
 

 

 

 

 

டிசம்பர் 03             சுற்றறிக்கை இலக்க ம் - 44   

மாவட்ட ஆகையாளர்க ள் அகைவருக்கும் தைலைமகய ஆகையாளர்க ள் 
அகைவருக்கும்  

 சாரண இகளஞர்ைளுக்ைான புதிய நிைழ்ச்சித் திட்டம் - இளணய மாநாடு 
(WEBINARS)  

 2021 ஜனவரி 01 ஆம் திக தி முதல் சசயல்படுத்தப்படவுள்ள ச  ாரண 
இளளஞர்க ளுக்க  ாக  புதிய நிக ழ்ச்சித் திட்டம் கஆது, 2020 நவம்பர் 28 
ஆம் திக தி நைடபபற்ற இகைய மாநாட்டில் பிரதம ஆளணயாளர் மமஜர் 
சஜனரல் மிலிந்த பீரிஸ் அவர்க ளின் ஆதரவவாடு ஆரம்பித்து 
ைவக்க ப்பட்டது.   

 2020 டிச ம்பர் 5 ஆம் திக தி, ச னிக்ைிழமளயிலிருந்து  ச  ாரண 
இளளஞர்க ளுக்க  ாக  புதிய நிக ழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஏகைய 
விடயங்க ைள அறிமுைப்படுத்தும் இகைய மாநாடுக ளின் க  ால 
அட்டவகைைய இத்துடன் இகைத்திருக்ைிவறாம். ஒவ்பவாரு இகைய 
மாநாட்டுக்கும் முன்பாக  Meeting ID அனுப்பி ைவக்க ப்படும்.    

 இந்தத் கதவைல உதவி மாவட்ட ஆகையாளர்க ளுக்கும், சாகரர் 
தைலவர்க ளுக்கும் அறியத் தந்து, அவர்க ைளப் பங்குபற்றச் பசய்யுமாறு 
அகைத்து மாவட்ட ஆகையாளர்க ைளயும் கவட்டுக் கபாள்ைிவறாம். 
நிக ழ்ச்சித் திட்டத்திற்க  ாக  உதவி மாவட்ட ஆகையாளரின் பங்கவற்பு 
முக்ைியமாக தாகும்.  

Sgd  

  

Sarath Matararachchi          Janaprith Fernando  

National Program Commissioner      Deputy Chief Commissioner  

for Major General Milinda Peiris  

Chief Commissioner  
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இலங்கை சாரணர் சங்ைம் 
 

இகைஞர்ைளுக்ைான நிைழ்ச்சித் திட்டம் 2021 
 

இகணய மாநாட்டுத் த ாடர் - அட்டவகண 
 
 

 
இகணய மாநாடு இல 1 : இகைஞர்ைளுக்ைான புதிய நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்திற்ைான அறிமுைம் (நிகைவகடந் து) 

உள்ைடக்ைம் : மீள்பார்கவ, பரிந்துரைக்கப்பட்ட மாற்றங்கள் மற்றும் புதி ாை 
சசர்க்ைப்பட்டகவைள் 

திைதியும் சநரமும் : 2020 நவம்பர் 28, 4.00 - 5.30 p.m. 

  

இகணய மாநாடு இல 2 : இகைஞர்ைளுக்ைான புதிய நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்திற்ைான அறிமுைம்  

உள்ைடக்ைம் : அங்ைத்துவ சின்னம் (MB) மற்றும் சாரணர் விருது (SA)  

திைதியும் சநரமும் : 2020 டிசம்பர் 5, 4.00 - 5.30 p.m. 

 

இகணய மாநாடு இல 3 : இகைஞர்ைளுக்ைான புதிய நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்திற்ைான அறிமுைம்  

உள்ைடக்ைம் : பிர ம ஆகணயாைர் விருது (CCA) மற்றும் பிர மர் விருது (PMA)  

திைதியும் சநரமும் : 2020 டிசம்பர் 12, 4.00 - 5.30 p.m. 

 

இகணய மாநாடு இல 4 : இகைஞர்ைளுக்ைான புதிய நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்திற்ைான அறிமுைம்  

உள்ைடக்ைம் : சாரண ஜனாதிபதி விருது மற்றும் சமூை சசகவ தசயற்திட்டம்  

திைதியும் சநரமும் : 2020 டிசம்பர் 13, 4.00 - 5.30 p.m. 
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இகணய மாநாடு இல 5 : இகைஞர்ைளுக்ைான புதிய நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்திற்ைான அறிமுைம்  

உள்ைடக்ைம் : முற்பபாக்கான பாரையின் முக்கிய ைரைப்புகள் 1  

        கல்விக் குறிக்ககோள்கள் 

        சோரணர் வோக்குறுதியும் விதியும் 

        சோரணர் இயக்கம் 

        முடிச்சுகளும் குலைவுத்தலை வரிச்சும் 

        முன்க ோடி வழியோக்கல்  

        துடி த் தன்லைகளும் நல்ை கட்ைலைகளும் 

        குறிப்கேடு 

        முதலுதவி 

        பேோது சுகோதோரம் 

        சமூக கைம்ேோடு 

 

திைதியும் சநரமும் : 2020 டிசம்பர் 19, 4.00 - 5.30 p.m. 

 

இகணய மாநாடு இல 6 : இகைஞர்ைளுக்ைான புதிய நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்திற்ைான அறிமுைம்  

உள்ைடக்ைம் : முற்பபாக்கான பாரையின் முக்கிய ைரைப்புகள் 2  

        இைர் கைைோண்லை 

        திலசகோட்டி ைற்றும் வலரேைங்கள் 

        தகவல் பதோழில்நுட்ே அறிவு 

        பதோைர்புள்ை பைோழிகளில் கதர்ச்சி  

        சூழல் ேோதுகோப்பு  

        சிறந்த உைக கட்ைலைப்பு 

        உற்ேத்தித் திறன் 

        சோகச திறன்கள் 

        சிகரஷ்ை சோரணர் ேோசலற  

        கைற்சோரணியம் ைற்றும் வோன் சோரணியம் 

 

திைதியும் சநரமும் : 2020 டிசம்பர் 20, 4.00 - 5.30 p.m. 


