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വജ്രജൂബബിലബി ഫഫെലലലോഷബിപപ്പ് പദ്ധതബി 
ഒരു ആമുഖഖ

മനുഷഷ്യരലോശബിയുഫടെ  പുലരലോഗതബിയബിൽ കലയുഫടെ സഖഭലോവന നബിസ്തൂലമലോണപ്പ്.  ആദബിമനുഷഷ്യസമൂഹഖലപലോലഖ

കലയബിലഖ  സഖഗഗീതതബിലഖ  അഭബിരമബിചബിരുന്നുഫവന്നുളളതപ്പ്  ലലലോകഫമമലോടഖ  കഫണ്ടെതബിയബിട്ടുളള

ശബിലലോചബിത്രങ്ങളബിൽ  നബിന്നുഖ  വഷ്യക്തമലോണപ്പ്.  ലലലോകഫതമലോടഖ  കലയുഖ  സലോഹബിതഷ്യവഖ  മനുഷഷ്യ  ജബിവബിതഫത

സ്പർശബിചഖ  പരബിവർതനഖ  ഫചയഖ  ലപലോയബിട്ടുണ്ടെപ്പ്.  ഒരു  ജനതയുഫടെ  ഫപലോതു  സസ്വതസ്വതബിഫന

പ്രതബിഫെലബിപബിക്കുന്നതലോണപ്പ് അതബിഫന്റെ കലയുഖ സലോഹബിതഷ്യവഖ. ഒരു പ്രലദശതബിഫന്റെ മബിത്തുകളഖ പുരലോവ ൃതങ്ങളഖ

ഇതബിഹലോസങ്ങളഖ  കലയുഖ  സഖഗഗീതവഖ  ആ  പ്രലദശഫത  ജനസമൂഹതബിഫന്റെ  മൂലഷ്യലബലോധഫത

നബിർണ്ണയബിക്കുകയുഖ  നബിലനബിർത്തുകയുഖ  ഫചയ്യുന്നു.   വവവബിധഷ്യമലോർന്ന  കലലോരൂപങ്ങളലോൽ  സമന്നമലോണലലലോ

ലകരളഖ.  നമ്മുഫടെ  കലോസബിക്കൽ,  നലോലടെലോടെബി  കലലോരൂപങ്ങള്  ലലലോലകലോതരമലോഫണന്നപ്പ്  കൂടെബിയലോട്ടതബിലനയുഖ,

മുടെബിലയറബിലനയുഖ  മുൻനബിർതബി  ഐകഷ്യരലോഷ്ട്രസഭ  സലോകഷ്യഫപടതബിയബിട്ടുണ്ടെപ്പ്.  ഈ  കലലോസമതബിഫന്റെ  ശക്തബി

ലസലോതസബിഫന  കഫണ്ടെതബി  സമൂഹ  മധഷ്യതബിൽ  തുറന്നു  വയ്ക്കുകയലോണപ്പ്  വജ്രജൂബബിലബി  ഫഫെലലലോഷബിപപ്പ്  എന്ന

പദ്ധതബി.  സലോമൂഹഷ്യ  കലലോ  പരബിശഗീലനഖ  (Community  art  training)  എന്നതലോണപ്പ്  ഇതബിഫന്റെ  രഗീതബിശലോസഖ.

ബഹുമുഖമലോണബിതബിഫന്റെ ലകഷ്യങ്ങള്.  ഒലര  സമയഖ  പരബിശഗീലകനുഖ  പരബിശഗീലനലോർതബിക്കുഖ ഗുണകരമലോഖവബിധഖ

ഇതപ്പ് രൂപകല്പന ഫചയബിട്ടുണ്ടെപ്പ്.  സുകുമലോരകലകളബിൽ നബിശബിത ലയലോഗഷ്യത ലനടെബിയ യുവലോക്കള്ക്കപ്പ് സലോമൂഹഷ്യ കലലോ

പരബിശഗീലനതബിനപ്പ്  ലവദബി  ഒരുക്കുന്നലതലോഫടെലോപഖ രണ്ടെപ്പ്  വർഷക്കലോലഖ ഫഫെലലലോഷബിപപ്പ്  നൽകബി പബിന്തുണയ്ക്കുകയുഖ

ഫചയ്യുന്നു.  കലലോകലോരനലോർക്കപ്പ് അഖഗഗീകലോരഖ നൽകുകയുഖ അവരുഫടെ ഭലോവബി കലലോപ്രവർതനങ്ങള്ക്കപ്പ് ശക്തമലോയ

അടെബിതറ ഒരുക്കുകയുമലോണപ്പ് ഫചയ്യുന്നതപ്പ്. 

വജ്രജൂബബിലബി ഫഫെലലലോഷബിപപ്പ് പദ്ധതബി വഴബി കലലോപഠന പരബിശഗീലനതബിനലോയബി സഖസലോനഫതലോട്ടലോഫക

ആയബിരഖ  കലലോലകന്ദ്രങ്ങള്  തുറന്നബിരബിക്കുകയലോണപ്പ്.  സലോഖസലോരബിക  ഭവനുകള്,  കമമ്മ്യൂണബിറബി  ലകന്ദ്രങ്ങള്,

ഗ്രന്ഥശലോലകള്,  യുവജനകലലോ  സമബിതബികള്,  വബിദഷ്യലോലയങ്ങള്  തുടെങ്ങബിയ  ലകന്ദ്രങ്ങളബിൽ  പ്രലോയലഭദമലനഷ്യ

എവർക്കുഖ  കലലോഭഷ്യസനതബിനപ്പ്  സസൗകരഷ്യഖ  ഒരുക്കബിയബിരബിക്കുന്നു.  കലോസബിക്കൽ,  സമകലോലഗീന,  നലോലടെലോടെബി

കലലോരൂപങ്ങളബിൽ  അതബിനബിപുണരലോയ  ഫഫെലലോഷബിപപ്പ്  കലലോകലോരനലോർ  രണ്ടു  വർഷഖ  നഗീണ്ടു  നബിൽക്കുന്ന

കലലോപരബിശഗീലനഖ സസൗജനഷ്യമലോയബി നൽകുന്നതലോണപ്പ്. സലോഖസലോരബിക വകുപഖ തലദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ സലോപനങ്ങളഖ

സഖയുക്തമലോയബി  നടെപബിലലോക്കുന്ന  ഈ  പദ്ധതബി  നമ്മുഫടെ  ഗ്രലോമങ്ങലളയുഖ  പട്ടണങ്ങലളയുഖ  സജഗീവ

കലലോലകന്ദ്രങ്ങളലോക്കബി മലോറ്റുഫമന്നുറപലോണപ്പ്.  പഠബിതലോക്കളഫടെ സർഗ്ഗവലോസനകഫള പരബിലപലോഷബിപബിക്കുന്നലതലോഫടെലോപഖ

അവരുഫടെ  വഷ്യക്തബിതസ്വ  വബികലോസതബിനുഖ  ഈ  പദ്ധതബി  സഹലോയബിക്കുന്നു.  അവർക്കപ്പ്  ആതലോഭബിമലോനവഖ

ആതവബിശസ്വലോസവഖ  പകരുന്നതലോണബിതപ്പ്.  പ്രതത്യുതപ്പ്പന്നമതബികളഖ  സലോമൂഹഷ്യ  പ്രതബിബദ്ധരുമലോയ  ഒരു

നവയുവതയലോയബിരബിക്കുഖ ഈ പദ്ധതബിയുഫടെ ആതഷ്യനബിക ഉല്പന്നഖ.
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ലബലോക്കപ്പ്  പഞലോയത്തുകള്,  നഗരസഭകള്  എന്നബിവയുഫടെ  അടെബിസലോനതബിൽ  നബിർണ്ണയബിചബിട്ടുളള  175

ലധബികഖ  കസ്റ്ററുകളബിലലോണപ്പ്  1000  ഫഫെലലലോഷബിപപ്പ്  കലലോകലോരനലോഫര  വബിനഷ്യസബിചബിട്ടുളളതപ്പ്.  ഗ്രലോമപഞലോയത്തുകള്,

നഗരസഭലോ വലോർഡുകള്  എന്നബിവബിടെങ്ങളബിൽ ലഭഷ്യമലോയ ഫപലോതു സസൗകരഷ്യങ്ങള് പ്രലയലോജനഫപടതബിയലോണപ്പ്  1000

കലലോലകന്ദ്രങ്ങള് സലോപബിചബിട്ടുളളതപ്പ്. ഓലരലോ ലകന്ദ്രതബിലഖ അതലോതപ്പ് കസ്റ്ററുകളബിൽ വബിനഷ്യസബിക്കഫപട്ടബിരബിക്കുന്നതുഖ

വബിവബിധ  കലലോരൂപങ്ങളബിൽ  നബിപുണരുമലോയ  ഫഫെലലലോഷബിപപ്പ്  കലലോകലോരനലോർ  ആഴ്ചയബിൽ  നലോല  ദബിവസങ്ങളബിൽ

കലലോപരബിശഗീലനഖ നൽകുന്നു.  ലകരളതബിഫന്റെ തനതപ്പ്  കലോസബിക്കൽ കലലോരൂപങ്ങളഫടെ ആസസ്വലോദന കലോസ്സുകളഖ,

ലസലോദലോഹരണ കലോസ്സുകളഖ, തുടെർന്നപ്പ് കലലോപഠന പരബിശഗീലനവമലോണപ്പ് ഒരുക്കബിയബിട്ടുളളതപ്പ്. കലലോപരബിശഗീലനതബിനപ്പ്

പുറലമ  ഓലരലോ  പ്രലദശത്തുഖ  കലയലോന്മുഖമലോയ  തനതപ്പ്  കലലോരൂപങ്ങള്  കഫണ്ടെതബി  അവയുഫടെ

പുന:രുജഗീവനതബിനുഖ പ്രചരണതബിനുഖ ആവശഷ്യമലോയ പദ്ധതബികള് തയലോറലോക്കുന്ന ചുമതലയുഖ ഫഫെലലലോഷബിപപ്പ്

കലലോകലോരനലോർ  നബിർവ്വഹബിക്കുന്നതലോണപ്പ്.  കൂടെലോഫത  സർക്കലോരബിലന്റെയുഖ  പ്രലോലദശബിക  സസ്വയഖഭരണ

സ ർക്കലോരുകളലടെയുഖ   ലകമപദ്ധതബികള്  സഖബനബിച  പ്രചരണതബിനുഖ  ഈ  കലലോകലോരനലോർ

സഹലോയബിക്കുന്നതലോണപ്പ്.  മദഷ്യഖ,  മയക്കുമരുന്നപ്പ്,  അനലോചലോരങ്ങള്  തുടെങ്ങബിയ  സലോമൂഹഷ്യ  തബിനകള്ഫക്കതബിഫര

ലബലോധവതപ്പ്ക്കരണവഖ  പ്രലോലദശബിക  കലലോസമബിതബികള്ക്കപ്പ്  ലനതൃപരമലോയ  പബിന്തുണയുഖ  ഫഫെലലലോഷബിപപ്പ്

കലലോകലോരനലോർ നൽകുന്നതലോണപ്പ്. 

ലകരളതബിഫന്റെ  കലലോസലോഖസലോരബിക  ലമഖലഫയ  ജഗീവസ്സുറതലോക്കുന്നതലോയബിരബിക്കുഖ  വജ്രജൂബബിലബി

ഫഫെലലലോഷബിപപ്പ്  പദ്ധതബി.  ഓലരലോ  ഗ്രലോമവഖ,  ഓലരലോ  നഗരസഭലോ  വലോർഡുഖ  കലയുഫടെ  സജഗീവ  പ്രലയലോഗ

ലകന്ദ്രങ്ങളലോയബി  പരബിവർതനഖ  ഫചയഫപടകയുഖ  പുതുതലമുറയബിൽഫപട്ടവർ  കലലോസലോഖസലോരബിക

പ്രവർതനങ്ങളബിൽ  പങലോളബികളലോവകയുഖ  ഫചയ്യുകഫയന്നതലോണപ്പ്  വബിഭലോവനഖ  ഫചയബിട്ടുളളതപ്പ്.  ഈ  ലകഷ്യ

പ്രലോപബിക്കലോയബി  സലോഖസലോരബിക വകുപഖ,  സഖസലോനഫത വബിവബിധ സലോഖസലോരബിക സലോപനങ്ങളഖ,  തലദ്ദേശസസ്വയഖ

ഭരണ സലോപനങ്ങളഖ പരബിശ്രമബിക്കുകയുഖ പബിന്തുണ നൽകുകയുഖ ഫചയ്യുഖ.

ലകരള  സർക്കലോരബിഫന്റെ  വബിപ്ലവകരവഖ  അഭബിമലോനലോർഹവമലോയ  ഈ  ബൃഹതപ്പ്  പദ്ധതബിയുഫടെ

ഒസൗലദഷ്യലോഗബികമലോയ ഉദപ്പ്ഘലോടെനഖ തബിരുവനനപുരതപ്പ് ഫസൻട്രൽ ലസ്റ്റഡബിയതബിൽ 27.02.2019  നപ്പ് നടെന്ന പ്രസൗഡ

ഗഖഭഗീരമലോയ  ചടെങ്ങബിൽ  ബഹു.  ലകരള  മുഖഷ്യമനബി  ശ്രഗീ.  പബിണറലോയബി  വബിജയൻ  നബിർവ്വഹബിക്കുകയുണ്ടെലോയബി.

ഉദപ്പ്ഘലോടെന ലശഷഖ വജ്രജൂബബിലബി ഫഫെലലലോഷബിപപ്പ് കലലോകലോരനലോരുഫടെ,  ഏകലദശഖ മൂന്നപ്പ് മണബിക്കൂർ നഗീണ്ടു നബിന്ന

വർലണ്ണലോജസ്വലമലോയ  കലലോപ്രകടെനവഖ  സഖഘടെബിപബിചബിരുന്നു.  മബിക്ക  കസ്റ്ററുകളഖ  (  ലകലോർപലറഷൻ/

മുനബിസബിപലോലബിറബി/  ലബലോക്കപ്പ്  പഞലോയതപ്പ്)  സസ്വനഖ  നബിലയബിൽ ഗഖഭഗീരമലോയ ഉദപ്പ്ഘലോടെന ചടെങ്ങുകലളലോഫടെയലോണപ്പ്

കലലോപഠന കലോസ്സുകള്ക്കപ്പ് തുടെക്കഖ കുറബിചബിട്ടുളളതപ്പ്. 
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സഖസലോനഫത പ്രലോലദശബിക സർക്കലോരുകളഫടെ സജഗീവ പങലോളബിതലതലോഫടെ നടെപലോക്കുന്ന പദ്ധതബിയുഫടെ

പുലരലോഗതബി ചുരുക്കബി ചുവഫടെ ലചർക്കുന്നു. 

a) 1000 യുവകലലോകലോരനലോഫര 175 കസ്റ്ററുകളബിലലോയബി സഖസലോനഫതമലോടമലോയബി വബിനഷ്യസബിചഫവങബിലഖ  

           പദ്ധതബിയബിൽ നബിന്നുഖ കണ്ണൂർ ജബിലയബിഫല ആന്തൂർ മുനബിസബിപലോലബിറബി പബിൻമലോറബിയ സലോഹചരഷ്യതബിൽ  

          നബിലവബിൽ 174 കസ്റ്ററുകളബിൽ കലോസുകള് നടെന്നു വരുന്നു. ഉന്നത പഠനഖ , ലജലോലബിയബിൽ പ്രലവശബിക്കൽ  

           തുടെങ്ങബിയ കലോരണങ്ങളലോൽ 30 കലലോകലോരനലോർ പദ്ധതബി ഉലപകബിച സലോഹചരഷ്യതബിൽ പുതബിയ റലോങപ്പ്

           ലബിസ്റ്റപ്പ് തയലോറലോക്കബി പകരക്കലോഫര കഫണ്ടെതലോൻ നടെപടെബി സസ്വഗീകരബിച വരുന്നു. 

b) ഗ്രലോമപഞലോയത്തുകളഖ നഗരസഭകളഖ അടെബിസലോനമലോക്കബി ആഫക 1000 പരബിശഗീലന ലകന്ദ്രങ്ങള്  

           നബിശയബിചപ്പ്  നൽകബി. 

c) പദ്ധതബി മലോർഗ്ഗലരഖ സലോഖസലോരബിക വകുപഖ തലദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ വകുപഖ പുറഫപടവബിച കഴബിഞ.

d) സഖസലോനഫതമലോടമലോയബി 818 പരബിശഗീലന ലകന്ദ്രങ്ങളബിൽ കലലോപരബിശഗീലന കലോസ്സുകള് മുടെക്കഖ

           കൂടെലോഫത  നടെക്കുന്നു. ഇവയുഫടെ ലബിസ്റ്റപ്പ് തുടെർന്നു വരുന്ന ലപജുകളബിൽ ഉള്ഫക്കലോളളബിചബിരബിക്കുന്നു. 

e)   സഖസലോനതപ്പ് ആഫക 60,000 നപ്പ് മുകളബിൽ പഠബിതലോക്കള് ഈ പദ്ധതബിയബിൻ കഗീഴബിൽ കലലോപരബിശഗീലനഖ

           ലനടന്നു.

f) ആഫക 40 ഓളഖ കലലോവബിഷയങ്ങളബിൽ പരബിശഗീലനഖ നൽകുന്നു.

g) ഒരു ലകന്ദ്രതബിൽ ചുരുങ്ങബിയതപ്പ് 3 വബിഷയങ്ങള് പരബിശഗീലബിപബിക്കുന്നു.

h ) എലലോ വബിഷയങ്ങളഫടെയുഖ പരബിശഗീലനതബിനലോയബി സബിലബസപ്പ് ലഭഷ്യമലോക്കബി

i)  പരബിശഗീലനതബിനലോയബി വലോലദഷ്യലോപകരണങ്ങളഖ പഠന സലോമഗ്രബികളഖ ലഭഷ്യമലോക്കബി വരുന്നു. 


