
ആദിവാസി സംസ്കാരിക കലാവവവിധ്യങ്ങളുമായി 
ഗ ാത്രാപ്പാലിക  

പരമ്പരാ ര ഗ ാത്ര കലകളുപ്െ വപരൃകം നഷ്ടപ്പൊൻ അനുവദിക്കാപ്ര 

അവ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉദ്ധ്യമങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമ്പൂർണ്ണ 

പിന്തുണ നൽകുപ്മന്ന് മത്ന്തി െി.പി രാമകൃഷ്ണൻ. 

 

ചക്കിട്ടപ്പാറ: ക ാഴികക്കാട് ജില്ലയിലല് ആദിവാസി ക ാത്ര സമൂഹത്തിന്ലറ രനത് 

 ല് ൾ കത്രാത്സാഹിപ്പിക്കു  എന്ന ല്ക്ഷ്യകത്താലെ  ുെുുംബത്രീ ജില്ലാ മിഷന്ലറ 

 ീഴിൽ നെന്ന ക ാത്രാലപ്പാല്ി  ട്ത്െബൽ സാുംസ് ാരിക ാത്സവും ചാക്കിട്ടപ്പാറ  

ത് ാമരഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ലവച്ച് നെന്നു. ക ാത്രവർ  ജനവിഭാ ത്തിന്ലറ രനത് 

 ല്ാ സാുംസ് ാരി  മൂല്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കു  കത്രാത്സാഹിപ്പിക്കു  എന്ന 

ല്ക്ഷ്യകത്താലെ മകനാഹരവുും ട്വവിധയവുമാർന്ന ആദിവാസി  ല്ാരൂരങ്ങൾ 

ഉൾലപ്പെുത്തി  നെത്തിയ ട്ത്െബൽ സുംസ് രിക ാത്സവത്തിൽ നിരവധി 
 ല്ാസാുംസ് ാരി  നൃത്തചുവെു ളുമായി ക ാത്രവർ  വിഭാ ങ്ങൾ 

അണിനിരന്നു. സാുംസ് ാരി  ട്വവിധയമാർന്ന ത്രസ്രുര രരിരാെിയുലെ 

ഉദ്ഘാെനും ലരാഴിൽ എക്ട്സസ് വ ുപ്പ് മത്രി െി.രി രാമ ൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു. 

 ാെിന്ലറ മക്കളുലെ ജീവിര മൂല്യങ്ങൾ അവർ ഹൃദയകത്താട് കചർത്ത് ലവച്ച 

 ല്ാരൂരങ്ങൾ സവികരഷവുും സമ്പന്നവുമായ ക ാത്ര സുംസ് ാരത്തിന്ലറ 

സകേരവുമായി സമൂഹത്തികല്ക്ക് എത്തുവാനുും അനയും നിന്നു കരാ ാലര  ാത്തു 
സൂക്ഷ്ിക്കുവാനുും ക ാത്ര സമൂഹത്തിന്ലറ  ഴിവു ൾ കരച്ചുമിനുക്കി 
എെുക്കുവാനുും ഇത്തരും സുംസ് ാരിക ാത്സവങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുലമന്ന് മത്രി െി.രി 
രാമ ൃഷ്ണൻ രറഞ്ഞു. രരമ്പരാ ര ക ാത്ര  ല് ളുലെ ട്രരൃ ും നഷ്ടലപ്പൊൻ 

അനുവദിക്കാലര അവ സുംരക്ഷ്ിക്കാനുള്ള ഉദ്ധ്യമങ്ങൾക്ക് സുംസ്ഥാന സർക്കാർ 

സമ്പൂർണ്ണ രിരുണ നൽ ുലമന്ന് മത്രി ഉറപ്പു നൽ ി.ആദിവാസി ക ാത്ര 

സമൂഹത്തിന്ലറ സർ ാത്മ   ഴിവു ൾ ലരാെി രട്ടി എെുത്ത് അവർക്കിെയിലല് 

അസാമാനയ സർഗ്ഗകരഷിയുള്ള വിഭാ ക്കാലര സമൂഹത്തിന്ലറ മുന്നികല്ക്ക് 
ല ാണ്ട് വകരണ്ടത് സമൂഹത്തിന്ലറ ഉത്തരവാദിരവമാലണന്നുും മത്രി 
 ൂട്ടികച്ചർത്തു.  

സാമൂഹി വുും സാുംസ് ാരി വമായ ട്രരൃ  സമ്പത്തു ല ാണ്ട് കവറിട്ട 
സവരവും സൂക്ഷ്ി ുന്നവരാണ് ക ാത്രസമൂഹങ്ങൾ.മല് ളും വനങ്ങളും 
രശ്ചാത്തല്മായിട്ടുള്ള ജീവിരരരിസരങ്ങളിൽനിന്ന് രൂരുംല ാണ്ട 
ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിരവാസങ്ങളും  ല്ാരൂരങ്ങളുും രാരമ്പരയമായി 
നില്നിർത്തില ാണ്ട് കരാ ാൻ   ുെുുംബത്രീ ക ാത്ര സമൂഹങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ 

സഹായങ്ങളുും നൽ ി വരുന്നുണ്ട്. അത്തരും ഉദ്ധ്യമങ്ങളുലെ രുെർച്ചയാണ് 

ക ാത്രാലപ്പാല്ി  ട്ത്െബൽ സാുംസ് ാരിക ാത്സവും.  



ക ാത്ര വർ  വിഭാ ത്തിന്ലറ രനത്  ല്ാമൂല്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കു  എന്ന 

ല്ക്ഷ്യകത്താലെ നെന്ന സുംസ് രിക ാത്സവത്തിൽ  ഏഴ് ട്ത്െബൽ രഞ്ചായത്തു ൾ 

രലെെുത്തു. രരിരാെിയിൽ ആദിവാസി ക ാത്ര സമൂഹങ്ങൾ രരമ്പരാ രമായി 
ട്  മാറി വന്ന വിവിധ   ല്ാരൂരങ്ങൾ  ാഴ്ച ലവച്ചു. രുെി, ക ാൽക്കളി, 
രുെിരാളും, നാകൊെി നൃത്തും, ആദിവാസി നൃത്തും എന്നീ ആദിവാസി സാുംസ് ാരി  

ട്വവിധയമാർന്ന  ല്ാരൂരങ്ങൾ സുംസ് രിക ാത്സവത്തിൽ മാറ്റു ൂട്ടി. 

ത്രസ്രുര ചെങ്ങിൽ ആദിവാസി കമഖല്യിലല് യുവജന ഉന്നമനത്തിനു കവണ്ടി 
ആരുംഭിച്ച യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് ൾക്കുള്ള സ്കരാർട്സ്  ിറ്റ് ചക്കിട്ടപ്പാറ രഞ്ചായത്ത് 
ട്വസ് ത്രസിഡന്റു ല . സുനിൽ വിരരണും ലചയ്രു.  

ചാക്കിട്ടപ്പാറ ത് ാമ രഞ്ചായത്ത് ത്രസിഡന്് ഷീജ രരിയുലെ അധയക്ഷ്രയിൽ നെന്ന 

സുംസ് രിക ാത്സവത്തിന്  ക ാഴികക്കാട്  ുെുുംബത്രീ ജില്ലാ മിഷൻ എ ഡി എും സി 
 ിരീഷ്  ുമാർ സവാ രും അർപ്പിച്ചു.        ജില്ലാ രഞ്ചായത്ത് കക്ഷ്മ ാരയ സ്റ്റാൻഡിങ് 

 മ്മിറ്റി ലചയർകരഴ്സൺ സുജാര മനയ്ക്കൽ, കക്ഷ്മ ാരയ സ്റ്റാന്റിുംഗ്  മ്മിറ്റി 
ലചയർമാൻ കത്രമൻ നെുക്കണ്ടി,  ുെുുംബത്രീ ജില്ലമിഷൻ അസിസ്റ്റന്് 

ക ാർഡികനറ്റർ  ിരീഷൻ രി.എും  എന്നിവർ ആരുംസ ൾ അർപ്പിച്ചു. നിരവധി 
സാുംസ് ാരി  ട്വവിധയ നൃത്തങ്ങൾ അണിനിരന്ന രരിരാെിക്ക് അസിസ്റ്റന്് 

ജില്ലാ മിഷൻ ക ാ ഓർഡികനറ്റർ കക്ഷ്മ ല . കരാമസ് നേി രറഞ്ഞു. 


