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�ഖ�ര 

 
േകരള�ിെല പ�വ�ര പ�തികൾ  ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട�� ഒ� ഉദ�മമാണ്. പ�തി 
�പീകരണ�ി��ന്� േകരള സം�ാന ആ��ണ േബാര്ഡ്◌ാ 2016 െസപ്�ംബർ  
അവസാനേ�ാെട, വി�ലമായ രീതിയി�� �ടിയാേലാചനകൾ  ആരംഭി�. അ�ാദമി�് വിദ�ർ , 
ഉേദ�ാഗ�ർ , സാ�ഹ� രാ�ീയ �വര്�രകർ , മ�് വിദ�ർ  എ�ിവരട�ിയ 700 ൽ  പരം 
അംഗ��� 43 �വർ�ക സമിതികൾ  ആ��ണ േബാര്ഡ്ത �പീകരി�. എ�ാ റിേ�ാര്�്ക�ം 
േകരള സര്�ാ രിെ� ഔേദ�ാഗിക നിലപാട് �തിനിധാനം െച��ിെ��ി�ം അതിെ� ഉ�ട�ം 
പതി��ാം പ�വല്സംര പ�തി �പവത്�രി��തിന് സഹായകമാ�ം.  
 
ഈ േരഖ കല, സം�ാരം എ�തിെന�റി�� �വര്�പക സമിതി�െട റിേ�ാര്�ാ◌ാണ്.  ഈ 
�വർ�ക സമിതി�െട അധ��ർ  െ�ാഫസർ െക. സ�ിദാന��ം �ീമതി റാണി േജാർ�്  
ഐ.എ.എസ് ഉം ആണ്. ആ��ണ േബാര്ഡ്, അംഗമായ േഡാ. െക. എൻ. ഹരിലാൽ  �വര്�്ക 
സമിതി�െട �വര്� ന�ൾ  ഏേകാപി�ി�. ബ�െ�� ഡിവിഷെ� ചീഫ് �ീമതി ൈഷല 
ഉ�ി�ാൻ  ആ��. 
 
െമ�ർ  െസ��റി 



 

 

അവതാരിക 
 

എ��കാര�ം അ�ാദമി�ം �ൻ  േക� സാഹിത� അ�ാദമി ഭരണ�ലവ�ം ആയ െ�ാഫസർ  

െക. സ�ിദാന�ൻ , സാം�ാരിക കാര� വ��് കാര�ദർശി �ീമതി റാണി േജാർജ്  എ�ിവർ  

സഹാധ��രാ�ം വിവിധേമഖലകളിെല വിദഗ്ധർ  അംഗ�ൾ  ആ���  കർ�സമിതി  �� തവണ 
തി�വന��ര�് ആ��ണ േബാർഡ്  ആ�ാന�് �ടി ചർ� െച� �പീകരി�താണ് െപാ� 

സമീപന��ം �ാേയാഗിക നിർേ�ശ��ം ഉൾെ�ാ�� ഈ കർ� പരിപാടി.  

 
ആ�നിക�ം മേതതര�ം ജനാധിപത�പര�മായ ഒ� സാം�ാരികാ�രീ�ം സ��പി�ക 
എ�താണ് സാം�ാരികനയ�ിെ� അടി�ാനല��ം. ഇത് േകരളീയ നേവാ�ാന 
��ാന�ിെ� �ടർ�യായിരിെ��െ�, സാഹചര��േളാ��, �സ��ം സാർ�ക�ം 
വിഭാഗീയമ�ാ� വിധ�ിൽ  �േരാഗമനപര�മായ, ഒ� �തികരണം �ടിയാണ്. ഇവിെട 
നിർ�ി�െ�േട�ത് െകാേളാണിയൽ  ആ�നികത�െട ഒ� അ�കരണേമാ അ�ബ�േമാ അ�, 
മറി� ന�െട സം�ാര�ിെല സർഗാ�ക അംശ�ളായ മതെസൗഹാർ�ം, സാ�ഹ� സമത�ചി�, 
കീഴാള വിേമാചനം, ഓജ�� കലാപാര�ര��ൾ  എ�ിവ സ�ാംശീകരി��തായിരി�ണം. അത് 
ജാതിചി�, അ�വിശ�ാസ�ൾ , അനാചാര�ൾ  എ�ീ �തിേലാമകരമായ �വണതകെള  
മറികട���മായ ഒ� ആ�നികത ആകണം. ഒ� ഭാഗ�്  ആേഗാളീകരണം ന�െട 
സാം�ാരികസ��ം നാനാത��ം നശി�ി�ക�ം മെ�ാ� ഭാഗ�്  നവലിബറലിസം 
െതാ�തിെനെയ�ാം വി�ന�ര�ാ�ക�ം, മത െമൗലികവാദ�ൾ  നേവാ�ാന�ിെ� ആ�ീയ 
ഹ�മനിസെ� അധികാരം മാ�ം ല��മി�� വർഗീയതയായി മാ�ി ഈ ര� ശ�ികേളാ�ം �� 
േചർ�് ന�െട സം�ാര�ിെ��ം പാര�ര��ിെ��ം എ�ാ ന�ക�ം േചാർ�ി�ള� 
ചരി�െ� വി�തവത്കരി�ക�ം െച�� ഒ� കാല�് ഇവെയ ഒ�ിെ�തിരി�� 
�ിയാ�കമായ ഒ� സം�ാരിക സമീപനം വികസി�ി��ത് മേതതര ജനാധിപത��ിൽ  
വിശ�സി��വ�െട ആദ�കർ�വ��ളിൽ  ഒ�ാണ്. ഇതി� ജനാധിപത��ിൽ  ജന��െട 
�ൻൈക ശ�മാ�ണം, ജനാധിപത�ം എ�ാൽ  അ�മായ �രിപ�വാദം അെ��ം അതിെ� 
കാതൽ  എ�േ�ാളം അധികാരം ജന�ൾ�്  ഉ�് എ��ം, �ീക�ം മത-വംശീയ- ൈലംഗിക 
ന�നപ���ം, ൈകെ�ാഴിൽ�ാ�ം സംഘടിത�ം അസംഘടിത�മായ െതാഴിലാളിക�ം 

ദളിത�ം  ആദിവാസിക�ം ഉൾെ�� �ർ�ലവിഭാഗ�ൾ  എ� മാ�ം ശാ�ീകരി�െ����് 
എ��ം ൈധഷണിക-സാം�ാരിക സ�ാത��ം എ� ക� �േയാഗ�മമായിരി�� എ��ം 
ആെണ� മന�ിലാ�ി�� സാം�ാരിക�വർ�നമാണ് ഇ�് ഉ�ാേക�ത്. ഇതി� 

�ണനിലവാര�ിെ� ഉയർ��ം ജനകീയവത്കരണ�ി�ം  �ല� �ാധാന�ം നൽകണം; കല�െട 
ആ�ാദദായക�ം അധ�യനപര�മായ പ�ിന് ഒ�ം �ാ�ഖ�ം നൽകണം, ജനകീയകലകെള ശ��ം 
നവീന�മാ�ണം, പാര�ര�കലകെള കാഴ്�ബം�ാ�കളിൽ  നി�് ജീവിത�ിെ� െവയിലിേല�് 
പിടി�ിറ�ണം, തനിമാവാദ�ിെ� ആ���ൾ  ഇ�ാെത തെ� ന�െട പലമ കലർ� തനിമെയ, 

ന�െട മാ�ഭാഷകെള�ം �ാേദശികസം�ാര�െള�ം സമകാലീനമായി  വികസി�ി�ണം .ഒ� 
കാല�് േകരളെ� സാം�ാരിക ഇ���െട �ൻനിരയിൽ  െകാ�വ� സാഹചര��ൾ - 
വായനശാലകൾ , കലാസമിതികൾ , �സി�ീകരണ�ൾ , ബ�ജന ഭാഷാ-സാം�ാരിക 
�വർ�ന�ൾ , �േരാഗമനസേ�ശം ഉൾെ�ാ�� ജനകീയ കലാ�േയാഗ�ൾ , സജീവമായ 
ചർ�കൾ , അയ����ാ�കൾ  - �തിയ രീതിയിൽ , നവമാധ�മ �ൾ  �ടി �േയാജനെ���ി, 

 �നരാവി�രി�ണം. വർഗീയസ�ത�േബാധ�ൾ�ം കേ�ാള�ിെ� മ�േരാ�ഖസ�ാർഥത�ം 
എതിരായ േബാധവത്കരണം വ�ാപകമായി എ�ാ മാധ�മ��ം �േയാജനെ���ി നട�ണം. 
അവിെടെയ�ാം ജന��െട പ�ാളി�ം ഉറ� വ��ക�ംേവണം. �വതല�റ�െട 

പ�ാളി��ിന്  �േത�കം ഊ�ൽ  നൽകണം. ഇവെയ�ാം ��ിൽ  ക�െകാ�� ഒ� 

�വർ�നേരഖയാണ് ഇവിെട  �പെ���ാൻ  �മി��ത്. 
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െ�ാഫ. െക. സ�ിദാന�ൻ                                     �ീമതി റാണി േജാർ�് ഐ.എ.എസ്        
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അധ�ായം 1 
കല�ം സം�ാര�ം പ��ാം പ�തിയിൽ  - ഒ� വിലയി��ൽ  

 
1. വളെര സ��മാെയാ� കലാ സാം�ാരിക പാര�ര�ം േകരള�ി��്.  കലാ�പ��െട 

പരിേപാഷണ�ി�ം േ�ാൽസാഹന�ി�ം മാ�മായി ധാരാളം �ാപന�ൾ  
നിലെകാ���്.  സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴിൽ  �വർ�ി�� �ധാനെ�� വ��കളാണ്  
�രാവ� വ��്, �രാേരഖ വ��്, �ഗശാലാ കാ�ബം�ാവ് വ��്, സാം�ാരിക വ��് 
ഡയറ�േറ�്, സം�ാന ചല�ി� വികസന േകാർ�േറഷൻ  �തലായവ. 

 

1.1 പ��ാം പ�തിയിൽ  വ��് തിരി��  വിഹിത�ം െചലവായ �ക�ം (2012-13  �തൽ  2015-16വെര) 
(�പ ല��ിൽ ) 

 
 
 

വ��ിെ� 
േപര് 

  

 
വാർഷിക  
പ�തി 2012-13 

 
വാർഷിക  
പ�തി 2013-14  

 
വാർഷിക  
പ�തി 2014-15 

 
വാർഷിക  
പ�തി 2015-16 

വാർഷി
ക  
പ�തി 
2016-17 

 
െചലവ് 
ശതമാന�ി
ൽ  2012-13 
�തൽ   2015-
16 വെര 

വിഹി
തം 

െചല
വ് 

വിഹി
തം 

െചല
വ് 

വിഹി
തം 

െചല
വ് 

വിഹി
തം 

െചല
വ് 

വിഹിതം 

 
�രാവ� 
വ��്  

 
2050 

 
1151.96 

 
1460 

 
474.61 

 
1500 

 
924.5 

 
1600 

 
895.7 

 
1820 

 
52.14 

കാഴ്� 
ബം�ാവ് 
�ഗശാല 
വ��് 

 
1100 

 
1059.7 

 
1300 

 
1172.7 

 
1450 

 
1005.4 

 
1625 

 
1504.2 

 
1835 

 
86.61 

�രാേരഖ 
വ��്  

 
145 

 
135.05 

 
200 

 
198.7 

 
240 

 
230.67 

 
300 

 
254.44 

 
345 

 
92.52 

ചല�ി� 
വികസന 
േകാർ�േറഷ
ൻ  

 
275 

 
275 

 
500 

 
500 

 
400 

 
400 

 
500 

 
500 

 
400 

 
100 

സാംസ് കാരി
ക കാര� 
വ��് 

 
2930 

 
3661.2
9 

 
3540 

 
3491 

 
4110 

 
3276.4
3 

 
4475 

 
3954.6
6 

 
4722 

 
95.53 

 
ആെക 

 
6500 

 
6283 

 
7000 

 
5837.01 

 
7700 

 
5837 

 
8500 

 
7109 

 
9122 

 
84.40 

 

2. പതിെനാ�ാം പ�വൽസര പ�തിയിൽ  (2007-2012) കലാസാം�ാരിക േമഖല�് 13938 ല�ം 
�പ വകയി��ിയതിൽ 14795.44 ല�ം �പ െചലവഴി�. അത് െമാ�ം വിഹിത�ിെ� 106 
ശതമാനമായി��. പ��ാം പ�വൽസര പ�തി (2007-2012)യിൽ  38822 ല�ം �പയാണ് 
വകയി��ിയത്. പ��ാം പ�വൽസര പ�തിയിെല ആദ� നാല് വർഷ�ളിൽ  29700 
ല�ം �പാ വകയി��ക�ം 25067.46 ല�ം �പ െചലവഴി�ക�ം െച�.  അത് ആെക 
വിഹിത�ിെ� 84.40 ശതമാനമായി��. 

 
1.2 പ��ാം പ�വൽസര പ�തി�െട സമീപനം 

 
3. �രാവ� ൈപ�ക സംര�ണ�ി�ം സംര�ിത �ാപന��െട�ം മ�സിയ��െട�ം 

വികസന�ി�ം ഒ� സമ� പ�തി നട�ിലാ�ക, �രാതന േരഖകൾ  ക��ക�ം  അവെയ 
ശാ�ീയ സംര�ണ�ി�െട നിലനിർ�ക�ം െച�ക, അ�ല�മായ കെ���് �തിക ൾ , 
ചരി�േരഖകൾ  എ�ിവെയ സമയബ�ിതമായി ഡിജി�ൈലസ് െച�് കാലാതിവർ�ികളായി 
സംര�ി�ക, നിലവി�� ജീവന�ാെര �നർവിന�സി� ് മ�സിയ�ൾ  ചരി� �ാധാന��� 
�ല�ൾ  എ�ിവ�െട നിലെമ�െ���ക�ം സംര�ി�ക�ം െച�ക, ഗ�ാലറിക�െട 
ആ�നീകരണം, ഡിജി�ൽ  േഡാക�െമേ�ഷൻ  എ�ിവയി�െട സംര�ിത �ാരക�െള 
ശാ�ീരി�ൽ  �തലായവ�ാണ് പ��ാം പ�വൽസര പ�തി�െട സമീപനേരഖ  ഊ�ൽ  
ന�ിയത്. എ�ാൽ  പ�തി അട�ലിൽ  ആവശ�മായ വർധനവ് ഉ�ാവാ��െകാ�ം , 
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അ�വദി�  പണം തെ� �ർ�മായി വിനിേയാഗി�ാൻ  കഴിയാ��െകാ�ം , �ഖ�ാപി�െ�� 
ആശയ�െള േവ� രീതിയിൽ  േ�ാജ�കൾ  ആ�ിമാ�ാൻ  സാധി�ാ�ത് െകാ�ം  
ല���ൾ  േനടാൻ  കഴി�ി� .  

 
1.3 പ��ാം പ�വൽസര പ�തി�ാല�് ആരംഭി� ��ധാന പ�തികൾ  

 
�രാവ�/ൈപ�ക മ�സിയം ജി�ാതല�ിൽ  

 
4. ഓേരാ ജി��െട�ം ചരി� �ാധാന�ം അ�സരി�� �രാവ�/ൈപ�ക മ�സിയ�ൾ  

�ാപി��തിനാണ് ��ത പ�തി വിഭാവനം െച�ത്.  ഈ പ�തിയിൽ  8 ജി�കളിൽ  ജി�ാ 
മ�സിയ�ൾ  �ാപി�� േജാലികൾ  �േരാഗമി�െകാ�ിരി��.  

 
നാടക�ിെ� �ന��ീവന�ം �ൾ  ��ികൾ�ാ�� തീേയ�ർ  ശി�ശാല�ം 

 
5. നാടക�െള �ന��ീവി�ി�ക എ� ല�േ�ാെട നാടക�ൾ�് �ിരം 

േവദിെയാ��വാൻ  പ�തി വിഭാവനം െച��.  ഒ�ാം ഘ�മായി തി�വന��രം, 
െകാ�ി,േകാഴിേ�ാട് എ�ീ ജി�കളിൽ  വർഷം ��വൻ  നാടകാവതരണ�ം അതാത് �േദശെ� 
�ൾ  ��ികൾ�് നാടക ശി�ശാലക�ം സംഘടി�ി�. സംഗീത നാടക അ�ാഡമിയാണ് പ�തി 
നട�ിലാ�ിയത്.   

 
േകരള�ിെല നാേശാ�ഖമാ�� കലാ�പ��െട �ന��ീവനം 

 
6. േകരള�ിെ� സാ�ഹിക ജീവിത�ിൽ   ഒ� കാല�് വളെര സ�ാധീനം െച��ിയ 

കലാ�പ�ൾ  ഇ�് അന�ം നി�േപായി��്.  അ�രം കലാ�പ�െള�ം കലാകാര�ാെര�ം 
കെ��ി അവർ�് ��ഖ പ�ണ�ളി�ം  സി�ികളി�ം �ിരം േവദിെയാ��ി അവെയ 
സംര�ി�വാൻ  ��ത പ�തി ല��മി�ി��.  േഫാ�് േലാർ  അ�ാഡമി�മായി സഹകരി� ്
സംഗീത നാടക അ�ാഡമിയാണ് ഇ�  നട�ിലാ�ിയത്. 

 
േകരള സം�ാര�ിെ� വ�ാപനം 

 
7.  േകരള�ിെ� സ��മായ സാം�ാരിക പാര�ര�െ��റി�� അവേബാധ�ി�ം 

ശാ�ീകരണ�ി�ം പ�തി വിഭാവനം െച��.  പ�തി�െട ആദ�പടി എ�വ�ം േകരള 
സം�ാര�ിെ� വിവിധ വശ�െള �ർശി�� ഒ� െവൈ��് സാം�ാരിക വ��് ആരംഭി�.  
ഇ���ക�ം �റ�ം േകരള സം�ാരം വ�ാപി�ി��തിന് ഈ െവൈ��് സഹായകരമാണ്. 

 
പഴയ മലയാള ചല�ി���െട െനഗ�ീ�ക�െട ഡിജി� ൈലേസഷ�ം സംര�ണ�ം 

 
8. ചി�ാ�ലി �ഡിേയായിൽ  ലഭ�മായ  �ല�് പഴയ മലയാള ചല�ി���െട ശാ�ീയ 

സംര�ണം, ഡിജി�ൈലേസഷൻ, ���ര എ�ിവ�് പ�തി ല��മി�ി��. എ�ാൽ  
��ത പ�തി ല��ം ക�ി�. 

 
1.4 പ��ാം പ�തി�ാല�് �ധാന വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ  

 
�രാവ� വ��്  
 
9. �രാവ� വ��ിെ� ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ��െട നിർ�ാണ േജാലികൾ  തി�വന��രം, 

എറണാ�ളം, ��ർ, പാല�ാട്, വയനാട് എ�ീ ജി�കളിൽ  �േരാഗമി�െകാ�ിരി��.  ഇ��ി, 
മല�റം, ക�ർ  എ�ീ ജി�കളിൽ  മ�സിയം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്. 
പ�നാഭ�രം െകാ�ാരം, തലേ�രിേകാ�, ച�ഗിരിേകാ�, േകായി�ൽ  െകാ�ാരം, ശ�ൻ  
ത�രാൻ  െകാ�ാരം, ഹിൽ  പാലസ് മ�സിയം, മട�ർ  പാറ, �ീപാദം െകാ�ാരം എ�ിവിട�ളിൽ  
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സംര�ണ േജാലികൾ  െച�ി��്.   പ�നാഭ�രം െകാ�ാരെ� േലാക ൈപ�ക പ�ികയിൽ  
ഉൾെ����തി�� �ാഫിക് േഡാക�െമേ�ഷൻ  േജാലികൾ  �ർ�ിയാ�ിയി��്.  �രാവ� 
വ��് �ി.െക.എം േകാേളജ്, മഹാരാജാസ് േകാേളജ്, െസ�് �ീഫൻ  േകാേളജ്, ��ൻ  
േകാേളജ്, മാടായി േകാർ�േറ�ീവ് േകാേളജ്, പഴ�ി�ടീരം മ�സിയം, ബാ�ർ  ബം�ാവ് 
എ�ിവിട�ളിൽ  �രാവ� �ദർശന�ൾ  സംഘടി�ി�.  ���ാമതിലകം, മലയാ�ർ, 
കേ�ാടി, തി�ർ, ആയിരംെകാ�ി എ�ിവിട�ളിൽ  �രാവ� ഖനന��ം പര�േവഷണ��ം 
നട�ി. 

 
കാ�ബം�ാവ് �ഗശാലാ വ��്    

 
10. പ��ാം പ�തി�ാല�് മ�സിയം �ഗശാലാ വ��്, മ�സിയം കാ�സിൽ  �ര�ാ 

�മീകരണ�ൾ  ഏർെ���ി, ഉരഗ��െട ��കൾ  നവീകരി�, വിവിധ �ഗ�ൾ�് ��കൾ  
നിർ�ി�, തി�വന��ര�ം ���ം ചിൽ�ൻസ് പാർ�് നിർ�ി�, ബാ�റിയിൽ  
�വർ�ി�� 4 വാഹന�ൾ  വാ�ി, മ�് �ഗശാലകളിൽ  നി�ം ��തൽ  �ഗ�േള�ം 
പ�ികേള�ം െകാ� വ�. �ീ ചി�ാ ആർ�് ഗ�ാലറി�് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി�. , 
േകാഴിേ�ാട് ��േമേനാൻ  മ�സിയ�ിൽ  3D തിേയ�ർ  �ാപി�, നാച�റൽ  ഹി�റി മ�സിയം, 
�ി��് െകൗ�ർ, ഇൻഫർേമഷൻ  െകൗ�ർ, േ�ാ�് �ം എ�ിവ നവീകരി�. 

 
�രാേരഖാ വ��്  

 
11. �രാേരഖ വ��് താളിേയാലേരഖക�െട ഡിജി�ൈലേസഷൻ  പ�തിയിൽ  9,93,000 

താളിേയാലകൾ  ഡിജ�ൈലസ് െച� (ഇതിൽ  1,50,000 ��ണ േരഖക�ം 5,11,000 േപ�ർ  
േരഖക�ം 251 മതിലകം േരഖക�ം, 100 ഒ��ക�ം ഉൾെ���).  താളിേയാലേരഖക�ം കടലാസ് 
േരഖക�ം ഉൾെ�െട 3,40,539 അ�ല� േരഖകൾ  ��ിയാ�ി സംര�ി�.  1,57,612 േരഖക�െട 
റഫറൻസ് �ഡിയ ത�ാറാ�ി, വ��്  വ�ി�ർ�ാവിൽ  സ�ാത�� സമര ചരി�മ�സിയ�ം 
ൈവ��് മഹാ�ാഗാ�ി �തിമ�ം �ാപി�.  െപാ�ജന�ൾ�ം 
വിദ�ാർ�ികൾ�മിടയിൽ  �രാേരഖ �ദർശന�ൾ, െസമിനാ�കൾ, ശിൽ�ശാലകൾ  
ഉൾെ�െട 113 �രാേരഖ അവേബാധന പരിപാടികൾ  സംഘടി�ി�. 

 
സം�ാന ചല�ി� വികസന േകാർ�േറഷൻ   
 
12. പ��ാം പ�തി�ാല�് െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ നവീകരി�.  

തി�വന��രം, ��ർ, േകാഴിേ�ാട്, ആല�ഴ എ�ിവിട�ളിെല തിേയ��കൾ  അത�ാ�നിക 
സംവിധാന�� ഡിജി�ൽ  കളർ  കറ�ൻ  �ണി�് �ാപി�. ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ 
േകാം��ിൽ  ഒ� �തിയ ഫിലിം മ�സിയം �ാപി�. 

 
13. പ��ാം പ�തി�ാല�് നട�ിലാ�ിയ കാര��ൾ  എ�� പറ�േ�ാൾ  തെ� സാം�ാരിക 

രംഗ�് െപാ�വി�ം, ആർ�ിേയാളജി, ആർൈ�വ്സ് �ട�ിയ േമഖലകളിൽ   വിേശഷി�ം 
േകരള സ�ഹം ആ�ഹി�� മാ��ൾ   ഇനി�ം ഉ�ാേവ�തായി�ാണ്  ഇരി��ത്. 
േകരള�ിെ�  ആവശ��ൾ�ം  സാധ�തകൾ�ം അ�സരി�� ഒ� മാ�മാണ് 
ഉ�ാേവ�ത്. 
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അധ�ായം 2 
കല�ം സം�ാര�ം -  പതി��ാം പ�തി�െട സമീപനം 

 
2.1 ആ�ഖം 

 
14. േകരള�ിെ� സാ��ിക വളർ��േട�ം വികസന�ിേ��ം ചരി��ിൽ  ഒ� സാം�ാരിക 

�ംശം (Cultural Turn) അഥവാ സാം�ാരിക�ിരിവ് സംഭവി�ാൻ  കാലം പാകമായിരി��. 
സാം�ാരിക രംഗം സ�ദ്ഘടന�െട �ഖ� ചാലകശ�ികളിൽ  ഒ�ായി മാ�� ഒ� 
കാലഘ��ിേല�ാണ് േകരളം നീ��ത്. ഇതിെ� ഫലമായി േകരള�ിെ� െമാ�ം 
സാ��ിക ജീവിത�ി�ം വളർ�യി�ം സാം�ാരിക രംഗ�ി� �ൻപി�ാ� �ാധാന�ം 
വ�േച�ം. 

 
15. ഈ മാ�ം ഒരർ��ിൽ  സാ��ിക വളർ��െട ഭാഗമായി സ�ാഭാവികമായി�െ� 

സംഭവിേ��താണ്. സാ��ിക വളർ� സംഭവി�� �റ�് ആദ�ം �ഷി 
അ�ബ��വർ�ന��േട�ം പി�ീട് വ�ാവസായിക േമഖല�െട�ം ആേപ�ിക �ാധാന�ം 
�റ�െമ�ം േസവന�റക�െട പ�് അതിന�സരി� ് ഉയ�െമ�മാണ്. േകരള�ി�ം ഈ 
മാ�ം വളെരേവഗ�ിൽ  സംഭവി�െകാ�ിരി�കയാണ്. സം�ാന�ിെ� ആഭ��ര 
ഉത്പാദന�ിെ� എ�പത് ശതമാന�ിലധികം ഇേ�ാൾ  സംഭാവന െച��ത് 
േസവന�റകളാണ്. േസവന�റ�െട ഘടനയി�ം മാ�ംവ���്. �ാഥമിക േസവന��െട 
�ാന�് ഉയർ�  �ണനിലവാര���ം താരതേമ�ന �തിയെത� ക�താ���മായ 
(��തല�റ) േസവന�ൾ  രംഗം ക�ട�കയാണ്. ജന��െട േചാദന ഘടനയി�ം (demand 
structure) ഈ മാ�ം �ശ�മാണ്. ��ംബ��െട ഉപേഭാഗെ�ലവിൽ  ഭ�ണ�ി�ം വ��ി�ം 
മ� �ാഥമിക െസൗകര��ൾ�ം   േസവന�ൾ�ം നീ�ിെവ�� പ� സ�ാഭാവികമാ�ം 
�റ�കയാണ്. എ�ാവ�ം ആവശ�െ���� ഉയർ� �ണനിലവാര�� അടി�ാന 
േസവന�േളാെടാ�ം ��തല�റ േസവന��മാണ്.  

 
16. �ാഥമിക ജീവിതെസൗകര��ൾ  ഉറ�ായ ഒ� സ�ഹം ��തൽ  വി�മ�ം വിേനാദ�ം 

കലാസാം�ാരിക അ�ഭവ��ം ആവശ�െ��ക സ�ാഭാവികമാണ്. വിേനാദ വ�വസായ��െട 
വളർ� ഇതി� ��ാ�മാണ്. 

 
17. സാം�ാരിക ഉത്പ���െട േചാദന�ി�ം ഉപേഭാഗ�ി�ം ഉ�ാ�� വിേ�ാടനാ�കമായ 

വളർ���സരി� ് വളരാൻ  േകരള�ിെ� സാം�ാരിക രംഗം സ�മാേണാ എ�ത് 
നിർ�ായകമായ േചാദ�മാണ്. േകരള�ിെ� സാം�ാരിക രംഗം അവസര�ിെനാ�് 
ഉയർ�ിെ��ിൽ  �റ�നി�� ഉത്പ��െള നാം ��തൽ  ആ�യിേ��ി വ�ം. 
�റ�നി�� സിനിമ�ം സാഹിത��ം സംഗീത�ം ന�െട സാം�ാരിക ജീവിതെ� മാ�മ� 
വിപണിേയ�ം ക�ട�ം. �റംേലാക�മാ�� സാം�ാരിക വിനിമയം കാല�മ�ിൽ  
��കതെ� െച�ം. അത് അനിവാര�മായ മാ�ം തെ�യാണ്. പെ�, സാം�ാരിക 
വിനിമയ��െട അതിർ�ികൾ  വ�താ�ക�ം സാം�ാരിക ഉത്പ���െട വിപണി 
ആേഗാളീകരി�െ��ക�ം െച�� �തിയ കാലെ� അഭി�ഖീകരി�ാൻ  േകരളം 
ത�ാെറ��ി�േ�ാ എ�താണ് േചാദ�ം. ഇത് തീർ�യാ�ം ന�െട സം�ാര�ിെ� 
സ�ത�മായ വളർ�െയ മാ�മ� സ�ദ്ഘടന�െട ഭാവിെയ�ം ബാധി�� കാര�മാണ്. 
വിേദശ� നി�� സം�ാരിക ഉത്പ��ൾ  ഇറ�മതി െച��േതാെടാ�ം നാ�ിെല 
ജന��െട സാം�ാരിക ആവശ��െള ��ിെ����തി�ം �റംേലാക�് 
കാ�റ�ി��തി�ം ന�െട സാം�ാരിക ഉത്പ��ൾ� കഴിയണം. അതി�� വലിയ 
സാധ�ത േകരള�ി��്. ന�െട കലാ സാം�ാരിക പാര�ര�ം അ�േ�ാളം 
ൈവവിധ�മാർ��ം സ���മാണ്. പെ�, കാലംെകാ�വ�� മാ��േളാെടാ�ം നീ�ാൻ  
ന� ത�ാെറ��ം ��ായ പരി�മ�ം േവണം. പതി��ാം പ�തി�ാല�് സം�ാന സർ�ാർ  
അ�രെമാ� ത�ാെറ��ിന് േകരള�ിെ� സാം�ാരിക രംഗെ� സ�മാ�ണം. 
േകരള�ിെ� സാ��ിക വളർ��െട ഭാവിയിെല ചാലകശ�ിയാവാ�� സാം�ാരിക 
േമഖല�െട സാധ�തെയ പരമാവധി ഉപേയാഗെ���ാൻ  കഴിയണം.  
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2.2 സാം�ാരിക െപാ�ഇട�ൾ  

 
18. ഒ� കാല�് േകരള�ിെ� സാം�ാരിക െപാ�ഇട�ൾ  ആരാധനാലയ�ൾ  ആയി��, 

�േമണ വായനശാലക�ം െപാ� ൈമതാന��ം മ�ം അവെ�ാ�ം വളർ�. േ���ളിൽ  
േപാ�ം, പാര�ര� കലകൾെ�ാ�ം �േരാഗമന സേ�ശം ഉൾെ�ാ�� നാടക��ം 
കഥാ�സംഗ��ം മ�ം അരേ�റിയി�� ഒ� കാലം അ� വി�രെമാ�മ�. ഓേരാ �ാമ�ി�ം 
ഒേ�ാ ��തേലാ വായനശാലക�ം കലാസമിതിക�ം ഉ�ായി��, അവ ചർ��െട�ം 
സംവാദ�ിെ��ം ൈനസർ�ികമായ കലാവാസന�െട ആവി�ാര�ിെ��ം 
വികസന�ിെ��ം മേതതര സം�ാര�ിെ� േപാഷണ�ിെ��ം ഇട�ൾ  ആയി��. ഇ�് 
േ���ൾ  മി�വാ�ം യാഥാ �ിതികത��ിെ��ം ൈഹ�വവർഗീയത�െട�ം 
േക��ളായി മാറാൻ  �ട�ിയിരി��. അവെയ എ�െന വീ�ം �േരാഗമാനാശയ��െട 
�േ�പണേക��ളാ�ാം എ�് ആേലാചിേ����്. വായനശാലാ സം�ാര�ം 
വികസി�ിേ����്. ഇവ ര�ം ജനകീയമായ ഇടെപട�കൾ  ആവശ�െ���. ഒ�ം സർ�ാർ  

�ൻക�ിൽ  നിർ�ി�െ�� അ�ാദമിക�ം സാം�ാരിക നിലയ��ം  ഉൾെ�� �ാപന��ം 

 എ��കാ�െട�ം കലാകാര�ാ�െട�ം മ�ം �ാരക��ം സ�കാര��ൻക�ിൽ  ഉയർ�വ�, 

ഇ�ം പ� േപാകാ�,  കലാേവദിക�ം െഫൗേ�ഷ�ക�ം സാം�ാരിേകാ�വ��ം നില 
നിൽ��. െപാ�-സ�കാര�സാം�ാരിക ഇട��െട ഒ� �ംഖല �ാേദശിക ജനതെയ 
ഉൾെ���ി ��ി�ാൻ  കഴിയണം. ജി�ാതല�ി�� സാം�ാരിക നിലയ�ൾ  ഉ�ാ��ത് 
ന�ത് തെ�, ഒ�ം �ാമ�ളി�ം െച�പ�ണ�ളി�ം പലതി�ം �േയാജനെ���ാ�� െചറിയ 
െപാ�ശാലകൾ  - �ാക്ൿ  േബാ�കൾ- നിർ�ി�ണം. ഇവിെടെയ�ാം ആ�നിക 
തിേ��ർെസൗകര��ൾ  ഉ�ാകണം. ഇവ �നിസി�ൽ- പ�ായ�് തല�ിൽ  തെ��� 
�ൻക�ിലാണ് ഉ�ാേക�ത്. അവിട�ൾ  നാടക�ൾെ�� കലക�െട�ം ചർ�ക�െട�ം 
േക��ൾ  ആകണം. അ�െന ഉ�ാ�� ഗായക സംഘ�ൾ�ം നാടക സംരംഭ�ൾ�ം 
മ�ം േകരളം ഉടനീളം സ�രി� അവതരണ�ൾ  നട�ാ�� സാ��ിക പി�ണ 
നൽകണം. ഇത് �െറ ടിെ��് പിരിവി�െട�ം �റ� സ�ിഡികളി�െട�ം ഉ�ാ�ാ��േത 
ഉ�. െക�ിട�ൾ  ഉ�ാ��തിേന�ാൾ  �ധാനം അവിട�ളിൽ  സാം�ാരിക �വർ�നം 
നട�ക എ�താണ്. അതി� �ാേദശികമായ ��ാ�കൾ  ഉ�ാേയ തീ�. �ാേദശികമായ 
പാര�ര�കലക�ം ഇവിട�ളിൽ  അവതരി�ി�ാ��താണ്. ഒ�ം ചി�-ശിൽ� �ദർശന��ം 
ആകാം. ഇത് വർഗീയതെയ സർ�ാ�കസാേഹാദര��ി�െട േനരിടാ�� അവസരം �ടി 
ആ�ം. ഇ�ിെന ഉ�ാ�� നാടക-ചി�- ഗാനാദിക�െട ജി�ാതല�ി�� ഉ�വ��ം 

ആകാ��താണ്.  ന�െട നേവാ�ാന�ിൽ  വലിയ പ�് വഹി� നാടകം, ജനകീയ സംഗീതം 

 ഇവ� �േത�കം ഊ��ം േ�ാ�ാഹന�ം നൽേക�താണ്. 
 

2.3 പാര�ര� സംര�ണം 

 
19. ഇതിൽ  പല കാര��ൾ  ഉൾെ����്  
 
2.3.1 നിലനിൽ�� മ�സിയ��െട�ം മ�ം േപാഷണം 

 
20.  തി�വന��ര�ം വയനാ�ി�ം െകാ�ിയി�ം മ��� മ�സിയ�ൾ  ഭംഗിയായി ��ി�ക�ം 

�ന:സംഘടി�ി�ക�ം േവണം. മ�സിയ വി�ാനീയം അറിയാ�� ആ�കെള അതിന് 
�മതലെ���ണം.നിലവി�� �ധാനെ�� എ�ാ മ�സിയ��ം അ�ാരാ� 
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ണം. വിദ� സമിതി�െട േമൽേനാ��ിൽ  ശാ�ീയമായി മ�സിയം 
സ�ീകരി�ണം.  ക�േറ�ർമാ�െട േന�ത��ിൽ  മ�സിയ�ളിൽ  എ�ിബിഷൻ  
സംഘടി�ി�ണം. 

 
2.3.2 �തിയ മ�സിയ�ൾ  
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21. വിേ�ജ് മ�സിയ�ൾ , നഗരമ�സിയ�ൾ , കരെകൗശല മ�സിയ�ൾ  എ�ി�െന 
ജീവിതൈശലി�മായി ബ�െ�� മ�സിയ��െട ഒ� �ംഖല സം�ാരെ��ം സാം�ാരിക 
�റിസെ��ം ഒേര സമയം സഹായി�ം. സം�ാനടി�ാന�ിൽ  മാരിൈടം മ�സിയം 

േപാെല ന�െട നാവികപാര�ര�െ� �ദർശി�ി�ാ�� ഇട��ം നിർ�ി�ാ��താണ്. 
ആ�ർേവദ പാര�ര��ം ഈ രീതിയിൽ  �ദർശനം അർഹി���്. േകരള�ിെ� ��- 
ൈജന പാര�ര��ൾ�ം �േത�ക �ാനം നൽകണം.  

 
2.3.2 എ��കാ�െട�ം കലാകാര�ാ�െട�ം �ാരക��െട�ം പ�ിക ത�ാറാ�ൽ   
 
22. െപാ��ം സ�കാര��മായ എ��കാ�െട�ം കലാകാര�ാ�െട�ം �ാരക��െട ഒ� 

രജി�ർ  ഉ�ാ�ക�ം അവിട�ളിൽ  വായനശാലകൾ , രംഗാവതരണ�ൾ  �ട�ിയവെയ 
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം േവണം. അവെയ അത� ക��ണി�ിെയ തെ� എ�്പി�കയാ�ം 
ഉചിതം. അവ ത��െട അഭിമാന േക��ളാെണ� േബാധം ആ �േദശെ� ജനത�് 
ഉ�ായാൽ  അവ സംര�ി�െ��ം. േമാേ�ാവിെല ��ിൻ  മ�സിയ�ം മ�ം േപാെല അവെയ 
വിേനാദസ�ാരികെള ആകർഷി�� രീതിയിൽ  സംവിധാനം െച�ാൻ  കഴി�ം. 
കെ����തികൾ , �തികൾ , �തിക�െട ശി�-ചി� ആവി�രണ�ൾ , േഫാേ�ാകൾ , ആ 
കാലെ��റി�� �ശ�ാവി�ാര�ൾ  �ട�ിയവ അവിട�ളിൽ  ഉ�ാകണം. 

 
 2.3.4 ആർ�്  ഗാലറികൾ   
  
23. �ീചി� ആർ�് ഗാലറി, നാ�ിയർ  മ�സിയം, �ട�ിയവെയ �നസംഘടി�ി�ണം. �ഗശാല�ം 

മ�സിയ�ം ര� തരം ധർമ�ൾ  ആണ് അ��ി��ത് എ� േബാധ�േ�ാെട േവണം ഇത് 
െച�വാൻ. ജി�ാ സാം�ാരികേക��ളിൽ  േവ�� വിശാലമായ ആർ�്  ഗാലറികൾ , ��്  
േഷാ�കൾ , അവതരണ �ല�ൾ  , േകാഫീ േഷാ�കൾ  �ട�ിയവ ഉ�ാകണം. �ധാന 
നഗര�ളിൽ  ആ�നികകല�െട ഗാലറികൾ  േവണം. ചി�കാരൻമാർ�ം ശിൽ�ികൾ�ം 
െറസിഡൻസികൾ , േ�ാളർഷി�കൾ  �ട�ിയവ�ം ലഭ�മാ�ണം. കലാചരി�ം, 
കലാനി�പണം ഇവയി�ം െഫേ�ാഷി�ക�ം പരിശീലന ശി�ശാലക�ം ഉ�ാവണം. 

 
2.3.5 സംര�ിത ചരി��ാരക��െട പരിപാലനം  
 
24. �ഹകൾ , േകാ�കൾ , െകാ�ാര�ൾ  �ട�ിയ ചരി��ാരക��െട ഒ� വലിയ നിര ന���്. 

170- േലെറ സംര�ിത �ാരക�ൾ  തെ� ഉ�്. ഇവ പല�ം �മാഫിയക�ം സാ�ഹ�വി���ം 
കേ��� അവ� ഇ��്. ഇ� തടയാൻ. �രാവ�സംര�ണം േവ�� �ല�െള 
സംബ�ി� ് തി�െപ��ാൻ  അടിയ�ിരമായി ഒ� �ിരം സർേവയെറ നിയമിേ��താണ് . 
ഒ� സർേ� ആദ�ം നട�ണം. ന�െ�� �മി തിരി�പിടി� സംര�ി�ണം ഇവ� ��മതി�കൾ  

പണിയണം.  ലാൻഡ്  േ��ിംഗ് െച�ണം..ഇതി�� ഫ�്  അപര��മാെണ�ിൽ  വിേനാദ 
സ�ാര വ��ിൽ  നി�ം വകയി��ാൻ  കഴി�ം. അതിന് വിവിധ പ�തികൾ  ഉ�്. 

 
25. �രാവ� �ാരക�െള സംര�ി�ാൻ  േയാഗ�ത���ം പരിശീലനം സി�ി��മായ 

എൻജീനീയർമാ�ം കൺസർേവ�ർമാ�ം ആവശ�മാണ്.ഇതിെ� അഭാവം ഇ�് 
വ��ിൽവളെര��്. �രാവ� സംര�ണ�ിന് ഈ രംഗെ� വിദ�ൻമാരായ  
എൻജീനീയർമാെര െതരെ���് അവർ�് പരിശീലനം നൽകി സംര�ണ േജാലികൾ  
വിഭജി� ് നൽകണം. �ാമ�ളി�ം ജി�കളി�ം ഗേവഷണ�ി�ം പര�േവഷണ�ി�ം ഫ�ം 
േയാഗ�ത��വെര�ം നിയമി�ണം. �രാവ� ഗേവഷണം സംബ�ി� ്സാേ�തിക േയാഗ�ത 
േനടിയ ധാരാളം േപർ  േകരള�ി�െ��ി�ം അവെര വ��ിൽ  നിയമി�ി�ി� . അതി�പകരം 
ബി�ദ�ം ബി�ദാന�ര ബി�ദ���വർ�് േ�ാേമാഷൻ   നൽകിയാണ്  �ധാന ത�ികകളിൽ  
നിയമനം നട��ത്. ഈ പതിവ് ശരിയ� . പകരം സാേ�തിക േയാഗ�ത��വെര വ��ിൽ  
നിയമി�ാൻ  നടപടി േവണം. അേതാേടാ�ം ഇവ�് േവ� ഫ�ം  സർ�ാർ  അ�വദി�ണം . 
സാേ�തിക േയാഗ�ത��വ�െട േന�ത��ിൽ  ജി�കളി�ം ചരി��ധാന���   
�ല�ളി�ം ഓേരാ വർഷ�ം പര�േവഷണം നട�ണം .  
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26. പല സംര�ണ �േദശ��െട�ം �ിതി ദയനീയമാണ്.അവിേട�് ന� വഴികേളാ �ാഥമിക 

സൗകര��ി��  ഏർ�ാ�കേളാ ഇ�. ഇതി� പരിഹാരം കാണണം. �രാവ�വ��ം വിേനാദ 
സ�ാരവ��ം േചർ�് �ാരക�ൾ  സംര�ി�ാ�ം അവിെട പ� പിടി�ി�ാ�ം നടപടി 
സ�ീകരി�ണം. ഈ രംഗെ� പരിപാലന�ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല എൻ.എസ്.എസ്   
വിഭാഗെ� ഉപേയാഗി�ാ��താണ് .    

 
27. �രാവ� വ��ിെ� �വ൪�നം കാര��മമാ��തിനായി വിദഗ്ധ പഠനം നട�ി ഒ� 

പ�തി �പേരഖ ത�ാറാ�ണം.  വ��ിെ� ഘടനയിൽ  വ�േ�� മാ���ം �തനമായി 
ആവി�രി� ്നട�ിലാേ�� പ�തിക�ം ത�ാറാ�ണം.   

 
28. െപാ�ജന��െട ൈകവശ�ളള �രാവ���െട ഒ� േഡ�ാ േബസ് ത�ാറാ�ാ�ം 

സംര�ണം ആവശ��ളളവ സ൪�ാ൪ വാ�ി സംര�ി�ാ�ം നടപടി ഉ�ാകണം.  �രാവ� 
വ��ിെ� മ�സിയ�ൾ  �തന സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗെ���ി അ�ാരാ� 

നിലവാര�ിേല�് ഉയ൪�ണം.  �രാവ� മ�സിയം �ിതി െച�� �േദശെ� ചരി� 

�രാവ� �ാധാന�ം �കടമാ�� വിധ�ിൽ  മ�സിയം സ�ീകരി�ണം.   
 
29. ചരി� �ാരക��ം സംര�ിത �ാരക��ം സംര�ി�ണെമ� സേ�ശം ജന�ൾ�് 

ന�ണം.  
 
30. ചരി� �ാരക��െട സംര��ിനായി േദശീയ അ�൪േദശീയ വിദഗ്ധ �ാപന��മായി 

േച൪�് േ�ാജ�് ത�ാറാ�ണം. 
 
31. സംര�ണ-വികാസ�ൾ�്  സാേ�തിക വിദഗ്ധ�െട�ം വാ�ശിൽ�ിക�െട�ം �രാവ� 

വിദ��െട�ം എ�ിനിയർമാ�െട�ം   ഒ� സംഘെ�  നിയമി�ണം. സം�ാന�് 
ചരി��ാധാന����ം 100 വർഷം കഴി��മായ െസ��റിേയ�്  മ�ിരം  ഉൾെ�െട�� 
െക�ിട��െട സംര�ണ �മതല �രാവ� വിദഗ്ധ�ാ�െട സംര�ണ �മതലയിൽ  വരണം . 
�റ് വർ ഷ�ി� താെഴ�� ചരി� �ാധാന��� െക�ിട�െള�ം �ല�െള�ം 

സംര�ി�ാൻ  “െഹറിേ�ജ് ആ�്” എ��ം േവഗം പാ�ാ�ണം .  
 
2.3.6 ജംഗമപാര�ര��ിെ� േ�ാ�ാഹനം, പരിശീലനം, ശിൽ�ശാല �തലായവ 

 
32. ന�െട ജംഗമപാര�ര���ം (intangible heritage) ഇ� തെ� �ധാനമാണ്. ആ രംഗ�് 

ആവശ�ം നാേടാടി�ലകളി�ം കരെകൗശലവിദ�കളി�ം �ാ�ി�ൽ  കലകളി�ം �വർ�ി�� 
സാ��ിക ഭ�ത ഇ�ാ� കലാകാര�ാർ�ം കലാകാരികൾ��� �ാ�കൾ , ഇ�രം 
കലകളി�ം സാ�ദായിക സാേ�തികവിദ�കളി�ം െച��ം �ത�� പരിശീലനം, 

അവതരണസൗകര��ൾ  ഇവയാണ്. സാം�ാരിക �ാപന��െട  നട�ി�കാർ�് 
സാം�ാരിക ഭരണ നിർ�ഹണ�ിൽ  പരിശീലനം നൽകാൻ  വിദഗ്ധെര ഉൾെ���ി 
ശിൽ�ശാലകൾ  സംഘടി�ി�ണം. 

 
 
 
 
2.3.7 ചരി� േരഖക�െട ഡിജി�ൈലേസഷൻ   

 
33. 1963ൽ  �പീ�തമായ �രാേരഖാവ��ിെ� ൈകവശ�� േരഖകൾ  ചരി� പഠന�ിന് 

�ധാനെ��താ��. േകരള�ി� �റ�നി�ം േകരളെ� സംബ�ി� േരഖകൾ  
ഇവിേടെ��ി�ാൻ  സാധി�ി�ി�. തി�വന��രെ� ആഫീസി� �റെമ എറണാ�ള�ം 
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േകാഴിേ�ാ���  ആഫീ�കളിൽ  അേനകം �രാേരഖാ േശഖരം ഉ�്. കെ����തികൾ , 
പഴയ ആ�കാലിക�ൾ , ചരി�േരഖകൾ  �ട�ിയവ�െട ഡിജി�ൈലേസഷൻ  ഉ�ാകണം.  

 
34. ചരി� രചന�് ആവശ�മായ അ�ല� സ��കളായ താളിേയാലേരഖക�ം 

കടലാ�േരഖക�മാണ് സം�ാന �രാേരഖ വ��ി��ത്. ��ാ�് പഴ����ം 
�േറാപ�ൻമാ�െട വരവി� േശഷം ഐക�േകരളം വെര�� സംഭവ�ളിേല�് െവളി�ം 
വീ���മായ ഈ താളിേയാലക�ം കടലാ�്  േരഖക�ം അടിയ�ിരമായി       
ഡിജി�ൈലസിംഗ് നട�ണം. ഇതി�� ഫ�്  അ�വദി�കേയാ മ�് ഏജൻസികളിൽ  നി�ം 
ലഭ�മാ�ാൻ  നടപടി സ�ീകരി�കേയാ േവണം. ഐക�േകരള�ിെ� വ� �ബിലി 
ആേഘാഷി�� ഈ സമയ�് ന�െട ൈകവശ�� ഈ േരഖകൾ  നിർബ�മാ�ം 
ഫല�ദമായി  ഉപേയാഗി�ാൻ  പ�� വിധ�ിലാ�ണം.  

 
35. േകരളെ� സംബ�ി� ് ഇ���ക�ം �റ��� േരഖകേളാ അവ�െട പകർ�കേളാ 

സം�ാന �രാേരഖ വ��ിേല�് ലഭ�മാ�ാൻ  നടപടി േവണം.  
 
36. �രാേരഖ വ��് കാേലാചിതമായി പരി�രി� ്ഈ രംഗ�� വിദ��ാെര  നിയമി� ്ഗേവഷണ 

സൗകര�ം വർധി�ി�ണം .ഗേവഷകർ�്  വിവരം ന�ാൻ   ത� ഉേദ�ാഗ�ൻമാെര ഓേരാ 
�ല�ം നിയമി�ണം .ഓേരാ വർഷ�ം എ� ഗേവഷകർ  വ��ിെ� സഹായം േതടിെയ�ം 
അവർ  നട�� ഗേവഷണം എ�ാെണ�ം സർ�ാരി� റിേ�ാർ�് നൽകണം. 

 
37. �രാേരഖ വ��ിെന സം�ാന സർവകലാശാലക�മായി ബ�െ���ണം. േകാേള�കളിെല  

വി��ാർഥികൾ  �േത�കി� ് ചരി�വി��ാർഥികെള ഈ വ��മായി ബ�െ���ി നട�� 
പഠന�ിന് �േത�ക മാർ�്  ന�ാൻ  സർ�കലാശാലകേളാട് അേപ�ി�ണം. 

 
38. േലാകെ� ഏ��ം വലിയ താളിേയാലേശഖരമാണ് �രാേരഖാവ��ിെല മതിലകം േരഖകൾ . 

എ.ഡി. 1378-1728 വെര�� േരഖകൾ  “�ധാന മതിലകം േരഖകൾ ” എ� േപരിൽ  മഹാകവി 
ഉ�ർ  ത�ാറാ�ിയ ��കം �രാേരഖ വ��് തെ� �ന:�സി�ീകരി�ി��് . എ�ാൽ  ��ര 
ല�ം േരഖകളാണ് ഇതി��ത് . ഇത് മലയാ��ം തമി�ം േചർ�ാണ് എ�തിയി��ത്. 
ഇതിെല ചില ഭാഷ�ം �ിപ്�ം ഈ രംഗ��വർ�േപാ�ം മന�ിലാ�ാൻ  �യാസമാണ്. 
ഇതി� പരിഹാരം കാണാൻ  വിദ�െര െകാ�് പഠനം നടേ��താണ്.ഇതി� പരിശീലനം 
െകാ��ാൻ  കഴി��വെര വ��ിൽ  െകാ�വരണം. 

 
39. മതിലകം േരഖകൾ  ഡിജി�ൈലസ് െച�ാൻ  വ��ിന് സാധി�ി��്. എ�ാൽ  അത് ലിപിമാ�ം 

നട�ാ�ം അത് ശരിയാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാ�ം കാര�മായ സംവിധാനം ഇെ�� 
പറേയ�ിവ�� . ലിപിമാ��ി�  കരാറടി�ന�ിൽ  ��് േപെരയാണ് ആെക 
നിയമി�ി��ത്. അവെര�െ� �ിരെ���ാൻ  േപാ�ം ഇേത വെര കഴി�ി�ി� . മാ�മ�  
ഈ ��േപർ  �റ് വർഷം �വർ�ി�ാ�ം മതിലകം േരഖകൾ  ലിപിമാ�ം നട�ാൻ   പ�ി� . ഈ 
��േപെര �ിരെ���ക�ം ഈ രംഗ�് എ��ം േവഗം ��തൽ  ആ�കെള നിയമി�ക�ം 
ലിപിമാ�ം പരിേശാധി�ാൻ  വിദഗ്ധ സമിതിെയ നിേയാഗി�ക�ം  േവണം.  

 
40. �രാേരഖ വ��് �െറ വർഷ�ളായി �െറ ന� ചരി� ��ക�ൾ  �സി�ീകരി���്. അത് 

ചരി� പഠന�ി� സഹായകമാണ്. എ�ാൽ  േരഖക�െട അടി�ാന�ി�� 
ഗേവഷണ��ക�ൾ  �സി�ീകരി�ാൻ   നടപടി േവണം .ഇ�രം ��ക�ൾ  ത�ാറാ�ാ�ം 
ഗേവഷകെര വ��് �മതലെ���ണം . അവർ�് �തിഫലം െകാ��ാൽ  ഗേവഷണ 
��ക�ൾ   വ��ിന് �സി�ീകരി�ാൻ  കഴി�ം. �ൻ പ് ഉ�ായി�� �േപാെല 

“ആർൈ�വ്സ് ന�സ്  െല�ർ  ” �സി�ീകരി�ാൻ  നടപടി േവണം. 
 
41. �രാേരഖക�െട  �ദർശനം, വ��ിക�െട ൈകവശം ഉ�വ ഏെ���ൽ , ൈപ�ക സംര�ണ 

പഠനം, വിദ�ാർഥിക�െട ഇടയിൽ  �രാേരഖകെള  സംബ�ി�� �ചാരണം എ�ിവ വ��് 
ഏെ���് നട���് .എ�ാൽ  ഇതിെനാ�ം ആവശ�മായ �ാഫ്  വ��ി�ി� . ഡയറ��ം 
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അസി��്  ഡയറ��ം �ടാെത െഹഡ് ഓഫീസി�ം ��് േമഖലാ ഓഫീ�കളി�മായി അ� 
���മാ�ം നാല് ആർെ�വി�ക�ം  ഏതാ�ം അസി��്  ആർെ�വി�ക�മാണ്  
ആെക��ത്. എഡിേ�ാറിയൽ  ആർെ�വി�ീെ��ം കൺസർേവ��െട�ം  ത�ിക ഒഴി� 
കിട��. അടിയ�ിരമായി  ഭരണപരി�ാര വ��ിെന െകാ�് പഠനം നട�ി വ��ിൽ   �തിയ 
ത�ികകൾ  ��ിേ��താണ്. 

 
42. വെ���്, േകാെല��്, മലയാ�  എ�ിവ സംബ�ി� ്ജീവന�ാർ�് പരിശീലനം നൽകണം. 
 
43. മതിലകം േരഖകൾ  ഉൾെ�െട��വയിൽ  കാ�� പഴയ മലയാളം വാ�കൾ  ഉൾെ���ി 

ഒ�   നിഘ�  �സി�ീകരി�ാൻ  മലയാളം സർവകലാശാലേയാട് അേപ�ിേ��താണ്. 
 
44. �രാേരഖ പഠനം, ൈപ�കം  എ�ിവ പാഠ��ക��െട  ഭാഗമാ�ണം. 
  
45. ക��ണി�ി ആർൈ�വ്സ്, താളിേയാല േരഖകൾ  ഉൾെ�� ആർൈ�വ്സ് മ�സിയം 

�ാപി�ൽ, അ�ാരാ� തല�ി�� േരഖക�െട ഉ�ട�ം, ൈകമാ� പ�തി, 
��ഖവ��ിക�െട ൈകെയാ�്   മ�സിയം, ൈവ�െ� സ�ാത� സമര മ�സിയം �ട�ി 
വ��് നട�� പ�തികൾ�് സർ�ാർ  ��തൽ  സഹായം നൽേക�താണ്. 

 

46. എ��കാെര�ം കലാകാര�ാെര�ം �റി�� േഡാക�െമ�റിക�െട�ം  െപർേഫാമൻ�ക�െട 
ഡീ വീ ഡിക�െട�ം േശഖരം േവണം. ഒ�ം ന�െട തന� സംഗീേതാപകരണ�ൾ , ചമയ�ൾ , 
കരെകൗശലവ��ൾ  �ട�ിയവ�ം േശഖരി�െ�ടണം. അ�െന ഒ� േകരള സം�ാര 
മ�സിയം ഉ�ാ�ണം. ഇതിെ� തെ� ഭാഗമായി വിട�രട�� ഒ� എഡിേ�ാറിയൽ  
േബാർഡ് േകരള�ിെ� �ഹ�ായ ഒ� സാം�ാരിക ചരി�ം നിർ�ി�ണം. അതിെ� 

രീതിശാ��ം ഉ�ട��ിെ� �പേരഖ�ം �മ�ം  മ�ം ശിൽ�ശാലകളി�െട �പെ���ണം.  

    

2.3.8 കലാകാര�ാ൪�ം കരകൗശല വിദഗ്ധ൪�ം ജീവേനാപാധി  

 
47. �ാമീണേമഖലകളിെല കലാകാര�ാ൪�ം കരകൗശല വിദഗ്ധ൪�ം ജീവേനാപാധി 

കെ���തിനായി ഒ� പ�തി ആവി�രി�ണം.  അതിനായി അവ�െട 

കലയി�ളള/കരകൗശലവിദ�യി�ളള ൈവദഗ്ധ�ം വികസി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ  

സ�ീകരി�ണം.  ഒ�ം കലാകാര�ാ൪�് കലാപരിപാടികൾ  അവതരി�ി��തി�ളള 
അവസര�ം കരകൗശല വിദഗ്ധ൪�് അവ�െട ഉ���ൾ  വി�ന നട��തി�ളള 

അവസര�ം ലഭ�മാ�ണം.  ൈന�ണൃ വികസന�ം വിപണന�മായിരി�ണം ല��ം. 

 
48. േകരള സം�ാരെ� �തിഫലി�ി�� �വനീ�കൾ  �പക�ന െച�് ഉ�ാദി�ി� ്

വിപണിയിെല�ി�ാ൯ കഴിയണം.  വിേനാദ സ�ാര േക��ളിൽ  �വനീ൪ വി�ന�ായി 

സംവിധാനം ഒ��ണം.  �ാേദശികമായി കരകൗശല വിദഗ്ധ൪�് ഇത് ഒ� 

ജീവേനാപാധിയായി മാ�ം. 

 

 
2.3.9 സാം�ാരിക ൈപ�ക�ാമ�ൾ  
 
49. േകരള�ിെ� ൈപ�കമായ �ാമ�ൾ  സംര�ി��തി�ം ആ �ാമ�ളിൽ  ഉത്പാദി�ി�� 

ഉത്പ��ൾ�് േലാക �� േനടിെകാ���തി�ം നടപടികൾ  ഉ�ാകണം.  വിവിധ 
ജി�കളി�ളള വ�ത���ളായ �ാമ��െട പാര�ര�ം നിലനി൪��തി�ം 

സംര�ി��തി��ളള പ�തി ത�ാറാ�ണം. 
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2.4 ഉ�വ�ൾ   

 
50. വർഗീയ �വീകരണം തടയാ�� ഒ� �ിയാ�കമായ മാർ�ം മേതതരമായ ഉ�വ�ൾ  

ആണ്. ഇേ�ാൾ  തെ� ന��് ചി�കല�െട ഒ� ബിനാെല ഉ�്, അ�ർേദശീയ 
ചല�ിേ�ാ�വ�ം നാടേകാ�വ�ം ഉ�്, ധാരാളം ഒ��ം ആവശ��� ഇവ ര�ം ര� 
വർഷ�ിൽ  ഒരി�ൽ  മാറി മാറി ആ�ാ��താണ്. ഇവെ��ാം ന� ഒ� അ�ാദമിക് ഘടകം 
�ടി ഉ�ാേക�താണ്- ചർ�കൾ , സംവാദ�ൾ , അഭി�ഖ�ൾ , െസമിനാ�കൾ  �ട�ിയവ. 

 
51. സംഗീത�ി�ം ഇ�ര�ിൽ  ഒ� ൈദ�വാർഷിക- അ�ർ േദശീയ ഉ�വം ഉ�ാ��ത് 

ന�ാ�ം, അതിൽ  പാ�ാത��ം െപൗര���മായ �ാസി�ൽ , നാേടാടി, േപാപ് , �തിേരാധ 
സംഗീതം �ട�ിയവെ��ാം �ാതിനിധ�ം ഉ�ാകണം. കലകളിെല േ�ണീ �മം (hierarchy) 
േചാദ�ം െച�െ�ടണം. 

 
52. േവെറാ� ഒ� േകരേളാ�വമാണ്. ഇതിൽ  േകരളീയകലകൾ  - നാേടാടി�ം �ാസി��ം 

ആദിവാസികലക�ം എ�ാം- �തിനിധാനം െച�െ�ടണം. ഇത് എ�ാ വർഷ�ം 
ആകാ��താണ്. നാടക�ി�ം ഇതിൽ  �ാനം നൽകാ��താണ്. േകരേളാ�വം 
സാം�ാരിക വ��ിെ�  േന�ത��ിൽ  സാം�ാരിക �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട 
സംഘടി�ി�ണം 

 
53. സംഗീേതാ�വ�ം േകരേളാ�വ�ം സംഗീതനാടക അ�ാദമി�െട െപാ� �മതലയിൽ  

�േത�ക സമിതികൾ  �പീകരി� െച�ാ��താണ്. േക� അ�ാദമി�െടേയാ സാം�ാരിക 

വ��ിെ�േയാ സഹായ�ി�ം �മി�ാ��താണ്.    
 
54. ന��് ഇേ�ാൾ  വലിയ സാഹിേത�ാ�വ�ൾ  ഇ�. ഉ�വ സ�കാര�സംരംഭ�ൾ  ആണ്. േകരള 

സാഹിത� അ�ാദമി�െട ആഭി�ഖ��ിൽ  �േത�ക സമിതി �പീകരി� േക� സാഹിത� 

അ�ാദമി�െട സഹകരണേ�ാെട ഒ�  വാർഷിക ഇ��ൻ  സാഹിേത�ാ�വം ആ��ണം 

െച�ാൻ   കഴി�ം. ഓേരാ വർഷ�ം ഓേരാ തീം – �േമയം - ഇതി� ഉ�ാകാം. വായനകൾ , 
അഭി�ഖ�ൾ , സംവാദ�ൾ , ചർ�കൾ , �ഭാഷണ�ൾ  സാഹിത�ബ��� സിനിമകൾ  

ഇവെയ�ാം ഉ� ഒ� �ിദിന സംഭവം ആകാം അത്. എ�ാ ഉ�വ�ൾ�ം  �േത�ക �ക 
അ�ാദമി ബജ�കളിൽ  ഉൾെ�ാ�ി�ണം. 

 
55. ന�നപ�, പി�ാ� വിഭാഗ�ൾ, ആദിവാസികൾ, ഭാഷാന�നപ��ൾ 

എ�ിവെരേ�ാെലതെ� ഇ�് �േത�ക പരിഗണന അർഹി�� ഒ� വിഭാഗമാണ് 
ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളികൾ. ഇവർ�ം ന�േട�േപാെല സ��മായ 
കലാസാം�ാരികസ���േ�ാ. ഇവ�െട കലാേമളകൾ സംഘടി�ി�ണം. സാം�ാരിക 
വിനിമയ പരിപാടികൾ േപാെല അവർ���ിൽ ന�െട കലാസാം�ാരിക പരിപാടിക�ം 
അതരി�ി�ാം. ആ സാം�ാരിക സമന�യം േലാേകാ�രമായ ഒ� മാ�കയായി മാറാം 
എ�തിന�റം അവ�െട കട�വരേവാെട അവ�മായി തേ�ശിയസ�ഹം ചിലയിടെ��ി�ം 
ഏ�����ം അവെര സംശയേ�ാെട കാ���ം പലകാര��ി�ം അവെര 
അക�ിനിർ���െമാെ�യായ സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�ം ഉപകരി�ം. ഇ�ാര��ിെല ന�െട 

സ�ചിതമായ കാ��ാ� മാ�ി സ�ഹെ� ഉയർ�ാ�ം ഇ� സഹായി�ം. 
 
56. �ീകൾ�ം ��ികൾ�ം �േത�ക ഉ�വ�ൾ  േവണം. അവയിൽ  എ�ാ കലാ-സാഹിത� 

വിഭാഗ�െള�ം ഉൾെ���ാം - നാടകം, സിനിമ, സാഹിത�ം, ചി�കല, ശിൽ�കല ഇവെ�ലാം 
അവയിൽ  �ാതിനിധ�ം ഉ�ാകണം. ഇവ �ടാെത െചറിയ �ാേദശിക ഉ�വ��ം 
േ�ാ�ാഹി�ി�ണം. 

 
2.5 ഭാഷ 
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57. മലയാളെ��ം മ� േകരളഭാഷകെള�ം �റി�� ശാ�ീയഗേവഷണം, നവവി�ാന 

സംേവദന�ിന്  ഉത�� തരം വാ�ക�െട സ�ാഭാവിക �പീകരണ�ം അതി� സഹായി�� 
തർ�മക�ം, ഭാഷാപ�ിത�െട അ�ർേദശീയ സേ�ളന�ൾ , ഗേവഷണ �ബ��ൾ�് 

ധനസഹായം,  വിവിധ വിഷയ�ളിൽ  ഗേവഷണ �സി�ീകരണ�ൾ ,മ� �ാവിഡ 
ഭാഷക�മാ�� താരതമ� പഠന�ൾ  ഇവ മലയാള സർ�കലാശാല, ഭാഷാ ഇൻ�ി���് എ�ീ 
�ാപന�ൾ  സഹകരി� െച�ണം. െല�ി�ൻ , എന്ൈസേ�ാപീഡിയ ഇവയിൽ  ഏെത�ി�ം 
ഒ�ിെ� കീഴിൽ  െകാ�വരാ��േത��. ഭാഷാ ഇൻ�ി���ിെ� കഴി� പ�് വർഷെ� 

 �വർ�ന�ൾ  ഒ� ക�ീഷൻ  പരിേശാധി�ണം. അത് അ�സ�മായ കാര��ൾ- 
സാഹിത� അ�ാദമി�ം മ�ം െച�ാ��വ- െച��ത് നിർ�ണം. വി�ാനൈകരളി�െട 

നിലവാരം ഉയർ�ണം. അതിെല േലഖന�ൾ�്  പിയർ  റിവ� സ�ദായം ഏർെ���ണം. 
 
58. ബ��ഖ�ം വിേക�ീ�ത�മായ ഭാഷാസാേ�തിക വിദ�ാവികസനം േ�ാ�ാഹി�ി�ണം. 

 അതി� ഒ� നയം �പെ���ണം. ഇതിൽ  ഭാഷാസ�ഹ�ി�ം ഭാഷാവിദ�ർ�ം വ�വസായ 

സംരംഭകർ�ം  സഹകരി�ാൻ  സാധി�ണം. ഭാഷാ ക���ിംഗ് നട�ാ�ാ��  വിദഗ്ധ 
സമിതി�ം വിവിധ ഭരണരംഗ�ളിൽ  അത് �േയാഗി�ാ�� സംവിധാന��ം 
വികസി�ി�ണം. നവ സംേവദേനാപകരണ�ളിെല�ാം (ക���ർ , െമാൈബൽ  േഫാൺ , 

അതി��ിെല ആ�്ളിേ�ഷ�കൾ , കിന്ഡിൽ  �ട�ിയവ)   മലയാളം ഉപേയാഗി�ാൻ  
കഴിയണം. സർ�ാരിെ� നിലവി���ം വരാനിരി���മായ േസാ�്  െവയ�കൾ  എ�ാം 
മലയാളഭാഷ ഉപേയാഗി�ാ�� വിധ�ിൽ  ആ�ി ജന�ളിൽ  എ�ി�ണം. �തിയ, 
മലയാള�ി� േച�� രീതിയി�� െവബ് ൈസ�ക�ം പണം അട�ൽ  സംവിധാന��ം 
മലയാള�ിൽ  ലഭ�മാകണം. �തിയ ക�പി���ൾ  എ�ാം ജനറൽ  ഓ�ൺ  

ൈലസൻസിംഗി� വിേധയമാ�ി ജന�ൾ�്  നൽകണം.  യ�ാ�േയാജ�മായ മാനകീകരണം, 
ലിപിചി�ീകരണം (Calligraphy), വിവർ�ന വികസനം , �ണിേ�ാഡ് ലിപി വികസനം, പലതരം 
െസർ�കൾ , ഡിജി�ൽ  നിഘ��ൾ , െ�ൽ  െച�് , �ാമർ  െച�് , ഡി�ാ േഫാൺ , കാ��ം 
േകൾവി�ം ഇ�ാ�വർ�് ഉത�� സാേ�തികവിദ�കൾ  ഇവിെടെയ�ാം �� െചേ����്. 
സ�കാര�മായി ഈ രംഗ�ളിൽ  നിസ�ാർ�മായി �വർ�ി�� ധാരാളം വ��ിക�ം 
സംഘടനക�ം ഉ�്, അവ�െട സഹകരണം ഉറ�ാ�ണം. സർ�കലാശാലകളിൽ  
ഭാഷാസാേ�തികവിഭാഗ�ൾ  �ട�ണം. പാഠ��ക��ം പഠനസാമ�ിക�ം ഇലേ�ാണിക് 
�പ�ിൽ  ലഭ�മാ�ണം, സർ�ാർ  ജീവന�ാർ�് ഭാഷയിൽ  സാേ�തിക പരിശീലനം 
നൽകണം. എ�ാ ഭരണകാര���ം നിയമകാര���ം മലയാള�ിൽ  സാധ�മാ�ണം. 

 
2.6  സാം�ാരിക വ��ിെ��ം ഡയറ�േറ�ിെ��ം ശാ�ീകരണം  

 

59. സാം�ാരിക വ��ിെ� ഡയറ�േറ�് നിലവിൽ  വളെര െച�താണ്.  കലാകാര�ാ�െട 
െപൻഷൻ  വിതരണ�ം  Non Recurring Grant ഉം നൽ�� �വർ�ന�ളാണ് വ��് 
നിർ�ഹി��ത്.  േകരള സം�ാര�ിെ� വ�ാപന�മായി ബ�െ�� �വ൪�ന�ൾ  വ��് 
ആരംഭി�ി��്. സാം�ാരിക  �ാപന��െട  GIS mapping  ത�ാറാ��തി�ം വ��് �ാരംഭ 

നടപടികൾ    �ട�ിയി��്.   

 
60.  പ�തി അവേലാകനം ഫല�ദമായി നിർ�ഹി��തി�ം സാ�ഹ�മാ�ം സാം�ാരികമാ��ളള 

ആശയ�ൾ  േബാധവൽ�രണ പരിപാടികളി�െട നട��തി�ം സാം�ാരിക 

ഡയറ�േറ�ിെന   പര�ാ�മാ�ണം.  സാം�ാരിക വ��ിെ� വിവിധ �ാപന��െട  co-

ordination  നിർ�ഹി�ാ�ം വ��ിന് കഴിയണം.  

 
61. േദശീയ അ�ർേദശീയ തല�ിൽ   സാം�ാരിക വിനിമയ പരിപാടികൾ  സംഘടി�ി� ് േകരള 

സം�ാര�ിന് �സ�ി  നൽകാൻ  കഴിയണം.  വിേദശ മലയാളിക�െട �തിയ തല�റ�് 
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േകരള സം�ാരെ� �റി� ് അവേബാധം ഉ�ാ�ാൻ  കഴിയണം.  േസാഷ�ൽ  മീഡിയ�െട 

വിവിധവശ�ൾ  �േയാജനെ���ി സ�ഹ�ിൽ  �സ� സേ�ശ�ൾ  �ചരി�ി�ണം.  

 
62. ഈ പ�തികൾ  ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിനായി സാം�ാരിക ഡയറ�േറ�ിെന 

ശാ�ീകരി�ണം.   അതിനാവശ�മായ ത�ികക�ം ഫ�ം അ�വദി�ണം.  

 
2.7 േബാധവത്കരണം 

 
63. പരി�ിതി, ലിംഗസമത�ം, മേതതരത�ം, ശാ�ീയ വീ�ണം �ട�ിയ േബാധ�ൾ  

 വികസി�ി�വാൻ  െത�വ് നാടകം, അര�നാടകം, െചറിയ ഫിലി�കൾ  �തലായവ 
�േയാജനെ���ാം. സ�ാന�ളി�െട�ം സ�ിഡികളി�െട�ം ഇവെയ പി�ണ�ാം. �റ� 
നി�് വ�� െതാഴിലാളികൾ�് ന�െട സം�ാര�ം ഭാഷ�ം മന�ിലാ�ാ�ം, അവ�െട 
സാം�ാരിക പ�ാ�ലം ന��് മന�ിലാ�ാ�ം ഉത�� പരിപാടികൾ  ഉ�ാകണം. അധികം 
പരിപാടികളി�ം �വതല�റ�ാണ് �ൻൈക ഉ�ാേക�ത്. �ൾ- േകാേളജ് വിദ�ാർഥികെള ഈ 
പരിപാടികളിൽ  ധാരാളമായി ഉൾെ�ാ�ി�ണം. ��കളിൽ  സർ� ശി�ാ അഭിയാനിെ� 

ആഭി�ഖ��ിൽ   സംഗീതം, ചി�കല എ�ിവെ�ാ�ം നാടകം, സിനിമ എ�ിവയിൽ  പരിശീലനം 
ഏർെ���ാം. �ൾ  ഓഫ് �ാമ, �ൾ  ഓഫ് ആർട്സ്, സംഗീത േകാേള�കൾ  �ട�ിയവയിൽ  
നി�് പഠി�ിറ��വെര ഇതിനായി �േയാജനെ���ാം. 

 
2.8 െപൻഷൻ  പ�തി 

 
64. വാർധക�ം �ലം െപർേഫാം െച�ാൻ  കഴിയാതായ കലാകാര�ാർ�്   െപൻഷൻ  പ�തി 

നട�ാ�ണം. 
 

ഉപസംഹാരം 
 
65. േകരള�ിെ� സാം�ാരേകാത്പ��ൾ�  ആവശ��ാർ  �ടിവരിക�ം അതിനായി പണം 

െചലവഴി�ാൻ  മടി�മി�ാെയ� സാഹചര��ിൽ  കലാ, സാം�ാരിക രംഗ�് ഒ� �ംശം 
അഥവാ തിരിവ് അനിവാര�മായിരി��. സാം�ാരിേകാത്പ���െട മ�ര��ിേയാ�� 
കട�വരവ് സാം�ാരികാ�രീ��ിന് സ�ർ�മാ��െ��ി�ം  േകരള�ിന്  ഈ 
രംഗ�ളിൽ  ഒ� �ധാന �ാനമാ��തിനാൽ  ആേഗാള സാം�ാരിക മ�ല�ിൽ  
വലിയേതാതിൽ  ഇടെപടാൻ  കഴി�ം. ഈെയാ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��െകാ�് പതി��ാം 
പ�തി�ാലയളവിൽ  കലാ, സാം�ാരിക രംഗ�ളിെല വകയി��ൽ  ഗണ�മായി 
വർധി�ിേ����്. അതിനർ�ം ഭരണ�ടം സാം�ാരിക �വർ�ന�ൾ  ൈക�ട�� 
എ��, മറി� ് അവ�് േ�ാ�ാഹന�ം  െസൗകര�െമാ���ം െച�െകാ���തിൽ  
സർ�ാരിെ� പ�് നിർ�ായകമായി വർധി�ി�ക എ��മാ�മാണ്. 
യാഥാ�ിതികത��ിെ��ം വർഗീയത�െട�ം േക��ളായി മാറാെത 
�േരാഗമാനാശയ��െട �േ�പണേക��ളാകണം േകരള�ിെ� സാം�ാരിക മ�ലം. 
ജനകീയമായ ഇടെപട�കൾ  കലാ, സാം�ാരിക  �വർ�ന��െട േക�ബി�വാകണം.  
അേതാെടാ�ം വർഗീയ �വീകരണം തടയാ��തായിരി�ണം കലാ, സാം�ാരിക 
�വർ�ന�ൾ .  
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അധ�ായം 3 
നിർേ�ശ�ൾ , കർ� പരിപാടികൾ  (�ീ�കൾ ) 

 
നിർേ�ശ�ൾ  

 
66. ജനകീയ ഇടെപട�കൾെകാ�് േ���െള �േരാഗമാനാശയ��െട 

�േ�പണേക��ളാ�ക�ം  വായനശാലാ സം�ാരം വികസി�ി�ക�ം െച�ക.  
1. നഗര-�ാമ വ�ത�ാസമി�ാെത ആ�നിക െസൗകര��േളാെട സാം�ാരിക, കലാ 

�വർ�ന�ൾ�ായി െപാ�-സ�കാര� സാം�ാരിക ഇട��െട ഒ� �ംഖല �ാേദശിക 
ജനതെയ ഉൾെ���ി ��ി�ണം.  

2. പരിചയ സ��െര ഉൾെ���ി മ�സിയ�ൾ  �നസംഘടി�ി�ക�ം ��ി�ക�ം 
െച�ക. ജീവിതൈശലി�ം പാര�ര��മായി ബ�െ�� �തിയ മ�സിയ�ൾ  
�ാപി�ക. 

3. വിേനാദസ�ാര�ിന് സഹായകമാ��തര�ിൽ  എ��കാര�ാ�െട �ാരക�ൾ  
നിർ�ി�പ്രിപാലി�ക. 

4. ജി�ാേക��ളിൽ  ആർ�് ഗാലറി – വിവിധ  സൗകര��േളാ��ടിയത് – �ാപി�ക. 
5. �രാവ� സംര�ണ �ല�ളിെല ൈകേയ�ം ഒഴി�ി� ് േവലിെക�ി സംര�ി�ണം. 

�രാവ� സംര�ണ�ിന് േയാഗ�ത��വെര �മതലെ���ണം. വിേനാദ 
സ�ാരികെള ആകർഷി�� തര�ിൽ  െഭൗതികസാഹചര��ൾ  െമ�െ���ണം.  

6.  �രാവ� വ��ിെ� കാര��മമായ �വ൪�ന�ിനായി ഒ� പ�തി �പേരഖ   
ത�ാറാ�ണം. 

7. വിദഗ്ധ�ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട സംര�ിത �ാരക�ൾ  സംര�ി� ്
നിലനി൪�ണം.  സംര�ിത �ാരക��ം �രാവ���ം സംര�ി�ണെമ�               
അവേബാധം  ജന�ളിൽ  ഉ�ാ�ണം 

8. സാംസ് കാരിക �ാപന��െട ഏേകാപന�ി�ം സമന�യ�ി�ം പ�തി             
വിലയി��ലി�മായി ഒ� കൾ�റൽ  െകൗൺസിൽ  �പീകരിേ����്. 

9. അടിയ�ിരമായി ചരി�േരഖക�െട ഡിജി�ൈലേസഷൻ  നട�ണം. േകരള�ി�          
�റ�നി�� േരഖകൾ  ലഭ�മാ�ണം. 

10. നാേടാടി�ലകൾ�ം കരെകൗശല വിദ�കൾ�ം േ�ാ�ാഹന�ം പരിശീലന�ം 
നൽകണം. 

11. �രാേരഖാ പഠനം, ൈപ�കം എ�ിവ പാഠ�വിഷയമാ�ണം. 
12. ഒ� േകരള സം�ാര മ�സിയം ഉ�ാ�ണം.  േകരള�ിെ� സാം�ാരിക ചരി�ം 

രചി�ണം. 
13. ക��ണി�ി ആർൈ�വ്സ് പ�തി, താളിേയാലക�െട ആർൈ�വ്സ് മ�സിയം, 

അ�ാരാ� തല�ി�� േരഖക�െട ൈകമാ� പ�തി എ�ിവ നട�ാ�ണം. 
14. �രാേരഖാ വ��ിെന ചരി�പഠന�മായി ബ�െ���ണം, അതിന് സാ��ിക 

സഹായം    
           നൽകണം.  

15. മതിലകം േരഖകളിെല ഭാഷ�ം �ിപ്�ം പഠി�ാൻ  വിദ�െര നിയമി�ം ഗേവഷക  
സ�ഹെ� പ�ാളികളാ�ി�ം ആ �വർ�നം സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ണം. 
�രാേരഖാ വ��ിെ� �സി�ീകരണം ശ�ിെ���ണം. 

16. കലാകാര�ാ�െട�ം കരകൗശലവിദഗ്ധ�െട�ം ൈന�ണ� വികസന�ി�െട�ം 
വിപണന�ി�െട�ം ജീവേനാപാധി കെ���തി�ളള പ�തി ആവി�രി� ്
നട�ിലാ�ണം.  

17. േകരള സം�ാര�മായി ബ�െ�� �വനീ�കൾ  �പക�ന െച�് വിപണനം 

നട��തിന് പ�തി  ത�ാറാ�ണം.  

18. ൈപ�ക �ാമ��ം അവ�െട ഉ����ം സംര�ി��തി�ളള നടപടി    ഉ�ാകണം. 
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19. ബിനാെല, ചല�ിേ�ാ�വം, നാടേകാ�വം എ�ിവെ��ാം അ�ാദമിക ഘടകം 
ഉ�ാവണം. അ�േപാെല അ�ർേദശീയ സംഗീേതാ�വ�ം നട�ാ��താണ്.  

20. എ�ാവർഷ�ം േകരേളാ�വം നട�ക. ഇ��ൻ  സാഹിേത�ാ�വം സംഘടി�ി�ക. 
21. ചരി��ാധാന��� എ�ാ �ാപന�ൾ, െക�ിട�ൾ, �ാരക�ൾ, �ല�ൾ 

എ�ിവിട�ളി�ം അത� �ാപന�മായി ബ�െ�� ചരി�േരഖക�ം വിവര��ം 
ഡിജി�ൽ �പ�ിൽ ഡിസ് േ� േബാർ�കൾ �ാപി� �ദർശി�ി�ക. 

22. സാം�ാരിക �ാപന��െട ഏേകാപനം േവണം. കഴി��� �വർ�ന�ൾ ��തൽ 
ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ാൻ അത് �േയാജനെ��ം. 

23. സാം�ാരിക�ാപന��െട വിേക�ീകരി�� �വർ�ന�ം പരമാവധി 
സാ��മാ�ണം. 

24. എ�ാതല�ളി�ം നട�� കലാ-സാഹിത� ഉ�വ�ളിൽ  �ീകൾ�ം ��ികൾ�ം 
പ�ാളി�ം ഉ�ാവണം. 

25. േകരള ഭാഷകെള�റി�� ഗേവഷണം, �തിയവാ�ക�െട �പീകരണം, തർ�മ 
എ�ിവ േ�ാ�ാഹി�ി�� നടപടിക��ാവണം. 

26. ഭാഷ�മായി ബ�െ�� വിവിധ �ാപന��െട �വർ�നം സംേയാജി�ി�ണം. 
27. ഭാഷാ സാേ�തിക വിദ�ാ വികസനം  (ക���ർ, െമാൈബൽ  േഫാൺ  �ട�ിയവയിൽ            

�േയാഗി�ാ�� ആ�ിേ�ഷ�കൾ)േ�ാ�ാഹി�ി�ണം. ഇതിെന�ാം മലയാള            
ഭാഷയായിരി�ണം മാധ�മം . 

28. എ�ാ ഭരണകാര���ം നിയമകാര���ം മലയാള�ിൽ  സാധ�മാ�ണം. 

29. സാം�ാരിക വ��ിെ� ഡയറ�േറ�ിെന ശാ�ീകരി�ണം.  ആവശ�മായ ത�ികക�ം            

ഫ�ം  സ൪�ാ൪ ലഭ�മാ�ണം.  
30. േദശീയ അ�ർേദശീയ തല�ി�ളള സാം�ാരിക വിനിമയ പരിപാടിക�ം             

വിേദശമലയാളികൾ�്      േകരള സം�ാരെ��റി�ളള അവേബാധം 

ഉ�ാ��തി�ളള പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി�ണം.    സ�ഹ�ിൽ  �സ� 

സേ�ശ�ൾ  �ചരി�ി�ണം.  
31.  േബാധവത്�രണ�ിന് സാം�ാരിക പരിപാടികൾ  ഉപേയാഗെ���ണം. ഇതിനായി 

�വാ�െള�ം �ൾ  വിദ�ാർ�ികെള�ം വിനിേയാഗി�ണം. 
32. ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളികൾ�ം ന�േട�േപാെല സ��മായ കലാ സാം�ാരിക             

സ���് . അവ�െട കലാേമളകൾ സംഘടി�ി�ണം. സാം�ാരികവിനിമയ 
പരിപാടികൾേപാെല അവർ���ിൽ ന�െട കലാസാം�ാരിക പരിപാടിക�ം 
അതരി�ി�ണം. 

33. കലാകാര�ാർ�� െപൻഷൻ  പ�തി വി�ലീകരി�ണം.   
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അധ�ായം 4 
അ�ബ�ം 

 
സാം�ാരിക �ാപന�ൾ  

 

67. സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴിൽ  സം�ാന �രാവ� വ��്, �രാേരഖ വ��്, മ�സിയം-�ഗശാല 

വ��്, സാം�ാരിക ഡയറ�േറ�് എ�ീ നാല് സർ�ാർ  വ��ക�ം �ടാെത ബജ�് വിഹിതം 

�േഖന സർ�ാർ  പ�തി ഇന�ിൽ  സഹായം നൽ�� 22 �ാപന��ം �വർ�ി� ്വ��. 
ഇവ�െട �ധാന �വർ�ന�െള സംബ�ി� ്സം�ി�മായി �വെട േചർ��. 

 
സാം�ാരിക വ����� കാര�ാലയം  

 
68. സർ�ാരിെ� സാം�ാരിക നയ�ിെ� ഭാഗമായി വിവിധ വ��ക�െട കീഴിൽ  �വർ�ി�� 

സാം�ാരിക �ാപന��െട �വർ�ന�െള ഏേകാപി�ി� ് കാര��മമായി 
നിർ�ഹി��തിനായാണ് സാം�ാരിക ഡയറ�േറ�് �പീകരി�ി��ത്. സാം�ാരിക 

�വർ�ന�ൾ�ം സംഘടനകൾ�ം �ാപന�ൾ��� ധനസഹായം, അശരണ�ം 
േരാഗ ബാധിത�മായ കലാ സാം�ാരിക �വർ�കർ�� അടിയ�ര ചികി��� ധന 

സഹായം, സാം�ാരിക �ാപന�ളിെല വിരമി�വർ�� െപൻഷൻ  ധനസഹായം, ജവഹർ  

ബാലഭവ� കൾ�� ധനസഹായം, നിർ�നരായ കലാകാര�ാർ  /സാഹിത�കാര�ാർ  

എ�ിവർ�� ധന സഹായം എ�ിവ നൽ��ത് സാം�ാരിക ഡയറ�േറ�ാണ്. േകരള 
സം�ാനെ� എ�ാ ജി�ാ േക��ളി�ം സാം�ാരിക സ��യ�ൾ  �ാപി�ക എ�ത് 
ഈ സർ�ാർ  അധികാര�ിൽ  വ�തി�േശഷം നട�ിലാ�ാനായി ആവി�രി� �ാധാന 

പ�തികളിെലാ�ാണ്. �ല�ിെ� വില ഉൾെ���ാെത ഓേരാ ജി�കളിേല�ം 

സാം�ാരിക സ��യ�ിന് ഏകേദശം 40 േകാടി �പ യാണ് െചലവ് �തീ�ി��ത്. Kerala 

Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB) െ� �േത�ക സാ��ിക സഹായേ�ാെട 
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� ടി പ�തി�െട േനാഡൽ  ഓഫീസർ  സാം�ാരിക വ��് െസ��റി�ം 

േനാഡൽ  ഏജൻസി, സാം�ാരിക വ��് ഡയറ�േറ�ം Special Purpose Vehicle (SPV) േകരള 
സം�ാന ചല�ി� വികസന േകാർ�േറഷ�മായിരി�ം. 

 

മ�സിയം �ഗശാലാ വ��്, തി�വന��രം 

 
69. േകരള സാം�ാരിക വ��ിെ� ഭരണനിയ�ണ�ി�� ഒ� വ��ാണ് 

കാ�ബം�ാ�ം, �ഗശാല�ം, തി�വന��രം ആ�ാനമാ�ി�� േക� ഓഫീ 

സ്, �ഗശാല, െബാ�ാണി�ൽ  ഗാർഡൻ , ആർ�് മ�സിയം, നാച�റൽ  ഹി�റി മ�സിയം, �ീ 

ചി�ാ ആർ�് ഗ�ാലറി, �ാനിംഗ്, എഡ�േ�ഷൻ  ആ�് പ�ിേ�ഷൻ  വിഭാഗം, െവ�ിനറി 

െസ�ൻ  എ�ിവ ഉൾെ��താണ്. േ��് മ�സിയം ആ�് �, ��ർ , േകാഴിേ�ാട് ആർ�് ഗ�ാലറി 

ആ�് �� േമേനാൻ  മ�സിയം എ�ിവ വ��ിെ� േമഖലാ �ണി�കളാണ്. വിേനാദ 
സ�ാരിക�െട �ധാന ആകർഷണ േക��ളാണ് ഈ �ാപന�ൾ . തി�വന��രം 

�ഗശാലയിേല�് ��തൽ  �ഗ�െള െകാ� വരിക സേസ�ാദ�ാന��െട�ം, �ഗ��െട 
വാസ�ല�ിെ� വികസന�ം അ����ണിക�ം നട��തി�ം വിദ�ാഭ�ാസ ഗേവഷണ 
�വർ�ന�ൾ  നട��തി�ം വ��് നടപടികൾ  സ�ീകരി� വ��. 
 
 
 

�രാേരഖാ വ��് 
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70. സം�ാന സർ�ാർ , വിവിധ വ��കൾ , �ാപന�ൾ , വ��ികൾ  എ�ിവ�മായി 
ബ�െ��് �ിര�ല����ം നിലവിൽ  ഉപേയാഗ�ിലി�ാ��മായ �ധാന േരഖക�െട 

��ി�ിന് �മതലെ�� വ��ാണ് �രാേരഖ വ��്. �ായിയായി സംര�ി�െ�േട�തായ 

ചരി� �ാധാന� �� േരഖകൾ , താളിേയാലകൾ , ൈകെ��� �തികൾ , സർ�ാർ  േരഖകൾ  

�ട�ിയവ�െട സംര�ണം വ��് ഏെ��� നട��. ഡിജി�ൽ  �രാേരഖ 

ത�ാറാ�ൽ , വിവിധ വ��കളിൽ  ��ി�ിരി�� േരഖക�െട സർേ� 

േശഖരണം, സംര�ണം. �രാവ� വ��ിൽ  ��ി�ിരി�� താളിേയാലകൾ , �െനേ�ാ�െട 
േവൾഡ് െഹറിേ�ജ് ൈസ�ിൽ  ഉൾെ���ൽ  മ�് വ��ക ളിേല�ം. ജി�ാ കളേ���കളിേല�ം 
േരഖക�െട �മീകരണ�ം സംര�ണ�ം �ട�ിയ �വർ� ന�ൾ  നട�ിവ��. 

 
�രാവ� വ��് 

 
71. സം�ാന�ിെ� സ��മായ സാം�ാരിക പാര�ര�െ� വിളിേ�ാ�� �രാവ� 

��െട�ം, നിർ�ിതിക�െട�ം സംര�ണ�ം പഠന�മാണ് �രാവ� വ��ിെ� �ധാന 

�മതല. 1968 െല േകരള �ാചീന �ാരക �രാവ� സേ�ത �രാവശി� ആ�്, 1972 െല 
ച��ൾ  എ�ിവ �കാരം ചരി��ാരക��ം ൈപ�ക സ��ം സംര�ി� 

വ��. �രാവ� വ��ിെ� അധീനതയിൽ  നിലവിൽ  179 സംര�ിത �ാരക�ളാണ് 

ഉ�ത്. ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ�ൾ  �ാപി��തി�� നടപടികൾ  �രാവ� വ��് 

സ�ീകരി� വ��. 10 �രാവ� മ�സിയ��ം �ാരക��ം �മർ  ചി��ൾ  
മരചി�െകാ�പണികൾ  ഉദ്ഘനന�ി�െട ലഭി�� വ��ൾ  എ�ിവ�െട സംര�ണം 
ഉറ�വ���തിനാ�� ഒ� �ാേദശിക സംര�ണ പരീ�ണശാല�ം �രാവ� വ��ിന് 

കീഴിലാ��്. പ�നാഭ�രം െകാ�ാരം, ഇട�ൽ  �ഹ എ�ിവെയ േലാക ൈപ� ക പ�ികയിൽ  
ഉൾെ����തിനാ�� �വർ�നം സംര�ി�െ��ി�� അ�ല�ളിേല�ം പ�ി 
കളി��� ശിലാശി��ളിേല�ം തടിെകാ�� വ���െട�ം ശാ�ീയസംര�ണ 
െപയി�ിം�ക�െട�ം �മർ  ചി���െട�ം രാസ�ചീകരണം �ട�ിയ �വർ�ന�ൾ  
നട�ിവ��. 

 
ബജ�് വിഹിതം �േഖന പ�തിയിന�ിൽ  സർ�ാർ  സഹായം നൽ�� �ാപന�ൾ  
 

�� േഗാപിനാഥ് നടന�ാമം, തി�വന��രം 

 

72. ഇ��ൻ  �� �പ��െട ഒ� പഠന, പരിശീലന ഗേവഷണ േക�മായാണ് ��േഗാപിനാഥ് 

നടന �ാമം �ാപിതമായത്. വിവിധ ���പ��േട�ം സംഗീേതാപകരണ��േട�ം 

പരിശീലന �ാ�കൾ  നടന �ാമം നട�ിവ��. േക� സം�ാന സർ�ാ�ക�െട 

സഹകരണേ�ാെട ഇ��യിെല ആദ�െ� േദശീയ �� മ�സിയം 2015 ഒേ�ാബർ  2 ന് 

��േഗാപിനാഥ് നടന �ാമ�ിൽ  �വർ�നം ആരംഭി�. േകരള�ിെല 

���പ�െള�റി�� െസമിനാ�ക�ം, േദശീയ തല�ിൽ  െസമിനാ�ക�ം, 

ശി�ശാലക�ം , �ഭാഷണ��ം നട�ി വ��. �ടാെത നടേനാ �വം 2016, ��േഗാപിനാഥ് 
നാട��ര�ാരം, അ�ർ  സം�ാന �േ�ാ�വം, ശി�ശാലകൾ , �തിമാസ 
��പരിപാടികൾ  �ട�ിയവ നട�ിവ��. 
 
 

മലയാളം മിഷൻ , തി�വന��രം 
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73. �വാസി മലയാളിക�െട ��ികൾ�് മലയാള ഭാഷാ പഠനം സാധ�മാ��തി�ം മലയാളിക�െട 
സം�ാര പാര�ര�ം പരിചയെ����തി�മായി �ാപി�െ��താണ് മലയാളം മിഷ 

ൻ . േലാകെമ�ാ��� മലയാളികൾ�് മാ�ഭാഷാ പഠന�ിന് അവസരെമാ���തിന് 

മലയാളം മിഷെ� േന�ത��ിൽ  ഇ��യിെല 14 േമഖലകളി�� 700 ലധികം പഠനേക� 

�ളിലാ യി 15,000േ�ാളം ��ികൾ  മലയാളം പഠി�വ��. �ടാെത വിേദശരാജ��ളായ 

ബഹ്ൈറ ൻ , ഒമാൻ , സിംഗ�ർ , േനാർ�് കേരാളിന എ�ിവിട�ളി�ം പഠനേക��ൾ  

�വർ�ി� ��്. അ��ാപകർ�് പരിശീലനം,  പാഠ��ക�ൾ  ,  ൈക��ക�ൾ  
എ�ിവ�െട അ�ടി �ം വിതരണ�ം, തി�വന��ര�് ഭാഷാ പഠന േക�ം �ാപി�ൽ , 
പഠനേക��ൾ�്സാ��ിക സഹായ�ൾ   നൽകൽ  എ�ിവ�ം മലയാളം മിഷെ� 
�മതലയിൽെ���. 

 

വാ�വിദ�ാ ���ലം, ആറ�ള 

 
74. പാര�ര� വാ�വിദ�ക�ം �മർ ചി���ം പരിേപാഷി�ി��തി�� ഒ� �ാപനമാണ് 

ആറ�ള യിെല വാ�വിദ�ാ ���ലം. പാര�ര� വാ� ശാ�െ� സംര�ി��തി�ം 

വളർ��തി�ം ഉത�� �വർ�ന�ൾ  ���ലം ഏെ��� നട��. സർേ�കൾ ,  
േഡാക�െമേ�ഷൻ , സ�കാര� പാര�ര� വാ�ശിൽ���െട പരിര�ണം എ�ീ 
�വർ�ന�ൾ  ഇതി�ൾെ���. േക� മാനവ വിഭവ േശഷി മ�ാലയം വാ�വിദ�ാ 
���ലെ� വാ�വിദ��െട�ം അ�ബ� വിഷ യ��െട�ം േനാഡൽ  ഏജൻസി ആയി 
തത��ിൽ  അംഗീകരി� സാഹചര��ിൽ  വാ�വിദ�ാ ���ലം ഒ� േദശീയ ഇൻ�ി���് ആയി 
�പാ�രെ����തിനാവശ�മായ രീതിയിൽ  �വർ� ന�ൾ  ത�രിതെ���ി വ��. 

 

േകരള േഫാക് േലാർ  അ�ാദമി, ക�ർ  

 
75. സം�ാനെ� നാടൻ  കലകൾ  സംര�ി�ക�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം െച�ക എ� ഉേ�ശ� 

േ�ാെടയാണ് 1995ൽ  േകരള േഫാക് േലാർ  അ�ാദമി �ാപിതമായത്. നാടൻ  കലക�െട 
സംര�ണ�ി�ം േ�ാ�ാഹന�ി�മായി നാടൻ  കലാേമളകൾ , െസമിനാ�കൾ , 

നിർ�നരായ നാടൻ കലാകാര�ാർ�് സഹായം നൽകൽ , അവാർ�ക�ം െഫേ�ാഷി�ക�ം 

നൽകൽ ,  ശിൽ�ശാലകൾ , േഡാക�െമേ�ഷൻ  എ�ിവ അ�ാഡമി സംഘടി�ി��. 
 

േകരള സം�ാന ബാലസാഹിത� ഇൻ�ി���് , തി�വന��രം 

 
76. സം�ാന ബാലസാഹിത� ഇൻ�ി���് ��ികൾ�� ��ക�ൾ  �സി�ീകരി��. 

��ികൾകാ യി 'തളിര്' എ� മാഗസിൻ  �സി�ീകരി�ക�ം ��ികളിെല വായനാശീല�ം 
സർ�ാ�കത�ം വർ�ി�ി��തി�� പരിപാടികൾ  ഏെ��� നട�ക�ം െച��. 

ബാലസാഹിത� ഇൻ�ി���് നട�ിവ�� ഒ� പരിപാടിയാണ് അ�രയാ�. മാ�ഭാഷ�െട 

�ാധാന�ം ��ികൾ� മന�ിലാ�ി െകാ��ക, ��ികളിൽ  വായനാ ശീലം വളർ�ക 

എ�ിവയാണ് അ�രയാ��െട �ധാന ല��ം. ഇേതാട�ബ�ി� ് ��കളിൽ  ഇൻ�ി���് 

��ക��െട �ദർശനം നട���്. 'എ�ാ ��ികൾ�ം ��കം' ലഭ�മാ�ക എ� 
ഉേ�ശ�േ�ാെട ��ികൾ�് അവർ�ി��� ��കം പ�തി വില�് നൽ�ക�ം ��ികൾ�ായി 

സാഹിത� മ�ര�ൾ  സംഘടി�ി� ് സ�ാനം വിതരണം നട� ക�ം െച�ി��്. േവനൽ  
അവധി�ാല�് ��ികൾ�ായി വിവിധ വിഷയ�ളിൽ  സർ�വസ�ം എ� േപരിൽ  

ക�ാ�കൾ  നട�ി വ��. 
 

േകരള സം�ാന സർ�വി�ാനേകാശം ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം 
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77. വി�ാന േകാശ��ം സമാനതര�ി�� മ�് റഫറന്സ് ��ക��ം മലയാള ഭാഷയിൽ  

�സി�ീകരി��തി�� �ാപനമാണ് സം�ാന സർ�വി�ാനേകാശ ഇൻ�ി���്.  

െപാ� വി�ാനേകാശ�ിെ� 15 വാല���ം വിശ�സാഹിത� വി�ാന 

േകാശ�ിെ� 8 വാല���ം ഇതിനകം 

�സി�ീകരി�ി��്. െപാ�വി�ാനേകാശ�ിെ� 4 വാല���ം വിശ�സാഹിത� 

വി�ാനേകാശ�ിെ� 2 വാല���ം �സി�ീകരി�ാ��്. വിശ�സാഹിത� വി�ാനേകാശം 

വാല�ം 10െ� �ർ�ീകരണ േജാലികൾ , നവസാേ�തിക വി�ാനേകാശ�ിെ� �ടർ  
േജാലികൾ  െസമിനാ�ക�ം ശി�ശാലക�ം, ഉചിതമായ ഇൻ��് ഹാർഡ് െവയ�ക�ം 
േസാ�് െവയ�ക�ം ഉപേയാഗി� ് കംപ���ക�െട നിലവാരം െമ�െ���ൽ  �ട�ിയവ 
�വർ�നല���ളിൽെ���. 

 
ജവഹർ  ബാലഭവൻ , തി�വന��രം 

 

78. ��ിക�െട കലാ -സാം�ാരിക -ഭാഷാപരമായ കഴി�കൾ  േപാഷി�ി��തിനായി 
�ാപി�താണ് ജവഹർ  ബാലഭവൻ . തി�വന��രം ബാലഭവെന�ടാെത 

െകാ�ം, ആല�ഴ,േകാ�യം, ��ർ  എ�ീ ജി�കളിലായി 4 ജി�ാതല ബാലഭവ�ക�ം 

�വർ�ി���്. മധ�േവനലവധി�ാല�ം �ൺ  �തൽ  െഫ�വരി വെര അവധിദിന 

�ാ�കളി�ം സായാ��ാ�കളി�ം ��ികൾ  �േവശനം േന��. തി�വന��രം ജവഹർ  
ബാലഭവനിെല ��ിക�െട ��ശാല ഓഫീസ് നവീകരണം ��മതിലിെ��ം ക്െള േമാഡലിംഗ് 
ക്ളാസിെ��ം നിർ�ാണം ആല�ഴ ജവഹർ  ബാലഭവനിൽ  മിനിഹാൾ  വി�മേക�ം 
�തലായവ�െട നിർ�ാണ�ം ഫർണി��കൾ  വാ�ൽ  സംഗീേതാപകരണ��െട�ം 
കളിേ�ാ�ക�െട�ം അ����ണികൾ  �തലായവ നട�ിലാ�വാൻ  ല��മി��. 

 

േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം 

 
79. �ാേദശിക ഭാഷാ വികസന�ിെ� േദശീയ നയ�ിെ� ഭാഗമായാണ് േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���് 

�ാപിതമായത്. പാഠ��ക�ൾ , നിഘ�കൾ , ശ�ാവലികൾ , ൈവ�ാനിക ���ൾ  
എ�ിവ �സി�ീകരി�ക എ�താണ് ഇൻ�ി���ിെ� ദൗത�ം. എ�ാ വർഷ�ം അ�ാരാ� 
��കേമള�ം അതിേനാട�ബ�ി� ് ഇൻ�ി���് ഏർെ���ിയി�� �ര�ാര സമർ�ണ�ം 

സാഹിത� സാം�ാരിക സേ�ളന�ം നട�ി വ��. എ�ാമാസ�ം േകരള�ിെ� വിവിധ 

ഭാഗ� ളിലായി ഏ��ം �റ�ത് 6 ��ക �ദർശന വിൽ�ന�ം അേതാെടാ�ം സാഹിത� 
സാം�ാരിക സേ�ളന��ം ശി�ശാലക�ം നട�ിവ��. 

 

80. ക���റിന് ഭാഷെയ സ�മാ�ാൻ  േവ�ി �ാമർെച�് സി�ം, െ�ൽെച�് സി�ം 

എ�ിവെയ�ടാെത �തിയ േഫാ�കൾ  ആവി�രി�ക, ഇം�ീഷിൽ  നി�ം 
മലയാള�ിേല�� യ� വിവർ�ന സംവിധാനം ഓൺൈലനിൽ  ലഭ�മാ�ക �ട�ിയ 

കാര��ൾ  നട�ിയി��്.  േ��ഭാഷ – ശാ�ഭാഷയാ�വാൻ  േവ�ി 200-ൽ  പരം 
ൈവ�ാനിക ���ൾ  �സി�ീകരി�. �ന:�സി�ീകരണമി�ാെത 

ന�െ��െകാ�ിരി�� മലയാള�ിെ� �ാ�ിക് �തികളിൽ  നി�് തിരെ��� 100 എ�ം 
�സി�ീകരി�ാ�� നടപടികൾ  സ�ീകരി�ി��്. 
 

േകരള കലാമ�ലം, ��ർ  
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81. േകരള�ിെല പാര�ര� കലകളായ കഥകളി, േമാഹിനിയാ�ം, �ടിയാ�ം, ��ൽ  എ�ിവ�ം 

അവ�െട സംഗീത വാദ�ഉപകരണ��െട സംര�ണ�ി�ം േവ�ി 1930ൽ  മഹാകവി 
വ�േ�ാൾ  നാരായണേമേനാൻ  �ാപി�താണ് കലാമ�ലം. 2007ൽ  കൽ�ിത 
സർ�കലാശാല പദവി ലഭി�. 

 

82. േകരള കലാമ�ം ക�ിത സ൪വകലാശാലയിൽ  12.4 േകാടി െചലവാ�ി ദ�ിേണ��ൻ  
രംഗകലാ മ�സിയം നി൪�ി�. സ൪വകലാശാല�െട �വ൪�നം വിലയി��ി േകരള 

കലാമ�ല�ിന് �.ജി.സി. നിേയാഗി� വിദഗ്ധ സമിതി 12-ആം �ാ�സ് 

അ�വദി�. കലാമ�ല�ിെ� �വ൪�ന �ൾ  ബ��ഖമാ��തിെ� ഭാഗമായി ഈ 
�ാപനെ� സ�൪� സാം�ാരിക സ൪വകലാ ശാലയാ��തി�� �പേരഖ 
ത�ാറാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി� വ��. 

 

േകരള സാഹിത� അ�ാദമി, ��ർ  

 

83. മലയാള ഭാഷ�േട�ം സാഹിത��ിേ��ം വികസന�ിനായി 1956ൽ  �ാപിതമായ സാഹിത� 
അ�ാദമി മലയാള�ിെല അ�ർവ�ം അ�ല��മായ ��ക��ം സാഹിത� േലാകം, സാഹിത� 
ച�വാളം �ട�ിയ മാഗസി�ക�ം �സി�ീകരി��. പക൪�വകാശ�ിെ� പരിധിയിൽ  
വരാ� ആയിര�ിലധികം ��ക�ൾ  ഇ�൪െന�ിൽ  ലഭ�മാണ്. 5000 അ�൪� ��ക��ം 
മലയാള�ിെല ആദ�കാല ആ�കാലിക�ളായ രസികര�ിനി, മംഗേളാദയം, ല�ീഭായ്, 
സമ� േകരള സാഹിത� പരിഷ�്, ഉ�ിന�തിരി, വിദ�ാവിേനാദിനി, ൈകരളി, സ�േദശാഭിമാനി, 
സാഹി ത�തിലക, മിതവാദി, ജയേകരളം എ�ീ മാസികകൾ  ഇ-��ക�ം, ഇ-േജ൪ണ�ക�മായി 
വായന �ാ൪�് ലഭ�മാ�ി വ��. 

 
ഭാരത് ഭവൻ , തി�വന��രം 

 

84. േകരള�ിൽ  വസി�� വ�ത�� ഭാഷ�ാ�െട സാം�ാരിക സമന�യ�ിനായി 1984ൽ  ഭാരത് 
ഭവൻ  �പീകരി�. േദശീയ അ�ർേദശീയ സാം�ാരിക വിനിമയ�ി�ം സമന�യ�ി�മായി 
�ാപനം നിലെകാ��. ഇ��യിെല വിവിധ സം�ാന�ളിൽ  വിവിധതര�ി�ളള 
സാ�ാരിക വ൪��ാ�കെളാ��ി ഇ��യിെല�ം വിേദശേ��ം നിരവധി കലാകാര�ാെര 
ഉൾെ���ി സാം�ാരിക വിനിമയ പരിപാടികൾ  (Cultural Exchange 

Programmes) നട�ിവ��. �തിവാര കേലാ�വ�ൾ  േദശീയ തർ�മ ക�ാ�്, േകരള 

തനിമ, അഥിതി േദേവാഭവ, േദശീേയാത്�ഥന പരിപാടികൾ , ബ�ഭാഷാ െസമിനാ�കൾ  എ�ിവ 
സംഘടി�ി� വ��. 

 

ലളിതകലാ അ�ാദമി, ��ർ  

 
85. ചി�കാര�ാ�േട�ം ശിൽ�ിക�േട�ം കലാവാസന പരിേപാഷി�ി�� പരിപാടികൾ  

ലളിതകലാ അ�ാഡമി നട�ി വ��. �ദർശന�ൾ  സംഘടി�ി��തിനായി 

ധനസഹായ�ം നൽ���്. രാജാരവിവ൪��് അേ�ഹ�ിെ� സ��ം നാ�ിൽ  �ാരകം, 

കാ൪�ണി�് ശ�റിന് ജ�നാ�ിൽ  �ാരകം എ�ിവ നിർ�ി�ി��്. േകരള�ിെല ചി� ശി� 
കലാകാര�ാെര സഹായി� �തി� േവ�ി ക�ാ�കൾ  സംഘടി�ി���്. 

 

േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി, ��ർ  

 

86. സംഗീതം, ��ം, നാടകം എ�ീ േമഖലകളിൽ  സം�ാന�ിെ� സാം�ാരിക ൈപ�കം 
സംര�ി� ് പരിേപാഷി�ി��തിനായി 1958-ൽ  േകരള സംഗീതനാടക അ�ാഡമി �ാ 
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പി� . അമ��ർ /െ�ാഫഷണൽ  നാടേകാ�വ�ൾ , കേലാ�വ�ൾ , സ�ാതി സംഗീേതാൽസ  

വം, ഷഡ്കാല േഗാവി�മാരാർ  സംഗീേതാ�വം എ�ിവ സംഘടി�ി� വ��. 
 

മഹാകവി േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ  മാ�ിളകല അ�ാദമി, െകാേ�ാ�ി, മല�റം 

 
87. മാ�ിള കലകെള പരിേപാഷി�ി��തിനായി മഹാകവി േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ  മാ�ിള കലാ 

അ�ാദമി 2013 ൽ  െകാേ�ാ�ിയിൽ  �ാപി�. മലബാറിെ� ചരി��ം,  സം�ാര�ം,  ൈപ�ക 

�ം, മതസൗഹാർ��ം സംര�ി�വാ�ം പരിേപാഷി�ി�വാ�മായി �വർ�ി��.  
േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ  മാ�ിളകലാ അ�ാദമി േകാ�ൗ�ിൽ  സം�ാന സർ�ാരിെ� �റിസം 

വ��് 77 ല�ം �പ െചലവിൽ  ഒ� ചരി� സാം�ാരിക മ�സിയം െക�ിടം നിർ�ി�ി��്. 
 

െകാ�ണി സാഹിത� അ�ാദമി, എറണാ�ളം 

 

88. െകാ�ണിഭാഷാ സാഹിത�ം പരിേപാഷി�ി��തിനായി 2012 ൽ  എറണാ�ളം ആ�ാനമായി 
െകാ�ിണി സാഹിത� അ�ാദമി �ാപി�. 

 

ൈവേലാ�ി�ി സം�തി ഭവൻ , തി�വന��രം 

 
89. േകരള�ിെ� സാം�ാരിക പാര�ര��ിെ��ം കലാ�പ��െട�ം ഗേവഷണ�ി�ം 

അവതര ണ�ി�ം സംര�ണ�ി�ം േഡാക�െമേ�ഷ�ം ഉ� ഒ� സാം�ാരിക 

സ��യമായി ൈവേലാ�ി�ി സം�തി ഭവൻ  �വർ�ി� വ��. 2001 ലാണ് െസാൈസ�ി 

�ാപിതമായത്. ശാ�ീയ ���പ�ൾ , കലാേമളകൾ , േകരള സം�തിെയ�റി�� 

െസമിനാ� കൾ , ശിൽ�ശാലകൾ , അവതരണ�ൾ  എ�ിവ ൈവേലാ�ി�ി സം�തി ഭവൻ  

സംഘടി�ി ��. വർഷംേതാ�ം ��ികൾ�ാ�� അവധി�ാല ക�ാ�്(മാ�ഴ�ാലം), �തിവാര 

സാം�ാരിക പരിപാടികൾ , �� േദശീയ �േ�ാൽസവം, താളമേഹാ��ം, സാഹിത� ക�ാ�് 
എ�ിവ സംഘടി�ി� വ��. 

 

മാർ�ി, തി�വന��രം 
 

90. കഥകളി കലാ�പ�ിെ� പരിേപാഷണ�ിനായി 1970 ൽ  �ാപി�െ�� മഹനീയമായ ഒ� 

�ാപനമാണ് മാർ�ി. കഥകളി, �ടിയാ�ം, ന��ാർ��് �ട�ിയ കലകെള 

േ�ാ�ാഹി�ി�� ഒ� േക�മായി മാർ�ി മാറിയിരി��. കളിേയാഗ മാ�കയിലാണ് 

�ാപനം �വർ�ി� േപാ��ത്. പര�രാഗത രംഗകലകളായ കഥകളി, �ടിയാ�ം 

�ട�ിയവയിൽ  �ിരം പരിപാടിക�ം, പരിശീലന��ം, മ� സൗകര���ം ഒ��ിെകാ�് ഈ 
കലകെള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സം�ാരെ��ം വിേനാദസ�ാരെ��ം 
േ�ാ�ാഹി�ി��തി��� �വർ�ന�ൾ  നട�ിവ��. 

 

േകരള സം�ാന ചല�ി� അ�ാദമി, തി�വന��രം 

 

91. മലയാള�ിൽ  ന� സിനിമകൾ  േ�ാ�ാഹി�ി��തി�േവ�ി 1998 ൽ  േകരള സം�ാന 

ചല�ി� അ�ാദമി �ാപി�. സിനിമാ വ�വസായെ��റി�ം, െടലിവിഷൻ  രംഗെ��റി�ം 
നയ പരിപാടി കൾ  ആ��ണം െച��തിൽ  അ�ാദമി ഗവൺെമ�ിെന 

സഹായി��. ഫിലിം െഫ�ി വൽ , സിനിമാ ആസ�ാദന േകാ�കൾ , േഡാക�െമ�റികൾ  എ�ീ 
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�വർ�ന�ളി�െട സിനി മാ, െടലിവിഷൻ  എ�ീ മാധ�മ�ളി�െട വികസന�ിനായി 
അ�ാദമി പ�തികൾ  ആവി �രി�ിരി��. 

 
92. േകരള അടി�ാന െസൗകര� നിേ�പ നിധി േബാർഡ് (Kerala Infrastructure Investment Fund 

Board -KIIFB) െ� 100 േകാടി�ം �േത�ക സാ��ിക സഹായേ�ാെട തി�വന��ര�് 
ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ േകാ�ൗ�ിൽ  അ�ാരാ� ഫിലിം െഫ�ിവൽ  നട�ി�ിനായി മൾ�ി 
പർ�സ് ഫിലിം െഫ�ിവൽ  േകാം��് നിർ�ി�� പ�തി സം�ാന ചല�ി� അ�ാദമി 
ആവി�രി�ി��്. 

 

�മാരനാശാൻ  നാഷണൽ  ഇൻ�ി���് ഓഫ് കൾ�ർ , േതാ���ൽ , തി�വന��രം 

 
93. േദശീയ സാം�ാരിക �ാപനം എ� നിലയിൽ  ആശാൻ  �ാരകം വിവിധ സാം�ാരിക 

പരിപാടികൾ  സംഘടി�ി� വ��. ആശാൻ  �ാരക�ിെ� നവീകരണം, ആശാെ� 

ൈകെയ��് �തിക�െട സംര�ണം, വിവിധ സാം�ാരിക പരിപാടികൾ  സംഘടി�ി�ൽ , 
ആശാൻ  �തിക�െട വി�ാനേകാശം ത�ാറാ�ൽ , ���ചി 

ത�ാറാ�ൽ , വിേവേകാദയ�ിെ� �സി�ീകരണം എ�ിവ �വർ�ന�ളിൽ  ഉൾെ���. 
 

േകരള ��് മാർ��ിംഗ് െസാൈസ�ി, തി�വന��രം 

 
94. സർ�ാർ  �സി�ീകരണ�ളി�െട�ം വിവിധ സാം�ാരിക �ാപന�ളി�െട�ം ��ക��ം 

ആ��ല���ം വി�ഴി��തി�� �ാപനമാണ് ��് മാർ��ിംഗ് െസാൈസ�ി. ജന��െട 

വായനാശീലം വളർ��തി�� �വർ�ന�ൾ  െസാൈസ�ി ഏെ���് നട��. വി�ന 
വർ�ി�ി��തിനായി ��ക�ദർശന��ം െസാൈസ�ി ഒ���. 

 

െസ�ർ  േഫാർ  െഹറിേ�ജ് �ഡീസ്, ��ണി�റ 

 

95. �രാവ� ശാ�ം, �രാേരഖ പഠന�ൾ , �രാവ� സംര�ണം, മ�സിേയാളജി എ�ീ 
വിഷയ�ളിൽ  ഉപരിപഠന�ൾ�ാ�� ഒ� സം�ർ� ഗേവഷണ േക�മാ�ക എ� 
ഉേ�ശ�േ�ാെട ര�ായിര മാ�ിൽ  �ാപിതമായതാണ് ഈ േക�ം. 

 
േകരള സം�ാന ചല�ി� വികസന േകാർ�േറഷൻ , തി�വന��രം 

 
96. സം�ാന�് മലയാള സിനിമ�െട േ�ാ�ാഹന�ി�ം നിർ�ാണ�ി�ം 

സൗകര�െമാ��� തിെ� ഭാഗമായി 1975 ൽ  �ാപിതമായി. തി�വ��� ചി�ാ�ലി 

�ഡിേയാ േകാം��ം സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി 11 സിനിമാ �ദർശനശാലക�ം 

അട�ിയ ശ�ംഖല േകാർ�േറഷെ� അധീനതയിൽ  ഉ�്. തിേയ��ക�െട�ം 
�ഡിേയാക�െട�ം വികസന�ം സിനിമാ സാേ�തിക സൗകര��ൾ  ലഭ�മാ��മാണ് 
േകാർ�േറഷെ� �ഖ� �വർ�ന�ൾ . 

 

97. KIIFB െ� 150 േകാടി�െട �േത�ക സാ��ിക സഹായേ�ാെട തി�വന��രം ചി�ാ�ലി 
�ഡിേയാെയ അ�ാരാ� നിലവാര�� ഫിലിം സി�ിയായി �പാ�രെ���ാ�� പ�തി 

നട�ിലാ�� എ�ത് KSFDC �െട വികസന പാതയിേല�� �തി� ചാ��ിെ� ആദ� 

�വ�വ�ാണ്. ടി പ�തി�െട Special Purpose Vehicle, Nodal Agency ആയി േകരള സം�ാന 

ചല�ി� വികസന േകാർ�േറഷൻ  �വർ�ി���്. വട�ൻ  പര�ർ , ചി�ർ  ചി�ാ�ലി 
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തിേയ�റിെ� �ന��ാരണ�ി� ഇര�ി�ി�ലി�മാ�� പ�തികൾ  നട�ാ�േ�ശി 

��. �ടാെത �ാമീണ േമഖലകളിൽ  തിേയ�ർ  ശ�ംഖല നിർ�ി�ാൻ  �ട�ം �റി�ി��്.  
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അ�ബ�ം 1 
 

തി�വന��രം  ആ��ണേബാർഡ് െമ�ർ  െസ��റി �റെ��വി� നടപടി�മം 

(സാ�ി��ം : �ീ .വി.എസ്.െസ�ിൽ  ഐ.എ.എസ് ) 

വിഷയം : പതി��ാം പ�വൽസര പ�തി �പീകരണം (2017- 2022) – കലാസാം�ാരിക േമഖല  
             കർ�സമിതി  �പീകരി�ൽ  -ഉ�രവ് �സി�ീകരി�ൽ   
�ചന : സം�ാന ആ��ണ േബാർഡ് പ�തി ഏേകാപന വിഭാഗം േമധാവി�െട 6/9/2016 െല 
260/2016/പി.സി.ഡി/എസ്.പി .ബി  ന�ർ  �റി�് 
 

ന�ർ  298/2016/എസ്.എസ്(ഡ�� 4)/എസ്.പി .ബി  തീയതി :19/09/2016 

പതി��ാം പ�വൽസര പ�തി �പീകരണ�മായി ബ�െ��് സാ�ഹ� േസവന വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ  14 

കർ� സമിതികൾ  �പീകരി�ാനാണ്  തീ�മാനി�ി��ത്.അതിൻ  �കാരം താെഴ പറ�� 

സഹഅധ��െര�ം അംഗ�െള�ം  ഉൾെ���ി കലാസാംസ് കാരിക കർ�സമിതി �പീകരി�. 

1. �ീമതി .റാണി േജാർ�്.ഐ.എ.എസ് 
െസ��റി ,സാം�ാരിക കാര� വ��് സഹാധ�� 
 

2. െ�ാഫ.െക.സ�ിദാന�ൻ  
നാഷണൽ  െഫേ�ാ, 
ഇ��ൻഇൻ�ി���് ഓഫ്-സഹാധ��ൻ  
അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡി 
രാഷ് �പതി നിവാസ് 
ഷിംല 
െമാ.നം.9868232794   
 

3. �ീ. െലനിൻ  രാേജ�ൻ                                                                                       അംഗം                                                                     
െചയർമാൻ  ,െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി 
കലാഭവൻ, വ�ത�ാട്  
rajendranlenin@gmail.com 
െമാ.നം. 9447745666  
 

4. േഡാ.എം.ആർ  .രാഘവ വാര�ർ                                                                          അംഗം  
റീഡർ  ഇൻ  എ�ി�ാഫി 

പി.ഒ. േചലിയ, െകായിലാ�ി 
േകാഴിേ�ാട് 

mrrvarrier@gmail.com 
െമാ.നം. 9446319385   
 

5. േഡാ.ൈമ�ൽ  തരകൻ                                                                                   അംഗം  
േചർ�ല ,ആല�ഴ 

miketharakan@yahoo.com 
െമാ.നം. 9562395521  

 
6. �ീമതി.െക.പി.എ.സി. ലളിത                                                                           അംഗം  

െചയർ  േപ�ൺ  
സംഗീത നാടക അ�ാഡമി 
��ർ -20  
െമാ.നം. 9447038688  
 

7. എം.ജി.രാധാ��ൻ                                                                                        അംഗം  

mailto:rajendranlenin@gmail.com
mailto:mrrvarrier@gmail.com
mailto:miketharakan@yahoo.com
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അതിയാര�്  
സംഗമം നഗർ  
വ��ടവ്,തി�വന��രം-8 
 െമാ.നം.8606111139  
mgr@asianetnews.in 
 

8. േഡാ .�നിൽ  പി ഇളയിടം                                                                                   അംഗം  
അേ�ാസിേയ�് െ�ാഫസർ    
മലയാള വിഭാഗം ,�ീ ശ�രാചാര� സർ�കലാശാല  
കാലടി  
െമാ.നം. 9847723477   
 

9. �ീ .െറജി�മാർ                                                                                                      അംഗം 
            ഡയറ�ർ,�രാേരഖ വ��്  
            നള�,തി�വന��രം  
           െമാ.നം. 9446573759  
 

10. െ�ാഫ. �ി.എ.ഉഷാ�മാരി                                                                                       അംഗം 
�തീ� ,ഈ�ര�് പറ�ിൽ   
പ��ം�ള�ര െലയിൻ  ,അ�േ�ാൾ  
��ർ -680003 
taushakumari@gmail.com 
െമാ.നം. 9447771946  
 

11. േഡാ .െക .വി. ��ി��ൻ                                                                                    അംഗം 
�സിഡ�്  ,േകരള േ��് ൈല�റി െകൗൺസിൽ   
െക.അനി��ൻ  േറാഡ്   
വ�ത�ാട് ,തി�വന��രം  
െമാ.നം.9400946218 
 

12. െ�ാഫ. എം .വി.നാരായണൻ                                                                                  അംഗം 
ഇം�ീഷ് വിഭാഗം ,കാലി��്  �ണിേവ�ി�ി  
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി.പി.ഒ 
മല�റം -673635  
mvnarayanan@gmail.com 
െമാ.നം.9744631327 
 

13. �ീ.പി.അ���ൻ                                                                                                  അംഗം 
സ�രലയം ,മ�ാർ�ാട് .പി.ഒ. 
പാല�ാട് 
appukkuttanswaralayam@yahoo.com.in 
െമാ.നം.9446813244 

 
14. �ീ .മലയിൻകീഴ് േഗാപാല ��ൻ                                                                          അംഗം 

 (റി�.ന�സ്  എഡി�ർ  ,മാ��മി ) 
            വയനാട് െഹൗസ് ,�ി.സി 29/1741,സി.ആർ.എ 85 
            വ��ടവ്.പി.ഒ   
            തി�വന��രം -8 
msgktvm@gmail.com 
െമാ.നം.9446503503    
 
 

15. �ീമതി. ജാന� ���ി                                                                                      അംഗം 
നീഹാരിക ,1678 എ 
മരി��് .േകാഴിേ�ാട്-673012 

mailto:mgr@asianetnews.in
mailto:taushakumari@gmail.com
mailto:mvnarayanan@gmail.com
mailto:appukkuttanswaralayam@yahoo.com.in
mailto:msgktvm@gmail.com
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janammakunjunni@gmail.com 
െമാ.നം.9446094701 
 

16. �ീ . കരിവ�ർ   �രളിഅംഗം 
സേ�തം ,തളിയിൽ   
ക��ാേ�രി .പി.ഒ ,ക�ർ  
െമാ.നം.9847020166 
 
 

17. �ീ.�ബിൻ  ഡി�സ്                                                                                     അംഗം 
           നാഷണൽ  ��്  ��്   
            ബി.2. റവന� ടവർ  
പാർ�്  അവന�, എറണാ�ളം 
െമാ.നം.9868279675 
 

18. �ീ .മേനാജ് . �തിയവിളഅംഗം 
െക.ആർ.എ.178,�ി.സി.18/776/3,െക.െക.േറാഡ്  
െകാ�ളം,ആറമല .പി.ഒ  
തി�വന��രം 
െമാ.നം.9847948765  
 

19. െ�ാഫ .വി.എൻ  .�രളി അംഗം 
വസ�ം ,െച�കേ�രി നഗർ   
      േകശവദാസ�രം,പ�ം  
തി�വന��രം -695004 

െമാ.നം.9447046242 
 
20. �ീമതി. ൈഷല ഉ�ി�ാൻ  കൺവീനർ   
ചീഫ്,േസാഷ�ൽ  സർ�ീസസ് ഡിവിഷൻ   
    േ��് �ാനിംഗ്  േബാർഡ്  
 
21 . �ീമതി .ശാലിനി. എസ്  സഹകൺവീനർ   
റിസർ� ്അസി��്   
േസാഷ�ൽ  സർ�ീസസ് ഡിവിഷൻ   
 േ��് �ാനിംഗ്  േബാർഡ്  

 
 

പരിഗണനാ വിഷയ�ൾ  
 
1. പതിെനാ�ം പ��ം പ�തികാലയള�കൾ�് �േത�ക ഊ�ൽ  നൽകിെ�ാ�്   േമഖല�െട  

സമകാലിക ചരി�ം വിശകലനം  െച�ക�ം �ധാനെ�� ���ൾ, 
െവ�വിളികൾ,സാധ�തകൾ,അവസര�ൾ  എ�ിവ  കെ��ക�ം െച�ക. 

2. ഗവെ��ിെ� വിവിധ തല�ളി�� �ാപന�ൾ   �ൻൈക എ�� നട�� േ�ാ�ാ�കൾ, 
പ�തികൾ  എ�ിവെയ േക�ീകരി� ് േമഖലയി�� സം�ാന ഇടെപടലിെ� പ�ിെന 
വിമർശനാ�കമായ രീതിയിൽ    വിശകലനം െച�ക�ം േമഖല�െട  െമാ��ി�� അഭി��ി�് 
ഒ� സമ� ത�ം നിർേ�ശി�ക�ം െച�ക. 

3. േമഖലെയ �റി�� ലഭ�മായ വിവരം/േഡ�ാഎ�ീ േ�ാത�ക�െടവിലയി���ം വിവര ലഭ�ത 
െമ�െ����തി�� മാർ��ൾ  നിർേ�ശി�ക�ം െച�ക. 

4. ആവർ�ന സ�ാഭാവ�� ഗവെ��് േ�ാ�ാ�കൾ  / പ�തികൾ  എ�ിവ കെ���തി�ം 
േമഖല�െട�ം സം�ാന�ിെ��ം െമാ��ി�� വികസന�ിന്  സഹായി�� നവീന 
ആശയ�ൾ  /പ�തികൾ  ആവി�രി�ക�ം െച�ക. 

5. സം�ാന ആ��ണ േബാർഡിെ�  അ�മതിേയാെട സഹാധ���ാർ�് പരിഗണനാ 
വിഷയ�ൾ  പരി�രി��തി�ം കർ�സമിതി�േവ�ി വിഷയ�മായി ബ�െ�� വിദ�െര 
�ണി��തി�ം അധികാര��ായിരി�ം .ഈ �ണിതാ�ൾ  ഉചിതമായ യാ�ാബ��ം 
ദിനബ��ം അർഹരാണ് . 

mailto:janammakunjunni@gmail.com
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6. 2016 ഡിസംബർ  1 ന് കർ�സമിതി കരട് റിേ�ാർ�്  സം�ാന ആ��ണ േബാർഡി� 
സമർ�ി�ണം.  

 
കർ�സമിതിയിെല അെനൗേദ�ാഗിക അംഗ�ൾ�്  േകരള സർ�ാരിന് കീഴി�� �ാ�്  I ഓഫീസർമാർ�് 
ബാധകമായ ദിനബ��ം യാ�ാബ��ം അർഹത��്.ഭാരത സർ�ാരി� കീഴിെല �ാ�്  I 
ഓഫീസർമാർ�് അത� വ��ിൽനി�ം ദിനബ��ം യാ�ാബ��ം റീ-ഇംേബ�് െച� കി��ിെ��ിൽ  
നിയമാ��തമായ  ദിന ബ��ം യാ�ാബ��ം അർഹത��്.  
 
  ഒ�് /- 

                                                              വി.എസ് .െസ�ിൽ.ഐ .എ എസ്  
െമ�ർ  െസ��റി  

അംഗീകാരേ�ാെട 
 
ചീഫ്, േസാഷ�ൽ  സർ�ീസസ് ഡിവി ഷൻ  
േ��് �ാനിംഗ് േബാർഡ്   
 
TO, 

1.എ�ാ അംഗ�ൾ�ം 
        2. സബ് െ�ഷറി ഓഫീസർ,െവ�യ�ലം  
 
പകർ�് 
അ�ൗ��്ജനറൽ  ,േകരള (എ&ഇ)  
സം�ാന ആ��ണ േബാർഡിെല എ�ാ ഡിവിഷനി�ം  
സം�ാന ആ��ണ േബാർഡിെല..വി.സി �െടപി.എസിന് 
െമ�ർമാ�െട സി.എ.മാർ�്  
െമ�ർ  െസ��റി �െട പി.എ.�്  
       സീനിയർ  എ.ഒ.�െട സി.എ�്   
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ  
 �ാൻ  പ�ിേ�ഷൻ  ഓഫീസർ   
ക���ർ  െസ�ൻ  
അ�ൗ�്  െസ�ൻ  
േ�ാ�്  ഫയൽ     
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തി�വന��രം  ആ��ണേബാർഡ് െമ�ർ  െസ��റി �റെ��വി� നടപടി�മം 

(സാ�ി��ം : �ീ .വി.എസ്.െസ�ിൽ  ഐ.എ.എസ് ) 

വിഷയം : പതി��ാം പ�വൽസര പ�തി �പീകരണം (2017- 2022) – കലാസാം�ാരിക േമഖല  
             കർ�സമിതി  �പീകരി�ൽ  -ഉ�രവ് �സി�ീകരി�ൽ   
�ചന : 1.സം�ാന ആ��ണ േബാർഡ് പ�തി ഏേകാപന വിഭാഗം േമധാവി�െട 6/9/2016 െല 
260/2016/പി.സി.ഡി/എസ്.പി .ബി  ന�ർ  �റി�് 
            2. 19/9/2016 െല 298/2016/എസ് എസ് (ഡ� .4)എസ്.പി.ബി ന�ർ  െ�ാസീഡിംഗ്സ് 
 

 ന�ർ  298/2016/എസ്.എസ്(ഡ. � 4)/എസ്.പി .ബി                                              തീയതി :14/10/2016  

 

�ചന ര�് �കാരം താെഴ പറ�� അംഗെ� �ടി കലാസാംസ് കാരിക കർ�സമിതിയിൽ  
ഉൾെ���ിയി��് . 

 

1. �ീ.െക.െക.�ഹ�ദ്  (റി�.)                                                                     അംഗം  
     ആർ�ിേയാളജി ���്   

ആർ�ിേയാളജി�ൽ  സർേ� ഓഫ് ഇ��  
           ഡൽഹി  
 
                                                                                        ഒ�് /- 

                                                              വി.എസ് .െസ�ിൽ.ഐ .എ എസ്  
                                                                 െമ�ർ  െസ��റി  

അംഗീകാരേ�ാെട 
ചീഫ്, േസാഷ�ൽ  സർവീസസ് ഡിവി ഷൻ  
േ��് �ാനിംഗ് േബാർഡ്   
 
TO, 

1.എ�ാ അംഗ�ൾ�ം 
        2. സബ് െ�ഷറി ഓഫീസർ,െവ�യ�ലം  
 
COPY TO 
അെ�ൗ��്  ജനറൽ  ,േകരള (എ&ഇ)  
       സം�ാന ആ��ണ േബാർഡിെല എ�ാ ഡിവിഷനി�ം  
       സം�ാന ആ��ണ േബാർഡിെല..വി.സി �െട പി.എസിന് 
       െമ�ർമാ�െട സി.എ.മാർ�്  
       െമ�ർ  െസ��റി �െട പി.എ.�്  
       സീനിയർ  എ.ഒ.�െട സി.എ�്   
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ  
�ാൻ  പ�ിേ�ഷൻ  ഓഫീസർ   
ക���ർ  െസ�ൻ  
അ�ൗ�്  െസ�ൻ  
 േ�ാ�്  ഫയൽ     
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തി�വന��രം  ആ��ണേബാർഡ് െമ�ർ  െസ��റി �റെ��വി� നടപടി�മം 

(സാ�ി��ം: �ീ .വി.എസ്.െസ�ിൽ  ഐ.എ.എസ് ) 

വിഷയം : പതി��ാം പ�വൽസര പ�തി �പീകരണം (2017- 2022) – കലാസാം�ാരിക േമഖല  
             കർ�സമിതി  �പീകരി�ൽ  -ഉ�രവ് �സി�ീകരി�ൽ   
�ചന : 1.സം�ാന ആ��ണ േബാർഡ് പ�തി ഏേകാപന വിഭാഗം േമധാവി�െട 6/9/2016 െല 
260/2016/പി.സി.ഡി/എസ്.പി .ബി  ന�ർ  �റി�് 
            2. 19/9/2016 െല 298/2016/എസ് എസ് (ഡ� .4)എസ്.പി.ബി ന�ർ  െ�ാസീഡിംഗ്സ് 
            3. 14/10/16 െല 298/2016/എസ് എസ് (ഡ� .4)എസ്.പി.ബി ന�ർ  െ�ാസീഡിംഗ്സ് 
 

 ന�ർ  298/2016/എസ്.എസ്(ഡ. � 4)/എസ്.പി .ബി                                              തീയതി :17/10/2016  

 

�ചന ര�് �കാരം താെഴ പറ�� അംഗ�െള �ടി കലാസാംസ് കാരിക കർ�സമിതിയിൽ  
ഉൾെ���ിയി��് . 

 

1. േഡാ. െക.പി.േമാഹനൻ                                                                                   അംഗം  
െസ��റി ,േകരള സാഹിത� അ�ാഡമി ��ർ   
 

2. �ീ.എൻ  .എൻ.റിംസൺ                                                                                     അംഗം  
െന�ംേകാ�ിൽ , റിവർ  ഗാർഡൻസ്, കര�ളം  
 
 
                                                                                        ഒ�് /- 

                                                              വി.എസ് .െസ�ിൽ.ഐ .എ എസ്  
                                                                 െമ�ർ  െസ��റി  

അംഗീകാരേ�ാെട 
ചീഫ്, േസാഷ�ൽ  സർവീസസ് ഡിവിഷൻ  
േ��് �ാനിംഗ് േബാർഡ്   
 
TO, 

1.എ�ാ അംഗ�ൾ�ം  
        2. സബ് െ�ഷറി ഓഫീസർ,െവ�യ�ലം  
 
COPY TO 
അെ�ൗ��്  ജനറൽ ,േകരള (എ&ഇ)  
 സം�ാന ആ��ണ േബാർഡിെല എ�ാ ഡിവിഷനി�ം  
സം�ാന ആ��ണ േബാർഡിെല..വി.സി �െട പി.എസിന് 
       െമ�ർമാ�െട സി.എ.മാർ�്  
       െമ�ർ  െസ��റി �െട പി.എ.�്  
       സീനിയർ  എ.ഒ.�െട സി.എ�്   
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ  
�ാൻ  പ�ിേ�ഷൻ  ഓഫീസർ   
ക���ർ  െസ�ൻ  
അ�ൗ�്  െസ�ൻ  
 േ�ാ�്  ഫയൽ     
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