
സസസാംസസരരിക വകുപപ്പ് 

വരികസന റരിപപസർടപ്പ്

കലസ സസസാംസസരരിക സമ്പന്നതയസൽ നരിസ്തൂലമസണപ്പ് പകരളസാം.  നമ്മുടടെ നസപടെസടെരി,  അനുഷസന,
കസസരിക്കൽ,  സമകസലലീന  കലസരൂപങ്ങൾ,  കരകകൗശല  വസസ്തുശരില്പ  പസരമ്പരരസാം  എന്നരിവ  ഈ
സസാംസസനതരിനപ്പ്  ഒരു അനനരസസധസരണമസയ സസസാംസസരരികടപരുമ സമസനരിചരിട്ടുണപ്പ്.  കൂടെരിയസടസാം,
മുടെരിപയറപ്പ്,  പവദരികപ്പ്  ചസനരിസാംഗപ്പ്  എന്നരിവടയ  മസനവരസശരിയുടടെ  അമൂർത  സസസാംസസരരിക
പപതൃകങ്ങളസയരി  യുണപസസ  പ്രഖരസപരിക്കുക  വഴരി  പകരളതരിടന  കലസ  പപതൃക
പവപവരിധരതരിടന  വരിളസാംബരസാം  ടചയ്യുക  കൂടെരിയസണപ്പ്  ടചയ്തതപ്പ്.  നമ്മുടടെ  നപവസതസന  നസയകർ
ടവളരിചസാം പകർന്ന വഴരിയരിലൂടടെ സഞ്ചരരിചപ്പ് ആർജരിച ജനസധരിപതര,  മതനരിരപപക,  മസനവരികതസ
മൂലരങ്ങൾ പകരളതരിൽ വരതരിരരിക്തമസയ ഒരു സസസാംസസരരിക പരരിസരസാം കൂടെരി  സൃഷരിക്കുകയുണസയരി.
ഇതരിനപ്പ്  അനുസൃതവസാം  അനുപൂരകവമസയ  പ്രവർതനങ്ങളസണപ്പ്  സസാംസസന  സസസാംസസരരിക  വകുപപ്പ്
നടെതരി  വരുന്നതപ്പ്.  പകരള  കലസമണ്ഡലസാം  കല്പരിത  സർവ്വകലസശസല,  വരിവരിധ  അക്കസദമരികൾ,
ഇൻസരിററ്റ്യൂട്ടുകൾ,  മൺമറഞ്ഞ കലസ സസഹരിതര പ്രതരിഭകളുടടെ നസമപധയതരിൽ പ്രവർതരിച്ചു വരുന്ന
സസരകങ്ങൾ തുടെങ്ങരിയവ സസാംസസനതരിടന കലസ സസസാംസസരരിക പമഖലടയ ജലീവസ്സുറതസക്കുന. ഈ
പ്രവർതനങ്ങളരിൽ  ഏപകസപനവസാം  സമനന്വയവസാം  കടണത്തുന്ന  ദകൗതരസാം  കൂടെരിയസണപ്പ്  ഇപപസൾ
സസസാംസസരരിക വകുപപ്പ് ഡയറക്ടപററപ്പ് നടെതരി വരുന്നതപ്പ്.  സസസാംസസരരിക പ്രസരിദലീകരണ വകുപപ്പ് എന്ന
പപരരിൽ  1983 ൽ  ആരസാംഭരിടചങരിലസാം  ഇതപ്പ്  ഒരു  ഡയറക്ടപററസയരി  രൂപസന്തരടപടതപ്പ്  2005 ൽ
മസത്രമസണപ്പ്.  വരിവരിധ സസപനങ്ങൾക്കുസാം,  സസാംഘടെനകൾക്കുമുളള ധനസഹസയസാം,  കലസകസരനസർക്കുസാം
ജലീവനക്കസർക്കുമുളള  ടപൻഷൻ  എന്നരിവ  വരിതരണസാം  ടചയ്യുകടയന്ന  പരരിമരിത
പ്രവർതനങ്ങൾക്കുപരരിയസയരി  ഇപപസൾ  വരിവരിധ  പദതരി  പ്രവർതനങ്ങൾ  ആവരിഷ്കരരിചപ്പ്
നടെപരിലസക്കുകയുസാം ടചയ്യുന. 

സസസാംസസരരിക  സർഗസത്മക  വരവസസയങ്ങൾക്കപ്പ്  (Cultural  &  creative  industry)  ആപഗസള
സമ്പദപ്പ്  വരവസയരിൽ  സുപ്രധസന  സസനമസണുളളതപ്പ്.  വരിപനസദ  വരവസസയങ്ങളുടടെ  വളർചയരിലസാം
കലസ സസസാംസസരരിക ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ ഉപപഭസഗതരിലസാം വൻവർദനയസണപ്പ് പകസവരിഡപ്പ്-19  പ്രതരിസനരി
ഉടെടലടുക്കുന്നതരിനപ്പ്  മുമ്പപ്പ്  പരഖടപടുതരിയരിട്ടുളളതപ്പ്.  ആപഗസള  ആഭരന്തര  ഉല്പസദനതരിടന  മൂന്നപ്പ്
ശതമസനസാം ഈ പമഖലയുടടെ സസാംഭസവനയസടണന്നപ്പ് കണക്കസക്കുന. പകസവരിഡസനന്തര കസലത്തുസാം ഈ
പ്രവണത മസറമരിലസടത തുടെരുടമന്നസണപ്പ് കരുപതണതപ്പ്. സർഗസത്മക വരവസസയങ്ങൾക്കപ്പ് പകവരുന്ന
അഭൂതപൂർവ്വമസയ  പ്രസധസനരസാം  കണക്കരിടലടുതപ്പ്  ഈ  പമഖലയുടടെ  സസധരതകൾ
പ്രപയസജനടപടുതസനുതകുന്ന  ഒരു  പരിടെരി  പദതരികളസണപ്പ്  സസസാംസസരരിക  വകുപപ്പ്  ഡയറക്ടപററരിടന
പനതൃതന്വതരിൽ സസാംസസനതപ്പ് നടെപരിലസക്കരി വരുന്നതപ്പ്. 

പകരളതരിടന  കലസ  സസസാംസസരരിക  സമ്പന്നതടയ  പരരിപസലരിക്കുകയുസാം  അതരിടന
യുവതലമുറയരിപലക്കപ്പ്  സന്നരിപവശരിപരിക്കുകയുസാം   ടചയ്യുകടയന്ന  ലകരപതസടടെ  വജ്രജൂബരിലരി
ടഫെപലസഷരിപപ്പ്  എടന്നസരു  നൂതന  പദതരി  വകുപപ്പ്  നടെപരിലസക്കരി  വരുന.  തപദ്ദേശ  സന്വയസാം  ഭരണ
സർക്കസരുകളുടടെ  പങസളരിതപതസടടെ  നടെപരിലസക്കുന്ന  ഈ  പദതരിയരിൻ  കലീഴരിൽ  1000  യുവതലീ
യുവസക്കളസയ കലസപ്രവർതകടര ടതരടഞ്ഞടുതപ്പ് രണപ്പ് വർഷക്കസലപതക്കപ്പ് ടഫെപലസഷരിപപ്പ് നൽകരി
പപ്രസതസഹരിപരിക്കുന.  വകുപപ്പ്  നൽകുന്ന  10,000/-  രൂപയ്ക്കു  പുറടമ  സന്വയസാം  ഭരണ  സർക്കസരുകൾ
5000/-  രൂപ കൂടെരി പചർതപ്പ് ആടക 15,000/- രൂപയസണപ്പ് പ്രതരിമസസ ടഫെപലസഷരിപപ്പ് തുക. പബസക്കപ്പ്



പഞ്ചസയതപ്പ്,  നഗരസഭസ  അടെരിസസനതരിൽ  നരിർണ്ണയരിചരിട്ടുളള  174  കസറുകളരിലസയരി
വരിനരസരിക്കടപട  കലസകസരനസർ  ആയരിരപതസളസാം  പകന്ദ്രങ്ങളരിൽ  കലസപരരിശലീലനസാം  നൽകുന.
കൂടെരിയസടസാം മുതൽ ശസസലീയ സസാംഗലീതവസാം, നൃതവസാം, പൂരക്കളരി, മറത്തുകളരി, കഥസപ്രസസാംഗസാം, ചരിത്രരചന
എന്നരിങ്ങടന  45  ഓളസാം  കലസവരിഷയങ്ങളരിൽ  പ്രസയപഭദമപനര  ആർക്കുസാം  കലസഭരസനസാം
നടെതസവന്നതസണപ്പ്.  ഒരു  ലകപതസളസാം  പഠരിതസക്കൾ  ഇതരിപനസടെകസാം  പദതരിയരിൻ  കലീഴരിൽ
പരരിശലീലനസാം പനടെരിക്കഴരിഞ. ടഫെപലസഷരിപപ്പ് കലസപ്രവർതകരരിൽ 346 പപർ വനരിതകളസണപ്പ്. 

കലസസസസാംസസരരിക  പ്രവർതനങ്ങൾക്കപ്പ്  പവദരികടളസരുക്കുന്ന  ബൃഹതസയ  സസസാംസസരരിക
സമുചയങ്ങൾ ഓപരസ ജരിലയരിലസാം സസപരിക്കുന്ന മടറസരു സുപ്രധസന പദതരിയുസാം വകുപപ്പ് ഏടറടുതപ്പ്
നടെപരിലസക്കുനണപ്പ്. അപഞ്ചക്കർ വടരയുളള ഭൂമരിയരിൽ 50.00 പകസടെരിപയസളസാം രൂപ മുതൽ മുടെക്കരിയസണപ്പ്
ഒരു  സമുചയസാം  സസപരിക്കുന്നതപ്പ്.  പകരളതരിടന  നപവസതസന  നസസയകരുടടെ  നസമപധയതരിൽ
അറരിയടപടുന്ന  ഈ  സമുചയങ്ങൾ  കരിഫെപ്പ്ബരിയുടടെ  ധനസഹസയപതസടടെയസണപ്പ്  നരിർമരിക്കുന്നതപ്പ്.
ടകസലസാം,  പസലക്കസടെപ്പ്,  കസസറപഗസഡപ്പ്  ജരിലകളരിൽ  നരിർമസണസാം  ആരസാംഭരിച്ചു  കഴരിഞ.  മലപ്പുറസാം
ജരിലയരിടല പദതരിക്കപ്പ് അസാംഗലീകസരസാം ലഭരിച്ചു.  ഭൂമരി കടണതരിയ കണ്ണൂർ,  പകസടയസാം,  ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂർ
ജരിലകളരിടല  പദതരിപരഖ  (ഡരി.പരി.ആർ)  കരിഫെപ്പ്ബരിയുടടെ  പരരിഗണനയരിലസണപ്പ്.  പകസഴരിപക്കസടെപ്പ്
ജരിലയരിൽ ഭൂമരി ഏടറടുക്കൽ നടെപടെരികൾ പുപരസഗമരിക്കുന. നൃത സസാംഗലീത നസടെകശസലകൾ, ബസക്കപ്പ്
പബസകപ്പ്  തലീയറർ,  ഗ്രന്ഥശസലകൾ,  വലീഡരിപയസ  ഹസൾ,  ചരിത്രശസലകളുസാം  കരകകൗശല  ഉതപ്പ്പന്ന
വരിപണന  ശസലകളുസാം  ഉൾടപടടെയുളള  വരിപുലമസയ  സപങതങ്ങളസയരിരരിക്കുസാം  ഈ  നപവസതസന
സസസാംസസരരിക സമുചയങ്ങൾ. കലസ സസസാംസസരരിക പ്രവർതനങ്ങൾക്കപ്പ് ടപസതു ഇടെങ്ങൾ ലഭരമലസത
ഗ്രസമങ്ങളരിലസാം ടചറുപടണങ്ങളരിലസാം 'നസടരങ്ങപ്പ് ’ എന്ന പപരരിൽ ഒരു തുറന്ന പസജസാം ചമയ മുറരിയുസാം മറപ്പ്
അനുബന  സകൗകരരങ്ങളുമുളള  പവദരികൾ  സൃഷരിക്കുന്ന  മടറസരു  പദതരിയുസാം  വകുപപ്പ്  നടെപരിലസക്കരി
വരുനണപ്പ്. 

സസാംസസനതരിടൻറ  സമ്പന്നമസയ  കലസകരകകൗശല  പസരമ്പരരതരിടന  സസാംരസാംകരിക്കുക,
ടതടരടഞ്ഞടുക്കടപട കരകകൗശല പപതൃക ഗ്രസമങ്ങളരിടല കലസകസരനസർക്കപ്പ് ഉപജലീവന സുസരിരത
ഉറപസക്കുക,  അവർക്കസയരി  പനപുണര  വരികസനവസാം  ഈടുറ  വരിപണരി  ബനങ്ങളുസാം  സസപരിക്കുക
തുടെങ്ങരിയ  ഉപദ്ദേശപതസടടെ  നടെപരിലസക്കരിവരുന്ന  പദതരിയസണപ്പ്  റൂറൽ  ആർടെപ്പ്  ഹബപ്പ്  പദതരി.
പദതരിയരിൻ  കലീഴരിൽ  20  കരകകൗശല  ഗ്രസമങ്ങടളയുസാം  10-ഒസളസാം  കലസരൂപങ്ങടളയുസാം
ഉൾടപടുതരിയരിട്ടുണപ്പ്.  ആടക  2000  കരകകൗശല  വരിദഗ്ദ്ധരുസാം  500  കലസകസരനസരുസാം   പദയരിയുടടെ
ഗുണപഭസക്തസക്കളസകുന്നതസണപ്പ്. ഒസപരസ  പപതൃക  ഗ്രസമതരിലസാം  ടപസതു  ഉൽപസദന  പകന്ദ്രങ്ങളുസാം,
വരില്പന കകൗണറുകളുസാം സസപരിക്കുകയുസാം വരിപണന മസർഗങ്ങൾ ശക്തരിടപടുത്തുകയുസാം ടചയ്യുകടയന്ന
പദതരി ഘടെകങ്ങൾ ഏടറടുതപ്പ് നടെത്തുന. വനരിതകൾക്കപ്പ് 50 ശതമസനസാം പ്രസതരിനരിധരസാം ഉറപസക്കുന്ന
സന്വയസാം സഹസയ സസാംഘങ്ങടള ശസക്തലീകരരിചപ്പ് ഉപജലീവന സുസരിരത ഉറപസക്കുകയസണപ്പ് ലകരസാം. 

പകരള  സസാംസസരതരിടന  സമഗ്രവസാം  സപചതനവമസയരി  പ്രദർശരിപരിക്കുന്ന  ഒരു  ബൃഹതപ്പ്
മമ്യുസരിയസാം  സസപരിക്കുകയുസാം  നരിലവരിലള്ളവടയ  വരിപനസദസഞ്ചസരപകന്ദ്രങ്ങളുമസയരി  ബനടപടുതരി,
പകസർതരിണക്കരി ഒരു ശസാംഖല സസപരിക്കുകയുടമന്ന ലകരപതസടടെ ഒരു പകരള സസാംസസര മറ്റ്യൂസരിയസാം
പദതരി  നടെപരിലസക്കുന്ന  പ്രവർതനങ്ങളുസാം  വകുപപ്പ്  നടെതരി  വരുനണപ്പ്.  പസലക്കസടെപ്പ്,  മലമ്പുഴ
വരിപലജരിൽ ലഭരമസകുന്ന  5.20  ഏക്കർ ഭൂമരിയരിൽ  പകരള സസാംസസര മറ്റ്യൂസരിയസാം സസപരിക്കുകടയന്ന
പദതരിയുടടെ പ്രസരസാംഭ പ്രവർതനങ്ങൾ പൂർതരിയസയരി വരുന. കൂടെസടത ഡരിജരിറൽ സസപങതരിക വരിദര
അടെരിസസനമസക്കരിയുളള  ടഗയരിമരിസാംഗപ്പ്,  ആനരിപമഷൻ,  ടവർചന്വൽ  ഇഫെക്ടപ്പ്,  ഓടഗ്മെനഡപ്പ്  റരിയസലരിറരി



തുടെങ്ങരിയ  രസാംഗങ്ങളരിടല  അനന്ത  സസധരതകൾ  പ്രപയസജനടപടുതരി  ലളരിതകലസ,  സസപങതരിക
വരിഷയങ്ങളരിൽ  പയസഗരരുസാം  പ്രതരിഭസധനരുമസയ  യുവസക്കൾക്കപ്പ്  വൻപതസതരിൽ  ടതസഴരിലവസരസാം
ഉറപസക്കസനസയരി ഒരു മരികവരിടന പകന്ദ്രസാം സസപരിക്കുന്ന പദതരിയുപടെയുസാം പ്രസരസാംഭ പ്രവർതനങ്ങൾ
നടെന വരുന. 

ശലീനസരസയണ  ഗുരുവരിടന  നമുക്കപ്പ്  ജസതരിയരിലസ  വരിളസാംബരതരിടന  ശതസബരി  
ആചരണതരിടന  ഭസഗമസയരി  വരിവരിധ  പരരിപസടെരികൾ  വകുപപ്പ്  ഏടറടുതപ്പ്  നടെപരിലസക്കുകയുണസയരി.
ശതസബരി  സസരകമസയരി  തരിരുവനന്തപുരതപ്പ്  കനകക്കുന്നരിനപ്പ്  എതരിർവശതസയരി  ശലീനസരസയണ
ഗുരുവരിടന  പൂർണ്ണകസയ  ടവങല  പ്രതരിമ  സസപരിച്ചു  കഴരിഞ.  സന്വസമരി  വരിപവകസനന്ദടന  പകരള
പ്രപവശസാം,  മഹസത്മസഗസനരിയുടടെ രക്തസസകരിതന്വതരിടന  70-ാസസാം  വസർഷരികസാം എന്നരിവ സസാംസസന
വരസപകമസയരി  ആചരരിച്ചു.  മഹസത്മസഗസനരിയുസാം  പതരി  കസ്തൂർബസഗസനരിയുസാം  ഒന്നരിപലടറ  തവണ
സന്ദർശരിചപ്പ്  തസമസരിച  പസലക്കസടെപ്പ്  അകപതതറയരിടല  ശബരരി  ആശമതരിടന  പുനനഃരുദസരണ
പ്രവർതനങ്ങളുസാം  വകുപപ്പ് ഏടറടുതപ്പ് നടെപരിലസക്കരി വരുന. കൂടെസടത തുഞ്ചതപ്പ് എഴുതച്ഛൻ, കുഞ്ചൻ
നമ്പരസർ,  ഒ.  വരി.  വരിജയൻ,  മഹസകവരി  ഒളപമണ്ണ,  പരി.  കുഞ്ഞരിരസമൻ നസയർ,  പവക്കസാം മുഹമദപ്പ്
ബഷലീർ,  പരി.  പകശവപദവപ്പ്,  എസപ്പ്.  ടക.  ടപസറക്കസടെപ്പ്,  ബ്രഹസനന്ദ  ശരിവപയസഗരി,  ഇന്ദചൂഡൻ,
വരി.സസസാംബശരിവൻ  തുടെങ്ങരിയവരുടടെ  പപരരിലളള  സസരകങ്ങൾക്കസയരി  ഗണരമസയ  തുക
വകയരിരുതസനുസാം വകുപരിനപ്പ് കഴരിഞ്ഞരിട്ടുണപ്പ്. മഹസകവരി ടമസയലീൻകുടരി പവദരർ സസരക അക്കസദമരിക്കപ്പ്
പകസഴരിപക്കസടെപ്പ്  നസദസപുരതപ്പ്  ഒരു  ഉപപകന്ദ്രസാം  സസപരിക്കുന്ന  പദതരിക്കുസാം  തുടെക്കമരിട്ടു  കഴരിഞ.
മലയസളതരിടന അനശന്വര നടെൻ പപ്രസാംനസലീറരിനപ്പ് അപദ്ദേഹതരിടന ജനനസടെസയ ചരിറയരിൻകലീഴരിൽ ഒരു
സസരകസാം നരിർമരിക്കുന്നതരിനുസാം വകുപപ്പ് നടെപടെരി സന്വലീകരരിചരിട്ടുണപ്പ്. 

സസസാംസസരരിക  വകുപരിനപ്പ്  കലീഴരിൽ  പ്രവർതരിച്ചു  വരുന്ന  അക്കസദമരികൾ  ഉൾടപടടെയുളള
നരിരവധരി  സന്വയസാംഭരണ സസപനങ്ങൾ പവവരിധരമസ ർന്ന പദതരികളസണപ്പ്  നടെപരിലസക്കരി വരുന്നതപ്പ്.
കരിഫെപ്പ്ബരിയുടടെ  ധനസഹസയപതസടടെ  ചരിത്രസജ്ഞലരി  ഫെരിലരിസാം  സരിറരി,  അന്തസരസഷ
ചലചരിപത്രസതവതരിനുളള സരിരസാം പവദരി,  പുതരിയ സരിനരിമസ തരിയററുകൾ എന്നരിവ പകരള ചലചരിത്ര
വരികസന പകസർപപറഷടന പനതൃതന്വതരിൽ നടെപരിലസക്കരിവരുന.  വരിവരിധ സസസാംസസരരിക വരിനരിമയ
പരരിപസടെരികൾ,  സമൂഹമസധരമങ്ങളുടടെ  സസധരതകൾ  പ്രപയസജനടപടുതരിയുളള  കലസപ്രകടെനങ്ങൾ
എന്നരിവ  ഭസരതപ്പ്  ഭവൻ  ഏടറടുതപ്പ്  നടെതരി  വരുന.  പകസവരിഡപ്പ്  കസലതപ്പ്  മസപവലരി  മലയസളസാം
എടന്നസരു പരരിപസടെരിയുസാം ഭസരതപ്പ് ഭവൻ സസാംഘടെരിപരിക്കുകയുണസയരി.  മലയസള ഭസഷയുസാം സസഹരിതരവസാം
സസാംസസകസരവസാം മലയസളരി പ്രവസസരി സമൂഹതരിൽ പ്രചരരിപരിക്കസനസയരി  42  രസജരങ്ങളരിൽ മലയസളസാം
മരിഷടന  പ്രവർതനങ്ങൾ  വരസപരിപരിചരിട്ടുണപ്പ്.  ഇതരിനസയരി  പറഡരിപയസ  മലയസളസാം  എന്ന  പദതരി,
മലയസളഭസഷസ  പ്രതരിഭസ  പുരസസരസാം  എന്നരിവയുസാം  ഏർടപടുതരിയരിട്ടുണപ്പ്.  വരിവരിധ  കലസരൂപങ്ങളുടടെ
പരരിപപസഷണതരിനസയരി  സസാംഗലീത  നസടെക,  ലളരിതകല,  സസഹരിതര,  പഫെസകപ്പ്  പലസർ,  ചലചരിത്ര
അക്കസദമരികളുസാം വരിവരിധ പദതരികൾ ആവരിഷ്കരരിചപ്പ് നടെപരിലസക്കരി വരരികയസണപ്പ്. പകസവരിഡപ്പ് മഹസമസരരി
മൂലസാം ഉപജലീവന മസർഗങ്ങൾ നഷടപട 32,000  കലസകസരനസർക്കുസാം,  സസസാംസസരരിക പ്രവർതകർക്കുസാം
ധനസഹസയസാം  വരിതരണസാം  ടചയ്യുന്നതരിനുസാം  വകുപരിനപ്പ്  കഴരിഞ്ഞരിട്ടുണപ്പ്.  സസസാംസസരരിക  പ്രവർതക
പകമനരിധരി  പബസർഡപ്പ്  വഴരി  6000-ഓളസാം  പപർക്കപ്പ്  സഹസയധനസാം  വരിതരണസാം  ടചയ്തതരിനപ്പ്
പുറടമയസണരിതപ്പ്.  പകരളതരിടന കലസ  സസസാംസസരരികടപരുമ നരിലനരിർത്തുവസനുതകുന്ന പദതരികൾ
ആവരിഷ്കരരിചപ്പ്  നടെപരിലസക്കുന്നതരിനപ്പ്  തുടെർനസാം  സസസാംസസരരിക  വകുപപ്പ്  പനതൃതന്വവസാം  പ്രപചസദനവസാം
നൽകുന്നതസണപ്പ്. 


