഓൺ ൈലൻ �ാ�് 
േഫാമിൽ അണിനിര�ിെ�ാ� കലാവി�ാര�ൾ
�ദർശി�ി��തി�ം അവർ�്  സാ��ിക

സഹായം എ�ി��തി�ം ഈ പ�തി വിഭാവനം
െച��. സർ�ാരിെ� സാം�ാരിക വിനിമയ
�ാപനമായ ഭാരത് ഭവൻ ഇ��ൻ
കലാ�പ��െട അവതരണം �ാമീണ
േമഖലകളിൽ നട�ി വ��േതാെടാ�ം ‘തീേ��ം
ഫാർേമ’�െട ഭാഗമായി കാർഷിക
കലാ�പ��െട അവതരണ�ം �ാമീണ
േമഖലകളിൽ നട�ി വ��. മ�് സാം�ാരിക
�ാപന�ളായ ൈവേലാ�ി�ി സം�തി ഭവൻ,
മഹാകവി േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ മാ�ിളകലാ
അ�ാദമി �ട�ിയവർ നാടൻ കലാപരിപാടികൾ
അവതരി�ി�ാൻ അവസരം നൽ���്. േകരള
േഫാക് േലാർ അ�ാദമി സംഘടി�ി�� വലിയ
കേലാ�വ�ളിൽ മ� ജി�കളിൽ നി�ളള
കലാകാര�ാർ�ം അവസരം നൽകാ��് .
െത�ൻ ജി�കളിെല കലാ�പമായ �ടിേയ�് ,
പടയണി, ചവി�നാടകം �ട�ിയ കലകൾ�് 
ഉ�ര േകരള�ിൽ മതിയായ അവസരം
നൽകാ��് . അത്  േപാെല വട�ൻ കലകളായ
ചി�ാന�ളി, മംഗലംകളി, �ര�ളി �ട�ിയ
കലകൾ�്  െത�ൻ ജി�കളി�ം അവസര�ൾ
നൽകാ��്. പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന
വ��ക�ം കിർടാഡ്�ം സം��മായി നട��
“ഗ�ിക �ദർശനവിപണനേമള’ കളിൽ വിവിധ
ജി�കളിെല േഗാ�കലാകാര�ാർ�് 
�ാമീണേമഖലകളിൽ കലാപരിപാടികൾ
അവതരി�ി�വാൻ േ�ാ�ാഹനം നൽകാ��് .

(സി) �ാമപ�ായ�് തല�ളിൽ ഇ�രം ��ാ�കൾ
സംഘടി�ി�ാൻ സാം�ാരിക നിലയ�ൾ
�ാപി��തിന് സർ�ാർ സഹായം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ാ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
�ാപി�� സാം�ാരിക വ��ിെ� പ�തിയിൻ
കീഴിൽ �ാമീണ േമഖലയിെല കലാകാര�ാർ�് 
കലാപരിപാടികൾ അവതരി�ി�ാൻ അവസരം
ലഭി�ം.
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(ഡി)

വിവിധ നാടൻ കലകളിൽ െെവദഗ്ധ�ം
േനടിയവർ�് ത��െട കഴി�കൾ അ�ർ ജി�ാ
തല�ളിൽ �ദർശി�ി�ാൻ അവസരം
നൽ��തി�� പ�തി ആവി�രി�േമാ?

(ഡി) സാം�ാരിക വ�ാപനം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

സാം�ാരിക വിനിമയ പരിപാടി വിവിധ
സാം�ാരിക �ാപന��െട പ�ാളി�േ�ാെട

സം�ാന�ിനക�ം, േദശീയ അ�ർേദശീയ
തല�ളി�ം സംഘടി�ി�ാ��് . സാം�ാരിക
വിനിമയ�ിെ� ഭാഗമായി, മഹാമാരിയി�ം
മഹാ�ളയ�ി�ം ജിവിത മാർ�ം ന�െ��
കലാസ�ഹ�ിന്  ഒ� ൈക�ാ�ാണ് 
സാം�ാരിക വ��ിെ� ‘മഴമിഴി’ പ�തി. വിവിധ
കലാസാം�ാരിക േമഖലകളിെല സമ�
ജനവിഭാഗ�േള�ം ഓൺ ൈലൻ �ാ�്  േഫാമിൽ
അണിനിര�ിെ�ാ� കലാവി�ാര�ൾ
�ദർശി�ി��തി�ം അവർ�്  സാ��ിക

സഹായം എ�ി��തി�ം ഈ പ�തിയി�െട
കഴി��. സർ�ാരിെ� സാം�ാരിക വിനിമയ
�ാപനമായ ഭാരത് ഭവൻ ഇ��ൻ
കലാ�പ��െട അവതരണം �ാമീണ
േമഖലകളിൽ നട�ി വ��േതാെടാ�ം ‘തീേ��ം
ഫാർേമ�െട’ ഭാഗമായി കാർഷിക
കലാ�പ��െട അവതരണ�ം �ാമീണ
േമഖലകളിൽ നട�ി വ��. മ�് സാം�ാരിക
�ാപന�ളായ ൈവേലാ�ി�ി സം�തി ഭവൻ,
മഹാകവി േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ മാ�ിളകലാ
അ�ാദമി �ട�ിയവ�ം നാടൻ കലാപരിപാടികൾ
അവതരി�ി�ാൻ അവസരം നൽ���്. േകരള
േഫാക് േലാർ അ�ാദമി സംഘടി�ി��
കേലാ�വ�ളിൽ മ� ജി�കളിൽ നി�ളള
കലാകാര�ാർ�ം അവസരം നൽകാ��് .
െത�ൻ ജി�കളിെല കലാ�പമായ �ടിേയ�് ,
പടയണി, ചവി�നാടകം �ട�ിയ കലകൾ�് 
ഉ�ര േകരള�ിൽ മതിയായ അവസരം
നൽകാ��് . അത്  േപാെല വട�ൻ കലകളായ
ചി�ാന�ളി, മംഗലംകളി, �ര�ളി �ട�ിയ
കലകൾ�്  െത�ൻ ജി�കളി�ം അവസര�ൾ
നൽകാ��്. പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന
വ��ക�ം കിർടാഡ്�ം സം��മായി നട��
“ഗ�ിക �ദർശനവിപണനേമള’ കളിൽ വിവിധ
ജി�കളിെല േഗാ�കലാകാര�ാർ�് 
�ാമീണേമഖലകളിൽ കലാപരിപാടികൾ
അവതരി�ി�വാൻ േ�ാ�ാഹനം നൽകാ��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


