














 

 

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

 

அைைத்  மாவடட் ஆைையாளரக் க் ம், 

ேரஷ்ட சாரைரக் க்காை தல் தைலைமத் வ ப ற்  வ ப்  

ெமய்நிகர ்மற் ம் உட யல் (கலப் )(hybrid) தளங்களில் 

2021 அக்ேடாபர ்21 தல் 23வைர 

 

நநாக்கம்: "அ ைவ ேமம்ப த்  தரமாை ஜைா ப  சாரைரக்ைள 
உ வாக் தல்" 

 

க்நகாள்கள்: இந்தப் ப ற் ைய தத் டை், பங்ேகற்பாளரக்ள் ெபற் க் 
ெகாள்ள யைவ: 

● சாரைர ்வாக்  மற் ம் களிை் அரத்்தத்ைத அ ந்  ெகாள்ளல்.  

● நாட் ை் வரலா  மற் ம் சாரைர ்இயக்கத் ை் வளரச்்  எை்பவற்ைற 
அ ந் த்தல். 

● இலங்ைக ல் சடட்த் ை் க் ய அம்சங்கைள ம் ஜைநாயக 
ேசாச ச யர ை் அர யலைமப்ைப ம் அ ந்  ெகாள்ள ம். 

● வர ்உரிைமகள் பற் ய அ ைவப் ெபற் த்தல். 

● அ ப்பைட மைித உரிைமகள் மற் ம் ங் ந்  
பா காப் ெகாள்ைககள்.  

● ற் ச் ழல் தாை ஆரவ்தை்த வளரத்் க் ெகாள்ளல் மற் ம் 
ற் ச் ழைல எவ்வா  பா காப்ப  

● ய வளரச்்  பற் ய அ  மற் ம்அைத ேமம்ப த் தல்..  

● தைலைமத் வ தைகைமகள் மற் ம் பை் கைள அ ந் ெகாள்ளல் 

● கலாசச்ாரம் மற் ம் பழக்கவழக்கங்கைளக் கற் க்ெகாள்ளல். 
(ச தாயத் ல்/கலாசச்ார மற் ம் மத இடங்களில்)  

● தைிப்படட் உடல்நலம் மற் ம் உடற்த  பற் ய அ  

 

 



● ஒ  ேநர் கத்ேதரை்வ எவ்வா  தயாரிப்ப  மற் ம் எ ரெ்காள்வ .  

● எவ்வா  ஒர ்உைரயாடைல தயார ்ெசய்வ  பல்ேவ  வைகயாை 
உைரயாடல்கள்,ெபா  இடங்களில் உைரயாடல்கைள எவ்வா  
ெவளிப்ப த் வ  பற் ய அ  

● சாரைரக் டைாை  ெசயற்பா  மற் ம் ட்  யற்  ( ச் கள்/ 
ை்ேைா ெசயற்பா கள்/ த த /வைரபடம், ைசய க  

/நைடபயைம்/பாசைற/உ ரக்ாக் ம் நடவ க்ைககள்/ேபரிடர ்
ேமலாை்ைம) ேபாை்றைவ 

●  சமாதாைத் ற்காை வரக்ள்   (Messengers of Peace) மற் ம் றந்த உலக 
கடட்ைமப்  ை்ைங்கள் பற் ய அ ைவப் ெபறல். 

● வ சக்  ேச ப்  பற் ய அ ைவப் ெப தல். 

● நிைலயாை அ த்  இலக் க ம் ஒ வரால் ஏற்ப த்தக் ய 
மாற்றங்க ம். 

● ைசரி வாழ்க்ைக ல் சாரைர ்அ  மற் ம் அ பவத்ைத எவ்வா  
பயை்ப த் வ .  

● சாரைரக்்காை ஜைா ப  ைத ெவல்ல தயாராதல். 

 

த  - 

 
 

● மாவடட் ஆைையாளர ்கட் ைளைய ெபற் த்தல் ேவை் ம்.அத் டை் 
பாடத் டட்த் ை்ப  வைவா கள் கட் ைள அல்ல  ரதமர ்சாரைர ்

க்காை அைைத்  தைகைமகைள ம் ரத்்  ெசய் க்க 
ேவை் ம். ைிகரமாைவை்மற் ம் றைமகாை் ை்ைங்கள் த ர. 

● 2021 அக்ேடாபர ்1ம் க ல் 15வய  ெதாடக்கம் 18வய  வைர ள்ள 
ேரஷ்ட சாரைராக இ க்க ேவை் ம். 

● பங்ேகற்பாளர ்ெவளிக்கள ெசயற்பாட் ல் ஈ ப வதற்காை றந்த 
உடற்த  இ க்க ேவை் ம் (பாடெந  ெதாடங் வதற்  7 நாடக் க்  
ை் அர  ம த் வமைை/ம த் வ ைமயத் ை் ம த் வரால் 

வழங்கப்படட் ம த் வ அ க்ைகைய சமரப்் க்க ேவை் ம். (ெமய்நிகர ்
தளத் ற்  அவ ய ல்ைல) 

● பாடத் டட்த் ற் ை்ைதாகஇடம்ெப ம் ம த் வப் பரிேசாதைை ல் 
ேதரச்்  ெபற ேவை் ம்.(ெமய்நிகர ்தளத் ற்  அவ ய ல்ைல). 



● ெபற்ேறார/்பா காவலர ்அல்ல  அர க்  ெசாந்தமாை ம த் வ 
காப் ட்  இ க்க ேவை் ம் (பாடசாைல அ பரால் சாை்றளிக்கப்படட் 
ரக்ஷா) (ெமய்நிகர ்தளத் ற்  அவ ய ல்ைல) 

● ெபற்ேறார/் பா காவலர/்சாரை ஆ ரியர/்  சாரை ஆ ரியர/் 
அ பர/் மாவடட் ஆைையாளர ்ஆ ேயார ்அ ம  வழங்க ேவை் ம் 

● மாவடட்த் ை் ேதர் க் வால் மாவடட்த் ை் ர நி யாக 
ேதரந்்ெத க்கப்பட்  மாவடட் ஆைையரால் பரிந் ைரக்கப்பட 
ேவை் ம் 

 
 
 

❖ ஒவ்ெவா  மாவடட்ங்களி ந் ம் ைறந்த படச்ம் த கைள உைடய 
எதத்ைை சாரைரக்ைள ம் அ ப்ப ம் 

❖ ை்ைப்பதாரரிை் ஒட் ெமாதத் த  மற் ம் 2020 சாரைர ்ெதாைக 
கைக்ெக ப் ை்ப  தல் ேத ய தைலைமக் காரியாலயத் ை்  
நிகழ்ச்  வால் ேதர் ெசய்யப்ப ம் 

❖ ை்ைப்பங்கைள மாவடட் ஆைையர ்2021 அக்ேடாபர ்16 அல்ல  
அதற்  ை் ை்ைப் க்க ேவை் ம். அத் டை் நகைல தபால் லம் 
அ ப்  ைவக்க ேவை் ம். 

 
 

 ை்ைஞ்சல்   -  slscout3@yahoo.com 

ெதாைலநகல்  -  011 2433131 

  

            அஞ்சல் 

ேத ய நிகழ்ச்  ஆைையாளர ்

இலங்ைக சாரைர ்சங்கம் 

65/9, ேசர ் ற்றம்பலம் கார் ைர ்மாவதை்த,  

ெகா ம்  02. 

 

ைகயளித்தல்  

ம . ஷ் கா இைளெப ம 

mailto:slscout3@yahoo.com


 
 

க் ய ப் : காம் கடட்ைம் அல்ல  ப  கடட்ைம் 
வ க்கப்படமாடட்ா . கல்  அைமச் ைால் ஒ க்கப்படட் மாைியத் ை் ழ் 
அைைத்  ெசல க ம் ேத ய தைலைமக் காரியாலயத் ைால் ெசய்யப்ப ம். 

 

ச ைககள்:  

● பாடெந யரக்ளிை் ம ப் ட்  அ க்ைக ை்ப  அைைத்  
பங்ேகற்பாளரக் க் ம் ேத ய அள ல் சாை் தழ் வழங்கப்ப ம். 

● பங்ேகற்பாளரக்ள் வைவா கள் கட் ைள அல்ல  ரதமரிை் சாரைர ்
க்காை ேதைவகைள நிைற  ெசய்வதற்காை வாய்ப்ைபப் 

ெப வாரக்ள். 

 

எவ்வா ண்ணப் த்தல்,தயாராதல் மற் ம் ககாண்  வர நவண் யைவ. 

 
 

● உங்கள் ை்ைப்பதை்த 2021 அக்ேடாபர ்16ம் க க்  ை் உங்கள் 
மாவடட் ஆைையாளரிற்  அ ப் ங்கள். 

● உங்கள் உடல் ஆேராக் யதை்த நை்றாக ைவத் ங்கள் 

●  சாரைர ் ைடைய தயார ்ெசய்ய ம். இைளஞர ் டட் த்தகம் 
அளித்த வ காட் தல்களிை்ப  அைைத்  ை்ைங்கைள ம் சரியாை 
இடத் ல் ைதத் க்க ேவை் ம். 

●  ப ற்  ஆரம்பத் ல் உங்கள் ம ப் ட்  ேசாதைைைய எ ரெ்காள்ள 
தயாரா ங்கள் 

 

நீங்கள் பாடத் டட்த் ற்  அ க்ைக ம்ேபா  ப் டப்படட் ஆைடகள், 
எ ெபா ள், உபகரைங்கள் ெகாை்  வர ேவை் ம். (ெமய்நிகர ்இயங் தள 
த் ம் இந்தப் பாடத் டட்த்ைதப் ை்பற்ற ேமற் ய அைைத்  
ெபா டக்ைள ம் உங்க டை் ைவத் ங்கள்) 

 
 

● ைமயாை ேரஷ்ட சாரைர ் ைட  

● ரத்ேயக ைக் ப்ேப  



● ப்  தத்கம் (80 பக்கம் ெமாைிடட்ர ்ப ற்  ெகாப் )  

● நீள காற்சடை்ட(ப ற்  உைட, க  நீல நிறம்) 

● ஒ  ேசா  ெவள்ைள நிற கை்வஸ் சப்பாத் க்கள் மற் ம் ெவள்ைள நிற 
கா ைறகள் 

● இரை்  ெவள்ைள ப க்ைக ரிப் கள் (5 x 7 ") அல்ல  அதற்  
ேமற்படட்ைவ அள  

● ெவள்ைள தைலயைைஉைற  

● க த் ப் பட் (tie) (நீல நிறம்) 

● ெவள்ைள நிற ேசரட் ்

● ேளஸர/் ட் ஜாக்ெகட்(Coat suit) (க ப்  நிறம்)  

● ச க நிகழ் களில் உங்கள் றைமகைள ெவளிப்ப த்த ேதைவயாை 
உபகரைங்கள், இைச நிகழ்ச் கள்/ ப் பாசைற/கலாசச்ார 
நிகழ்ச் கள்/நடைம்/பா தல்/இைசயைமதத்ல் க கள்/ miming/ 
PPT ளக்கக்காட் கள்/ைக ைைப் ெபா டக்ள் அலங்காரம் ேபாை்றைவ. 

● உங்கள் ம ந்  (ம த் வரிை் பரிந் ைரப்ப ) (ெமய்நிகர ்தளத் ற்  
ேதைவ இல்ைல) 

● தைிப்படட் ஆைடகள் மற் ம் வாய் (ெமய்நிகர ்தளத் ற்  
அவ ய ல்ைல) 

● ெவள்ைள நிற ப த்  ேச யட.் (18 x 18 அங் லங்கள்)  

● ெவள்ைள நிற ேமைச ரிப்  (7’x4’) 

● ல்வர ்ேபாரக்், ல்வர ்ேமைசக் கரை் , ல்வர ்ேமைசக் கத் , ல்வர ்
படல்ர ்கத் , ல்வர ்ெடசரட் ்கத் ,ெடசரட்் கரை் , ெசரா க் ெவள்ைள 
நிற தட் , ெசரா க் ெவள்ைள (Side) தட் , ெசரா க் ெடசரட்் ை்ைம். 

● ேமைச (4×4)அல்ல  ெபரியைத தயாராக ைவத் க்க ேவை் ம். 

● தைிக கட் ல் (SINGLE) 

 

பாடத் ட்டத் ல்கலந் ககாள்ள 

ப  ெசய்ய பங்ேகற்பாளரக்ள் அைைவ ம் 2021 அக்ேடாபர ்21 ஆம் ேத  காைல 
09.00 மைிக்  ஜ ம் தளத் ல் உள் ைழய ேவை் ம். ஜ ம் இைைப்  இ த் 
தகவ டை் ை்ைஞ்சல் மற் ம் வாடஸ்்அப் லம் வழங்கப்ப ம். 

 
 



● 21.10.2021  -- .ப  10.00 மைி --  ைறசாரா றப் ழா, தயாரப் த்தல்,           
          ப ற் க்காை கள் மற் ம் ைறகள் 

● 21.10.2021 --  .ப 2.00 -3.00  மைி -- ஆரம்ப ழா 

● 23.10.2021 -- .ப8.00 -10.00 மைி -- நிைற  ழா 

 

அைைத்  ை்ைப்பதாரரக் ம் ப ற்  ெந ைய க்க நைட ைற 
அமர் க டை் 3 நாடக்ள்  ப ற்  ெந ைய ை்பற்ற ேவை் ம். 

எ ரக்ாலத் ல் இ  ஜைா ப  சாரைர ் க்  த  ெப வதற்காை 
கடட்ாயத் ேதைவயாக இ க்கலாம். 

அைைத்  மாவடட்  ஆைையாளரக் ம் தய ெசய்  ேரஷ்ட 
சாரைரக் க்காை தல் தைலைமத் வ ப ற்  வ ப்ைபப் ை்பற்ற 
ஒவ்ெவா  மாவடட்த் ந் ம் ைறந்த  2 சாரைரக்ைள அ ப் மா  
ேகட் க்ெகாள்ளப்ப ரக்ள். உத  மாவடட் ஆைையர ்(நிகழ்ச் ) இந்த 
பாடத் டட்த்ைத பாரை்வயாளரக்ளாக ை்பற்ற அைழக்கப்ப றார.் 
ப ெசய்யப்படட் சாரைரக்ள் மற் ம் உத  மாவடட் ஆைையாளரக்ள் 
மட் ேம ப ற் ல் பங்ேகற்க ம். 

தய ெசய்  டட் டட் ேநரத் ல் ப கைள அ ப் ங்கள் . 

 நை்  

 

 எை் ம் சாரைர ்ேசைவ ல், 

 

 

 

ஜைப்ரித் ெபரை்ாை்ேடா                                                              சரதK்.P.மாதராராச்   

ரதம ஆைையாளர ்                                                           ேத ய நிகழ்ச்  ஆைையாளர ்  

                                                                                                                  

 

ர கள்                                                              
தைலவர,் சைபத ்தைலவர,் ெசயளாலர,் ெபா ளாளர ் 
இலங்ைக சாரைர ்சங்கம். 
அைைத்  தைலைமக் காரியாலய ஆைையாளரக்ள். 

ப் : ேசட ேதைவ ைடய சாரைரக் க்காை றப்  பாடத் டட்ம் உரிய 
ேநரத் ல் ஏற்பா  ெசய்யப்ப ம் 










