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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6208 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാം�ാരികവ��ിെ� �വർ�ന�ൾ ജനകീയമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
Shri Saji Cherian 

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

(എ) സാം�ാരിക വ��് നട�� പരിപാടിക�ം
സാം�ാരിക �വർ�ന��ം താെഴ��ി��

ജന�ളിേല�് എ�ി�ാൻ നട�ി വ��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(എ) സാം�ാരിക വ��് നട�� �വർ�ന�ൾ

ജനകീയമാ��തി�� വിവിധ പ�തികൾ വ��്
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. ��ത
�വർ�ന�ൾ സ�ഹ�ിെ� താെഴ��ിേല�്

�ടി എ�ി�ണം എ� കാ��ാേടാെടയാണ്
സർ�ാർ സാം�ാരികനയം �പീകരി��ത്.
േകരള�ിെല കലാസാം�ാരിക പാര�ര�െ�
സംര�ി�ക, �വ കലാകാര�ാെര
േ�ാ�ാഹി�ി�ക �ട�ിയ ല��േ�ാെട

വിവിധ കലാ�പ�ളിൽ കലാപരിശീലനം
നൽക�തിനായി തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന��െട �ടി സഹായേ�ാെട

സാം�ാരിക വ��്  നട�ിലാ�� പ�തിയാണ് 
വ��ൂബിലി െഫേലാഷി�്  പ�തി. ഈ
പ�തിയിൽ നാടൻ കലക�ൾെ�െട വിവിധ
കലാവിഭാഗ�ളിൽ 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
കലാകരകൗശല ൈപ�കെ� സംര�ി�ക
�ട�ിയ ല���ാ�ി�ായി സാം�ാരിക വ��് 
ആവി�രി�  ് നട�ിലാ�� ഒ� പ�തിയാണ് 
‘�ാമീണ കലാേക�ം’ പ�തി. ഈ പ�തി �കാരം
സം�ാനെ� 20 കരകൗശല ൈപ�ക
�ാമ�ളിൽ സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ
�പീകരി�െകാ�് �ാമീണ കരകൗശല
കലാകാര�ാർ�്  ൈന�ണ� പരിശീലന�ം ഈ��

വിപണി ബ���ം ഉറ�ാ�ി വ��. �ാമീണ
കലാേക�ം (Rural Art Hub) പ�തി ��തൽ
വി�ലീകരി��തി�ം ൈവവിധ�വൽ�രി��
തി��� നടപടി സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��.
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�ാമീണ േമഖലയി�ം െച� പ�ണ�ളി�ം
കലാസാം�ാരിക �വർ�ന�ൾ�്  േവദികൾ
ലഭ�മ�ാ�ിട�ളിൽ മതിയായ �ല സൗകര���
പാതേയാര�േളാ െപാ�യിട�േളാ കെ��ി

നാ�ര�്  എ� േപരിൽ രംഗേവദികൾ �ാപി��

നാ�ര�് പ�തി�ം സാം�ാരിക വ��്
ആവി�രി�ി��്. സം�ാന�്  �ാമീണ
കലാകാര�ാെര സംര�ി��തിന്  ഇ�രം

പ�തികളി�െട സാം�ാരിക വ��ിന്  കഴി��.
സാം�ാരികവ��ിെ� കീഴി�� വിവിധ
�ാപന�ൾ നട�� �വർ�ന�ൾ

ജനകീയമാ��തി�� വി�ലമായ സാം�ാരിക,
വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിക�ം സാം�ാരിക വ��്
ആ��ണം െച�ി��്. '�ീ�ര��ായി സാ�ഹ�
�േ��ം” എ� ��ാവാക��മായി സാം�ാരികകാര�
വ��്  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ്  “സമം”.
ഇതിനായി സം�ാനതല�ിൽ ബ�. �ഖ�മ�ി
അ���നാ�ം ബ�. സാം�ാരികവ��്  മ�ി
ഉപാ���നാ�ം സാം�ാരിക വ��്  �ിൻസി�ൽ
െസ��റി കൺവീനറാ�ം, �വജനേ�മ േബാർഡ്
ൈവസ്  െചയർമാൻ േജായി�് കൺവീനറാ�ം
സമിതി �പീകരി�ി��്. ജി�ാതലം �തൽ
പ�ായ�്  തലം വെര ജനകീയ സമിതികൾ
�പീകരി� ഫല�ദമായ �വർ�ന�ളി�െട

�ീ�ര�െയ സംബ�ി�ം, �ീ��ഷ സമത�െ�
സംബ�ി�ം ഇ�സംബ�ി� നിയമ�െള��ി�ം
ജന�െള േബാധവൽ�രി��തി�� ജനകീയ
സാം�ാരിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയായാണ്  ‘സമം’
പ�തിയി�െട ആ��ണം െച�ി��ത് .
സ�ാത��ല�ി�െട 75-ാം
വാർഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി വി�ലമായ
പരിപാടികൾ സാം�ാരിക വ��ിെ�
ആഭി�ഖ��ിൽ സംഘടി�ി�  ്വ���്. വിവിധ
വ��കെള ഏേകാപി�ി�  ് �വർ�നം വി�ലമായി
നട��തിന്  ഏേകാപനസമിതി �പീകരി�ി��് .
“ആസാദി കാ അ�ത്  മേഹാ�വ് ' പരിപാടി�െട
ഭാഗമായാണ്  ഈ പ�തി നിർവഹി�ാൻ
നി�യി�ി��ത് . വിേദശാധിപത��ിെനതിരായി

േകരള�ിൽ നട�ി�� െച��ം വ��മായ എ�ാ
�േ�ാഭ�െള�ം സമര�െള�ം ജന�ളിൽ
എ�ി��തിന് �ാ�മായ ജനകീയമായ
സാം�ാരിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയാണ് 
ഉേ�ശി��ത് . ഇ�രം സമര��െട�ം
�േ�ാഭ��െട�ം വ�തകൾ
വിശദീകരി�െകാ�� “സ�ാത�� സമരചരി�
��കപര�ര' �സി�ീകരി�ാ�ം
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തീ�മാനി�ി��്. േകരള സാഹിത� അ�ാദമി
�ാേദശിക സാം�ാരിക സംഘടനക�െട
സഹകരണേ�ാെട വിവിധ ജനകീയ പരിപാടികൾ
വിഭാവനം െച�് നട�ിലാ�ി വ��. �ാേദശിക
ക�ാ�കൾ, ശി�ശാലകൾ എ�ിവയി�െട
താെഴ��ി��തട�ം എ�ാ കലാകാര�ാെര�ം
ഉൾെ���ിയാണ് േകരള ലളിതകലാ
അ�ാദമി�െട �വർ�ന�ൾ നട�ി വ��ത്.
സാം�ാരിക വ��് നട�� പരിപാടികൾ താെഴ
ത�ി�� ജന�ളിൽ എ�ി��തിന്  േവ�ി
ഓേരാ �ാമ�ി�ം ‘�ാമസ��’ എ� പരിപാടി
േഫാക് േലാർ അ�ാദമി ആവി�രി�ി��്.
�ഭാഷണ�ൾ, അതാത്  �ാമ�ിെല

കലാകാര�ാെര ഉൾെ���ിെ�ാ��

കലാപരിപാടികൾ, അതാത്  �ാമ�ിെല

കലാകാര�ാെര ആദരി�ൽ എ�ിവയാണ് 
ഉേ�ശി��ത് . സമം പരിപാടി�െട സേ�ശം
ഉൾെ�ാ�് െകാ�്  െപാ�രംഗ�� �ീകെള
ആദരി�ൽ എ�ിവ ഈ �ാമസ��

പരിപാടിയിൽ ഉൾെ�ാ��. ഈ സാ��ിക

വർഷം 100 �ാമ�ളിൽ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�വാനാണ്  േഫാക് േലാർ അ�ാദമി
ഉേ�ശി��ത്. േകരള സം�ാന ചല�ി�
അ�ാദമി�െട പ�തിക�ം പരിപാടിക�ം
സം�ാനെ� ��വൻ ജന�ളി�ം
എ�ി��തിനായി 2017 �തൽ ക�ർ,
േകാഴിേ�ാട്  , ��ർ, േകാ�യം, തി�വന��രം
എ�ിവിട�ളിൽ േമഖലാ േക��ൾ
�വർ�ി�വ��. ‘ന� സിനിമ
നാ�ിൻ�റ�ളിേല�് ’ എ� ല���മായി ഈ
േമഖലാ േക��ൾ �ാേദശിക തല�ിൽ

സാ�ഹിക �സ�മായ ന� സിനിമകൾ
�ദർശി�ി�വ��. ��ികളിൽ ഉയർ�
ചല�ി�ാസ�ാദന േബാധം വളർ��തിനായി ഈ
േമഖലാേക���െട സഹകരണേ�ാെട

േകരള�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി
ചല�ി�ാസ�ാദന ക�ാ�ക�ം അ�ാദമി നട�ി

വ��. സമം പരിപാടി ഉൾെ�െട വിവിധ
പരിപാടികൾ മഹാകവി േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ
മാ�ിള കലാ അ�ാദമി ആവി�രി�  ്വ��.
വനിതകൾ�ാ�� പാെ���് ശി�ശാലകളിൽ
108 വനിതകളാണ് ഓൺൈലനിൽ പെ����ത്.
മലയാളം മിഷൻ പ�തി നിർവഹണ�െള�ാം
�വാസി േമഖലയിൽ താെഴ��ി��

ജന��മായി ബ�െ��ാണ് നട��ത്.
പഠനേക�ം - േമഖല – ചാപ്�ർ എ�ി�െനയാണ്
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സംഘാടന�പം. േകരള�ിനക��

േ�ാജ�കളായ സമം, ആസാദി കാ അ�ത്
എ�ിവയിൽ മലയാളം മിഷെ� പ�ാളി�േ�ാെട

സം�ാനതലം, ജി�ാതലം, േകാർ�േറഷൻ/
�നിസി�ാലി�ി/പ�ായ�് തലം വാർഡ്  തലം
എ�ി�െന �വർ�ന�ൾ നട��.
സാം�ാരിക വ��ിെ� സാം�ാരിക വിനിമയ
േക�മായ, ഭാരത്  ഭവൻ - േകരളീയ സം�ാരം, കല,
ചരി�ം, ഭാഷ, ജീവിതൈശലി എ�ീ �ല��ൾ
ഇ��യിെല മ�്  സം�ാന�ളി�ം വിേദശ�ളി�ം
െപാ�ജന സമ�ം അവതരി�ി��. ഇതി�െട
നാനാത��ിൽ ഏകത�ം എ� ഇ��ൻ ജനാധിപത�
േബാധെ� ഊ�ി ഉറ�ി�� സാം�ാരിക
ദൗത��ളാണ്  ഭാരത്  ഭവൻ നിർവഹി�  ് വ��ത് .
ഇതിെ� ഭാഗമായി സാം�ാരിക വിനിമയം
�ൻനിർ�ി�� േദശീയ�ം അ�ർ േദശീയ�മായ
അവതരണ�ൾ സംഘടി�ി� വ��േതാെടാ�ം
ഇ��ൻ കലാ�പ�ൾ �ാമീണജനത�
പരിചയെ���തി�� അവതരണ��ം
സംഘടി�ി� വ��. ഇ��ൻ കലാ�പ��െട
അവതരണം �ാമീണ േമഖലകളിൽ നട�ി

വ��േതാെടാ�ം ‘തീേ��ം ഫാർേമ’�െട
ഭാഗമായി ഭാരത് ഭവൻ കാർഷിക കലാ�പ��െട
അവതരണ�ം �ാമീണ േമഖലകളിൽ നട�ി

വ��. തി�വന��രം വാമന�ര�ം
ക��യി�ം േഗാ� സ�ഹ�െള ഉൾെ���ി

വിവിധ കലാ�പ�ൾ അവതരി�ി�ി��.
േകാവിഡ്   നിയ�ണ�ൾ തീ�� �റ�്  �ടർ�ം
ഇ�രം േ�ജ്   അവതരണ�ൾ �ാമീണ
േമഖലകൾ േക�ീകരി�  ് സംഘടി�ി��താണ് .
സാം�ാരിക വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി��

വാ�വിദ�ാ���ലം, വാ�ശാ��ിെ��ം

�മർചി���െട�ം �ചാരം ജന�ളിേല�്
എ�ി��. െപാ�ജന�ൾ�ായി ഈ
വിഷയ�ിൽ അവേബാധം ��ി��തിനായി
വാ�വിദ�ാ���ല�ിെ� േന�ത��ിൽ നിരവധി
എക് സിബിഷ�ക�ം െസമിനാ�ക�ം നട�ി

വ���് . സർവവി�ാനേകാശം ഇൻ�ി���ിെ�
60-ാം വാർഷികം ആേഘാഷി��തിെ� ഭാഗമായി
2021 നവംബർ 1 �തൽ 2022 നവംബർ 1 വെര ഒ�
വർഷം നീ� നിൽ�� ‘ൈവ�ാനികം’ എ�
േപരിൽ എ�ാ ജി�കളി�ം പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ാൻ തീ�മാനി�ി��്. ��ത
പരിപാടിയിൽ ശാ�/മാനവിക വിഷയ�ളിെല
ൈവ�ാനിക രചനകളിൽ കഴിവ്  െതളിയി�
�തിഭകൾ�്  ൈവ�ാനിക �തിഭാ�ര�ാരം,
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ജി�യിെല സ്  ��കെള പെ���ി�  ് നട��
മ�ര�ിെ� �ര�ാര�ൾ എ�ിവ
നൽ��താണ് . ഇൻ�ി���് �റ�ിറ�ിയ

വാല���െട �ദർശന�ം വിൽ�ന�ം ഇതി�െട
നട�ാൻ ഉേ�ശി��. േകരള സം�ാന

ബാലസാഹിത� ഇൻ�ി���് നട�� പരിപാടിക�ം
�വർ�ന��ം പ�പരസ��ളി�െട�ം �ട�ബ്
ചാനലി�െട�ം തളിര് മാസികകളി�െട�ം
��ികളിേല�് എ�ി���്. ൈവേലാ�ി�ി
സം�തി ഭവൻ നിലവിൽ നട�ി വ��
പരിപാടിക�ം സാം�ാരിക �വർ�ന��ം എ�ാ
വിഭാഗം ജന�ളിേല�ം എ�ി�ക എ�
ല��േ�ാെട ഓൺൈലനിലാണ് നട�ി

വ��ത്. �ടാെത മ� സാം�ാരിക
�ാപന��െട ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ി�ം

ൈവേലാ�ി�ി സം�തി ഭവെ� പരിപാടികൾ
�ദർശി�ി�  ്വ��. ��േഗാപിനാഥ്  
നട�ഗാമ�ിെല കലാപരിശീലനം സ�ഹ�ിെ�

താെഴ��ി�� ��ിക�െട കലാഭി�ചി
വികസി�ി��തിന്  �ാധാന�ം ന��. സർ�ാർ
വിദ�ാലയ�ളിെല ��ികൾ�്  സൗജന� പരിശീലനം
നൽ���് . നാേടാടി - േഗാ� കലകെള�ം
കലാകാര�ാെര�ം ഉേ�ജി�ി�� രംഗാവി�രണ
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി���്. ��ർ ജവഹർ
ബാലഭവനിൽ ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികൾ�്
പരിശീലനം നൽ��. സാ�ഹികമാ�ം
സാ��ികമാ�ം പിേ�ാ�ാവ�യി��

��ികൾ�് സൗജന� പരിശീലനം നൽ��.
അ�ർേദശീയ �ീനാരായണ�� പഠനേക��ിൽ

�ീനാരായണ��വിെ� ദർശന�െള�റി�്
ഓൺൈലനാ�ം ഓഫ് ൈലനാ�ം �തിവാര,
�തിമാസ �ാ�ക�ം, സർ�ിഫി��് േകാ�ക�ം,
ഡിേ�ാമ േകാ�ക�ം നട���്. സാം�ാരിക
വ��ിെ� എ�ാ പ�തിക�ം സ�ഹ�ിെല എ�ാ
വിഭാഗം ജന�ളിേല�ം എ��� രീതിയാണ് 
ആവി�രി�  ് നട�ിലാ�ി വ��ത് .

(ബി) നിലവിൽ ജി�ാ തല�ിൽ മാ�ം നട�ി വ��
�വർ�ന�ൾ വാർഡ്   തല�ിൽ

നട�ിലാ�വാൻ പ�തികൾ ആവി�രി�േമാ?

(ബി) സാം�ാരിക വ��് നട�� �വർ�ന�ൾ

ജനകീയമാ��തി�� വിവിധ പ�തികൾ വ��്
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. ��ത
�വർ�ന�ൾ സ�ഹ�ിെ� താെഴ��ിേല�്

�ടി എ�ി�ണം എ� കാ��ാേടാെടയാണ്
സർ�ാർ സാം�ാരികനയം �പീകരി��ത്.
േകരള�ിെല കലാസാം�ാരിക പാര�ര�െ�
സംര�ി�ക, �വ കലാകാര�ാെര
േ�ാ�ാഹി�ി�ക �ട�ിയ ല��േ�ാെട

വിവിധ കലാ�പ�ളിൽ കലാപരിശീലനം
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നൽക�തിനായി തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന��െട �ടി സഹായേ�ാെട

സാം�ാരിക വ��്  നട�ിലാ�� പ�തിയാണ് 
വ��ൂബിലി െഫേലാഷി�്  പ�തി. ഈ
പ�തിയിൽ നാടൻ കലക�ൾെ�െട വിവിധ
കലാവിഭാഗ�ളിൽ 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
കലാകരകൗശല ൈപ�കെ� സംര�ി�ക
�ട�ിയ ല���ാ�ി�ായി സാം�ാരിക വ��് 
ആവി�രി�  ് നട�ിലാ�� ഒ� പ�തിയാണ് 
‘�ാമീണ കലാേക�ം’ പ�തി. ഈ പ�തി �കാരം
സം�ാനെ� 20 കരകൗശല ൈപ�ക
�ാമ�ളിൽ സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ
�പീകരി�െകാ�് �ാമീണ കരകൗശല
കലാകാര�ാർ�്  ൈന�ണ� പരിശീലന�ം ഈ��

വിപണി ബ���ം ഉറ�ാ�ി വ��. �ാമീണ
കലാേക�ം (Rural Art Hub) പ�തി ��തൽ
വി�ലീകരി��തി�ം ൈവവിധ�വൽ�രി��
തി��� നടപടി സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��.
�ാമീണ േമഖലയി�ം െച� പ�ണ�ളി�ം
കലാസാം�ാരിക �വർ�ന�ൾ�്  േവദികൾ
ലഭ�മ�ാ�ിട�ളിൽ മതിയായ �ല സൗകര���
പാതേയാര�േളാ െപാ�യിട�േളാ കെ��ി

നാ�ര�്  എ� േപരിൽ രംഗേവദികൾ �ാപി��

നാ�ര�് പ�തി�ം സാം�ാരിക വ��്
ആവി�രി�ി��്. സം�ാന�്  �ാമീണ
കലാകാര�ാെര സംര�ി��തിന്  ഇ�രം

പ�തികളി�െട സാം�ാരിക വ��ിന്  കഴി��.
സാം�ാരികവ��ിെ� കീഴി�� വിവിധ
�ാപന�ൾ നട�� �വർ�ന�ൾ

ജനകീയമാ��തി�� വി�ലമായ സാം�ാരിക,
വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിക�ം സാം�ാരിക വ��്
ആ��ണം െച�ി��്. '�ീ�ര��ായി സാ�ഹ�
�േ��ം” എ� ��ാവാക��മായി സാം�ാരികകാര�
വ��്  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ്  “സമം”.
ഇതിനായി സം�ാനതല�ിൽ ബ�. �ഖ�മ�ി
അ���നാ�ം ബ�. സാം�ാരികവ��്  മ�ി
ഉപാ���നാ�ം സാം�ാരിക വ��്  �ിൻസി�ൽ
െസ��റി കൺവീനറാ�ം, �വജനേ�മ േബാർഡ്
ൈവസ്  െചയർമാൻ േജായി�് കൺവീനറാ�ം
സമിതി �പീകരി�ി��്. ജി�ാതലം �തൽ
പ�ായ�്  തലം വെര ജനകീയ സമിതികൾ
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�പീകരി� ഫല�ദമായ �വർ�ന�ളി�െട

�ീ�ര�െയ സംബ�ി�ം, �ീ��ഷ സമത�െ�
സംബ�ി�ം ഇ�സംബ�ി� നിയമ�െള��ി�ം
ജന�െള േബാധവൽ�രി��തി�� ജനകീയ
സാം�ാരിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയായാണ്  ‘സമം’
പ�തിയി�െട ആ��ണം െച�ി��ത് .
സ�ാത��ല�ി�െട 75-ാം
വാർഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി വി�ലമായ
പരിപാടികൾ സാം�ാരിക വ��ിെ�
ആഭി�ഖ��ിൽ സംഘടി�ി�  ്വ���്. വിവിധ
വ��കെള ഏേകാപി�ി�  ് �വർ�നം വി�ലമായി
നട��തിന്  ഏേകാപനസമിതി �പീകരി�ി��് .
“ആസാദി കാ അ�ത്  മേഹാ�വ് ' പരിപാടി�െട
ഭാഗമായാണ്  ഈ പ�തി നിർവഹി�ാൻ
നി�യി�ി��ത് . വിേദശാധിപത��ിെനതിരായി

േകരള�ിൽ നട�ി�� െച��ം വ��മായ എ�ാ
�േ�ാഭ�െള�ം സമര�െള�ം ജന�ളിൽ
എ�ി��തിന് �ാ�മായ ജനകീയമായ
സാം�ാരിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിയാണ് 
ഉേ�ശി��ത് . ഇ�രം സമര��െട�ം
�േ�ാഭ��െട�ം വ�തകൾ
വിശദീകരി�െകാ�� “സ�ാത�� സമരചരി�
��കപര�ര' �സി�ീകരി�ാ�ം
തീ�മാനി�ി��്. േകരള സാഹിത� അ�ാദമി
�ാേദശിക സാം�ാരിക സംഘടനക�െട
സഹകരണേ�ാെട വിവിധ ജനകീയ പരിപാടികൾ
വിഭാവനം െച�് നട�ിലാ�ി വ��. �ാേദശിക
ക�ാ�കൾ, ശി�ശാലകൾ എ�ിവയി�െട
താെഴ��ി��തട�ം എ�ാ കലാകാര�ാെര�ം
ഉൾെ���ിയാണ് േകരള ലളിതകലാ
അ�ാദമി�െട �വർ�ന�ൾ നട�ി വ��ത്.
സാം�ാരിക വ��് നട�� പരിപാടികൾ താെഴ
ത�ി�� ജന�ളിൽ എ�ി��തിന്  േവ�ി
ഓേരാ �ാമ�ി�ം ‘�ാമസ��’ എ� പരിപാടി
േഫാക് േലാർ അ�ാദമി ആവി�രി�ി��്.
�ഭാഷണ�ൾ, അതാത്  �ാമ�ിെല

കലാകാര�ാെര ഉൾെ���ിെ�ാ��

കലാപരിപാടികൾ, അതാത്  �ാമ�ിെല

കലാകാര�ാെര ആദരി�ൽ എ�ിവയാണ് 
ഉേ�ശി��ത് . സമം പരിപാടി�െട സേ�ശം
ഉൾെ�ാ�് െകാ�്  െപാ�രംഗ�� �ീകെള
ആദരി�ൽ എ�ിവ ഈ �ാമസ��

പരിപാടിയിൽ ഉൾെ�ാ��. ഈ സാ��ിക

വർഷം 100 �ാമ�ളിൽ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�വാനാണ്  േഫാക് േലാർ അ�ാദമി
ഉേ�ശി��ത്. േകരള സം�ാന ചല�ി�
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അ�ാദമി�െട പ�തിക�ം പരിപാടിക�ം
സം�ാനെ� ��വൻ ജന�ളി�ം
എ�ി��തിനായി 2017 �തൽ ക�ർ,
േകാഴിേ�ാട്  , ��ർ, േകാ�യം, തി�വന��രം
എ�ിവിട�ളിൽ േമഖലാ േക��ൾ
�വർ�ി�വ��. ‘ന� സിനിമ
നാ�ിൻ�റ�ളിേല�് ’ എ� ല���മായി ഈ
േമഖലാ േക��ൾ �ാേദശിക തല�ിൽ

സാ�ഹിക �സ�മായ ന� സിനിമകൾ
�ദർശി�ി�വ��. ��ികളിൽ ഉയർ�
ചല�ി�ാസ�ാദന േബാധം വളർ��തിനായി ഈ
േമഖലാേക���െട സഹകരണേ�ാെട

േകരള�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി
ചല�ി�ാസ�ാദന ക�ാ�ക�ം അ�ാദമി നട�ി

വ��. സമം പരിപാടി ഉൾെ�െട വിവിധ
പരിപാടികൾ മഹാകവി േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ
മാ�ിള കലാ അ�ാദമി ആവി�രി�  ്വ��.
വനിതകൾ�ാ�� പാെ���് ശി�ശാലകളിൽ
108 വനിതകളാണ് ഓൺൈലനിൽ പെ����ത്.
മലയാളം മിഷൻ പ�തി നിർവഹണ�െള�ാം
�വാസി േമഖലയിൽ താെഴ��ി��

ജന��മായി ബ�െ��ാണ് നട��ത്.
പഠനേക�ം - േമഖല – ചാപ്�ർ എ�ി�െനയാണ്
സംഘാടന�പം. േകരള�ിനക��

േ�ാജ�കളായ സമം, ആസാദി കാ അ�ത്
എ�ിവയിൽ മലയാളം മിഷെ� പ�ാളി�േ�ാെട

സം�ാനതലം, ജി�ാതലം, േകാർ�േറഷൻ/
�നിസി�ാലി�ി/പ�ായ�് തലം വാർഡ്  തലം
എ�ി�െന �വർ�ന�ൾ നട��.
സാം�ാരിക വ��ിെ� സാം�ാരിക വിനിമയ
േക�മായ, ഭാരത്  ഭവൻ - േകരളീയ സം�ാരം, കല,
ചരി�ം, ഭാഷ, ജീവിതൈശലി എ�ീ �ല��ൾ
ഇ��യിെല മ�്  സം�ാന�ളി�ം വിേദശ�ളി�ം
െപാ�ജന സമ�ം അവതരി�ി��. ഇതി�െട
നാനാത��ിൽ ഏകത�ം എ� ഇ��ൻ ജനാധിപത�
േബാധെ� ഊ�ി ഉറ�ി�� സാം�ാരിക
ദൗത��ളാണ്  ഭാരത്  ഭവൻ നിർവഹി�  ് വ��ത് .
ഇതിെ� ഭാഗമായി സാം�ാരിക വിനിമയം
�ൻനിർ�ി�� േദശീയ�ം അ�ർ േദശീയ�മായ
അവതരണ�ൾ സംഘടി�ി� വ��േതാെടാ�ം
ഇ��ൻ കലാ�പ�ൾ �ാമീണജനത�
പരിചയെ���തി�� അവതരണ��ം
സംഘടി�ി� വ��. ഇ��ൻ കലാ�പ��െട
അവതരണം �ാമീണ േമഖലകളിൽ നട�ി

വ��േതാെടാ�ം ‘തീേ��ം ഫാർേമ’�െട
ഭാഗമായി ഭാരത് ഭവൻ കാർഷിക കലാ�പ��െട
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അവതരണ�ം �ാമീണ േമഖലകളിൽ നട�ി

വ��. തി�വന��രം വാമന�ര�ം
ക��യി�ം േഗാ� സ�ഹ�െള ഉൾെ���ി

വിവിധ കലാ�പ�ൾ അവതരി�ി�ി��.
േകാവിഡ്   നിയ�ണ�ൾ തീ�� �റ�്  �ടർ�ം
ഇ�രം േ�ജ്   അവതരണ�ൾ �ാമീണ
േമഖലകൾ േക�ീകരി�  ് സംഘടി�ി��താണ് .
സാം�ാരിക വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി��

വാ�വിദ�ാ���ലം, വാ�ശാ��ിെ��ം

�മർചി���െട�ം �ചാരം ജന�ളിേല�്
എ�ി��. െപാ�ജന�ൾ�ായി ഈ
വിഷയ�ിൽ അവേബാധം ��ി��തിനായി
വാ�വിദ�ാ���ല�ിെ� േന�ത��ിൽ നിരവധി
എക് സിബിഷ�ക�ം െസമിനാ�ക�ം നട�ി

വ���് . സർവവി�ാനേകാശം ഇൻ�ി���ിെ�
60-ാം വാർഷികം ആേഘാഷി��തിെ� ഭാഗമായി
2021 നവംബർ 1 �തൽ 2022 നവംബർ 1 വെര ഒ�
വർഷം നീ� നിൽ�� ‘ൈവ�ാനികം’ എ�
േപരിൽ എ�ാ ജി�കളി�ം പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ാൻ തീ�മാനി�ി��്. ��ത
പരിപാടിയിൽ ശാ�/മാനവിക വിഷയ�ളിെല
ൈവ�ാനിക രചനകളിൽ കഴിവ്  െതളിയി�
�തിഭകൾ�്  ൈവ�ാനിക �തിഭാ�ര�ാരം,
ജി�യിെല സ്  ��കെള പെ���ി�  ് നട��
മ�ര�ിെ� �ര�ാര�ൾ എ�ിവ
നൽ��താണ് . ഇൻ�ി���് �റ�ിറ�ിയ

വാല���െട �ദർശന�ം വിൽ�ന�ം ഇതി�െട
നട�ാൻ ഉേ�ശി��. േകരള സം�ാന

ബാലസാഹിത� ഇൻ�ി���് നട�� പരിപാടിക�ം
�വർ�ന��ം പ�പരസ��ളി�െട�ം �ട�ബ്
ചാനലി�െട�ം തളിര് മാസികകളി�െട�ം
��ികളിേല�് എ�ി���്. ൈവേലാ�ി�ി
സം�തി ഭവൻ നിലവിൽ നട�ി വ��
പരിപാടിക�ം സാം�ാരിക �വർ�ന��ം എ�ാ
വിഭാഗം ജന�ളിേല�ം എ�ി�ക എ�
ല��േ�ാെട ഓൺൈലനിലാണ് നട�ി

വ��ത്. �ടാെത മ� സാം�ാരിക
�ാപന��െട ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ി�ം

ൈവേലാ�ി�ി സം�തി ഭവെ� പരിപാടികൾ
�ദർശി�ി�  ്വ��. ��േഗാപിനാഥ്  
നട�ഗാമ�ിെല കലാപരിശീലനം സ�ഹ�ിെ�

താെഴ��ി�� ��ിക�െട കലാഭി�ചി
വികസി�ി��തിന്  �ാധാന�ം ന��. സർ�ാർ
വിദ�ാലയ�ളിെല ��ികൾ�്  സൗജന� പരിശീലനം
നൽ���് . നാേടാടി - േഗാ� കലകെള�ം
കലാകാര�ാെര�ം ഉേ�ജി�ി�� രംഗാവി�രണ
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പരിപാടികൾ സംഘടി�ി���്. ��ർ ജവഹർ
ബാലഭവനിൽ ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികൾ�്
പരിശീലനം നൽ��. സാ�ഹികമാ�ം
സാ��ികമാ�ം പിേ�ാ�ാവ�യി��

��ികൾ�് സൗജന� പരിശീലനം നൽ��.
അ�ർേദശീയ �ീനാരായണ�� പഠനേക��ിൽ

�ീനാരായണ��വിെ� ദർശന�െള�റി�്
ഓൺൈലനാ�ം ഓഫ് ൈലനാ�ം �തിവാര,
�തിമാസ �ാ�ക�ം, സർ�ിഫി��് േകാ�ക�ം,
ഡിേ�ാമ േകാ�ക�ം നട���്. സാം�ാരിക
വ��ിെ� എ�ാ പ�തിക�ം സ�ഹ�ിെല എ�ാ
വിഭാഗം ജന�ളിേല�ം എ��� രീതിയാണ് 
ആവി�രി�  ് നട�ിലാ�ി വ��ത് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


