
 

 

15\10\2021         Rw;wwpf;if 62/2021 

 

அனைத்து மாவடட் ஆனையாளரக்ளுக்கும், 

சிரரஷ்ட சாரைரக்ளுக்காை முதல் தனலனமத்துவ பயிற்சி வகுப்பு 

மமய்நிகர ்மற்றும் உடலியல் (கலப்பு)(hybrid) தளங்களில் 

2021 அக்ரடாபர ்21 முதல் 23வனர 

 

ந ோக்கம்: "அறினவ ரமம்படுத்தி தரமாை ஜைாதிபதி சாரைரக்னள 

உருவாக்குதல்" 

 

குறிக்நகோள்கள்: இந்தப் பயிற்சினய முடிதத்வுடை், பங்ரகற்பாளரக்ள் மபற்றுக் 

மகாள்ள கூடியனவ: 

● சாரைர ்வாக்குறுதி மற்றும் விதிகளிை் அரத்்தத்னத அறிந்து மகாள்ளல்.  

● நாட்டிை் வரலாறு மற்றும் சாரைர ்இயக்கதத்ிை் வளரச்ச்ி எை்பவற்னற 

அறிந்திருத்தல். 

● இலங்னக சிவில் சடட்த்திை் முக்கிய அம்சங்கனளயும் ஜைநாயக 

ரசாசலிச குடியரசிை் அரசியலனமப்னபயும் அறிந்து மகாள்ள முடியும். 

● சிறுவர ்உரினமகள் பற்றிய அறினவப் மபற்றிருத்தல். 

● அடிப்பனட மைித உரினமகள் மற்றும் தீங்கிலிருந்து 

பாதுகாப்புமகாள்னககள்.  

● சுற்றுசச்ூழல் மீதாை ஆரவ்தன்த வளரத்த்ுக் மகாள்ளல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழனல எவ்வாறு பாதுகாப்பது 

● சுய வளரச்ச்ி பற்றிய அறிவு மற்றும்அனத ரமம்படுத்துதல்..  

● தனலனமதத்ுவ தனகனமகள் மற்றும் பை்புகனள அறிந்துமகாள்ளல் 

● கலாசச்ாரம் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கனளக் கற்றுக்மகாள்ளல். 

(சமுதாயதத்ில்/கலாசச்ார மற்றும் மத இடங்களில்)  

● தைிப்படட் உடல்நலம் மற்றும் உடற்தகுதி பற்றிய அறிவு 

 

 



● ஒரு ரநரம்ுகத்ரதரன்வ எவ்வாறு தயாரிப்பது மற்றும் எதிரம்காள்வது.  

● எவ்வாறு ஒர ்உனரயாடனல தயார ்மசய்வது பல்ரவறு வனகயாை 

உனரயாடல்கள்,மபாது இடங்களில் உனரயாடல்கனள எவ்வாறு 

மவளிப்படுத்துவது பற்றிய அறிவு 

● சாரைரக்ளுடைாை குழு மசயற்பாடு மற்றும் கூடட்ு முயற்சி (முடிசச்ுகள்/ 

முை்ரைாடிமசயற்பாடுகள்/முதலுதவி/வனரபடம்,தினசயறிகருவி 

/நனடபயைம்/பாசனற/உயிரக்ாக்கும் நடவடிக்னககள்/ரபரிடர ்

ரமலாை்னம) ரபாை்றனவ 

●  சமாதாைத்திற்காை தூதுவரக்ள்   (Messengers of Peace) மற்றும் சிறந்த உலக 

கடட்னமப்பு சிை்ைங்கள் பற்றிய அறினவப் மபறல். 

● வலுசக்தி ரசமிப்பு பற்றிய அறினவப் மபறுதல். 

● நினலயாை அபிவிருத்தி இலக்குகளும் ஒருவரால் ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாற்றங்களும். 

● திைசரி வாழ்க்னகயில் சாரைர ்அறிவு மற்றும் அனுபவத்னத எவ்வாறு 

பயை்படுத்துவது.  

● சாரைரக்்காை ஜைாதிபதி விருனத மவல்ல தயாராதல். 

 

தகுதி - 

 

 

● மாவடட் ஆனையாளர ்கட்டினளனய மபற்றிருத்தல் ரவை்டும்.அத்துடை் 

பாடத்திடட்த்திை்படி வைவாசிகள் கட்டினள அல்லது பிரதமர ்சாரைர ்

விருதுக்காை அனைத்து தனகனமகனளயும் பூரத்்தி மசய்திருக்க 

ரவை்டும். துைிகரமாைவை்மற்றும் திறனமகாை் சிை்ைங்கள் தவிர. 

● 2021 அக்ரடாபர ்1ம் திகதியில் 15வயது மதாடக்கம் 18வயது வனரயுள்ள 

சிரரஷ்ட சாரைராக இருக்க ரவை்டும். 

● பங்ரகற்பாளர ்மவளிக்கள மசயற்பாட்டில் ஈடுபடுவதற்காை சிறந்த 

உடற்தகுதி இருக்க ரவை்டும் (பாடமநறி மதாடங்குவதற்கு 7 நாடக்ளுக்கு 

முை் அரசு மருதத்ுவமனை/மருத்துவ னமயத்திை் மருத்துவரால் 

வழங்கப்படட் மருதத்ுவ அறிக்னகனய சமரப்்பிக்க ரவை்டும். (மமய்நிகர ்

தளத்திற்கு அவசியமில்னல) 

● பாடத்திடட்த்திற்குமுை்ைதாகஇடம்மபறும் மருத்துவப் பரிரசாதனையில் 

ரதரச்ச்ி மபற ரவை்டும்.(மமய்நிகர ்தளதத்ிற்கு அவசியமில்னல). 



● மபற்ரறார/்பாதுகாவலர ்அல்லது அரசுக்கு மசாந்தமாை மருத்துவ 

காப்பீடட்ு இருக்க ரவை்டும் (பாடசானல அதிபரால் சாை்றளிக்கப்படட் 

சுரக்ஷா) (மமய்நிகர ்தளத்திற்கு அவசியமில்னல) 

● மபற்ரறார/் பாதுகாவலர/்சாரை ஆசிரியர/் குழு சாரை ஆசிரியர/் 

அதிபர/் மாவடட் ஆனையாளர ்ஆகிரயார ்அனுமதி வழங்க ரவை்டும் 

● மாவடட்த்திை் ரதரவ்ுக் குழுவால் மாவடட்த்திை் பிரதிநிதியாக 

ரதரந்்மதடுக்கப்படட்ு மாவடட் ஆனையரால் பரிந்துனரக்கப்பட 

ரவை்டும் 

 

 

 

❖ ஒவ்மவாரு மாவடட்ங்களிலிருந்தும் குனறந்த படச்ம் தகுதிகனள உனடய 

எதத்னை சாரைரக்னளயும் அனுப்ப முடியும் 

❖ விை்ைப்பதாரரிை் ஒடட்ுமமாதத் தகுதி மற்றும் 2020 சாரைர ்மதானக 

கைக்மகடுப்பிை்படி முதல் ரதசிய தனலனமக் காரியாலயதத்ிை்  

நிகழ்சச்ி குழுவால் ரதரவ்ுமசய்யப்படும் 

❖ விை்ைப்பங்கனள மாவடட் ஆனையர ்2021 அக்ரடாபர ்16 அல்லது 

அதற்கு முை் விை்ைப்பிக்க ரவை்டும். அதத்ுடை் நகனல தபால் மூலம் 

அனுப்பி னவக்க ரவை்டும். 

 

 

 மிை்ைஞ்சல்   -  slscout3@yahoo.com 

மதானலநகல்  -  011 2433131 

  

            அஞ்சல் 

ரதசிய நிகழ்சச்ி ஆனையாளர ்

இலங்னக சாரைர ்சங்கம் 

65/9, ரசர ்சிற்றம்பலம் காரட்ிைர ்மாவதன்த,  

மகாழும்பு 02. 

 

னகயளித்தல்  

திருமதி. புஷ்பிகா இனளமபரும 

mailto:slscout3@yahoo.com


 

 

முக்கிய குறிப்பு: முகாம் கடட்ைம் அல்லது பதிவு கடட்ைம் 

வசூலிக்கப்படமாடட்ாது. கல்வி அனமசச்ிைால் ஒதுக்கப்படட் மாைியத்திை் கீழ் 

அனைத்து மசலவுகளும் ரதசிய தனலனமக் காரியாலயதத்ிைால் மசய்யப்படும். 

 

சலுகககள்:  

● பாடமநறியரக்ளிை் மதிப்பீடட்ு அறிக்னகயிை்படி அனைதத்ு 

பங்ரகற்பாளரக்ளுக்கும் ரதசிய அளவில் சாை்றிதழ் வழங்கப்படும். 

● பங்ரகற்பாளரக்ள் வைவாசிகள் கட்டினள அல்லது பிரதமரிை் சாரைர ்

விருதுக்காை ரதனவகனள நினறவு மசய்வதற்காை வாய்ப்னபப் 

மபறுவாரக்ள். 

 

எவ்வோறுவிண்ணப்பித்தல்,தயோரோதல் மற்றும் ககோண்டு வர நவண்டியகவ. 

 

 

● உங்கள் விை்ைப்பதன்த 2021 அக்ரடாபர ்16ம் திகதிக்கு முை் உங்கள் 

மாவடட் ஆனையாளரிற்கு அனுப்புங்கள். 

● உங்கள் உடல் ஆரராக்கியதன்த நை்றாக னவத்திருங்கள் 

● முழு சாரைர ்சீருனடனய தயார ்மசய்யவும். இனளஞர ்திடட் புத்தகம் 

அளித்த வழிகாடட்ுதல்களிை்படி அனைதத்ு சிை்ைங்கனளயும் சரியாை 

இடத்தில் னதத்திருக்க ரவை்டும். 

●  பயிற்சி ஆரம்பதத்ில் உங்கள் மதிப்பீடட்ு ரசாதனைனய எதிரம்காள்ள 

தயாராகுங்கள் 

 

நீங்கள் பாடத்திடட்தத்ிற்கு அறிக்னகயிடும்ரபாது குறிப்பிடப்படட் ஆனடகள், 

எழுதுமபாருள், உபகரைங்கள் மகாை்டு வர ரவை்டும். (மமய்நிகர ்இயங்குதள 

த்திலும் இந்தப் பாடத்திடட்த்னதப் பிை்பற்ற ரமற்கூறிய அனைதத்ு 

மபாருடக்னளயும் உங்களுடை் னவத்திருங்கள்) 

 

 

● முழுனமயாை சிரரஷ்ட சாரைர ்சீருனட  

● பிரத்ரயகதிைக்குறிப்ரபடு 



● குறிப்பு புதத்கம் (80 பக்கம் மமாைிடட்ர ்பயிற்சி மகாப்பி)  

● நீள காற்சடன்ட(பயிற்சி உனட, கரு நீல நிறம்) 

● ஒரு ரசாடி மவள்னள நிற கை்வஸ் சப்பாதத்ுக்கள் மற்றும் மவள்னள நிற 

காலுனறகள் 

● இரை்டு மவள்னள படுக்னக விரிப்புகள் (5 x 7 ") அல்லது அதற்கு 

ரமற்படட்னவ அளவு 

● மவள்னள தனலயனைஉனற  

● கழுத்துப் பட்டி(tie) (நீல நிறம்) 

● மவள்னள நிற ரசரட் ்

● பிரளஸர/்சூட் ஜாக்மகட்(Coat suit) (கருப்பு நிறம்)  

● சமூக நிகழ்வுகளில் உங்கள் திறனமகனள மவளிப்படுத்த ரதனவயாை 

உபகரைங்கள், இனச நிகழ்சச்ிகள்/தீப் பாசனற/கலாசச்ார 

நிகழ்சச்ிகள்/நடைம்/பாடுதல்/இனசயனமதத்ல் கருவிகள்/ miming/ 

PPTவிளக்கக்காட்சிகள்/னகவினைப் மபாருடக்ள் அலங்காரம் ரபாை்றனவ. 

● உங்கள் மருந்து (மருத்துவரிை் பரிந்துனரப்படி) (மமய்நிகர ்தளத்திற்கு 

ரதனவ இல்னல) 

● தைிப்படட் ஆனடகள் மற்றும் துவாய் (மமய்நிகர ்தளத்திற்கு 

அவசியமில்னல) 

● மவள்னள நிற பருதத்ி ரசவியட.் (18 x 18 அங்குலங்கள்)  

● மவள்னள நிற ரமனச விரிப்பு (7’x4’) 

● சில்வர ்ரபாரக்், சில்வர ்ரமனசக் கரை்டி, சில்வர ்ரமனசக் கதத்ி, சில்வர ்

படல்ர ்கத்தி, சில்வர ்மடசரட் ்கத்தி,மடசரட்் கரை்டி, மசராமிக் மவள்னள 

நிற தடட்ு, மசராமிக் மவள்னள (Side) தடட்ு, மசராமிக் மடசரட்் கிை்ைம். 

● ரமனச (4×4)அல்லது மபரியனத தயாராக னவத்திருக்க ரவை்டும். 

● தைிக கடட்ில் (SINGLE) 

 

போடத்திட்டத்தில்கல ்துககோள்ள 

பதிவு மசய்ய பங்ரகற்பாளரக்ள் அனைவரும் 2021 அக்ரடாபர ்21 ஆம் ரததி கானல 

09.00 மைிக்கு ஜூம் தளத்தில் உள்நுனழய ரவை்டும். ஜூம் இனைப்பு இறுதித் 

தகவலுடை் மிை்ைஞ்சல் மற்றும் வாடஸ்்அப் மூலம் வழங்கப்படும். 

 

 



● 21.10.2021  -- மு.ப  10.00 மைி --  முனறசாரா திறப்புவிழா, தயாரப்டுத்தல்,           

          பயிற்சிக்காை விதிகள் மற்றும் விதிமுனறகள் 

● 21.10.2021 --  பி.ப 2.00 -3.00  மைி -- ஆரம்பவிழா 

● 23.10.2021 -- மு.ப8.00 -10.00 மைி -- நினறவு விழா 

 

அனைத்து விை்ைப்பதாரரக்ளும் பயிற்சி மநறினய முடிக்க நனடமுனற 

அமரவ்ுகளுடை் 3 நாடக்ள் முழு பயிற்சி மநறினய பிை்பற்ற ரவை்டும். 

எதிரக்ாலத்தில் இது ஜைாதிபதி சாரைர ்விருதுக்கு தகுதி மபறுவதற்காை 

கடட்ாயத் ரதனவயாக இருக்கலாம். 

அனைத்து மாவடட்  ஆனையாளரக்ளும் தயவுமசய்து சிரரஷ்ட 

சாரைரக்ளுக்காை முதல் தனலனமத்துவ பயிற்சி வகுப்னபப் பிை்பற்ற 

ஒவ்மவாரு மாவடட்தத்ிலிருந்தும் குனறந்தது 2 சாரைரக்னள அனுப்புமாறு 

ரகடட்ுக்மகாள்ளப்படுகிறீரக்ள். உதவி மாவடட் ஆனையர ்(நிகழ்சச்ி) இந்த 

பாடத்திடட்த்னத பாரன்வயாளரக்ளாக பிை்பற்ற அனழக்கப்படுகிறார.் 

பதிவுமசய்யப்படட் சாரைரக்ள் மற்றும் உதவி மாவடட் ஆனையாளரக்ள் 

மடட்ுரம பயிற்சியில் பங்ரகற்க முடியும். 

தயவுமசய்து திடட்மிடட் ரநரதத்ில் பதிவுகனள அனுப்புங்கள் . 

 நை்றி 

 

 எை்றும் சாரைர ்ரசனவயில், 

 

 

 

ஜைப்ரித் மபரை்ாை்ரடா                                                              சரதK்.P.மாதராராசச்ி  

பிரதம ஆனையாளர ்                                                           ரதசிய நிகழ்சச்ி ஆனையாளர ்  

                                                                                                                  

 

பிரதிகள்                                                              

தனலவர,் சனபத ்தனலவர,் மசயளாலர,் மபாருளாளர ் 

இலங்னக சாரைர ்சங்கம். 

அனைத்து தனலனமக் காரியாலய ஆனையாளரக்ள். 

குறிப்பு: விரசட ரதனவயுனடய சாரைரக்ளுக்காை சிறப்பு பாடத்திடட்ம் உரிய 

ரநரதத்ில் ஏற்பாடு மசய்யப்படும் 


