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राम राम राम            || श्रीः ||                       राधे श्याम 

सद्गुरो पाहि    ॥ सा हिद्या या हिमुक्तये ॥           परमदयालो पाहि  

भारतजननर हिजयतु       गुरुरेि गहतीः गुरुमेि भजे गुरुणैि सिास्मि नमो गुरिे |          संसृ्कतमाता हिजयतु 

न गुरोीः परमं हििुरस्मि गुरोीः महतरस्मि गुरौ मम पाहि गुरो || 
 

श्र हप. एन्. रामचन्द्र अय्यर् ट्र स््ट (रर) 

॥ गरतगोहिन्दसंसृ्कतसङ्घीः ॥ 
40/1, 2nd Main Road, Vyalikaval, Bangalore – 560003. Ph: 23446023. 

Estd: 1976 

www.ggss.org.in  
 

प्रतिभा-२०१८ 
LITERARY COMPETITIONS 

 

VENUE : VYALIKAVAL EDUCATION SOCIETY SCHOOL, BEHIND CHOWDIAH MEMORIAL 
HALL, 16TH CROSS, VYALIKAVAL, BANGALORE-560003. 

DATE  : 30TH JUNE 2018, SATURDAY and 1st JULY 2018, SUNDAY. 
Registration :  30th June –   14:00 hrs to 15:30 hrs 

1st July –   Morning session : 08:00 hrs to 10:45 hrs. Competition no. 1-6. 
             Afternoon session: 12:30 hrs to 15:00 hrs. Competition no. 7-12.  
Registration for each competition shall close 15 minutes before the commencement of the competition.  
Inauguration : 30th June – 14:20 hrs to 14:40 hrs.  

1st July – 8:10 hrs to 8:30 hrs. 
Prize Distribution : 30th June –   17:00 hrs to 17:30 hrs 

1st July –   Morning    session: 12:30 hrs to 13:00 hrs  
             Afternoon session: 16:30 hrs to 17:00 hrs. 

Age groups: Sub Juniors : 2nd Std – 4th Std,  Juniors : 5th Std – 7th Std, Seniors : 8th Std – 10th Std 
Participation prize is given to all the competitors. 
On 1st July, lunch is provided for all the participants between 11:30 hrs – 13:30 hrs. 
Drinking water should be brought by the participants. 
Do keep the premises neat and clean. 
GENERAL RULES: 

1. Each participant can participate in up to three individual competitions and two group 
competitions, i.e., one group competition in the forenoon session and one group competition in 
the afternoon session. 

2. For each individual competition, a school can send up to eight entries. 
3. For each group competition, a school can send only one team. 
4. Entry fee of Rs. 40/- per competition per competitor is to be paid on the day of the competition 

at the time of registration. 
5. Note the time of the competitions and choose those to avoid clashes. 
6. Judges’ decision is final and binding. 
7. Prize winners should stay back and receive the prizes by themselves. No enquiries will be 

entertained, nor will the prizes be distributed later. 
8. Do inform your neighbouring Institutions and interested children regarding the events. 
9. Let us preserve our rich Indian culture. 

 

काययदहियनर 
 

http://www.ggss.org.in/
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Schedule of Events (Seniors & Juniors)         ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಸೂಚೀ (ಜ್ಯ ೀಷ್ಠ ರು, ಕ್ನಿಷ್ಠ ರು)  

Date: 1st July 2018, Sunday                ದಿನಾಂಕ್- ೧ ಜುಲ್್ಯ  ೨೦೧೮, ಭಾನುವಾರ 

Sl.No 

ಕ್ರ . 

ಸಂ. 

Competition Name 

ಸ್ಪ ರ್ಧಯರ್ ಹೆಸ್ರು 

Seniors / Time 

ಜ್ಯ ೀಷ್ಠ ರು / ಸ್ಮರ್  

Juniors / Time 

ಕ್ನಿಷ್ಠ ರು / ಸ್ಮರ್  

Additional Information 

ಪೂರಕ್ ಮಾಹಿತಿ  

Morning Session Competitions / ಪ್ರರ ತಃ ಕಾಲದ ಸ್ಪ ರ್ಧಯಗಳು 

1 
हचत्रलेखनम् 

ಚಿತ್ರ ಲೇಖನಂ 
 

Any scene from the 
सुन्दरकाण्ड of रामायणं . 

ರಾಮಾಯಣದ 

ಸುಂದರಕುಂಡದುಂದ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಒುಂದು 

ದೃಶ್ಯ  

8:45 – 9:45 Hrs. 

Any scene from the 
सुन्दरकाण्ड of रामायणं . 

ರಾಮಾಯಣದ 

ಸುಂದರಕುಂಡದುಂದ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಒುಂದು 

ದೃಶ್ಯ   
8:45 – 9:45 Hrs. 

Drawing sheets of size A3 are 
provided. 

Time –1 hour. 

ಚಿತ್ರ  ಬರೆಯಲು A3 ಅಳತೆಯ 

ಹಾಳೆಗಳನ್ನು  ಕೊಡಲಾಗುವುವು 

ಸಮಯ – ೧ ಗಂಟೆ  

2 
समूिनृत्यम् 

ಸಮೂಹನೃತ್ಯ ುಂ 

Any classical song on 
Ganesha only (Any 

language) 
ಗಣೇಶ್ನನ್ನು   ಕುರಿತು 

ಯಾವುದೇ 

ಶಾಸ್್ತ ರೇಯಗೇತೆ ಮಾತ್ರ  

(ಯಾವುದೇ  

ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  )  

10:00 – 11:00 Hrs. 

Any classical song on 
Ganesha only (Any 

language) 
ಗಣೇಶ್ನನ್ನು   ಕುರಿತು 

ಯಾವುದೇ 

ಶಾಸ್್ತ ರೇಯಗೇತೆ ಮಾತ್ರ  

(ಯಾವುದೇ  

ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  )  

09:00 – 10:00 Hrs. 

Team of Maximum 6 students. 
(Either live music or cassette/CD 

player with cells should be 
brought by the students). Dress 

commensurate to culture. 
Time: 4+1 minutes. 

ಗಣದಲಿ್ಲ  ಗರಿಷ್ಠ  ೬ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

ಮಾತ್ರ  ಅವಕಶ್. ( ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಷ ಸಂಗೇತ್ 

ಅಥವಾ ಷ್ಲ್ ಗಳಿರುವ 

ಧ್ವ ನಿಮುದರ ಕ ಯಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಸ್ಪ ರ್ಧಯಗಳು ತರಬೇಕು) 

ವೇಷ್ಭೂಷ್ಣಗಳು 

ಸಸಂಸಕ ೃತ್ವಾಗರಬೇಕು. 

ಸಮಯ- ೪+೧ ನಿಮಿಷ್. 

3 
रसप्रश्ाीः 

ರಸಪ್ರ ಶಾು ಾಃ 

Quiz 
(English / Kannada) 
Group competition:  
Team of 2 members 

ರಸಪ್ರ ಶ್ನು  

(ಆಂಗ್ಲ  / ಕನು ಡ) 

ಸಮೂಹ ಸಪ ರ್ಧಿ  

ಗಣದಲಿ್ಲ  ೨ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು 

10:00 – 10:30 Hrs. 
Final round will be from 

13:45-14:45 Hrs 
 

Quiz 
(English / Kannada) 
Group competition:  
Team of 2 members 

ರಸಪ್ರ ಶ್ನು  

(ಆಂಗ್ಲ  / ಕನು ಡ) 

ಸಮೂಹ ಸಪ ರ್ಧಿ  

ಗಣದಲಿ್ಲ  ೨ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು 

10:00 – 10:30 Hrs. 
Final round will be from 

11:00-12:00 Hrs 
 

Written सुन्दरकाण्ड of रामायणं . 

Final: General Mythology.   
Written round questions are 

available in our site. Qualifying 
teams of the written round go to 

final oral/visual round. 
ವಿಷ್ಯ – ಲ್ಲಖಿತ್ ಸತ್್ತ ಗೆ : 

ರಾಮಾಯಣದ 
ಸುಂದರಕುಂಡದುಂದ 

ಅುಂತ್ತಮ ಸತ್್ತ ಗೆ : ಸಾಮಾನಯ  

ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು. ಲ್ಲಖಿತ್ ಸತ್್ತ ಗೆ 

ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳು ನಮಮ  ಅುಂತ್ರ್ಜಿಲದಲಿ್ಲ  

ಲಭ್ಯ ವಿವೆ. ಲ್ಲಖಿತ್ ಸತ್್ತನಲಿ್ಲ  

ಜಿತ್ರಾದ ತಂಡಗಳು ಅುಂತ್ತಮ 

ಮೌಕಿಕ/ದೃಶ್ಯ  ಸತ್್ತ ಗೆ ಅಹಿರು. 

4 
िरणम् 

ಸಮ ರಣಂ 
-------- 

Memory test. 
ಸಮ ರಣಶ್ಕ್ಿ  ಪ್ರಿೇಕೆ್ಷ  

10:00 – 11:00 Hrs. 

To be written in Kannada script or 
Devanagari script after seeing the 

objects. Sheets are provided. 
ಇಟಿ್ಟ ರುವ ವಸ್ ಗಳನ್ನು  ನೇಡಿ 

ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು  ಕನು ಡ ಲ್ಲಪಿ 

ಅಥವಾ ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪಿಯಲಿ್ಲ  

ಬರೆಯಬೇಕು . ಬರೆಯಲು 

ಹಾಳೆಗಳನ್ನು  ಕೊಡಲಾಗುವುವು. 
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Sl.N
o 

ಕರ . 

ಸಂ. 

Competition Name 

ಸಪ ರ್ಧಿಯ ಹೆಸರು 

Seniors / Time 

ಜ್ಯ ೇಷ್ಠ ರು / ಸಮಯ 

Juniors / Time 

ಕನಿಷ್ಠ ರು / ಸಮಯ  

Additional Information 

ಪೂರಕ ಮಾಹಿತ್ತ 

5 
श्रमद्भगिद्गरता 

ಶ್ರ ೇಮದಭ ಗವದಗ ೇತಾ 

 [1st - 20th shlokas] 
[ ೧-೨೦ ಶಿ್ೇಕಗಳು ] 

10:30 – 11:30 Hrs. 

 [06th – 20th shlokas] 
[ ೦೬ - ೨೦ ಶಿ್ೇಕಗಳು ] 

10:30 – 11:30 Hrs. 

Recitation: 12th chapter. 
ಕಂಠಪಾಠ ಸಪ ರ್ಧಿ : ೧೨ನೆಯ 

ಅಧ್ಯಯ ಯ 

6 
समूिगानम् 

ಸಮೂಹಗಾನಂ 
 

Any Ashtapadi of 
 Poet Jayadeva 

ಜಯದೇವ ಕವಿಯ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಒುಂದು 

ಅಷಿ್ ಪ್ದ 

11:00-12:00 Hrs. 

Any Ashtapadi of  
Poet Jayadeva 

ಜಯದೇವ ಕವಿಯ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಒುಂದು 

ಅಷಿ್ ಪ್ದ 

11:00-12:00 Hrs. 

Team of  Maximum 6 students 
including accompaniments if 

any. Time: 4 minutes. 
ಗಣದಲಿ್ಲ  ಗರಿಷ್ಠ  ೬ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು 

(ಪ್ಕಕ ವಾದಯ ದವರನ್ನು  

ಒಳಗುಂಡು).  

ಸಮಯ – ೪ ನಿಮಿಷ್ 

Afternoon Session Competitions / ಮಧ್ಯಯ ಹ್ನ ದ ಸ್ಪ ರ್ಧಯಗಳು 

7 
श्लोककथनम् 

ಶಿ್ ಕಕಥನಂ  

Recitation: 
िातपुरनाथाष्टकम्. 

[1-9 verses] 
ಕಂಠಪಾಠ ಸಪ ರ್ಧಿ 

ವಾತ್ಪುರನಾಥಾಷಿ್ ಕಂ 

 [೧-೯ ಶಿ್ೇಕಗಳು 

13:30-14:30 Hrs. 

Recitation: 
िातपुरनाथाष्टकम्. 

 [1-7 verses] 
ಕಂಠಪಾಠ ಸಪ ರ್ಧಿ 

ವಾತ್ಪುರನಾಥಾಷಿ್ ಕಂ 

 [೧-೭ ಶಿ್ೇಕಗಳು] 

13:30 – 14:30 Hrs. 

The stotra starts with  

‘ कुन्दसुमबृन्दसममन्दिहसतास्यम् ’ 

Verses are available in our 
website. Sheets are provided. 

ಸ್್ೇತ್ರ ವು  

‘ಕುುಂದಸಮಬುಂದಸಮ 

ಮಂದಹಸಿತಾಸಯ ುಂ’ ಎುಂದು 

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗುವುದು.  

ಶಿ್ೇಕಗಳು ನಮಮ  

ಅುಂತ್ರ್ಜಿಲದಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಯ ವಿವೆ. 

8 
िब्ाीः धातिीः च 

ಶ್ಬ್ದ ಾಃ ಧ್ಯತ್ವಃ ಚ  

िब्ाीः – हदि् , भास् , सुधर , 

पहथन् , दहध   

धातिीः - बू्र – ब्रिरहत - बू्रते,  

ज्ञा-जानाहत – जानरते  , 

 िु – िौहत - िुते 

उभयपद्याम् - षट्् लकारेषु– 

लट्् , लङ् , लृट्् , लोट्् , हलट्् , 

हिहधहलङ् च 

13:30 – 14:00 Hrs. 

िब्ाीः – जननर , भू , जगत् , 

मनस्  

धातिीः- बू्र – ब्रिरहत ,  

प्रर – प्ररणयहत , शृ् - शृणोहत , 

िु - िौहत  

परिैपद्याम् - पञ्च लकारेषु– 

लट्् , लङ् , लृट्् , लोट्् , 

हिहधहलङ् च 

13:30 – 14:00 Hrs. 

Shabda or Dhaatu forms to be 
written as indicated by the judge 

ನಿರ್ಣಿಯಕರ 

ಸೂಚನೆಗನ್ನಗುಣವಾಗ ಶ್ಬದ  

ಹಾಗೂ ಧ್ಯತುವಿನ ರೂಪ್ಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯಬೇಕು . ಬರೆಯಲು 

ಹಾಳೆಗಳನ್ನು  ಕೊಡಲಾಗುವುವು 

9 
गानम् 

ಗಾನಂ 

Any Tarangini of  
Poet Narayana Teertha 

ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರ 

ತರಂಗಿಣಿ 

14:00 – 15:00 Hrs. 

Any Tarangini of  
Poet Narayana Teertha 

ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರ 

ತರಂಗಿಣಿ 

14:00 – 15:00 Hrs. 

Individual competition. 
Time: 3 minutes. 

ವೈಯಕ್ಿಕ ಸಪ ರ್ಧಿ  

ಸಮಯ – ೩ ನಿಮಿಷ್ 

10 
कथाकथनम् 

ಕಥಾಕಥನಂ 

Any story with moral (in 
Sanskrit only) 

ಯಾವುದೇ ನಿೇತ್ತಕಥೆ  

( ಸಂಸಕ ೃತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ರ  ) 

14:00 – 15:00 Hrs. 

Any story with moral (in 
Sanskrit only) 

ಯಾವುದೇ ನಿೇತ್ತಕಥೆ  

( ಸಂಸಕ ೃತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ರ  ) 

14:00 – 15:00 Hrs. 

Time: 2+1 minutes 

೨ + ೧ ನಿಮಿಷ್ಗಳು  

11 
मूकाहभनयम् 

ಮೂಕಾಭಿನಯಂ 

Team of 3 members 
ಮೂರು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ 

ಗಣ 

15:10 – 16:00 Hrs. 

Team of 3 members 
ಮೂರು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ 

ಗಣ 

15:10 – 16:00 Hrs. 

Mythological Dumb Charades 
ಪೌರಾಣಿಕ ಮೂಕಭಿನಯ 

12 
अन्त्याक्षरर 

ಅುಂತಾಯ ಕ್ಷರಿೇ 

Shlokas as per Judges’ 
decision 

ಶ್ಲ ೀಕಗ್ಳು ನಿರ್ಣಥಯಕರ 

ಆಯೆ್ಕ  

15:10 – 16:00 Hrs. 

All verses allowed. 
ಎಲಿ  ಶಿ್ೇಕಗಳಿಗೆ 

ಅವಕಶ್ವಿದೆ 

15:10 – 16:00 Hrs. 

Team of 2 members 

ಎರಡು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಗಣ 
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Schedule of Events [Sub Juniors only – 2nd Std. to 4th Std.] 

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಸೂಚೀ [ಉಪಕ್ನಿಷ್ಠ ರಿಗೆ ಮಾತರ  – ೨ – ೪ ತರಗತಿರ್ವರೆಗೆ 

Date: 30th June 2018, Saturday           ದಿನಾಂಕ್- ೩೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೮, ಶನಿವಾರ 

Inauguration: 14:30 – 14:50 Hrs.                             ಉದ್ಘಾ ಟನೆ : ೧೪:೩೦ – ೧೪:೫೦  

Sl. No. 

ಕ್ರ . 

ಸಂ. 

Competition Name 
ಸ್ಪ ರ್ಧಯರ್ ಹೆಸ್ರು  

Time 
ಸ್ಮರ್ 

Additional Information 
ಪೂರಕ್ ಮಾಹಿತಿ  

1 
श्लोककथनम् 

ಶಿ್ ಕಕಥನಂ 
 

15:00 – 15:45 Hrs. 

Recitation: िातपुरनाथाष्टकम्  [1-4 shlokas] 

The stotra starts with ‘ कुन्दसुमबृन्दसममन्दिहसतास्यम् ’. 
Verses are available in our website. 

ಕಂಠಪಾಠ ಸಪ ಧ್ಿ : ವಾತ್ಪುರನಾಥಾಷಿ್ ಕಂ. [ ೧ - ೪ ಶಿ್ೇಕಗಳು ] 

ಸ್್ೇತ್ರ ವು ‘ಕುುಂದಸಮಬುಂದಸಮಮಂದಹಸಿತಾಸಯ ುಂ’ ಎುಂದು 

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗುವುದು. 

ಶಿ್ೇಕಗಳು ನಮಮ  ಅುಂತ್ರ್ಜಿಲದಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಯ ವಿವೆ.  

2 
कथाकथनम् 

ಕಥಾಕಥನಂ 
15:00-15:45 Hrs. 

Story of any incident from सुन्दरकाण्ड of रामायणं in Kannada, 
English, Hindi or Sanskrit.  Time: 2+1 minutes 

ಕನು ಡ / ಆುಂಗಿ  / ಹಿುಂದೇ / ಸಂಸಕ ೃತ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ . ರಾಮಾಯಣದ 

ಸುಂದರಕುಂಡದುಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒುಂದು ಪ್ರ ಸಂಗದ 

ಕಥೆಯನ್ನು  ಹೇಳಬೇಕು . ಸಮಯ: ೨ + ೧ ನಿಮಿಷ್ಗಳು.  

3 

िेषभूषणस्पधाय 

ವೇಷ್ಭೂಷ್ಣ 

ಸಪ ಧ್ಯಿ 
 

15:30 – 16:15 Hrs. 
Any mythological character from सुन्दरकाण्ड of रामायणं only.  
ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರಕುಂಡದುಂದ ಮಾತ್ರ  ಯಾವುದಾದರೂ 

ಒುಂದು ಪಾತ್ರ .  

4 

रामनामहचत्रलेखनम् 

ರಾಮನಾಮ 

ಚಿತ್ರ ಲೇಖನಂ 

15:30 – 16:00 Hrs. 

Any drawing decorated with रामनाम.  
A4 size sheets are provided. Time: 30 minutes. 

ಯಾವುದಾದರೂ ಒುಂದು ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಬರೆದು ರಾಮನಾಮದುಂದ 

ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು.  ಬರೆಯಲು A4 ಅಳತೆಯ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು  

ಕೊಡಲಾಗುವುವು. ಸಮಯ: ೩೦ ನಿಮಿಷ್ಗಳು 
 

5 
श्रमद्भगिद्गरता 

ಶ್ರ ೇಮದಭ ಗವದಗ ೇತಾ 
15:15 – 16:00 Hrs. 

Recitation. 12th Chapter [13th -20th shlokas] 
ಕಂಠಪಾಠ ಸಪ ರ್ಧಿ : ೧೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಯ ಯ [ ೧೩ - ೨೦ ಶಿ್ೇಕಗಳು ] 

6 
गानम् 

ಗಾನಂ 
15:45 – 16:30 Hrs. 

Any Sanskrit song or Sanskrit rhyme.  Time: 2 minutes. 
Rhymes are available online. 

ಸಂಸಕ ೃತ್ದ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಾಡು ಅಥವಾ ಶ್ಶುಗೇತೆಗಳು 

ಸಮಯ: ೨ ನಿಮಿಷ್ಗಳು .ಶ್ಶುಗೇತೆಗಳು ಅುಂತ್ರ್ಜಿಲದಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಯ ವಿವೆ 
 

Each participant can participate in up to 3 competitions. 

For each competition, a school can send up to 8 entries. 

Rules 4 to 9 are applicable in sub junior category also. 

 

Do visit our website, www.ggss.org.in for all details regarding the competitions and our activities to 

promote Sanskrit language and Indian culture. 
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