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പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണം

പരമ്പരാഗത വസ്ത്രധാരണം

പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങൾ

പരമ്പരാഗത കലകൾ & കരകൗശലനിർമ്മാണം

വിശ്വാസങ്ങൾ

പൈതൃകം & പ്രകൃതിരമണീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ

ഉത്സവങ്ങൾ & മേളകൾ

പ്രശസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ

പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ



ഗ്രാമത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക 

പ്രൊഫൈൽ

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ 

എന്തിലാണ ്പ്രശസ്തമായത?്

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ തനതായത്

എന്ന ്വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതോ

മറ്റ ്ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന ്വ്യത്യസ്തമാ

ക്കുന്നതോ ആയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രശസ്തമായ 

ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ 

നടന്നിട്ടുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമവുമായിബന്ധപ്പെട്ട 

എന്തെങ്കിലും ഐതിഹ്യങ്ങളും 

ഇതിഹാസങ്ങളോ ഉണ്ടോ??
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പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണം
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്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന വിരുന്നുകൾക്ക ്

പ്രാദേശികമായ പേരുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?

എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പാത്രങ്ങൾ 

ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക 

വഴികളുണ്ടോ?

ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും 

ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടോ?

പരമ്പരാഗതമായ പലഹാരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും  

ഉണ്ടോ?

പരമ്പരാഗതമായ പാനീയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും  ഉണ്ടോ?

പ്രസവം, മരണം, വിവാഹം എന്നിവയുമായി 

ബന്ധപ്പെട്ട  ചില ലിംഗഭേദങ്ങൾക്ക ്അല്ലെങ്കിൽ 

സമൂഹത്തിനു മാത്രം പ്രത്യേകമായ ,ദുഃഖാചരണകാലം, 

നോമ്പുകാലം തുടങ്ങിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 

ആചാരങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 

ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം/വിഭവം ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ സാധാരണയായി കഴിക്കുന്ന 

പ്രഭാതഭക്ഷണം എന്താണ?്

ഏതെങ്കിലും ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 

എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തനതായ 

വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ?



പരമ്പരാഗത വസ്ത്രം
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ഏതെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു 

പ്രത്യേക സമൂഹവുമായി 

ബന്ധപ്പെട്ടതായുണ്ടോ ?

വ്യത്യസ്ത ജനസംഖ്യാ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി (പ്രായം, 

വൈവാഹിക നില മുതലായവ) ബന്ധപ്പെട്ട 

ഏതെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ  

കണ്ടെത്താനാകാത്തതും എന്നാൽ നേരത്തെ 

ധരിച്ചിരുന്നതുമായ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ കാണാത്ത 

വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കും 

പുരുഷന്മാർക്കും പൊതുവായുള്ള വസ്ത്രരീതി 

എന്താണ?് (പ്രാദേശിക പേരുകൾ, പ്രത്യേക 

തരങ്ങൾ നൽകുക, ഏതെങ്കിലും ലിംഗഭേദവുമായി 

ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന ് തിരിച്ചറിയുന്നവ, 

വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 

വസ്തുക്കൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക)

ഏതെങ്കിലും മതവിശ്വാസങ്ങളുമായോ 

സാംസ്കാരിക ആചാരവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട 

വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ?



പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങൾ
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നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ആഭരണങ്ങളുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പാരമ്പര്യമുണ്ടോ? 
(ഉദാ. അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക ്ഇവ കൈമാറുന്നത ്
പോലെ)

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ സാധാരണയായി 
ധരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ?്

വിവാഹം, ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം തുടങ്ങിയ 
ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അവസരങ്ങളുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ 
അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷമായ പരമ്പരാഗത 
ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ മുമ്പ ്
ധരിച്ചിരുന്നതും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 
കാണാത്തതുമായ എന്തെങ്കിലും ആഭരണങ്ങൾ 
ഉണ്ടോ?

വ്യത്യസ്ത ജനസംഖ്യാ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി (പ്രായം, 
ലിംഗഭേദം, വൈവാഹിക നില മുതലായവ) 
ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ആഭരണങ്ങൾ 
ഉണ്ടോ?

മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളുമായോ 
ആചാരങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും 
ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിൽ 
ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന 
സമൂഹങ്ങള ്ഉണ്ടോ?



പരമ്പരാഗത കലകൾ 
& കരകൗശലനിര്മ്മാണം

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രാദേശികമായ 
പാവകളിയുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക 
നൃത്തരൂപമുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും 

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായ  
കായികവിനോദങ്ങളോ ആയോധന കലകളോ 
ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക 
സംഗീത പാരമ്പര്യമുണ്ടോ?

പ്രത്യേക നൃത്യ രൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
ഏതെങ്കിലും സമൂഹമുണ്ടോ?

ഏതെങ്കിലും കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
ഉത്സവങ്ങൾ/അനുഷ്ഠാങ്ങള/്ആചാരങ്ങൾ/വിശ്വാ
സങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടോ?

തരത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക നാടക പാരമ്പര്യമുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രാദേശിക സംഗീത 
പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും 
പരമ്പരാഗതമായ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

മതപരമായ സ്ഥലങ്ങളിലോ മേളകളോ 
അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കലാരൂപങ്ങൾ 
ഉണ്ടോ?

നൃത്ത കലകൾ
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നൃത്ത കലകൾ

പ്രകടന കലകൾ, ആയോധന കലകൾ എന്നിവ

മതപരമായ സ്ഥലങ്ങളിലോ മേളകളിലോ 
ഉണ്ടാകാറുള്ള ഏതെങ്കിലും കലാരൂപങ്ങൾ 
ഉണ്ടോ?

ഒരു പ്രത്യേക കലയുമായോ 
കരകൗശലനിർമ്മാണവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട 
ഏതെങ്കിലും സമൂഹമുണ്ടോ?

ഏതെങ്കിലും കലകൾ,കരകൗശലനിർമ്മാണം  
എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
ഉത്സവങ്ങൾ/അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ/ആചാരങ്ങൾ/വിശ്
വാസങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക 
കലകളോ കരകൗശല പാരമ്പര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? 
ഉദാ: ശിൽപം, ചിത്രരചന, തുകൽ പണി, 
മരപ്പണി, സിനിമ, ചില്ലു കൊണ്ട,് കൈത്തറി, 
കരകൗശല വസ്തുക്കൾ. സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ

ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 
നിലവിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ ഏതെങ്കിലും   
കലാരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അവ  
ആരെങ്കിലും/ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 
സംരംഭങ്ങളിലൂടെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ?

പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത ്എന്നാല ്ഇപ്പോൾ നിലവിൽ 

ഇല്ലാത്ത കലാരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അവരെ 

ആരെങ്കിലും/ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

സംരംഭങ്ങളിലൂടെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ?

കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും 

കലാരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടോ?
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സാഹിത്യം

തരത്തിലുള്ള ശാസന ലിഖിതങ്ങൾ  

ലഭ്യമാണോ?

സാഹിത്യരൂപങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും 

വിശ്വാസങ്ങൾ / പ്രാദേശിക നടപടികൾ / 

അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ / ആചാരങ്ങൾ 

എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും 

തരത്തിലുള്ള തനതായ കവിതാ 

പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ സവിശേഷമായ 

ഏതെങ്കിലും ഇതിഹാസ/കഥ പറയൽ 

ശൈലികൾ ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പവിത്രമായി 

കരുതുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളിൽ 

ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നാടോടി കഥകളോ 

ഐതിഹ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ?
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വിശ്വാസങ്ങൾ

കൃഷി/പ്രകൃതി/കാലാവസ്ഥ എന്നിവയുമായി 

ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും 

ആചാരങ്ങൾ/അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ /വിശ്വാസങ്ങൾ 

എന്നിവ ഉണ്ടോ?

വ്യത്യസ്ത പ്രായക്കാർ, ലിംഗഭേദം 

മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും 

വിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനനം, മരണം, 

വിവാഹം തുടങ്ങിയ പ്രധാന ജീവിത 

സംഭവങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ 

എന്നിവ ഉണ്ടോ?

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മതേതരമായ  

വിശ്വാസങ്ങൾ/ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ 

അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തനതായ ആചാരങ്ങളോ 

വിശ്വാസങ്ങളോ ഉണ്ടോ?

കലയും കരകൗശല നിർമ്മാണവുമായി 

ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങൾ 

ഉണ്ടോ?

മന്ത്രവാദം പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും 

ദുരാചാരങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ആളുകൾ 

വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കെട്ടുകഥകൾ 

എന്തൊക്കെയാണ?്



പൈതൃകം & പ്രകൃതി 
രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ
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ഏതെങ്കിലും പൈതൃകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 

സ്ഥലങ്ങളും 100 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള 

ഏതെങ്കിലും മതപരമായ ആചാരങ്ങളിലും തമ്മിൽ 

എന്തെങ്കിലും ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ?

എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള 

പൈതൃകങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത ്ഏത ്തരത്തിലുള്ള 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ ്നടക്കുന്നത?് അവ ദേശീയ 

പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണോ?

ചരിത്രപരവും പുരാവസ്തുശാസ്ത്രപരവുമായ 

പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ? 

(ഉദാഹരണം: പടികൾ, കോട്ടകൾ, സ്മാരകങ്ങൾ, 

ശവകുടീരങ്ങൾ, പുരാതനമായ സ്ഥലങ്ങൾ 

മുതലായവ)

പുണ്യഭൂമികൾ, തടാകങ്ങൾ, മരങ്ങൾ തുടങ്ങി 

പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും 

സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വീടുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും 

നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക 

വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലി അനുവർത്തിക്കുണ്ടോ?

ഏതെങ്കിലും ശ്മശാനങ്ങൾ, സ്മാരകങ്ങൾ, 

ഛത്രികൾ, വ്യതിരിക്തമായ ശ്മശാനങ്ങൾ?
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ഉത്സവങ്ങൾ & മേളകൾ

ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും 

പ്രത്യേക ലിംഗഭേദമോ പ്രായ വിഭാഗമോ ഉണ്ടോ?

കൃഷി/പ്രകൃതി/കാലാവസ്ഥ എന്നിവയുമായി 

ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഉത്സവങ്ങൾ 

ഉണ്ടോ?

ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും 

കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടോ?

ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും 

പ്രത്യേക ആളുകൾ/സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ ്

ചെയ്യുന്നത്? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 

ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ആചാരം/അനുഷ്ഠാനം 

എന്നിവയുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിനോ/പ്രദേശത്തിനോ 

മാത്രമായി എന്തെങ്കിലും ഉത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

ഉത്സവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും 

മതവിശ്വാസവുമായി/ആചാരവുമായി 

ബന്ധപ്പെട്ടവയാണോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ സാധാരണയായി 

ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ 

ഏതൊക്കെയാണ?്

ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും 

പ്രത്യേക ആരാധനാമൂർത്തിയോ മത 

വ്യക്തിത്വമോ ഉണ്ടോ?

ഉത്സവങ്ങൾ



മേളകൾ

ഉ
ത

്സ
വ

ങ
്ങ
ൾ

 &
മ

േ
ള

ക
ള

്
കൃഷി/പ്രകൃതി/കാലാവസ്ഥ എന്നിവയുമായി 

ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മേളകൾ ഉണ്ടോ?

മേളകൾ   ഏതെങ്കിലും മതവിശ്വാസവുമായി/ 

ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിനോ/പ്രദേശത്തിനോ 

മാത്രമായി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ മേളകൾ 

ഉണ്ടോ?

മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക 

ആരാധനാമൂർത്തിയോ മത വ്യക്തിത്വമോ ഉണ്ടോ?

മേള ആഘോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ ്

ചെയ്യുന്നത്? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 

ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ആചാരം/അനുഷ്ഠാനം 

എന്നിവയുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 

പൊതു മേളകൾ ഏതൊക്കെയാണ?് (ഉദാ: പ്രതിവാര, 

പ്രതിമാസ, വാർഷിക ചന്തകൾ/മേളകൾ)

മേളകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ/സമൂഹങ്ങൾ 

ആരെല്ലാമാണ?് ആരാണ ്അത ്

സംഘടിപ്പിക്കുന്നത?്
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പ്രശസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിശ്ഷ്ട 

വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ  

ഗ്രാമത്തെ പ്രശസ്തമാക്കിയ ആരെങ്കിലും 

ഉണ്ടോ?

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ കേന്ദ്ര 

സർക്കാരിന്റെയോ അവാർഡ് ലഭിച്ച 

ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ഉണ്ടോ? (പത്മശ്രീ, 

പത്മഭൂഷൺ, സംസ്ഥാന/ദേശീയ തലത്തിലുള്ള 

കായികതാരം മുതലായവ)

അവർക്ക ്ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന 

കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

എന്താണ ്അവരുടെ പ്രശസ്തിയുടെ കാരണം 

(ഇതിഹാസങ്ങളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 

കഥകളും)?
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പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും  പ്രമുഖ 

കലാകാരന്മാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ? 

(കലാകാരന്റെ, കരകൗശല വിദഗ്ധരുടെ പേരും 

പ്രായവും )

അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും 

ഐതിഹ്യങ്ങൾ/കഥകൾ ഉണ്ടോ?

അവർക്ക ്ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന 

കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

ഏത ്തരത്തിലുള്ള കല അല്ലെങ്കിൽ 

കരകൗശലവിദ്യയാണ ്അവർ 

പരിശീലിക്കുന്നത?്



എന്റെ ഗ്രാമം,
എന്റെ പൈതൃകം

സാംസ്കാരിക രൂപരേഖ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ദേശീയ 

ദൗത്യത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 

നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും തുടർച്ചയായ 

പിന്തുണയ്ക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു

www.culturemap.in
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