'ആസാദി കാ അമൃത് മഹ

ാത്സവ്'

SCTIMST
പെയിന്ിിംഗ്, ഫഫോഫടോഗ്രോഫി മത്സരവ ിം ഗ്െദർശനവ ിം
ഒന്ോിം സമ്മോനിം : 5000 രൂെ വീതിം
രണ്ോിം സമ്മോനിം : 3000 രൂെ വീതിം
മൂന്ോിം സമ്മോനിം

: 2000 രൂെ വീതിം

ഗ്െിയ സഹഗ്െവർത്തകപര,
സവോതഗ്്യത്തിനപ് 75-ാോാിം വോർഷികോഫ ോഷങ്ങളുപെ ഭോരമോയി ഫകഗ്ര
സർക്കോർ ഈ വർഷിം'ആസോദി കോ അമൃദ് മഫഹോത്സവ് ’ എന് ഫെരിൽ 75 ആഴ്ച്ച നീണ്്
നിൽക്ക ന് ഒര ബൃഹത് ഒര െരിെോെി ആരിംഭിച വിവരിം നിങ്ങൾ എല്ലോവര ിം
അ്ിഞ്ഞ കോണ മഫല്ലോ?
വളപര മഹത്തോയി അെ ത്ത രണ്് വർഷത്തോയി നെത്തി വര ന് ഈ ബൃഹത്
െരിെോെിയിൽ ഗ്ശീ ചിഗ്ത തിര നോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട് ഫഫോർ പമഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ്
പെകഫനോളജി വവവിദ്ധ്യങ്ങളോർന് െരിെോെികളില്ൂപെ അെ ത്ത രണ്് വർഷിം
ആചരിക്ക വോൻ തയ്യോപ്െ ക്ക കയോണ്. ഇതിൻാ്പ് വൻ വിജയമോക്കി തീർക്ക വോൻ
നിങ്ങപള ഏവപരയ ിം ഈ െരിെോെിയിഫല്ക്ക് ക്ഷണിചു പകോള്ളുന് .
ഇതിൻാ്പ് ഭോരമോയി നമ്മ പെ സ്ഥോെനത്തിൽ 2021 പമയ് മോസിം ‘പെയിന്ിിംഗ്,
ഫഫോഫടോഗ്രോഫി മത്സരവ ിം ഗ്െദർശനവ ിം’ സിം െിപ്പിക്ക വോൻ തീര മോനിചിരിക്ക ന് .
ഗ്െദർശന തീയതികൾ : 24- 26 മമയ് 2021
എൻഗ്െികൾ സമർപ്പിക്കോന ള്ള അവസോന തീയതി : 2021 മമയ് 14
മത്സരത്തിന്മെ മ

ാതു നിയമങ്ങൾ;

1. നില്വില് ള്ള ഫകോവിഡ് മോനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമോയി െോല്ിചുപകോണ്ോയിരിക്ക ിം
ഗ്െദർശനിം സിം െിപ്പിക്ക ന്ത്.
2. പെയിന്ിിംര കൾക്ക ിം ഫഫോഫടോഗ്രോഫിക്ക ിം ഗ്െഫതയകിം സമ്മോനങ്ങൾ
ഉണ്ോയിരിക്ക ന്തോണ്.
3. സ്ഥോെനത്തിപല് സ്ഥിരഫമോ തോൽക്കോല്ികഫമോ ആയ ഉഫദയോരസ്ഥർ , വിദയോർത്ഥികൾ,
രഫവഷകൻ, പെൻഷനർ എന്ിവർക്ക് ഒന്ിൽ അപല്ലങ്കിൽ രണ്് മത്സരങ്ങളില് ിം
െപങ്കെ ക്കോൻ കഴിയ o എന്ോൽ ജീവനക്കോര പെ ക െ ിംബോിംരങ്ങൾക്ക് മത്സരങ്ങളിൽ
െപങ്കെ ക്കോൻ സോധ്യമല്ല.
4. ഓഫരോ ഇനത്തില് ിം െരമോവധ്ി രണ്് എൻഗ്െികൾ വീതിം സമർപ്പിക്കോവ ന്തോണ്.

5. മത്സരത്തിഫല്ക്ക ള്ള ഗ്െഫവശനിം institute പവബ് വസറ്റ്് രൂരിൾ ഫഫോിം വഴി
സമർപ്പിക്കോൻ കഴിയ ന്തോണ്.
6.മത്സരത്തിൽ െപങ്കെ ക്ക ന്വർ രൂരിൾ ഫഫോിം വഴി െകർപ്പ് സമർപ്പിഫക്കണ്ത ിം,
നിയ ക്ത ഗ്െദർശനത്തിൽ അവര പെ കല്ോസൃഷ്ടി ഫനരിട് ഗ്െദർശിപ്പിക്ക കയ ിം
പചഫയ്യണ്തോണ്.
7. കല്ോസൃഷ്ടിയ പെ മൂല്യനിർണ്ണയിം നെത്തി സമ്മോനങ്ങൾക്കോയി പതരപഞ്ഞെ ക്ക ന്ത്
െ ്ത്ത് നിന് ള്ള വിദഗ്ധ്രെങ്ങിയ ഒര െോനൽ ആയിരിക്ക ിം.
8. മത്സരത്തിനോവശയമോയ ഡിസ്ഫേ ഫബോർഡ കളുിം സ്റ്റിക്കിിംഗ് പമറ്റ്ീരിയല് കളുിം
സിം ോെകർ നൽക ന്തോണ്.
എന്ിര ന്ോല് ിം, മത്സരത്തിൽ അവരവര പെ കോല്ോസൃഷ്ടികൾ ഗ്െദർശിപ്പിക്ക ന്ത്
മത്സരോർത്ഥികളുപെ ഉത്തരവോദിത്തമോയിരിക്ക ിം.
മത്സരത്തിഫല്ക്ക് പകോണ്് വര ന് സൃഷെികൾക്ക് ഗ്െദർശന സമയത്ത് ഉണ്ോവ ന്
ഫകെ െോെ കൾ, നഷ്ടിം, എന്ിവയ്ക്ക് സിം ോെകർ ഉത്തരവോദികളോയിരിക്ക ന്തല്ല.
9. മത്സരത്തിന ഫശഷിം, അവര പെ കല്ോ സൃഷെികൾ വിൽക്കോവ ന്ത ിം ആ ത ക എസ്സി
െി എിം എസ്െി, ഡിഎിം- െിഡിഎഫ് ശോസ്ഗ്ത രഫവഷണത്തിനോയ ള്ള ഫണ്ിഫല്ക്ക്
സിംഭോവന പചയ്യോവ ന്തോണ്.
10. ഗ്െദർശനത്തിന വയ്ക്ക ന് പെയിന്ിിംര കൾ ഒഫരസമയിം ഗ്െദർശനത്തിൻാ്പ്
കൂപെ വിൽപ്പനയ ിം ഉണ്ോക ിം.
11. അന്പത്ത ഫകോവിഡ് സോഹചരയിം അന സരിച് മത്സര നിയമങ്ങൾ മോറ്റ്ുന്തിഫനോ
അപല്ലങ്കിൽ അത് ്ദ്ദോക്ക ന്തിഫനോ സിം ോെകർക്ക് അവകോശമ ണ്്.

ഹഫാഹടാഗ്രാഫി മത്സരത്തിനുള്ള നിർഹേശങ്ങൾ,
വിഷയം : ‘സവാതഗ്്യത്തിന്മെ 75 വർഷം’
1. ഫഫോഫടോ മ കളിൽ െ്ഞ്ഞ വിഷയോധ്ിഷ്ഠിതമോയിരിക്കണിം.
2. ഫലോസി അപല്ലങ്കിൽ മോറ്റ്് ഫിനിഷ ള്ള A4 (8 x 12 ”) വല് പ്പമോണ് അഭികോമയിം.
വല് പ്പത്തില് ള്ള പച്ിയ മോറ്റ്ങ്ങൾ അന വദനീയമോണ്.
3. ഫഫോഫടോ ഡിജിറ്റ്ല്ോയി ഒപ്പിടിരിക്കണിം.
4. പഗ്ഫയിമ കൾ ആവശയമില്ല.
5. ഫഫോഫടോപയക്ക ്ിച് 75 വോക്കിൽ കൂെോത്ത ഒര ‘ശീർഷകിം’, സോഫങ്കതികത
എന്ിവയ ള്ള ഒര പച്ിയ വിവരണിംഫഫോഫടോയ പെ ച വപെ ഗ്െദർശിപ്പിഫക്കണ്തോണ്.
6. ജഡ്ജിമോര പെ തീര മോനിം അ്ിമമോയിരിക്ക ിം.

Submit your entries for photography contest alone through the link below
Photography contest –
https://forms.gle/4mPgLpFqU87oq1AR7

മ

യിന്െിംഗ് മത്സരത്തിനുള്ള നിർഹേശങ്ങൾ:

വിഷയം : ‘ഇ്യയുമെ ഗ്

കൃതിയും, ഗ്

കൃതി വിഭവങ്ങള ം'

1. ഫെപ്പർ കോൻവോസ്, കോൻവോസ് ഫബോർഡ് എന്ിവയിൽ വോടർ കളർ ഓയിൽ ഫെോസ്റ്റർ
കളർ അപല്ലങ്കിൽ അഗ്കില്ിക മീഡിയിം എന്ിവ ഉെഫയോരിക്കോവ ന്തോണ്. പെൻസിൽ,
ചോർഫക്കോൾ, ഗ്കഫയോൺസ് , െോസ്റ്റല് കൾ എന്ിവ അന വദനീയമല്ല .
2. മത്സരങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിഫക്കണ് വല് പ്പിം ഏകഫദശിം A4 (8 ”x 12”) A3 (12 ”x 16”) അപല്ലങ്കിൽ
A2 (16 ”x 24 ”). വല് പ്പത്തില് ള്ള പച്ിയ മോറ്റ്ങ്ങൾ അന വദനീയമോണ്.
3. മത്സരോർത്ഥികൾ അവരവര പെ സവ്ിം കല്ോസൃഷ്ടികൾ ഗ്െദർശിപ്പിഫക്കണ്ത ിം
ആയതിനോൽ ഒപ്പിെ കയ ിം ഫവണിം.
4. പഗ്ഫയിമ കൾ ആവശയമില്ല.
5. പെയിന്ിിംരിപനക്ക ്ിചുള്ള പച്ിയ വിവരണിം തല്പക്കഫടോെ കൂെി നൽകണിം.
അയത് 75 വോക്കിൽ കവിയര ത്. സഫങ്കതിക വിവരണിം തീർചയോയ ിം
നൽകിയിരിക്കണിം.
6. വിധ്ി കർത്തോക്കളുപെ തീര മോനിം അ്ിമമോയിരിക്ക ിം.

Submit your entries for painting contest alone through the link below
Painting contest –
https://forms.gle/uHB7o2AEXjJ5Stwp7
കലാ ഗ്

ദർശനം:

1. മത്സോരോർത്ഥികൾക്ക ിം മറ്റ്് കല്ോകോരൻമോർക്ക ിം അവരവര പെ കല്ോ സൃഷെികൾ
ഗ്െദർശിപ്പിക്ക വോന ിം ആയത് വിൽപ്പന നെത്ത വോന ിം സോധ്ിക്ക ിം.ഇത് വഴി ല്ഭിക്ക ന്
ത ക മ കളിൽ െ്ഞ്ഞ രഫവഷണ ഫണ്ിഫല്ക്ക് സിംഭോവന പചയ്യന്ത]ണ്.
2. കല്ോകോരൻമോർക്ക് അവരവര പെ കല്ോസൃഷ്ടികള ഗ്െദർശനത്തിന
വയ്ക്കോവ ന്തോണ്. എന്ിര ന്ോല് ിം വിദഗ്ദ െോനല്ിൻാ്പ് മ ൻകൂർ െരിഫശോധ്നയ ിം
അിംരീകോരവ ിം നിർബന്ധമോണ്.
3. മത്സരത്തിൽ െപങ്കെ ക്ക ന്വർ അവര പെ കല്ോസൃഷ്ടിയ പെ ഫകോപ്പി രൂരിൾ ഫഫോിം
വഴി 2021 പമയ് 14ന മ മ്പ് സമർപ്പിഫക്കണ്ത ിം അവര പെ കല്ോസൃഷ്ടി മത്സര ദിവസിം
ഫനരിട് ഗ്െദർശിപ്പിഫക്കണ്ത മോക ന് .
4. സിം ോെകര പെ സഹോയഫത്തോെ കൂെി കല്ോസൃഷ്ടികൾ ഗ്െദർശിപ്പിഫക്കണ്ത്
അവരവര പെ ഉത്തരവോദിത്തമോയിരിക്ക ിം.

5. പഗ്ഫയിിം പചയ്ത കല്ോ സൃഷ്ടികൾ ആയിരിക്കണിം വിൽപ്പനയ്ക്കോയി
ഗ്െദർശിപ്പിഫക്കണ്ത്.
6. വിൽപ്പനയില്ൂപെ ല്ഭിക്ക ന് മ ഴ വൻ ത കയ ിം മ കളിൽ െ്ഞ്ഞ രഫവഷണ
ഫണ്ിഫല്ക്ക് വരവ് വയ്ക്ക ന്തോയിരിക്ക ിം.
7. അവരവര പെ കല്ോ സൃഷ്ടിയ പെ വില് കല്ോകോരന തപന് നിർഫദ്ദശിക്കോവ ന്തോണ്.
8. വിൽപ്പനയില്ൂപെ ല്ഭിക്ക ന് ത കയ പെ ന ഗ്െദർശനത്തിൽ വിറ്റ്് കിടുന് പച്ിയ ഒര
ഭോരിം കല്ോകോരന ല്ഭിക്ക ന്തോണ്.
9. ഗ്െദർശനത്തിൽ വിറ്റ്ുഫെോകോത്ത കല്ോസൃഷ്െി ഗ്െദർശനിം അവസോനിച ഉെൻ
കല്ോകോരൻ സവയിം അവിപെ നിന്് തിരിപക എെ ക്ക കയ ിം ഫവണിം.
10. ഗ്െദർശന സമയഫത്തോ ഫശഷഫമോ ചിഗ്തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ോക ന് ഫകട്െോട്, എന്ിവയ്ക്ക്
സിം ോെകർ ഉത്തരവോദികളോയിരിക്കില്ല
11.നില്വിപല് ഫകോവിഡ് മോനദണ്ഡങ്ങൾക്കന സരിച് ഗ്െദർശനത്തിൻാ്പ്
നിയമങ്ങളിൽ മോറ്റ്ിം വര ത്തോഫനോ അപല്ലങ്കിൽ െൂർണ്ണമോയി ഒഴിവോക്കോഫനോ ഉള്ള
അവകോശിം സിം ോെകരിൽ നിക്ഷിപ്തമോണ്.

Submit your entries for art exhibition alone through the link below
Art exhibition https://forms.gle/GhaVjQGoxQ2VaSgu5

