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மாவட்ட ஆகையாளர்ைளின் ஊடாை, குருகளயருக்ைான உதவி 

மாவட்ட ஆகையாளர்ைளுக்கு, 

 

❖ சிறுவர், சிறுமியர்கள் அனைவனையும் குருனை சாைணர்கள் 

ஆக்குவவாம் (Cub Scouting For Everyone). 

 

 எம்மால் ஆசியா பசுபிக் வலயத்திடம் முன் கவக்ைப்பட்டிருந்த 

(Cub Scouting For Everyone) செயற்திட்டத்துக்கு ெமாதானத் தூதுவன் (MoP) 

பிரிவின் கீழ் ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளகத மகிழ்ச்சியுடன் அறியத் 

தருகிறறாம். இதன் பிரதான றநாக்ைங்ைள் பின்வருமாறு, 

➢ குருகள ொரைர்ைளின் எண்ணிக்கைகயயும், தரத்கதயும் 

அதிைரித்தல். 

➢ குருகள ொரை நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகளயும், குருகளயர் திறகமச் 

சின்னப் புத்தைங்ைகளயும் புதுப்பித்தல். 

➢ உதவி மாவட்ட ஆகையாளர்ைள் (குருகளயர்), மாவட்ட 

குருகளயர் தகலவிைள் மற்றும் குருகளயர் தகலவர், 

தகலவிைகளப் பயிற்றுவித்தல். (இந்தப் பயிற்சி சநறி மூன்று 

ைட்டங்ைளாை நகடசபறும்.) 

 

 இதன் முதற்ைட்டத்தின் ஆரம்ப நிைழ்ச்சித் திட்டத்கத 2020 

திசசம்பர் மாதம் 12 ஆம் திைதி நடத்த தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

தற்றபாது ைாைப்படும் சைாவிட் றநாய்ப் பரவல் ைாரைமாை Zoom 

சதாழில்நுட்பத்தின் ஊடாை இந்த நிைழ்ச்சித் திட்டத்கத நடத்த அல்லது 

றநாய்ப் பரவல் ைட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்து விட்டால் உதவி மாவட்ட 

ஆகையாளகர (குருகளயர்) வரவகழத்து இந்த நிைழ்ச்சித் திட்டத்கத 

றநரில் நடத்த நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும். அவ்வாறு நகடசபறும் 

எனில், உரிய தினம், றநரம் மற்றும் இடம் என்பனவற்கற உங்ைளுக்கு 

அறியத் தருறவன். 

 



2 

 

❖ Zoom சதாழில்நுட்பத்தின் ஊடாக மாகாண மற்றும் மாவட்ட 

பயிற்சிப் பட்டனைகள். 

 

 றநாய்ப் பரவல் உள்ள சூழ்நிகலயில் குருகளயர் செயற்பாடுைகள 

நகடமுகறப்படுத்தும் விதம் சதாடர்பாை மாைாை மட்டத்தில் அல்லது 

மாவட்ட மட்டத்தில் பயிற்சிப் பட்டகறைகள நடத்த இலங்கை ொரைர் 

ெங்ைத்தின் குருகளயர் ொரை பிரிவினால் நடவடிக்கைைள் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் முதல் பயிற்சிப் பட்டகற சைாழும்பு 

மாவட்டத்தின் குருகளயர் தகலவர், தகலவிைளுக்ைாை  சவற்றிைரமான 

முகறயில் நடத்தப்பட்டது. வருங்ைாலத்தில் உங்ைள் மாவட்டத்திலும் 

இவ்வாறான பயிற்சிப் பட்டகறைகள நடத்தத் றதகவப்படுமாயின், 

மாவட்டத்தின் உதவி மாவட்ட ஆகையாளர் (குருகளயர்), மாவட்ட 

குருகளயர் தகலவிைள் மற்றும் குருகளயர் தகலவர், தகலவிைகள 

Zoom சதாழில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்தி சதாடர்புசைாள்ள ஏற்பாடு 

செய்யுமாறு றைட்டுக் சைாள்கிறறன். தற்றபாது ைாைப்படும் 

சூழ்நிகலக்கு ஏற்ப குருகளயர் தகலவர், தகலவிைளுக்கு இனிவரும் 

நடவடிக்கைைகள றமற்சைாள்வதற்ைாை இந்தத் சதாழில்நுட்ப அறிவு 

அத்தியாவசியம் என்பதனால் அவர்ைகளயும், மாவட்ட ஆகையாளர் 

(குருகளயர்) மூலமாை குருகளயர் ொரைர் தகலவிைகளயும் இந்த 

பயிற்சிப் பட்டகறயில் ைலந்து சைாள்ள கவக்ை நடவடிக்கை 

எடுக்குமாறு றைட்டுக் சைாள்கிறறன். 

 

 இந்த பயிற்சிப் பட்டகறயில் ைலந்து சைாள்ள விரும்பினால், 

ைலந்து சைாள்ளப் றபாகும் தகலவர், தகலவிைளின் எண்ணிக்கைகய 

எனக்கு அனுப்பி கவக்குமாறு றைட்டுக் சைாள்கிறறன். உங்ைள் 

மாவட்டத்துக்ைாை இந்த பயிற்சிப் பட்டகற நகடசபறப் றபாகும் நாள், 

றநரம், Zoom இகைப்பு என்பவற்கற அனுப்பி கவக்ை 

உத்றதசித்துள்றளன். 

 

 

❖ தங்கத் தாைனக வதர்வு 

 

 தங்ைத் தாரகை றதர்வுக்ைாை Online, Whatsapp 

சதாழில்நுட்பங்ைகளப் பயன்படுத்தி குருகள ொரைர்ைகளச் சித்தி 

சபறச் செய்ய அனுமதி வழங்ைப்படும். இருந்த றபாதிலும், தங்ைத் 

தாரகை றதர்கவச் செய்யும் முன்பு தங்ைத் தாரகை விண்ைப்பங்ைள் 
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குருகளயர் தகலவர், தகலவிைளால் உதவி மாவட்ட ஆகையாளரிடம் 

(குருகளயர்) ஒப்பகடக்ைப்படுவது ைட்டாயமாகும். அத்றதாடு அதிபரின் 

அனுமதிறயாடு சுைாதாரப் பாதுைாப்பு வழிமுகறைகளப் 

பின்பற்றியவாறு பாடொகலக்கு ெமூைமளித்து தங்ைத் தாரகைத் றதர்கவ 

நடத்தவும் உதவி மாவட்ட ஆகையாளருக்கு (குருகளயர்) அனுமதி 

வழங்ைப்படும். குருகளயர் ொரைர்ைளுக்ைாை 2020 திசெம்பர் மாதம் 31 

ஆம் திைதி வகர ெலுகைக் ைாலம் நீடிக்ைப்பட்டுள்ளது என்பது றதசிய 

தகலகமயைத்தின் சுற்றறிக்கை மூலம் தற்றபாது அறியத் 

தரப்பட்டுள்ளது. 

 

 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு நனடசபற்ை ஆண்டு 5 புலமைப் பரிசில் 

பரீட்மையில் அதியுயர் புள்ளிகனைப் சபற்ை குருனை 

சாைணர்கனை சகௌைவித்தல்  

 

 2020 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற ஆண்டு 5 புலடைப் ெரிசில் 

ெரீட்டையில் 195 இற்கு மைற்ெட்ை புள்ளிகடை எடுத்து ைாதடை 

ெடைத்துள்ை குறுடை ைாரணர்கடை பகௌரவிக்க இலங்டக ைாரணர் 

ைங்கம் தீர்ைானித்துள்ைது. அதற்காக, அவர்கைது முழுப்பெயர், 

மாவட்டம், குருகள ைாரணர் அணியின் சபயர், பதிவு இலக்ைம் ைற்றும் 

சபற்றுக் சைாண்ட புள்ளிகள் விெரங்கடை 21.11.2020 அன்மறா அல்லது 

அதற்கு முன்மொ எனக்கு பிரதியிட்டு, பிரதி பிரதை ஆடணயாைருக்கு 

அனுப்பி கவக்குமாறு றைட்டுக் சைாள்கிறறன். இலங்கை ொரைர் 

ெங்ைத்தின் இகையத்தளத்திலும் ஊடைப் பிரிவுக்கும் பிரசுரிப்பதற்ைாை 

குருகள ொரைரின் சீருகடயுடன் எடுக்ைப்பட்ட புகைப்படம் 

ஒன்கறயும் எமக்கு அனுப்பி கவக்குமாறு றைட்டுக் சைாள்கிறறன். (இது, 

2020/11/18 ஆம் திைதியிட்ட பிரதி பிரதம ஆகையாளரின் ைடிதத்றதாடு 

சதாடர்புகடயது.) 

 

 
 

❖ குருனை சாைணர்களுக்காை சசயற்பாட்டு குறிப்வபடு  

 

 இலங்கை ொரைர் ெங்ைத்தால் குருகள ொரைர்ைள் குறிப்றபட்டுப் 

புத்தைத்கத (Log Book) பயன்படுத்தக் கூடாது என 

தீர்மானிக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆைறவ, 2021 ஆம் ஆண்டில் இருந்து குருகள 
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ொரைர்ைளின் அங்ைத்துவ சின்னம், சவண்ைலத் தாரகை, சவள்ளித் 

தாரகை மற்றும் தங்ைத் தாரகை ஆகியவற்றுக்ைான செயற்பாட்டு 

குறிப்றபடுைகள வழங்ை இலங்கை ொரைர் ெங்ைத்தின் குருகள ொரைர் 

பிரிவால் நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டுள்ளன.  

நன்றி. 

 

இப்படிக்கு, 

ொரைர் றெகவயில் உங்ைளுடன் 

 

Sgd 

Mrs. M C Wathsala Wijewickrema                 Mr. Sarath Mataraarachchi         

Asst. Chief Commissioner (Cubs)         National Programme Commissioner  

  

Mr. M Nanda R Fernando                               Mr. Janaprith Fernando  

National Training Commissioner          Deputy Chief Commissioner                  


