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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6203 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാേദശിക സാം�ാരിക വികസന പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ ,
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

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

മ�ി)

(എ)

ജി�കളിൽ വി�ലമായ സാം�ാരിക സ��യ�ൾ
നിർ�ി��തി�െട സം�ാന�ിെ�

സാം�ാരിക രംഗ�് �തീ�ി�� മാ��ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം നേവാ�ാന നായക�െട
നാമേധയ�ിൽ �ാപി�� �ഹ�ായ

സാം�ാരിക സ��യ�ളിൽ ഓേരാ�ി�ം ��,
സംഗിത, നാടക ശാലകൾ, ആഡിേ�ാറിയ�ൾ,
ചല�ി� �ദർശന ഹാ�കൾ, ��ശാലകൾ,
ശി�ികൾ�ം കരകൗശല വിദ�ർ��ളള

പണി�രകൾ, കലാ��ി �ദർശന ശാലകൾ,
�സ�കാല താമസ സാകര��ൾ, ഓ�ൺ എയർ
തീേയ�ർ, ശിേ�ാദ�ാനം �ട�ിയവയാണ് 
സ�ീകരി��ത് . ഓേരാ സ��യ�ി�ം

കലാസാം�ാരിക �വർ�ന�ൾ�്  ആവശ�മായ

എ�ാ സൗകര���ം ലഭ�മായിരി�ം. നാടിെ�
കലാസാം�ാരിക രംഗം
ചലനാ�കമാ�ാ�ത�� ഈ പ�തിയിൽ
��, സംഗീത, നാടക�ൾ, നാേടാടി അ��ാന
കലാ�പ�ൾ, ചി�ശി� രചനകൾ �ട�ിയ
എ�ാവിധ കലാസാഹിത� �വർ�ന�ൾ�ം ഒ�
അവസരം ഉ� േക�മായി ഈ സ��യ�ൾ
മാ��താണ് .

(ബി) �ാേദശിക സാം�ാരിക വികസനം
സാധ�മാ��തി�ം �വകലാകാര�ാെര
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി �േത�ക പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(ബി) �ാമീണ കലാകാര�ാ�േട�ം കരകൗശല
വിദ��േട�ം ൈന�ണ�ം ശ�ിെ���ക,
ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ക, അവർ�് 
ഉപജീവന ��ിരത ഉറ�ാ�ക, സർേ�ാപരി
സ��മായി�� േകരള�ിെൻറ �ാമീണ
കരകൗശല ൈപ�കെ� സംര�ി�ക �ട�ിയ
ല���ാ�ി�ായി സാം�ാരിക വ��് 
ആവി�രി�  ് നട�ിലാ�� ഒ� പ�തിയാണ് 
�ാമീണ കലാേക�ം (Rural Art Hub) പ�തി.
അതാ� �േദശെ� കലാകരകൗശല വിദ�യിൽ
�ാവീണ�ം േനടിയവ�െട സ�യം സഹായ
സംഘ�ൾ വഴിയാണ്  പ�തി നട�ിലാ��ത് .
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�ാമീണ േമഖലയി�ം െച� പ�ണ�ളി�ം
കലാസാം�ാരിക �വർ�ന�ൾ�്  േവദികൾ
ലഭ�മ�ാ�ിട�ളിൽ മതിയായ �ല-
സൗകര��ളള പാതേയാര�േളാ െപാ�യിട�േളാ
കെ��ി നാ�ര�്  എ� േപരിൽ രംഗേവദികൾ
�ാപി�� സാം�ാരിക വ��ിെ�
പ�തിയാണ്  "നാ�ര�് ”. ഈ പ�തിയി�െട
�ാേദശിക സാം�ാരിക വികസനമാണ് 
ല��മി��ത് . ��ഖ സാഹിത�കാര�ാ�േട�ം
എ��കാ�േട�ം സാം�ാരിക
വ��ിത���േട�ം �ാരക�െള
ശ�ിെ����തി�ം �ന��ീവി�ി� �തി�ം
ഏേകാപി�ി��തി�മായി സാം�ാരിക വ��് 
നട�ിലാ�ി വ�� ഒ� പ�തിയാണ് "കലാ/
സാഹിത� വ��ിക�െട �ാരക�ൾ��
സഹായം”. ഇ�രം �ാപന�ൾ അതാത് 
�േദശെ� കലാസാം�ാരിക വികസന�ിനായി

നിലെകാ��വയാണ് . േകരള�ിെല

കലാസാം�ാരിക പാര�ര�െ� സംര�ി�ക,
�വകലാകാര�ാെര േ�ാ�ാഹി�ി�ക �ട�ിയ
ല��േ�ാെട 1000 കലാകാര�ാെര തേ�ശ
സ�യം ഭരണ �ാപന��െട കിഴി�� വിവിധ
േക��ളിൽ വിന�സി�ക�ം ഈ കലാകാര�ാർ
വിവിധ കലാ�പ�ളിൽ കലാപരിശീലനം
നൽ�ക�ം െച�� പ�തിയാണ്  "വ��ബിലി
െഫേലാഷി�്  പ�തി”. ഈ പ�തിയി�െട
�വകലാകാര�ാെര േ�ാ�ാഹനം നൽ���് .
േമൽ�റ� പ�തികൾ വഴി സാം�ാരിക
വികസനം സാധ�മാ�ാ�ം �വകലാകാര�ാെര
േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം സാധി��താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


