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മലയാള മന�ാരമ സംഘടിപ്ിക്കുന്ന ‘ആട്ം പാട്ട് ’ 
ഓൺലലൻ സ്കൂൾ ് നലാത്സവം 2021 ന്റെ 
ന്പാതകുവ്യവസ്ഥ്ളകും �ിർനേശങ്ങളകും 
ഓനരാ മത്സര ഇ�ത്ി�കുമകുള്ള പപനത്യ്ം �ിയമങ്ങളകും 
ഇവിന്ട നേർത്ിരിക്കുന്നകു. 

്നലാത്സവത്ിന്റെ വിധി�ിർണയം 
ഈ വ്യവസ്ഥ്ൾ / �ിയമങ്ങൾ 
അടിസ്ഥാ�മാക്ിയായിരിക്കും.

ആട്ം പാട്ിന്ല മത്സര ഇ�ങ്ങൾ, സമ്ാ�ങ്ങൾ, 
റജിസനപടഷൻ �ടപടി്ൾ, മത്സര �ടത്ിപ്കു സംബന്ിച്ച 
ന്പാതകു�ിയമങ്ങൾ എന്നിവ ് നലാത്സവ ന്വബലസറ്ിന്ല
Rules & Regulations ന്സക്ഷ�ിൽ നേർത്ിട്കുള്ളതകു ് കൂടി 
പപനത്യ്ം പശദ്ിക്കുമന്ാ.

മലയാള മന�ാരമ േി�പപതത്ിലകും 
manoramaonline. com ലസറ്ിലകും 
്നലാത്സവം സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
വരകുംേിവസങ്ങളിൽ പപസിദ്ധീ്രിക്കുന്നത് 
പപനത്യ്ം പശദ്ിക്കു്.
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മത്സര ഇനങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും
Item  Categories & Class Groups

മത്സര ഇനങ്ങൾ
Item  Categories

1. പേ്യപാരായണം (ന്പൺ)
2. പേ്യപാരായണം (ആൺ)
3. നമാനണാ ആക്ട് (ന്പൺ)
4. നമാനണാ ആക്ട് (ആൺ)
5. മിമിപ്ി (ന്പൺ)
6. മിമിപ്ി (ആൺ)
7. സി�ിമാ പാട്ട് (ന്പൺ)
8. സി�ിമാ പാട്ട് (ആൺ)
9.  ശാസപതധീയ �ൃത്ം – ജതി   (ന്പൺ)
10. ശാസപതധീയ �ൃത്ം – ജതി (ആൺ)
11. �ാനടാടി�ൃത്ം (ന്പൺ)
12. �ാനടാടി�ൃത്ം (ആൺ)
13. സി�ിമാറ്ിക് ഡാൻസ (ന്പൺ)
14. സി�ിമാറ്ിക് ഡാൻസ (ആൺ)
15. സറ്ാൻഡ് അപ് ന്ാമഡി (ആൺ,ന്പൺ – ഒറ് വിഭാഗം)
16. ഉപ്രണസംഗധീതം – തകു്ൽവാേ്യം Percussion (ആൺ,ന്പൺ – ഒറ് വിഭാഗം)
17. ഉപ്രണസംഗധീതം – സകുഷിരവാേ്യം Wind (ആൺ,ന്പൺ – ഒറ് വിഭാഗം)
18. ഉപ്രണസംഗധീതം – തപത്ിവാേ്യം String (ആൺ,ന്പൺ – ഒറ് വിഭാഗം)
19. പപസംഗം മലയാളം – (ആൺ,ന്പൺ – ഒറ് വിഭാഗം)
20. പപസംഗം ഇംഗ്ിഷ് – (ആൺ,ന്പൺ – ഒറ് വിഭാഗം)

ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
Class Groups 

1. ജൂനിയർ ഗഗൂപ്പ്: 5 ,6,7,8  ക്ാസകു്ളിന്ല ് കുട്ി്ൾ.
2. സധീ�ിയർ പഗകൂപ്ട്: 9,10,11,12 ക്ാസകു്ളിന്ല ് കുട്ി്ൾ.
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സമ്ാനങ്ങൾ
 Prizes

1. സംസ്്ലാനതലം – വിജയികൾക്ക്

ഓനരാ ഇ�ത്ിലകും ഓനരാ വിഭാഗത്ിലകും
ആേ്യ 3 സ്ഥാ�ങ്ങളിന്ലത്കുന്ന വിേ്യാർ്ഥി്ൾക്കു സമ്ാ�ം

 ഒന്നാം സമ്ാ�ം: 5,000 രകൂപയകും സർട്ിഫിക്റ്കും
 രണാം സമ്ാ�ം: 3,000 രകൂപയകും സർട്ിഫിക്റ്കും
 മകൂന്നാം സമ്ാ�ം: 2,000 രകൂപയകും സർട്ിഫിക്റ്കും

2. സംസ്്ലാനതലം – സ്കരൂളപുകൾക്ക്

ഏറ്വകും ് കൂടകുതൽ നപായിറെട് ന�ടകുന്ന ആേ്യ 2 സ്കൂളകു്ൾക്കു സമ്ാ�ം.

 ോംപ്യൻ സ്കൂൾ: 25,000 രകൂപയകും നപടാഫിയകും
 റണ്ണർ അപ് സ്കൂൾ: 15,000 രകൂപയകും നപടാഫിയകും

3. സംസ്്ലാനതലം – വ്യകതി്ത ജജതലാക്ൾ

ഏറ്വകും ് കൂടകുതൽ നപായിറെട് ന�ടകുന്ന ന്പൺ്കുട്ിക്കും ആൺ്കുട്ിക്കും.

 ് ലാതില്ം (ന്പൺ്കുട്ി): 10,000 രകൂപയകും നപടാഫിയകും
 ് ലാപപതിഭ (ആൺ്കുട്ി): 10,000 രകൂപയകും നപടാഫിയകും

4. ജില്ലാതലം  

ജി്ാ തലത്ിൽ ആേ്യ 2 സ്ഥാ�ങ്ങൾ ന�ടി 
സംസ്ഥാ�തലത്ിനലക്കു തിരന്ഞെടകുക്ന്പ്ടകുന്ന 
എ്ാ വിേ്യാർ്ഥി്ൾക്കും സർട്ിഫിക്റ്ട്.
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പ�ാതു വ്യവസ്ഥകളും നിർദേശങ്ങളും
General Rules & Regulations

 ന്രളത്ി�്ത്കും പകുറത്കുമകുള്ള സ്കൂളകു്ൾക്ട് ആട്ം പാട്ിൽ 
പന്കെടകുക്ാൻ റജിസറ്ർ ന്േയാം.

 ഓനരാ ഇ�ത്ിലകും പന്കെടകുക്കുന്ന വിേ്യാർ്ഥി്ന്ള അതതകു സ്കൂൾ 
ആണകു �ിശേയിനക്ണതകും നപരകു നേർനക്ണതകും. 

 ആന്് 20 ഇ�ങ്ങളിലാണകു മത്സരം. എ്ാം വ്യക്തിഗത ഇ�ങ്ങൾ.

 രണകു  പഗകൂപ്കു്ളിലായാണകു  മത്സരം: 
ജൂനിയർ: 5,6,7,8 ക്ാസുകളിപെ വിേ്യാർ്ഥികൾ. 
സീനിയർ: 9,10,11,12 ക്ാസുകളിപെ വിേ്യാർ്ഥികൾ.

 ഒരകു വിേ്യാർ്ഥിക്ട് എപത ഇ�ങ്ങളിൽ നവണന്മകെിലകും 
പന്കെടകുക്ാം.

 എ്ാ മത്സരങ്ങളകും ഓൺലലൻ പ്ാറ്ട്നഫാമിലായിരിക്കും.

 മത്സരത്ിന്റെ വിശേമായ തിയതി/സമയ പ്മം മലയാള മന�ാരമ 
പപതത്ിലകും ഈ ന്വബലസറ്ിലകും പപസിദ്ധീ്രിക്കും. പന്കെടകുക്കുന്നവർ 
അവരകുന്ട പപ്ട�ം �ിർനേശിച്ചിട്കുള്ള സമയത്ി�കുള്ളിൽ അപ് നലാഡ് 
ന്േയണം.

 ന്രളത്ിന്ല 14 ജി്്ൾ 14 നമഖല്ളായകും ന്രളത്ി�കു പകുറത്കുള്ള 
സ്കൂളകു്ൾ എ്ാം നേർത്ട് ഒരകു നമഖലയായകും ് ണക്ാക്കും.

 15 നമഖല്ളിൽ�ിന്നട് ഓനരാ ഇ�ത്ിലകും ഓനരാ വിഭാഗങ്ങളിൽ 
ആേ്യ 2 സ്ഥാ�ങ്ങളിന്ലത്കുന്നവരകുന്ട പപ്ട�ം 
സംസ്ഥാ� മത്സരത്ി�കു പരിഗണിക്കും.

 ഓനരാ ഇ�ത്ിലകും സംസ്ഥാ�തലത്ിൽ വിജയി്ളാ്കുന്ന 
വിേ്യാർ്ഥി്ൾക്കു ് ാഷ് അവാർഡകും സർട്ിഫിക്റ്കു്ളകും ലഭിക്കും.
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 സംസ്ഥാ�തലത്ിൽ തിരന്ഞെടകുക്കുന്ന ഇ�ങ്ങൾ ന്പാതകു നവാട്ിങ്ങിന് 
ന്വബലസറ്ിൽ പപസിദ്ധീ്രിക്കും. ജകൂറിയകുന്ട മാർക്ട് (90% weightage), 
ന്പാതകു നവാട്ിങ് ( 10% weightage) എന്നിവ ് ണക്ിന്ലടകുത്ാ്കും 
അവസാ� വിജയി്ന്ള �ിശേയിക്കു്. 

 സംസ്ഥാ�തലത്ിൽ ഏറ്വകും ് കൂടകുതൽ നപായിറെകു്ൾ ന�ടകുന്ന 
ആേ്യ രണകു സ്കൂളകു്ൾക്കു ് ാഷ് അവാർഡകും നപടാഫിയകും ലഭിക്കും. 
(സധീ�ിയർ, ജകൂ�ിയർ പഗകൂപ്കു്ൾ ന്പാതകുവായി ് ണക്ാക്ിയാണ് 
ഈ പകുരസ്ാരം)

 സംസ്ഥാ� തലത്ിൽ ഏറ്വകും ് കൂടകുതൽ നപായിറെകു്ൾ ന�ടകുന്ന 
ന്പൺ്കുട്ിക്കും ആൺ്കുട്ിക്കും യ്ഥാപ്മം ് ലാതില്ം, ് ലാപപതിഭ 
പട്ങ്ങൾ �ൽ്കും. ് ാഷ് അവാർഡകും നപടാഫിയകും ഉണാ്കും. (സധീ�ിയർ, 
ജകൂ�ിയർ പഗകൂപ്കു്ൾ ന്പാതകുവായി ് ണക്ാക്ിയാണ് ഈ പകുരസ്ാരം)

 സംസ്ഥാ�തലത്ിൽ ഒന്നാം സമ്ാ�ത്ിന് 10 നപായിറെട്,  
രണാം സമ്ാ�ത്ിന് 5 നപായിറെട്, മകൂന്നാം സമ്ാ�ത്ിന് 3 നപായിറെട് 
എന്ന പ്മത്ിൽ ് ണക്ാക്ിയാണ് ് ലാതില്ം, ് ലാപപതിഭ, 
ോംപ്യൻ സ്കൂൾ, റണ്ണർ അപ് സ്കൂൾ എന്നിവ �ിർണയിക്കു്.

 സംസ്ഥാ�തലത്ിൽ പന്കെടകുക്കുന്ന എ്ാവർക്കും സർട്ിഫിക്റ്കു്ൾ 
ലഭിക്കും.

 എ്ാ മത്സര ഇ�ങ്ങളിലകും വിധി�ിർണയം സംബന്ിച്ചകു ജകൂറിയകുന്ട 
തധീരകുമാ�ം അത്ിമമായിരിക്കും. തധീരകുമാ�ം നോേ്യം ന്േയാ�ാ്ി്.

 പന്കെടകുക്കുന്ന വിേ്യാർ്ഥി്നളാ സ്കൂളകു്നളാ വിധി�ിർണയവകുമായി 
ബന്ന്പ്ട്ട് ഏന്തകെിലകും ജകൂറി അംഗങ്ങന്ള ബന്ന്പ്ടാൻ പാടകുള്ളത്.

 ആട്ം പാട്ട് ് നലാത്സവം സംബന്ിച്ചട് ആട്ം പാട്ട് സംഘാട് 
സമിതിയകുന്ട എ്ാ തധീരകുമാ�ങ്ങളകും അത്ിമമായിരിക്കും.

 ആട്ം പാട്ട് ് നലാത്സവത്ിന്റെ �ടത്ിപ്ട് സംബന്ിച്ചട് എ്ാ 
തധീരകുമാ�ങ്ങളകും എടകുക്ാ�കുള്ള അവ്ാശം സംഘാട്സമിതിക്ാണ്.
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 എ്ാ ഇ�ങ്ങളകും വ്യക്തിഗത (Individual) ഇ�ങ്ങളാണ്.
 
 ആട്ം പാട്ട് ് നലാത്സവ ന്വബലസറ്ിൽ ഓനരാ ഇ�ത്ിന്ലയകും 

അവതരണത്ിന്റെ വിഡിനയാ അപ്  നലാ  ഡ് ന്േയതാണകു 
മത്സരത്ിൽ പന്കെടകുനക്ണത്.

 വിഡിനയായകുന്ട ലികെകു്ൾ സ്ധീ്രിക്ി്.

 വിഡിനയാ അപ്  നലാ  ഡ് ന്േയാ�കുള്ള ന്വബലസറ്ട് വിലാസവകും 
മറ്കും റജിസറ്ർ ന്േയത സ്കൂളകു്ളിന്ല മത്സരാർ്ഥി്ൾക്കു റജിസറ്ർ 
ന്േയകുന്ാൾ �ൽ്കുന്ന ഇ ന്മയിലിൽ ലഭിക്കും.

 എ്ാ ഇ�ങ്ങളകുന്ടയകും പരമാവധി സമയം 3 മി�ിറ്ട്.

 3 മി�ിറ്ിൽ ഒതകുങ്ങകുന്ന രധീതിയിൽ ഓനരാ ഇ�വകും 
േിട്ന്പ്ടകുത്ിന്യടകുക്ണം.

 വിഡിനയാ ലസസ പരമാവധി 400 MBയിൽ ് കൂടരകുത്.  
MP4, MOV നഫാർമാറ്കു്ളിൽ അപ്  നലാ  ഡ് ന്േയാം. 
(ന്മാലബൽ ് ്യാമറയിൽ   വിഡിനയാ ന്റസല്യകൂഷൻ 
720 p ആയി ന്സറ്ട് ന്േയകുന്നത് ഉേിതം)

 ് ്യാമറയിനലാ ന്മാലബൽ നഫാൺ ് ്യാമറയിനലാ 
റിനക്ാർഡ് ന്േയാം.

 വിഡിനയാ ഒറ് നടക്ിൽ ഉള്ളതാ്ണം.

 വിഡിനയായിൽ ഒരകു രധീതിയിലകുള്ള എഡിറ്ിങ്ങകും പാടി്. 
അങ്ങന്� ് ന്ണത്ിയാൽ അനയാഗ്യരാക്കും.

 ശബേം എഡിറ്ട് ന്േയനതാ മിക്സ ന്േയനതാ നേർക്രകുത്. 
്്യാമറയക്കു മകുൻപിൽ അവതരിപ്ിക്കുന്ാഴന്ത് 
ശബേം മാപതമായിരിക്ണം വിഡിനയായിൽ.

 �ൃത് ഇ�ങ്ങളിൽ റിനക്ാർഡ് ന്േയത പാട്ട് / സംഗധീതം 
നപ് ന്േയതകുന്്ാണകു �ൃത്ം അവതരിപ്ിച്ചാൽ മതിയാ്കും. 
പിന്നണി ആവശ്യമി്.

 വിഡിനയാ റിനക്ാർഡ് ന്േയാൻ ശബേശല്യം ഇ്ാത് 

ഇടം തിരന്ഞെടകുക്കു്.

 

മത്സരത്ിൽ �പകെടുക്ുന്നതു സംബന്ിച്ച 
പ�ാതുവ്യവസ്ഥകളും നിർദേശങ്ങളും  
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 നഫാണിൽ റിനക്ാർഡിങ്ങിന്റെ ഇടയക്ട് ന്മനസജകു്ളകും 
ന്ാളകു്ളകും വരകുന്നത് ഒഴിവാക്കു്.

 ഒരകു മത്സരാർ്ഥിക്ട് ഒരകു ഇ�ത്ിൽ ഒരകു വിഡിനയാ മാപതനമ 
അപ് നലാഡ് ന്േയാൻ ് ഴിയകൂ.

 എ്ാ ഇ�ങ്ങളിലകും ് ്യാമറ/ന്മാലബൽ ് ്യാമറ ഫിക്സ 
ന്േയതകു വച്ചട് അതി�കു മകുന്നിലാണ് ഇ�ങ്ങൾ 
അവതരിപ്ിനക്ണത്. ന്സൽഫി നമാഡിൽ എടകുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കു്. 

 ഒരിക്ൽ അപ് നലാഡ് ന്േയത വിഡിനയാ പിന്നധീട് മാറ്ാൻ ് ഴിയി്. 

 ഏറ്വകും മി്ച്ച രധീതിയിൽ അവതരിപ്ിച്ച വിഡിനയാ 
അപ് നലാഡ് ന്േയകു്.

 എന്നാൽ, റിനക്ാർഡ് ന്േയകുന്ന നഫാണിന്റെനയാ 
്്യാമറയകുന്ടനയാ ് ്ാളിറ്ി, വിഡിനയായകുന്ട ് ്ാളിറ്ി, 
ബാക് പഗരൗണട് എന്നിവ വിധി �ി ർണയത്ിൽ 
പരിഗണിക്കുന്നത്.

 സറ്കുഡിനയാ ന്സറ്ിങ്ങി�കും ഉന്നത ് ്യാമറ്ൾ 
ഉപനയാഗിച്ചകുമകുള്ള റിനക്ാർഡിങ്ങി�കും അതിന്റെ നപരിൽ 
മാർക്ട് ് കൂടകുതൽ �ൽ്കുന്നത്.

 േൃശ്യവകും ശബേവകും വ്യക്തമാ്ണം എന്നതാണകു മാ�േണ്ം.

 വിഡിനയായിലകുള്ള മത്സരാർ്ഥിയകുന്ട പപ്ട�ം/അവതരണം 
മാപതമാണകു പരിഗണിക്കു്. 

 വിഡിനയായിൽ മത്സരാർ്ഥിയകുന്ട നപനരാ മറ്കു വിവരങ്ങനളാ 
നേർനക്ണതി്.

  അവതരണം തകുടങ്ങകും മകുൻപ് മത്സരാർ്ഥി്ൾ നപനരാ 
മറ്കു വിവരങ്ങനളാ പറനയണതി്.

  ഒരകു മത്സര ഇ�ത്ിലകും നമാശം വാക്കു്ൾ/ സപതധീവിരകുദ്/ 
വംശധീയ/ വർഗധീയ/ രാജ്യനപോഹ പരാമർശങ്ങൾ എന്നിവ പാടി്.

  സ്കൂളിൽ മകുഴകുവൻ സമയം പഠിക്കുന്ന ് കുട്ി്ന്ള മാപതനമ സ്കൂളകു്ൾ
റജിസറ്ർ ന്േയാവകൂ. വ്യാജ മത്സരാർ്ഥി്ന്ളയകും റജിസറ്ർ ന്േയകുന്ന 
സ്കൂളിന്�യകും അനയാഗ്യരാക്കും.
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ഓദരാ മത്സര ഇനത്ിപറെയും

നിബന്നകൾ / നിർദേശങ്ങൾ / നിയമങ്ങൾ 

1. മലയലാളം പദ്യപലാരലായണം (ആൺ)
2. മലയലാളം പദ്യപലാരലായണം (പപൺ)

 മലയാള ് വിത്ൾ മാപതനമ ന്ോ്ാവകൂ.
 ് വിതയകുന്ട നപരകും ് വിയകുന്ട നപരകും പറഞെ നശഷം ് വിത 

ന്ോ്ിത്കുടങ്ങകു്.
 മറ്കു വിവരങ്ങന്ളാന്നകും പറനയണതി്.
 �ിന്നകു ന്്ാണാണ് ് വിത ന്ോന്ണത്.
 മകുഖവകും ല്്ളകും ് ാണകുന്ന രധീതിയിൽ വിഡിനയാ എടകുക്ണം.
 ലമനക്ാ ഇയർനഫാനണാ ആവശ്യാ�കുസരണം ഉപനയാഗിക്ാം.

3. ജമലാജണലാ ആക്ട (ആൺ)
4. ജമലാജണലാ ആകട് (പപൺ)

 �ിന്നകു ന്്ാണാണ് അവതരിപ്ിനക്ണത്.
 മകുഖവകും ശരധീരവകും ് ാണകുന്ന രധീതിയിൽ വിഡിനയാ എടകുക്ണം.
 ലമനക്ാ ഇയർനഫാനണാ ആവശ്യാ�കുസരണം ഉപനയാഗിക്ാം.

5. മിമിഗകി (ആൺ)
6. മിമിഗകി (പപൺ)

 �ിന്നകു ന്്ാണാണ് അവതരിപ്ിനക്ണത്.
 മകുഖവകും ശരധീരവകും ് ാണകുന്ന രധീതിയിൽ വിഡിനയാ എടകുക്ണം.
 ലമനക്ാ ഇയർനഫാനണാ ആവശ്യാ�കുസരണം ഉപനയാഗിക്ാം.
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7. സ്റ്ലാൻഡ്  അപ് ജകലാമ ഡി (ആൺ,പപൺ ഒരപുമിച്ക്) 

 ഏന്തകെിലകും വിഷയന്ത്ക്കുറിച്ചട് ഫലിത രകൂനപണ �ടത്കുന്ന 
സംസാരമാണ് സറ്ാൻഡ അപ് ന്ാമഡി.
 വിഷയ �ിബന്�യി്. മത്സരാർ്ഥി്ൾക്കു സ്ത്മായി വിഷയം 

തിരന്ഞെടകുക്ാം.
 ഒറ് വിഷയന്ത്ക്കുറിച്ച്ാന്ത പല വിഷയങ്ങൾ ന്ാർത്ിണക്ിയകും 

സംസാരിക്ാം.
 ന്ൾവിക്ാന്ര േിരിപ്ിക്ാൻ ് ഴിയകു് എന്നതാണകു മത്സരത്ിൽ പപധാ�ം.
 ലമനക്ാ ഇയർനഫാനണാ ആവശ്യാ�കുസരണം ഉപനയാഗിക്ാം.
 മകുഖവകും ല്്ളകും ് ാണകുന്ന രധീതിയിൽ വിഡിനയാ എടകുക്ണം.
 നമാശം വാക്കു്ൾ/ സപതധീവിരകുദ്/ വംശധീയ/ വർഗധീയ/ രാജ്യനപോഹ 

പരാമർശങ്ങൾ പാടി്.
 �ിന്നകുന്്ാണാണ് അവതരിപ്ിനക്ണത്. 

8. ഗപസം്ം മലയലാളം (ആൺ, പപൺ ഒരപുമിച്ക്) 

 മലയാളത്ിലാണകു പപസംഗിനക്ണത്.
  പപസംഗ വിഷയം:

ജൂനിയർ വിഭാഗം: നമ്ുപട രാജ്യത്ിപറെ ഭാവിപയക്ുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുപട സ്വപനം

സീനിയർ വിഭാഗം: �രിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യനും: ഭാവിപയന്പ്?

 �ിന്നകു ന്്ാണാണകു പപസംഗിനക്ണത്.
 ലമനക്ാ ഇയർനഫാനണാ ആവശ്യാ�കുസരണം ഉപനയാഗിക്ാം.
 മകുഖവകും ല്്ളകും ് ാണകുന്ന രധീതിയിൽ വിഡിനയാ എടകുക്ണം.

9. ഗപസം്ം ഇംഗ്ിഷ് (ആൺ, പപൺ ഒരപുമിച്ക്)

 ഇംഗ്ിഷിലാണകു പപസംഗിനക്ണത്.
  പപസംഗ വിഷയം:

Junior: your dreams about India's Future
Senior: Humans and Environment: The way ahead
 �ിന്നകു ന്്ാണാണകു പപസംഗിനക്ണത്.
 ലമനക്ാ ഇയർനഫാനണാ ആവശ്യാ�കുസരണം ഉപനയാഗിക്ാം.
  മകുഖവകും ല്്ളകും ് ാണകുന്ന രധീതിയിൽ വിഡിനയാ എടകുക്ണം.
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10. പലാട്ക്  (ആൺ)
11. പലാട്ക്  (പപൺ)

 ലളിതഗാ� ലശലിയിലകുള്ള സി�ിമാ ഗാ�ം മാപതമാണകു പാനടണത്.
 ് നരാന്ക്നയാ ഉപ്രണ അ്്ടിനയാ പാടി്.
  �ിന്നകു ന്്ാണാണകു പാനടണത്.
  ലമനക്ാ ഇയർനഫാനണാ ആവശ്യാ�കുസരണം ഉപനയാഗിക്ാം.
 മകുഖവകും ല്്ളകും ് ാണകുന്ന രധീതിയിൽ വിഡിനയാ എടകുക്ണം.
 എഡിറ്ട് ന്േയാന്ത, ഒറ് നടക്ിലകുള്ള പാട്ാണ് അയയനക്ണത്.

12.  ശലാസ്ഗതരീയ നൃത്ം –ജതി (ആൺ)
13.  ശലാസ്ഗതരീയ നൃത്ം –ജതി (പപൺ)

 ഭരത�ാട്യത്ിന്ല ജതിക്കു പപാധാ�്യം �ൽ്ിയകുള്ള 3 മി�ിറ്ട് 
അവതരണമാണകു നവണത്.
  2 മി�ിറ്ട് ജതിയകും ഒരകു മി�ിറ്ട് സാഹിത്യഭാഗവകും നേർത്ട് അവതരിപ്ിക്കു്. 

ഏതകു ബാണിയകുമാ്ാം.
 ് ്യാമറ/ന്മാലബൽ ് ്യാമറ ഫിക്സ ന്േയതകു വച്ചാണകു �ൃത്ം 

അവതരിപ്ിനക്ണത്.
 ് കുട്ിന്യ പകൂർണമായി ് ാണകും വിധം (അധി്ം നക്ാസ അപ് അ്ാന്തയകും 

അധി്ം അ്ന്ലയ്ാന്തയകും) നവണം റിനക്ാർഡ് ന്േയാൻ.
 ജതിയകും സാഹിത്യവകും നേർന്ന ഓഡിനയാ നപ് ന്േയതകു നവണം 

വിഡിനയാ റിനക്ാർഡിങ്.
 ലളിതമായ നമക്ട് അപ്കും ആഭരണങ്ങളകും മാപതം മതി.
 ് രയകുള്ള സാരി �ൃത് ലശലിയിൽ ഉടകുത്ാണകു ന്പൺ്കുട്ി്ൾ 

പന്കെടകുനക്ണത്.
  ആൺ്കുട്ി്ൾക്ട് ഇനതവിധം ് രയകുള്ള മകുണട് തറ്കുടകുക്ാം.

14. നലാജ്ടലാ്ടിനൃത്ം (ആൺ)
15. നലാജ്ടലാ്ടിനൃത്ം (പപൺ)

 �ാനടാടി�ൃത്ത്ിന്റെ മാപതം പാട്കു്ൾക്ാണകു �ൃത്ം ന്േനയണത്.
  പിന്നണിനയാന്ട റിനക്ാർഡ് ന്േയത പാട്ിന് അ�കുസരിച്ചകു �ൃത്ം ന്േയാം.
  സി�ിമാ ഗാ�ങ്ങൾ പാടി്..
  പിന്നണി പാടി്.
  അതതകു ഗാ�ത്ി�കു നയാജിച്ച ലളിത നവഷവകും നമക്ട് അപ്കും മതി.
  ് ്യാമറ/ന്മാലബൽ ് ്യാമറ ഫിക്സ ന്േയതകു വച്ചാണകു �ൃത്ം 

അവതരിപ്ിനക്ണത്.
  ് കുട്ിന്യ പകൂർണമായി ് ാണകും വിധം (അധി്ം നക്ാസ അപ് അ്ാന്തയകും 

അധി്ം അ്ന്ലയ്ാന്തയകും) നവണം റിനക്ാർഡ് ന്േയാൻ.
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16. സിനിമലാറ്ിക ഡലാൻസ് (ആൺ)
17. സിനിമലാറ്ിക ഡലാൻസ് (പപൺ)

 റിനക്ാർഡ് ന്േയത സി�ിമാഗാ�ങ്ങൾ നപ് ന്േയതാണകു ഡാൻസ ന്േനയണത്.
 നബാളിവകുഡ് സലറ്ൽ, ഹിപ് നഹാപ് തകുടങ്ങി ഏതകും തിരന്ഞെടകുക്ാം.
 സലറ്ലകു്ൾ ഇട്ലർത്ി (ഫ്യകൂഷൻ) അവതരിപ്ിക്കു്യകും ന്േയാം.
 മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ി ഭാഷ്ളിന്ല സി�ിമാ ഗാ�ങ്ങൾ തിരന്ഞെടകുക്ാം.
  മറ്കു പാട്കു്ൾ പാടി്.
 പാട്ിന് അ�കുസരിച്ചകുള്ള ലളിതമായ നമക്ട് അപ്കും വസപതധാരണവകും മതി.
 ് കുട്ിന്യ പകൂർണമായി ് ാണകും വിധം (അധി്ം നക്ാസ അപ് അ്ാന്തയകും 

അധി്ം അ്ന്ലയ്ാന്തയകും) നവണം റിനക്ാർഡ് ന്േയാൻ.

18. ഉപകരണസം്രീതം – തപുകൽവലാദ്യം (ആൺ, പപൺ ഒറ്വിഭലാ്ം)

 മൃേംഗം, തബല, ന്േണ എന്നധീ തകു്ൽവാേ്യങ്ങളിൽ ഏന്തകെിലകും 
ഒരകു വാേ്യമാണ് വായിനക്ണത്.
 ഇരകുന്നകു ന്്ാനണാ �ിന്നകു ന്്ാനണാ വാേ്യത്ിന്റെ രധീതിയ�കുസരിച്ചകു ന്േയാം.
 ലമനക്ാ ഇയർനഫാനണാ ആവശ്യാ�കുസരണം ഉപനയാഗിക്ാം.
 മകുഖവകും ല്്ളകും ് ാണകുന്ന രധീതിയിൽ വിഡിനയാ എടകുക്ണം.

19. ഉപകരണസം്രീതം – സപുഷിര വലാദ്യം (ആൺ, പപൺ ഒറ്വിഭലാ്ം)

 ഓടക്കുഴൽ, ഹാർനമാണിയം, ക്ാര�റ്ട് എന്നിവയിനലന്തകെിലകും 
ഒരകു വാേ്യമാണ് വായിനക്ണത്.
 ലമനക്ാ ഇയർനഫാനണാ ആവശ്യാ�കുസരണം ഉപനയാഗിക്ാം.
 മകുഖവകും ല്്ളകും ് ാണകുന്ന രധീതിയിൽ വിഡിനയാ എടകുക്ണം.

20. ഉപകരണസം്രീതം – തഗത്ി വലാദ്യം (ആൺ, പപൺ ഒറ്വിഭലാ്ം)

 വധീണ, വയലിൻ, ഗിറ്ാർ ഇവയിനലന്തകെിലകും ഒന്നാണ് വായിനക്ണത്.
  ഈസനറ്ൺ (പരൗരസത്യം) ലശലിയിലായിരിക്ണം അവതരണം. 

ന്വസനറ്ൺ പാടി്
 ലമനക്ാ ഇയർനഫാനണാ ആവശ്യാ�കുസരണം ഉപനയാഗിക്ാം.
  മകുഖവകും ല്്ളകും ് ാണകുന്ന രധീതിയിൽ വിഡിനയാ എടകുക്ണം.


