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ந ாக்கம் 

 

இளைஞர்கடை, தமது உடல் பலம், அறிவு, உணர்ச்சி, சமூக மற்றும் 

ஆன்மீக திறன்களைக் சகோண்டு ஒரு அணியில் பணியாற்றக்கூடிய 

நபர்கைாகவும், சபோறுப்பு வோய்ந்த குடிமக்கைோகவும், "ஒரு சிறந்த 

உலகத்ளத உருவாக்குவதற்கு" சாதகமாக பங்களிக்கும் உள்ளூர், 

ததசிய மற்றும் சர்வததச சமூகங்களின் உறுப்பினர்கைோகவும் வைரச் 

சசய்வதில் பங்களிப்பநத இலங்டக சோரணர் சங்கத்தின் ந ோக்கம் 

ஆகும். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

சாரணியத்தின் பணிக்கூற்று 
 

 

 சாரணியத்தின் இலக்கானது, சாரண வாக்குறுதி மற்றும் 

விதிகளினால் கூறப்படும் பபறுமதி மிக்க முளறளம மூலம் 

இளைஞர்களின் கல்விச் பசயற்பாட்டிற்கு பங்களிப்புச் பசய்தலும், 

தன்னிளறவான தனி மனிதர்களை உருவாக்கியும் மற்றும் 

சமூகத்திற்கு ஆக்கபூர்வமான பங்களிப்பிளன வழங்கி அதன் மூலம் 

சிறந்தபதாரு உலளகக் கட்டிபயழுப்புதலும் ஆகும். 
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சாரணியத்தின் கல்விக் குறிக்நகாள்கள் 

 
உடல் வளர்ச்சி  

சோரணரின் உடல் வைர்ச்சி மற்றும் பசயற்பாட்டுக்கு பபாறுப்பான திறளன 
வைர்த்தல்.  

 
  

அறிவுசார் வளர்ச்சி  
சோரணருக்கு புதிய சூழல்களில் சிந்தித்து, சமநயோசிதமோக  ைந்து சகோள்ளும் 

திறடன வைர்த்தல் மற்றும் தகவல்களை புதுளமயாகவும் 
ஆக்கப்பூர்வமாகவும் பயன்படுத்துதல். 

 
 

உணர்வுபூர்வமான வளர்ச்சி  
சுய உணர்ச்சிகடை இனங்கண்டு, அக சுதந்திரம், சீரோன மன நிடல, உணர்வு 

முதிர்ச்சிடய நபணுதல் ஆகியவற்றுக்குத் நதடவயோன சாரணரின் திறளன 
வைர்த்தல் மற்றும் அத்தளகய உணர்ச்சிகளை ஒழுங்கானதும் 
பபாருத்தமானதுமோன முளறயில் எவ்வாறு பவளிப்படுத்துவது என்பளத 
அறிந்து சகோள்ைல்.  

 
 

சமூக ரீதியான வளர்ச்சி  

பரஸ்பர உறவுகள், பன்முகத்தன்ளம மற்றும் உள்ைடக்கம் தபான்ற 
கருத்துக்களை வைர்ப்பதன் மூலம் இணக்கமாக பசயல்படும் சாரணரின் 
திறளன வைர்த்தல் மற்றும் தளலளமத்துவ திறன்களை தமம்படுத்துதல். 

 
 

ஆன்மீக வளர்ச்சி  
சசோந்த சமூகத்தின் ஆன்மீக போரம்பரியத்தில் ஆழ்ந்த அறிடவக் 

சகோண்டிருப்பநதோடு, அடதப் புரிந்து சகோண்டு ஊக்குவிப்பநதோடு, 

மற்றவர்களின் ஆன்மீக விருப்பங்களை புரிந்துபகாள்வதற்கும் 
மதிப்பதற்கும் சாரணரின் திறளன வைர்த்தல் மற்றும் ஆன்மீக 

வழிமுளறகளையும் நம்பிக்ளககளையும் ஆராய்வதற்கான முயற்சிகளை 

தமற்பகாள்தல்.  

 
 

கலாசார வளர்ச்சி  

கலாசார பாரம்பரியத்ளத புரிந்து பகாள்ைவும், மதிக்கவும், பின்பற்றவும் 
சாரணரின் திறளன வைர்த்தல் மற்றும் அடுத்த தளலமுளறக்கோக 
அத்தளகய பாரம்பரியத்ளத பாதுகாக்க முயற்சிகள் தமற்பகாள்தல். 
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சாரணர் வாக்குறுதி 
 

 

என்னால் கூடுமான வளரயில் 

என் சமயத்துக்கும், என் நாட்டுக்கும் கடளமகளைச் பசய்தவன் என்றும், 

எக்காலத்திலும் பிறருக்கு உதவி புரிதவன் என்றும், 

சாரணர் சட்ட திட்டங்களுக்கு அளமந்தும், பணிந்தும் நடப்தபன் என்றும் 

எனது பகௌரவத்தின் மீது வாக்குறுதியளிக்கின்தறன். 

 
 
 
 
 

 

சாரணர் விதி 
 

 

1.     சாரணன் நம்பத் தகுந்தவன். 

 

2.     சாரணன் பற்றுறுதி உளடயவன். 

 

3.     சாரணன் தநசமும் மரியாளதயுமுளடயவன். 

 

4.     சாரணன் மற்சறந்தச் சாரணனுக்கும் சதகாதரன். 

 

5.     சாரணன் டதரியம் உடையவன். 

 

6.     சாரணன் அன்பு உளடயவன். 

 

7.     சாரணன் ஒத்துடழப்பவன். 

 

8.     சாரணன் மன மகிழ்ச்சி உளடயவன். 

 

9.     சாரணன் சிக்கனமானவன். 

 

10.   சாரணன் சிந்தளன, பசால், பசயலில் தூய்ளமயானவன். 
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வயதின் அடிப்படையில் சாரணர் பிரிவுகள் 

 

 

1. சிங்கிதி சாரணர்கள் : 05 வயது முதல் 07 வயது வளர 

 

2. குருடளச் சாரணர்கள் : 07 வயது முதல் 11 வயது வளர 

 

3. கனிஷ்ை சாரணர்கள் : 10 வயது 06 மாதம் முதல் 14 வயது 06 மோதம் வளர 

 

4. சிரரஷ்ை சாரணர்கள் : 14 வயது 6 மாதம் முதல் 18 வயது வளர 

 

5. திரி சாரணர்கள் : 17 வயது 6 மாதம் முதல் 26 வயது வளர 

 
 
 

 

• ஒரு சிறுவன் / சிறுமி தனது வயது 10 வருைங்களும் 06 மோதங்களும் 

ஆனதும் கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் இடணந்து சகோள்ைலோம். 

அத்நதோடு அவர் கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் 03 மோத கோல 

நசடவடயப் பூர்த்தி சசய்ததும் கனிஷ்ை சோரணரோக சின்னம் 

சூட்ைப்படுவோர்.  

 

• வயது 10 வருைங்களும் 02 மோதங்களும் ஆனதும் கனிஷ்ை சோரணர் 

துருப்பில் இடணந்து சகோள்ளும் ஒரு சிறுவன் / சிறுமி 

கட்ைோயமோக, 

  

O (போைத்திட்ைத்தில் தரப்பட்டுள்ை) முன் உறுப்பினர் சசயல் 

முடறத் திட்ைத்டத பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். 

O தனது வயது 10 வருைங்களும் 06 மோதங்களும் ஆனதும் கனிஷ்ை 

சோரணர் துருப்பில் பதிவு சசய்து சகோள்ை நவண்டும். அத்நதோடு, 

o முன் உறுப்பினர் சசயல் திட்ைத்தின் கீழ் பூர்த்தி சசய்யோத 

அங்கத்துவச் சின்னத்துக்கோன சசயற்போடுகநைோடு, கனிஷ்ை 

சோரணர் துருப்பில் 02 மோத பயிற்சிக் கோலத்டதப் பூர்த்தி சசய்ய 

நவண்டும். 
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• குருடை சோரணர் வயசதல்டல முடிவதற்கும், சோரணர் வயதின் 

சதோைக்கத்திற்கும் இடைநய 06 மோத கோலம் ஒன்நறோசைோன்று 

நமற்சபோருந்துகிறது. ஒரு குருடை சோரணர் விரும்பினோல், 

அநகலோவின் அனுமதிநயோடு அவர்  குருடையர் குழுவில் 11 

வயடத எட்டும் வடரயில் இருக்கலோம். எவ்வோறோயினும் ஒரு 

குருடை சோரணர் தனது வயது 10 வருைங்களும் 06 மோதங்களும் 

ஆனதும் அநகலோவின் அனுமதிநயோடு குருடையர் குழுடவ 

விட்டு விலகி, கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் இடணந்து சகோள்ளும் 

வோய்ப்பும் இருக்கிறது. 

 

• ஒரு குருடை சோரணர் தங்கத் தோரடகடய சவன்றிருந்தோல் அவரது 

வயது 10 வருைங்கள் 06 மோதங்கள் ஆனதும் கனிஷ்ை சோரணர் 

துருப்பில் அவரோல் இடணந்து சகோள்ை முடியும். அவர் (போைத் 

திட்ைத்தில் தரப்பட்டுள்ை) உரிய பரீட்டசகடை பூர்த்தி 

சசய்ததற்கோன சோன்றுகடை வழங்கி கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் 01 

மோத கோல பயிற்சிக் கோலத்டத பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். 

 

• ஒரு குருடை சோரணர் சவள்ளித் தோரடகடய சவன்றிருந்தோல் 

அவரது வயது 10 வருைங்கள் 06 மோதங்கள் ஆனதும் கனிஷ்ை 

சோரணர் துருப்பில் அவரோல் இடணந்து சகோள்ை முடியும். அவர் 

(போைத் திட்ைத்தில் தரப்பட்டுள்ை) உரிய பரீட்டசகடை பூர்த்தி 

சசய்ததற்கோன சோன்றுகடை வழங்கி கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் 02 

மோத கோல பயிற்சிக் கோலத்டத பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். 

 

• 16 அல்லது அதற்கு நமற்பட்ை சிநரஷ்ை சோரணர்கடை (2 

அணிகடை) சகோண்டிருக்கும் ஒரு துருப்பு, ஆடணப்பத்திரம் 

சபற்ற சோரணர் தடலவருைனோன தனிசயோரு துருப்போக கருதப்பை 

நவண்டும். அந்தக் குறிப்பிட்ை துருப்பு 16 சிநரஷ்ை சோரணர்கடை 

விைவும்  குடறவோன சோரணர்கடைக் சகோண்டிருந்தோல், அந்தச் 

சோரணர்கள் அநத சோரணர் துருப்பில் அணி / அணிகைோக 

ஆக்கப்பைலோம். 
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இளளஞர்களுக்கான நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சாராம்சம் 
 

 

• இலங்ளக சாரணர் சங்கத்தின் இளளஞர்களுக்கான நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

பின்வரும் சின்னங்களளயும், விருதுகளளயும் உள்ளடக்கியது. 
 

1. அங்கத்துவச் சின்னம் 
 

2. சாரணர் விருது 
 

3. பிரதம ஆளணயாளர் விருது  
 

4. பிரதமர் சாரணர் விருது  
 

5. ஜனாதிபதி சாரணர் விருது 
 
 

 

இளளஞர்களுக்கான நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சாராம்சம் 
 

விருதுகள் கால 

அளவு 

(மாதம்) 

நிபந்தளனகளின் 

எண்ணிக்ளக 

இரவுப் 

பாசளைகளின் 

எண்ணிக்ளக 

கட்டாய 

நதர்ச்சி 

சின்னங்கள் 

 

அங்கத்துவச் 

சின்னம் 

3 14 இல்டல இல்டல 

சாரணர் விருது 6 23* 2 3 

பிரதம 

ஆளணயாளர் 

விருது 

9 24* 2 3 

      பிரதமர் சாரணர்                   

விருது 

9 22 4 5 

ஜனாதிபதி சாரணர் 

விருது 

9 13 4 5 

 

மமாத்தம் 

36 96 12 16 

 

*கைற்சோரணர்களும் வோன் சோரணர்களும் நமலதிக நிபந்தடனகடைப் பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். 
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• கைற் சோரணர்களுக்கும், வோன் சோரணர்களுக்கும் அங்கத்துவச் 

சின்னம் சபோதுவோனது.  

 

• போைத்திட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ைவோறோன நமலதிக 

நிபந்தடனகடை கைற் சோரணர்களும், வோன் சோரணர்களும் பூர்த்தி 

சசய்ய நவண்டும். 

  

• பிரதம ஆடணயோைர் விருதுக்கோக, மோவட்ை ஆடணயோைரின் 

 டைபயணத்டதப் பூர்த்தி சசய்ததும், பிரதம ஆடணயோைர் 

விருதுக்கோன ஏடனய திறடமகோண் சின்னங்கடைப் பூர்த்தி 

சசய்யோமநலநய மோவட்ை ஆடணயோைர் கட்டிடழடய அணிந்து 

சகோள்ை சோரணர் தகுதியுடையவர் ஆவோர். 

 

• ஒரு சோரணர் தனது வயது 14 வருைங்களும் 03 மோதங்களும் ஆகும் 

முன்பு பிரதம ஆடணயோைர் விருதிடன சவன்றிருந்தோல், அவர் 

கனிஷ்ை சோரணர் பிரதமர் விருதுக்கோன, குறிப்பிட்ை 04 

நிபந்தடனகடை (1-4) பூர்த்தி சசய்ய தடகடம சபறுவோர். அவர் 

சிநரஷ்ை சோரணருக்கோன 09 மோத கோல பயிற்சிக் கோலத்டதயும் பூர்த்தி 

சசய்ய நவண்டும். 

 

• 'விடனத்திறன் அலங்கோரம்' ஆனது பிரதமர் சோரணர் விருதுக்கோன 

இறுதி நிபந்தடனயோகும். கைற்சோரணர்களும், வோன் சோரணர்களும் 

கூை கைல் / வோன் சோரணர் விருதுக்கு முன்பு 'விடனத்திறன் 

அலங்கோரம்' நிபந்தடனடயப் பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். மோவட்ை 
ஆடணயோைர் கட்டிடழ ஆனது 'விடனத்திறன் அலங்கோரத்தோல் 

பிரதியீடு சசய்யப்பைலோம்.  

 

• ஒரு சோரணர் தனது 15 வயடத எட்டியதும், பிரதமர் விருதுக்கு, 

இலங்டக சோரணர் சங்கத்தின் நதசிய நிகழ்ச்சித் திட்ை 

துடறயோல் போைசோடல விடுமுடறக் கோலத்தில் ஏற்போடு 

சசய்யப்படும் சிநரஷ்ை சோரணர்களுக்கோன நதசிய 

தடலடமத்துவ பயிற்சி ச றியில் கலந்து சகோண்டு அடத 

சவற்றிகரமோகப் பூர்த்தி சசய்திருக்க நவண்டும்.   
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விருதுகளும் ரேர்காண்பவர்களும் 

 

சின்னம் / விருது ந ர்காண்பவர் 

அங்கத்துவச் சின்னம்       சோரணர் தடலவர்  

சாரணர் விருது சோரணர் தடலவர் / குழு சோரணர் 

தடலவர்  

பிரதம ஆளணயாளர் விருது   வலய உதவி மோவட்ை ஆடணயோைர் 

(உ.மோ.ஆ) / மாவட்ட ஆளணயாைர் 

பரிந்துடரக்கும் உ.மா.ஆ. 

பிரதமர் சாரணர் விருது உ.மா.ஆ (நிகழ்ச்சித்திட்டம்) /உ.மா.ஆ 

(பயிற்சி) அல்லது மாவட்ட 

ஆளணயாைர் பரிந்துடரக்கும் உ.மா.ஆ. 

ஜனாதிபதி சாரணர் விருது  பரிந்துளர : மோவட்ை ந ர்முகத் நதர்வுக் 

குழுவின் துடணநயோடு மோவட்ை 

ஆடணயோைர் ( அல்லது மோவட்ை 

ஆடணயோைரின் கைடமகடைச் 

சசய்பவர்)  

இறுதி ந ர்முகத் நதர்வு : இலங்டக 

சோரணர் சங்கத்தின் ந ர்முகத் நதர்வுக் 

குழு மற்றும் அபிவிருத்திக்கோன உதவி 

பிரதம ஆடணயோைரின் துடணநயோடு 

பிரதம ஆடணயோைர். 

இறுதி ஒப்புதல் : பிரதம ஆடணயோைர் 

\ 

• ஒரு சிநரஷ்ை சோரணர் தனது அதியுயர் சோதடனக்கோன  (ஜனோதிபதி 

சோரணர் விருது அல்லது பிரதமர் சோரணர் விருது) நதசிய அைவிலோன 

சோன்றிதடழ, தனது பதிசனட்ைோவது பிறந்த தினத்தின் பின்னநர 

இலங்டக சோரணர் சங்கத்திைமிருந்து சபற்றுக் சகோள்வோர். 
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விரிவான பாடவிதானம் 
 

 அங்கத்துவ பயிற்சிக் காலத்துக்கான விதிவிலக்குகள் பின்வருமாறு :  

• அங்கத்துவ பயிற்சிக் கோலத்துக்கோன விதிவிலக்குகள் பின்வருமோறு 
வழங்கப்படும். 
 

1. வயது 10 வருடங்களும் 02 மாதங்களும் ஆனதும் (சாரண 

இயக்கத்தில் உறுப்பினராக இல்லாத) கனிஷ்ட சாரணர் துருப்பில் 

இளணந்து மகாள்ளும் ஒரு சிறுவன் / சிறுமி கட்டாயமாக, 

 

O (கீநழ தரப்பட்டுள்ை) முன் உறுப்பினர் சசயல் முடறத் 

திட்ைத்டத பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். 

O தனது வயது 10 வருைங்களும் 06 மோதங்களும் ஆனதும் 

கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் பதிவு சசய்து சகோள்ை நவண்டும். 

அத்நதோடு, 

o முன் உறுப்பினர் சசயல் திட்ைத்தின் கீழ் பூர்த்தி சசய்யோத 

அங்கத்துவச் சின்னத்துக்கோன சசயற்போடுகநைோடு, கனிஷ்ை 

சோரணர் துருப்பில் 02 மோத பயிற்சிக் கோலத்டதப் பூர்த்தி சசய்ய 

நவண்டும். 

 
 

முன் உறுப்பினர் மசயல் திட்டம் 

 
 

a. சாரணர் வாக்குறுதியும் விதியும் 
 

• சாரணர் வாக்குறுதி மற்றும் விதியிளனத் பதரிந்து 

ளவத்திருப்பதுடன், அதளன மனனம் பசய்து ளவத்திருத்தல். 

அத்நதோடு அவர் அதடன அன்றோை பணிகளின் நபோது 

உபநயோகித்தல். 

• சாரணர் வாக்குறுதிளய தமற்பகாள்ளும் தபாது என்ன பசய்ய 

தவண்டும் என பதரிந்து ளவத்திருத்தல். 

• சாரணர் வாக்குறுதிளய விைங்கியிருப்பது சாரணியத்தின் 

அடிப்பளடயாகும். 
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b. சாரணர் ளசளகயும் சாரணர் வணக்கம் பசலுத்தும் முளறகளும் 

• சாரணர் ளசளக, சாரணர் வணக்கம் மற்றும் இடக்ளக குலுக்கல் 

என்பளவ பற்றித் பதரிந்திருத்தல். 

• டகயோல் சோரணர் டசடகடயச் சசய்யத் சதரிந்திருத்தல். 

• எச் சந்தர்ப்பத்தில் அவற்டறப் பயன்படுத்த நவண்டும் என்படத 

அறிந்திருத்தல். 

• எச் சந்தர்ப்பத்தில் வணக்கம் சதரிவிக்க நவண்டும் என்படத 

அறிந்திருத்தல். 

c. விசில் சமிக்டஞகள் : பின்வரும் விசில் சமிக்டஞகடை 

அறிந்திருப்பநதோடு அவற்டற முடறயோக சசய்யவும் சதரிந்திருத்தல். 

 

• அடமதி / நிமிர்ந்து நிற்றல் / அடுத்த சமிக்டஞக்கு தயோரோக நிற்றல்  

• ஒன்று கூடுதலுக்கான அளழப்பு 

• கடலந்து சசல்லல் / பரவிச் சசல்லல்  

• அபோயம்  

• அணித் தடலவர்களுக்கோன அடழப்பு 

• பணி அணித் தடலவர்களுக்கோன அடழப்பு 
 

d. ளக சமிக்ளஞகள் : பின்வரும் டக சமிக்டஞகடை அறிந்திருப்பநதோடு 

அவற்டற முடறயோக சசய்யவும் சதரிந்திருத்தல். 

• குதிடர இலோை வடிவமோய் நிற்றல் 

• சமோந்தரமோக நிற்றல் 

• விரிந்த நிடலயில் நிற்றல் 

• ஒடுங்கிய நிடலயில் நிற்றல் 

• வட்ைமோக்குதல் 

• 'ப' வடிவில் நிற்றல் 

• கட்ைடையிடுபவடர ந ோக்கி நதோள்கள் ந ரோக ஒநர ந ர்நகோட்டில் 

நிற்றல்  
e. கட்ைடைகள் : பின்வரும் கட்ைடைகடைக் கடைப்பிடிக்கக் கூடியவரோக 

இருத்தல். 

• அவதோனம் / துடிநிடல 

• இலகுவோய் நிற்றல் 

• வலம் திரும்பு 

• இைம் திரும்பு 

• பின் வலம் திரும்பு 
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f. முடிச்சுகளும் ,  குடலவுத்  தடை  விரிச்சுகளும்  :  பின்வரும்  

முடிச்சுகடையும்  இலகுவோன  குடலவுத்  தடை  விரிச்சுகடையும்  

நபோைத்  சதரிந்திருத்தல் .  
 

• ந ர் முடிச்சு 

• துணிக்கட்டு 

• முடைதும்புக் குடலச்சு  

• சுருக்குக் குடலச்சு 

• வடையக் கட்டு 

• ஒரு வடையமும் இரு ஒற்டறக் குடலச்சும் 

• கயிற்றின் அந்தத்தில் இலகுவோன குடலவுத் தடை விரிச்சு 

 
2. ஒரு குருளள சாரணர் தங்கத் தாரளகளய மவன்றிருந்தால், அவரது 

வயது 10 வருடங்கள் 06 மாதங்கள் ஆனதும் கனிஷ்ட சாரணர் துருப்பில் 

அவர் இளணந்து மகாள்வதாயின், கட்டாயமாக அவர்,  

 

o கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் இடணந்து சகோண்ைதன் பிறகு 01 

மோத கோல பயிற்சிக் கோலத்டத பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். 

o கீநழ தரப்பட்டுள்ை நிபந்தடனகடை சின்னம் சூட்ை முன்னர் 

பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். 
 

a. சாரணர் வாக்குறுதியும் சாரணர் விதியும் 
 

• சாரணர் வாக்குறுதி மற்றும் விதியிளனத் பதரிந்து 

ளவத்திருப்பதுடன், அதளன மனனம் பசய்து ளவத்திருத்தல். 

அத்நதோடு அவர் அதடன அன்றோை பணிகளின் நபோது 

உபநயோகித்தல். 

• சாரணர் வாக்குறுதிளய தமற்பகாள்ளும் தபாது என்ன பசய்ய 

தவண்டும் என பதரிந்து ளவத்திருத்தல். 

• சாரணர் வாக்குறுதிளய விைங்கியிருப்பது சாரணியத்தின் 

அடிப்பளடயாகும். 
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b.  ததசிய கீதம் 

 

• தனியாக ததசிய கீதத்ளதப் பாடத் பதரிந்திருத்தல். 

• ததசிய கீதம் பாடும் பபாழுது என்ன பசய்ய தவண்டும் 

என்படதத் சதரிந்திருத்தல். 

• ததசிய கீதத்ளத இயற்றியவடரயும், அதன் வரலோற்டறயும் 

அறிந்திருத்தல். 

• நதசிய கீதத்தின் அர்த்தத்டத அறிந்திருத்தல். 
c. விசில் சமிக்டஞகள் : பின்வரும் விசில் சமிக்டஞகடை 

அறிந்திருப்பநதோடு அவற்டற முடறயோக சசய்யவும் சதரிந்திருத்தல். 

 

• அடமதி / நிமிர்ந்து நிற்றல் / அடுத்த சமிக்டஞக்கு தயோரோக நிற்றல்  

• ஒன்று கூடுதலுக்கான அளழப்பு 

• கடலந்து சசல்லல் / பரவிச் சசல்லல்  

• அபோயம்  

• அணித் தடலவர்களுக்கோன அடழப்பு 

• பணி அணித் தடலவர்களுக்கோன அடழப்பு 
d. ளக சமிக்ளஞகள் : பின்வரும் டக சமிக்டஞகடை அறிந்திருப்பநதோடு 

அவற்டற முடறயோக சசய்யவும் சதரிந்திருத்தல். 

 

• குதிடர இலோை வடிவமோய் நிற்றல் 

• சமோந்தரமோக நிற்றல் 

• விரிந்த நிடலயில் நிற்றல் 

• ஒடுங்கிய நிடலயில் நிற்றல் 

• வட்ைமோக்குதல் 

• 'ப' வடிவில் நிற்றல் 

• கட்ைடையிடுபவடர ந ோக்கி நதோள்கள் ந ரோக ஒநர 

ந ர்நகோட்டில் நிற்றல் 
 

e.  நசமிப்பு - நசமிப்புக் கணக்கு 
 

• நசமிப்பின் முக்கியத்துவம் பற்றிய அறிடவயும், புரிதடலயும் 

சகோண்டிருத்தல் நவண்டும்.  

• தசமிப்புக் கணக்கு ஒன்றிளன ஆரம்பித்தல்  அல்லது இருக்கும் 

தசமிப்புக் கணக்கிளன பதாடர தவண்டும்.  
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  f. வனவியல் குறியீடுகள் 

 

• இளைஞர் சாரணியம் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

வனவியல் குறியீகள் பற்றித் பதரிந்திருப்பதுடன், தடைகளுைன் 

(குளறந்தது 500 மீற்றர் தூரத்திற்கு) சாரணர்களை பின்பற்றி 

நடக்கச் பசய்தல் தவண்டும்.   
3. ஒரு குருளள சாரணர் மவள்ளித் தாரளகளய மவன்றிருந்தால், அவரது 

வயது 10 வருடங்கள் 06 மாதங்கள் ஆனதும் கனிஷ்ட சாரணர் துருப்பில் 

அவர் இளணந்து மகாள்வதாயின், கட்டாயமாக அவர்,  
 

o கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் இடணந்து சகோண்ைதன் பிறகு 02 

மோத கோல பயிற்சிக் கோலத்டத பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். 

o கீநழ தரப்பட்டுள்ை நிபந்தடனகடை சின்னம் சூட்ை முன்னர் 

பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். 
 

a. சாரணர் வாக்குறுதியும் சாரணர் விதியும் 
 

• சாரணர் வாக்குறுதி மற்றும் விதியிளனத் பதரிந்து 

ளவத்திருப்பதுடன், அதளன மனனம் பசய்து ளவத்திருத்தல். 

அத்நதோடு அவர் அதடன அன்றோை பணிகளின் நபோது 

உபநயோகித்தல். 

• சாரணர் வாக்குறுதிளய தமற்பகாள்ளும் தபாது என்ன பசய்ய 

தவண்டும் என பதரிந்து ளவத்திருத்தல். 

• சாரணர் வாக்குறுதிளய விைங்கியிருப்பது சாரணியத்தின் 

அடிப்பளடயாகும். 
 

b.  ததசிய கீதம் 

 

• தனியாக ததசிய கீதத்ளதப் பாடத் பதரிந்திருத்தல். 

• ததசிய கீதம் பாடும் பபாழுது என்ன பசய்ய தவண்டும் 

என்படதத் சதரிந்திருத்தல். 

• ததசிய கீதத்ளத இயற்றியவடரயும், அதன் வரலோற்டறயும் 

அறிந்திருத்தல். 

• நதசிய கீதத்தின் அர்த்தத்டத அறிந்திருத்தல்.  
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c. விசில் சமிக்டஞகள் : பின்வரும் விசில் சமிக்டஞகடை 

அறிந்திருப்பநதோடு அவற்டற முடறயோக சசய்யவும் சதரிந்திருத்தல். 

 

• அடமதி / நிமிர்ந்து நிற்றல் / அடுத்த சமிக்டஞக்கு தயோரோக நிற்றல்  

• ஒன்று கூடுதலுக்கான அளழப்பு 

• கடலந்து சசல்லல் / பரவிச் சசல்லல்  

• அபோயம்  

• அணித் தடலவர்களுக்கோன அடழப்பு 

• பணி அணித் தடலவர்களுக்கோன அடழப்பு 
 

d. ளக சமிக்ளஞகள் : பின்வரும் விசில் சமிக்டஞகடை அறிந்திருப்பநதோடு 

அவற்டற முடறயோக சசய்யவும் சதரிந்திருத்தல். 

 

• குதிடர இலோை வடிவமோய் நிற்றல் 

• சமோந்தரமோக நிற்றல் 

• விரிந்த நிடலயில் நிற்றல் 

• ஒடுங்கிய நிடலயில் நிற்றல் 

• வட்ைமோக்குதல் 

• 'ப' வடிவில் நிற்றல் 

• கட்ைடையிடுபவடர ந ோக்கி நதோள்கள் ந ரோக ஒநர 

ந ர்நகோட்டில் நிற்றல். 

 
e.  நசமிப்பு - நசமிப்புக் கணக்கு 

 

• நசமிப்பின் முக்கியத்துவம் பற்றிய அறிடவயும், புரிதடலயும் 

சகோண்டிருத்தல் நவண்டும்.  

• தசமிப்புக் கணக்கு ஒன்றிளன ஆரம்பித்தல்  அல்லது இருக்கும் 

தசமிப்புக் கணக்கிளன பதாடர தவண்டும்.  
 

    f. வனவியல் குறியீடுகள் 

 

• இளைஞர் சாரணியம் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

வனவியல் குறியீகள் பற்றித் பதரிந்திருப்பதுடன், தடைகளுைன் 

(குளறந்தது 500 மீற்றர் தூரத்திற்கு) சாரணர்களை பின்பற்றி 

நடக்கச் பசய்தல் தவண்டும்.
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1. அங்கத்துவச் சின்னம் 
 

1. சாரணர் வாக்குறுதியும் சாரணர் விதியும் 
 

• சாரணர் வாக்குறுதி மற்றும் விதியிளனத் பதரிந்து 

ளவத்திருப்பதுடன், அதளன மனனம் பசய்து ளவத்திருத்தல். 

அத்நதோடு அவர் அதடன அன்றோை பணிகளின் நபோது 

உபநயோகித்தல். 

• சாரணர் வாக்குறுதிளய தமற்பகாள்ளும் தபாது என்ன பசய்ய 

தவண்டும் என பதரிந்து ளவத்திருத்தல். 

• சாரணர் வாக்குறுதிளய விைங்கியிருப்பது சாரணியத்தின் 

அடிப்பளடயாகும். 
 

2. ரேசிய கீேம் 

• தனியாக ததசிய கீதத்ளதப் பாடத் பதரிந்திருத்தல். 

• ததசிய கீதம் பாடும் பபாழுது என்ன பசய்ய தவண்டும் 

என்படதத் சதரிந்திருத்தல். 

• ததசிய கீதத்ளத இயற்றியவடரயும், அதன் வரலோற்டறயும் 

அறிந்திருத்தல். 

• நதசிய கீதத்தின் அர்த்தத்டத அறிந்திருத்தல். 
 

3. சாரணர் டசடகயும் சாரணர் வணக்கம் சசலுத்தும் முடைகளும் 
 

• சாரணர் ளசளக, சாரணர் வணக்கம் மற்றும் இடக்ளக குலுக்கல் 

என்பளவ பற்றித் பதரிந்திருத்தல். 

• டகயோல் சோரணர் டசடகடயச் சசய்யத் சதரிந்திருத்தல். 

• எச் சந்தர்ப்பத்தில் அவற்டறப் பயன்படுத்த நவண்டும் என்படத 

அறிந்திருத்தல். 

• எச் சந்தர்ப்பத்தில் வணக்கம் சதரிவிக்க நவண்டும் என்படத 

அறிந்திருத்தல். 

 

4. ஸ்தாபகர் 

• சோரண இயக்கத்தின் ஸ்தோபகடர அறிந்திருத்தல். 

• சாரணியத்தின் தந்ளத பிரபு தபடன் பவல் அவர்களின் முக்கிய 

வாழ்க்ளகக் குறிப்புகள் பற்றி அறிந்திருத்தல்.     

• இலங்டகயில் சோரணியம் ஆரம்பிக்கப்பட்ை ஆண்டு மற்றும் 

இலங்டக சோரண ஸ்தோபகடரப் பற்றி அறிந்திருத்தல். 
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5. சாரணர் விசில் சமிக்டைகளும் டக சமிக்டைகளும் 

 

• விசில் சமிக்ளஞகள் : பின்வரும் விசில் சமிக்டஞகடை 

அறிந்திருப்பநதோடு அவற்றின் பிரகோரம் சசயற்பைத் சதரிந்திருக்க 

நவண்டும். 

 

o அடமதி / நிமிர்ந்து நிற்றல் / அடுத்த சமிக்டஞக்கு தயோரோக நிற்றல்  
o ஒன்று கூடுதலுக்கான அளழப்பு 
o கடலந்து சசல்லல் / பரவிச் சசல்லல்  
o அபோயம்  
o அணித் தடலவர்களுக்கோன அடழப்பு 
o பணி அணித் தடலவர்களுக்கோன அடழப்பு 

 

• டக சமிக்டைகள் : பின்வரும் டக சமிக்டஞகடை 

அறிந்திருப்பநதோடு அவற்றின் பிரகோரம் சசயற்பைத் சதரிந்திருக்க 

நவண்டும். 

 

o குதிடர இலோை வடிவமோய் நிற்றல் 
o சமோந்தரமோக நிற்றல் 
o விரிந்த நிடலயில் நிற்றல் 
o ஒடுங்கிய நிடலயில் நிற்றல் 
o வட்ைமோக்குதல் 
o 'ப' வடிவில் நிற்றல் 
o கட்ைடையிடுபவடர ந ோக்கி நதோள்கள் ந ரோக ஒநர 

ந ர்நகோட்டில் நிற்றல் 

      6. முடிச்சுகளும், இலகுவான குளலவுத் தளட விரிச்சுகளும் 1 
 

• பின்வரும்  முடிச்சுகடையும்  இலகுவோன  குடலவுத்  தடை  

விரிச்சுகடையும்  நபோைத்  சதரிந்திருப்பநதோடு ,  

அவற்றின்  பயன்போடுகடை  விைக்கத்  சதரிந்திருத்தல் .  
 

o ந ர் முடிச்சு (Reef Knot) 
o துணிக்கட்டு (Sheet Bend) 
o முடைதும்புக் குடலச்சு (Clove Hitch) 
o சுருக்குக் குடலச்சு (Sheep Shank) 
o வடையக் கட்டு (Bow Line) 
o ஒரு வடையமும் இரு ஒற்டறக் குடலச்சும் (Round Turn and Two Half 

Hitches) 
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o கயிற்றின் அந்தத்தில் இலகுவோன குடலவுத் தடை விரிச்சு (Simple 

whipping the end of a rope) 
 

7. துடினத் ேன்டையும் ேல்ல கட்ைடளகளும் 1 

 

• பின்வரும் கட்டளைகளுக்கு பணிந்து நடக்கத் பதரிந்திருத்தல் 

தவண்டும். 

 

o அவதோனம் / துடிநிடல 
o இலகுவோய் நிற்றல் 
o வலம் திரும்பு மற்றும் இைம் திரும்பு 
o பின் வலம் திரும்பு 
o சோரண வணக்கம் 
o கடலந்து சசல்லல் 

 

8. குறிப்ரபட்டுப் புத்ேகம் 1 (Log Book) 
 

• தனது சாரண நடவடிக்ளககளை சாரணர் ஆசிரியரின் 

வழிகாட்டலுடன் புத்தகத்தில் பதிவிடத் சதோைங்க தவண்டும்.  

• ஒரு சோரணரின் சோரண வோழ்க்டகக் குறிப்போக குறிப்நபட்டுப் 

புத்தகம் இருப்படத விைங்கிக் சகோள்ை நவண்டும். 

  9. சுகாதார விதிகள் 1 

• ஒரு பதாற்றுதநாய் / ந ோய்ப்பரவல்களின் தபாது சுகாதார 
அளமச்சினால் வழங்கப்பட்டுள்ை சுகாதார 
வழிகாட்டுதல்களைப் பயன்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்ளத 
அறிந்து டவத்திருத்தல்.  
 

10. இடர் நமலாண்ளம 7 (Safe from Harm) 
 

• சோரணர் தனது சபயர், முகவரி மற்றும் சபற்நறோரின் 

சபயர்கள், சதோடலநபசி இலக்கங்கள், அவர்கள் பணி புரியும் 

இைங்கள் மற்றும் அவர்கடைத் சதோைர்பு சகோள்வது 

எவ்வோறு நபோன்ற விையங்கடை அறிந்திருத்தல் நவண்டும். 

• சபற்நறோர்கள் உங்கடைத் தனியோக  ைக்கச் சசோன்னோல், 

அடதச் சசய்ய நவண்டும். அவர்கள் உங்கடை  ைக்கப் 

பயிற்றுவிக்கும் போடதயோக அது இருக்கலோம். 

•  ல்ல சதோடுடக, தீய சதோடுடக ஆகியவற்டற இனங்கண்டு 

சகோள்வநதோடு தீய சதோடுடகடயக் குறித்து ( யோர், என்ன, 

எப்நபோது, எங்கு, எவ்வைவு கோலமோக  நபோன்ற 
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விையங்கடை) தடலவரிைம் எவ்வோறு எடுத்துடரப்பது 

என்படத அறிந்திருத்தல்.  

• அந்நியவர்களுைன் கலந்துறவோைோமல் இருப்பது அல்லது 

உடரயோைோமல் இருப்பதன் முக்கியத்துவத்டத 

விைங்கியிருத்தல். அத்நதோடு ஒருநபோது தனிப்பட்ை 

தகவல்கடை அந்நியர்களுைன் பகிர்ந்து சகோள்ைோதிருத்தல். 

நதடவநயற்படின் எவ்வோறு புகோர் சசய்வது என்படத 

அறிந்திருத்தல். 

• சாரணர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல் ரீதியான 

துஷ்பிரதயாகங்களைப் பற்றியும், அவற்டறக் குறித்து சரியோக 

புகோரளிக்கக் கூடிய விதத்டதயும் (யார், என்ன, எப்தபாது, 

எங்தக, எவ்வைவு கோலமோக நபோன்ற விையங்கடையும்) 

அறிந்திருத்தல். 

•  சோரணர் மனரீதியோக சங்கைமோக இருக்கும் சூழ்நிடலகடை 

அறிந்து டவத்திருப்பநதோடு, அந்தச் சூழ்நிடலடயப் பற்றி 

தடலவரிைம் விைக்கமோக (யார், என்ன, எப்தபாது, எங்தக, 

எவ்வைவு கோலமோக நபோன்ற விையங்கடையும்) சசோல்லத் 

சதரிந்திருத்தல். 

• துன்புறுத்துவடத இனங்கண்டு சகோள்தல். யோரோவது 

தன்டனத் துன்புறுத்துவதோக எண்ணினோல் அடதக் குறித்து 

(யார், என்ன, எப்தபாது, எங்தக, எவ்வைவு கோலமோக நபோன்ற 

விையங்கடையும்) புகோரளிக்கத் சதரிந்திருத்தல். 

குறிப்பு : இைர் நமலோண்டம 1 - 6 போகங்கள், சிங்கிதி சோரணர் மற்றும் 

குருடை சோரணர் நிகழ்ச்சித் திட்ைத்தில் உள்ைன. 
 

11.  நசமிப்பு - நசமிப்புக் கணக்கு 1 
 

• நசமிப்பின் முக்கியத்துவம் பற்றிய அறிடவயும், புரிதடலயும் 

சகோண்டிருத்தல் நவண்டும்.  

• தசமிப்புக் கணக்கு ஒன்றிளன ஆரம்பித்தல்  அல்லது இருக்கும் 

தசமிப்புக் கணக்கிளன பதாடர தவண்டும்.  
 

12.  ல்ல பழக்க வழக்கங்கள் 1 
 

• தினம் ஒரு நற்பசயல் பசய்தல் தவண்டும். குளறந்தது ஒரு பூச்சி 

ஒன்றிளன நீரிலிருந்து காப்பாற்றுதல் தபான்ற சிறிய 

விையமோகவும் அது இருக்கலோம். இவ்வோறோன விடயங்களை 

தினக்குறிப்தபட்டில் ஒரு வோக்கியத்டதயோவது சோரணர் எழுதி 

டவக்க தவண்டும். (குளறந்தது ஒவ்பவாரு வாரமும் 5 

நற்பசயல்கடையோவது பசய்தல் தவண்டும். இதளன சாரணர் 
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துருப்பிலிருந்து விலகிய பின்பும் கூை பசய்து வர தவண்டும். இது 

வாழ்நாள் பழக்க வழக்கமாக மாறும்.) 

 
 

சுய மதிப்பீடு - ஒவ்பவாரு இரவிலும் நித்திளரக்கு பசல்லும் முன் 

அன்ளறய நாளில் பசய்த நற்பசயல் பற்றி தயாசித்துப் பார்க்க 

தவண்டும். இன்று ஒரு நற்பசயல் பசய்யவில்ளலபயனின், நாளைய 

தினம் 2 நற்பசயல் பசய்ய முயற்சிக்க தவண்டும். 

 

வீட்டிலிருந்து பவளியில் பசல்லும் தபாது பபற்தறாரிளனக் கனம் 

பண்ணுதல் தவண்டும். அளவ தங்கள் ஒவ்பவாருவரினதும் கலாசாரம் 

மற்றும் சமயம் சார்ந்ததாக இருத்தல் தவண்டும். இச் பசயற்பாட்டிளன 
தமற்பகாள்வதற்கு பபற்தறார்கள் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் சாரணர் 
ஆசிரியரிளன அணுகி இது பதாடர்பான ஆதலாசளனகளைப் பபற 

தவண்டும். 
 

 

13. முதலுதவி 1 
 

• முதலுதவி வழங்க நவண்டிய கோரணங்கடை அறிந்திருத்தல். 
 

• சிறிய காயம் ஒன்றிளன சுத்தம் பசய்யவும், அதற்கு சிகிச்ளச 

வழங்கவும் பதரிந்திருத்தல். 
 

14. வனவியல் குறியீடுகள் 
 

• இளைஞர் சாரணியம் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

வனவியல் குறியீகள் பற்றித் பதரிந்திருப்பதுடன், தடைகளுைன் 

(குளறந்தது 500 மீற்றர் தூரத்திற்கு) சாரணர்களை பின்பற்றி 

நடக்கச் பசய்தல் தவண்டும்.
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மூன்று (03) மாத பயிற்சிக் காலம் 
 

 

• ஒருவர் தனது வயது 10 வருைங்களும் 06 மோதங்களும் 

ஆனதும் கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் இடணந்து 

சகோள்ைலோம். எவ்வோறோயினும், வயது 10 வருைங்களும் 02 

மோதங்களும் ஆனதும் கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் ஒருவர் 

இடணந்து சகோள்வதோயின் அவர் முன் உறுப்பினர் சசயல் 

முடறத் திட்ைத்டத பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். 

• தங்கத் தோரடகடய சவன்ற சோரணர்கள் 01 மோத கோல 

பயிற்சிக் கோலத்டத பூர்த்தி சசய்து போைத் திட்ைத்தில் 

தரப்பட்டுள்ை உரிய பரீட்டசகடை பூர்த்தி சசய்ததற்கோன 

சோன்றுகடை வழங்கி கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் சின்னம் 

சூட்டிக் சகோள்ை முடியும்.  

• சவள்ளித் தோரடகடய சவன்ற சோரணர்கள் 02 மோத கோல 

பயிற்சிக் கோலத்டத பூர்த்தி சசய்து போைத் திட்ைத்தில் 

தரப்பட்டுள்ை உரிய பரீட்டசகடை பூர்த்தி சசய்ததற்கோன 

சோன்றுகடை வழங்கி கனிஷ்ை சோரணர் துருப்பில் சின்னம் 

சூட்டிக் சகோள்ை முடியும்.  
 

 

▪    திறடம கோண் சின்னங்கள் - இல்டல 

▪    ந ர்கோணல் சசய்பவர் - சோரணர் தடலவர் 

▪    சீருடை – முழுளமயான சாரணர் சீருளட
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2. சாரணர் விருது 
 
 
 

1. இலங்டகயில் சாரணர் இயக்கம் 

• இலங்டகயில் சோரணர் இயக்கத்தின் வரலோற்டற சுருக்கமோகத் 

சதரிந்திருத்தல். 
 
 

2. ரேசியக் சகாடி ைற்றும் ரேசிய அடையாளங்கள் 
 

• ததசியக் பகாடியின் கட்டளமப்பு மற்றும் அதில் 

பவளிப்படுத்தப்படும் அளடயாைங்கள் பற்றிய அடிப்பளட 

அறிவிளனக் பகாண்டிருக்க தவண்டும். 

• ததசிய விளையாட்டு, ததசிய மலர், ததசிய மரம், ததசிய 

பறளவ மற்றும் அரச இலட்சிளன பதாடர்பான விடயங்கள் 

பற்றி பதரிந்திருக்க தவண்டும். 

 
 

3. சுகாதார விதிகள் 2 
 

• சுகோதோரத்தின் எளிய விதிகளை அறிந்து அவற்ளற 
நளடமுளறப்படுத்த நவண்டும். 

 

 

4. ேல்ல ரேக நிடல ைற்றும் பழக்க வழக்கங்கள் 
 

• பின்வரும் நிளலகளைப் பற்றி சரியாக புரிந்து பகாண்டிருக்க 

தவண்டும். 
 

o எழுந்து நிற்றல், இருத்தல், நடத்தல், சுளம ஒன்ளறக் பகாண்டு 

பசல்லுதல், உறங்குதல் மற்றும் பபாதுவான துடிநிளல. 
 

• பின்வரும் ஏற்றுக் பகாள்ளும் விடயங்களைப் பற்றி பதரிந்திருத்தல் 

தவண்டும். 
 

o உள்நை நுடழயும் முன் அனுமதி பபறல், பிறருக்கு உதவுதல், 

நன்றி பசலுத்துதல், மன்னிப்புக் தகாருதல், தாழ்ளமயாக நடந்து 

பகாள்ைல் நபோன்றடவ. 
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5. சபாது சுகாோரம் 1 

• புளகப்பிடித்தல், மது பாவளன, பவற்றிளல உமிழ்தல், தபாளதப் 

பபாருள் பாவளன மற்றும் துஷ்பிரதயாகம் ஆகியவற்றின் 

நமோசமோன விடைவுகடை விைங்கி டவத்திருத்தல். 

• குறிப்நபட்டில் அது பற்றிய தகவல்களை தசகரித்து ளவத்தல். 

• தபாளதப் பபாருள் துஷ்பிரதயாகம் சம்பந்தமான சுவபராட்டி 

தயாரித்தல் / தபாளதப் பபாருள் துஷ்பிரதயாகம் பதாடர்பான 

விழிப்புணர்வு பற்றி 5 நிமிடம் தபசத் பதரிந்திருத்தல் / 200 

பசாற்களைக் பகாண்ட கட்டுளர அல்லது 4 வரிகளைக் பகாண்ட 

கவிளத எழுதுதல் / நபோடதப் சபோருள், மதுபோனப் போவடன 

சவற்றிடல சமல்லுவதற்கு எதிரோன ஒரு சிறிய ஓவியம் வடரதல்  

அல்லது ஒரு நாடகம் நடிக்கத் பதரிந்திருத்தல். (இவற்றில் ஏதோவது 

ஒன்டறச் சசய்யத் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும்.) 

 

6. சகாடிளய ேயார் சசய்ேல் / பைக்க விைல் 

• பகாடிளய ஏற்றிப் பறக்க விடவும், உளடத்துப் பறக்க விடவும் 

பதரிந்திருத்தல். 

 

7. பிரரேசத்டேப் பற்றி சேரிந்திருத்ேல் 1 

• சாரணனின் வீடு அளமந்திருக்கும் இடத்திலிருந்து ½ கி.மீ 

சுற்றைவில் காணப்படும் இடங்கள் பற்றி பதரிந்திருப்பதுடன், 

முக்கிய இடங்களை சதரிந்திருக்க தவண்டும். 

• பதரியாத நபர் ஒருவருக்கு தனது வதிவிடத்தில் இருக்கும் 

முக்கியமான இடங்களுக்கு பசல்வதற்கான வழிகள் பற்றி 

தூரத்டதயும், திடசகடையும் சுட்டிக் காண்பிக்க தவண்டும். 

 

8. சவளிக்கள சசயற்பாடு 
 

•   பின்வரும் இரண்டு பசயற்பாடுகளில் ஈடுபடல் 

o இயற்ளக பற்றிய ஆய்வுப் பயணம் 

o பறளவகளை அவதானித்தல் 

o பதால்பபாருள் / புராதன இடபமான்ளறப் பார்ளவயிடல் 

o அணியினால் ஒழுங்கு பசய்யப்பட்ட ஒரு  ோள் நளடபயணம் 

o இடவ நபோன்ற ஏதோவது பிற சசயற்போடு 

 

• தமற்படி விடயங்களை சுயகுறிப்பு புத்தகத்தில் குறிப்பிடுதல் 

தவண்டும். 
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9. நிடலத்ேன்டைக்கான சூழல் பாதுகாப்பு 

• இரசாயன உர பூச்சிக்பகால்லிகள், களைக்பகால்லிகள் 
தபான்றவற்ளறப் பயன்படுத்துவதன் தமாசமான விளைவுகளைப் 

புரிந்து பகாள்தல். 

• அளதப் பற்றிய தகவல்களை தசகரித்து சாரணர் தடலவருக்கு 

வாய்பமாழி அறிக்ளக பசய்தல். 

• வீட்டிநலோ, போைசோடலயிநலோ தசதனப் பசளைத் தயாரிப்பதற்குத் 

ததளவயான அடிப்பளடடய விைங்கிக் சகோள்ைல். 

• மரம் / கோய்கறிகள் நடுதல் மற்றும் அவற்ளறப் பராமரித்தல். 
சோரணரோல் தயோரிக்கப்பட்ை நசதனப் பசடைடய பயிருக்கு இடுதல் 

மற்றும் பயிர்கடைப் போதுகோத்தல். 
 

   10. இைர் ரைலாண்டை 8 (Safe from Harm) 

• ஒரு இடைய சோரணருக்கு அவருடைய சபற்நறோடரத் சதோைர்பு 

சகோள்ை உதவுதல். 

• அவசர அம்பியூலன்ஸ் சதோடலநபசி இலக்கம் மற்றும் அவசர 

சபோலிஸ் சதோடலநபசி இலக்கம் ஆகியவற்டற அறிந்திருத்தல். 

• அன்றோை வோழ்க்டகக்குத் நதடவயோன போதுகோப்பு  ைவடிக்டககள் 

குறித்து அறிந்திருத்தல். 
 

சில உதோரணங்கள் -  

o சுவரில் அல்லது மதிலில் ஏறுதல் 

o ச ருப்புைன் விடையோடுதல் 

o கூர்டமயோன சபோருட்கள் 

o உயரமோன இைங்களில் விடையோடுதல் 

o ஆறுகள், ஓடைகள், நீச்சல் தைோகங்களில் போதுகோப்போக  ைந்து 

சகோள்ைல்.  

o சதரு  ோய்கள், போம்புகள், நுைம்புகள் நபோன்றவற்றிலிருந்து 

எவ்வோறு  ம்டமப் போதுகோத்துக் சகோள்வது என்படத 

அறிந்திருத்தல்.  

• போதுகோப்பு சதோைர்போன பல வித விையங்கடை அறிந்திருத்தல் 

(போலியல், உைல் ரீதியோன, உை ரீதியோன, உணர்வு ரீதியோன, 

இடணயம், சதோடலநபசி நபோன்றடவ.) இடவ ஒவ்சவோன்று 

குறித்தும் உதோரணங்கடைத் தரக் கூடியதோக இருத்தல்.   
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• சோரணர் தனக்நகோ அல்லது நவசறோருவருக்நகோ நிகழும் 
துஷ்பிரநயோகங்கள் அல்லது சதோந்தரவுகள் குறித்து புகோர் அளிக்கும் 

விதங்கடை அணியிைம் விைக்கக் கூடியதோக இருத்தல்.  

• வழி தவறினோல் என்ன சசய்ய நவண்டும் என்படத அறிந்திருத்தல். 

 
11. முடிச்சுக்களும் குடலவுத்ேடை வரிச்சும் 2 

 

• பின்வரும் முடிச்சுக்கடை சைரமாகக் ளகயாைத் பதரிந்திருப்பதுடன், 

அவற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றி முழுளமயாகத் பதரிந்திருக்க தவண்டும். 

 

o சசம்பைவன் முடிச்சு (Fisherman’s Knot) 

o பண்டியிலுப்போன் பரன் முடிச்சு (Man harness Knot) 

o மர முடிச்சு (Timber Hitch) 

o கழுத்துப் பட்டை முடிச்சு (Tie Knot) 

 

• பின்வரும் மூன்று கட்டுக்கள் பற்றி பதரிந்திருப்பதுடன், அவற்றின் 

பயன்பாடுகள் பற்றி பதரிந்திருக்க நவண்டும். 

 

o சதுரக் கட்டு (Square Lashing) 

o முக்நகோணக் கட்டு (Diangual Lashing) 

o கத்தரிக் கட்டு (Sheer Lashing) 

 

12. முன்நனாடி வழியாக்கல் 1 
 

• Trestle (பால கட்டுமானம்) மற்றும் பகாண்டு பசல்லக் கூடிய பகாடிக் 

கம்பம் ஒன்றிளன தயார் பசய்யத் பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். 

• கயிற்றின் போகங்கள் பற்றிய அறிவிளனப் பபற்றிருத்தல். 
 
 

13. திளசகாட்டி மற்றும் வளரபடங்கள் 1 

• கோந்தத் திளசகாட்டியின் பயன்பாடு பற்றிய அடிப்பளட அறிவும், 

திடசகோட்டியில் கோட்ைப்பட்டிருக்கும் 16 திளசகள் பற்றியும் 

பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். (உதோரணம் - வைக்கு, வைகிழக்கு…) 

• வளரபடம் பதாடர்பான பின்வரும் விடயங்கள் பற்றி விபரிக்கத் 

பதரிந்திருத்தல் தவண்டும்: 

o வளரபடத்தின் முக்கிய கூறுகள் 

o வளரபடத்திலுள்ை குறியீடுகள் 

• புவியிைங்கோட்டிடய (GPS) பயன்படுத்துவது குறித்து விைங்கியிருத்தல். 
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14. B.P. உடற்பயிற்சி 
 

• சாரணியத் தந்ளத தபடன் பவல் அவர்கைோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை 6 

வளகயான உைற்பயிற்சிகடையும் பதரிந்திருப்பதுடன், தினமும் 

அதளன தவறாமல் பசய்து உடல் ஆதராக்கியத்ளதப் தபணுதல் 

தவண்டும். 
 
 

15. புலனுணர்வு பயிற்சி 
 

• கிம்ஸ் விளையாட்டு 
 

o 24 வளகயான வித்தியாசமான பபாருட்களை ஒரு நிமிடம் 

காட்சிப்படுத்தி பின்னர் அதளன ஞாபகப்படுத்தி எழுத 

தவண்டும். இதில் குளறந்தது 18 பபாருட்களையாவது 03 

நிமிைங்களுக்குள் சரியாக குறிப்பிை தவண்டும். 

o ஒன்டறப் போர்த்துணரோமல் வோசடன, சதோடுடக, சுடவ 

மற்றும் நகட்ைல் நபோன்றவற்டறக் சகோண்டு உணர்தல். 

16. சபாதுவான ைரங்கள் பதிளனந்து 
 

• பபாருைாதார மற்றும் ததசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 15 

மரங்கடை இனங்கோணத் சதரிந்திருத்தல். 

• அந்த மரங்கள் இருக்கும் இைங்கடைக் குறிப்பிைல்.  

• அவற்றின் சிறப்பம்சங்கள், இளலயின் பபாதுவான வடிவங்கள், 

அவற்றின் பயன்பாடுகள் மற்றும் விஞ்ஞானப் பபயர்கள் 

என்பவற்டற அறிந்திருப்பநதோடு பிரத்திதயக குறிப்நபட்டுப் 

புத்தகத்தில் குறித்து ளவத்திருக்க தவண்டும். 
 
 

17. துடினத் ேன்டையும் ேல்ல கட்ைடளகளும் 2 
 

• அணியுடன் தசர்ந்து குளறந்தது 100 மீற்றர் தூரமாவது அணி நளட 

பசய்ய தவண்டும். 

• அணியுடன் இளணந்து ந ரம் குறித்தல், அணிவகுப்பு மற்றும் 

தண்ைத்துைன் ஆன அணிவகுப்பு நபோன்றவற்டற தமற்பகாள்ைத் 

சதரிந்திருக்க தவண்டும். 
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18. முதலுதவி 2 
 

• D.R.A.B.C. ஆகிய சசோற்கள் குறிப்பிடுபவற்டற விைக்கத் சதரிந்திருத்தல் 

நவண்டும். (உதோரணம் D - Danger, R- Response, A- Airway clear, B - Breathing, 

C - Circulation) 

• சுயநிடனவு அற்று இருப்பவடர எவ்வோறு மீட்பு நிடலக்கு சகோண்டு 

வருதல் என்பது பற்றி சதரிந்து இருத்தல். 

• C.P.R எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது என்பளத விைக்கி, முடிந்தால் ஒரு 

ஆளுயர சபோம்டமடயப் பயன்படுத்தி பயிற்சி பசய்தல். சோதோரண 

ஒருவருக்கு CPR பயிற்சி சசய்ய முடியோது. 

• காயத்திற்கு உட்பட்டவளர மற்றுசமோருவர் உதவியுைன் தூக்கிச் 

சசல்லும் 03 முளறகடை சசய்து காட்டவும். அத்நதோடு தீயளணப்பு 

தூக்கு மூலம்  தூக்கி பசல்லும் முளறளய சசய்து காண்பிக்கவும். 

 

19. தகவல் மதாழில்நுட்ப அறிவு 1 
 

• கணினியுைன் இடணக்கப்பட்டுள்ை உள்ளீடு/சவளியீடு உபகரணங்கள் 

குறித்த அடிப்படை அறிவு. 

• கணினியின் அடிப்படை பயன்போடு குறித்த அறிவு 

• அடிப்படை தகவல் நசமிப்பு வழிமுடறகள் குறித்த அறிவு 

20.  மதாடர்புள்ள மமாழிகளில் நதர்ச்சி 1 
 

• சோரணரின் சமோழி தவிர்ந்து (சிங்கைம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய 

சமோழிகளில்) இரண்டு சமோழிகளின் அகரவரிடசகடைக் கற்றுக் 

சகோள்ைல். 

▪ மூன்று சமோழிகளிலும் அன்றோை வோழ்க்டகயில் பயன்படுத்தப்படும், 

குடறந்தது 15 சசோற்கடைக் கற்றுக் சகோள்ைல். 
21. ேல்ல பழக்க வழக்கங்கள் - 2 

▪ அணியுைன் இடணந்து ஒரு சிறிய அைவிலோன சமூக தசளவ 

பசயற்திட்டத்ளத நளடமுளறப்படுத்த தவண்டும். இது 

பாடசாளலயில் அல்லது பவளிப்புறத்தில் நடாத்தப்படலாம். இச் 
பசயற்திட்டம் குளறந்தது ஒரு மணித்தியாலத்துக்குக் குளறயாத 
வளகயில் அளமய தவண்டும். 

▪ தனது பிரத்திதயக தினக் குறிப்தபட்டுப் புத்தகத்தில் 5 வசனங்களுக்குக் 

குளறயாமல் அறிக்ளகயிடல் தவண்டும். தமலும் இச் பசயற்திட்டம் 
பதாடர்பான நிழற்படங்களை தனது பிரத்திதயக தினக் குறிப்தபட்டுப் 

புத்தகத்தில் ஒட்டி அல்லது வளரந்து பகாள்ைலாம். 
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22. இரண்டு இரவுப் பாசளை 
 

▪ குளறந்தது இரண்டு இரவுப் பாசளற (கூைோரம்) அனுபவத்டதக் 

சகோண்டிருப்பதுடன், அளவ பதாடர்பான முழு விபரங்களும் 

பிரத்திதயக குறிப்நபட்டுப் புத்தகத்தில் குறித்து ளவத்திருக்க 

தவண்டும். 

▪ பாசளற நடத்தும் இடம் போதுகோப்போனதோக இருப்பநதோடு அதற்கு 

பபற்தறார், சாரணர் தடலவர், அதிபர் தபான்றவர்களின் அனுமதி 

பபறப்பட தவண்டும். 

▪ விறகு மற்றும் 2 தீக்குச்சிகளை மட்டும் உபதயாகித்து தீ மூட்டி தனது 

அணிக்கு ததநீர் தயாரிக்க தவண்டும். 

 

23. ஒரு ோள் ேடை பயணம் 12 கி.மீ 

 

• 4 சாரணர்களுக்கு தமற்படாத குழுவாக தசர்ந்து நளடபயணம் ஒன்ளற 

தமற்பகாள்ை தவண்டும். நான்கு தபரும் இவ்விரண்டு தசாடிகைாக 

பசல்ல தவண்டும்.  

• இது சாரண ஆசிரியரினால் ஒழுங்களமக்கப்படுவநதோடு எழுதப்பட்ை 

அறிவுறுத்தல்கள் பங்குபற்றவர்களுக்கு வழங்கப்பை நவண்டும்.  டை 
பயணத்தின் நபோது பின்பற்ற நவண்டியடவ குறித்து 

அறிவுறுத்தல்களில் அைங்கியிருக்க நவண்டும். 

▪ இதன் தபாது சாரணர்கள் தங்களுக்குத் ததளவயான பயணப் பபாதி, 

உணவு மற்றும் முதலுதவிப் பபாருட்கள் என்பவற்ளறக் பகாண்டு 

பசல்ல தவண்டும். 

▪ இரவுத் தங்கல் அற்ற நளடபயணமோக இது அடமய நவண்டும். 

▪ சபற்நறோரிைமும், போைசோடல நிர்வோகத்திைமும் உரிய அனுமதிடய 

முன்நப சபற்றுக் சகோள்ை நவண்டும். 

▪ நளடபயணத்தின் பின்னர், அப் பயணத்தில் என்ன  டைசபற்றது 

என்பது குறித்து சாரணர்கள் தனித்தனியாக சோரணர் தடலவரிைம் 

வாய்மூல அறிக்ளக ஒன்ளற சமர்ப்பிக்க தவண்டும். 

▪ இதுதவ குழுச் சாரணர் விருதிற்குரிய இறுதி பசயற்பாடாக அளமய 

தவண்டும். 
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24. கடற்சாரணர் மற்றும் வான்சாரணருக்கான நிபந்தளனகள் 

• இந்த நிபந்தடனகள் 1 - 23 குறிப்பிைப்பட்டுள்ைவற்றுக்கு 

நமலதிகமோனடவ. 

 

கடற் சாரணருக்கான நிபந்தளனகள் 
 

▪ பின்வரும் கப்பலின் போகங்கள் குறித்து விைக்க நவண்டும். "Aft" , 

"Fore Castle" , "Port side", "Starboard Side"  

▪ கடற்பளடயினரால் ஒலிப்பு முடற சோர்ந்த அகர வரிடச எழுத்துக்கள் 

ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பளத விைக்க நவண்டும். 

 
வான் சாரணருக்கான நிபந்தளனகள் 

 

▪ பின்வருபடவ குறித்து புரிந்து சகோண்டு சோரணர் தடலவரிைம் விைக்க 

நவண்டும்.   
a) Fuselage b) Tail  c) Main plane d) Port and Starboard 

▪ “Ground Speed” மற்றும் “Air Speed” ஆகியவற்றுக்கிடையிலோன 

நவறுபோட்டை விைக்குவநதோடு புறப்பைவும், தடரயிறங்கவும் கோற்று 

எவ்வோறு பயன்படுகிறது என்படதயும் விைக்க நவண்டும். 

 

 பயிற்சிக் காலம்  ஆறு (6) ைாேங்கள் 

 

▪ அங்கத்துவ சின்னத்டத சவன்ற பிறகு ஒரு அணியில் குடறந்தது 06 

மோத பயிற்சிக் கோலத்டதக் சகோண்டிருக்க நவண்டும். 

▪ உலக சோரண சசயற்குழு அடமப்புக்கு (WOSM) வருைோந்த 

அங்கத்துவக் கட்ைணத்டதச் சசலுத்த நவண்டும். 

▪ ஒரு தனிப்பட்ை குறிப்நபட்டுப் புத்தகத்டத (Personal Log Book) 
சதோைர்ந்தும் நபணி வருவநதோடு அணி குறிப்நபட்டுப் புத்தகத்டதயும் 

(Patrol Log Book) நபணுவதற்கு உதவ நவண்டும். 
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திைளமகாண் சின்னங்கள் 

 

▪ சோரணர் 3 கட்ைோய திறடமகோண் சின்னங்கடை சவல்ல நவண்டும். 
 

o மகிழ்ச்சிகரமோன  குடும்பம் .  

o ஏளனய இரண்டும் பபாது தசளவ மற்றும் பாசளறக் களல 

ஆகிய பிரிவுகளிலிருந்து அல்லோமல் நவறு பிரிவுகளிலிருந்து 

நதர்ந்சதடுக்கப்பை தவண்டும். 

▪ சோரணர்கள் கட்ைோயமோன 03 திறடமகோண் சின்னங்களுக்கு 

நமலதிகமோக,  06 சின்னங்கள் பபறலாம். ஆனால் அடவ பபாது தசளவ 

மற்றும் பாசளறக் களல பிரிவுகள் அற்றதாக இருத்தல் தவண்டும். 

▪ கடற் சாரணர்கள் தங்கைது கடற் சாரணர் பிரிவிலும், வான் 
சாரணர்கள் தங்கைது வான் சாரணர் பிரிவிலும் இவற்றுள் ஒரு 

சின்னத்திளனப் பபறலாம். 

▪ ஒரு சாரணன் தனது மாவட்ட சாரணர் விருதிற்கான பசயற்பாடுகளை 
கனிஷ்ட சாரணர் பிரிவில் ஆரம்பித்து பின்னர் சிதரஷ்ட சாரணராக 
இவ்விருதிளன பவல்லும் தபாது கனிஷ்ட சாரணனாக இருக்கும் 
தபாது பவன்ற திறளமகாண் சின்னங்களும் தகுதிகைோக ஏற்றுக் 

சகோள்ைப்படும். (உதோரணமோக,சில சோரணர்கள் தமது வயதிற்கு 

ஏற்றாற்தபால் கனிஷ்ை சோரணரோகவும், சிநரஷ்ை சோரணரோகவும் உரிய 

திறளமகாண் சின்னங்களிளன பவன்றிருக்கலோம்.)  

  
▪   ஆரம்பிப்பதற்கோன வயது 10 ஆண்டுகளும் 09 மோதங்களும்  

▪ நிடறவு சசய்வதற்கோன குடறந்த வயது  11 ஆண்டுகளும், 

03 மோதங்களும் 

▪ பயிற்சிக் கோலம் குடறந்தது – 06 மோதங்கள் 
 

▪   18 வயதுக்கு முன்னர் நிளறவு பசய்ய  நவண்டும். 

▪ ந ர்கோண்பவர் - சோரணர் தடலவர் / குழு சோரணர் தடலவர் 
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3. பிரதம ஆளணயாளர் விருது 
 

1. நசமிப்பு -  நசமிப்புக் கணக்கு 2 
 

• அங்கத்துவ சின்னத்தின் நபோது ஆரம்பிக்கப்பட்ை நசமிப்புக் 

கணக்கு, சதோைர்ந்தும் நபணப்பட்டு வருவடதக் காண்பித்து 

உறுதி பசய்தல் தவண்டும். 
 

2. கடல ைற்றும் சபாழுதுரபாக்குகளில் திைடைகள் 1 
 

• பின்வரும் பபாழுதுதபாக்குகளில் ஏநதனும் ஒன்றிலாவது 

ஈடுபட்டிருக்க தவண்டும். தமலும் அளவ பதாடர்பான 
விடயங்கள் பற்றி சாரணர் தடலவருக்கு விைக்கமளித்து 

திருப்திப்படுத்தல் தவண்டும். பாட்டுப் பாடுதல், இளசக் கருவி 

ஒன்றிளன மீட்டுதல், நடனம், நடிப்பு, வளரதல், வர்ணம் 

தீட்டுதல், சிளல பசதுக்குதல், கிரோஃபிக் வடிவடமப்பு, 

கோசணோலி சசதுக்குதல், இடசயடமப்பு, அனிநமஷன், பவர் 
சபோயின்ட் வழங்கல்கள் அல்லது நவநறநதனும் 

சபோழுதுநபோக்கோக இருக்கலோம்.  (சோரணர் தோன் பதரிவு பசய்த 
பபாழுதுதபாக்குகள் பதாடர்பாக உரிய பிரிவில் சபற்றுக் 

சகோண்ை சான்றிதழ்களைக் காட்ட முடியும்.) 
 

3. முடிச்சுக்களும் குடலவுத்ேடை வரிச்சும் 

• பின்வரும் முடிச்சுக்கடை ளகயாைத் பதரிந்திருப்பதுடன், 

அவற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றி முழுளமயாகத் பதரிந்திருக்க 

தவண்டும். 

 
o தீயளணப்தபான் நாற்காலி முடிச்சு  Fireman’s Chair Knot 

o  உருட்டுதல்  தடை  வரிச்சு    Rolling Hitch 

o  இரட்ளடத் துணிக்கட்டு    Double Sheet Bend 

o  சுருக்கு வளையக்கட்டு    Bowline on a Bight 

o  வழிப்தபாக்கன் முடிச்சு    Highwayman’s Hitch 

o  மாலுமிகள் குளலவுத்தளட வரிச்சு  Sail maker’s whipping
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4. தீப் பற்ை டவக்கும் முடைகள் 
 

• திரவப் பபற்தறாலிய அடுப்பிளனப் பயன்படுத்தவும், 

பராமரிக்கவும் பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். 

• தமலும், அதன் ஆபத்துகடையும், பாதுகாப்பாக ளகயாைவும் 

பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். 

• பின்வரும் தீப் பற்றளவக்கும் முளறகள் பற்றித் பதரிந்திருத்தல் 

தவண்டும். 
 

o பிரதித் தீ      Altar Fire 
 

o நட்சத்திரத் தீ     Star Fire 
 

o முக்காலித் தீ     Tripod Fire 
 

o தூக்குத் தீ      Crane Fire 
 

o மறுதலிப்புத் தீ     Reflector Fire 
 

o பாதுகாப்பான பள்ைத்தாக்குத் தீ  Trench Fire 
 
 

5. முன்நனாடி வழியாக்கல் திட்டம் 2 
 

• சாரணியத்திலுள்ை முன்தனாடி வழியாக்கல் பதாடர்பான அறிளவக் 

பகாண்டிருக்க தவண்டும். 

• ததளவயான திறளமயிளனக் பகாண்டு பசயற்திட்டத்தில் பங்கு 

பகாள்ைல் தவண்டும். 

• கயிறுகளின் சவவ்நவறோன வடககடை அறிந்திருத்தல் நவண்டும். 

• கயிறுகடை பரோமரித்தல், போதுகோத்தல், கைஞ்சியப்படுத்தல் 

என்படவ பற்றி அறிந்திருத்தல் நவண்டும். 

• சோரணியத்திலுள்ை முன்நனோடி வழியோக்கல் திட்ைத்தின் 
அடிப்படை கட்ைடமப்புகடைக் கட்ைத் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும். 

(முக்கோலி, போல கட்டுமோனம் (Trestle), 'A' frame நபோன்றடவ.) 

• பாசளற மற்றும் மாவட்ட ஒன்று கூடலின் தபாது கூடாரத்திற்குரிய 
வாசல் மற்றும் ஏளனய கட்டளமப்புக்கள் அளமப்பதில் 

பங்குபற்றியிருக்க தவண்டும். 
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6. அடிச்சுவடுகள் 

•   'இளைஞர்களுக்கான சாரணியம்' என்ற புத்தகத்தில் 

காணப்படும் மனிதனின் கோல் தைம் / சப்போத்துத் தைம் / 

விலங்கு அல்லது பறடவயின் கோல்தைங்கள் ஆகியவற்டறக் 

கண்டுபிடிக்கத் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும். 

• வித்தியாசமான தளரத் ததாற்றங்களில் மாறுபட்ட பாத 

அடிச்சுவடுகளைக் கண்டறிவதுைன் அளவ பற்றிய பின்புலங்களை 

ஊகிக்கக் கூடிய தன்ளம காணப்பட தவண்டும். 

•   பிைோஸ்ைர் ஒஃப் பரிடைப் பயன்படுத்தி விலங்கு அல்லது 

பறடவயின் கோல்தைங்கடை வோர்ப்சபடுக்க நவண்டும். 

• இடைஞர்களுக்கோன சோரணியம் புத்தகத்தில் காணப்படும் 

அடிச்சுவடுகள் பற்றியும், தீப்பாசளறக் களத இலக்கம் 12 ஐப் பற்றி 

அறிந்திருப்பதுடன், உரிய அறிவிளனப் பபற்றிருக்க தவண்டும். 
 

  7. திளசகாட்டி மற்றும் வளரபடங்கள் 2 

• பின்வரும் விடயங்கள் பற்றி விபரிக்கத் பதரிந்திருத்தல் தவண்டும்.  
 

o வளரபடம் ஒன்றிளன ஒழுங்களமத்தல். 

o பாளகமானிளயக் பகாண்டு (திளச காட்டியின் அல்லது GPS  

    சதோழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன்) பருமட்டான வளரபடம்  

    ஒன்றிளன அளமக்கத் பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். 

 

           8. உயரம், அகலம் ைற்றும் நிடை என்பவற்டை அளவிடல் 

• நவறு உபகரணங்கள் இல்லோத சந்தர்ப்பத்தில் அைவிைல்கடை 

நமற்சகோள்ைப் பயன்படுத்தும் விதமோக சோரணர் தனது விரல்கள், 

ளக, பாதம் நபோன்றவற்றின் நீைங்களை பதரிந்து ளவத்திருத்தல் 

தவண்டும். 

• நிழளலக் பகாண்டு, 10:1 முளற மூலமும், மற்றுபமாரு முளற 

மூலமும் உயரத்ளத அைவிைத் பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். 

• முக்தகாண முளற மற்றும் பநப்தபாலியன் முளற மூலம் நீைங்களை 

அைவிடத் பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். 

•     (சோரணரோல் கஷ்ைப்பைோமல் உயர்த்தக் கூடிய அைவோன) 

நிளறகளை அண்ணைவாக மதிப்படத் பதரிந்திருத்தல் 

நவண்டும்.
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9. வித்தியாசமான ஆயுதங்களின் பயன்பாடு 

• பின்வரும் ஆயுதங்களைப் பாதுகாப்பாகக் ளகயாைவும் 

பராமரிக்கவும் பதரிந்திருத்தல் தவண்டும்.  

ளகக் தகாடரி, ரம்பம் (டக வோள்), கத்தி, சுத்தியல், சம்மட்டி 

நபோன்றடவ. 
10. மபாதுவான பைளவகள் பத்து 

 

• சாரணன் வசிக்கும் சூழலில் வாழும் பத்து வளகயான பறளவகளை 

அவதானித்து அளதப் பற்றிக் குறிப்பபடுக்க தவண்டும். 

• நிறம், உருவ அளமப்பு, சத்தம், பசயற்பாடுகள், முட்ளடயின் நிறம், 

பாதத்தின் அளமப்பு, வாலின் தன்ளம தபான்றவற்டற 
அவதோனித்து பிரத்திதயக குறிப்தபட்டுப் புத்தகத்தில் குறிப்பிடல் 

தவண்டும். 
 

11. நீச்சல்  / மாற்று திைளமகள் 
 

• 50 மீற்றர் நீந்தத் பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். அல்லது விளையாட்டு 

வீரன் / சிதரஷ்ட விளையாட்டு வீரன் அல்லது விவசாயம் / ஆய்வு / 
கல்வி  பிரிவிலிருந்து ஒரு தளகளமச் சின்னத்திளனப் பபறல் 

தவண்டும். 
o வோன் சாரணர்கள் விமான வீரன் பிரிவில் சின்னம் பபறலாம் 

 
o கைற்சாரணர்களுக்கு இந்த வோய்ப்பு இருக்கோது. அவர்களுக்கு 

நீச்சல் கட்ைோயமோக்கப்பட்டுள்ைது.   

 

12. துடினத் ேன்டையும் ேல்ல கட்ைடளகளும் 3 
 

• அணியுடன் தசர்ந்து கண்கடை ந ரோக டவத்துக் சகோண்டு வணக்கம் 

சசலுத்தியவோறு, குளறந்தது 200 மீற்றராவது அணி நளட பசய்ய 

முடியுமோக இருத்தல். 

• நதசிய / மோவட்ை / குழு / துருப்பு விருந்தினர் ஒருவடர வரநவற்க   

போதுகோப்பு மரியோடத / போடத அணி வரிடச அணியில்   

பங்குபற்றுதல். 

 
13. மபாது சுகாதாரம் 2 

 

• அணியுடன் இளணந்து புளகத்தல், மது பாவளன மற்றும் 

தபாளதவஸ்துத் துஷ்பிரதயாகம் தபான்றவற்றிற்கு எதிரான 

பசயற்திட்டம் ஒன்றில் ஈடுபட தவண்டும். 



இளைஞர்களுக்கான நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2021 
  

36 

 

 

14. வீதி சமிக்ளஞகள் 

• வீதிப் தபாக்குவரத்து ஆளணக் குழுவினால் 

அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ை வீதி சமிக்ளஞகள் பற்றி 

அறிந்திருப்பதுடன் அதளனப் பின்பற்றத் பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். 
 

15. தகவல் மதாழில்நுட்ப அறிவு 2 

• Word processing மற்றும் spreadsheets ஆகியடவ பற்றிய அடிப்படை 

அறிடவக் சகோண்டிருத்தல். 

• சாரணர் தடலவருடன் இளணயப் பாவளன பதாடர்பான நன்ளம, 

தீளம மற்றும் இடணயப் போவடனடயப் போதுகோப்போக டகயோள்வது 

பதாடர்பாக கலந்தாதலாசித்தல். 
 

16. வசிக்கும் சூழளலப் பற்றி அறிந்திருத்தல் 2 

• சாரணர் தான் வசிக்குமிடத்திலிருந்து ஒரு கிதலா மீற்றர் 
சுற்றைவிலுள்ை இடத்திளன பருமட்டாக வளரயத் பதரிந்திருத்தல் 

தவண்டும். அதில் குளறந்தது 10 முக்கிய இடங்கள் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்க தவண்டும். (சோரணர் திடசகோட்டியின் 
உதவிநயோடு திடசகடைக் குறிப்பிடுவநதோடு அவற்றின் 
துல்லியத்டதப் பரிசீலிக்க கூகுள் வடரபைத்டதயும் 

பயன்படுத்தலோம்.) 
 

17. சாரணியத்தின் இலக்கு 

• இலங்டக சோரணர் சங்கத்தின் இலக்கு / குறிக்நகோள் பற்றி எழுதநவோ 

அல்லது விபரிக்கநவோ சதரிந்திருத்தல் நவண்டும். 

• உலக சாரணர் அளமப்பு பசயற்பாடு மற்றும் அவற்றின் இலக்கு 

பற்றி எழுததவா அல்லது விபரிக்கதவா பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். 

 

18. முதலுதவி 3 
 

• பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் முதலுதவி பசய்யத் பதரிந்திருத்தல் 

தவண்டும். அதிர்ச்சி, மயக்கம், மூக்கால் குருதி வடிதல், பூச்சி 

மற்றும் விலங்குக் கடி, சிறிய பவட்டுக்கள், எரிகாயங்கள், நீரில் 

மூழ்குதல், திடீர் தீ விபத்திளன கட்டுப்படுத்தல், மின்னியல் 

காயங்கள்.  

• இதய நுளரயீரல் மீள் உயிர்ப்பிக்கும் பசயற்பாடுகள், உபகரணம் 

என்ன என்படத அறிந்திருத்தல். 
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19. இைர் ரைலாண்டை 9 

• வழி தவறிய பிள்டைசயோன்றுக்கு அதன் சபற்நறோடரத் சதோைர்பு 

சகோள்ைச் சசய்வதன் மூலம் உதவக் கூடியதோக இருத்தல். 

• நீங்கள் சிக்கசலோன்றுக்குள் சிக்கியிருப்படத எவ்வோறு நவசறோருவரிைம் 

எடுத்துடரப்பீர்கள் (என்ன, எங்நக, எப்நபோது, எவ்வைவு, ஏடனய உரிய 

விபரங்கள்) 

• அவசர அம்பியூலன்ஸ் பதாளலதபசி இலக்கம், அவசர பபாலிஸ் 

பதாளலதபசி இலக்கம், தீயடணப்பு நசடவ சதோடலநபசி இலக்கம் 

ஆகியவற்ளற அறிந்திருத்தல். 

• சோரணர், போைசோடலயின் அவசர கோல  டைமுடறகள் குறித்து 

அறிந்திருத்தல். 

• வீட்டில் அவசர நிடலடமகடைக் டகயோைத் சதரிந்திருத்தல். 

• ஆபத்தான நடத்ளத என்ன என்பதற்கும் துருப்பில் உள்ை மற்ற 
சாரணர்கைால் ஆபத்தான நடத்ளதளயத் தடுக்க என்ன பசய்ய முடியும் 
என்பதற்கும் உதோரணங்களுைன் விரிவாக விைக்கக் கூடியதோக இருத்தல். 

 
 

20. சூழல் பாதுகாப்பு  டவடிக்ளககள் 
 

• சூழளலப் பாதுகாத்தலிலுள்ை 5R முளறளயக் கற்று, அடவ சதோைர்போன 
தகவல்கடைத் திரட்டி வோய்மூலமோக விபரிக்கத் சதரிந்திருத்தல் 

தவண்டும். 

o Refuse - மறுத்தல் - ததளவயற்ற வளகயில் பபாருட்களை சுற்றுதல், 

அநாவசிய துண்டுப் பிரசுரங்கள், சபோலிதீன் டபகள் நபோன்றடவ.   

o Repair - சரி சசய்தல் - ஆடைகள், இலத்திரனியல் உபகரணங்கள் 

நபோன்றடவ. 

o Reduce - குடறத்தல் - வீணோக்குதல், கட்டாயமாகத் ததளவப்படும் 

பபாருட்களை மட்டும் வாங்குதல். 

o Reuse - மீள் பாவளனக்குட்படுத்தல் - பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டாவது 

முளறயாகப் பயன்படுத்தக் கூடிய பபாருட்களை வாங்குதல், தங்கைால் 

பயன்படுத்த முடியாத பபாருட்களைக் பகாடுத்தல்.  

o Recycle மீள் சுழற்சிக்குட்படுத்தல் - பபாருட்களை வாங்கும் பபாழுது 
மீள் சுழற்சிக்குட்படுத்தக் கூடிய வளகயில் உள்ை பபாருட்களை மட்டும் 

வாங்குதல், அதளன ததளவப்படும் தபாது மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்தல். 
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21. மதாடர்புள்ள மமாழிகளில் நதர்ச்சி 2 
 

• சோரணரின் சமோழி தவிர்த்து ஏடனய இரண்டு சமோழிகளில் (சிங்கைம், 

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்) 20 எளிய வோக்கியங்கடை உருவோக்குதல். 

 

22. புதிய ஒரு உறுப்பினளர அறிமுகப்படுத்துதல் 

• சோரண இயக்கத்துக்கு புதிய ஒரு உறுப்பினடர அறிமுகப்படுத்துதல். 
 

23. இரண்டு இரவுப் பாசளைகள் 

• வோர இறுதிசயோன்றில் (அணியுைன் அல்லது துருப்புைன் இடணந்து) 
இரண்டு இரவுகள் சகோண்ை போசடறயில் பங்சகடுத்து அடதப் பற்றிய 

குறிப்புகடை குறிப்நபட்டில் எழுத நவண்டும். 
      

24. மாவட்ட சாரணர் ஆளணயாளர்  ளட பயணம் (22 கி.மீ ேடைபயணம் 

மற்றும் ஒரு இரவுத் ேங்கல்) 

• இந்த விருதிற்குரிய இறுதி பசயற்பாடாக அளமய தவண்டும். 

• இந்த நளடபயணம் பதாடர்பான அளனத்துப் பபாறுப்புக்களும் மாவட்ட 

சாரணர் ஆளணயாைளரச் சாரும்.  

• மா.சோ.ஆளணயாைர், உ.மா.சா.ஆளணயாைர் (நிகழ்ச்சித்திட்டம்) அல்லது 

அவர் இல்லாத பட்சத்தில் ஏளனய உ.மா.சா ஆளணயாைர்களில் ஒருவர் 
அல்லது மாவட்ட சாரணர் தடலவரில் ஒருவர் அல்லது தரு சின்னம் 

பபற்ற சாரணர் தடலவரின் உதவிளயப் பபற முடியும். 

• ஒரு குழுவில் இரண்டு சாரணர்கள் மாத்திரதம நளடபயணம் பசல்ல 

தகுதியுளடயவர்கைாவர். 

• இருவரும் ஒன்றாக நளடபயணம் பசன்றாலும், அறிக்ளகயானது தனித் 

தனிதய சமர்ப்பிக்க தவண்டும். 

• இரு சாரணர்கைால் மட்டும் நளடபயணத்ளத தமற்பகாள்ை முடியாத 
சந்தர்ப்பத்தில் அதத வயதிளனயுளடய தமலுபமாரு சாரணடர அணியில் 

உதவிக்காக இளணத்துக் பகாள்ை முடியும். 

• நளடபயணத்திற்குரிய முழு அறிவுறுத்தல்களும் எழுத்து வடிவில் 

சாரணர்களிடம் மா.சா.ஆளணயாைரினால் வழங்கப்பட தவண்டும் 
என்பநதோடு  டை பயணத்துக்கோன உரிய அனுமதிகள் 
சபறப்பட்டுள்ைனவோ என உறுதிப்படுத்திக் சகோள்வது 

மோ.சோ.ஆடணயோைரின் கைடமயோகும். 

• இரவுத் தங்கலிளன கூடாரத்தில் களிப்பதுடன், இரவு, காளல 

உணவுகளைத் தாங்கதை தயாரிக்க தவண்டும். 
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• நளடபயணம் முடிவுற்று இரண்டு வார காலப்பகுதிக்குள் அறிக்ளகயிளன 

சமர்ப்பிக்க தவண்டும்.  டைபயண அறிக்ளகளய ஒப்பளடக்கும்தபாது 

சாரணர் பரிதசாதளனயாைருக்கு விவரம் பதரிவிக்க தவண்டும். 

• பரிதசாதளனயாைரிடம் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னர் அவர் உருவாக்கிய 

வளரபடத்தின் துல்லியத்ளத சரிபார்க்க சாரணர் கூகிள் வளரபடங்களின் 

உதவிளயப் பயன்படுத்தலாம். 

•  டைபயண அறிக்ளக அட்டவளண மாதிரி 

 
 

 

 

 

 

 

• ைாவட்ை ஆடணயாளரின் ேடைபயணத்டேப் பூர்த்தி சசய்ேதும், ஏடனய 
திைடைகாண் சின்னங்கடளப் பூர்த்தி சசய்யாைரலரய ைாவட்ை 
ஆடணயாளர் கட்டிடழடய அணிந்து சகாள்ள சாரணர் ேகுதியுடையவர் 

ஆவார். 
 

 

25. கடற்சாரணர் மற்றும் வான் சாரணருக்கான நிபந்தளனகள் 

 

• இடவ, நமநல தரப்பட்டுள்ை 1 - 24 நிபந்தடனகளுக்கு நமலதிகமோனடவ. 
 

கடற் சாரணருக்கான நிபந்தளனகள் 

 

• பின்வரும் முடிச்சுகளின் பயன்போடுகடை அறிந்திருப்பநதோடு 

அவற்டற சசய்து கோண்பிக்க நவண்டும்.  

o Running Bowline, Blackwall Hitch, Marlin spike Hitch 
 

• ஒலிப்பு முடற சோர்ந்த அகர வரிடச எழுத்துக்கடைக் கற்றுக் சகோள்ை 

நவண்டும். 
 

வான் சாரணருக்கான நிபந்தளனகள் 
 

• ஒலிப்பு முடற சோர்ந்த அகர வரிடச எழுத்துக்கடைப் புரிந்து சகோள்ை 

நவண்டும். 

• அடவ ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்படத விைக்குவநதோடு, 

அவற்டற சசய்து கோண்பிக்க நவண்டும். 
 

ரேரம் ேடைபயணத் 

தூரம் 
திடச விபரம் வடரபைம் 
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 பயிற்சிக் காலம்  ஒன்பது (9) ைாேங்கள் 

• அங்கத்துவ சின்னத்டத சவன்ற பிறகு குடறந்தது 09 மோத பயிற்சிக் 

கோலத்டதக் சகோண்டிருக்க நவண்டும். 

• ஆரம்பிக்க நவண்டிய கோலம் - 11 வயது 03 மாதங்களின் பின்னரும், 

சாரணர் விருடத பவன்ற பின்னரும்  

 

திைளமகாண் சின்னங்கள் 

• சோரணர் பின்வரும் மூன்று (03) திறடமகோண் சின்னங்கடையும் 

கட்ைோயமோக நிடறநவற்ற நவண்டும். 
 

சின்னங்கள் : 
o முதலுதவியாைன் அல்லது அம்பியூலன்ஸ் 
o சபோது  சுகோதோரம்  (Public  Health)  /  Missioner 
o நவறு  ஏநதனும்  ஒரு  சின்னம்  ( டைமுடற  விஞ்ஞோனம்  /  

போசடற  டகத்திறன்  /  ஆய்வுப்  பணி  அல்லது  Better  World 

Framework  - கைநலோடி  -  விமோனிக்  குழுக்கள்)   

• ஒரு சாரணன் இந்த விருதிற்கான பசயற்பாடுகளை கனிஷ்ட சாரணர் 
பிரிவில் ஆரம்பித்து பின்னர் சிதரஷ்ட சாரணராக இவ்விருதிளன 
பவல்லும் தபாது கனிஷ்ட சாரணனாக இருக்கும் தபாது பவன்ற 

திறளமகாண் சின்னங்களும் தகுதிகைோக ஏற்றுக் சகோள்ைப்படும். 

(உதோரணமோக,சில சோரணர்கள் தமது வயதிற்கு ஏற்றாற்தபால் கனிஷ்ை 

சோரணரோகவும், சிநரஷ்ை சோரணரோகவும் உரிய திறளமகாண் 

சின்னங்களிளன பவன்றிருக்கலோம்.)  

• பிரதம ஆடணயோைர் விருதிடன சவன்ற பிறகும் ஒரு கனிஷ்ை சோரணர் 
விரும்பினோல் ஏடனய அடனத்து கனிஷ்ை சோரண சின்னங்கடையும் 

சசய்ய முடியும். 

• ஒரு சோரணர் இதுவடர சர்வநதச சின்னங்களுக்கு 

முயற்சிக்கவில்டலசயனில், பிரதம ஆடணயோைர் விருதுக்கோன 
அடனத்து நிபந்தடனகடையும் பூர்த்தி சசய்ததன் பின்னர் 

முயற்சிக்கலோம். 

▪ ஆரம்பிக்க நவண்டிய கோலம் - வயது  11 ஆண்டு, 03 மோதங்கள் 

▪ பயிற்சிக் கோலம், குடறந்தது - 09 மோதங்கள்  

▪ பூர்த்தி சசய்வதற்கோன ஆகக் குடறந்த வயது - 12 வயது  

▪ 18 வயதுக்கு முன்னர் நிளறவு பசய்ய நவண்டும். 

▪ ந ர்கோண்பவர் - வலய உ.மோ.ஆ / மோவட்ை ஆடணயோைரோல் 

பரிந்துடரக்கப்படும் உ.மோ.ஆ 
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சிநரஷ்ட சாரணர் பிரிவு 

• வயது : 14 வயது 6 மாதம் பதாடக்கம் 18 வயது வளர. 

• ஒரு சிறுவன்/ சிறுமி சிதரஷ்ட சாரணனாக சாரணியத்தில் இளணந்து 
பகாண்டால் அச் சாரணன் ததசிய சாரணர் அங்கத்துவச் சின்னம் 
பபற்று அதன் பின்னர் தமதல கனிஷ்ட சாரணர் பிரிவில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ை அளனத்து விருதுகளையும் பூர்த்தி பசய்ய 

தவண்டும். ஆனால் அதற்குரிய திறளமகாண் சின்னங்கள் யாவும் 

சிதரஷ்ட சாரணர் பிரிளவக் பகாண்டதாக அளமய தவண்டும். அதன் 
பின்னதர சிதரஷ்ட சாரணர் பிரிவிலுள்ை விடனத்திறன் 

அலங்கோரத்திற்கு முன்புள்ை ஏடனய விருதுகளை பவல்ல முடியும். 
 
 

4. பிரதமர் சாரணர் விருது 
 

1. சாரணர் வாக்குறுதியும் சாரணர் விதியும் 
 

• சிதரஷ்ட சாரணராக, சாரணர் விதி மற்றும் வாக்குறுதி பதாடர்பான 

சாரணர் புரிந்துணர்விளன மிக ஆழமாக வைர்த்துக் பகாள்ை தவண்டும். 

அத்நதோடு புதிதாக சாரணர் குழுவில் இளணந்து பகாள்ளும் 

ஆர்வலருக்கு சோரணர் விதி மற்றும் வோக்குறுதிடயப் பயிற்றுவித்து 

அவர்களை ததர்ச்சி பபறச் பசய்தல் தவண்டும். (சிதரஷ்ட சாரணதர, சார 

ணர் பயிலுனளரத் ததர்ந்பதடுக்க தவண்டும்.) இது, சாரணர் தடலவரின் 

கண்காணிப்பின் கீழ்  டைசபற நவண்டும். 

 
2. உலக சாரணர் சசயற்குழுவின் கட்ைடைப்பு (WOSM)  
 

• உலக சாரணர் சங்கத்தின் (WOSM) பசயற்பாடுகள் மற்றும் அவற்றின் 

கட்டளமப்பு பற்றித் பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். அத்நதோடு, 

உலகத்திலுள்ை 6 சாரணர் வலயங்கள் பற்றியும் அதில் ஆசிய பசுபிக் 
வலயம் மற்றும் சர்வததச சாரணிய பசயற்பாடுகள் பற்றித் 

பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். 
 
3. ரசமிப்பு - நசமிப்புக் கணக்கு 3 

• பதாடர்ச்சியான தசமிப்புப் பழக்கத்திளன நபணி வருவநதோடு அதில் 

முன்நனற்றம் இருப்படத சாரணர் தடலவரிடம் காண்பித்து உறுதி 

பசய்தல் தவண்டும். 
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4. சபாது ைக்கள் ைற்றும் சபாதுச் சசாத்திடனப் பாதுகாத்ேல் 

சோைர்பான விழிப்புணர்வு 

 

• சமூக விதராத பசயற்பாடுகைால் ஏற்படும் தீய விளைவுகள் பற்றித் 

பதரிந்திருத்தல். அளவ பதாடர்பான விடயங்களை ஊடகங்கள் மூலம் 

பபற்று அதளன சாரணர் வாக்குறுதி மற்றும் சாரணர் விதி 

என்பவற்றிற்கு அளமவாக புளகப்படங்களுடன் கூடிய ஒரு 

ஆய்விளனத் தயோரிக்க தவண்டும். இந்த ஆய்வோனது, ஒரு  A4 அைவு 

தோளில் (250 வோர்த்டதகள்) ஒரு அறிக்ளகயாகத் தயாரிக்கப்பைல் 

தவண்டும். 
 
 

5. கடல ைற்றும் சபாழுதுரபாக்கு சோைர்பான திைன்கள் 

 

• பிரதம சாரணர் ஆளணயாைர் விருதுக்காகத் பதரிவு பசய்த களல 

அல்லது பபாழுதுதபாக்கு பதாடர்பான பசயற்பாடுகளில் சாரணர் 

தடலவரிளன திருப்தி பகாள்ை ளவக்கும் வளகயிலான 

முன்தனற்றங்களை பவளிப்படுத்தல் தவண்டும்.  

• பல்தவறு களலநிகழ்ச்சிகள், கண்கோட்சிகள், திறந்த சவளி நிகழ்ச்சிகள் 

தபான்றவற்றில் கலந்து சகோண்டு திறடமடய சவளிப்படுத்தல். 

அல்லது 

• ஏதாவது ஒரு திறளமளய சாரணர் துருப்பில் பசய்து காட்ட நவண்டும். 
 

 6. வனவாசியின் சடையல் 
 

• சாரணர் தடலவரிளனத் திருப்திப்படுத்தும் வளகயில் அணியுடன் 

இளணந்து பாத்திரமின்றி சளமத்துக் காட்டுதல் தவண்டும். 
 

 7. பிளணப்புகள்  

 

• பின்வரும் கயிற்றின் பயன்பாடுகடை பவளிப்படுத்துவநதோடு, 

அவற்றின் பயன்பாட்டிளனப் பற்றி பதரிந்திருத்தல் தவண்டும்.  

கண் பதாற்று Eye splicing 

முன் பதாற்று Short splicing 

பின் பதாற்று Back splicing 
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 8. முன்ரனாடி வழியாக்கல் 3 

• கயிற்றின் அதியுச்ச உறுதித்தன்ளம, தடுப்பு, ஊன்றுதல் மற்றும் 
கப்பிளய எளிதாகப் பயன்படுத்துதல் தபான்றளவ பற்றி பதரிந்திருக்க 

தவண்டும். 

• தங்கள் அணியுடன் இளணந்து முன்தனாடி வழியாக்கல் 

பசயற்பாடுகளை தமற்பகாள்ை தவண்டும். 
 

 9. கூைாரம் மற்றும் ஏளனய சாதனங்கள் 
 

• சுவருடன் கூடிய கூடாரம் ஒன்றின் பாகங்கள் மற்றும் ஏடனய 

சோதனங்களின் சபயர்கடைக் குறிப்பிைத் பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். 

• அணியுடன் இளணந்து கூடாரம் ஒன்றிளன அளமக்கவும், துப்பரவு 

பசய்யவும், பாதுகாப்பான முளறயில் மடித்து ளவக்கவும் பதரிந்திருக்க 

தவண்டும். 
 

 
10. துடினத் ேன்டையும், ேல்ல கட்ைடளகளும் 4 

 

• அணியுைன் இடணந்து பின்வரும் கட்டளைகளுக்கு பணிந்து நடக்கத் 

பதரிந்திருத்தல் தவண்டும். முன்தனாக்கி நடத்தல், நிறுத்தி நடத்தல், 

நிறுத்துதல், முன்தன பசல்லும் தபாது நிறுத்தி நடத்தல், தண்டத்துடன் 

அல்லது பகாடியுடன் அணிநளட, அணிநளடயின் தபாது மரியாளத 

பசலுத்துதல். 
 

 

11. சை ரபாஷாக்குக் சகாண்ை நிடையுணவு முடை 

• சம தபாஷாக்குடனான உணவு முளற ஒன்றிளன தயாரிப்பதற்கு 

ததளவயான தபாஷாக்கு அைவு முளறகள் பற்றிய தரவுகளை 

தசகரித்தல். 

• தன் வயளத உளடய ஒருவருக்குத் ததளவயான ஆதராக்கியம் பகாண்ட 

உணவிளனத் தயாரிக்கத் பதரிந்திருத்தல். 

• உைனடி/துரித உணவுகளின் அபோயங்கள் குறித்து சோரணர் தடலவரிைம் 

விைக்க நவண்டும். 
 

12. உற்பத்தித் திைன் 
 

• தர வட்ைம், 5S, பரிந்துடரத் திட்ைங்க்ள் (டகசசன் குழு) மற்றும் 
தனிப்பட்ை டகசசன் நபோன்ற உற்பத்தித் திறன்கள் பதாடர்பான 

பபாது அறிவிளனக் பகாண்டிருத்தல் நவண்டும்.   
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13. தகவல் மதாழில்நுட்ப அறிவு 3 

• Powerpoint presentations/Animations சதோைர்போன அடிப்படை அறிவு 

• தனது தனிப்பட்ட ததளவக்கான மின்னஞ்சல் கணக்கு ஒன்றிளன 

ஆரம்பித்து பயன்படுத்த தவண்டும். 

• (விரும்பினோல்) www.scout.org இடணயத்தைத்தில் பதிவு சசய்து 

சகோள்ைலோம். 
 

14. சோைர்புள்ள சைாழிகளில் ரேர்ச்சி 3 

• குடறந்தது 2 நிமிைங்கள் தன்டனக் குறித்த சுய அறிமுகத்டத மூன்று 

சமோழிகளிலும் நமற்சகோள்ை நவண்டும்.  

• பின்வருபவற்டற மூன்று சமோழிகளிலும் எழுதத் சதரிந்திருக்க 

நவண்டும்.  

o சபயர், முகவரி,  ோடு, போைசோடலயின் சபயர், 

சபோழுதுநபோக்குகள். 
 

15. திடசகாட்டி ைற்றும் வடரபைங்கள் 3 

• பின்வருபவற்டற சதரிந்திருத்தல் நவண்டும். 
o திடசகோட்டிடயப் பயன்படுத்தி முன்நனோக்கிய அம்பு. 

o முக்நகோணம்  (பிரித்தல்  மற்றும்  ஊைறுத்தல்).  

o ஒரு வளரபடம் மற்றும் முக்தகாணத்ளதப் பயன்படுத்தி 

சாரணரின் நிளலளய எவ்வாறு அளடயாைம் காண்பது என்பளத 

அறிந்திருத்தல். 

• உண்டமயோன நிலத் நதோற்றத்துைன் வடரபைத்டத ஒப்பிைத் 

சதரிந்திருத்தல். 

• சம உயரக் நகோடுகடைக் சகோண்டு போடதகடை சரி சசய்யத் 

சதரிந்திருத்தல். 
 
 

16. பாசளை உபகரணங்கள் 

• கூைோரங்கள் நபோன்ற போசடற உபகரணங்கடை ஒழுங்கோகப் 

பயன்படுத்த இயலுமோக இருப்பநதோடு, அவற்டறப் பழுதுபோர்க்க, 

சுத்திகரிக்க மற்றும் நபணத் சதரிந்திருத்தல். 
 
17. சாகச திைன்கள் 

• பின்வருபவற்டற பூர்த்தி சசய்ய முடியுமோக இருத்தல் நவண்டும்.  
o ைோர்ைன் குதித்தல் 
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o கயிற்றில் ஏறுதல் 
o மரத்தில் ஏறுதல் 
o கமோண்நைோ போலம் மற்றும் குரங்குப் போலத்டதத் தோண்டுதல் 
o பந்தடல (tope) தோண்டுதல்  
o சீரோன மூன்று பிடிகளில் ஏறுதல் 

• விலங்குக் கடிகளின் நபோது முடிச்சுகடை / சோதோரண முடிச்சுகடைப் 

பயன்படுத்தத் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும்.  

• சோகச  டைப்பயணம், பயணங்கள் மற்றும் போதுகோப்பு 
முன்நனற்போடுகடை எவ்வோறு ஏற்போடு சசய்வது என்படதத் 

சதரிந்திருத்தல் நவண்டும். 

  

குறிப்பு : இலங்டக சோரணர் சங்கத்தின் நதசிய நிகழ்ச்சித் துடறயோல் ஏற்போடு 
சசய்யப்பட்டுள்ை சிநரஷ்ை சோரணர்களுக்கோன நதசிய மட்ை தடலடமத்துவ 
பயிற்சி ச றியில் மோத்திரநம உரிய போதுகோப்பு ஏற்போடுகளுக்கு மத்தியில் 

இந்த சோகச திறன்கள் நமற்சகோள்ைப்பை நவண்டும்.  

 
18. ரேர முகாடைத்துவம் 
 

• ஒரு சாரணன் தநர முகாளமத்துவம் பதாடர்பான பின்வருவனவற்றில் 

அடிப்பளட அறிவிளனக் பகாண்டிருக்க தவண்டும். (a) முக்கியமான 

மற்றும் அவசரமான பணிகள் (b) முக்கியமான மற்றும் அவசரமற்ற 

பணிகள் (c) அவசரமான மற்றும் முக்கியமற்ற பணிகள் (d) முக்கியமற்ற 

மற்றும் அவசரமற்ற பணிகள் 

• அதாவது தனது தவளலகளின் மதிப்பிளன அறிந்து அவற்றிளன 

நமற்குறிப்பிட்ை 4 வளகப்படுத்தி நதடவக்நகற்ப பயன்படுத்தத் 

சதரிந்திருக்க நவண்டும். 

 
19. இடர் நமலாண்ளம 10 

 

• வழி தவறிய பிள்ளைபயான்றுக்கு அதன் பபற்தறாளரத் பதாடர்பு 
பகாள்ைச் பசய்வதன் மூலம் உதவக் கூடியதாக இருத்தல் மற்றும் 

சபற்நறோர் சதோைர்பு எல்டலக்கு அப்போல் இருந்தோல் என்ன சசய்வது 

என்படத அறிந்திருத்தல். 

• நீங்கள் சிக்கலில் அகப்பட்டிருக்கும் நவடையில் எவரும் 

பதிலளிக்கோமல் இருந்தோல் என்ன சசய்வது. 
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• அவசர அம்பியூலன்ஸ் பதாளலதபசி இலக்கம், அவசர பபாலிஸ் 

பதாளலதபசி இலக்கம், தீயளணப்பு தசளவ பதாளலதபசி இலக்கம், 

சிறுவர் உதவி இலக்கம் ஆகியவற்ளற அறிந்திருத்தல். 

• உை வை ஆநரோக்கியத்டத நமம்படுத்துவடதப் பற்றி விைக்கமளிக்கக் 

கூடியதோக இருத்தல். 

• கீநழ தரப்பட்டுள்ை சூழ்நிடலகள் ஒவ்சவோன்றுக்கும் தீங்கிலிருந்து 

போதுகோத்துக் சகோள்ளும் சிறந்த போதுகோப்பு உத்திகடை அணியிைம் 

விைக்கக் கூடியதோக இருத்தல்.  

o வோரோந்தம் அல்லது சிறப்பு சோரணர் ஒன்றுகூைலின் நபோது  
o போசடறகளில் 
o  டைபயணம் மற்றும் சுற்றுலோக்களில் 
o போைசோடலயில் 
o வீட்டில் 
o  ண்பரினநதோ உறவினரநதோ இைத்தில் 
o பணி வோரத்தில் 
o பிரத்திநயக வகுப்பில் (தனியோக அல்லது குழுவோக)  
o தண்ைடனயோக போைசோடலக்குப் பிறகு தடுத்து 

டவக்கப்பட்ைோல்  
 

20. ோன்கு இரவுகளுைன் கூடிய பாசடை வாசம் 
 

• பிரதம ஆளணயாைர் விருதுக்கு காட்டப்பட்ட 2 இரவுகளுடன் கூடிய 

பாசளற வாசத்திற்கு தமலதிகமாக 4 இரவுகளைக் பகாண்ட பாசளற 

வாசம் (நீடித்த அல்லது பகுதி பகுதியோக) தமற்பகாள்ைப்பட்டிருக்க 

தவண்டும்.  

• ஒரு சோரணர் தனது 15 வயடத எட்டியதும், பிரதமர் விருதுக்கு, 
இலங்டக சோரணர் சங்கத்தின் நதசிய நிகழ்ச்சித் திட்ை துடறயோல் 
போைசோடல விடுமுடறக் கோலத்தில் ஏற்போடு சசய்யப்படும் சிநரஷ்ை 
சோரணர்களுக்கோன நதசிய தடலடமத்துவ பயிற்சி ச றியில் கலந்து 

சகோண்டு அடத சவற்றிகரமோகப் பூர்த்தி சசய்திருக்க நவண்டும்.    

 

21. சமூக ரசடவ மசயற் திட்ைம் 

• பாடசாளல அல்லது யாததனும் ஓர் சமூக அளமப்பினால் ஒழுங்கு 

பசய்யப்படும் சமூக தசளவ தவளலத்திட்டத்தில் பங்கு பகாள்ளுதல் 

தவண்டும். அந்தச் பசயற்திட்டமானது 6 மணித்தியாலங்களுக்குக் 

குளறயாத காலப் பகுதிளயக் பகாண்டிருப்பநதோடு அடதப் பற்றிய 

விபரங்கடை குறிப்நபட்டில் குறிப்பிை நவண்டும். 
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அல்லது 
 

• கல்வி நடவடிக்ளககளில் பின் தங்கிக் காணப்படும் மாணவன் 

ஒருவளன கல்விச் பசயற்பாடுகளில் முன்தனற்றுதல் பதாடர்பான 

பசயற்திட்டத்தில் தனியோகநவோ, படை அல்லது துருப்புைன் 

இடணந்நதோ ஈடுபடுவநதோடு, அடதப் பற்றிய விபரங்கடை 

குறிப்நபட்டில் குறிப்பிை நவண்டும். 

• அபிவிருத்தி பதாடர்பான பசயற்திட்டங்களை பார்ளவயிடுவதுடன் 

அது பற்றிய விரிவோன அறிக்ளக ஒன்றிளன சுயமோகத் தயாரித்தல் 

தவண்டும். (ததசிய வீட்டுத் திட்டம், வீதி அபிவிருத்தி, பாலம் 

நிர்மாணிப்பு தபான்றளவ.) 

 
22. விளனத்திைன் அலங்காரத்தின் உருவாக்கம் 
 

• உதவி மோவட்ை ஆடணயோைர் (நிகழ்ச்சித் திட்ைம்) முன்னிடலயில் 

சாரணர் தனது விடனத்திறன் அலங்கோரத்டத உருவாக்க நவண்டும். 

• கைற்சோரணர்களும், வோன் சோரணர்களும் கூை கட்ைோயமோக 

விடனத்திறன் அலங்கோரத்டதப் பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும்.  

• மோவட்ை ஆடணயோைர் கட்டிடழயோனது விடனத்திறன் 

அலங்கோரத்தோல் பிரதியீடு சசய்யப்படும். 
 

 

09 மாத கால பயிற்சிக் காலம் 
 

• 14 வயது 6 மாதம் பூர்த்தியளடந்து, பிரதம ஆளணயாைர் விருடத 

பவன்ற பின்னர்தோன் ஒரு சோரணர் 'விடனத்திறன் அலங்கோரம்' 
நவடலகடைத் சதோைங்கலோம்.  

• 'விடனத்திறன் அலங்கோரம்', பிரதமர் சோரணர் விருதுக்கோன இறுதி 

நிபந்தடனயோகும். 

• ஒரு சோரணர் 14 வயது 03 மோதங்களுக்கு முன்பு பிரதம ஆடணயோைர் 

விருதிடன சவன்றிருந்தோல், அவர் கனிஷ்ட சாரணரோக பிரதமர் 

விருதுக்கோன  ோன்கு (04) நிபந்தடனகடை (1-4) பூர்த்தி சசய்ய தடகடம 

வோய்ந்தவர் ஆவோர். அத்நதோடு அவர் 09 மோத கோல பயிற்சிக் 

கோலத்டதயும் பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும்.  

 

திைளமகாண் சின்னங்கள் 

 

• சோரணர்கள் பின்வரும் ஐந்து (05) திறடமகோண் சின்னங்கடைப் பூர்த்தி 

சசய்ய நவண்டும்.  
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1. கல்வி அல்லது கலோசோரப் பிரிவு அல்லது சிநரஷ்ை நசமிப்போைர் 

சின்னம் அல்லது Better World Framework (சமோதோனத் தூதுவன் அல்லது 

உலக சோரணர் விருதுகளுக்கு நமலதிகமோக.) 

2. விளையாட்டுப் பிரிவிலிருந்து ஒன்று. 

3. விவசோயப் பிரிவிலிருந்து ஒன்று. 

4. குடியியலாைன் சின்னம் 

5. வீர தீர பசயற்சின்னம் (இந்த வீர தீர பசயற்சின்னதம விடனத்திறன் 

அலங்கோரத்டத பவல்வதற்குரிய இறுதி பசயற்பாடாக அளமய 

தவண்டும்.)  
 

• அளனத்து திறளமகாண் சின்னங்களும் சிதரஷ்ட சாரணர் 

பிரிவிற்குட்பட்டதாக அளமய தவண்டும். 

• கைற்சோரணர் மற்றும் வோன் சோரணருக்கோன நிபந்தடனகள் 
 

o 'விடனத்திறன் அலங்கோரம்' சசய்வதற்கு  முன்னர் , 
 

▪   கைற்சோரணர்கள், கைற்சோரணர் பிரிவிலிருந்து ஒரு 

சின்னத்டதப் பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும்.  
 

▪   வோன்சோரணர்கள், வோன்சோரணர் பிரிவிலிருந்து ஒரு 

சின்னத்டதப் பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும்.  

• விடனத்திறன் அலங்கோரத்டத சவன்ற பிறகு (ஜனோதிபதி சோரணர் 

விருதுக்குத் நதடவயோனடவ அல்லோமல் ஏடனய) சிநரஷ்ை 

திறடமகோண் சின்னங்கடைப் பூர்த்தி சசய்யலோம். 
 

துணிகர (32Km)  ளட பயணத்துக்கான வழிகாட்டல்கள்   
 

 

• இந்த நளடபயணம் பதாடர்பான அளனத்துப் பபாறுப்புக்களும் 

மாவட்ட சாரணர் ஆளணயாைளரச் சாரும். 

• மா.சா.ஆளணயாைர் உ.மா.சா.ஆளணயாைர் (நிகழ்ச்சித்திட்டம்) 

அல்லது அவர் இல்லாத பட்சத்தில் ஏளனய உ.மா.சா 
ஆளணயாைர்களில் ஒருவர் அல்லது மாவட்ட சாரணர் தடலவரில் 
ஒருவர் அல்லது தரு சின்னம் பபற்ற சாரணர் தடலவரின் உதவிளயப் 

பபற முடியும். 

• ஒரு குழுவில் இரண்டு சாரணர்கள் மாத்திரதம நளடபயணம் பசல்ல 

தகுதியுளடயவர்கைாவர். 

• நளடபயணத்திற்குரிய முழு அறிவுறுத்தல்களும் எழுத்து வடிவில் 

சாரணர்களிடம் மா.சா.ஆளணயாைரினால் வழங்கப்பட தவண்டும் 
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என்பநதோடு  டை பயணத்துக்கோன உரிய அனுமதிகள் 

சபறப்பட்டுள்ைனவோ என உறுதிப்படுத்திக் சகோள்ை நவண்டும். 

• இரவுத் தங்கலிளன கூடாரத்தில் கழிப்பதுடன், இரவு, காளல 

உணவுகளை சோரணர்கதை தயாரிக்க தவண்டும். 

• நளடபயணம் முடிவுற்று இரண்டு வார காலப்பகுதிக்குள் 

வடரபைத்துைன் கூடிய அறிக்ளகயிளன சமர்ப்பிக்க தவண்டும். 

• சாரணர்கள் தோங்கள்  டை பயணத்தின் நபோது எதிர்சகோண்ை திடசகள், 

அடையோைக் குறிகடைப் பயன்படுத்தி வடரபைத்டதத் தயோரிக்கலோம். 
அந்த வடரபைத்தில் வை திடச மற்றும் வடரபைத்தின் அைவு 

ஆகியடவ குறிப்பிைப்பட்டிருக்க நவண்டும்.  

• சாரணர்கள் விரும்பினோல் தமது வளரபடத்திளன கூகுள் 

வடரபைத்துைன் ஒப்பிட்டு அதன் துல்லியத்டதப் பரிசீலிக்க முடியும்.  
 

 

▪ சதோைங்க நவண்டிய கோலம் - 14 வயது 06 மோதங்கள், பிரதம 

ஆடணயோைர் விருடத சவன்ற பிறகு.  

▪ ஆகக் குடறந்த பயிற்சிக் கோலம் - 09 மோதங்கள்  

▪ நிடறவு சசய்யக் கூடிய ஆகக் குடறந்த வயது - 15 வயது மூன்று 
மோதங்கள்  

▪ 18 வயதிற்கு முன்னர் நிடறவு சசய்ய நவண்டும்.  

▪ ந ர்கோண்பவர் -  உ.மோ.ஆ.(நிகழ்ச்சித் திட்ைம்) / உ.மோ.ஆ.(பயிற்சி) 

அல்லது மோவட்ை ஆடணயோைரோல் பரிந்துடரக்கப்படும் உ.மோ.ஆ.
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5. ஜனாதிபதி சாரணர் விருது 
 
 
 

1. சாரணர் வாக்குறுதியும் விதியும் 
 

• சாரணர் வாக்குறுதி மற்றும் விதி என்பவற்றிளன அடிப்பளடயாகக் 

பகாண்ட விளையாட்டுக்கள், நடிப்பு ( ோைகம்) மற்றும் சவால்கள் 

தபான்றவற்றில் ஏதாவது ஒன்ளற  தமற்பகாள்ைல். 

• சாரணர் விதிகளிலிருந்து இரண்டு பிரிவுகளைத் ததர்ந்பதடுத்து 
அளவ பற்றி துருப்பின் முன்னிடலயில் தபசத் பதரிந்திருத்தல் 

தவண்டும்.  
 

 
2. பிரத்திரயக தினக் குறிப்ரபட்டுப் புத்ேகம் 2 

 

• ஜனாதிபதி சோரணர் விருதிற்குரிய அளனத்து பசயற்திட்ைங்களும் 

பூர்த்தி பசய்யப்பட்ை பின்னர் உரிய சோரணர், மாவட்ட சாரணர் 

ஆளணயாைரினால் தநர்காணல் சசய்யப்படுவோர். இதன் தபாது 

சோரணர் அவரது பிரத்திதயக தினக் குறிப்தபட்டுப் புத்தகத்திளன 

மோவட்ை ஆடணயோைரிைம் ஒப்பளடக்க தவண்டும். அதில் 

ந ர்கோணல் தினத்துக்கு முன்னர் இரண்டு வருடங்கள் 6 

மோதங்களுக்குக் குளறயாத பதிவுகள் தபணப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

அதில் ஒரு சோரணரோக அவரது சோரணர் அனுபவங்கள், சோரணர் கலந்து 

சகோண்ை போசடற விபரங்கள், வழடமயோன துருப்பு சந்திப்புகளில் 

சோரணரது சசயற்போடுகள் நபோன்றடவ உள்ைைக்கப்பட்டிருக்க 

நவண்டும்.  
 

 
3. கடலத் திைன்கள் ைற்றும் சபாழுதுரபாக்குகள் 3 

 

• களல நயம் அல்லது இலக்கிய நயத்துடன் கூடிய புதிய 

பளடப்பபான்றிளன உருவாக்குதல். உதோரணமோக ஓவியம், 

சிற்பம், கவிடத, போைல், ஒரு  ோைகப் பிரதி, நபச்சுப் 

நபோட்டிக்கோன ஒரு உடர, ஒரு இைத்தின் வரலோற்று 

முக்கியத்துவம் குறித்த அறிக்டக நபோன்றடவ. சோரணரது இந்த 
சசயற்போட்ைோல் சோரணர் தடலவடரத் திருப்திப்படுத்த 

நவண்டும்.
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4. சாரணர் டகத்திைன் 

• சாரணர் விருது மற்றும் பிரதம ஆளணயாைர் விருதிளன 
பவல்வதற்குத் ததளவயான ஏததனும் மூன்று பிரிவுகளைத் 

ததர்ந்சதடுத்து, சாரணர் ஒருவடர அல்லது சாரணர் துருப்பிளன 

சாரணர் தடலவரின் அனுமதியுடன் பயிற்றுவித்தல் தவண்டும்.  
 

5. முன்ரனாக்கிய வழியாக்கல் சசயற்திட்ைம் 4 

• முன்தனாக்கிய வழியாக்கல் பசயற்திட்டம் ஒன்றிளன 

தமற்பகாள்வதற்கு தளலளமதயற்று ஒழுங்குபடுத்துதல். 

உதோரணமோக போலம் நிர்மோணித்தல், கண்கோணிப்பு நகோபுரம் 

அடமத்தல், பரண் அடமத்தல், போசடறயில் அடமக்கப்பை 

நவண்டிய அடுக்குகள், போசடற வோசல் அடமத்தல், ஊஞ்சல்கள், 

ஊசற்கட்டைகள், போசடற சடமயலடறகள், போசடறயின் பண்ைக 

சோடலப் சபோறுப்போைருக்கோக கைஞ்சியக் கிைங்குகடை 

நிர்மோணித்தல் நபோன்றடவ. 

 

6. இயற்டக அனர்த்ேம் ைற்றும் அவசர காலங்களில் 

ேடலடைத்துவத்ளத ஏற்ைல் 

• விபத்து மற்றும் இயற்ளக அனர்த்தங்களின் தபாது எவ்வாறு எந்த 

வளகயில் தளலளமத்துவத்திளன ஏற்று பசயற்படுவது என்ற 

அறிவிளன சாரணர் தடலவரிடம் கலந்தாதலாசிக்க தவண்டும். 

(அதில் முதலுதவி பற்றிய விடயங்களும் உள்ைடக்கப்பட 

தவண்டும்.) 

 
7. சிைந்ே சுகாோரப் பழக்க வழக்கங்கள் 

• சாரணர் விருதுக்கு தயாராகும் ஒரு சோரணருக்கு நதடவயோன நல்ல 
சுகாதாரப் பழக்க வழக்கங்கங்களை சாரணர் தடலவரின் 

அனுமதியுடன் பழக்க நவண்டும். 
 

8. தகவல் மதாழில்நுட்ப அறிவு 4 
 

• அன்றோை வோழ்க்டகயில் பயன்படுத்தப்படும் 15 வோர்த்டதகடை, 
கணினியில் சோரணரின் சமோழி தவிர்ந்த ஏடனய சமோழியில் தட்ைச்சு 

சசய்யத் சதரிந்திருத்தல்.  

• சசயற்போட்டு புத்தகத்தில் தரப்பட்டுள்ை வழிகோட்ைல் / 

வடிவங்களுக்கு இணங்க 5 நிமிைங்களில் ஒரு Power-Point Presentation 

ஐ தயோரித்தல். 
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தளலப்பு              காட்சி வில்ளலகளின் இலக்கம்                                                                             
 

What is Scouting Promise and Law 02 

The Founder of Scouting 03 

Vision and Mission of Scouting 02 

WOSM and Regions 03 

Scouting in Sri Lanka including History 04 

About yourself with Education and Other Achievements 03 

Your Scout Troop/Group 01 

Your Scout Career/Achievements/Participation/Leadership 05 

Your Future Ambition 01 

மமாத்தம் 24 

  
9. சோைர்புள்ள சைாழிகளில் ரேர்ச்சி 4 

 

• எந்தத் தடலப்பிநலனும் தனது தோய்சமோழி தவிர்ந்த ஏடனய ஒரு 

சமோழியில் மூன்று நிமிை உடரடய நிகழ்த்த நவண்டும். (Power-Point 

presentations பயன்படுத்தப்பைலோம்.) 
 

10. இடர் நமலாண்ளம 11 
 

• ஆபத்ளத மதிப்பிடுவதற்கான அடிப்பளட விதிகளை விைக்கக் 

கூடியதோக இருத்தல். 

• எவநரனும் துன்புறுத்தலுக்நகோ, சதோந்தரவுக்நகோ ஆைோகும்நபோது 

அவருக்கு எவ்வோறு உதவுவது என்படத அறிந்திருத்தல்.  

• அவசர அம்பியூலன்ஸ் பதாளலதபசி இலக்கம், அவசர பபாலிஸ் 

பதாளலதபசி இலக்கம், தீயளணப்பு தசளவ பதாளலதபசி இலக்கம், 

அவசர சபோலிஸ் அணியின் சதோடலநபசி இலக்கம் ஆகியவற்ளற 

அறிந்திருத்தல். 

• பின்வருபடவ குறித்த அறிடவ சவளிப்படுத்தல். 
o போைசோடல கட்ைைத்தில் போதுகோப்பு 
o சோரண  ைவடிக்டககளின் நபோது போதுகோப்பு 
o ச ருப்பிலிருந்து போதுகோப்பு 
o உங்கள் சசோந்தப் பிரநதசத்துக்கு ஏற்ப மடலகள், ஆறுகள், 

கோடுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து போதுகோப்பு. 
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• ஆநரோக்கியமோன வோழ்க்டகக்கோன விதிகடை அறிந்திருத்தல்.  

• வோய்டம என்றோல் என்ன, அடத எவ்வோறு வைர்த்துக் சகோள்வது 

நபோன்றவற்டற அறிந்திருத்தல்.  
 

11. ேடைபயணம் ஒன்றிடன ஒழுங்கு சசய்ேல் 

• குளறந்தது இரண்டு சாரணர்களுக்தகா அல்லது ஒரு அணிக்தகா ஆகக் 

கூடியது 1 கி.மீ தூரத்ளதக் பகாண்ட நளடபயணம் ஒன்றிளன ஒழுங்கு 

பசய்தல் தவண்டும். இந்த நளடபயணமானது, 'இளைஞர்களுக்கான 

சாரணியம்' என்ற நூலில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பளதப் தபான்று 

வனவியல் குறியீடுகளைக் பகாண்டு அளமக்கப்படல் தவண்டும். 

இந்த பசயற்திட்டமானது சாரணர் தடலவரின் முழு அனுமதியுடனும், 
சாரணர் குழுவின் அளமவிடத்திற்கு அண்டிய இடத்திலும் 

நளடமுளறப்படுத்தப்பை நவண்டும்.  

• சோரணர் தடலவரிைம் வாய்மூல அறிக்ளக ஒன்று வழங்கப்பட 

தவண்டும். 
 

12. சமூக நசளவ மசயற்திட்டம் 
 

• 12 சாரணர்கள் உள்ைடங்கிய தன் அணியுடன் இளணந்து 72 மனித 

மணித்தியாலங்களுக்குக் குளறயாத காலத்ளதக் பகாண்டவாறு சமூக 

தசளவ சசயற்திட்டம் ஒன்றிளன தமற்பகாள்ை தவண்டும். இந்த 72 

மனித மணித்தியோலங்களில் உணவு மற்றும் சிற்றுண்டி 

நதடவகளுக்கோக ஒரு மணித்தியோலம் உள்ைைக்கப்பைலோம்.  

• இந்த பசயற்திட்டத்திற்கான வளரதகாலுக்கு, மாவட்ட சாரணர் 

ஆளணயாைர் அல்லது மாவட்ட சாரணர் ஆளணயாைரினால் 

நியமிக்கப்படும் உ.மா.சா.ஆளணயாைர் ஒருவரது அனுமதி சபறப்பை 

நவண்டும்.  

• திட்டம் தீட்டுதல், பசயற்படுத்துதல் என்பன குளறந்தது ஒரு மாத 

காலப் பகுதிக்குள் தமற்பகாள்ைப்பட நவண்டும். 

• பசயற்திட்ட அறிக்ளகசயோன்டற மாவட்ட சாரணர் ஆளணயாைரிடம் / 

அல்லது அவரோல் பரிந்துடரக்கப்படுபவரிைம் ஒப்பளடக்க தவண்டும். 

அந்த அறிக்டகயில் அனுமதிக் கடிதங்கள், புடகப்பைங்கள், 

மதிப்பீடுகள், கணக்கறிக்டககள் நபோன்றடவ உள்ைைக்கப்பை 

நவண்டும். 

• மாகாண மட்ட நிறுவனங்கள் அல்லது ஏளனய நிறுவனங்களுடன் 

இளணந்து பசயற்திட்டங்களை தமற்பகாள்வது சாலச் சிறந்ததாகும். 

• தமலதிக விடயங்கள் இந்தக் ளகதயட்டின் பிற்பகுதியில் 

இளணக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 
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13.  ான்கு இரவுகடளக் சகாண்ை பாசடை வாசம் 

 

•  ோன்கு இரவுகளைக் பகாண்ட பாசளற வாசம் ஒன்றிளன 

தமற்பகாண்டிருக்க தவண்டும். இது 'விடனத்திறன் அலங்கோரம்' 
பவன்ற பின்னரான (நீடித்த அல்லது பகுதி பகுதியோன) 

பாசளறகைாக அளமய தவண்டும். இது பதாடர்பான விடயங்கள் 

யாவும் பிரத்திதயக தினக் குறிப்தபட்டுப் புத்தகத்தில் 

எழுதப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

 
   09 மாத பயிற்சிக் காலம் 
 

• 'விடனத்திறன் அலங்கோரம்' (பிரதமர் சோரணர் விருது)க்கோன 

நிபந்தடனகடைப் பூர்த்தி சசய்த பிறகு குடறந்தது 09 மோத கோலம்.  
 

திைளமகாண் சின்னங்கள் 

• ஒரு சோரணர் பின்வரும் ஐந்து (05) திறடமகோண் சின்னங்கடை நிடறவு 

சசய்ய நவண்டும்.  
1. சிநரஷ்ை மகிழ்ச்சிகரமோன குடும்பம் (நதர்வு அல்லது மீள்நதர்வு) 

2. அம்பியூலன்ஸ் (நதர்வு அல்லது மீள்நதர்வு) 

3. பண்ைகசோடல  சபோறுப்போைர்  அல்லது  போசடற  

கோப்போைர்  (நதர்வு அல்லது மீள்நதர்வு) 

4. ச ோ ரணர்  முன்பு  பூர்த்தி  சசய்ததல்லோமல்  பபாதுச் 

தசளவயிலிருந்து ஒரு சின்னம் 

5. சிதரஷ்ட ஒழுங்களமப்பாைர் 

• இளவ யாவும் சிதரஷ்ட சாரணர்களுக்குரிய சின்னங்கைாக அளமய 

தவண்டும். 

• 'ஒழுங்கடமப்போைர்' சின்னமோனது சமூக நசடவ சசயற்திட்ைத்துக்கு 

முன்பு பூர்த்தி சசய்யப்பை நவண்டும். 

• ஜனோதிபதி சோரணர் விருதிடன சவன்றதன் பிறகும் சோரணர்கள் ஏடனய 

திறடமகோண் சின்னங்கடை நிடறவு சசய்ய முடியும்.  

• ஒரு சாரணன் தனது 16 வயது பூர்த்தி பசய்த பின்னர் 18 வயதுக்குள் 

ஜனாதிபதி சோரணர் விருதிளன பவல்ல முடியும். 18 வயதின் பின்னர் 

பவல்ல முடியாது.  

• சோரணர்கள் ஜனோதிபதி சோரணர் விருடத தமது சீருடையின் இைதுபக்க 

மோர்புப் டபக்கும், நசடவ  ட்சத்திரங்களுக்கும் நமலோல் அணிந்து 

சகோள்ை நவண்டும்.    
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• ஜனாதிபதி சாரணர் விருதுக்குரிய இறுதி விண்ணப்பப் படிவைானது 18 

வயடேப் பூர்த்தி சசய்வேற்கு முன்னர் பின்வரும் ஆவணங்களுைன் 

பிரேை சாரணர் ஆடணயாளருக்கு அனுப்பப்படுேல் ரவண்டும். 
 

 

குறிப்பு : ததசிய தளலளமக் காரியோலயத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட பசயற்திட்ட 

அறிக்ளககளில் ஏததனும் தவறுகள், குளறபாடுகள் காணப்பட்டிருப்பின் 

அவற்ளறத் திருத்திபயடுப்பதற்கு வசதியாக உங்கள் விண்ணப்படிவங்களை 

தநர காலத்ததாடு அனுப்பி ளவக்குமாறு ஆதலாசளன வழங்கப்படுகிறது. 18 

வயதுக்குப் பின்னர் ஏததனும் தவறுகள் மற்றும் குளறகள் இருப்பது 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அதளன நிவர்த்தி சசய்வதற்கு ததசிய தளலளமக் 

காரியோலயத்தினால் உதவ இயலோதிருக்கும்.   

 

 

இறுதி விண்ணப்பப்படிவமானது பின்வரும் ஆவணங்களுடன் 

சமர்ப்பிக்கப்பட நவண்டும். 
 

1. சமூக தசளவ பசயற்திட்ட அறிக்ளக 

2. பாடசாளல அதிபர்/ பகுதித் தடலவரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

பிறப்புச் சான்றிதழின் பிரதி. 

3. இரண்டு முன்தனற்ற அறிக்ளக அட்ளடகள். 

4. ததசிய தளலளமக் காரியாலத்தினால் தகட்கப்படும் ஏளனய 

ஆவணங்கள். 

 

▪ சதோைங்குவதற்கோன வயது 15 ஆண்டுகளும் 03 மோதங்களும். 

'விடனத்திறன் அலங்கோரம்' மற்றும் பிரதமர் சோரணர் விருடத பூர்த்தி 

சசய்த பிறகு. 

▪ முடிப்பதற்கோன குடறந்த வயது – 16 வயது 

▪ பயிற்சிக் கோலம் குடறந்தது – 09 மோதங்கள் 

▪ 18 வயதுக்கு முன்னர் பூர்த்தி சசய்ய நவண்டும். 

▪ இறுதி ரேர்முகத் ரேர்வு : இலங்ளக சாரணர் சங்கத்தின் தநர்முகத் 

ததர்வுக் குழு மற்றும் அபிவிருத்திக்கான உதவி பிரதம ஆளணயாைரின் 

துளணதயாடு பிரதம ஆளணயாைர். 

▪ இறுதி ஒப்புேல் : பிரதம ஆளணயாைர் 
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ஜனாதிபதி சாரணர் விருதுக்குரிய சமூக ரசடவ மசயற்திட்ைம் 

 

• உலகளாவிய சமூகத்தின் குடிைக்கள் என்ை வடகயில், ஐக்கிய ோடுகள் 

சடபயால் வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளபடி நிடலயான அபிவிருத்தி 

இலக்குகடள (SDGs) ரோக்கிய திட்ைத்தில் சாரணர்கள் கவனம் சசலுத்ே 

முடிந்ோல் ேல்லது.  

• நிளலயான அபிவிருத்தி இலக்குகளள கருத்தில் மகாண்டு சில 

மசயற்திட்டங்கள் கீநழ பரிந்துளரக்கப்பட்டுள்ளன.  

பரிந்துளரக்கப்படும் மசயற்திட்டங்கள் 

SDG 1 – வறுளம இன்ளம 

o வறுளமயில் வாழும் குடும்பம் அல்லது  பருக்கு வீடு ஒன்ளற 

அளமத்துக் பகாடுத்தல்.  

SDG 2 – பட்டினி இன்ளம  

o அகதி முகாம்கள் தபான்றவற்றில் வாழும் மக்களுக்கான உலர் 

உணவுப் பபாருட்களை வழங்க ஏற்பாடு பசய்தல்.  

SDG 3 – சிைந்த ஆநராக்கியம்  

o பபாது மயானத்திளன சுத்தம் பசய்தல்.  

o பபாது ளமதானம் மற்றும் அநாளத இல்லங்களை சீர் பசய்தல்.  

o ளவத்தியசாளல விடுதி அல்லது முதிதயார் / அநாளத 

இல்லங்களை சுத்தம் பசய்து வர்ணம் பூசுதல்.  

o அரசாங்க நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏளனய நிறுவனங்கைால் 

தமற்பகாள்ைப்படும் படங்கு ஒழிப்புச் பசயற்திட்டம் 

தபான்றவற்றிற்கு ஒத்துளழப்பு வழங்குதல்.  

o வசதிகைற்ற பாடசாளலகளில் மருத்துவ முகாம் 

தபான்றவற்ளற ஒழுங்கு பசய்தல்.  

o ஏளனய நிறுவனங்களின் ஒத்துளழப்புடன் கண் பரிதசாதளன 

முகாம் ஒன்றிளன ஒழுங்கு பசய்து தநாயாளிகளுக்கு மூக்குக் 

கண்ணாடி வழங்குதல். 

o மாணவர்கள் / வைர்ந்ததாருக்கான சுகாதார பழக்க வழக்கங்கள் 

பதாடர்பான பசயற்திட்டம். 

o இரத்த தான முகாம்களை ஏற்பாடு பசய்தல். 

o பபாது சுகாதார திட்டங்களை ஏற்பாடு பசய்தல் 
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SDG 4 – கல்வி 

o நூலக வசதிகைற்றுக் காணப்படும் பாடசாளலகளில் அது 

பதாடர்பான பசயற்திட்டம் ஒன்றிளன தமற்பகாள்ைல். 
 

SDG 5 – ஆண், சபண் சைத்துவம் 

•   ஆண், சபண் இரு தரப்பினரும் இடணந்து ஒரு கலோசோர 

நிகழ்டவ ஏற்போடு சசய்ய நவண்டும். 

SDG 6 – தூய நீர்  

o  கிராமம் ஒன்றில் காணப்படும் பபாதுக் கிணறு அல்லது 

குைத்திளன சுத்தம் பசய்தல் / தூர் வாருதல்.  

o பபாதுச் பசாத்துக்களைத் திருத்துதல் (பபாது நீர்க் குழாய்கள் 

தபான்றளவ). 

o சமய பாத யாத்திளரகளின் தபாது பக்தர்களுக்கு சுத்தமான 

குடிநீர் தாக சாந்தி வழங்கல். 

SDG 7 – தூய திைன் 

• சிறியைவிலோன மீைடமக்கப்பைக் கூடிய வலு வை 

சசயற்திட்ைசமோன்டற ஏற்போடு சசய்தல். 

SDG 8 – சபாருளாோர வளர்ச்சி 

• குடறந்தைவு வருமோனமுடைய குடும்பம் ஒன்றிற்கு வருமோனம் 

கிடைக்கக் கூடிய விதத்தில் ஒரு சபோருைோதோர சசயற்போடு / 

சசயற்திட்ைம் ஒன்டற ஏற்போடு சசய்தல். 

SDG 9 – சோழில் ைற்றும் உள்கட்ைடைப்பு 

o ஏளனய நிறுவனங்களினால் ளகவிடப்பட்ட வீதிகளைத் திருத்தி 

பசப்பனிடல். 

o வீதிகளை அளமத்தல் அல்லது திருத்துதல். 

SDG 10 – சைத்துவமின்டை இல்லாளம 

o  பபாது ளமதானம் மற்றும் அநாளத இல்லங்களை சீர் பசய்தல். 

SDG 11 – நிடலத்ேன்டை 

o  வறுளமயில் வாழும் குடும்பம் அல்லது  பருக்கு வீடு ஒன்ளற 

அளமத்துக் பகாடுத்தல்.  

SDG 12 – மபாறுப்பான பாவளன 

• வைங்கள், உணவு நபோன்றவற்டற வீண் விரயம் 

சசய்யோதிருக்குமோறு சபோதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தும் நிகழ்ச்சித் 

திட்ைசமோன்டற ஏற்போடு சசய்தல். 
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SDG 13 – காலநிடல ேைவடிக்டக 

o   மர  டுடக சசயற்திட்ைங்கள் 

SDG 14 – தண்ணீரினுள்நள வாழ்க்ளக 

• கைற்கடர, ஆற்றங்கடர நபோன்றவற்டற தூய்டமப்படுத்தும் 

சசயற்திட்ைசமோன்டற ஏற்போடு சசய்தல். 

SDG 15 – நிலத்தில் வாழ்க்டக 

o   மர  டுடக சசயற்திட்ைங்கள் 

SDG 16 – அடைதியும் நீதியும் 

• சவவ்நவறு இன மக்களின் பங்களிப்நபோடு கலோசோர பரிமோற்ற 

நிகழ்ச்சிடய ஏற்போடு சசய்தல். 

SDG 17 – கூட்ைாண்டை 

• சபோதுமக்கள் / அரச சோர்பற்ற அடமப்புகளின் உதவிநயோடு சமூக 

நிகழ்வுகடை ஏற்போடு சசய்ய நவண்டும். ஆநரோக்கிய முகோம்கள், 

அடையோை அட்டைகடை வழங்குதல், சபோதுமக்கள் நசடவ 

நபோன்ற நசடவ டமயங்கள் நபோன்றடவ. 

• சாரணர்கள் தங்கள் திறளம, தனித்துவம் என்பவற்றின் அடிப்பளடயில் 

இங்கு தமதல குறிப்பிடப்பட்டுள்ை பசயற்திட்டங்களுக்கு தமலதிகமாக 

தவறு பசயற்திட்டங்களையும் தனது பிரததசத்திற்குள் பசய்ய முடியும். 

ஆனால் பதரிவு பசய்யப்படும் பசயற்திட்டத்தின் வளரதகாலானது 

மாவட்ட சாரணர் ஆளணயாைரினால் அல்லது அவரால் 

பரிந்துளரக்கப்படும் ஒருவரினால் அனுமதி வழங்கப்பட்ட பின்னதர 

பசயற்திட்டத்திளன ஆரம்பிக்க முடியும். இது ஒன்றாகவும் இருக்க 

தவண்டும். அத்ததாடு இது சாரணரின் வீடு சார்ந்த திட்டமாக இல்லாமல், 

சமூகத்தின் சில பிரிவிற்காவது பபரிய அைவில் உதவக் கூடியதாக இருக்க 

தவண்டும். சிறப்பு பசயற்திட்டங்களுக்கு உதவி பிரதம ஆளணயாைரிடம் 

(அபிவிருத்தி) அனுமதி பபறப்பட தவண்டும்.  

• பசயற்திட்டத்திற்கான திட்டம் தீட்டும் பசயற்பாடுகள் யாவும் 

பசயற்திட்ட நாளுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னதர ஆரம்பிக்கப்பட 

தவண்டும். மற்றும் பசயற்திட்ட அறிக்ளகயில் குளறந்தது மூன்று 

புளகப்படங்கைாவது எடுக்கப்பட்டு ஒட்டப்பட்டிருக்க தவண்டும். அதில் 

ஒன்று குறித்த இடத்தில் பசயற்திட்டத்திளன தமற்பகாள்வது தபான்றும், 

ஏளனய இரண்டும் பசயற்திட்டத்தின் முன்ளனய நிளலளயயும், 

பசயற்திட்டத்திற்கு பின்னரான நிளலளயயும் காட்ட தவண்டும். 

• இறுதியாக பசயற்திட்டத்திளன நிளறவு பசய்து அறிக்ளக சமர்ப்பிக்கும் 

பபாழுது கீதழ குறிப்பிடப்பட்டிருப்பவற்ளற உள்ைடக்கி 

சமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டும். 
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சசயற்திட்ை வடரரகாளில் உள்ளைக்கப்பை ரவண்டிய விையங்கள் 

 

a. விண்ணப்பதாரியின் பபயர், முகவரி மற்றும் சாரணர் குழு 

சசயற்திட்ைம். 

b. கருப்பபாருள் (பசயற்திட்டத் தளலப்பு அல்லது பசயற்திட்டம் பற்றிய 

விபரம்) 

c. அறிமுகம் 

d. பசயற்திட்டம் பசயற்படுத்தப்படவுள்ை காலப் பகுதிகளும் திகதிகளும் 

e. பசயற்திட்டத்தின் குறிக்தகாள் 

f. பசயற்திட்டத்திளன தமற்பகாவதற்கான அனுமதிக் கடிதங்கள் (கிராம 

தசவகர் / நிறுவனத் தளலளம அதிகாரி / முகாளமயாைர் தபான்றளவ)  

g. பசயற்திட்டத்தின் தபாது அனுப்பிய மற்றும் பபற்ற கடிதங்களின் 

பிரதிகள். 

h. ததளவயான பசயற்திட்ட உபகரணங்களின் விபரம் 

i. ததளவப்படும் மனித வைங்களும், அவற்ளறப் பபற்றுக் பகாள்ளும் 

வழிமுளறகளும் 

j. வரவு பசலவு 

k. பசயற்திட்டத்திற்கான நன்பகாளடகளைப் பபற்றுக்பகாள்ளும் 

வழிமுளறகள் 

l. பசயற்திட்டத்திற்கான ஏளனய வைங்களைப் பபற்றுக்பகாள்ளும் 

வழிமுளறகள் 

m. உணவு மற்றும் குளிர்பானங்களைப் பபறும் வழிமுளறகள். 

n. இதில் பங்காற்றிய ஏளனய நிறுவனங்கள் 

o. பசயற்திட்டத்திளன பசயற்படுத்திய விதம் பற்றிய விரிவான அறிக்ளக 

p. பசயற்திட்ட கால அட்டவளண 

q. மாவட்ட சாரணர் ஆளணயாைரின் / அவர் பரிந்துளரத்தவரின் அனுமதி 
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• பசயற்திட்ட இறுதி அறிக்ளகயானது ததசிய தளலளமக் 

காரியாலயத்திற்கு அனுப்பப்படும் தபாது பசயற்திட்ட வளரதகாலும் 

இளணத்து அனுப்பப்பட தவண்டும். அத்துடன் பசயற்திட்ட 

அறிக்ளகயில் ததளவயான அளனத்து ஆவணங்களும் 

இளணக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும். அவற்றில் பின்வரும் ஆவணங்கள் 

இளணக்கப்பட்டுள்ைனவா என்று உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ைவும்.  

 

• பசயற்திட்டம் எவ்வாறு நளடமுளறப்படுத்தப்பட்டது என்ற எழுத்து 

மூல அறிக்ளக, பசயற்திட்டத்ளத நளடமுளறப்படுத்திய தவளையில் 

எதிர்பகாண்ட பிரச்சிளனகள் மற்றும் அவற்ளற பவன்ற முளறகள், 

திட்டமிடப்பட்ட திகதிகள், புளகப்படங்கள், தரவுகள், வளரபுகள், 

பத்திரிளக துணுக்குகள் தபான்றளவ ததளவக்தகற்ப 

இளணக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

 

 

சசயற்திட்ை அறிக்டகயில் உள்ளைக்கப்பை ரவண்டியடவ 

 
a. ததளவப்பட்ட வைங்கள் மற்றும் அவற்ளறப் பபற்றுக் பகாள்ை 

சாரணர் ளகயாண்ட முளறகள். 

b. பசயற்திட்டத்தில் பங்பகடுத்தவர்கள் பபயர் விபரங்கள்.  
c. ததளவப்பட்ட காலம், மனித மணித்தியாலங்கள், வழங்கப்பட்ட 

உணவு இளடதவளைகள் தபான்றளவ. (12 சாரணர்கள் அடங்கலாக 

குளறந்தது 72 மனித மணித்தியாலங்கள்). 

d. எவ்வாறு உணவு மற்றும் சிற்றுண்டிகள் தபான்றளவ 

ஒழுங்களமக்கப்பட்டன என்ற விடயம். 
e. பபாது மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட விதம் மற்றும் அவற்றிற்குக் 

கிளடத்த பின்னூட்டங்கள். 

f. இறுதிக் கணக்கறிக்ளக. 
g. திளணக்கை அதிகாரிகள் இச் பசயற்திட்டம் பதாடர்பாக 

திருப்தியளடந்தளத உறுதி பசய்த கடிதங்கள். 

h. சுய மதிப்பீடு. 

i. சாரணர் ஆசிரியரின் ளகபயழுத்துடன் கூடிய சிபாரிசுக் கடிதம். 

j. மாவட்ட சாரணர் ஆளணயாைரின்/அவரால் பரிந்துளரக்கப்பட்டவரின் 

சிபாரிசுக் கடிதம். 
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TRANSITION PLAN 
நிளலமாறும் திட்டம் 

 

• தற்நபோடதய இடைஞர்களுக்கோன நிகழ்ச்சித் திட்ைத்திலிருந்து 

புதிய இடைஞர்களுக்கோன நிகழ்ச்சித் திட்ைம் 2021 இல் பின்வரும் 
மோற்றங்கள் சசய்யப்பட்டுள்ைன. சோரணர்கள் கவனித்து 

பின்பற்றவும். 

 

 
பளழய 

பாடத்திட்ட 

விருதுகள் 

நிளைவு 
திகதி 

(முன்பதாக) 

பளழய 
பாடத்திட்டம் 
மற்றும் சாதளன 
மதாடர்ச்சி 

பளழய 
பாடத்திட்டங்களில் 

சின்னங்களள 
அளடந்த பிைகு 

புதிய 
பாடத்திட்டத்திற்கு 

மாறுதல் 

குறிப்புகள் 

அங்கத்துவ 

சின்னம் 

01 - 01 - 2021 சோரணர் ஆசிரியர் 

விருது  

சோரணர் விருது  அங்கத்துவ சின்னம் (01.01.2021 

க்கு முன்னர் படழய 

போைத்திட்ைத்தில் அங்கத்துவ 

சின்னத்டதப் பூர்த்தி 

சசய்யோதவர்கள் புதிய 

போைத்திட்ைத்திற்கு மோற 

நவண்டும்) 

சோரணர் ஆசிரியர் 

விருது  

01 - 01 - 2021  குழு சோரணர் 

ஆசிரியர் விருது  

பிரதம ஆடணயோைர் 

விருது  

சோரணர் 01.01.2021 திகதிக்கு 15 

வயதிற்குட்பட்ைவரோக 

இருந்தோல் 

(இல்டலசயனில் படழய 

போைத்திட்ைங்கடைத் 

சதோைரவும்) 

குழு சோரணர் 

ஆசிரியர் விருது  

01 - 01 - 2021   பிரதம ஆடணயோைர் 

விருது 

சோரணர் 01.01.2021 திகதிக்கு 15 

வயதிற்குட்பட்ைவரோக 

இருந்தோல் 

(இல்டலசயனில் படழய 

போைத்திட்ைங்கடைத் 

சதோைரவும்) 

மோவட்ை 

ஆடணயோைர் 

விருது  

01 - 01 - 2021   பிரதமர் சோரணர் 

விருது  

சோரணர் 01.01.2021 திகதிக்கு 16 

வயதிற்குட்பட்ைவரோக 

இருந்தோல் 

(இல்டலசயனில் படழய 

போைத்திட்ைங்கடைத் 

சதோைரவும்) 

விடனத்திறன் 

அலங்கோரம் 

01 - 01 - 2021  ஜனோதிபதி சோரணர் 

விருது (01.01.2021 

அன்று சோரணர் 17 

வயடதக் 

கைந்திருத்தல்) 

ஜனோதிபதி சோரணர் 

விருது (01.01.2021 

அன்று சோரணர் 17 

வயதுக்குக் 

குடறவோக இருத்தல்) 

  

 


