
അകക്കാദമമികളുടടെ പരമിധമിയമിൽ വരുന്ന കലക്കാവമിഭക്കാഗങ്ങൾ

1.   ചലചമിത്ര അകക്കാദമമി

സമിനമിമ  /  ടടെലമിവമിഷൻ വമിഭക്കാഗഗ

സഗവമിധക്കായകൻ,  നടെൻ/നടെമി,  തമിരകഥക്കാകൃതത,  ഛക്കായക്കാഗക്കാഹകൻ.  സഗഗഗീത  സഗവമിധക്കായകൻ,
ഗക്കാനരചയമിതക്കാവത,  ഗക്കായകൻ/ഗക്കായമിക,  ഡബമിഗഗത ആർടമിസത,  സക്കാങങ്കേതമിക കലക്കാകക്കാരനക്കാർ  (എഡമിറ്റർ
ആർടെത  ഡയറക്ടർ,  ങമകപത  ആർടമിസത,  ടകക്കാറമിങയക്കാഗക്കാഫർ,  സസൗണത  ഡമിസസനർ,  ടപക്കാഡക്ഷൻ
എകമികക്യൂടഗീവത,  ഫമിലമിഗ  ടറപടസങന്റേറ്റഗീവത),  ചലചമിത്ര  നമിർമക്കാണ  വകുപമിടല  വമിവമിധ
കലക്കാപവർതകർ,  പശക്കാതല  കലക്കാപവർതകർ,  പരസസ്യകല,  ശബഗ,  ടവളമിചഗ,  പമിന്നണമി
പവർതകർ.

2.   ങകരള സഗഗഗീത നക്കാടെക അകക്കാദമമി

ശക്കാസഗീയസഗഗഗീതഗ

വക്കായക്കാടത,  വഗീണ,  മൃദഗഗഗ,  വയലമിൻ,  മുഖർശഗഖത,  ഘടെഗ,  പുലക്കാങ്കുഴൽ,  തബല,  ഹക്കാർങമക്കാണമിയഗ,
നക്കാദസസ്വരഗ, തകമിലത, ഗഞമിറ

ലളമിതസഗഗഗീതഗ
ആലക്കാപനഗ, സഗഗഗീത സഗവമിധക്കാനഗ, ഗക്കാനങമള

ങസക്കാപക്കാന സഗഗഗീതഗ
ആലക്കാപനഗ, ഇടെയ

നൃതഗ
ങമക്കാഹമിനമിയക്കാടഗ, ഭരതനക്കാടെസ്യഗ, കുച്ചുപ്പുടെമി, ങകരള നടെനഗ

കഥകളമി
സഗഗഗീതഗ, ചുടമി, ങവഷഗ, ടചണ, മദ്ദളഗ

മറ്റു ങകരളഗീയ കലകൾ
ഓടൻതുളളൽ,  പറയൻതുളളൽ,  ശഗീതങ്കേൻ  തുളളൽ,  കൃഷ്ണനക്കാടഗ,  കൂതത,  നങസ്യക്കാർകൂതത,  കൂടെമിയക്കാടഗ,
മമിഴക്കാവത

നക്കാടെകഗ
ടപക്കാഫഷണൽ, അമചസ്വർ, ടതരുവത, പങക്ഷപണ നക്കാടെകഗ, നൃതനക്കാടെകഗ, ബക്കാടല



വക്കാദസ്യകല
തക്കായമ്പക, ടചണ, ഇലതക്കാളഗ, ങമളഗ, ടകക്കാമ്പത, കുറുങ്കുഴൽ, ഇലതക്കാളഗ, പഞവക്കാദസ്യഗ, തമിമമില, ഇടെയ,
മദ്ദളഗ,.

ഇന്ദ്രജക്കാലഗ, മമിമമികമി, ങമക്കാങണക്കാആക്ടത, കഥക്കാപസഗഗഗ, പശക്കാതല കലക്കാപവർതകർ, പന്തൽ, ങസജത
കലക്കാനുബന്ധ പവർതകർ

3.   ങകരള ങഫക്കാകത ങലക്കാർ അകക്കാദമമി

നക്കാടെൻകലകൾ

നക്കാടെൻപക്കാടത,  കുതമിങയക്കാടഗ,  പന്തകക്കാളമി,  വടമുടെമി,  കളരമിപയറ്റത,  പക്കാകനക്കാർ  ആടഗ,  മുളവക്കാദസ്യഗ,
മുളസഗഗഗീതഗ,  മഴമൂളമി,  മരമഗീടെൻകളമി,  നക്കാട്ടുങമളഗ,  ടവളളരമിനക്കാടെകഗ,  ശമിങ്കേക്കാരമിങമളഗ,  പുലമികളമി,
യക്കാത്രകളമി,  ഏഴക്കാമുതമികളമി,  കഥക്കാപസഗഗഗ,  ബക്കാടല,  ടബക്കാമലക്കാടഗ,  വനമിതക്കാ  പൂരകളമി,
തങചക്കാളമിപക്കാടത,  ഓണകളമി,  തങചക്കാളമികളമി,  രക്കാജസൂയഗകളമി,  കനസ്യക്കാർകളമി,  ചമിമക്കാനകളമി,
അമ്പതഗീരടെമി പടെടവട്ടുഗ പക്കാട്ടുഗ,  തമിരുവക്കാതമിരകളമി,  പരമിചമുട്ടുകളമി,  അലക്കാമമികളമി,  കകക്കാരമിശമി നക്കാടെകഗ,
കൃഷ്ണക്കാർകളമി, ങതക്കാൽപക്കാവക്കൂതത, ങനക്കാക്കുപക്കാവവമിദസ്യ, കക്കാവടെമി, ടകക്കാടകക്കാവടെമി, കുമമിയടെമി, ടതരുക്കൂതത,
മയമിലക്കാടഗ,  ടപക്കായക്കാൽ കുതമിര,  പൂപടെത്തുള്ളൽ, കുറതമിയക്കാടഗ,  വമിലടെമിചക്കാൻ പക്കാടത,  അർജ്ജുന നൃതഗ,
വനമിതക്കാ ങകക്കാൽകളമി, മയൂര നൃതഗ, ടപക്കാറക്കാടത നക്കാടെകഗ, ഉടുക്കുപക്കാടത, സഗീതകളമി, കരടെമികളമി, കുമക്കാടമി,
തമിറയഗ പൂതനുഗ, ങകക്കാൽകളമി, ചരടുകളമി, മഗഗലപക്കാടത, യക്ഷഗക്കാനഗ, കതമിരുകക്കാള നൃതഗ, കുമക്കാടമികളമി,
നദങ്കേലകൽ, ആരസ്യമക്കാല, ടഎവർനക്കാടെകഗ, സതവകക്കാള.

അനുഷക്കാന കലകൾ

ടതയഗ,  പൂരകളമി,  ങവലകളമി,  പക്കാകനക്കാർ  നൃതഗ,  പക്കാന,  കങണ്ണേറുപക്കാടത,  നക്കാങവറുപക്കാടത,  പടെപക്കാടത,
ങതക്കാറ്റഗ,  മയമിലക്കാടഗ,  അയനമിപക്കാടത,  ങമക്കാതളഗപക്കാടത,  ഓതമിയക്കാടഗ,  പൂവമിറുകഗ,  ങചക്കാഴമി,  മലയമിക്കൂതത,
കൂതത,  ഉടുക്കുപക്കാടത,  ങകക്കാലഗതുള്ളൽ,  പള്ളമിങയക്കാടെഗ,  ടകക്കാങനക്കാണ്പക്കാടത,  പന്തലക്കാടഗ,  വക്കാണമിയക്കാർ
ങകക്കാലഗ,  മക്കാരമിടതയഗ,  ങവടെൻ  ടതയഗ,  കമ്പളനക്കാടമി,  ങകക്കാതക്കാമൂരമി,  കുതമിങയക്കാടഗ,  ഗരുഡൻ  പറവ,
സർപപക്കാടത, തമിരമിയഴമിചൽ, പുള്ളുവൻ പക്കാടത, കളടമഴുത്തു പക്കാടത, നമിണബലമി, 

മക്കാപമിളകലകൾ

അറബനമുടത  ദഫ്മുടത,  വടപക്കാടത,  ടകസതപക്കാടത,  മക്കാപമിളപക്കാടത,  മുട്ടുഗവമിളമി,  കുതമിറക്കാതഗീബത,  ഒപന,
ങകക്കാൽകളമി

ങക്ഷത്രകലകൾ

പടെയണമി,  അയപൻവമിളകത,  ഗരുഡൻതൂകഗ,  തമിടെമ്പതനൃതഗ,  തഗീയക്കാടത,  അയപൻതഗീയക്കാടത,
ഭദ്രകക്കാളമിതഗീയക്കാടത, അഷ്ടപദമിയക്കാടഗ, മുടെമിങയറ്റത, ങവലകളമി

കമിസഗീയ കലകൾ

അടെമിച്ചുതുറപക്കാടത, ശക്കാമകളമി, പുതൻപക്കാന, ചവമിട്ടുനക്കാടെകഗ



ങഗക്കാത്രകലകൾ

ടകക്കാരമ്പനൃതഗ,  മന്നക്കാൻകൂതത,  ങചക്കാണൻകളമി,  ചക്കാറ്റുപക്കാടത,  കൂളമിയക്കാടഗ,  മക്കാൻപക്കാടത,  ഇരുളനൃതഗ,
പളമിയനൃതഗ,  മൂഡുകനൃതഗ,  മഗഗലഗകളമി,  എരുതുകളമി,  മുളഗടചണ,  ഗദ്ദമിക,  ങഗക്കാത്രനൃതഗ,
വടെമിനൃതഗ, മറയൂരക്കാടഗ, മലപ്പുലയക്കാടഗ, മക്കാന്നക്കാൻകൂതത

പശക്കാതല കലക്കാ പവർതകർ

4.   ങകരള ലളമിതകലക്കാ അകക്കാദമമി

ടപയമിൻറമിഗഗത, ങഡക്കായമിഗഗത, പമിൻറത ങമകമിങത, ഗക്കാഫമികത, ശമില്പകല, കലക്കാനമിരൂപണഗ, കലക്കാചരമിത്രഗ,
ങഫക്കാങടക്കാഗക്കാഫമി,  കക്കാർട്ടൂണ്,  വഗീഡമിങയക്കാ ആർടത,  പതമിഷക്കാപനകല  (ഇൻസങലഷൻ),  വക്കാസ്തുശമില്പകല,
സപതൃക കരകസൗശലഗ, പശക്കാതല കലക്കാ പവർതകർ

5.   ങകരള സക്കാഹമിതസ്യ അകക്കാദമമി

കഥ,  കവമിത,  ങലഖനഗ,  ഗക്കാനരചന,  നക്കാടെക  രചന,  ഉപനസ്യക്കാസ  രചന,  നമിരൂപണഗ,  വമിമർശനഗ,
ങനക്കാവൽ,  സവജക്കാനമിക  സക്കാഹമിതസ്യഗ,  ഹക്കാസസ്യ  സക്കാഹമിതസ്യഗ,  സവദമിക  സക്കാഹമിതസ്യഗ,  ബക്കാല
സക്കാഹമിതസ്യഗ,  യക്കാത്രക്കാ  വമിവരണഗ,  ങനക്കാവൽ,  ജഗീവചരമിത്രഗ  തുടെങ്ങമിയ  എഴുത്തു  രൂപങ്ങൾ,  അക്ഷര
ങശക്കാകഗ.


