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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4738 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാര�ര� തന� കലക�െട സംര�ണ�ം േ�ാൽസാഹന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ,
�ീ വി െക �ശാ�്, 

�ീമതി െദലീമ, 
�ീ. പി. മ�ി��ി 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) േകരള�ിെ� നേവാ�ാന പാര�ര��ിന്

നേവാേ�ഷം പക�� എെ��ാം സാം�ാരിക

�വർ�ന�ൾ�ാണ് ഈ സർ�ാർ �പം

നൽകിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എ) േകരള�ിെ� നേവാ�ാന പാര�ര��ിന്

നേവാേ�ഷം പക��തിനായി വിവിധ പ�തി

�വർ�ന�ളാണ് സാം�ാരികകാര� വ��്

നിർവഹി� വ��ത്. േകരള�ിെ� നേവാ�ാന

�ല��ൾ പരിേപാഷി�ി��തിന് 14 നേവാ�ാന

നായക�െട നാമേധയ�ിൽ േകരള�ിെല 14
ജി�കളി�ം സാം�ാരിക സ��യ�ൾ

�ാപി�� ഒ� ��ധാന പ�തി സർ�ാർ

നട�ിലാ�ി വരികയാണ്. നിലവിൽ െകാ�ം,
പാല�ാട് , കാസർേഗാഡ്  ജി�കളിൽ സാം�ാരിക

സ��യ��െട നിർ�ാണം �ർ�ിയായി

വരികയാണ്. മ�് ജി�കളിൽ ഈ പ�തി

നിർ�ഹണം വിവിധ തല�ളിൽ �േരാഗമി��.
�ീ��ഷ ലിംഗ സമത�ം ഉറ�ാ��തിേല�്

സാം�ാരികകാര� വ��് നട�ാ�� ‘സമം’
പ�തിയിൽ �േ�യമായ പരിപാടികളാണ്

സംഘടി�ി�  ്വ��ത്. മലയാളം മിഷെ�

േറഡിേയാ മലയാള�ി�െട പാര�ര� കലകെള

പരിേപാഷി�ി��തിേല�് അവതരി�ി�െ���

പരിപാടിക�ം നേവാ�ാന പാര�ര��ിന്

നേവാേ�ഷം നൽ��. നേവാ�ാന

നായകെര�റി�ം അവർ നാടി� നൽകിയ

സംഭാവനെയ�റി�ം മലയാളം മിഷൻ പാഠ�

പ�തിയിൽ �ാധാന�േ�ാെട

ഉൾെ���ിയി��്. ജാതിചി�, അ�വിശ�ാസം,
ഫ�ഡൽ അധികാരം എ�ിവെ�തിരായ

നേവാ�ാന പാര�ര��ിെ� ഭാഗമായ വിശാല

മാനവികത �സരി�ി�� സിനിമകളാണ് േകരള

അ�ാരാ� ചല�ി�േമളയി�ം അ�ാരാ�

േഡാക�െമ�റി �സ�ചി� േമളയി�ം

�ദർശി�ി�ാ��ത്. നേവാ�ാന നായക�െട
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ഓർ�ദിന�ൾ അ��രി�� പരിപാടികൾ

മഹാകവി േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ മാ�ിളകലാ

അ�ാദമി സംഘടി�ി���്. സാം�ാരികകാര�

വ��് ഭാരത് ഭവൻ �േഖന സംഘടി�ി�� ‘
മഴമിഴി ’ ഓൺൈലൻ �ീമിംഗ് പരിപാടിയി�െട

േകരള�ിെല തനത് കലാ�പ�ൾ അവ�െട

തനിമേയാെട അവതരി�ി�  ്�േ�പണം

െച�വ��. രാജ��ിെ� 75-ാം സ�ാത��

വാർഷികാേഘാഷമായ ‘ ആസാദി കാ അ�ത്

മേഹാ�വ ’ �ിെ� ഭാഗമായി സാം�ാരിക

�ാപന�ൾ സംഘടി�ി�  ്വ�� പരിപാടികൾ

നേവാ�ാന �േരാഗമന �ല��ൾ�ം

ആശയ�ൾ�ം ക��് പക��വയാണ്.

(ബി) സാം�ാരിക േമഖലയിൽ േകാവിഡ്  ��ി�

�തിസ�ി തരണം െച�വാൻ ആവി�രി�

പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ കലാകാര�ാർ�്

െപാ�േവദികൾ ന�െ����െകാ�്

കലാസ�ഹ�ിന് ൈക�ാ�ാ�വാൻ വിവിധ

പ�തികൾ സാം�ാരികകാര� വ��് നട�ിലാ�ി

വ��. േകരള സർ�ാരിെ� സാം�ാരിക

വിനിമയ േക�മായ ഭാരത് ഭവൻ �േഖന  വിവിധ

സാം�ാരിക �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട

കലാ സ�ഹ�ിന് നവമാധ�മ�ി�െട േവദി

ഒ��വാ�ം സാ��ിക സഹായം

ലഭ�മാ��തി�മായി േകാവിഡ്  േലാക് ഡൗൺ

അ�ബ� സമാശ�ാസ പ�തി - ‘മഴമിഴി ’
നവമാധ�മ കലാസംഗമം 2021 ഓഗ�് 28 �തൽ

നവംബർ 1 വെര 65 ദിവസം നീ� നിൽ��

സാം�ാരിേകാ�വം സാം�ാരിക വ��്

സംഘടി�ി���്. േഗാ�കലകൾ,
നാടൻകലകൾ അ��ാനകലകൾ,
�ി�ീയകലകൾ, മാ�ിളകലകൾ, േ��കലകൾ,
ശാ�ീയ ��ം, ശാ�ീയ സംഗീതം, ഉപകരണ

സംഗീതം, നാടകം, ചി�കല, ശി�കല,
േഫാേ�ാ�ഫി �ട�ി 135-ഓളം കലാ�പ�േള�ം

ഭി�േശഷി, �ാൻസ്െജൻേഡ�്, അ�, ബധിര,
�ക കലാസംഘ�ൾ അട�ം ഉ�വെര

ഉൾെ���ി 380 ഓളം സംഘ�ളി�െട 3500ൽ

പരം കലാ�വർ�കർ�് ധനസഹായ�ം സർ�

�കാശന�ൾ�� നവമാധ�മ േവദി�ം

നൽ�വാൻ ഇത് വഴി സാധി�ം. േ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
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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�ി��്. സാം�ാരിക േ�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  മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

�തിസ�ിയിലകെ�� േകരള�ിെല നിർധനരായ

കലാകാര�ാെര സാ��ികമായി

സഹായി��തിന് േകരള സംഗീത നാടക

അ�ാഡമി നട�ിലാ�ിയ 'സർ��മിക' എ�

ഓൺൈലൻ പരിപാടിയിൽ 250 കലാകാര�ാർ

പെ���. ആയതിന് 5,03,300/- �പ

െചലവഴി�ക�ം െച�ി��്. 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��.
ൈവേലാ�ി�ി സം�തി ഭവൻ, മഹാകവി

േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ മാ�ിളകലാ അ�ാദമി

എ�ിവർ ഓൺൈലൻ �ാ�് േഫാം ഒ��ി വിവിധ

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി���്. േകരള ലളിത

കലാ അ�ാഡമി, േകാവിഡ്കാല�് േകരള�ിെല

14 ജി�കളിെല 105 ചി�കാര�ാർ സ��ം

വീ�കളിലി��് ചി�ം വര�� 'നിറേകരളം' (വർ�്

അ�് േഹാം) എ� േപരിൽ ദശദിന ചി�കലാ

ക�ാ�് സംഘടി�ി�ി��. കലാകാര�ാർ�്

25000/- �പ വീതം ഓണേററിയ�ം, ക�ാൻവാ�ം

നിറ�ൾ�ായി 2000/- �പ�ം നൽകിെ�ാ�്

മഹാമാരി�ാല�് അ�ാദമി കലാകാര�ാെര

േചർ�് നിർ�കയായി��. മലയാളം മിഷൻ,
ആദിവാസി േഗാ� സ�ദായ�ളിെല

കലാകാര�ാെര ഉൾെ���ി ഓൺൈലൻ
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േറഡിേയായായ "േറഡിേയാ മലയാള"�ിൽ

"പയേമ പണലി" എ� പരിപാടി �േ�പണം

െച�വ��. ഇതി�െട കലാകാര�ാർ�്

�തിഫല�ം നൽകി വ��. കവിയര�്,
കേഥാ�വം, ഓഡിേയാ ��കൾ �ടാെത വിവിധ

കലാകാര�ാെര ഉൾെ���ി നേവാ�ാന

നാടകപര�ര േറഡിേയാ മലയാള�ിൽ

�േ�പണം െച�വ��.

(സി) അന�ം നി�െകാ�ിരി�� ന�െട പാര�ര�

തന� കലകെള സംര�ി�വാ�ം

േ�ാൽസാഹി�ി�വാ�ം സ�ീകരി�വ��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) അന�ം നി�െകാ�ിരി�� ന�െട പാര�ര�

തന� കലകെള സംര�ി�വാ�ം

േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�ം സാം�ാരിക വ��് 
വ��ബിലി െഫേലാഷി�്  പ�തി, �ാമീണ

കലാേക�ം പ�തി എ�ീ േപ�കളിൽ ര�് 
പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. �ാമീണ

കലാകാര�ാ�േട�ം കരകൗശല വിദ��േട�ം

ൈന�ണ�ം ശ�ിെ���ക, ഇടനില�ാ�െട

�ഷണം ഒഴിവാ�ക, അവർ�്  ഉപജീവന

��ിരത ഉറ�ാ�ക, േകരള�ിെ� �ാമീണ

കരകൗശല ൈപ�കെ� സംര�ി�ക �ട�ിയ

ല���ാ�ി�ായി സാം�ാരിക വ��് 
ആവി�രി�  ് നട�ിലാ�ി വ�� ഒ� പ�തിയാണ് 
�ാമീണ കലാേക�ം (Rural Art Hub) പ�തി.
സം�ാനെ� െതരെ��� 20 കരകൗശല

വിദഗ്ധർ�ം കലാകാര�ാർ�ം ൈന�ണ�

പരിശീലന�ം ഈ�� വിപണി ബ���ം

ഉറ�ാ��തിന് േവ� �വർ�ന�ൾ

െച�വ��. േകരള�ിെല കലാസാം�ാരിക

പാര�ര�െ� സംര�ി�ക, �വകലാകാര�ാെര

േ�ാ�ാഹി�ി�ക �ട�ിയ ല��േ�ാെട അന�ം

നി�െകാ�ിരി�� തന� കലക�ൾെ�െട 47
കലാ�പ�ളിൽ െതരെ��� 1000
കലാകാര�ാർ സൗജന�മായി

കലാപരിശീലനംനൽകി വ�� പ�തിയാണ് 
വ��ബിലി െഫേലാഷി�്  പ�തി. ഇതിൽ

േകരള�ിെല വിവിധ �േദശ�ളിെല നാടൻ

കലാ�പ��ം വിവിധ മതവിഭാഗ�ളിെല

പാര�ര� കലക�ം ഉൾെ����് . അന�ം

നി�െകാ�ിരി�� ന�െട പാര�ര�

തന�കലകെള സംര�ി�വാ�ം

േ�ാ�ാഹി�ി�വാ��� നടപടി എ�

നിലയിലാണ് ‘പയേമ പണലി’ എ� പരിപാടി

േറഡിേയാ മലയാളം വഴി �േ�പണം

െച�വ��ത്. മലേവ�വ, കാ�നാ�, പണിയ

�ട�ി േകരള�ിെല വിവിധ േഗാ� ഭാഷകളിെല

കവികെള�ം കലാകാര�ാെര�ം ഈ
പരിപാടിയി�െട അവതരി�ി���്. ഇതി�െട
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േഗാ�ജീവിതം, തനത് അറി�കൾ എ�ിവ െപാ�

സ�ഹ�ിനായി പരിചയെ����. ഭാരത് ഭവൻ

�േഖന  വിവിധ സാം�ാരിക �ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെട കലാ സ�ഹ�ിന്

നവമാധ�മ�ി�െട േവദി ഒ��� ‘മഴമിഴി’
േപാ�� പരിപാടികൾ വ�ം തല�റ�ായി ഈ
കലാ�പ�െള ക�തി വ�ക എ� ല���ം

ഉൾെ�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


