
ൊപൊതു നിര്ദ്ദേശങദ്ദേശങ്ങള
1. ഈ വര്ദ്ദഷത്തൊത്തെ അങ്കമൊലി ഉപജില്ലൊ സ്കൂള കലേശങലൊത്സവം 2016 നവംബര്ദ്ദ 01,03,04,05 തിയതികലളിലൊയി S H O H S 

Mookkannoor ല് ൊവച്ച് നടക്കുന. എല്ലൊ രചനൊ മത്സരങ്ങളും ആദ്യ ദ്ിവസമൊയ 01-11-2016 ന് നടക്കുന്നതൊണ്
2. എല്ലൊ  സ്കൂളുകലളും  മത്സരങ്ങളില്  പൊങ്കടുക്കുന്ന  കുട്ടികലളുൊട  വിശദ്  വിവരങ്ങള  ഓണ്ലൈലന്  േശങസൊഫ്റ്റ് ൊവയറില് 

(http://schoolkalolsavam.in/kalolsavam2016/index.php/login) 19-10-2016 ബുധനൊഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക്  2 മണിക്കു മുമ്പൊയി 
എന്റര്ദ്ദ ൊചേശങയ്യേണ്ടതൊണ്.  ഡൊറ്റ എന്ട്രി പൂര്ദ്ദത്തെിയൊക്കിയ േശങശഷത്തം ലഭിക്കുന്ന റിേശങപ്പൊര്ദ്ദട്ടിൊന്റ  Print  ആണ്  AEO  ഓഫീസില് 
സമര്ദ്ദപ്പിേശങക്കണ്ടത്

3. Print  ഓഫീസില് സവീകലരിക്കുന്നത്  20-10-2016 വയൊഴൊഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2  മണി മുതല് 4  മണി വൊര മൊത്രമൊണ്. Data Entry 
കലണ്ലേശങഫം ൊചയ്ത േശങശഷത്തമൊയിരിക്കണം റിേശങപ്പൊര്ദ്ദട്ടിൊന്റ പ്രിന്റ് എടുേശങക്കണ്ടത്.

4. ഓണ്ല  ൈലന്  ൊവബ്സൈസറ്റില്  പ്രേശങവശിക്കൊനുള്ള    User  Name,  Password    എന്നിവ    സമ്പൂര്ദ്ദണ്ണയുടൊട   േശങകലൊഡ്  തൊന്ന   
ആയിരിക്കും.

5. രജിസ് േശങട്രഷത്തന്    31-10-2016    കലൊലത്തെ്    10    മണി  മുതല്    2    മണി  വൊര  മൊത്രം    S  H  O  H  S  Mookkannoor    ല്  ൊവച്ച്   
നടക്കുന്നതൊണ്  .  

6. ഒരു  വിദ്യൊലയത്തെില്  LP  UP  HS  HSS  എന്നിങ്ങൊന  വിവിധ  വിഭൊഗങ്ങള  ഉൊണ്ടങ്കില്  കൂടിയുടം  ഒരു  സ്കൂള  േശങകലൊഡും 
പൊസ് േശങവഡും  മൊത്രമൊണ്  അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.  എല്ലൊ  വിഭൊഗത്തെിേശങന്റയുടം  ഡൊറ്റ  എന്ട്രി  കലഴിഞ്ഞതിനു  േശങശഷത്തേശങമ  Confirm 
ൊചയ്യേൊവ.

7. കുട്ടികലളുൊട  ഡൊറ്റ  എന്റര്ദ്ദ  ൊചേശങയ്യേണ്ട വിധം,  കലേശങലൊത്സവ  ൈസറ്റിേശങലക്കുള്ള ലിങ്ക്  ,  േശങമളയുടൊട  നടത്തെിപ്പ്  സംബന്ധിച്ച  മറ 
കലൊരയങ്ങള,  പ്രധൊനപ്പട്ട  അറിയിപ്പുകലള,   തുടങ്ങിയവ  മികലവ്- www.mikav.blogspot.com -  എന്ന  ൊവബ്സൈസറ്റിൊല 
Kalamela2016 എന്ന ലിങ്കില്  വിശദ്മൊയി  നല്കലിയിട്ടുണ്ട്.  പരിപൊടികലളുൊട  മത്സരക്രമം,  േശങപ്രൊഗ്രൊം  േശങനൊട്ടീസ്  എന്നിവ 
ൊവബ്സൈസറ്റില് പ്രസിദ്ധീകലരിക്കുന്നതൊണ്. 

8. മൊതൃകലൊ എന്ട്രിേശങഫൊമുകലള www.mikav.blogspot.com  എന്ന ൊവബ് ൈസറ്റില് പ്രസിദ്ധീകലരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നൊല് ഇവ സ്കൂള 
ആവശയത്തെിന്  മൊത്രമുള്ളതൊണ്.  ഡൊറ്റ  എന്ട്രി  നടത്തെിക്കഴിഞ്ഞ്  ലഭിക്കുന്ന  റിേശങപ്പൊര്ദ്ദട്ടിൊന്റ  പ്രിന്റ്  മൊത്രമൊണ്   AEO 
ഓഫീസില് സമര്ദ്ദപ്പിേശങക്കണ്ടത്.

9. ഒരു  വിദ്യൊര്ദ്ദത്ഥി  ഒന്നില്  കൂടുതല്  വിഭൊഗങ്ങളില്  (ജനറല്,  സംസ് കൃതം,  അറബി)  മത്സരിക്കനൊണ്ടങ്കില്  തൊൊഴ 
കലൊണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകലൊരം എല്ലൊ ഐറ്റം േശങകലൊഡുകലളും തുടര്ദ്ദച്ചയൊയി ൈടപ്പ് ൊചയ്യുകല.

10. ഒരു സ്കൂളില് നിനം ഒരിനത്തെില് ഒരു ഒരു എന്ട്രി മൊത്രേശങമ അനുവദ്ിക്കുകലയുടള. 

11. മത്സരത്തെില്  പൊങ്കടുക്കുന്നവരുൊട  േശങഫൊേശങട്ടൊ  േശങചര്ദ്ദക്കണൊമനൊണ്ടങ്കില്  അവ  മുന്കൂട്ടി  കലമ്പയൂട്ടറില്  േശങസവ്  ൊചയ്ത് 
ൊവച്ചിരിക്കണം. സര്ദ്ദട്ടിഫിക്കറ്റില് േശങഫൊേശങട്ടൊ പ്രിന്റ് ൊചയ്ത് വരുന്നതിനൊല് ഗുണേശങമന്മയുടള്ള േശങഫൊേശങട്ടൊകലള അപ് േശങലൊഡ് ൊചയ്യേൊന് 
പ്രേശങതയകലം ശ്രദ്ധിക്കുകല. 30 KB യില് കുറവ് ഫയല് ൈസസ് ഉള്ള ഇേശങമജുകലള മൊത്രേശങമ അപ് േശങലൊഡ് ൊചയ്യേൊന് കലഴിയ.

12. ഒരു സ്കൂള  ഒരിക്കല് നല്കലിയ എന്ട്രികലള  കലണ്ലേശങഫം  ൊചയ്തു കലഴിഞ്ഞൊല് പിന്നീട്  തിരുത്തെലുകലേശങളൊ  കൂട്ടിേശങച്ചര്ദ്ദക്കലുകലേശങളൊ 
അനുവദ്ിക്കുന്നതല്ല. 

13. ഒരു  കുട്ടിക്ക്   ഒരു  കലൊറ്റഗറിയില്    3    വയക്തിഗത  ഇനങ്ങളിലും    2    ഗ്രൂപ്പിനങ്ങളിലും  മൊത്രേശങമ  പൊങ്കടുക്കൊന്  അനുവൊദ്മുള  .   
അറബി/സംസ്കൃതം സൊഹിേശങതയൊത്സവത്തെില് പൊങ്കടുക്കുന്ന  ഒരു കുട്ടിക്ക് ജനറല് കലൊറ്റഗറിയിലും പൊങ്കടുക്കൊവന്നതൊണ്

14. നിലവിലുള്ള  സ്കൂള  കലേശങലൊത്സവ  മൊനുവലിലും,  തത്സംബന്ധമൊയി  ൊപൊതു  വിദ്യൊഭയൊസ  വകുപ്പ്  പുറൊപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള 
സര്ദ്ദക്കുലറുകലളിലും അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ളതില് കൂടുതല് ഇനങ്ങളില് ഒരു കുട്ടിേശങയൊ സ്കൂേശങളൊ പൊങ്കടുക്കൊന് പൊടുള്ളതല്ല. 

15. മത്സരം  നടക്കുേശങമ്പൊള  േശങഫൊേശങട്ടൊ  എടുക്കൊന്  അനുവദ്ിക്കുന്നതല്ല.  മത്സരത്തെില്  പൊങ്കടുക്കുന്ന  വിദ്യൊര്ദ്ദത്ഥികലളുൊട  േശങപരുകലള 
യൊൊതൊരു കലൊരണവശൊലും മൊറ്റൊേശങനൊ പകലരം ആൊള നിേശങയൊഗിക്കൊേശങനൊ അനുവദ്ിക്കുന്നതല്ല.

16. രചനൊ മത്സരങ്ങള 01-11-2016 ന് S H O H S Mookkannoor ല് ൊവച്ച് നടത്തുന്നതൊണ്.
17. പരിപൊടികലളിൊല മത്സരക്രമം ആവശയൊമന കലണ്ടൊല് മൊറ്റത്തെിനു വിേശങധയമൊണ്.
18. സംഘ മത്സരത്തെില് പൊങ്കടുക്കുന്ന എല്ലൊ കുട്ടികലളുേശങടയുടം േശങപരുകലള ഓണ്ലൈലനൊയി എന്റര്ദ്ദ ൊചയ്തിരിക്കണം.

19. ഉപജില്ലയിൊല ഓേശങരൊ  വിദ്യൊലയവം  കലേശങലൊത്സവ നടത്തെിപ്പിനൊയി  തങ്ങളുൊട  വിഹിതം  നല്േശങകലണ്ടതൊണ്.  ആയിരത്തെില് 
തൊൊഴ കുട്ടികലളുള്ള ൈഹസ്കൂള   250   രൂപയുടം   VHSE/HSS 350   രൂപയുടം  ,    ആയിരത്തെിന് മുകലളില്  കുട്ടികലളുള്ള ൈഹസ്കൂള   350   
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രൂപയുടം   VHSE/HSS 500   രൂപയുടം  ;   എല്ലൊ   UP   സ്കൂളുകലള   200   രൂപയുടം ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭയൊസ ഓഫീസില് നല്േശങകലണ്ടതൊണ്  .   
ഒരു സ്കൂളില്   UP HS HSS   വിഭൊഗങ്ങള ഉൊണ്ടങ്കില് ഓേശങരൊ വിഭൊഗവം ഈ തുകല നല്േശങകലണ്ടതൊണ്  .    മത്സരത്തെില് പൊങ്കടുക്കുന്ന   
ഓേശങരൊ വിദ്യൊര്ദ്ദത്ഥിയുടം    (UP-HS-HSS-VHSE) 5    രൂപൊ നിരക്കില് പ്രേശങവശന ഫീസ് നല്േശങകലണ്ടതൊണ്  .   എല്പി വിഭൊഗം 
വിദ്യൊര്ദ്ദത്ഥികലളക്കും എല്. പി. േശങയൊടു േശങചര്ദ്ദനള്ള അഞ്ചൊം ക്ലൊസ്സ് വിദ്യൊര്ദ്ദത്ഥികലളക്കും പ്രേശങവശന ഫീസ് ആവശയമില്ല.

20. മത്സരത്തെില് 70 % േശങമൊ അതിലധികലേശങമൊ മൊര്ദ്ദക്ക് ലഭിച്ചൊല് 5 േശങപൊയിന്റ് ( A Grade) ലഭിക്കും. 60% മുതല് 69% വൊര മൊര്ദ്ദക്ക് 
ലഭിച്ചൊല് 3 േശങപൊയിന്റ് (B Grade) ലഭിക്കും. 50% മുതല് 59% വൊര മൊര്ദ്ദക്ക് ലഭിച്ചൊല് 1 േശങപൊയിന്റ് (C Grade) ലഭിക്കും. 50% 
ത്തെിനു തൊൊഴ മൊര്ദ്ദക്ക് ലഭിച്ചൊല് േശങഗ്രഡ് ൊചയ്യുന്നതല്ല. പിന്നണിയില് മത്സരിക്കുന്ന കലട്ടികലളക്കും അര്ദ്ദഹതയുടൊണ്ടങ്കില് േശങഗ്രഡ് 
സര്ദ്ദട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതൊണ്.

21. േശങകലരള  സ്കൂള  കലേശങലൊത്സവ  മൊനുവലിൊല  നിബന്ധനകലള  സംസ് കൃേശങതൊത്സവത്തെിനും  അറബി  സൊഹിേശങതയൊത്സവത്തെിനും 
ബൊധകലമൊണ്.  സംസ് കൃതം  ഒന്നൊം  ഭൊഷത്തയൊയി  പഠിക്കുന്ന കുട്ടികലളക്കു മൊത്രേശങമ  സംസ ്കൃേശങതൊതസവത്തെില് പൊങ്കടുക്കൊന് 
അര്ദ്ദഹതയുടണ്ടൊയിരിക്കുകലയുടള.  അറബി  ഭൊഷത്ത  പഠിപ്പിക്കുന്ന  വിദ്യൊലയങ്ങളില്  നിനള്ളവരൊകലണം  അറബി 
സൊഹിേശങതയൊത്സവത്തെില് പൊങ്കടുേശങക്കണ്ടത്.

22. മത്സര ഫലം പ്രഖ്യൊപിക്കുന്നത് വിധി നിര്ദ്ദണ്ണയത്തെിന് നിേശങയൊഗിക്കൊപ്പട്ടവര്ദ്ദ തൊന്നയൊയിരിക്കും.

23. വിധി നിര്ദ്ദണ്ണയത്തെില് പരൊതികലള ഉൊണ്ടങ്കില് മത്സരഫലം പ്രഖ്യൊപിച്ച് ഒരു മണിക്കുറിനകലം 1000  രൂപ ഫീസ് സഹിതം 
നിര്ദ്ദദ്ദേിഷ്ട േശങഫൊറത്തെിലുള്ള പരൊതി ഉപജില്ലൊ വിദ്യൊഭയൊസ ഓഫീസര്ദ്ദേശങക്കൊ ജനറല് കലണ്ലവീനര്ദ്ദേശങക്കൊ സമര്ദ്ദപ്പിേശങക്കണ്ടതൊണ്. 
അപ്പീല് തീര്ദ്ദപ്പ് അനുകൂലമൊയൊല് അപ്പീല് ഫീസ് മുഴുവനൊയുടം തിരിച്ച് നല്കുന്നതൊണ്.  അപ്പീല് തീര്ദ്ദപ്പ് അനുകൂലമൊല്ലങ്കില് 
ടി തുകല േശങമളയുടൊട സംഘൊടകല സമിതിക്ക് നല്േശങകലണ്ടതൊണ്. 

24. A േശങഗ്രഡ് ലഭിച്ച് േശങടൊപ്പ് േശങസ്കൊര്ദ്ദ േശങനടിയ ഒരു വയക്തിഗത ഇനം / ഗ്രൂപ്പ മൊത്രേശങമ േശങമല് തല മത്സരത്തെിന് അയക. 

25. കലേശങലൊത്സവ നടത്തെിപ്പ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് വിവരങ്ങള മൊനുവല് േശങനൊക്കി ഉറപ്പു വരുേശങത്തെണ്ടതൊണ്. കലേശങലൊത്സവ മൊനുവല്, 
വിദ്യൊഭയൊസ വകുപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സര്ദ്ദക്കുലറുകലള,  മൊനുവല് തുടങ്ങിയവ  മികലവ്- www.mikav.blogspot.com  -  എന്ന 
ൊവബ്സൈസറ്റില് ലഭയമൊണ്.

മത്സര ഇനങ്ങള സംബന്ധിച്ച ൊപൊതു നിര്ദ്ദേശങദ്ദേശങ്ങള
26. ആദ്യ ദ്ിവസം  (01-11-2016)  LP  വിഭൊഗത്തെിൊന്റ പദ്യപൊരൊയണം,  ലളിതഗൊനം,  ശൊസ്ത്രീയസംഗീതം  UP  വിഭൊഗത്തെിൊന്റ 

ലളിതഗൊനം, ശൊസ്ത്രീയസംഗീതം എന്നിവ നടത്തുന്നതൊണ്
27. എല് പി വിഭൊഗം മലയൊള പ്രസംഗ വിഷത്തയം :  മികലവ് ൈസറ്റില് പ്രസിദ്ധീകലരിക്കുന്നതൊണ് UP, HS, HSS വിഭൊഗങ്ങളക്ക് 

പ്രസംഗ വിഷത്തയം മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് 5 മിനിട്ട് മുമ്പ്  മൊത്രം നല്കുന്നതൊണ്. 
28. ഗൊനേശങമള : ഉപകലരണങ്ങള കുട്ടികലള തൊന്ന ൈകലകലൊരയം ൊചയ്യേണം
29. മദ്ദേളം: മദ്ദേളത്തെിന് അനുസൊരി വൊദ്യങ്ങള ആകലൊം.

30. കലഥൊപ്രസംഗം  :  പിന്നണിയില് തബല അൊല്ലങ്കില് മൃദ്ംഗം,  ഹൊര്ദ്ദേശങമ്മൊണിയം അൊല്ലങ്കില് ശ്രുതിൊപ്പട്ടി,  സിംബല് ആന്റ് 
ൈടമിങ്, ക്ലൊര്ദ്ദൊനറ്റ് അൊല്ലങ്കില് വയലിന് എന്നിവ ആകലൊം.

31. തിരുവൊതിരക്കളി : പിന്പൊട്ടുകലൊര്ദ്ദ കുട്ടികലള തൊന്ന ആയിരിക്കണം. നിലവിളക്കും നിറപറയുടം ഉണ്ടൊയിരിക്കണം. 

32. മൊര്ദ്ദഗ്ഗം കലളി : മൊര്ദ്ദഗ്ഗം കലളിക്ക് നിലവിളക്ക് ഉണ്ടൊയിരിക്കണം.

33. നൊടകലം : നൊടകലത്തെില് പിന്നണിയില് വിദ്യൊര്ദ്ദത്ഥികലള തൊന്ന ആയിരിക്കണം. 

34. േശങദ്ശഭക്തി  ഗൊനം  :  േശങദ്ശഭക്തി  ഗൊന  മത്സരത്തെില്  ആണ്ലകുട്ടികലളും  ൊപണ്ലകുട്ടികലളും  ആകലൊം.  മലയൊള  ഗൊനം  തൊന്ന 
ആയിരിക്കണൊമന്നില്ല. േശങദ്ശഭക്തി ഗൊന മത്സരത്തെിന് ശ്രുതി ഉപേശങയൊഗിക്കൊം. 

35. ശൊസ്ത്രീയ സംഗീതം : ശൊസ്ത്രീയ സംഗീതത്തെിന് ശ്രുതി ഉപേശങയൊഗിക്കൊം. 

36. കലഥകലളി : േശങചങ്ങല ഉപേശങയൊഗിക്കൊം.

37. ൊചണ്ട  /  തൊയമ്പകല  എന്ന  ഉപകലരണ  സംഗീതത്തെിന്  അനുസൊരി  വൊദ്യങ്ങള  ആകലൊം.  എന്നൊല്  കുട്ടികലള  തൊന്ന 
പൊങ്കടുക്കണം. ഒരു ഇലത്തെൊളം, രണ്ട് ഇടം തല, ഒരു വലം തല, ഇങ്ങൊന നൊലു േശങപര്ദ്ദ

38. േശങമൊഹിനിയൊട്ടം,  ഭരത  നൊടയം,  കുച്ചുപ്പുടി,  േശങകലരളനടനം,  നൊേശങടൊടി  നൃത്തെം,  സംഘനൃത്തെം,  എന്നീ  നൃത്തെ  ഇനങ്ങളക്ക് 
പിന്നണിയില് ൊറേശങക്കൊര്ദ്ദഡ് ൊചയ്ത CD മൊത്രേശങമ ഉപേശങയൊഗിക്കൊവ.

39. പ്രസംഗം, കലഥൊരചന, കലവിതൊ രചന, ചിത്ര രചന, കലൊര്ദ്ദട്ടൂണ്ല എന്നിവയുടൊട വിഷത്തയങ്ങള വിധികലര്ദ്ദത്തെൊക്കള നിശ്ചയിക്കും.

40. ഒപ്പനയ്ക്ക്  പക്കേശങമളേശങമൊ  പിന്നണിേശങയൊ  പൊടില്ല.  മുന്പൊട്ടുകലൊരും  പിന്  പൊട്ടുകലൊരും  േശങവണം.  10  േശങപരും  േശങസ്റ്റേജില് 
അണിനിരക്കണം. ഇതു തൊന്നയൊണ് വട്ടപ്പൊട്ട് മത്സരത്തെിേശങന്റയുടം ഘടന.

41. ഗൊനേശങമള  :  മത്സരത്തെിന് പൊങ്കടുക്കുന്നവര്ദ്ദ തൊന്നയൊകലണം വൊേശങദ്യൊപകലരണങ്ങള ൈകലകലൊരയം ൊചയ്യുന്നത്.  സിനിമൊ ഗൊനം 
പൊടില്ല.

42. പിന്നണി അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളില് അതൊതു കലൊറ്റഗറിയിൊല കുട്ടികലള തൊന്ന ആകലണം.
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