കുടുംബശീ

കുടുംബവിേശഷം
എ. ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ
(എസികൂ ീ ഡയറടർ, കുടുംബശീ)

കുടുംബശീാരുെട വീടുകളിെല 25 വയ!ു തിക"
#തീകൾെ%ാം കലാപതിഭ െതളിയിാനു' േവദി
ഒരുിഴി"ു. എഡിഎ# തലം മൽസരളായിരു/ു
ഏപിൽ 22 വെര. ഇനി സിഡിഎ# ലവൽ മൽസരളാ3.
അതു കഴി"ാൽ താലൂുതല മൽസരളും ജി%ാതല
മൽസരളും. ഒടുവിൽ സം#ഥാന കേലാൽസവവും.

കുടുംബശീ കേലാൽസവം
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ര ലിേലെറ അയൽൂ !ളിലായി 43 ലം $തീകൾ പവർ
ിു+ കുടുംബശീ കേലാൽസവിെനാരു!ു+ു. അര!്–2017
എ+ േപരിൽ നടു+ ഇൗ കലാേമള ഇവണ ഒരു ചരിതസംഭവമാ
യി മാറും. േകരളം ക ഏ>വും വലിെയാരു വനിതാ മുേ+>മായി ഇൗ കേലാൽസ
വെ മാ>ിെയടുാൻ നമുു കഴിയിേA? നാം വിചാരിCാൽ അസാധമായ ഒ+ു
മിA. അതാണു കുടുംബശീ കൂ ാEമയുെട ശതി.
എAാ കുടുംബശീ അംഗ!ളും ഇതിൽ പGാളികളാവണം. സHാനം കി ു+തി
െനാൾ പധാനം ഇരം കൂ ാEമകളിൽ സജീവ പGാളികളാവുകയാJ. അതു
കൂ ായ പവർന!ൾു പുതിയ ഉൗർജം നൽകും.
െമാം 13 $േ>я ഇന!ളും ഏഴു $േ>ജിതര ഇന!ളുമാണു മൽസരിനു
ാവുക. $േ>я ഇന!ളിൽ ലളിതഗാനം, മാMിളMാ ,് ഫാൻസി ഡ$, നാേടാടി
നൃം, മിമികി, േമാേണാ ആQ എ+ിവ വതിഗത ഇന!ളാJ. ഫാൻസി ഡ
സിനു രു മിനി>് മാതേമ സമയം അനുവദിൂ. മ>് ഇന!ൾ് അSു മിനി>്
വീതം സമയം ലഭിും .
ഗൂM് ഇന!ൾ താെഴ േചർു+ു. ബാ>ിൽ സമയവും പെGടുാവു+വ
രുെട എTവുമു്. സംഘഗാനം (10 മിനി>് ഏഴു േപർ), സംഘനൃം (10 മി. ഏഴു
േപർ), നാടൻ പാ ് (5 മി. ഏഴു േപർ), തിരുവാതിര (10 മി.10 േപർ) ,ഒMന (10 മി. 10 േപർ),
നാടകം (30 മി. 10 േപർ), ശിGാരിേമളം (10 മി. 10 മുതൽ 15 േപർ). $േ>ജിതര
ഇന!ൾ, സമയം ബാ>ിൽ: ചിതരചന ( െപൻസിൽ - 60 മിനി>്), ചിത
രചന (ജലCായം 120 മിനി>്), കഥാരചന (മലയാളം – 90 മിനി>് ), പസം
ഗം (10 മിനി>് ), കവിതാ പാരായണം (10 മിനി>് ), കാർ
ൂൺ (15 മിനി>് ), കവിതാ രചന (മലയാളം 90 മിനി>്).

നിബനകൾ

അയൽൂ !ളിെല പതിനിധികൾും അവരുെട കുടുംബ!ളിെല 25 വയ
]് പൂർിയായ വനിതകൾും മൽസര!ളിൽ പെGടുാം . ഒരു കുടുംബി
െല 25 വയ]ിനു മുകളിൽ പായമായ എതേപർു േവണെമGിലും പെGടുാം.
എഡിഎ$ തല മൽസര!ളാണു പാഥമിക ഘ ം . ഇതിൽ ഒ+ാം $ഥാനം േനടു
+ വതികൾും സംഘ!ൾും സിഡിഎ$ തല മൽസര!ളിൽ പെGടു
ാം .അവിെട ഒ+ാം $ഥാനം േനടു+വർു താലൂുതല മൽസര!ളിൽ പെG
ടുാം .അവിെട ഒ+ാം $ഥാനം േനടു+വർേ ജിAാതല മൽസരിേല് അർ
ഹതയു_ൂ. ജിAാതല മൽസര!ൾ് ഒ+ാം $ഥാനം േനടു+വർു സം$ഥാ
നതല മൽസര!ളിൽ പെGടുാം.
സം$ഥാനതലിൽ ഏ>വും കൂടുതൽ േപായിn് ലഭിു+ ജിAE് ഒാവ
േറാൾ ചാംപൻ േടാഫി േനടാം. ഒാേരാ വതിഗത ഇന!ളിലും ഒ+ാം $ഥാന
ിa അSു മാർും രാം $ഥാനിനു മൂ+ു മാർും മൂ+ാം $ഥാനി
a ഒരു മാർും കി ും. സംഘം ഇന!ളിലാെണGിൽ ഇതിനു യഥാകമം 10 മാർ
ും അSു മാർും മൂ+ു മാർും ലഭിും.

സാിക സഹായം

ജിAാതല മൽസര!ൾു 2,22,500 രൂപയും താലൂുതലിനു 30,000 രൂ
പയും സിഡിഎ$ തലിa 5,000 രൂപയും അനുവദിും. എഡിഎ$ മൽസര
!ൾു സാbിക സഹായം നൽകു+തA. എAാവിഭാഗിനും തനതു
ഫും $േപാൺസർഷിMുമാകാം. എAാ മൽസര ഇന!ൾും സർ ിഫി>ു
കൾ നൽകും. എഡിഎ$, സിഡിഎ$ തലിെല ഒ+്, ര് സHാന!ൾു
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വലിയ പർവതനിര - ഹിമാലയം

സർിഫിുകൾ സിഡിഎ നൽകും. താലൂു തലിലും ജിാ
തലളിലുമുതു സംഥാന മിഷനും നൽകും.
എഡിഎ തലിെല മൽസര വിജയികളുെട ലി് ര&ു ദിവസ
ിനുിൽ െമംബർ െസ)കിു നൽേക&തും സിഡിഎ തല മൽ
സര വിജയികളുെട ലി് ര&ു ദിവസിനകം ജിാ മിഷൻ േകാർഡി
േനർു സമർ,ിേ&തും ജിാതല മൽസര വിജയികളുെട ലി്
ര&ു ദിവസിനകം സംഥാന മിഷനിെല pospemorg@gmail.com ഇ–െമ
യിലിേലു ജിാ മിഷെn െമയിൽ െഎഡിയിൽ നി0ു െമയിൽ െചേ2
&തുമാ3. എഡിഎ തലം മുതൽ സംഥാനതലം വെര കേലാൽ
സവളുെട വിജയിനായി അതതു തലളിൽ സംഘാടന സമി
തി രൂപീകരിാം . ഒരു മൽസരാർഥി മൂ0ു വ9:തിഗത ഇനളിലും
ര&ു )ഗൂ,ുളിലും മാ)തേമ മൽസരിാൻ പാടുൂ. എഡിഎ തല
മൽസരിൽ നിർബ<മായും എാ അയൽൂളുെടയും )പാതി
നിധ9ം ഉറ,ു വരുണം. ഇതിനായി നിBചിത ദിവസിനു മുൻപു
കൃത9മായ അറിയി,ുകൾ ബ<െ,വർ നൽകണം. സംഥാന മൽ
സരളിൽ പെDടുു0 മൽസരാർഥികളുെട വിശദാംശം )പതു
ത േഫാർമാിൽ ത2ാറാി േഫാോ സഹിതം നിBചിത ദിവസി
നുിൽ സംഥാന മിഷനിൽ സമർ,ിണം. ചി)തരചന, )പസംഗം,
എ0ീ മൽസര ഇനൾു വിഷയം നവേകരള മിഷനുമായി ബ<
െ,H ആയിരിണം.നൃ ഇനൾു പി0ണിയിൽ റിോർഡി
J രംഗ സяജീകരണിനായി ഉപേയാഗിാം . എഡിഎ തല മൽ
സരാർഥികൾ മൽസര തീയതി് ഒരുദിവസം മുൻപു േപL സംഘാടക
െര അറിയിേ&താ3 .
കേലാൽസവ സംഘാടന തീയതി ചുവെട േചർുു: സിഡി
എ തലം: 2017 ഏ)പിൽ 30T അകം, താലൂു തലം: േമU 6T അകം,
ജിാതലം: േമU 12T അകം. ഒ,നUു പേമളേമാ പി0ണിേയാ
പാടി. മWാുകാരികൾ നിർബ<മാ3. പിൻപാും േവണം. മു
വർ ഏുപാടണം. പാും താളിെനാ ക2ടിയുമാണു മുഖ9 ഘട
കം. നൃമാ രൂപിൽ ചാYും ചരിYുമു ക2ടിയും ചു
ിളിയുമാകാം .
ഒരു മണവാിയും േവണം. മൽസരിൽ പെDടുു0 പു േപരും
േജിൽ അണിനിരണം . തിരുവാതിര കളിു പിൻപാുകൾും
കുടുംബ)ശീ അയൽൂളുമായി ബ<െ, അംഗൾ തെ0
യാവണം. നിലവിളും നിറപറയും ഉ&ായിരിണം. (സംഘാടകർ
നൽകണം).
ജിാതല മൽസരളുെട വിജയിനായി ജിെയ )പതിനിധാനം
െച2ു0 മ\ി ര]ാധികാരിയായും ജിാ പ^ായു )പസിഡn് െച
യർമാനും, ജിാ മിഷൻ േകാഒാർഡിേനർ കൺവീനറുമായി നിർവാഹ
കസമിതി രൂപീകരിേ&താ3 . േ)പാ)ഗാം ക`ിി, േя ആൻb
സൗ&് ക`ിി, ഫിനാൻ ക`ിി, ഭ]ണ ക`ിി എ0ീ ക`ിികൾ
രൂപീകരിണം. ജിാതല ഉേദ9ാഗഥർ ആയിരിണം ഇൗ ക`ിി
കളുെട കൺവീനർമാർ .

അീലുകൾ

സിഡിഎ തല മൽസരളുെട അ,ീൽ അധികാരി േhാ് േകാഒ
ാർഡിേനർ ആയിരിും. താലൂുതല മൽസരളുെട അ,ീൽ അധി
കാരി അസിn് ജിാ മിഷൻ േകാഒാർഡിേനറും ജിാ മൽസര
ളുേടH ജിാ മിഷൻ േകാഓർഡിേനറും സംഥാനതല മൽസരളു
േടതു കുടുംബ)ശീ ഡയറ:ടറും (എ ആൻb എk) ആയിരിും. അത
തു തല മൽസരളുെട ഫല)പഖ9ാപനിനു േശഷം, ര&ു മണിൂ
റിനകം അ,ീൽ സമർ,ിണം .
അീൽ ഫീ : എഡിഎ തലം: 200 രൂപ, സിഡിഎ തലം: 300
രൂപ, താലൂുതലം: 400 രൂപ, ജിാ തലം / സംഥാന തലം: 500 രൂപ.
അ,ീൽ അനുവദിു0 പ]ം തുക മൽസരാർഥികൾു തിരി
െക കിും .അനുവദിാ പ]ം തുക അതതു തലളിെല തനതു
ഫ&ിേലു ൈകമാറണം . താലൂുതല അ,ീലുകളുെട തുക ജിാ
മിഷെn ഫ&ിേല് അടUണം. അ,ീലുകൾ ലഭിvു ര&ു ദിവസ
ിനകം തീർ,് ഉ&ാണം .

കായിക മൽസരം

കായിക മൽസരൾ സിഡിഎ, ജിാ തലളിൽ മാ)തമാണു
സംഘടി,ിേ&H. 100 മീ, 200 മീ, 400മീ, 800 മീ ഒാ മൽസരളും 100 x
4 റിേല, േലാJ ജംy ,നടം (800 മീ), വടംവലി, േഷാzപു് ( നാലു കിേലാ)
എ0ീ മൽസരളുമു&ാകും.
വലിയ പതിമ -

ാചു ഓ ലിബrി

മൂലനിർണയം
എെന േവണം?
ചി

)തരചന (െപൻസിൽ): മ{രിനു മാർിടുേWാൾ
തെ0 വിഷയവുമായു ബ<ിനും േകാേWാസിഷനും )പ
േയാഗ സാമർഥ9ിനും േരഖകളുെടയും ഇരുൾ െവളിvളുെട
സവിേശഷതU് 20 മാർ് വീതമാ3 ഇേട&H. ജലvായ ചി
)തരചനUു ത0 വിഷയം േകാേWാസിഷൻ, )പേയാഗ മിക|,
ൈശലി, പൂർണത എ0ിവU് 20 മാർ്് വീതം.
കഥാരചന: ഭാഷ, സർഗാ}കത, ആവി~കാര രീതി, സൗ
ര9ാ}കത, )പതിപാദന രീതി എ0ിവU് 20 മാർ് വീതം. കവി
താ പാരായണം : ഭാഷ, അവതരണം, താളം, സാഹിത9ശുി, ശാ
രീരം എ0ിവU് 20 മാർ് വീതം. കാർൂൺ : വിഷയം, രചനാ
ൈശലി, ആേ]പഹാസ9 സാമൂഹിക വിമർശനം, സംവിധാനം,
നർമേബാധം എ0ിവU് ഒേര മാർ്. പസംഗം: സഭാകWമി
ാUമ, അ]ര ഫുടത, ഭാഷാശുി, ആശയ ഫുടത, ശദ
നിയ\ണം എ0ിവ േനാണം. 20 മാർ് വീതം. ലളിത ഗാനം:
ശാരീരം, )ശുതിലയം, яഞാനഭാവം, താളം എ0ിവU് 20 മാർ്
വീതം. സാഹിത9 ശുി് 15 മാർ്. സദിെന അഭിമുഖീകരി
ൽ 2 മാർ്. മാിളാ്: ശാരീരം, )ശുതിലയം, താളം, സാഹിത9
ശുിയും ഉvാരണ ശുിയും 25 മാർ് വീതം. ഫാൻസി ഡ :
അവതരണം, േവഷം, ഭാവ)പകടനം, ചമയം എ0ിവU് 25 മാർ
് വീതം. മിമികി: അഭിനയം ,തയതം.അനുകരണ സാമർഥ9ം,
വിഷയോടു നിതി എ0ിവU് 25 മാർ് വീതം. നാേടാടി
നൃ(ം : ആകാര സൂ]്മത, േവഷം, ഭാവ)പകടനം, താളം, ചല
നഭംഗി എ0ിവU് 20 മാർ് വീതം. േമാേണാആ*+ : അ]ര
ഫുടത, ആശയഫുടത, സംഭാഷണം, എ0ിവU് 25 മാർ
്.ഭാവാഭിനയിT 20 മാർ്. )പേമയവും പാ)തവൽരണ
വും 15 മാർ്. സംഘനൃിനു നർകർ ത`ിലു േയാ
ജി,്, േവഷവിധാനവും വിഷയിെn േയാജി,ും, ചലനം,താളം,
അവതരണം എ0ിവU് 20 മാർ് വീതം. നാടൻ പാ് : സാഹി
ത9ം, താളവും ഇൗണവും ഉvാരണവും, ഏുപാുകളുെട േയാജി
,്, ഉപകരണം എ0ിവU് 20 മാർ് വീതം. സംഘഗാനം : അവ
തരണ രീതി, )ശുതിയും ലയവും താളവും ആശയ)ഗഹണം, അം
ഗൾ ത`ിലു േചർv. 25 മാർ് വീതം. തിരുവാതിര : േവഷ
നിമ, ചലനം, താളം, ചുവz. 25 മാർ് വീതം. ഒന : വ,ാി
െn ഇശൽ,പാിെn സാഹിത9ം, താളവും ക2ടിയുെടയും േചർv,
)ശുതിലയവും ശദ ഭംഗിയും തനിമയാർ0 അവതരണം.20 മാർ
് വീതം. നാടകം: കഥാവതു, സംഭാഷണം, അഭിനയം, േവഷം,
അവതരണം, 20 മാർ് വീതം. ശി/ാരിേമളം: മേനാധർമം, ലയം,
വാേദ9ാപകരണളുെട േയാജി,്, താളം, നാദം. 20 മാർ് വീതം.
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