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കുടുംബ�ശീ 
കുടുംബവിേശഷം

എ�. ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ�
(എ�സിക�ൂ	ീ� ഡയറ�ടർ, കുടുംബ�ശീ)

വലിയ പർ വതനിര - ഹിമാലയം

ര�ര ല��ിേലെറ അയൽ�ൂ	!ളിലായി  43 ല�ം $�തീകൾ �പവർ
�ി�ു+ കുടുംബ�ശീ കേലാൽസവ�ിെനാരു!ു+ു. അര!–്2017 
എ+ േപരിൽ നട�ു+ ഇൗ കലാേമള ഇ�വണ ഒരു ചരി�തസംഭവമാ

യി മാറും. േകരളം ക� ഏ>വും വലിെയാരു വനിതാ മുേ+>മായി ഇൗ കേലാൽസ
വെ� മാ>ിെയടു�ാൻ നമു�ു കഴിയിേA? നാം വിചാരിCാൽ അസാധ�മായ ഒ+ു
മിA. അതാണു കുടുംബ�ശീ കൂ	ാEമയുെട ശ�തി.

എAാ കുടുംബ�ശീ അംഗ!ളും ഇതിൽ പGാളികളാവണം. സHാനം കി	ു+തി
െന�ാൾ �പധാനം ഇ�രം കൂ	ാEമകളിൽ സജീവ പGാളികളാവുകയാJ. അതു 
കൂ	ായ �പവർ�ന!ൾ�ു പുതിയ ഉൗർജം നൽകും.

െമാ�ം 13 $േ>L ഇന!ളും ഏഴു $േ>ജിതര ഇന!ളുമാണു മൽസര�ിനു
�ാവുക. $േ>L ഇന!ളിൽ ലളിതഗാനം, മാMിളMാ	,് ഫാൻസി �ഡ$, നാേടാടി 
നൃ�ം, മിമി�കി, േമാേണാ ആ�Q എ+ിവ വ��തിഗത ഇന!ളാJ. ഫാൻസി �ഡ
സിനു ര�ു മിനി> ്മാ�തേമ സമയം അനുവദി�ൂ. മ> ്ഇന!ൾ� ്അSു മിനി>് 
വീതം സമയം ലഭി�ും .

 �ഗൂM ്ഇന!ൾ താെഴ േചർ�ു+ു. �ബാ�>ിൽ സമയവും പെGടു�ാവു+വ
രുെട എTവുമു�.് സംഘഗാനം (10 മിനി> ്ഏഴു േപർ), സംഘനൃ�ം (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: ചി�തരചന ( െപൻസിൽ - 60 മിനി>)്, ചി�ത
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>)്.

നിബ�നകൾ
അയൽ�ൂ	!ളിെല �പതിനിധികൾ�ും അവരുെട കുടുംബ!ളിെല 25 വയ

] ്പൂർ�ിയായ വനിതകൾ�ും മൽസര!ളിൽ പെGടു�ാം . ഒരു കുടുംബ�ി
െല 25 വയ]ിനു മുകളിൽ �പായമായ എ�തേപർ�ു േവണെമGിലും പെGടു�ാം. 
എഡിഎ$ തല മൽസര!ളാണു �പാഥമിക ഘ	ം . ഇതിൽ ഒ+ാം $ഥാനം േനടു
+ വ��തികൾ�ും  സംഘ!ൾ�ും  സിഡിഎ$ തല മൽസര!ളിൽ പെGടു
�ാം .അവിെട ഒ+ാം $ഥാനം േനടു+വർ�ു താലൂ�ുതല മൽസര!ളിൽ പെG
ടു�ാം .അവിെട ഒ+ാം $ഥാനം േനടു+വർേ� ജിAാതല മൽസര�ിേല� ്അർ
ഹതയു_ൂ. ജിAാതല മൽസര!ൾ� ്ഒ+ാം $ഥാനം േനടു+വർ�ു സം$ഥാ
നതല മൽസര!ളിൽ പെGടു�ാം.

 സം$ഥാനതല�ിൽ ഏ>വും കൂടുതൽ േപായിn ്ലഭി�ു+ ജിAE� ്ഒാവ
േറാൾ ചാംപ�ൻ േ�ടാഫി േനടാം. ഒാേരാ വ��തിഗത ഇന!ളിലും ഒ+ാം $ഥാന
�ിa അSു മാർ�ും ര�ാം $ഥാന�ിനു മൂ+ു മാർ�ും മൂ+ാം $ഥാന�ി
a ഒരു മാർ�ും കി	ും. സംഘം ഇന!ളിലാെണGിൽ  ഇതിനു യഥാ�കമം 10 മാർ
�ും അSു മാർ�ും മൂ+ു മാർ�ും ലഭി�ും.

സാ��ിക സഹായം
ജിAാതല മൽസര!ൾ�ു  2,22,500 രൂപയും താലൂ�ുതല�ിനു 30,000 രൂ

പയും സിഡിഎ$ തല�ിa 5,000 രൂപയും അനുവദി�ും. എഡിഎ$ മൽസര
!ൾ�ു സാb�ിക സഹായം നൽകു+തA. എAാവിഭാഗ�ിനും തനതു 
ഫ�ും $േപാൺസർഷിMുമാകാം.  എAാ മൽസര ഇന!ൾ�ും സർ	ിഫി�>ു
കൾ  നൽകും. എഡിഎ$, സിഡിഎ$ തല�ിെല ഒ+,് ര� ്സHാന!ൾ�ു 

കുടുംബ�ശീ കേലാൽസവം

‘അര� ്            ’

കുടുംബ�ശീ�ാരുെട വീടുകളിെല 25 വയ!ു തിക" 
#�തീകൾെ�%ാം  കലാ�പതിഭ െതളിയി�ാനു' േവദി 
ഒരു�ി�ഴി" .ു എഡിഎ# തലം മൽസര�ളായിരു/ു 
ഏ�പിൽ 22 വെര. ഇനി സിഡിഎ# ലവൽ മൽസര�ളാ3.
അതു കഴി"ാൽ താലൂ�ുതല മൽസര�ളും ജി%ാതല 
മൽസര�ളും. ഒടുവിൽ സം#ഥാന കേലാൽസവവും.
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മലയാള മേനാരമ ആ�ച�തി�്  33വലിയ �പതിമ - 
�ാച�ു ഓ� ലിബr�ി

സർ�ിഫി��ുകൾ  സിഡിഎ� നൽകും. താലൂ�ു തല�ിലും ജി�ാ 
തല�ളിലുമു�തു സം�ഥാന മിഷനും നൽകും.

 എഡിഎ� തല�ിെല മൽസര വിജയികളുെട ലി�� ്ര&ു ദിവസ
�ിനു�ിൽ  െമംബർ െസ)ക�ി�ു നൽേക&തും സിഡിഎ� തല മൽ
സര വിജയികളുെട ലി�� ്ര&ു ദിവസ�ിനകം  ജി�ാ മിഷൻ േകാർഡി
േന�ർ�ു സമർ,ിേ�&തും ജി�ാതല മൽസര വിജയികളുെട ലി��് 
ര&ു ദിവസ�ിനകം  സം�ഥാന മിഷനിെല pospemorg@gmail.com ഇ–െമ
യിലിേല�ു  ജി�ാ മിഷെn െമയിൽ െഎഡിയിൽ നി0ു െമയിൽ െചേ2
&തുമാ3. എഡിഎ� തലം മുതൽ സം�ഥാനതലം വെര കേലാൽ
സവ�ളുെട  വിജയ�ിനായി അതതു തല�ളിൽ സംഘാടന സമി
തി രൂപീകരി�ാം . ഒരു മൽസരാർഥി മൂ0ു വ9:തിഗത ഇന�ളിലും  
ര&ു )ഗൂ,ുളിലും  മാ)തേമ മൽസരി�ാൻ പാടു�ൂ. എഡിഎ� തല 
മൽസര�ിൽ നിർബ<മായും എ�ാ അയൽ�ൂ��ളുെടയും  )പാതി
നിധ9ം ഉറ,ു വരു�ണം. ഇതിനായി നിBചിത ദിവസ�ിനു മുൻപു 
കൃത9മായ അറിയി,ുകൾ ബ<െ,�വർ നൽകണം. സം�ഥാന മൽ
സര�ളിൽ പെDടു�ു0 മൽസരാർഥികളുെട  വിശദാംശം )പ�തു
ത േഫാർമാ�ിൽ ത2ാറാ�ി േഫാേ�ാ സഹിതം നിBചിത ദിവസ�ി
നു�ിൽ സം�ഥാന മിഷനിൽ സമർ,ി�ണം. ചി)തരചന, )പസംഗം, 
എ0ീ മൽസര ഇന�ൾ�ു വിഷയം നവേകരള മിഷനുമായി ബ<
െ,�H ആയിരി�ണം.നൃ� ഇന�ൾ�ു പി0ണിയിൽ  റിേ�ാർഡി
J രംഗ സKജീകരണ�ിനായി ഉപേയാഗി�ാം . എഡിഎ� തല മൽ
സരാർഥികൾ മൽസര തീയതി� ്ഒരുദിവസം  മുൻപു േപL സംഘാടക
െര  അറിയിേ�&താ3 . 

കേലാൽസവ സംഘാടന തീയതി ചുവെട േചർ�ു�ു: സിഡി
എ� തലം: 2017 ഏ)പിൽ 30T അകം, താലൂ�ു തലം: േമU 6T അകം, 
ജി�ാതലം: േമU 12T അകം.  ഒ,നU�ു പ�േമളേമാ പി0ണിേയാ 
പാടി�. മWാ�ുകാരികൾ നിർബ<മാ3. പിൻപാ�ും േവണം. മ�ു�
വർ ഏ�ുപാടണം. പാ�ും താള�ിെനാ� ക2ടിയുമാണു മുഖ9 ഘട
കം. നൃ�മ�ാ� രൂപ�ിൽ ചാYും ചരിYുമു� ക2ടിയും ചു
�ി�ളിയുമാകാം .    

ഒരു മണവാ�ിയും േവണം. മൽസര�ിൽ പെDടു�ു0 പ�ു േപരും 
�േ�ജിൽ അണിനിര�ണം . തിരുവാതിര കളി�ു പിൻപാ�ുകൾ�ും  
കുടുംബ)ശീ അയൽ�ൂ��ളുമായി ബ<െ,� അംഗ�ൾ തെ0
യാവണം. നിലവിള�ും നിറപറയും ഉ&ായിരി�ണം. (സംഘാടകർ 
നൽകണം).

 ജി�ാതല  മൽസര�ളുെട വിജയ�ിനായി ജി�െയ  )പതിനിധാനം  
െച2ു0 മ\ി ര]ാധികാരിയായും  ജി�ാ പ^ായ�ു )പസിഡn ്െച
യർമാനും, ജി�ാ മിഷൻ േകാഒാർഡിേന�ർ കൺവീനറുമായി നിർവാഹ
കസമിതി രൂപീകരിേ�&താ3 . േ)പാ)ഗാം ക`ി�ി, �േ�K ആൻb 
സൗ& ്ക`ി�ി, ഫിനാൻ� ക`ി�ി, ഭ]ണ ക`ി�ി എ0ീ ക`ി�ികൾ 
രൂപീകരി�ണം. ജി�ാതല ഉേദ9ാഗ�ഥർ ആയിരി�ണം ഇൗ ക`ി�ി
കളുെട കൺവീനർമാർ . 

അ�ീലുകൾ
സിഡിഎ� തല മൽസര�ളുെട അ,ീൽ അധികാരി േhാ� ്േകാഒ

ാർഡിേന�ർ ആയിരി�ും. താലൂ�ുതല മൽസര�ളുെട  അ,ീൽ അധി
കാരി അസി��n ്ജി�ാ മിഷൻ േകാഒാർ ഡിേന�റും ജി�ാ മൽസര�
ളുേടH ജി�ാ മിഷൻ േകാഓർഡിേന�റും സം�ഥാനതല മൽസര�ളു
േടതു കുടുംബ)ശീ ഡയറ:ടറും (എ ആൻb എk) ആയിരി�ും. അത
തു തല മൽസര�ളുെട ഫല)പഖ9ാപന�ിനു േശഷം, ര&ു മണി�ൂ
റിനകം അ,ീൽ സമർ,ി�ണം .

അ�ീൽ ഫീ�: എഡിഎ� തലം: 200 രൂപ, സിഡിഎ� തലം: 300 
രൂപ, താലൂ�ുതലം: 400 രൂപ, ജി�ാ തലം / സം�ഥാന തലം: 500 രൂപ.

 അ,ീൽ അനുവദി�ു0 പ]ം തുക മൽസരാർഥികൾ�ു തിരി
െക കി�ും .അനുവദി�ാ� പ]ം തുക അതതു തല�ളിെല തനതു 
ഫ&ിേല�ു ൈകമാറണം . താലൂ�ുതല അ,ീലുകളുെട തുക ജി�ാ 
മിഷെn ഫ&ിേല� ്അടU�ണം. അ,ീലുകൾ ലഭിvു ര&ു ദിവസ
�ിനകം തീർ, ്ഉ&ാ�ണം .  

  കായിക മൽസരം
 കായിക മൽസര�ൾ  സിഡിഎ�, ജി�ാ തല�ളിൽ മാ)തമാണു 

സംഘടി,ിേ�&H. 100 മീ, 200 മീ, 400മീ, 800 മീ ഒാ� മൽസര�ളും 100 x 
4 റിേല, േലാ   J ജംy ,നട�ം (800 മീ), വടംവലി, േഷാzപു� ്( നാലു കിേലാ) 
എ0ീ മൽസര�ളുമു&ാകും.

     

 

മൂല�നിർണയം  
എ�െന േവണം?
  
ചി)തരചന (െപൻസിൽ): മ{ര�ിനു മാർ�ിടുേWാൾ 

തെ0 വിഷയവുമായു� ബ<�ിനും േകാേWാസിഷനും )പ
േയാഗ സാമർഥ9�ിനും േരഖകളുെടയും ഇരുൾ െവളിv�ളുെട 
സവിേശഷതU� ്20 മാർ� ്വീതമാ3 ഇേട&H. ജലvായ ചി
)തരചനU�ു ത0 വിഷയം േകാേWാസിഷൻ, )പേയാഗ മിക|, 
ൈശലി, പൂർണത എ0ിവU� ്20 മാർ�് ്വീതം.

കഥാരചന:  ഭാഷ, സർഗാ}കത, ആവി~കാര രീതി, സൗ�
ര9ാ}കത, )പതിപാദന രീതി എ0ിവU� ്20 മാർ� ്വീതം. കവി
താ പാരായണം : ഭാഷ, അവതരണം, താളം, സാഹിത9ശു�ി, ശാ
രീരം എ0ിവU� ്20 മാർ� ്വീതം. കാർ�ൂൺ :  വിഷയം, രചനാ
ൈശലി, ആേ]പഹാസ9 സാമൂഹിക വിമർശനം, സംവിധാനം, 
നർമേബാധം എ0ിവU� ്ഒേര മാർ�.് �പസംഗം:  സഭാകWമി
�ാUമ, അ]ര �ഫുടത, ഭാഷാശു�ി, ആശയ �ഫുടത, ശ�ദ 
നിയ\ണം  എ0ിവ േനാ�ണം. 20 മാർ� ്വീതം.  ലളിത ഗാനം: 
ശാരീരം, )ശുതിലയം, Kഞാനഭാവം, താളം എ0ിവU� ്20 മാർ�് 
വീതം. സാഹിത9 ശു�ി� ്15  മാർ�.് സദ�ിെന അഭിമുഖീകരി
�ൽ 2 മാർ�.് മാ�ിള�ാ�:്  ശാരീരം, )ശുതിലയം, താളം, സാഹിത9 
ശു�ിയും ഉvാരണ ശു�ിയും 25 മാർ� ്വീതം. ഫാൻസി �ഡ� : 
അവതരണം, േവഷം, ഭാവ)പകടനം, ചമയം എ0ിവU� ്25 മാർ
� ്വീതം. മിമി�കി: അഭിനയം ,ത�യത�ം.അനുകരണ സാമർഥ9ം, 
വിഷയേ�ാടു� നിതി എ0ിവU� ്25 മാർ� ്വീതം. നാേടാടി 
നൃ(ം : ആകാര സൂ]മ്ത, േവഷം, ഭാവ)പകടനം, താളം, ചല
നഭംഗി എ0ിവU� ്20 മാർ� ് വീതം. േമാേണാആ*+ : അ]ര 
�ഫുടത, ആശയ�ഫുടത, സംഭാഷണം, എ0ിവU� ്25 മാർ
�.്ഭാവാഭിനയ�ിT 20 മാർ�.് )പേമയവും പാ)തവൽ�രണ
വും 15 മാർ�.് സംഘനൃ��ിനു നർ�കർ ത`ിലു� േയാ
ജി,,് േവഷവിധാനവും വിഷയ�ിെn േയാജി,ും, ചലനം,താളം, 
അവതരണം എ0ിവU� ്20 മാർ� ്വീതം. നാടൻ പാ� ്: സാഹി
ത9ം, താളവും ഇൗണവും ഉvാരണവും, ഏ�ുപാ�ുകളുെട േയാജി
,,് ഉപകരണം എ0ിവU� ്20 മാർ� ്വീതം. സംഘഗാനം : അവ
തരണ രീതി, )ശുതിയും ലയവും താളവും ആശയ)ഗഹണം, അം
ഗ�ൾ ത`ിലു� േചർv. 25 മാർ� ്വീതം. തിരുവാതിര :  േവഷ
�നിമ, ചലനം, താളം, ചുവz. 25 മാർ� ്വീതം. ഒ�ന :  വ�,ാ�ി
െn ഇശൽ,പാ�ിെn സാഹിത9ം, താളവും ക2ടിയുെടയും േചർv, 
)ശുതിലയവും ശ�ദ ഭംഗിയും തനിമയാർ0 അവതരണം.20 മാർ
� ്വീതം. നാടകം:  കഥാവ�തു, സംഭാഷണം, അഭിനയം, േവഷം, 
അവതരണം, 20 മാർ� ്വീതം. ശി/ാരിേമളം: മേനാധർമം, ലയം, 
വാേദ9ാപകരണ�ളുെട േയാജി,,് താളം,  നാദം. 20 മാർ� ്വീതം.   


