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അന്താരാഷ്ട്ര ഭിന്നശേഷി
ദിനാശ ാഷം

“ഉണര്വ് ” 2021— ആശ

ാഷ പരിപാടികള്

ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കായുള്ള വിവ വിവിാ ക്ാരങ്ങര്ള്
a) കഥാരചന
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടട
സര്ഗാത്മക കഴക
കകി്കള്
ശരാങ്ങാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്
കഥാരചന
രങ്ങരം
സം ടിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ വിഭാഗം ഭിന്നശേഷിക്കാരായ
വയക്തികള്ക്കും തി
പടെടുക്കാം. രങ്ങരത്തി
അയക്കുന്ന കഥ രറ്റ് രാസികകളിശ്ാ, രറ്റ് രാായര്ളിശ്ാ
രസിദ്ധീകരിച്ചവയാകരുത്.
b) പാട്ട് (സിെിള്, ഗ്രൂപ്പ് )
എല്ലാ വിഭാഗം ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കും പടെടുക്കാ്ന്ന പാട്ട്
രങ്ങരത്തി
ഷ്ടമുവിവ
പാട്ട്
ടതരടെടുക്കാ്ന്നതാണ്.
3
രിനുട്ട്
വടര
ദദര് യമുവിവ പാട്ട് പാടുന്ന വീഡിശയാ ടകശക്കാര്ഡ്
ടചയ്ത്
അയശക്കണ്ടതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് രങ്ങരത്തി
ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കായി
രവര്ത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാപന്ളുടടശയാ, സം ടനകളുടടശയാ ശപരി
രങ്ങരിക്കാ്ന്നതാണ്. പരരാവാി 5 രിനുട്ട് വടര രാത്രം
ദദര് യമുവിവ
ത് ഗാന്ം ആ്പിക്കാ്ന്നതാണ്.
പാട്ട് പാടുന്ന വീഡിശയാ ടകശക്കാര്ഡ്
ടചയ്ത്
അയശക്കണ്ടതാണ്.
c) ഉപനയാസ രചന
(വിഷയം: ശകാവിഡം ഭിന്നശേഷിക്കാരുടട ആശരാഗയ
പരിപാ്ന്ം)
എല്ലാ വിഭാഗം ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കും ഉപനയാസ
രങ്ങരത്തി പടെടുക്കാം. ഉപനയാസം 2 പുകത്തി
കവിയരുത്. രചനകളുടട വയക്തതയുള്ള വിവ സ്കാന് ടചയ്ത
JPEG/PDF ഫയ അയശക്കണ്ടതാണ്.

d) ഗ്രൂപ്പ് ഡാന്സ്
എല്ലാ വിഭാഗം ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കും ാ വിഭാഗത്തി രങ്ങരിക്കാ്ന്നതാണ്.
ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കായി
രവര്ത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാപന്ളുടടശയാ,
സം ടനകളുടടശയാ ശപരി ഗ്രൂപ്പ് ഡാന്സ് രങ്ങരത്തി പടെടുക്കാം.
e) സിെിള് ഡാന്സ്

ബുദ്ധിപരരായ ടവല്ലുവിളി ശനരിടുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ
ആളുകള്ക്ക്
ശവണ്ടിയാണ്
ാ
രങ്ങരം
സം ടിപ്പിക്കുന്നത്. 8 രിനുട്ടി
അാികരിക്കാത്ത
ദദര് യമുവിവ ഡാന്സിടവ വീഡിശയാ ടകശക്കാര്ഡ്
ടചയ്ത് അയച്ചു ന ശകണ്ടുന്ന്നതാണ്. രതുത ത രങ്ങരം 3
ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.
ഗ്രൂപ്പ് -I 5 വയസ്സ് മുത 12 വയസ്സു വടരയുള്ള വിവവര്.
ഗ്രൂപ്പ് -II 13 വയസ്സു മുത 18 വയസ്സു വടരയുള്ള വിവവര്.
ഗ്രൂപ്പ് -III 18 വയസ്സിന് മുകളി രായമുവിവവര്.
f) ശഷാര്ട്ട് ഫി്ിം (വിഷയം : തനിച്ചല്ല നി്ള്, ഒപ്പമുണ്ട് ഞ്ള്)
ടെഷയ
സ്കൂളുകള്,
ബഡ്സ്
സകൂളുകള്,
എസ്.എസ്.ടക, VTC, ശേര സ്ഥാപന്ള്,
എന്നിവിട്ളിട് ഭിന്നശേഷിക്കാടര ഉള്ടപ്പടുത്തി
തയ്യാകാക്കുന്ന 2 രിനുട്ടി കുകയാത്തതം 5 രിനുട്ടി
കൂടാടതയുള്ള മുവിവ ശഷാര്ട്ട് ഫി്ിമുകള് ര സരത്തിന്
അയക്കാ്ന്നതാണ്.. ശഷാര്ട്ട് ഫി്ിരി 80% ശപര്
ഭിന്നശേഷിക്കാര് ആയിരിക്കണം.
g) ചിത്ര രചനാ രങ്ങരം
(വിഷയം : തനിച്ചല്ല നി്ള്, ഒപ്പമുണ്ട് ഞ്ള്)
എല്ലാ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ
വയക്തികള്ക്കും ചിത്ര
രചനാ രങ്ങരത്തി
പടെടുക്കാം. ചിത്ര്ളുടട
വയക്തതയുള്ള വിവ JPEG/ PDF ഫയലുകള് അയച്ചു
ന ശകണ്ടതാണ്.

രശതയക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
2021 നവംബര് 25-നകം രങ്ങര വീഡിശയാ/രചനകള് അതാത് ജില്ലകളുടട
-ടരയി വി്ാസത്തി അയക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ രങ്ങരാര്ഥികളും
ഭിന്നശേഷി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിടവ പകര്പ്പും ഉവിവടക്കം ടചശയ്യണ്ടതാണ്.
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ജില്ല

-ടരയി

തിരുവനന്തപുരം
ടകാല്ലം
പത്തനംതിട്ട
ആ്പ്പുക
ശകാട്ടയം
ടുക്കി
എകണാകുളം
തൃശൂര്
പാ്ക്കാട്
ര്പ്പുകം
ശകാകിശക്കാട്
വയനാട്
കണ്ണൂര്
കാസര്ശഗാഡ്

pwddaytvm@gmail.com
pwddayklm@gmail.com
pwddaypta@gmail.com
pwddayalpy@gmail.com
pwddayktm@gmail.com
pwddayidk@gmail.com
pwddayekm@gmail.com
pwddaythsr@gmail.com
pwddaypkd@gmail.com
pwddaymlp@gmail.com
pwddaykkd@gmail.com
pwddaywyd@gmail.com
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