WORLD SPACE WEEK 2021
All Kerala Inter-School Quiz Competition
****************************************************************************************************************
“ജയിക്കാൻ കളിക്കൂ, പക്ഷേ കളി ആസ്വദിക്കൂ" –ക്ഷേവിേ് ഓഗിൽവി
****************************************************************************************************************
പപാതുവായ വിവരങ്ങൾ
● കവിസ്് ക്ഷ്പാ്ഗാമിപെ വിഷയം “ബഹിരാകാശം” എന്നതാണ് .
● കവിസ്് പൂർണ
ണ മായും ഓൺലൈൻ ക്ഷമാേിൽ ആണ് നടത്തപെടുക.
● 8 മുതൽ 12 വപര ക
ല ാസ്ുകളിപൈ വിദയാർത്ഥികൾക്ക് ഒക്ഷരാരുത്തരായി മത്സരത്തിൽ പപെടുക്കാം.
● കവിസ്്

ക്ഷ്പാ്ഗാം

മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളായി

നടത്തപെടും

(താൽക്കാൈിക

തീയതികൾ

താപെ

നൽകിയിരിക്കുന്നു).
റൗണ്ട്

തീയതി

പ
ല ാറ് ക്ഷ്ാം

്പിൈിംസ്്

ഒക് ക്ഷടാബർ 3, 2021

ഓൺലൈൻ കവിസ്് ക്ഷ്പാ്ഗാം

പസ്മി-ല്നൽ

ഒക് ക്ഷടാബർ 7, 2021

ല്നൽ

ഒക് ക്ഷടാബർ 10, 2021

തത്സമയ വീേിക്ഷയാ ക്ഷകാൺ്റൻസ്്
അടിസ്ഥാനമാക്കി വാപമാെിയായ കവിസ്്

രജിസ്് ക്ഷ്ടഷൻ
● രജിസ്് ക്ഷ്ടഷനും

ആശയവിനിമയത്തിനും

സ്് കൂളുകൾ

ഒരു

്ാക്കൽറി

ക്ഷകാർേിക്ഷനററിപന

തിപരപെടുക്കുക.
● ്ാക്കൽറി

ക്ഷകാർേിക്ഷനററുകൾ

മാ്തക്ഷമ

മത്സരത്തിനായി

രജിസ്് റർ

പെയ്യാൻ

പാടുള്ളതുള്ളൂ.

വിദയാർത്ഥികൾ ക്ഷനരിട്ട് രജിസ്് റർ പെയ്യരുത് .
● വിദയാർത്ഥികൾ ഒറയ്ക് കാണ് മത്സരത്തിൽ പപെടുക്ഷക്കണ്ടത് . ഓക്ഷരാ സ്് കൂളിനും 10 വിദയാർത്ഥികപള
വപര മത്സരത്തിൽ പപെടുെിക്കാം.
● പപെടുക്കുന്ന വിദയാർത്ഥിക്ക് കവിസ്് ക്ഷ്പാ്ഗാമിൽ പപെടുക്കാൻ Gmail ID-യും പമാലബൽ നമ്പറും
നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
● രജിസ്് ക്ഷ്ടഷൻ സ്മയത്ത് സ്് കൂളുകൾ താപെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകണം. എൈ
ല ാ എൻ്ടികളും
നിർബന്ധമാണ് .
o സ്് കൂളിപെ വിശദാംശങ്ങൾ: ക്ഷപര് , വിൈാസ്ം, ബന്ധപെടാനുള്ള നമ്പർ.
o ്ാക്കൽറി ക്ഷകാർേിക്ഷനററുപട വിശദാംശങ്ങൾ: ക്ഷപര് , ബന്ധപെടാനുള്ള നമ്പർ, Gmail ID.
o വിദയാർത്ഥിയുപട വിശദാംശങ്ങൾ: ക്ഷപര് , ക
ല ാസ്് , Gmail ID, ബന്ധപെടാനുള്ള നമ്പർ.
o സ്് കൂൾ ക്ഷമധാവി / ്ാക്കൽറി ക്ഷകാർേിക്ഷനറർ ഒെിട്ട കത്തിപെ സ്് കാൻ പെയ് ത പകർെ് . കത്ത്
പവബ് ലസ്റിൽ നിർക്ഷേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൈായിരിക്കണം.
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● സ്് കൂൾ

ക്ഷമധാവിയുപട

കത്ത്

പരിക്ഷശാധിച്ചതിന്

ക്ഷശഷം

വിദയാർത്ഥികളുപട

പൊളിത്തം

സ്ഥിരീകരിക്കപെടും. പതറായ/ പൂർണ
ല ാത്ത എൻ്ടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതൈ
ല .
ണ മൈ
● വിദയാർത്ഥിയുപട രജിസ്് റർ പെയ് ത Gmail ID വെിയായിരിക്കും സ്ഥിരീകരണം. സ്ഥിരീകരണ പമയിൽ
2021 ഒക് ക്ഷടാബർ 1 വക്ഷരയും ൈഭിച്ചിൈ
ല െിൽ, കവിസ്് ക്ഷകാർേിക്ഷനററുമായി ബന്ധപെടുക.
● രജിസ്് ക്ഷ്ടഷപെ അവസ്ാന തീയതി 2021 പസ്പ് റംബർ 28, 8PM.

്പിൈിംസ്്
● കവിസ്് ക്ഷ്പാ്ഗാമിൽ പപെടുക്കാനുള്ള ൈിെ് വിദയാർത്ഥികളുപട Gmail ID-യിക്ഷൈക്ക് അയക്കുന്നതാണ് .
● ്പിൈിംസ്് നടക്കുന്ന സ്മയത്ത് വിദയാർത്ഥികൾ മുകളിൽ പറെ ൈിെിൽ Gmail ID ഉപക്ഷയാഗിച്ച്
ക്ഷൈാഗിൻ പെയ്യണം.
● ്പിൈിംസ്ിൽ മൾട്ടിെിൾ ക്ഷൊയ് സ്് ക്ഷൊദയങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
● ഓക്ഷരാ വിദയാർത്ഥിക്കും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മയം 10 മിനിറ് മാ്തമായിരിക്കും.
● ശരിയായ ഉത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്കും പതറായ ഉത്തരത്തിന് 0.25 മാർക്ക് പിെയും ൈഭിക്കും.
● കവിസ്് ക്ഷ്പാ്ഗാമിൽ ഒരു തവണ മാ്തക്ഷമ പപെടുക്കാൻ പറുകയുള്ളൂ. ക്ഷൈാഗിൻ പെയ് തുകെിൊൽ,
കവിസ്് 10 മിനിറിന് ക്ഷശഷം അവസ്ാനിക്കും.

പസ്മില്നൈുകൾ
● ്പിൈിംസ്ിൽ നിന്ന് മികച്ച 32 ക്ഷപർ പസ്മില്നൈിൽ ്പക്ഷവശിക്കും.
● Webex പ
ല ാറ് ക്ഷ്ാമിൈൂപട ഒക്ഷരസ്മയം 4 വയതയസ്് ത ്ഗൂെുകളായി പസ്മില്നൈുകൾ നടക്കും.

ല്നൽ
● പസ്മില്നൈുകളിപൈ ഓക്ഷരാ ്ഗൂെിൽ നിന്നും മികച്ച 2 ക്ഷപർ ല്നൽസ്ിക്ഷൈക്ക് ക്ഷയാഗയത ക്ഷനടും.
● Webex പ
ല ാറ് ക്ഷ്ാമിൈൂപട 8 ക്ഷപർ ല്നൽസ്ിൽ മത്സരിക്കും.

പപെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള പപാതുനിർക്ഷേശങ്ങൾ
● രജിസ്് ക്ഷ്ടഷൻ സ്മയത്ത് നൽകിയ Gmail ID വെി വിദയാർത്ഥികൾക്ക് ക്ഷ്പാ്ഗാമിപനക്കുറിച്ചുള്ള
സ്ഥിരീകരണം നൽകും.
● പപെടുക്കുന്നവർ ക്ഷൈാക ബഹിരാകാശ വാര പവബ് ലസ്റിപൈ അപ് ക്ഷേറുകൾ പരിക്ഷശാധിക്കണപമന്ന്
അഭയർത്ഥിക്കുന്നു.
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● എൈ
ല ാ ആശയ വിനിമയങ്ങളും പവബ് ലസ്റ് , രജിസ്് റർ പെയ് ത Gmail ID, പമാലബൽ നമ്പർ
എന്നിവയിൈൂപട ആയിരിക്കും
● വിദയാർത്ഥികൾക്കു ്പിൈിംസ്ിൽ പപെടുക്കുന്നതിന് കവിസ്് ക്ഷപാർട്ടൈുമായി സ്ംവദിക്കാൻ ക്ഷശഷിയുള്ള
ഒരു ഇെർപനറ് കണേൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
● കവിസ്് ക്ഷ്പാ്ഗാമിൽ താപെ പറയുന്ന പപരുമാറച്ചട്ടം പാൈിക്കാൻ അഭയർത്ഥിക്കുന്നു:
o മറുള്ളവരുപട ഇടപപടൽ ഒെിവാക്കാൻ പപെടുക്കുന്നയാൾ തനിച്ചായിരിക്കണം.
o ലമക്ഷ്കാക്ഷ്ാണും വീേിക്ഷയാ കയാമറയും എക്ഷൊെും ൈഭയമായിരിക്കണം. കവിസ്് ക്ഷ്പാ്ഗാമിൽ
പപെടുക്കുന്നയാൾ ഈ ഉപകരണങ്ങപളാന്നും നിയ്രിക്കാ൯ പാടുള്ളതൈ
ല .
o പഹേ് പസ്റുകൾ ക്ഷപാൈുള്ള മറ് ഉപകരണങ്ങളുപട ഉപക്ഷയാഗം അനുവദനീയമൈ
ല .
● ആൾമാറാട്ടം,

ഒന്നിൈധികം

തവണ

പപെടുക്കുക,

മറ്

ക്ഷ്ശാതസ്
സ ുകളിൽ

നിന്ന്

പകർത്തൽ,

കവിസ്് ക്ഷ്പാ്ഗാം നടത്തുക്ഷമ്പാൾ മറുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്ഹായം ക്ഷതടൽ എന്നിവക്ഷയാ എന്നാൽ ഇവയിൽ
പരിമിതപെടാത്തതുമായ

ഏപതെിൈും

ദുർനടപടികളിൽ

ഏർപെടുകക്ഷയാ

പെയ്യുന്നത്

പപെടുക്കുന്നയാപള അക്ഷയാഗയനാക്കും.

സ്മ്മാനങ്ങൾ
● പപെടുക്കുന്ന എൈ
ല ാവർക്കും രജിസ്് റർ പെയ് ത Gmail ID വെി ഇ-സ്ർട്ടി്ിക്കറുകൾ ൈഭിക്കും.
● ല്നൽ വിജയികൾക്ക് ആക൪ഷകങ്ങളായ സ്മ്മാനങ്ങൾ ൈഭിക്കും.

കൂടുതൽ അക്ഷനവഷണങ്ങൾക്ക് ദയവായി ബന്ധപെടുക: 9447495112 / 9447722110
ഇപമയിൽ: wswquiz@vssc.gov.in
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