
 

 

 

 

 

 

 

ആദിവാസി സംസ്കാരിക 
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പ ൊതുവൊപ ൊരു ദേശൊേൃത്തി ിൽ സൊമൂഹികവുും 

സൊുംസ്കൊരികവമൊ  പ തൃക സമ്പത്തു പകൊണ്ട് ദവറിട്ട സവതവും 

സൂക്ഷികുന്നവരൊണ് ദ ൊത്തസമൂഹങ്ങൾ. മലകള ും വനങ്ങളും 

 ശ്ചൊത്തലമൊ ിട്ട ള്ള ജീവിത രിസരങ്ങളിൽനിന്ന് രൂ ുംപകൊണ്ട 

ആചൊരൊനുഷ്ഠൊനങ്ങളും വിശവൊസങ്ങളും കലൊരൂ ങ്ങള ും  ൊരമ്പരയമൊ ി 

നിലനിർത്തിപകൊണ്ട് അവരുപെ തനത് കലൊരൂ ങ്ങപള ുും 

ആചൊരൊനുഷ്ടൊനങ്ങപള ുും ദത് ൊത്സൊഹിപ്പിക്കുവൊനുും അപത തനിമ ിൽ 

നിലനിർത്തി ദകരള സൊുംസ്കൊരിക പവവിധ്യ സമ്പത്തു കൊത്തു 

സൂക്ഷിക്കുവൊനുും കുെുുംബത്ശീ ദ ൊത്ത സമൂഹങ്ങൾക്ക് എലലൊവിധ് 

സഹൊ ങ്ങള ും നൽകി വരുന്നുണ്ട്. അത്തരും ഉദ്ധ്യമങ്ങള പെ തുെർച്ച ൊണ് 

ദ ൊത്തൊപപ്പൊലിക പത്െബൽ സൊുംസ്കൊരിദകൊത്സവും.  

 

(ദ ൊത്തൊപപ്പൊലിക സുംസ്കരിദകൊത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തും) 

 



                    ദകൊഴിദക്കൊട് ജിലല ിപല ആേിവൊസി ദ ൊത്ത സമൂഹത്തിന്പറ തനത് 

കലകൾ ദത് ൊത്സൊഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷയദത്തൊപെ കുെുുംബത്ശീ ജിലലൊ 

മിഷന്പറ കീഴിൽ നെന്ന ദ ൊത്തൊപപ്പൊലിക പത്െബൽ സൊുംസ്കൊരിദകൊത്സവും 

ചൊക്കിട്ടപ്പൊറ  ത് ൊമ ഞ്ചൊ ത്ത് ഹൊളിൽ പവച്ച് നെന്നു. ദ ൊത്തവർ  

ജനവിഭൊ ത്തിന്പറ തനത് കലൊ സൊുംസ്കൊരിക മൂലയങ്ങൾ വർധ്ിപ്പിക്കുക 

ദത് ൊത്സൊഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷയദത്തൊപെ മദനൊഹരവുും 

പവവിധ്യവുമൊർന്ന ആേിവൊസി കലൊരൂ ങ്ങൾ ഉൾപപ്പെുത്തി  നെത്തി  

പത്െബൽ സുംസ്കരിദകൊത്സവത്തിൽ നിരവധ്ി കലൊസൊുംസ്കൊരിക 

നൃത്തചുവെുകള മൊ ി ദ ൊത്തവർ  വിഭൊ ങ്ങൾ അണിനിരന്നു. 

സൊുംസ്കൊരിക പവവിധ്യമൊർന്ന ത് സ്തുത  രി ൊെി ുപെ ഉദ്ഘൊെനും 

പതൊഴിൽ എക്പസസ് വകുപ്പ് മത്രി െി. ി രൊമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ച . 

കൊെിന്പറ മക്കള പെ ജീവിത മൂലയങ്ങൾ അവർ ഹൃേ ദത്തൊട് ദചർത്ത് 

പവച്ച കലൊരൂ ങ്ങൾ സവിദശഷവുും സമ്പന്നവുമൊ  ദ ൊത്ത 

സുംസ്കൊരത്തിന്പറ സദേശവുമൊ ി സമൂഹത്തിദലക്ക് എത്തുവൊനുും 

അനയും നിന്നു ദ ൊകൊപത കൊത്തു സൂക്ഷിക്കുവൊനുും ദ ൊത്ത സമൂഹത്തിന്പറ 

കഴിവുകൾ ദതച്ച മിനുക്കി എെുക്കുവൊനുും ഇത്തരും 

സുംസ്കൊരിദകൊത്സവങ്ങൾക്ക് സൊധ്ിക്കുപമന്ന് മത്രി െി. ി രൊമകൃഷ്ണൻ 

 റഞ്ഞു.  രമ്പരൊ ത ദ ൊത്ത കലകള പെ പ തൃകും നഷ്ടപപ്പെൊൻ 

അനുവേിക്കൊപത അവ സുംരക്ഷിക്കൊനുള്ള ഉദ്ധ്യമങ്ങൾക്ക് സുംസ്ഥൊന 

സർക്കൊർ സമ്പൂർണ്ണ  ിരുണ നൽകുപമന്ന് മത്രി ഉറപ്പ  നൽകി.ആേിവൊസി 

ദ ൊത്ത സമൂഹത്തിന്പറ സർ ൊത്മക കഴിവുകൾ പ ൊെി തട്ടി എെുത്ത് 

അവർക്കിെ ിപല അസൊമൊനയ സർഗ്ഗദശഷി ുള്ള വിഭൊ ക്കൊപര 

സമൂഹത്തിന്പറ മുന്നിദലക്ക് പകൊണ്ട് വദരണ്ടത് സമൂഹത്തിന്പറ 

ഉത്തരവൊേിതവമൊപണന്നുും മത്രി കൂട്ടിദച്ചർത്തു.  



(ദ ൊത്തൊപപ്പൊലിക സുംസ്കരിദകൊത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തും) 

ദ ൊത്ത വർ  വിഭൊ ത്തിന്പറ തനത് കലൊമൂലയങ്ങൾ വർധ്ിപ്പിക്കുക 

എന്ന ലക്ഷയദത്തൊപെ നെന്ന സുംസ്കരിദകൊത്സവത്തിൽ  ഏഴ് പത്െബൽ 

 ഞ്ചൊ ത്തുകൾ  പെെുത്തു.  രി ൊെി ിൽ ആേിവൊസി ദ ൊത്ത 

സമൂഹങ്ങൾ  രമ്പരൊ തമൊ ി പക മൊറി വന്ന വിവിധ്  കലൊരൂ ങ്ങൾ 

കൊഴ്ച പവച്ച . തുെി, ദകൊൽക്കളി, തുെിതൊളും, നൊദെൊെി നൃത്തും, ആേിവൊസി 

നൃത്തും എന്നീ ആേിവൊസി സൊുംസ്കൊരിക പവവിധ്യമൊർന്ന കലൊരൂ ങ്ങൾ 

സുംസ്കരിദകൊത്സവത്തിൽ മൊറ്റ കൂട്ടി. 



 

(ദ ൊത്തൊപപ്പൊലിക സുംസ്കരിദകൊത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തും) 

 

ത് സ്തുത ചെങ്ങിൽ ആേിവൊസി ദമഖല ിപല  ുവജന ഉന്നമനത്തിനു 

ദവണ്ടി ആരുംഭിച്ച  ൂത്ത് ക്ലബ്ബ്കൾക്കുള്ള സ്ദ ൊർട്സ് കിറ്റ് ചക്കിട്ടപ്പൊറ 

 ഞ്ചൊ ത്ത് പവസ് ത് സിഡന്റു പക. സുനിൽ വിതരണും പചയ്തു.  

ചക്കിട്ടപ്പൊറ ത് ൊമ  ഞ്ചൊ ത്ത് ത് സിഡന്് ഷീജ ശശി ുപെ അധ്യക്ഷത ിൽ 

നെന്ന സുംസ്കരിദകൊത്സവത്തിന്  ദകൊഴിദക്കൊട് കുെുുംബത്ശീ ജിലലൊ മിഷൻ എ 

ഡി എും സി  ിരീഷ് കുമൊർ സവൊ തും അർപ്പിച്ച .        ജിലലൊ  ഞ്ചൊ ത്ത് 

ദക്ഷമകൊരയ സ്റ്റൊൻഡിങ് കമ്മിറ്റി പച ർദ ഴ്സൺ സുജൊത മനയ്ക്കൽ, 

ദക്ഷമകൊരയ സ്റ്റൊന്റിുംഗ് കമ്മിറ്റി പച ർമൊൻ ദത് മൻ നെുക്കണ്ടി, കുെുുംബത്ശീ 

ജിലലമിഷൻ അസിസ്റ്റന്് ദകൊർഡിദനറ്റർ  ിരീഷൻ  ി.എും  എന്നിവർ 



ആശുംസകൾ അർപ്പിച്ച . പകൊെുവള്ളി ന രസഭ ിൽ നിന്നുും  ുതുപ്പൊെി, 

വൊണിദമൽ,  നങ്ങൊട്, ദകൊട്ടൂർ, ചക്കിട്ടപ്പൊറ, ചങ്ങദരൊത്ത് തുെങ്ങി  

 ഞ്ചൊ ത്തുകളിൽ നിന്നുപമത്തി  ഇരുന്നൂദറൊളും മുതിർന്നവരുും 

കുട്ടികള മെങ്ങുന്ന കലൊകൊരന്മൊരുപെ നിരവധ്ി സൊുംസ്കൊരിക പവവിധ്യ 

നൃത്തങ്ങൾ അണിനിരന്ന  രി ൊെിക്ക് അസിസ്റ്റന്് ജിലലൊ മിഷൻ ദകൊ 

ഓർഡിദനറ്റർ ദക്ഷമ പക. ദതൊമസ് നേി  റഞ്ഞു. 

 

 


