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நநாை்ைம்
இளைஞர ்களை, தமது உடல்

பலம் , அறிவு, உணர ்ச ்சி,

சமூக மற்றும் ஆன்மீக திறன்களைக்

சகாண்டு

ஒரு

அணியில் பணியாற் றக்கூடிய நபர ்கைாகவும் , சபாறுப்பு
வாய் நத
்

குடிமக்கைாகவும் ,

உருவாக்குவதற் கு
நதசிய

"ஒரு சிறந்த உலகத்ளத

"சாதகமாக

மற்றும்

பங் கைிக்கும்

சர ்வநதச

உை் ளூர ்,

சமூகங் கைின்

உறுப்பினர ்கைாகவும் வைரச ் சசய் வதில் பங் கைிப்பநத
இலங் ளக சாரணர ் சங் கத்தின் நநாக்கம் ஆகும் .

சாரணியத்தின் பணிை்கூற்று
சாரணியத்தின் இலக்கானது, சாரண வாக்குறுதி மற்றும்
விதிகைினால்
மூலம்

கூறப்படும்

இளைஞர ்கைின்

சபறுமதி
கல் விச ்

பங் கைிப்புச ்

சசய் தலும் ,

மனிதர ்களை

உருவாக்கியும்

மிக்க

முளறளம

சசயற் பாட்டிற் கு

தன்னிளறவான
மற்றும்

தனி

சமூகத்திற்கு

ஆக்கபூர ்வமான பங் கைிப்பிளன வழங் கி அதன் மூலம்
சிறந்தசதாரு உலளகக் கட்டிசயழுப்புதலும் ஆகும் .
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சாரணியத்தின் ைல் விை்
குறிை்நைாை் ைை்
உடல் வைர்ச்சி
சாரணரின் உடல் வைர ்ச ்சி மற்றும் சசயற் பாட்டுக்கு
சபாறுப்பான திறளன வைர ்த்தல் .

அறிவுசார் வைர்ச்சி
சாரணருக்கு
புதிய
சூழல் கைில்
சிந்தித்து,
சமநயாசிதமாக நடந்து சகாை் ளும் திறளன வைர ்த்தல்
மற்றும்
தகவல் களை
புதுளமயாகவும்
ஆக்கப்பூர ்வமாகவும் பயன்படுத்துதல் .
உணர்வுபூர்வமான வைர்ச்சி
சுய உணர ்ச ்சிகளை இனங் கண்டு, அக சுதந்திரம் , சீரான மன
நிளல, உணர ்வு முதிர ்ச ்சிளய நபணுதல் ஆகியவற்றுக்குத்
நதளவயான
சாரணரின்
திறளன
வைர ்த்தல்
மற்றும்
அத்தளகய
உணர ்ச ்சிகளை
ஒழுங் கானதும்
சபாருத்தமானதுமான
முளறயில்
எவ் வாறு
சவைிப்படுத்துவது என்பளத அறிந்து சகாை் ைல் .

சமூை ரீதியான வைர்ச்சி
பரஸ்பர உறவுகை் , பன்முகத்தன்ளம மற்றும் உை் ைடக்கம்
நபான்ற கருத்துக்களை வைர ்ப்பதன் மூலம் இணக்கமாக
சசயல் படும்
சாரணரின்
திறளன
வைர ்த்தல்
மற்றும்
தளலளமத்துவ திறன்களை நமம் படுத்துதல் .

ஆன்மீை வைர்ச்சி
சசாந்த சமூகத்தின்
ஆன்மீக பாரம் பரியத்தில்
ஆழ் நத
்
அறிளவக் சகாண்டிருப்பநதாடு, அளதப் புரிந்து சகாண்டு
ஊக்குவிப்பநதாடு, மற் றவர ்கைின் ஆன்மீக விருப்பங் களை
புரிந்துசகாை் வதற் கும் மதிப்பதற் கும் சாரணரின் திறளன
வைர ்த்தல்
மற்றும்
ஆன்மீக
வழிமுளறகளையும்
நம் பிக்ளககளையும்
ஆராய் வதற் கான
முயற் சிகளை
நமற் சகாை் தல் .
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கலாசார பாரம் பரியத்ளத புரிந்து சகாை் ைவும் ,

மதிக்கவும் ,

பின்பற் றவும் சாரணரின் திறளன வைர ்த்தல் மற்றும் அடுத்த
தளலமுளறக்காக அத்தளகய பாரம் பரியத்ளத பாதுகாக்க
முயற் சிகை் நமற் சகாை் தல் .
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சாரணர் வாை்குறுதி
என்னால் கூடுமான வளரயில்
என் சமயத்துக்கும் , என் நாட்டுக்கும் கடளமகளைச ் சசய் நவன்
என்றும் ,
எக்காலத்திலும் பிறருக்கு உதவி புரிநவன் என்றும் ,
சாரணர ் சட்ட திட்டங் களுக்கு அளமந்தும் , பணிந்தும் நடப்நபன்
என்றும்
எனது சகௌரவத்தின் மீது வாக்குறுதியைிக்கின்நறன்.

சாரணர் விதி
1.

சாரணன் நம் பத் தகுந்தவன்.

2.

சாரணன் பற்றுறுதி உளடயவன்.

3.

சாரணன் நநசமும் மரியாளதயுமுளடயவன்.

4.

சாரணன் மற் சறந்தச ் சாரணனுக்கும் சநகாதரன்.

5.

சாரணன் ளதரியம் உளடயவன்.

6.

சாரணன் விலங் குகை் மீதும் அன்பு உளடயவன்.

7.

சாரணன் ஒத்துளழப்பவன்.

8.

சாரணன் மன மகிழ் ச ்சி உளடயவன்.

9.

சாரணன் சிக்கனமானவன்.

10.
சாரணன் சிந்தளன, சசால் , சசயலில்
தூய் ளமயானவன்.
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வயதின் அடிப் பகடயில் சாரணர் பிரிவுைை்

1.

சிங் கிதி சாரணர்ைை் : 05 வயது முதல் 07 வயது வளர

2. குருகைச் சாரணர்ைை் : 07 வயது முதல் 11 வயது வளர
3. ைனிஷ்ட சாரணர்ைை் : 10 வயது 06 மாதம் முதல் 14 வயது 06 மாதம்
வளர
4. சிநரஷ்ட சாரணர்ைை் : 14 வயது 6 மாதம் முதல் 18 வயது வளர
5. திரி சாரணர்ைை் : 17 வயது 6 மாதம் முதல் 26 வயது வளர


ஒரு இைம் ஆட்நசர ்ப்பு
வயது

(ஒரு ஆண்/ஒரு சபண்)

வருடங் களும்

10

மாதங் களும்

06

கனிஷ்ட சாரணர ் துருப்பில்
அத்நதாடு
கால

ஆனதும்

இளணந்து சகாை் ைலாம் .

அவர ் கனிஷ்ட சாரணர ் துருப்பில்

நசளவளயப்

தனது

பூர ்த்தி

சசய் ததும்

03 மாத
கனிஷ்ட

சாரணராக சின்னம் சூட்டப்படுவார ்.


சாரணர ்

சங் கத்தில்

உறுப்பினராக

அல் லாத

ஒருவர ்

இைம் ஆட்நசர ்ப்பு சசய் யப்படும் நபாது 10 வயது மற்றும் 2
மாதங் கைில் கனிஷ்ட சாரணர ் துருப்பில் இளணயலாம்
என்பதுடன்

இலங் ளக

நிகழ் ச ்சித்

திட்டப்

சாரணர ்
பிரிவு

சங் கத்தின்

நதசிய

அறிமுகப்படுத்தியுை் ை

சசயற் பாட்டு நிகழ் ச ்சித் திட்டத்ளத சதாடரலாம் .


ஒரு

குருளை

சாரணர ் தங் கம் /சவை் ைித் தாரளகளய

சவன்றிருந்தால்
மாதங் கை்
அவரால்

அவரது

ஆனதும்
இளணந்து

வயது

கனிஷ்ட
சகாை் ை

வருடங் கை்

10

சாரணர ்

முடியும் .

06

துருப்பில்

அவர ் (பாடத்

திட்டத்தில் தரப்பட்டுை் ை) உரிய பர ீட்ளசகளை பூர ்த்தி
சசய் ததற் கான

சான்றுகளை

சாரணர ் துருப்பில்

02 மாத

கால

வழங் கி

கனிஷ்ட

பயிற் சிளய பூர ்த்தி

சசய் ய நவண்டும் .


12 அல் லது அதற் கு நமற் பட்ட சிநரஷ்ட சாரணர ்களை (2
அணிகளை)

சகாண்டிருக்கும்
8
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துருப்பு,
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ஆளணப்பத்திரம்
தனிசயாரு

சபற் ற

துருப்பாக

சாரணர ்

கருதப்பட

தளலவருடனான

நவண்டும் .

அந்தக்

குறிப்பிட்ட துருப்பு 12 சிநரஷ்ட சாரணர ்களை விடவும்
குளறவான சாரணர ்களைக் சகாண்டிருந்தால் , அந்தச ்
சாரணர ்கை்

அநத

சாரணர ்

துருப்பில்

அணி/அணிகைாக ஆக்கப்படலாம் .

இகைஞர்ைளுை்ைான நிைழ் சசி
் த் திட்டத்தின் சாராம் சம்


இலங் கை
நிைழ் சசி
் த்

சாரணர்
திட்டம்

சங் ைத்தின்
பின்வரும்

விருதுைகையும் உை் ைடை்கியது.

இகைஞர்ைளுை்ைான
சின்னங் ைகையும் ,

1. அங் ைத்துவச் சின்னம்
2. சாரணர் விருது
3. பிரதம ஆகணயாைர் விருது
4. பிரதமர் சாரணர் விருது
5. ஜனாதிபதி சாரணர் விருது
இகைஞர்ைளுை்ைான நிைழ் சசி
் த் திட்டத்தின் சாராம் சம்
விருதுை
ை்

ைால
அைவு
(மாத
ம் )

நிபந்தகனைைி
ன்
எண
் ணிை்கை

இரவுப்
பாசகறைைி
ன்
எண
் ணிை்
கை
இல் ளல

ைட்டாய
நதர்ச்சி
சின்னங் ை
ை்
இல் ளல

அங் ைத்துவச்
சின்னம்

3

14

சாரணர்
விருது

6

23*

2

3

பிரதம
ஆகணயார்
விருது

9

23*

2

3

9
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பிரதமர்
சாரணர்
விருது

9

22

4

5

ஜனாதிபதி
சாரணர்
விருது

9

13

4

5

36

95

12

16

சமாத்தம்

*கடற் சாரணர ்களும் வான் சாரணர ்களும் நமலதிக நிபந்தளனகளைப்

பூர ்த்தி சசய் ய நவண்டும் .

10
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கடற்

சாரணர ்களுக்கும் ,

வான்

சாரணர ்களுக்கும்

அங் கத்துவச ் சின்னம் சபாதுவானது.


பாடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுை் ைவாறான
நிபந்தளனகளை
கடற்
சாரணர ்களும் ,

நமலதிக
வான்

சாரணர ்களும் பூர ்த்தி சசய் ய நவண்டும் .


பிரதம
ஆளணயாைர ்
விருதுக்காக,
மாவட்ட
ஆளணயாைரின் நளடபயணத்ளதப் பூர ்த்தி சசய் ததும் ,
பிரதம
ஆளணயாைர ்
விருதுக்கான
ஏளனய
திறளமகாண்
கட்டாய
சின்னங் களைப்
பூர ்த்தி
சசய் யாமநலநய மாவட்ட ஆளணயாைர ் கட்டிளழளய
அணிந்து சகாை் ை சாரணர ் தகுதியுளடயவர ் ஆவார ்.



ஒரு சாரணர ் 14 வயது மற்றும் 6 மாதங் களை கடப்பதற் கு
முன்னநர
மாவட்ட
ஆளணயாைர ்
கட்டிளழளய
அளடந்திருந்தால் அவர ்/அவை் கனிஷ்ட சாரணர ் சபறும்
உயரிய விருதான பிரதம ஆளணயாைர ் சவால் விருளத
சபற
தகுதி
உளடயவராவார ்.
ஜனாதிபதி
சாரணர ்
விருதிளன
சபறுவதற் கான
கட்டாய விருதாக
இது
கருதப்படாது.



பிரதம ஆளணயாைர ் விருதின் கீழ் கட்டாய நதர ்ச ்சி
கட்டிளழகளை பூர ்த்தி சசய் திருந்தால் அவர ்/அவை் பிரதம
ஆளணயாைர ்
விருதிளன
அளடய
தகுதி
உளடயவராவார ்.



'வனவாசியின்
கட்டிளழ”
ஆனது
பிரதமர ்
சாரணர ்
விருதுக்கான
இறுதி
நிபந்தளனயாகும் .
கடற் சாரணர ்களும் ,
வான்
சாரணர ்களும்
கூட
கடல் /வான்

சாரணர ் விருதுக்கு

முன்பு

“வனவாசியின்

கட்டிளழ” நிபந்தளனளயப் பூர ்த்தி சசய் ய நவண்டும் .
மாவட்ட ஆளணயாைர ் கட்டிளழ ஆனது 'வனவாசியின்
கட்டிளழயால் ” பிரதியீடு சசய் யப்படலாம் .



ஒரு சாரணர ் தனது 15 வயளத எட்டியதும் , பிரதமர ்
விருதுக்கு,

இலங் ளக

நிகழ் ச ்சித்

திட்ட

பாடசாளல

சாரணர ்
துளற

விடுமுளறக்

சங் கத்தின்

வழிகாட்டலின்

நதசிய
கீழ்

காலத்தில் நதசிய மற்றும்

மாகாண மட்டத்தில் ஏற் பாடு சசய் யப்படும் சிநரஷ்ட
11
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சாரணர ்களுக்கான நதசிய தளலளமத்துவ பயிற் சி
சநறியில் கலந்து சகாண்டு அளத சவற் றிகரமாகப்
பூர ்த்தி

சசய் திருக்க

12

நவண்டும் .
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விருதுைளும் நநர்ைாண
் பவர்ைளும்
நநர்ைாண
் பவர்

சின்னம் / விருது
அங் ைத்துவச் சின்னம்

சாரணர ் தளலவர ்

சாரணர் விருது

சாரணர ் தளலவர ் / குழு சாரணர ்
தளலவர ்

பிரதம ஆகணயாைர் விருது

வலய உதவி மாவட்ட ஆளணயாைர ்
(உ.மா.ஆ) / மாவட்ட ஆளணயாைர ்
பரிந்துளரக்கும் உ.மா.ஆ.

பிரதமர் சாரணர் விருது

உ.மா.ஆ (நிகழ் ச ்சித்திட்டம் ) /உ.மா.ஆ
(பயிற் சி) அல் லது மாவட்ட
ஆளணயாைர ் பரிந்துளரக்கும்
உ.மா.ஆ.

ஜனாதிபதி சாரணர் விருது

பரிந் துகர : உதவி மாவட்ட
ஆளணயாைர ் (நிகழ் ச ்சித்திட்டம் )
உை் ைடங் கைாக மாவட்ட நநர ்முகத்
நதர ்வுக் குழுவின் துளணநயாடு
மாவட்ட ஆளணயாைர ் ( அல் லது
மாவட்ட ஆளணயாைரின்
கடளமகளைச ் சசய் பவர ்)
இறுதி நநர்முைத் நதர்வு : இலங் ளக
சாரணர ் சங் கத்தின் நநர ்முகத்
நதர ்வுக் குழு மற்றும்
அபிவிருத்திக்கான உதவி பிரதம
ஆளணயாைரின் துளணநயாடு
பிரதம ஆளணயாைர.்
இறுதி ஒப் புதல் : பிரதம
ஆளணயாைர ்
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சிநரஷ்ட சாரணர ் என்ற அடிப்பளடயில் ஒரு சாரணர ்
அவர ்/அவை்
உயர ் அளடவிற் காக
இலங் ளக
சாரணர ்
சங் கத்திடம்
இருந்து நதசிய மட்டத்திலான
சான்றிதழ்
ஒன்ளற சபறுவார ். (ஜனாதிபதி சாரணர ் விருது அல் லது
பிரதமர ் சாரணர ் விருது)

14
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விரிவான பாடவிதானம்
அங் ைத்துவ பயிற் சிை் ைாலத்துை்ைான
விதிவிலை்குைை் பின்வருமாறு:


அங் கத்துவ பயிற் சிக் காலத்துக்கான
பின்வருமாறு வழங் கப்படும் .

ஒரு

குருகை

சாரணர்

சவன்றிருந்தால் ,
மாதங் ைை்

அவரது

ஆனதும்

விதி

தங் ைம் /சவை் ைித்
வயது

ைனிஷ்ட

விலக்குகை்

தாரகை

வருடங் ைை்

10

சாரணர் துருப் பில்

06

அவர்

இகணந்து சைாை் வதாயின், ைட்டாயமாை அவர்,
o கனிஷ்ட
சகாண்டதன்

சாரணர ்
பிறகு

துருப்பில்
02

மாத

இளணந்து

கால

பயிற் சிக்

காலத்ளத பூர ்த்தி சசய் ய நவண்டும் .
o கீநழ தரப்பட்டுை் ை நிபந்தளனகளை சின்னம் சூட்ட
முன்னர ் பூர ்த்தி சசய் ய நவண்டும் .
a. சாரணர ் வாக்குறுதியும் சாரணர ் விதியும்


சாரணர ் வாக்குறுதி மற்றும் விதியிளனத் சதரிந்து
ளவத்திருப்பதுடன்,

அதளன

மனனம்

சசய் து

ளவத்திருத்தல் . அத்நதாடு அவர ் அதளன அன்றாட
பணிகைின் நபாது உபநயாகித்தல் .


சாரணர ் வாக்குறுதிளய நமற் சகாை் ளும் நபாது என்ன
சசய் ய நவண்டும் என சதரிந்து ளவத்திருத்தல் .



சாரணர ்

வாக்குறுதிளய

விைங் கியிருப்பது

சாரணியத்தின் அடிப்பளடயாகும் .
b.

நதசிய கீதம்





தனியாக நதசிய கீதத்ளதப் பாடத் சதரிந்திருத்தல் .
நதசிய கீதம் பாடும் சபாழுது என்ன சசய் ய நவண்டும்
என்பளதத் சதரிந்திருத்தல் .
நதசிய
கீதத்ளத
இயற் றியவளரயும் ,
அதன்
வரலாற் ளறயும் அறிந்திருத்தல் .
நதசிய கீதத்தின் அர ்த்தத்ளத அறிந்திருத்தல் .
15
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c. விசில் சமிக்ளஞகை் : பின்வரும் விசில் சமிக்ளஞகளை
அறிந்திருப்பநதாடு அவற் ளற முளறயாக சசய் யவும்
சதரிந்திருத்தல் .
அளமதி/நிமிர ்ந்து
நிற் றல் /அடுத்த
சமிக்ளஞக்கு
தயாராக நிற் றல்
ஒன்று கூடுதலுக்கான அளழப்பு
களலந்து சசல் லல் /பரவிச ் சசல் லல்
அபாயம்
அணித் தளலவர ்களுக்கான அளழப்பு
பணி அணித் தளலவர ்களுக்கான அளழப்பு








d. ளக சமிக்ளஞகை் : பின்வரும் ளக சமிக்ளஞகளை
அறிந்திருப்பநதாடு அவற் ளற முளறயாக சசய் யவும்
சதரிந்திருத்தல் .








e.

குதிளர இலாட வடிவமாய் நிற் றல்
சமாந்தரமாக நிற் றல்
விரிந்த நிளலயில் நிற் றல்
ஒடுங் கிய நிளலயில் நிற் றல்
வட்டமாக்குதல்
'ப' வடிவில் நிற் றல்
கட்டளையிடுபவளர நநாக்கி நதாை் கை் நநராக ஒநர
நநர ்நகாட்டில் நிற் றல்

நசமிப்பு - நசமிப்புக் கணக்கு




நசமிப்பின்
முக்கியத்துவம்
பற் றிய
புரிதளலயும் சகாண்டிருத்தல் நவண்டும் .

அறிளவயும் ,

நசமிப்புக் கணக்கு ஒன்றிளன ஆரம் பித்தல்
அல் லது
இருக்கும் நசமிப்புக் கணக்கிளன சதாடர நவண்டும் .

f. வனவியல் குறியீடுகை்



இளைஞர ் சாரணியம் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுை் ை
வனவியல்
குறியீகை்
பற் றித்
சதரிந்திருப்பதுடன்,
தளடகளுடன்
(குளறந்தது 500 மீற் றர ் தூரத்திற் கு)
சாரணர ்களை பின்பற் றி நடக்கச ் சசய் தல் நவண்டும் .
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1. அங் ைத்துவச் சின்னம்

1. சாரணர் வாை்குறுதியும் சாரணர் விதியும்
சாரணர ் வாக்குறுதி



ளவத்திருப்பதுடன்,

மற்றும்

விதியிளனத் சதரிந்து

அதளன

ளவத்திருத்தல் . அத்நதாடு

மனனம்

சசய் து

அவர ் அதளன அன்றாட

பணிகைின் நபாது உபநயாகித்தல் .
சாரணர ் வாக்குறுதிளய நமற் சகாை் ளும்



நபாது என்ன

சசய் ய நவண்டும் என சதரிந்து ளவத்திருத்தல் .
சாரணர ்



வாக்குறுதிளய

விைங் கியிருப்பது

சாரணியத்தின் அடிப்பளடயாகும் .

2. நதசிய கீதம்





தனியாக நதசிய கீதத்ளதப் பாடத் சதரிந்திருத்தல் .
நதசிய கீதம் பாடும் சபாழுது என்ன சசய் ய நவண்டும்
என்பளதத் சதரிந்திருத்தல் .
நதசிய
கீதத்ளத
இயற் றியவளரயும் ,
அதன்
வரலாற் ளறயும் அறிந்திருத்தல் .
நதசிய கீதத்தின் அர ்த்தத்ளத அறிந்திருத்தல் .

3. சாரணர் கசகையும் சாரணர் வணை்ைம் சசலுத்தும்
முகறைளும்





சாரணர ் ளசளக, சாரணர ் வணக்கம் மற்றும் இடக்ளக
குலுக்கல் என்பளவ பற் றித் சதரிந்திருத்தல் .
சாரணர ் ளசளகளய ளகயால் மறியாளத சசலுத்த
பயன்படுத்த சதரிந்திருத்தல் .
எச ் சந்தர ்ப்பத்தில் அவற் ளறப் பயன்படுத்த நவண்டும்
என்பளத அறிந்திருத்தல் .
எச ் சந்தர ்ப்பத்தில் வணக்கம் சதரிவிக்க நவண்டும்
என்பளத அறிந்திருத்தல் .
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4. ஸ்தாபைர்


சாரண இயக்கத்தின் ஸ்தாபகளர அறிந்திருத்தல் .



சாரணியத்தின் தந்ளத பிரபு நபடன் பவல் அவர ்கைின்
முக்கிய வாழ் க்ளகக் குறிப்புகை் பற் றி அறிந்திருத்தல் .
(நபடன் பவல் (BP) அவர ்கைின் பிறப்பு, சிறுவர ் பராயம் ,
சாரணரின் முன் வாழ் க்ளக, சாரணரின் நதாற் றம் ,
சாரணரின் ளமல் கற் கை் , இறப்பு, etc.)



இலங் ளகயில் சாரணியம் ஆரம் பிக்கப்பட்ட ஆண்டு
மற்றும் இலங் ளக சாரண ஸ்தாபகளரப் பற் றி
அறிந்திருத்தல் .

5. சாரணர் விசில் சமிை்கஞைளும் கை சமிை்கஞைளும்

 விசில்

சமிை்கஞைை் :

பின்வரும்
விசில்
சமிக்ளஞகளை அறிந்திருப்பநதாடு அவற் றின் பிரகாரம்
சசயற் படத் சதரிந்திருக்க நவண்டும் .
o அளமதி/நிமிர ்ந்து
நிற் றல் /அடுத்த
சமிக்ளஞக்கு
தயாராக நிற் றல்
o ஒன்று கூடுதலுக்கான அளழப்பு
o களலந்து சசல் லல் /பரவிச ் சசல் லல்
o அபாயம்
o அணித் தளலவர ்களுக்கான அளழப்பு
o பணி அணித் தளலவர ்களுக்கான அளழப்பு

 கை சமிை்கஞைை் :

பின்வரும் ளக சமிக்ளஞகளை
அறிந்திருப்பநதாடு
அவற் றின்
பிரகாரம்
சசயற் படத்
சதரிந்திருக்க நவண்டும் .

o
o
o
o
o
o
o

குதிளர இலாட வடிவமாய் நிற் றல்
சமாந்தரமாக நிற் றல்
விரிந்த நிளலயில் நிற் றல்
ஒடுங் கிய நிளலயில் நிற் றல்
வட்டமாக்குதல்
'ப' வடிவில் நிற் றல்
கட்டளையிடுபவளர நநாக்கி நதாை் கை் நநராக ஒநர
நநர ்நகாட்டில் நிற் றல்
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6.
முடிச்சுைளும் ,
விரிச்சுைளும் 1


இலகுவான

குகலவுத்

தகட

பி ன் வ ரு ம் மு டி ச ் சு க ளை யு ம் இ ல கு வா ன கு ளல வு த்
த ளட
வி ரி ச ் சு க ளை யு ம்
நபா ட த்
சத ரி ந் தி ரு ப் ப நதா டு ,
அ வ ற் றி ன்
ப ய ன் பா டு க ளை
வி ை க் க த் சத ரி ந் தி ரு த் த ல் .

நநர ் முடிச ்சு (Reef Knot)
துணிக்கட்டு (Sheet Bend)
முளைதும் புக் குளலச ்சு (Clove Hitch)
சுருக்குக் குளலச ்சு (Sheep Shank)
வளையக் கட்டு (Bow Line)
ஒரு வளையமும் இரு ஒற் ளறக் குளலச ்சும் (Round Turn and
Two Half Hitches)
o கயிற் றின் அந்தத்தில் இலகுவான குளலவுத் தளட
விரிச ்சு (Simple whipping the end of a rope)
o
o
o
o
o
o

7. துடினத் தன்கமயும் நல் ல ைட்டகைைளும் 1



பின்வரும்
கட்டளைகளுக்கு
சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .

பணிந்து

நடக்கத்

o அவதானம் / துடிநிளல
o
o
o
o
o

இலகுவாய் நிற் றல்
வலம் திரும் பு மற்றும் இடம் திரும் பு
பின் வலம் திரும் பு
சாரண வணக்கம்
களலந்து சசல் லல்

8. குறிப் நபட்டுப் புத்தைம் 1 (Log Book)



தனது சாரண நடவடிக்ளககளை சாரணர ் ஆசிரியரின்
வழிகாட்டலுடன்
புத்தகத்தில்
பதிவிடத்
சதாடங் க
நவண்டும் .



ஒரு

சாரணரின்

குறிப்நபட்டுப்

சாரண

புத்தகம்

வாழ் க்ளகக்

குறிப்பாக

இருப்பளத

விைங் கிக்

சகாை் ை நவண்டும் .

9. எைிகமயான சுைாதார பழை்ைங் ைை் 1
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ஆநராக்கியத்தின்
எைிய
விதிகளை
அவற் ளற நளடமுளறயில் பயன்படுத்தல் .

அறிந்து

10. இடர் நமலாண
் கம 7 (Safe from Harm)















சாரணர ்
தனது
சபயர ்,
முகவரி
மற்றும்
சபற் நறாரின்
சபயர ்கை் ,
சதாளலநபசி
இலக்கங் கை் , அவர ்கை் பணி புரியும் இடங் கை்
மற்றும் அவர ்களைத் சதாடர ்பு சகாை் வது எவ் வாறு
நபான்ற விடயங் களை அறிந்திருத்தல் நவண்டும் .
சபற் நறார ்கை்
உங் களைத்
தனியாக
நடக்கச ்
சசான்னால் , அளதச ் சசய் ய நவண்டும் . அவர ்கை்
உங் களை
நடக்கப்
பயிற்றுவிக்கும்
பாளதயாக
அது இருக்கலாம் .
நல் ல சதாடுளக, தீய சதாடுளக ஆகியவற் ளற
இனங் கண்டு சகாை் வநதாடு தீய சதாடுளகளயக்
குறித்து ( யார ், என்ன, எப்நபாது, எங் கு, எவ் வைவு
காலமாக
நபான்ற விடயங் களை) தளலவரிடம்
எவ் வாறு எடுத்துளரப்பது என்பளத அறிந்திருத்தல் .
அந்நியவர ்களுடன்
கலந்துறவாடாமல்
இருப்பது
அல் லது
உளரயாடாமல்
இருப்பதன்
முக்கியத்துவத்ளத
விைங் கியிருத்தல் .
அத்நதாடு
ஒருநபாது
தனிப்பட்ட
தகவல் களை
அந்நியர ்களுடன்
பகிர ்ந்து
சகாை் ைாதிருத்தல் .
நதளவநயற் படின்
எவ் வாறு
புகார ்
சசய் வது
என்பளத அறிந்திருத்தல் .
சாரணர ்களுக்கு
ஏற் படக்கூடிய
உடல்
ர ீதியான
துஷ்பிரநயாகங் களைப்
பற் றியும் ,
அவற் ளறக்
குறித்து சரியாக புகாரைிக்கக் கூடிய விதத்ளதயும்
(யார ், என்ன, எப்நபாது, எங் நக, எவ் வைவு காலமாக
நபான்ற விடயங் களையும் ) அறிந்திருத்தல் .
சாரணர ்
மனர ீதியாக
சங் கடமாக
இருக்கும்
சூழ் நிளலகளை
அறிந்து
ளவத்திருப்பநதாடு,
அந்தச ்
சூழ் நிளலளயப்
பற் றி
தளலவரிடம்
விைக்கமாக
(யார ்,
என்ன,
எப்நபாது,
எங் நக,
எவ் வைவு காலமாக
நபான்ற
விடயங் களையும் )
சசால் லத் சதரிந்திருத்தல் .
துன்புறுத்துவளத
இனங் கண்டு
சகாை் தல் .
யாராவது
தன்ளனத்
துன்புறுத்துவதாக
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எண்ணினால்
அளதக்
குறித்து
(யார ்,
என்ன,
எப்நபாது,
எங் நக,
எவ் வைவு காலமாக
நபான்ற
விடயங் களையும் ) புகாரைிக்கத் சதரிந்திருத்தல் .

குறிப்பு: இடர ் நமலாண்ளம 1 - 6 பாகங் கை் , சிங் கிதி சாரணர ்
மற்றும் குருளை சாரணர ் நிகழ் ச ்சித் திட்டத்தில் உை் ைன.

11. நசமிப் பு - நசமிப் புை் ைணை்கு 1




நசமிப்பின்
முக்கியத்துவம்
பற் றிய
புரிதளலயும் சகாண்டிருத்தல் நவண்டும் .

அறிளவயும் ,

நசமிப்புக் கணக்கு ஒன்றிளன ஆரம் பித்தல்
அல் லது
இருக்கும் நசமிப்புக் கணக்கிளன சதாடர நவண்டும் .

12. நல் ல பழை்ை வழை்ைங் ைை் 1


தினம் ஒரு நற் சசயல் சசய் தல் நவண்டும் . (வீட்டிற் கு,
பாடசாளலக்கு அல் லது சமூகத்திற் கு) குளறந்தது ஒரு
பூச ்சி ஒன்றிளன நீ ரிலிருந்து காப்பாற்றுதல் நபான்ற
சிறிய விடயமாகவும் அது இருக்கலாம் . இவ் வாறான
விடயங் களை
தினக்குறிப்நபட்டில்
ஒரு
வாக்கியத்ளதயாவது சாரணர ் எழுதி ளவக்க நவண்டும் .
(குளறந்தது ஒவ் சவாரு வாரமும் 5 நற் சசயல் களையாவது
சசய் தல் நவண்டும் . இதளன சாரணர ் துருப்பிலிருந்து
விலகிய பின்பும் கூட சசய் து வர நவண்டும் . இது
வாழ் நாை் பழக்க வழக்கமாக மாறும் .)

சுய மதிப்பீடு - ஒவ் சவாரு இரவிலும் நித்திளரக்கு சசல் லும்
முன் அன்ளறய நாைில் சசய் த நற் சசயல் பற் றி நயாசித்துப்
பார ்க்க
நவண்டும் .
இன்று
ஒரு
நற் சசயல்
சசய் யவில் ளலசயனின், நாளைய தினம் 2 நற் சசயல் சசய் ய
முயற் சிக்க நவண்டும் .
வீட்டிலிருந்து சவைியில் சசல் லும் நபாது சபற் நறாரிளனக்
கனம்
பண்ணுதல்
நவண்டும் .
அளவ
தங் கை்
ஒவ் சவாருவரினதும் கலாசாரம் மற்றும் சமயம் சார ்ந்ததாக
இருத்தல்
நவண்டும் .
இச ்
சசயற் பாட்டிளன
நமற் சகாை் வதற் கு சபற் நறார ்கை் இல் லாத சந்தர ்ப்பத்தில்
21
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சாரணர ் ஆசிரியரிளன
அணுகி
ஆநலாசளனகளைப் சபற நவண்டும் .

இது

சதாடர ்பான

13. முதலுதவி 1


முதலுதவி வழங் க நவண்டிய காரணங் களை
அறிந்திருத்தல் .



சிறிய காயம் ஒன்றிளன சுத்தம் சசய் யவும் , அதற் கு
சிகிச ்ளச வழங் கவும் சதரிந்திருத்தல் .

14. வனவியல் குறியீடுைை்
 இளைஞர ் சாரணியம் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுை் ை
வனவியல் குறியீகை் பற் றித் சதரிந்திருப்பதுடன்,
தளடகளுடன் (குளறந்தது 500 மீற் றர ் தூரத்திற் கு)
சாரணர ்களை பின்பற் றி நடக்கச ் சசய் தல் நவண்டும்

மூன்று (03) மாத பயிற் சிை் ைாலம்


ஒருவர ்

தனது

மாதங் களும்

வயது

10

ஆனதும்

வருடங் களும்
கனிஷ்ட

06

சாரணர ்

துருப்பில் இளணந்து சகாை் ைலாம்


தங் கம் /சவை் ைி தாரளகளய சவன்ற சாரணர ்கை்
02 மாத கால பயிற் சிக் காலத்ளத பூர ்த்தி சசய் து
பாடத்

திட்டத்தில்

பர ீட்ளசகளை

தரப்பட்டுை் ை
பூர ்த்தி

உரிய

சசய் ததற் கான

சான்றுகளை வழங் கி கனிஷ்ட சாரணர ் துருப்பில்
சின்னம் சூட்டிக் சகாை் ை முடியும் .






திறளம காண் சின்னங் கை் - இல் ளல
நநர ்காணல் சசய் பவர ் - சாரணர ் தளலவர ்
சீருளட – முழுளமயான சாரணர ் சீருளட
22
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2. சாரணர் விருது

1. இலங் கையில் சாரணர் இயை்ைம்


இலங் ளகயில் சாரணர ் இயக்கத்தின் வரலாற் ளற
சுருக்கமாகத் சதரிந்திருத்தல் .

2. நதசியை் சைாடி மற்றும் நதசிய அகடயாைங் ைை்


நதசியக்

சகாடியின்

சவைிப்படுத்தப்படும்

கட்டளமப்பு

மற்றும்

அளடயாைங் கை்

அதில்
பற் றிய

அடிப்பளட அறிவிளனக் சகாண்டிருக்க நவண்டும் .


நதசிய விளையாட்டு,
நதசிய

பறளவ

சதாடர ்பான

நதசிய மலர ்,

மற்றும்

விடயங் கை்

அரச
பற் றி

நதசிய மரம் ,
இலட்சிளன
சதரிந்திருக்க

நவண்டும் .

3. எைிய சுைாதார பழை்ைங் ைை் 2

 சதாற்றுநநாய் /சதாற்றுநநாய் கைின்

நபாது

சுகாதார
அதிகாரிகைால்
வழங் கப்படும்
சுகாதார
வழிகாட்டுதல் களைப் பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவத்ளத
அறிந்து சகாை் ளுதல் .

3. நல் ல நதை நிகல மற்றும் பழை்ை வழை்ைங் ைை்
 பின்வரும்

நிளலகளைப்
சகாண்டிருக்க நவண்டும் .

பற் றி

சரியாக

புரிந்து

o எழுந்து நிற் றல் , இருத்தல் , நடத்தல் , சுளம ஒன்ளறக்
சகாண்டு சசல் லுதல் , உறங் குதல் மற்றும் சபாதுவான
துடிநிளல.

 பின்வரும்

ஏற்றுக் சகாை் ளும்
சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .
23

விடயங் களைப்

பற் றி

இளைஞர ்களுக்கான நிகழ் ச ்சித் திட்டம் 2021

o உை் நை நுளழயும் முன் அனுமதி சபறல் , பிறருக்கு
உதவுதல் , நன்றி சசலுத்துதல் , மன்னிப்புக் நகாருதல் ,
தாழ் ளமயாக நடந்து சகாை் ைல் நபான்றளவ.

4. சபாது சுைாதாரம் 1
 புளகப்பிடித்தல் , மது பாவளன, சவற்றிளல உமிழ் தல் ,
நபாளதப் சபாருை் பாவளன மற்றும் துஷ்பிரநயாகம்
ஆகியவற் றின்
நமாசமான
விளைவுகளை
விைங் கி
ளவத்திருத்தல் .

 நபாளதப்

சபாருை்
துஷ்பிரநயாகம்
சம் பந்தமான
சுவசராட்டி
தயாரித்தல்
/
நபாளதப்
சபாருை்
துஷ்பிரநயாகம் சதாடர ்பான விழிப்புணர ்வு பற் றி 5 நிமிடம்
நபசத் சதரிந்திருத்தல் / 200 சசாற் களைக் சகாண்ட
கட்டுளர அல் லது 4 வரிகளைக் சகாண்ட கவிளத எழுதுதல்
/ நபாளதப் சபாருை் , மதுபானப் பாவளன சவற் றிளல
சமல் லுவதற் கு எதிரான ஒரு சிறிய ஓவியம் வளரயத்
சதரிந்திருத்தல் . (இவற் றில் ஏதாவது ஒன்ளறச ் சசய் யத்
சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .)

6. சைாடிகய தயார் சசய் தல் / பறை்ை விடல்
 சகாடிளய ஏற்றிப் பறக்க விடவும் , உளடத்துப் பறக்க
விடவும் சதரிந்திருத்தல் .

7. பிரநதசத்கதப் பற் றி சதரிந்திருத்தல் 1
 சாரணனின் வீடு அளமந்திருக்கும் இடத்திலிருந்து ½ கி.மீ
சுற் றைவில்
காணப்படும்
இடங் கை்
பற் றி
சதரிந்திருப்பதுடன், முக்கிய இடங் களை சதரிந்திருக்க
நவண்டும் .
 சதரியாத நபர ் ஒருவருக்கு தனது வதிவிடத்தில் இருக்கும்
முக்கியமான இடங் களுக்கு சசல் வதற் கான வழிகை் பற் றி
தூரத்ளதயும் ,
திளசகளையும்
சுட்டிக்
காண்பிக்க
நவண்டும் .

8. சவைிை்ைை சசயற் பாடு


பின்வரும் இரண்டு சசயற் பாடுகைில் ஈடுபடல்
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o இயற் ளக பற் றிய ஆய் வுப் பயணம்
o பறளவகளை அவதானித்தல்
o சதால் சபாருை்
/
புராதன
இடசமான்ளறப்
பார ்ளவயிடல்
o அணியினால்
ஒழுங் கு
சசய் யப்பட்ட
ஒரு
நாை்
நளடபயணம்
o இளவ நபான்ற ஏதாவது பிற சசயற் பாடு

 நமற்படி

விடயங் களை
குறிப்பிடுதல் நவண்டும் .

சுயகுறிப்பு

புத்தகத்தில்

9. நிகலத்தன்கமை்ைான சூழல் பாதுைாப் பு
 இரசாயன உர பூச ்சிக்சகால் லிகை் , களைக்சகால் லிகை்
நபான்றவற் ளறப்
பயன்படுத்துவதன்
விளைவுகளைப் புரிந்து சகாை் தல் .

 நசதன

பசளை
சகாை் ளுதல் .

பயன்பாட்டின்

நமாசமான

நன்ளமகளை

புரிந்து

 அளதப்

பற் றிய தகவல் களை நசகரித்து
அணித்
தளலவரின் பரிந்துளரகளுடன் சாரணர ் தளலவருக்கு
வாய் சமாழி அறிக்ளக சசய் தல் .

 வீட்டிநலா,

பாடசாளலயிநலா
நசதனப்
பசளைத்
தயாரிப்பதற் குத் நதளவயான அடிப்பளடளய விைங் கிக்
சகாை் ைல் .
 மரம் / காய் கறிகை் நடுதல் மற்றும் அவற்ளறப்

பராமரித்தல் .
சாரணரால்
தயாரிக்கப்பட்ட
நசதனப்
பசளைளய பயிருக்கு இடுதல் மற்றும் பயிர ்களைப்
பாதுகாத்தல் .

10. இடர் நமலாண
் கம 8 (Safe from Harm)

 ஒரு இளைய சாரணருக்கு அவருளடய சபற்நறாளரத்

சதாடர ்பு சகாை் ை உதவுதல் .
 அவசர அம் பியூலன்ஸ் சதாளலநபசி இலக்கம் மற்றும்
அவசர சபாலிஸ் சதாளலநபசி இலக்கம் ஆகியவற் ளற
அறிந்திருத்தல் .
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 அன்றாட வாழ் க்ளகக்குத் நதளவயான பாதுகாப்பு
நடவடிக்ளககை் குறித்து அறிந்திருத்தல் .

சில உதாரணங் கை் o சுவரில் அல் லது மதிலில் ஏறுதல்
o சநருப்புடன் விளையாடுதல்
o கூர ்ளமயான சபாருட்கை்
o உயரமான இடங் கைில் விளையாடுதல்
o ஆறுகை் , ஓளடகை் , நீ ச ்சல் தடாகங் கைில்
பாதுகாப்பாக நடந்து சகாை் ைல் .
o சதரு நாய் கை் , பாம் புகை் , நுைம் புகை்
நபான்றவற் றிலிருந்து எவ் வாறு நம் ளமப்
பாதுகாத்துக் சகாை் வது என்பளத அறிந்திருத்தல் .

 பாதுகாப்பு

சதாடர ்பான
பல
வித
விடயங் களை
அறிந்திருத்தல் (பாலியல் , உடல் ர ீதியான, உை ர ீதியான,
உணர ்வு
ர ீதியான,
இளணயம் ,
சதாளலநபசி
நபான்றளவ.)
இளவ
ஒவ் சவான்று
குறித்தும்
உதாரணங் களைத் தரக் கூடியதாக இருத்தல் .
 சாரணர ் தனக்நகா அல் லது நவசறாருவருக்நகா நிகழும்
துஷ்பிரநயாகங் கை்
அல் லது
சதாந்தரவுகை்
குறித்து
புகார ் அைிக்கும்
விதங் களை
அணியிடம்
விைக்கக்
கூடியதாக இருத்தல் .
 வழி தவறினால் என்ன சசய் ய நவண்டும் என்பளத
அறிந்திருத்தல் .

11. முடிச்சுை்ைளும் குகலவுத்தகட வரிச்சும் 2

 பின்வரும்

முடிச ்சுக்களை
சைரமாகக்
ளகயாைத்
சதரிந்திருப்பதுடன்,
அவற் றின்
பயன்பாடுகை்
பற் றி
முழுளமயாகத் சதரிந்திருக்க நவண்டும் .
o
o
o
o

சசம் படவன் முடிச ்சு (Fisherman’s Knot)
பண்டியிப்பான் பரன் முடிச ்சு (Man harness Knot)
மர முடிச ்சு (Timber Hitch)
கழுத்துப் பட்ளட முடிச ்சு (Tie Knot)

 பின்வரும்

மூன்று
கட்டுக்கை்
பற் றி
சதரிந்திருப்பதுடன்,
அவற் றின் பயன்பாடுகை் பற் றி சதரிந்திருக்க நவண்டும் .
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o சதுரக் கட்டு (Square Lashing)
o முக்நகாணக் கட்டு (Diangual Lashing)
o கத்தரிக் கட்டு (Sheer Lashing)

12. முன்நனாடி வழியாை்ைல் 1

 Trestle (பால கட்டுமானம் ) மற்றும் சகாண்டு சசல் லக் கூடிய
சகாடிக் கம் பம் ஒன்றிளன தயார ் சசய் யத் சதரிந்திருத்தல்
நவண்டும் .
 கயிற்றின் பாகங் கை் பற்றிய அறிவிளனப் சபற்றிருத்தல் .

13. திகசைாட்டி மற்றும் வகரபடங் ைை் 1
 காந்தத் திளசகாட்டியின் பயன்பாடு பற்றிய அடிப்பளட
அறிவும் , திளசகாட்டியில் காட்டப்பட்டிருக்கும் 16 திளசகை்
பற் றியும் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் . (உதாரணம் – வடக்கு,
வடகிழக்கு…)

 வளரபடம் சதாடர ்பான பின்வரும் விடயங் கை் பற்றி விபரிக்கத்
சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் :
o வளரபடத்தின் முக்கிய கூறுகை்
o வளரபடத்திலுை் ை குறியீடுகை்

 புவியிடங் காட்டிளய (GPS) பயன்படுத்துவது குறித்து
விைங் கியிருத்தல் .

14. B.P. உடற் பயிற் சி

 சாரணியத்

தந்ளத
நபடன்
பவல்
அவர ்கைால்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 6 வளகயான உடற் பயிற் சிகளையும்
சதரிந்திருப்பதுடன், தினமும் அதளன தவறாமல் சசய் து
உடல் ஆநராக்கியத்ளதப் நபணுதல் நவண்டும் .

15. புலனுணர்வு பயிற் சி

 கிம் ஸ் விளையாட்டு
o

24 வளகயான வித்தியாசமான சபாருட்களை ஒரு
நிமிடம்

காட்சிப்படுத்தி
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ஞாபகப்படுத்தி எழுத நவண்டும் . இதில் குளறந்தது
18

சபாருட்களையாவது

03

நிமிடங் களுக்குை்

சரியாக குறிப்பிட நவண்டும் .
o ஒன்ளறப் பார ்த்துணராமல் வாசளன, சதாடுளக,
சுளவ மற்றும் நகட்டல் நபான்றவற் ளறக் சகாண்டு
உணர ்தல் .

16. சபாதுவான மரங் ைை் பதிகனந்து

 முக்கியத்துவம் வாய் நத
்
15 மரங் களை இனங் காணத்
சதரிந்திருத்தல் .

 அந்த மரங் கை் இருக்கும் இடங் களைக் குறிப்பிடல் .
 அவற்றின் சிறப்பம் சங் கை் , இளலயின் சபாதுவான
வடிவங் கை் ,

அவற் றின்

பயன்பாடுகை்

மற்றும்

விஞ் ஞானப் சபயர ்கை் என்பவற் ளற அறிந்திருப்பநதாடு
பிரத்திநயக

குறிப்நபட்டுப்

புத்தகத்தில்

குறித்து

ளவத்திருக்க நவண்டும் .

17. துடினத் தன்கமயும் நல் ல ைட்டகைைளும் 2

 அணியுடன் நசர ்ந்து குளறந்தது 50 மீற்றர ் தூரமாவது அணி
நளட சசய் ய நவண்டும் .
 அணியுடன் இளணந்து நநரம் குறித்தல் , அணிவகுப்பு மற்றும்
தண்டத்துடன்
ஆன
அணிவகுப்பு
நபான்றவற் ளற
நமற் சகாை் ைத் சதரிந்திருக்க நவண்டும் .

18. முதலுதவி 2
 D.R.S.A.B.C.

ஆகிய

சசாற் கை்

குறிப்பிடுபவற் ளற

விைக்கத்

சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் . (உதாரணம் D - Danger, R- Response,
S – send for help , A- Airway clear, B - Breathing, C - Circulation)

 சுயநிளனவு அற்று இருப்பவளர எவ் வாறு மீட்பு நிளலக்கு
சகாண்டு வருதல் என்பது பற் றி சதரிந்து இருத்தல் .
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 C.P.R

எவ் வாறு
வழங் கப்படுகிறது
என்பளத
விைக்கி,
முடிந்தால் ஒரு ஆளுயர சபாம் ளமளயப் பயன்படுத்தி பயிற் சி
சசய் தல் . சாதாரண ஒருவருக்கு CPR பயிற் சி சசய் ய முடியாது.
 காயத்திற்கு உட்பட்டவளர மற்றுசமாருவர ் உதவியுடன்
தூக்கிச ் சசல் லும் 03 முளறகளை சசய் து காட்டவும் . அத்நதாடு
தீயளணப்பு தூக்கு மூலம் தூக்கி சசல் லும் முளறளய சசய் து
காண்பிக்கவும் .

19. தைவல் சதாழில் நுட்ப அறிவு 1

 கணினியுடன்

இளணக்கப்பட்டுை் ை
உை் ை ீடு/சவைியீடு
உபகரணங் கை் குறித்த அடிப்பளட அறிவு.
 கணினியின் அடிப்பளட பயன்பாடு குறித்த அறிவு
 அடிப்பளட தகவல் நசமிப்பு வழிமுளறகை் குறித்த அறிவு

20. சதாடர்புை் ை சமாழிைைில் நதர்ச்சி 1

 சாரணரின்


சமாழி தவிர ்ந்து (சிங் கைம் , தமிழ் மற்றும்
ஆங் கிலம்
ஆகிய சமாழிகைில் ) இரண்டு சமாழிகைின்
அகர வரிளசகளைக் கற்றுக் சகாை் ைல் .
மூன்று
சமாழிகைிலும்
அன்றாட
வாழ் க்ளகயில்
பயன்படுத்தப்படும் , குளறந்தது 15 சசாற் களைக் கற்றுக்
சகாை் ைல் .

21. நல் ல பழை்ை வழை்ைங் ைை் – 2


அணியுடன் இளணந்து ஒரு சிறிய அைவிலான சமூக நசளவ
சசயற் திட்டத்ளத
நளடமுளறப்படுத்த
நவண்டும் .
இது
பாடசாளலயில் அல் லது சவைிப்புறத்தில் நடாத்தப்படலாம்
இச ் சசயற் திட்டம் குளறந்தது ஒரு மணித்தியாலத்துக்குக்
குளறயாத வளகயில் அளமய நவண்டும் .



தனது பிரத்திநயக தினக் குறிப்நபட்டுப் புத்தகத்தில் 5
வசனங் களுக்குக் குளறயாமல் அறிக்ளகயிடல் நவண்டும் .
நமலும் இச ் சசயற் திட்டம் சதாடர ்பான நிழற் படங் களை
தனது பிரத்திநயக தினக் குறிப்நபட்டுப் புத்தகத்தில் ஒட்டி
அல் லது வளரந்து சகாை் ைலாம் .

22. இரண
் டு இரவுப் பாசகற
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குளறந்தது

இரண்டு

அனுபவத்ளதக்

இரவுப்

பாசளற

சகாண்டிருப்பதுடன்,

(கூடாரம் )

அளவ சதாடர ்பான

முழு விபரங் களும் பிரத்திநயக குறிப்நபட்டுப் புத்தகத்தில்
குறித்து ளவத்திருக்க நவண்டும் .


பாசளற நடத்தும்
அதற் கு

இடம்

சபற் நறார ்,

பாதுகாப்பானதாக
சாரணர ்

இருப்பநதாடு

தளலவர ்,

அதிபர ்

நபான்றவர ்கைின் அனுமதி சபறப்பட நவண்டும் .



விறகு மற்றும்

2 தீக்குச ்சிகளை மட்டும்

உபநயாகித்து

தீ

மூட்டி தனது அணிக்கு நதநீ ர ் தயாரிக்க நவண்டும் .

23. ஒரு நாை் நகட பயணம் 12 கி.மீ


இரண்டு சாரணர ்களுக்கு நமற் படாத குழுவாக நசர ்ந்து
நளடபயணம் ஒன்ளற நமற் சகாை் ை நவண்டும் .
நான்கு
நபரும் இவ் விரண்டு நசாடிகைாக சசல் ல நவண்டும் .



இது சாரண ஆசிரியரினால் ஒழுங் களமக்கப்படுவநதாடு
எழுதப்பட்ட
அறிவுறுத்தல் கை்
பங் குபற் றவர ்களுக்கு
வழங் கப்பட நவண்டும் . நளட பயணத்தின் நபாது பின்பற் ற
நவண்டியளவ குறித்து அறிவுறுத்தல் கைில் அடங் கியிருக்க
நவண்டும் .



இதன் நபாது சாரணர ்கை் தங் களுக்குத் நதளவயான பயணப்
சபாதி,
உணவு
மற்றும்
முதலுதவிப்
சபாருட்கை்
என்பவற் ளறக் சகாண்டு சசல் ல நவண்டும் .



இரவுத் தங் கல் அற் ற நளடபயணமாக இது அளமய நவண்டும் .



சபற் நறாரிடமும் , பாடசாளல நிர ்வாகத்திடமும் உரிய
அனுமதிளய முன்நப சபற்றுக் சகாை் ை நவண்டும் .



நளடபயணத்தின்

பின்னர ்,

அப்

பயணத்தில்

என்ன

நளடசபற் றது என்பது குறித்து சாரணர ்கை் தனித்தனியாக
சாரணர ்

தளலவரிடம்

வாய் மூல

அறிக்ளக

ஒன்ளற

சமர ்ப்பிக்க நவண்டும் .


இதுநவ குழுச ் சாரணர ் விருதிற் குரிய இறுதி சசயற் பாடாக
அளமய நவண்டும் .
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24. ைடற் சாரணர் மற்றும் வான்சாரணருை்ைான
நிபந்தகனைை்


இந்த நிபந்தளனகை்
நமலதிகமானளவ.

1

-

23

குறிப்பிடப்பட்டுை் ைவற்றுக்கு

ைடற் சாரணருை்ைான நிபந்தகனைை்


பின்வரும்

கப்பலின்

பாகங் கை்

குறித்து

விைக்க

நவண்டும் . "Aft" , "Fore Castle" , "Port side", "Starboard Side"


கடற் பளடயினரால் ஒலிப்பு முளற சார ்ந்த அகர வரிளச
எழுத்துக்கை்
ஏன்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன
என்பளத
விைக்க நவண்டும் .

வான் சாரணருை்ைான நிபந்தகனைை்


பின்வருபளவ குறித்து புரிந்து சகாண்டு சாரணர ்
தளலவரிடம் விைக்க நவண்டும் .
a) Fuselage b) Tail c) Main plane d) Port and Starboard



“Ground Speed” மற்றும் “Air Speed” ஆகியவற்றுக்கிளடயிலான
நவறுபாட்ளட விைக்குவநதாடு புறப்படவும் , தளரயிறங் கவும்
காற்று எவ் வாறு பயன்படுகிறது என்பளதயும் விைக்க
நவண்டும் .

பயிற் சிை் ைாலம் ஆறு (6) மாதங் ைை்


அங் கத்துவ சின்னத்ளத சவன்ற பிறகு ஒரு அணியில்
குளறந்தது 06 மாத பயிற் சிக் காலத்ளதக் சகாண்டிருக்க
நவண்டும் .



உலக சாரண சசயற் குழு அளமப்புக்கு (WOSM) வருடாந்த
அங் கத்துவக் கட்டணத்ளதச ் சசலுத்துவதன் நதளவளய
புரிந்து சகாை் ைல் நவண்டும் .
ஒரு தனிப்பட்ட குறிப்நபட்டுப் புத்தகத்ளத (Personal Log Book)
சதாடர ்ந்தும் நபணி வருவநதாடு அணி குறிப்நபட்டுப்
புத்தகத்ளதயும் (Patrol Log Book) நபணுவதற் கு உதவ
நவண்டும் .



திறகமைாண
் சின்னங் ைை்
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சாரணர ் 3 கட்டாய திறளமகாண் சின்னங் களை சவல் ல
நவண்டும் .
o ம கி ழ் ச சி
் கரமான கு டும் பம் .
o ஏளனய இரண்டும் சபாது நசளவ மற்றும் பாசளறக்
களல

ஆகிய

பிரிவுகைிலிருந்து

அல் லாமல்

நவறு

பிரிவுகைிலிருந்து நதர ்ந்சதடுக்கப்பட நவண்டும் .


சாரணர ்கை் கட்டாயமான 03 திறளமகாண் சின்னங் களுக்கு
நமலதிகமாக,

06 சின்னங் கை் சபறலாம் .

ஆனால் அளவ

சபாது நசளவ மற்றும் பாசளறக் களல பிரிவுகை் அற்றதாக
இருத்தல் நவண்டும் .




கடற் சாரணர ்கை் தங் கைது கடற் சாரணர ் பிரிவிலும் ,
வான் சாரணர ்கை் தங் கைது வான் சாரணர ் பிரிவிலும்
இவற்றுை் ஒரு சின்னத்திளனப் சபறலாம் .
ஒரு சாரணன்
தனது மாவட்ட சாரணர ் விருதிற்கான
சசயற் பாடுகளை கனிஷ்ட சாரணர ் பிரிவில் ஆரம் பித்து
பின்னர ் சிநரஷ்ட சாரணராக இவ் விருதிளன சவல் லும் நபாது
கனிஷ்ட சாரணனாக இருக்கும் நபாது சவன்ற திறளமகாண்
சின்னங் களும்
தகுதிகைாக
ஏற்றுக்
சகாை் ைப்படும் .
(உதாரணமாக,
சில
சாரணர ்கை்
தமது
வயதிற் கு
ஏற் றாற் நபால்
கனிஷ்ட
சாரணராகவும் ,
சிநரஷ்ட
சாரணராகவும்
உரிய
திறளமகாண்
சின்னங் கைிளன
சவன்றிருக்கலாம் .)
ஆரம் பிப் ப தற் கான வயது 10 ஆண் டுகளும் 09
மாதங் களும்
 நிளறவு சசய் வதற் கான குளறந்த வயது 11
ஆண்டுகளும் , 03 மாதங் களும்
 பயிற் சிக் காலம் குளறந்தது – 06 மாதங் கை்


18 வயதுக்கு முன்னர ் நிளறவு சசய் ய நவண்டும் .
நநர ்காண்பவர ் - சாரணர ் தளலவர ் / குழு சாரணர ்
தளலவர ்

3. பிரதம ஆகணயாைர் விருது
1. நசமிப் பு - நசமிப் புை் ைணை்கு 2
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அங் கத்துவ
நசமிப்புக்

சின்னத்தின்

கணக்கு,

நபாது

ஆரம் பிக்கப்பட்ட

சதாடர ்ந்தும்

நபணப்பட்டு

வருவளதக் காண்பித்து உறுதி சசய் தல் நவண்டும் .

2. ைகல மற்றும் சபாழுதுநபாை்குைைில் திறகமைை் 1


பின்வரும் சபாழுதுநபாக்குகைில் ஏநதனும் ஒன்றிலாவது
ஈடுபட்டிருக்க நவண்டும் . நமலும் அளவ சதாடர ்பான
விடயங் கை் பற் றி சாரணர ் தளலவருக்கு விைக்கமைித்து
திருப்திப்படுத்தல் நவண்டும் . பாட்டுப் பாடுதல் , இளசக்
கருவி ஒன்றிளன மீட்டுதல் , நடனம் , நடிப்பு, வளரதல் ,
வர ்ணம்
தீட்டுதல் ,
சிளல சசதுக்குதல் ,
கிராஃபிக்
வடிவளமப்பு, காசணாலி சசதுக்குதல் , இளசயளமப்பு,
அனிநமஷன், பவர ் சபாயின்ட் வழங் கல் கை் அல் லது
நவநறநதனும்
சபாழுதுநபாக்காக
இருக்கலாம் .
(சாரணர ் தான் சதரிவு சசய் த சபாழுதுநபாக்குகை்
சதாடர ்பாக
உரிய
பிரிவில்
சபற்றுக்
சகாண்ட
சான்றிதழ் களைக் காட்ட முடியும் .)

3. முடிச்சுை்ைளும் குகலவுத்தகட வரிச்சும்


பின்வரும் முடிச ்சுக்களை ளகயாைத் சதரிந்திருப்பதுடன்,
அவற் றின்
பயன்பாடுகை்
பற் றி
முழுளமயாகத்
சதரிந்திருக்க நவண்டும் .

o தீயளணப்நபான் நாற் காலி முடிச ்சு
o உருட் டு தல் தளட வ ரிச சு
்
o இரட்ளடத் துணிக்கட்டு
o சுருக்கு வளையக்கட்டு
o வழிப்நபாக்கன் முடிச ்சு
o மாலுமிகை் குளலவுத்தளட வரிச ்சு

Fireman’s Chair Knot
Rolling Hitch
Double Sheet Bend
Bowline on a Bight
Highwayman’s Hitch
Sail maker’s whipping

4. தீப் பற் ற கவை்கும் முகறைை்




திரவப் சபற் நறாலிய அடுப்பிளனப் பயன்படுத்தவும் ,
பராமரிக்கவும் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .
நமலும் ,
அதன்
ஆபத்துகளையும் ,
பாதுகாப்பாக
ளகயாைவும் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .
பின்வரும்
தீப் பற் றளவக்கும்
முளறகை்
சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .
o பிரதித் தீ
o நட்சத்திரத் தீ

Altar Fire
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o முக்காலித் தீ

Tripod Fire

o தூக்குத் தீ

Crane Fire

o மறுதலிப்புத் தீ

Reflector Fire

o பாதுகாப்பான பை் ைத்தாக்குத் தீ Trench Fire

5. முன்நனாடி வழியாை்ைல் திட்டம் 2









சாரணியத்திலுை் ை முன்நனாடி வழியாக்கல் சதாடர ்பான
அறிளவக் சகாண்டிருக்க நவண்டும் .
நதளவயான திறளமயிளனக் சகாண்டு சசயற் திட்டத்தில்
பங் கு சகாை் ைல் நவண்டும் .
கயிறுகைின் சவவ் நவறான வளககளை அறிந்திருத்தல்
நவண்டும் .
கயிறுகளை
பராமரித்தல் ,
பாதுகாத்தல் ,
கைஞ் சியப்படுத்தல்
என்பளவ
பற் றி
அறிந்திருத்தல்
நவண்டும் .
சாரணியத்திலுை் ை முன்நனாடி வழியாக்கல் திட்டத்தின்
அடிப்பளட கட்டளமப்புகளைக் கட்டத் சதரிந்திருத்தல்
நவண்டும் . (முக்காலி, பால கட்டுமானம் (Trestle), 'A'
frame நபான்றளவ.)
பாசளற மற்றும் மாவட்ட ஒன்று கூடலின்
நபாது
கூடாரத்திற் குரிய வாசல் மற்றும் ஏளனய கட்டளமப்புக்கை்
அளமப்பதில் பங் குபற் றியிருக்க நவண்டும் .

6. அடிச்சுவடுைை்

'இளைஞர ்களுக்கான சாரணியம் ' என்ற புத்தகத்தில்



காணப்படும் மனிதனின் கால் தடம் / சப்பாத்துத் தடம்
/

விலங் கு

அல் லது

ஆகியவற் ளறக்

பறளவயின்

கண்டுபிடிக்கத்

கால் தடங் கை்
சதரிந்திருத்தல்

நவண்டும் .


வித்தியாசமான தளரத் நதாற் றங் கைில் மாறுபட்ட பாத
அடிச ்சுவடுகளைக்
பின்புலங் களை

கண்டறிவதுடன்

ஊகிக்கக்

கூடிய

அளவ

தன்ளம

பற் றிய

காணப்பட

நவண்டும் .


பிைாஸ்டர ்

ஒஃப்

பரிளஸப்

பயன்படுத்தி

விலங் கு

அல் லது பறளவயின் கால் தடங் களை வார ்ப்சபடுக்க
நவண்டும் .
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இளைஞர ்களுக்கான

சாரணியம்

புத்தகத்தில்

காணப்படும் அடிச ்சுவடுகை் பற் றியும் , தீப்பாசளறக் களத
இலக்கம்

12

ஐப்

பற் றி

அறிந்திருப்பதுடன்,

உரிய

அறிவிளனப் சபற் றிருக்க நவண்டும் .

7. திகசைாட்டி மற்றும் வகரபடங் ைை் 2


பின்வரும் விடயங் கை் பற் றி விபரிக்கத் சதரிந்திருத்தல்
நவண்டும் .
o வளரபடம் ஒன்றிளன ஒழுங் களமத்தல் .
o பாளகமானிளயக் சகாண்டு (திளச காட்டியின்
அல் லது GPS
சதாழில் நுட்பத்தின்
உதவியுடன்) பருமட்டான வளரபடம்
ஒன்றிளன அளமக்கத் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .

8. உயரம் ,
அைவிடல்

அைலம் மற்றும் நிகற என்பவற் கற

நவறு
உபகரணங் கை்
இல் லாத
சந்தர ்ப்பத்தில்
அைவிடல் களை நமற் சகாை் ைப் பயன்படுத்தும் விதமாக
சாரணர ் தனது விரல் கை் , ளக, பாதம் நபான்றவற் றின்
நீ ைங் களை சதரிந்து ளவத்திருத்தல் நவண்டும் .
 நிழளலக் சகாண்டு, 10:1 முளற மூலமும் , மற்றுசமாரு முளற
மூலமும் உயரத்ளத அைவிடத் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .
 முக்நகாண முளற மற்றும் சநப்நபாலியன் முளற மூலம்
நீ ைங் களை அைவிடத் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .
 (சாரணரால் கஷ்டப்படாமல் உயர ்த்தக் கூடிய அைவான)
நிளறகளை அண்ணைவாக மதிப்படத் சதரிந்திருத்தல்
நவண்டும் .


9. வித்தியாசமான ஆயுதங் ைைின் பயன்பாடு


பின்வரும் ஆயுதங் களைப் பாதுகாப்பாகக் ளகயாைவும்
பராமரிக்கவும் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .
ளகக் நகாடரி, ரம் பம் (ளக வாை் ), கத்தி, சுத்தியல் ,
சம் மட்டி நபான்றளவ.

10. சபாதுவான பறகவைை் பத்து


சாரணன் வசிக்கும் சூழலில் வாழும் பத்து வளகயான
பறளவகளை அவதானித்து அளதப் பற் றிக் குறிப்சபடுக்க
நவண்டும் .
35

இளைஞர ்களுக்கான நிகழ் ச ்சித் திட்டம் 2021


நிறம் ,

உருவ

அளமப்பு,

சத்தம் ,

சசயற் பாடுகை் ,

முட்ளடயின் நிறம் , பாதத்தின் அளமப்பு, வாலின் தன்ளம
நபான்றவற் ளற அவதானித்து பிரத்திநயக குறிப்நபட்டுப்
புத்தகத்தில் குறிப்பிடல் நவண்டும் .

11. நீ சச
் ல்


/ மாற்று திறகமைை்

50 மீற் றர ் நீ நத
் த் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .அல் லது
விளையாட்டு வீரன் / சிநரஷ்ட விளையாட்டு வீரன் அல் லது

விவசாயம் / ஆய் வு / கல் வி பிரிவிலிருந்து ஒரு தளகளமச ்

சின்னத்திளனப் சபறல் நவண்டும் .
o வான் சாரணர ்கை் விமான வீரன் பிரிவில் சின்னம்
சபறலாம்
o
கட ற் சாரணர ்களுக்கு இந்த வாய் ப்பு இருக்காது.
அவர ்களுக்கு நீ ச ்சல் கட்டாயமாக்கப்பட்டுை் ைது.

12. துடினத் தன்கமயும் நல் ல ைட்டகைைளும் 3




அணியுடன்
நசர ்ந்து
கண்களை
நநராக
ளவத்துக்
சகாண்டு வணக்கம் சசலுத்தியவாறு, குளறந்தது 100
மீற் றராவது அணி நளட சசய் ய முடியுமாக இருத்தல் .
நதசிய / மாவட்ட / குழு / துருப்பு விருந்தினர ் ஒருவளர
வரநவற் க
பாதுகாப்பு மரியாளத
வரிளச அணியில்
பங் குபற்றுதல் .

/

பாளத

அணி

13. சபாது சுைாதாரம் 2


அணியுடன் இளணந்து புளகத்தல் , மது பாவளன மற்றும்
நபாளதவஸ்துத்
துஷ்பிரநயாகம்
நபான்றவற் றிற் கு
எதிரான சசயற் திட்டம் ஒன்றில் ஈடுபட நவண்டும் .

14. வீதி சமிை்கஞைை்


வீதிப்
நபாக்குவரத்து
ஆளணக்
குழுவினால்
அமுல் படுத்தப்பட்டுை் ை
வீதி
சமிக்ளஞகை்
பற் றி
அறிந்திருப்பதுடன் அதளனப் பின்பற் றத் சதரிந்திருத்தல்
நவண்டும் .

15. தைவல் சதாழில் நுட்ப அறிவு 2
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Word processing
மற்றும்
spreadsheets
ஆகியளவ
பற் றிய
அடிப்பளட அறிளவக் சகாண்டிருத்தல் .
சாரணர ் தளலவருடன் இளணயப் பாவளன சதாடர ்பான
நன்ளம,
தீளம
மற்றும்
இளணயப்
பாவளனளயப்
பாதுகாப்பாக
ளகயாை் வது
சதாடர ்பாக
கலந்தாநலாசித்தல் .

16. வசிை்கும் சூழகலப் பற் றி அறிந்திருத்தல் 2


சாரணர ் தான் வசிக்குமிடத்திலிருந்து ஒரு கிநலா மீற்றர ்
சுற் றைவிலுை் ை
இடத்திளன
பருமட்டாக
வளரயத்
சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் . அதில் குளறந்தது 10 முக்கிய
இடங் கை்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்க
நவண்டும் .
(சாரணர ்
திளசகாட்டியின்
உதவிநயாடு
திளசகளைக்
குறிப்பிடுவநதாடு அவற் றின் துல் லியத்ளதப் பரிசீலிக்க
கூகுை் வளரபடத்ளதயும் பயன்படுத்தலாம் .)

17. சாரணியத்தின் இலை்கு




இலங் ளக சாரணர ் சங் கத்தின் இலக்கு / குறிக்நகாை்
பற் றி எழுதநவா அல் லது விபரிக்கநவா சதரிந்திருத்தல்
நவண்டும் .
உலக சாரணர ் அளமப்பு சசயற் பாடு மற்றும் அவற் றின்
இலக்கு
பற் றி
எழுதநவா
அல் லது
விபரிக்கநவா
சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .

18. முதலுதவி 3


பின்வரும்
சந்தர ்ப்பங் கைில்
முதலுதவி
சசய் யத்
சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் . அதிர ்ச ்சி, மயக்கம் , மூக்கால்
குருதி வடிதல் ,
சவட்டுக்கை் ,



பூச ்சி

மற்றும்

எரிகாயங் கை் ,

விலங் குக் கடி,

நீ ரில் மூழ் குதல் ,

சிறிய

திடீர ் தீ

விபத்திளன கட்டுப்படுத்தல் , மின்னியல் காயங் கை் .
இதய

நுளரயீரல்

மீை்

உயிர ்ப்பிக்கும்

சசயற் பாடுகை் ,

உபகரணம் என்ன என்பளத அறிந்திருத்தல் .

19. இடர் நமலாண
் கம 9


வழி
தவறிய
பிை் ளைசயான்றுக்கு
அதன்
சபற் நறாளரத்
சதாடர ்பு சகாை் ைச ் சசய் வதன் மூலம் உதவக் கூடியதாக
இருத்தல் .
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நீ ங்கை்
சிக்கசலான்றுக்குை்
சிக்கியிருப்பளத
எவ் வாறு
நவசறாருவரிடம் எடுத்துளரப்பீர ்கை் (என்ன, எங் நக, எப்நபாது,
எவ் வைவு, ஏளனய உரிய விபரங் கை் )
அவசர அம் பியூலன்ஸ் சதாளலநபசி இலக்கம் , அவசர சபாலிஸ்
சதாளலநபசி இலக்கம் , தீயளணப்பு நசளவ சதாளலநபசி
இலக்கம் ஆகியவற் ளற அறிந்திருத்தல் .
சாரணர ்,
பாடசாளலயின்
அவசர
கால
நளடமுளறகை்
குறித்து அறிந்திருத்தல் .
வீட்டில் அவசர நிளலளமகளைக் ளகயாைத் சதரிந்திருத்தல் .
ஆபத்தான நடத்ளத என்ன என்பதற் கும் துருப்பில் உை் ை மற் ற
சாரணர ்கைால் ஆபத்தான நடத்ளதளயத் தடுக்க என்ன சசய் ய
முடியும் என்பதற் கும் உதாரணங் களுடன் விரிவாக விைக்கக்
கூடியதாக இருத்தல் .

20. சூழல் பாதுைாப் பு நடவடிை்கைைை்




சுற்றுச ் சூழல் பாதுகாப்பு சதாடர ்பான 10R முளறளயக்
கற்றுக்சகாை் ளுங் கை் (மறுத்தல் (Refuse), குளறத்தல் (Reduce),
மீை் பயன்பாடு (Reuse), சரிசசய் தல் (Repair), மீை் நிரப்பல் (Replace),
மீை் சுழற் சி(Recycle), மறுபரிசீலளன (Rethink), நிளனவில் சகாை்
(Remember), மீண்டும் சசய் (Repeat), நிராகரி (Reject) ).
10R தரவுகளை நசகரித்து அளதப் பற் றி வாய் சமாழியாக
விைக்கக் கூடியவாறு இருத்தல் .

21. சதாடர்புை் ை சமாழிைைில் நதர்ச்சி 2


சாரணரின் சமாழி தவிர ்த்து ஏளனய இரண்டு சமாழிகைில்
(சிங் கைம் ,
தமிழ்
மற்றும்
ஆங் கிலம் )
20
எைிய
வாக்கியங் களை உருவாக்குதல் .

23. இரண
் டு இரவுப் பாசகறைை்


வார
இறுதிசயான்றில்
(அணியுடன்
அல் லது
துருப்புடன்
இளணந்து)
இரண்டு
இரவுகை்
சகாண்ட
பாசளறயில்
பங் சகடுத்து அளதப் பற் றிய குறிப்புகளை குறிப்நபட்டில்
எழுத நவண்டும் .

24. மாவட்ட சாரணர் ஆகணயாைர் நகட பயணம் (22
கி.மீ நகடபயணம் மற்றும் ஒரு இரவுத் தங் ைல் )



இந்த விருதிற் குரிய இறுதி சசயற் பாடாக அளமய நவண்டும் .
இந்த நளடபயணம் சதாடர ்பான அளனத்துப் சபாறுப்புக்களும்
மாவட்ட சாரணர ் ஆளணயாைளரச ் சாரும் .
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மா.சா .ஆளணயாைர ்,

உ.மா.சா.

ஆளணயாைர ்

(நிகழ் ச ்சித்

திட்டம் ) அல் லது அவர ் இல் லாத பட்சத்தில் ஏளனய உ.மா.சா
ஆளணயாைர ்கைில்
ஒருவர ் அல் லது மாவட்ட சாரணர ்
தளலவரில் ஒருவர ் அல் லது தரு சின்னம் சபற் ற சாரணர ்
தளலவரின் உதவிளயப் சபற முடியும் .
ஒரு குழுவில் இரண்டு சாரணர ்கை் மாத்திரநம நளடபயணம்
சசல் ல தகுதியுளடயவர ்கைாவர ்.
இருவரும்
ஒன்றாக
நளடபயணம்
சசன்றாலும் ,
அறிக்ளகயானது தனித் தனிநய சமர ்ப்பிக்க நவண்டும் .
இரு சாரணர ்கைால் மட்டும் நளடபயணத்ளத நமற்சகாை் ை
முடியாத சந்தர ்ப்பத்தில் அநத வயதிளனயுளடய நமலுசமாரு
சாரணளர அணியில் உதவிக்காக இளணத்துக் சகாை் ை
முடியும் .
நளடபயணத்திற் குரிய முழு அறிவுறுத்தல் களும் எழுத்து
வடிவில்
சாரணர ்கைிடம்
மா.சா.ஆளணயாைரினால்
வழங் கப்பட நவண்டும் என்பநதாடு நளட பயணத்துக்கான
உரிய
அனுமதிகை்
சபறப்பட்டுை் ைனவா
என
உறுதிப்படுத்திக்
சகாை் வது
மா.சா.ஆளணயாைரின்
கடளமயாகும் .
இரவுத் தங் கலிளன கூடாரத்தில் கைிப்பதுடன், இரவு, காளல

உணவுகளைத் தாங் கநை தயாரிக்க நவண்டும் .
நளடபயணம் முடிவுற்று இரண்டு வார காலப்பகுதிக்குை்
அறிக்ளகயிளன
சமர ்ப்பிக்க
நவண்டும் .
நளடபயண
அறிக்ளகளய
ஒப்பளடக்கும் நபாது
சாரணர ்
பரிநசாதளனயாைருக்கு விவரம் சதரிவிக்க நவண்டும் .
பரிநசாதளனயாைரிடம்
சமர ்ப்பிப்பதற் கு
முன்னர ்
அவர ்
உருவாக்கிய வளரபடத்தின் துல் லியத்ளத சரிபார ்க்க சாரணர ்
கூகிை் வளரபடங் கைின் உதவிளயப் பயன்படுத்தலாம் .
நளடபயண அறிக்ளக அட்டவளண மாதிரி
நநரம்

நகடபயணத்
தூரம்

திகச

விபரம்

வகரபடம்

 மாவட்ட ஆகணயாைரின் நகடபயணத்கதப் பூர்த்தி
சசய் ததும் ,
ஏகனய
திறகமைாண
்
ைட்டாயச்
சின்னங் ைகைப்
பூர்த்தி
சசய் யாமநலநய
ஆகணயாைர்
ைட்டிகழகய
அணிந்து
சாரணர் தகுதியுகடயவர் ஆவார்.
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கனிஷ்ட சாரணர ் ஒருவர ் சபறும் மிக உயரிய விருதான மாவட்ட
ஆளணயாைர ் கட்டிளழளய சாரணர ் ஒருவர ் 14 வயது மற்றும் 6
மாதங் களுக்கு முன்னர ் அளடந்திருந்தால் அவர /் அவை் பிரதம
ஆளணயாைர ்
சவால்
விருளத
சபறுவதற் கு
தகுதி
உளடயவராக இருப்பார ். இது ஜனாதிபதி சாரணர ் விருளத
சபறுவதற் குத்
நதளவயான
கட்டாயத்
தகுதி
அளடவாக
கருதப்படாது.



பிரதம
ஆளணயாைர ்
விருதின்
கீழ்
கட்டாய
நதர ்ச ்சி
சின்னங் களை பூர ்த்தி சசய் த சாரணர ் அவன்/அவை் பிரதம
ஆளணயாைர ் விருதிளன அளடவதற் கு தகுதி உளடயவர ்
ஆவார ்.

25. ைடற் சாரணர் மற்றும் வான் சாரணருை்ைான
நிபந்தகனைை்


இளவ, நமநல தரப்பட்டுை் ை 1 - 24 நிபந்தளனகளுக்கு
நமலதிகமானளவ.

ைடற் சாரணருை்ைான நிபந்தகனைை்


பின்வரும்
முடிச ்சுகைின்
அறிந்திருப்பநதாடு
அவற் ளற
நவண்டும் .

பயன்பாடுகளை
சசய் து
காண்பிக்க

o Running Bowline, Blackwall Hitch, Marlin spike Hitch



ஒலிப்பு முளற சார ்ந்த அகர
கற்றுக் சகாை் ை நவண்டும் .

வரிளச

எழுத்துக்களைக்

வான் சாரணருை்ைான நிபந்தகனைை்


ஒலிப்பு முளற சார ்ந்த அகர
புரிந்து சகாை் ை நவண்டும் .



அளவ
ஏன்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன
என்பளத
விைக்குவநதாடு, அவற் ளற சசய் து காண்பிக்க நவண்டும் .
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பயிற் சிை் ைாலம் ஒன்பது (9) மாதங் ைை்


அங் கத்துவ சின்னத்ளத சவன்ற பிறகு குளறந்தது 09 மாத
பயிற் சிக் காலத்ளதக் சகாண்டிருக்க நவண்டும் .



ஆரம் பிக்க நவண்டிய காலம் - 11 வயது 03 மாதங் கைின்
பின்னரும் , சாரணர ் விருளத சவன்ற பின்னரும் .

திறகமைாண
் சின்னங் ைை்


சாரணர ்
பின்வரும்
மூன்று
(03)
திறளமகாண்
சின்னங் களையும் கட்டாயமாக நிளறநவற் ற நவண்டும் .
சின்னங் கை் :
o முதலுதவியாைன் அல் லது அம் பியூலன்ஸ்
o சபாது சு காதாரம் (Pub lic Health) / Missioner
o
நவறு
ஏநதனும்
ஒரு
சி ன் னம்
( ந ளட முளற
வி ஞ் ஞான ம் / பாச ளற ளகத் தி றன் / ஆ ய் வு ப் பணி
அ ல் லது B etter Wo r ld Fr amewo r k - கட நலாடி - வி மானிக்
கு ழுக் க ை் )



ஒரு சாரணன் இந்த விருதிற் கான சசயற் பாடுகளை கனிஷ்ட
சாரணர ் பிரிவில் ஆரம் பித்து பின்னர ் சிநரஷ்ட சாரணராக
இவ் விருதிளன சவல் லும் நபாது கனிஷ்ட சாரணனாக
இருக்கும்
நபாது சவன்ற திறளமகாண்
சின்னங் களும்
தகுதிகைாக ஏற்றுக் சகாை் ைப்படும் .



(உதாரணமாக,
சில
சாரணர ்கை்
தமது
வயதிற் கு
ஏற் றாற் நபால்
கனிஷ்ட
சாரணராகவும் ,
சிநரஷ்ட
சாரணராகவும்
உரிய
திறளமகாண்
சின்னங் கைிளன
சவன்றிருக்கலாம் .)



பிரதம ஆளணயாைர ் விருதிளன சவன்ற பிறகும் ஒரு
கனிஷ்ட
சாரணர ்
விரும் பினால்
ஏளனய
அளனத்து
கனிஷ்ட சாரண சின்னங் களையும் சசய் ய முடியும் .
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ஒரு
சாரணர ்
இதுவளர
சர ்வநதச
சின்னங் களுக்கு
முயற் சிக்கவில் ளலசயனில் ,
பிரதம
ஆளணயாைர ்
விருதுக்கான
அளனத்து
நிபந்தளனகளையும்
பூர ்த்தி
சசய் ததன் பின்னர ் முயற் சிக்கலாம் .


ஆரம் பிக்க

நவண்டிய

காலம்

-

வயது

11

ஆண்டு,

03

மாதங் கை்


பயிற் சிக் காலம் , குளறந்தது - 09 மாதங் கை்



பூர ்த்தி சசய் வதற் கான ஆகக் குளறந்த வயது - 12 வயது



18 வயதுக்கு முன்னர ் நிளறவு சசய் ய நவண்டும் .



நநர ்காண்பவர ்
வலய
உ.மா.ஆ
/
ஆளணயாைரால் பரிந்துளரக்கப்படும் உ.மா.ஆ
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சிநரஷ்ட சாரணர் பிரிவு
 வயது பிரிவு: 14 வயது 6 மாதம் சதாடை்ைம் 18 வயது
வகர.
ஒரு



சிறுவ

சிறுமி/சிநரஷ்ட

சாரணனாக

சாரணியத்தில்

இளணந்து சகாண்டால் அச ் சாரணன் நதசிய சாரணர ்
அங் கத்துவச ் சின்னம் சபற்று அதன் பின்னர ் நமநல கனிஷ்ட
சாரணர ்
பிரிவில்
குறிப்பிடப்பட்டுை் ை
அளனத்து
விருதுகளையும்
பூர ்த்தி
சசய் ய
நவண்டும்
.ஆனால்
அதற் குரிய திறளமகாண்
சின்னங் கை் யாவும் சிநரஷ்ட
சாரணர ் பிரிளவக் சகாண்டதாக அளமய நவண்டும் அதன்
பின்னநர சிநரஷ்ட சாரணர ் பிரிவிலுை் ை
வனவாசியின்
கட்டிளழக்கு
முன்புை் ை ஏளனய விருதுகளை சவல் ல
முடியும் .



ஒரு சாரணர ் குளறந்தது ஒரு சாரணர ் விருளத சபற்று 14
வயது மற்றும் 6 மாதங் களையும் கடந்திருந்தால் அவர/் அவை்
சிநரஷ்ட
சாரணர ்
என்ற
அடிப்பளடயில்
சீருளடயில்
நதாை் பட்டி (epaulettes)
அணிய தகுதி சபறுவார ்.

4. பிரதமர் சாரணர் விருது
சாரணர் வாை்குறுதியும் சாரணர் விதியும்

1.


சிநரஷ்ட சாரணராக, சாரணர ் விதி மற்றும் வாக்குறுதி
சதாடர ்பான சாரணர ் புரிந்துணர ்விளன மிக ஆழமாக
வைர ்த்துக் சகாை் ை நவண்டும் . அத்நதாடு புதிதாக சாரணர ்
குழுவில் இளணந்து சகாை் ளும் ஆர ்வலருக்கு சாரணர ் விதி
மற்றும் வாக்குறுதிளயப் பயிற்றுவித்து அவர ்களை நதர ்ச ்சி
சபறச ் சசய் தல் நவண்டும் . (சிநரஷ்ட சாரணநர, சாரணர ்
பயிலுனளரத் நதர ்ந்சதடுக்க நவண்டும் .) இது,
சாரணர ்
தளலவரின் கண்காணிப்பின் கீழ் நளடசபற நவண்டும் .

2. உலை சாரணர் சசயற் குழுவின் ைட்டகமப் பு (WOSM)


உலக சாரணர ் சங் கத்தின் (WOSM) சசயற் பாடுகை் மற்றும்
அவற் றின் கட்டளமப்பு பற் றித் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .
அத்நதாடு, உலகத்திலுை் ை 6 சாரணர ் வலயங் கை் பற் றியும்
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அதில் ஆசிய பசுபிக் வலயம் மற்றும் சர ்வநதச சாரணிய
சசயற் பாடுகை் பற் றித் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .

3. நசமிப் பு - நசமிப் புை் ைணை்கு 3


சதாடர ்ச ்சியான நசமிப்புப் பழக்கத்திளன நபணி வருவநதாடு
அதில் முன்நனற் றம் இருப்பளத சாரணர ் தளலவரிடம்
காண்பித்து உறுதி சசய் தல் நவண்டும் .

4. சபாது மை்ைை் மற்றும் சபாதுச் சசாத்திகனப்
பாதுைாத்தல் சதாடர்பான விழிப் புணர்வு


சமூக விநராத சசயற் பாடுகைால் ஏற் படும் தீய விளைவுகை்
பற் றி சதரிந்த வயது வந்தவர ்கை் மூலம் அறிந்திருத்தல் .
அளவ சதாடர ்பான விடயங் களை ஊடகங் கை் மூலம் சபற்று
கட்டுளர ஒன்ளற எழுதி அதளன சாரணர ் வாக்குறுதி மற்றும்
சாரணர ் விதி என்பவற் றிற் கு அளமவாக புளகப்படங் களுடன்
கூடிய
ஒரு
ஆய் விளனத் தயாரிக்க
நவண்டும் .
இந்த
கட்டுளரயானது ஒரு
A4 அைவு தாைில் (250 வார ்த்ளதகை் )
ஒரு அறிக்ளகயாகத் தயாரிக்கப்படல் நவண்டும் .

5. ைகல மற்றும் சபாழுதுநபாை்கு சதாடர்பான திறன்ைை்






பிரதம சாரணர ் ஆளணயாைர ் விருதுக்காகத் சதரிவு சசய் த
களல
அல் லது
சபாழுதுநபாக்கு
சதாடர ்பான
சசயற் பாடுகைில் சாரணர ் தளலவரிளன திருப்தி சகாை் ை
ளவக்கும் வளகயிலான முன்நனற் றங் களை சவைிப்படுத்தல்
நவண்டும் .
பல் நவறு களலநிகழ் ச ்சிகை் , கண்காட்சிகை் , திறந்த சவைி
நிகழ் ச ்சிகை் நபான்றவற் றில் கலந்து சகாண்டு திறளமளய
சவைிப்படுத்தல் .
அல் லது
ஏதாவது ஒரு திறளமளய சாரணர ் துருப்பில் சசய் து காட்ட
நவண்டும் .

6. வனவாசியின் சகமயல்


சாரணர ்
தளலவரிளனத்
திருப்திப்படுத்தும்
வளகயில்
அணியுடன் இளணந்து பாத்திரமின்றி சளமத்துக் காட்டுதல்
நவண்டும் .
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7. பிகணப் புைை்


பின்வரும்
கயிற் றின்
பயன்பாடுகளை
சவைிப்படுத்துவநதாடு, அவற் றின் பயன்பாட்டிளனப் பற் றி
சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .
கண் சதாற்று Eye splicing
முன் சதாற்று Short splicing
பின் சதாற்று Back splicing

8. முன்நனாடி வழியாை்ைல் 3


கயிற் றின் அதியுச ்ச உறுதித்தன்ளம, தடுப்பு, ஊன்றுதல்
மற்றும் கப்பிளய எைிதாகப் பயன்படுத்துதல் நபான்றளவ
பற் றி சதரிந்திருக்க நவண்டும் .



தங் கை் அணியுடன் இளணந்து முன்நனாடி வழியாக்கல்
சசயற் பாடுகளை நமற் சகாை் ை நவண்டும் .

9. கூடாரம் மற்றும் ஏகனய சாதனங் ைை்


சுவருடன் கூடிய கூடாரம் ஒன்றின் பாகங் கை் மற்றும் ஏளனய
சாதனங் கைின் சபயர ்களைக் குறிப்பிடத் சதரிந்திருத்தல்
நவண்டும் .



அணியுடன் இளணந்து கூடாரம் ஒன்றிளன அளமக்கவும் ,
துப்பரவு சசய் யவும் ,
பாதுகாப்பான முளறயில் மடித்து
ளவக்கவும் சதரிந்திருக்க நவண்டும் .

10. துடினத் தன்கமயும் , நல் ல ைட்டகைைளும் 4


அணியுடன் இளணந்து பின்வரும் கட்டளைகளுக்கு பணிந்து
நடக்கத் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் . முன்நனாக்கி நடத்தல் ,
நிறுத்தி நடத்தல் , நிறுத்துதல் , முன்நன சசல் லும் நபாது
நிறுத்தி
நடத்தல் ,
தண்டத்துடன்
அல் லது
சகாடியுடன்
அணிநளட, அணிநளடயின் நபாது மரியாளத சசலுத்துதல் .

11. சம நபாஷாை்குை் சைாண
் ட நிகறயுணவு முகற




சம
நபாஷாக்குடனான
உணவு
முளற
ஒன்றிளன
தயாரிப்பதற் கு நதளவயான நபாஷாக்கு அைவு முளறகை்
பற் றிய தரவுகளை நசகரித்தல் .
தன் வயளத உளடய ஒருவருக்குத் நதளவயான ஆநராக்கியம்
சகாண்ட உணவிளனத் தயாரிக்கத் சதரிந்திருத்தல் .
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உடனடி/துரித உணவுகைின் அபாயங் கை் குறித்து சாரணர ்
தளலவரிடம் விைக்க நவண்டும் .

12. உற் பத்தித் திறன்


தர

வட்டம் ,

5S,

பரிந்துளரத்

திட்டங் கை்

(ளகசசன்

குழு)

மற்றும் தனிப்பட்ட ளகசசன் நபான்ற உற் பத்தித் திறன்கை்
சதாடர ்பான
சபாது
அறிவிளனக்
சகாண்டிருத்தல்
நவண்டும் .
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13. தைவல் சதாழில் நுட்ப அறிவு 3





Powerpoint presentations/Animations
சதாடர ்பான
அடிப்பளட
அறிவு
தனது தனிப்பட்ட நதளவக்கான மின்னஞ் சல் கணக்கு
ஒன்றிளன ஆரம் பித்து பயன்படுத்த நவண்டும் .
(விரும் பினால் )
www.scout.org
சசய் து சகாை் ைலாம் .

இளணயத்தைத்தில்

பதிவு

14. சதாடர்புை் ை சமாழிைைில் நதர்ச்சி 3




குளறந்தது
2
நிமிடங் கை்
தன்ளனக்
குறித்த
சுய
அறிமுகத்ளத
மூன்று
சமாழிகைிலும்
நமற் சகாை் ை
நவண்டும் .
பின்வருபவற் ளற
மூன்று
சமாழிகைிலும்
எழுதத்
சதரிந்திருக்க நவண்டும் .
o சபயர ்,
முகவரி,
நாடு,
பாடசாளலயின்
சபயர ்,
சபாழுது நபாக்குகை் .

15. திகசைாட்டி மற்றும் வகரபடங் ைை் 3






பின்வருபவற் ளற சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .
o திளசகாட்டிளயப் பயன்படுத்தி முன்நனாக்கிய அம் பு.
o முக் நகாண ம் ( பிரித் த ல் ம ற் று ம் ஊடறு த் த ல் ) .
o ஒரு வளரபடம் மற்றும் முக்நகாணத்ளதப் பயன்படுத்தி
சாரணரின் நிளலளய எவ் வாறு அளடயாைம் காண்பது
என்பளத அறிந்திருத்தல் .
உண்ளமயான
நிலத்
நதாற் றத்துடன்
வளரபடத்ளத
ஒப்பிடத் சதரிந்திருத்தல் .
சம உயரக் நகாடுகளைக்
சசய் யத் சதரிந்திருத்தல் .

சகாண்டு

பாளதகளை

சரி

16. பாசகற உபைரணங் ைை்


கூடாரங் கை்
ஒழுங் காகப்

நபான்ற
பாசளற
உபகரணங் களை
பயன்படுத்த
இயலுமாக
இருப்பநதாடு,

அவற் ளறப் பழுதுபார ்க்க,
சதரிந்திருத்தல் .

சுத்திகரிக்க

மற்றும்

நபணத்

17. சாைச திறன்ைை்
 பின்வருபவற் ளற பூர ்த்தி சசய் ய முடியுமாக இருத்தல்
நவண்டும் .
o டார ்ஸன் குதித்தல்
o கயிற் றில் ஏறுதல்
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o மரத்தில் ஏறுதல்
o கமாண்நடா பாலம் மற்றும் குரங் குப் பாலத்ளதத்
தாண்டுதல்
o பந்தளல (tope) தாண்டுதல்
o சீரான மூன்று பிடிகைில் ஏறுதல்
விலங் குக் கடிகைின்
நபாது முடிச ்சுகளை / சாதாரண

முடிச ்சுகளைப் பயன்படுத்தத் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .
சாகச நளடப்பயணம் , பயணங் கை் மற்றும் பாதுகாப்பு
முன்நனற் பாடுகளை
எவ் வாறு
ஏற் பாடு
சசய் வது
என்பளதத் சதரிந்திருத்தல் நவண்டும் .

குறிப் பு : இலங் ளக சாரணர ் சங் கத்தின் நதசிய நிகழ் ச ்சித்
துளறயின் வழிகாட்டலின் கீழ் நதசிய/மாகாண மட்டத்தில்
ஏற் பாடு சசய் யப்பட்டுை் ை சிநரஷ்ட சாரணர ்களுக்கான நதசிய
மட்ட தளலளமத்துவ பயிற் சி சநறியில் மாத்திரநம உரிய
பாதுகாப்பு ஏற் பாடுகளுக்கு மத்தியில் இந்த சாகச திறன்கை்
நமற் சகாை் ைப்பட நவண்டும் .

18. நநர முைாகமத்துவம்


ஒரு

சாரணன்

நநர

முகாளமத்துவம்

சதாடர ்பான

பின்வருவனவற் றில் அடிப்பளட அறிவிளனக் சகாண்டிருக்க
நவண்டும் . (a) முக்கியமான மற்றும் அவசரமான பணிகை் (b)
முக்கியமான மற்றும் அவசரமற் ற பணிகை்
மற்றும்

முக்கியமற் ற பணிகை்

(c) அவசரமான

முக்கியமற் ற மற்றும்

(d)

அவசரமற் ற பணிகை்


அதாவது

தனது

அவற் றிளன

நவளலகைின்
நமற் குறிப்பிட்ட

மதிப்பிளன
4

அறிந்து

வளகப்படுத்தி

நதளவக்நகற் ப பயன்படுத்தத் சதரிந்திருக்க நவண்டும் .

19. இடர் நமலாண
் கம 10





வழி தவறிய பிை் ளைசயான்றுக்கு அதன் சபற் நறாளரத்
சதாடர ்பு சகாை் ைச ் சசய் வதன் மூலம் உதவக் கூடியதாக
இருத்தல் மற்றும் சபற் நறார ் சதாடர ்பு எல் ளலக்கு அப்பால்
இருந்தால் என்ன சசய் வது என்பளத அறிந்திருத்தல் .
நீ ங்கை் சிக்கலில் அகப்பட்டிருக்கும் நவளையில் எவரும்
பதிலைிக்காமல் இருந்தால் என்ன சசய் வது.
அவசர அம் பியூலன்ஸ்
சதாளலநபசி இலக்கம் , அவசர
சபாலிஸ்
சதாளலநபசி இலக்கம் ,
தீயளணப்பு நசளவ
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சதாளலநபசி
இலக்கம் ,
சிறுவர ்
உதவி
இலக்கம்
ஆகியவற் ளற அறிந்திருத்தல் .
உை
வை
ஆநராக்கியத்ளத
நமம் படுத்துவளதப்
பற் றி
விைக்கமைிக்கக் கூடியதாக இருத்தல் .
கீநழ
தரப்பட்டுை் ை
சூழ் நிளலகை்
ஒவ் சவான்றுக்கும்
தீங் கிலிருந்து பாதுகாத்துக் சகாை் ளும் சிறந்த பாதுகாப்பு
உத்திகளை அணியிடம் விைக்கக் கூடியதாக இருத்தல் .
o வாராந்தம் அல் லது சிறப்பு சாரணர ் ஒன்றுகூடலின்
நபாது
o பாசளறகைில்
o நளடபயணம் மற்றும் சுற்றுலாக்கைில்
o பாடசாளலயில்
o வீட்டில்
o நண்பரினநதா உறவினரநதா இடத்தில்
o பணி வாரத்தில்
o பிரத்திநயக வகுப்பில் (தனியாக அல் லது குழுவாக)
o தண்டளனயாக பாடசாளலக்குப் பிறகு தடுத்து
ளவக்கப்பட்டால்

20. நான்கு இரவுைளுடன் கூடிய பாசகற வாசம்


பிரதம ஆளணயாைர ் விருதுக்கு காட்டப்பட்ட 2 இரவுகளுடன்
கூடிய பாசளற வாசத்திற் கு நமலதிகமாக 4 இரவுகளைக்
சகாண்ட பாசளற வாசம் (நீ டித்த அல் லது பகுதி பகுதியாக)
நமற் சகாை் ைப்பட்டிருக்க நவண்டும் .



15

வயளத கடந்த சிநரஷ்ட சாரணர ் ஒருவர ்

இலங் ளக

சாரணர ் சங் கத்தின் நதசிய நிகழ் ச ்சித் திட்ட துளறயின்
வழிகாட்டுதலில்
பாடசாளல
விடுமுளறக்
காலத்தில்
நதசிய/மாகாண மட்டத்தில் ஏற் பாடு சசய் யப்படும் சிநரஷ்ட
சாரணர ்களுக்கான
நதசிய
தளலளமத்துவ
பயிற் சி
சநறிளய
பூர ்த்தி
சசய் திருந்தால்
நமற் கூறிய
நான்கு
இரவுகளுக்கு இரண்டு இரவுகளை நசர ்த்துக் சகாை் ை முடியும் .



ஒரு சாரணர ் தனது 15 வயளத எட்டியதும் , பிரதமர ்
விருதுக்கு,
இலங் ளக
சாரணர ்
சங் கத்தின்
நதசிய
நிகழ் ச ்சித் திட்ட துளறயின் வழிகாட்டுதலில் பாடசாளல
விடுமுளறக் காலத்தில் நதசிய/மாகாண மட்டத்தில் ஏற் பாடு
சசய் யப்படும்
சிநரஷ்ட
சாரணர ்களுக்கான
நதசிய
தளலளமத்துவ பயிற் சி சநறியில் கலந்து சகாண்டு அளத
சவற் றிகரமாகப் பூர ்த்தி சசய் திருக்க நவண்டும் .
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21. சமூை நசகவ சசயற் திட்டம்


பாடசாளல அல் லது யாநதனும் ஓர ் சமூக அளமப்பினால்
ஒழுங் கு சசய் யப்படும் சமூக நசளவ நவளலத்திட்டத்தில்
பங் கு சகாை் ளுதல் நவண்டும் . அந்தச ் சசயற் திட்டமானது 6
மணித்தியாலங் களுக்குக் குளறயாத காலப் பகுதிளயக்
சகாண்டிருப்பநதாடு
அளதப்
பற் றிய
விபரங் களை
குறிப்நபட்டில் குறிப்பிட நவண்டும் .
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அல் லது




கல் வி
நடவடிக்ளககைில்
பின்
தங் கிக்
காணப்படும்
மாணவன்
ஒருவளன
கல் விச ்
சசயற் பாடுகைில்
முன்நனற்றுதல் சதாடர ்பான சசயற் திட்டத்தில் தனியாகநவா,
பளட அல் லது துருப்புடன் இளணந்நதா ஈடுபடுவநதாடு,
அளதப் பற் றிய விபரங் களை குறிப்நபட்டில்
குறிப்பிட
நவண்டும் .
அபிவிருத்தி
சதாடர ்பான
சசயற் திட்டங் களை
பார ்ளவயிடுவதுடன்
அது பற் றிய விரிவான அறிக்ளக
ஒன்றிளன சுயமாகத் தயாரித்தல் நவண்டும் . (நதசிய வீட்டுத்
திட்டம் , வீதி அபிவிருத்தி, பாலம் நிர ்மாணிப்பு நபான்றளவ.)

அல் லது
சிறந்த உலக கட்டளமப்பின் நதர ்ச ்சி (Better World Framework)
சின்னத்தின் கீழ் 'ஸ்கவுட்ஸ் ஆஃப் தி நவர ்ல் ட் விருது'(Scout of the
World Award) க்கான முழுளமயான தளகளமகளையும் பூர ்த்தி
சசய் திருக்க நவண்டும் .
'ஸ்கவுட்ஸ் ஆஃப் தி நவர ்ல் ட் விருது' (Scout of the World Award) ற் கான
நதளவகளை பூர ்த்தி சசய் வதன் மூலம் , ஒரு சிநரஷ்ட சாரணர ்
பிரதமர ் சாரணர ் விருதின் 21 வது நதளவளய பூர ்த்தி சசய் ய
முடியும் மற்றும் சர ்வநதச அைவில் அங் கீகரிக்கப்பட்ட
சின்னத்ளத சவல் லும் வாய் ப்ளபப் சபற்றுக்சகாை் ை முடியும்
(சதாடர ்புளடய பாடத்திட்டத்ளத திறளமகாண் சின்னங் கைின்
பாடத்திட்ட புத்தகம் மற்றும் சிறந்த உலக கட்டளமப்பின் (Better
World Framework) திறளம சின்னங் கை் ளகநயடுகைில் காணலாம் )

22. வனவாசியின் ைட்டிகழயின் உருவாை்ைம்
உதவி
மாவட்ட
ஆளணயாைர ்
(நிகழ் ச ்சித்
திட்டம் )
முன்னிளலயில் சாரணர ் தனது வனவாசியின் கட்டிளழளய
விருதுக்கான இறுதித் நதளவப்பாடாக உருவாக்க நவண்டும் .
 கடற் சாரணர ்களும் ,
வான்
சாரணர ்களும்
கூட


கட்டாயமாக

வனவாசியின்

கட்டிளழளய

பூர ்த்தி

சசய் ய நவண்டும் .



மாவட்ட ஆளணயாைர ் கட்டிளழயானது வனவாசியின்
கட்டிளழயால் பிரதியீடு சசய் யப்படும் .
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09 மாத ைால பயிற் சிை் ைாலம்


14 வயது 6 மாதம் பூர ்த்தியளடந்து, பிரதம ஆளணயாைர ்
விருளத சவன்ற பின்னர ்தான் ஒரு சாரணர ் 'வனவாசியின்
கட்டிளழ' நவளலகளைத் சதாடங் கலாம் .



'வனவாசியின் கட்டிளழ',
இறுதி நிபந்தளனயாகும் .

பிரதமர ் சாரணர ் விருதுக்கான

திறகமைாண
் சின்னங் ைை்


சாரணர ்கை் பின்வரும் ஐந்து (05) திறளமகாண்
சின்னங் களைப் பூர ்த்தி சசய் ய நவண்டும் .
1. கல் வி அல் லது கலாசாரப் பிரிவு அல் லது சிநரஷ்ட
நசமிப்பாைர ்
சின்னம்
அல் லது
Better
World
Framework
(சமாதானத்
தூதுவன்
அல் லது
உலக
சாரணர ்
விருதுகளுக்கு நமலதிகமாக.)
2. விளையாட்டுப் பிரிவிலிருந்து ஒன்று.
3. விவசாயப் பிரிவிலிருந்து ஒன்று.
4. குடியியலாைன் சின்னம்
5. வீர தீர சசயற் சின்னம் (இந்த வீர தீர சசயற் சின்னநம
வனவாசியின்
கட்டிளழளய
சவல் வதற் குரிய
இறுதி
சசயற் பாடாக அளமய நவண்டும் .)




அளனத்து திறளமகாண் சின்னங் களும் சிநரஷ்ட சாரணர ்
பிரிவிற் குட்பட்டதாக அளமய நவண்டும் .
கடற் சாரணர ் மற்றும் வான் சாரணருக்கான நிபந்தளனகை்
o 'வனவாசியின் கட்டிளழ' சச ய் வ தற் கு முன் ன ர ,்
கடற் சாரணரக
் ை் ,
கடற் சாரணர ்
பிரிவிலிருந் து ஒரு சின்னத் ளதப் பூர த
் ் தி சசய் ய
நவண் டும் .
வான்
சாரணரக
் ை் ,
வான்சாரணர ்
பிரிவிலிருந் து ஒரு சின்னத் ளதப் பூர த
் ் தி சசய் ய
நவண் டும் .
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வனவாசியின்
கட்டிளழளய
சவன்ற பிறகு (ஜனாதிபதி
சாரணர ் விருதுக்குத் நதளவயானளவ அல் லாமல் ஏளனய)
சிநரஷ்ட திறளமகாண் சின்னங் களைப் பூர ்த்தி சசய் யலாம் .

துணிைர (32Km) நகட பயணத்துை்ைான
வழிைாட்டல் ைை்
இந்த
நளடபயணம்
சதாடர ்பான
அளனத்துப்
சபாறுப்புக்களும் மாவட்ட சாரணர ் ஆளணயாைளரச ் சாரும் .
 மா.சா.ஆளணயாைர ்
உ.மா.சா.ஆளணயாைர ் (நிகழ் ச ்சித்
திட்டம் ) அல் லது அவர ் இல் லாத பட்சத்தில் ஏளனய உ.மா.சா
ஆளணயாைர ்கைில் ஒருவர ் அல் லது மாவட்ட சாரணர ்
தளலவரில் ஒருவர ் அல் லது தரு சின்னம் சபற் ற சாரணர ்
தளலவரின் உதவிளயப் சபற முடியும் .
 ஒரு குழுவில் ஆகக்கூடிய மூன்று சாரணர ்கை் மாத்திரநம
நளடபயணம் சசல் ல தகுதியுளடயவர ்கைாவர ்.











நளடபயணத்திற் குரிய முழு அறிவுறுத்தல் களும் எழுத்து
வடிவில்
சாரணர ்கைிடம்
மா.சா.ஆளணயாைரினால்
வழங் கப்பட நவண்டும் என்பநதாடு நளட பயணத்துக்கான
உரிய
அனுமதிகை்
சபறப்பட்டுை் ைனவா
என
உறுதிப்படுத்திக் சகாை் ை நவண்டும் .
இரவுத் தங் கலிளன கூடாரத்தில் கழிப்பதுடன், இரவு, காளல

உணவுகளை சாரணர ்கநை தயாரிக்க நவண்டும் .
நளடபயணம் முடிவுற்று இரண்டு வார காலப்பகுதிக்குை்
வளரபடத்துடன்
கூடிய
அறிக்ளகயிளன
சமர ்ப்பிக்க
நவண்டும் .
சாரணர ்கை் தாங் கை் நளட பயணத்தின் நபாது
எதிர ்சகாண்ட திளசகை் , அளடயாைக் குறிகளைப்
பயன்படுத்தி வளரபடத்ளதத் தயாரிக்கலாம் . அந்த
வளரபடத்தில் வட திளச மற்றும் வளரபடத்தின் அைவு
ஆகியளவ குறிப்பிடப்பட்டிருக்க நவண்டும் .
சாரணர ்கை் விரும் பினால் தமது வளரபடத்திளன கூகுை்
வளரபடத்துடன் ஒப்பிட்டு அதன் துல் லியத்ளதப் பரிசீலிக்க
முடியும் .
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சதாடங் க

நவண்டிய

காலம்

-

14

வயது

06

மாதங் கை் ,

பிரதம ஆளணயாைர ் விருளத சவன்ற பிறகு.
ஆகக் குளறந்த பயிற் சிக் காலம் - 09 மாதங் கை்
நிளறவு சசய் யக் கூடிய ஆகக் குளறந்த வயது - 15 வயது
மூன்று மாதங் கை்
18 வயதிற் கு முன்னர ் நிளறவு சசய் ய நவண்டும் .
நநர ்காண்பவர ் - உ.மா.ஆ. (நிகழ் ச ்சித் திட்டம் ) / உ.மா.ஆ.
(பயிற் சி)
அல் லது
மாவட்ட
ஆளணயாைரால்
பரிந்துளரக்கப்படும்
உ.மா.ஆ.
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5. ஜனாதிபதி சாரணர் விருது

1. சாரணர் வாை்குறுதியும் விதியும்


சாரணர ் வாக்குறுதி மற்றும்
விதி என்பவற் றிளன
அடிப்பளடயாகக் சகாண்ட விளையாட்டுக்கை் , நடிப்பு
(நாடகம் ) மற்றும் சவால் கை் நபான்றவற் றில் ஏதாவது
ஒன்ளற நமற் சகாை் ைல் .



சாரணர ்
விதிகைிலிருந்து
இரண்டு
பிரிவுகளைத்
நதர ்ந்சதடுத்து அளவ பற் றி துருப்பின் முன்னிளலயில்
அணிளய அடிப்பளடயாக ளவத்து நபசத் சதரிந்திருத்தல்
நவண்டும் .

2. பிரத்திநயை தினை் குறிப் நபட்டுப் புத்தைம்


ஜனாதிபதி
சாரணர ்
விருதிற் குரிய
அளனத்து
சசயற் திட்டங் களும் பூர ்த்தி சசய் யப்பட்ட பின்னர ் உரிய
சாரணர ், மாவட்ட நநர ்காணல்
குழுவின்
ஆதரவுடன்
மாவட்ட
சாரணர ்
ஆளணயாைரினால்
நநர ்காணல்
சசய் யப்படுவார ். இதன் நபாது சாரணர ் அவரது பிரத்திநயக
தினக்
குறிப்நபட்டுப்
புத்தகத்திளன
மாவட்ட
ஆளணயாைரிடம்
ஒப்பளடக்க
நவண்டும் .
அதில்
நநர ்காணல் தினத்துக்கு முன்னர ் இரண்டு வருடங் கை் 6
மாதங் களுக்குக் குளறயாத பதிவுகை் நபணப்பட்டிருக்க
நவண்டும் . அதில் ஒரு சாரணராக அவரது சாரணர ்
அனுபவங் கை் ,
சாரணர ் கலந்து சகாண்ட பாசளற
விபரங் கை் ,
வழளமயான
துருப்பு
சந்திப்புகைில்
சாரணரது
சசயற் பாடுகை்
நபான்றளவ
உை் ைடக்கப்பட்டிருக்க நவண்டும் .

3. ைகலத் திறன்ைை் மற்றும் சபாழுதுநபாை்குைை் 3


களல நயம் அல் லது இலக்கிய நயத்துடன் கூடிய புதிய
பளடப்சபான்றிளன உருவாக்குதல் .
உதாரணமாக
ஓவியம் , சிற் பம் , கவிளத, பாடல் , ஒரு நாடகப் பிரதி,
நபச ்சுப் நபாட்டிக்கான ஒரு உளர, ஒரு இடத்தின்
வரலாற்று
முக்கியத்துவம்
குறித்த
அறிக்ளக
நபான்றளவ.
சாரணரது
இந்த
சசயற் பாட்டால்
சாரணர ் தளலவளரத் திருப்திப்படுத்த நவண்டும் .
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4. சாரணர் கைத்திறன்


சாரணர ் விருது மற்றும் பிரதம ஆளணயாைர ் விருதிளன
சவல் வதற் குத் நதளவயான ஏநதனும் மூன்று பிரிவுகளைத்
நதர ்ந்சதடுத்து, சாரணர ் ஒருவளர அல் லது சாரணர ்
துருப்பிளன அல் லது அணிளய
சாரணர ் தளலவரின்
அனுமதியுடன் பயிற்றுவித்தல் நவண்டும் .

5. முன்நனாை்கிய வழியாை்ைல் சசயற் திட்டம்


முன்நனாக்கிய வழியாக்கல் சசயற் திட்டம் ஒன்றிளன
நமற் சகாை் வதற் கு தளலளமநயற்று ஒழுங் குபடுத்துதல் .
உதாரணமாக
பாலம்
நிர ்மாணித்தல் ,
கண்காணிப்பு
நகாபுரம் அளமத்தல் , பரண் அளமத்தல் , பாசளறயில்
அளமக்கப்பட நவண்டிய அடுக்குகை் , பாசளற வாசல்
அளமத்தல் ,
ஊஞ் சல் கை் ,
ஊசற் கட்ளடகை் ,
பாசளற
சளமயலளறகை்
பாசளறயின்
பண்டக
சாளலப்
சபாறுப்பாைருக்காக
கைஞ் சியக்
கிடங் குகளை
நிர ்மாணித்தல் நபான்றளவ.

6. இயற் கை அனர்த்தம் மற்றும் அவசர ைாலங் ைைில்
தகலகமத்துவத்கத ஏற் றல்


விபத்து மற்றும் இயற் ளக அனர ்த்தங் கைின் நபாது எவ் வாறு
எந்த
வளகயில்
தளலளமத்துவத்திளன
ஏற்று
சசயற் படுவது என்ற அறிவிளன சாரணர ் தளலவரிடம்
கலந்தாநலாசிக்க நவண்டும் . (அதில் முதலுதவி பற் றிய
விடயங் களும் உை் ைடக்கப்பட நவண்டும் .)

7. சிறந்த சுைாதாரப் பழை்ை வழை்ைங் ைை்


சாரணர ் அங் கத்துவ சின்னத்திற் குத்
தயாராகும் ஒரு
சாரணருக்கு நதளவயான
நல் ல சுகாதாரப் பழக்க
வழக்கங் கங் களை சாரணர ் தளலவரின் அனுமதியுடன்
பழக்க நவண்டும் .

8. தைவல் சதாழில் நுட்ப அறிவு 4


அன்றாட
வாழ் க்ளகயில்
பயன்படுத்தப்படும்
15
வார ்த்ளதகளை,
கணினியில்
சாரணரின்
சமாழி
தவிர ்ந்த
ஏளனய
சமாழியில்
தட்டச ்சு
சசய் யத்
சதரிந்திருத்தல் .
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 சசயற்பாட்டு புத்தகத்தில் தரப்பட்டுை் ை வழிகாட்டல்
வடிவங் களுக்கு இணங் க 5 நிமிடங் கைில்
Presentation ஐ தயாரித்தல் .
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ஒரு Power-Point
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தகலப் பு
வில் கலைைின் இலை்ைம்

ைாட்சி

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

சமாத்தம்

24

9. சதாடர்புை் ை சமாழிைைில் நதர்ச்சி 4


எந்தத்
தளலப்பிநலனும்
தனது
தாய் சமாழி
தவிர ்ந்த
ஏளனய ஒரு சமாழியில் மூன்று நிமிட உளரளய நிகழ் தத
்
நவண்டும் . (Power-Point presentations பயன்படுத்தப்படலாம் .)

10. இடர் நமலாண
் கம 11







ஆபத்ளத
மதிப்பிடுவதற் கான
அடிப்பளட
விதிகளை
விைக்கக் கூடியதாக இருத்தல் .
எவநரனும்
துன்புறுத்தலுக்நகா,
சதாந்தரவுக்நகா
ஆைாகும் நபாது அவருக்கு எவ் வாறு உதவுவது என்பளத
அறிந்திருத்தல் .
அவசர அம் பியூலன்ஸ்
சதாளலநபசி இலக்கம் , அவசர
சபாலிஸ்
சதாளலநபசி இலக்கம் ,
தீயளணப்பு நசளவ
சதாளலநபசி
இலக்கம் ,
அவசர
சபாலிஸ்
அணியின்
சதாளலநபசி இலக்கம் ஆகியவற் ளற அறிந்திருத்தல் .
பின்வருபளவ குறித்த அறிளவ சவைிப்படுத்தல் .
o பாடசாளல கட்டடத்தில் பாதுகாப்பு
o சாரண நடவடிக்ளககைின் நபாது பாதுகாப்பு
o சநருப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு
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o உங் கை் சசாந்தப் பிரநதசத்துக்கு ஏற் ப மளலகை் ,
ஆறுகை் , காடுகை் ஆகியவற் றிலிருந்து பாதுகாப்பு.





ஆநராக்கியமான
அறிந்திருத்தல் .
வாய் ளம

என்றால்

வாழ் க்ளகக்கான
என்ன,

அளத

எவ் வாறு

விதிகளை
வைர ்த்துக்

சகாை் வது நபான்றவற் ளற அறிந்திருத்தல் .

11. சாரணர் திறன்ைை் மற்றும் சவால் ைை் உை் ைடங் கிய
நகடபயணம் ஒன்றிகன ஒழுங் கு சசய் தல்




குளறந்தது இரண்டு சாரணர ்களுக்நகா அல் லது ஒரு
அணிக்நகா ஆகக் கூடியது 1 கி.மீ தூரத்ளதக் சகாண்ட
நளடபயணம் ஒன்றிளன ஒழுங் கு சசய் தல் நவண்டும் . இந்த
நளடபயணமானது, 'இளைஞர ்களுக்கான சாரணியம் ' என்ற
நூலில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பளதப் நபான்று வனவியல்
குறியீடுகளைக் சகாண்டு அளமக்கப்படல் நவண்டும் . இந்த
சசயற் திட்டமானது
சாரணர ்
தளலவரின்
முழு
அனுமதியுடனும் ,
சாரணர ் குழுவின்
அளமவிடத்திற் கு
அண்டிய இடத்திலும் நளடமுளறப்படுத்தப்பட நவண்டும் .
சாரணர ்
தளலவரிடம்
வழங் கப்பட நவண்டும் .

வாய் மூல

அறிக்ளக

ஒன்று

12. சமூை நசகவ சசயற் திட்டம்


8 சதாடக்கம் 12 சாரணர ்கை் உை் ைடங் கிய தன் அணியுடன்
இளணந்து 72 மனித மணித்தியாலங் களுக்குக் குளறயாத
காலத்ளதக் சகாண்டவாறு சமூக நசளவ சசயற்திட்டம்
ஒன்றிளன நமற் சகாை் ை நவண்டும் . (இதில் அளடயக்கூடய
முக்கியசசயற் திறன்
குறிகாட்டிகை்
KPIகை்
திட்டமிடல்
கட்டத்தில்
தீர ்மானிக்கப்படும் )
இந்த
72
மனித
மணித்தியாலங் கைில்
உணவு
மற்றும்
சிற்றுண்டி
நதளவகளுக்காக ஒதுக்கப்படும் நநரத்ளத நசர ்க்கக் கூடாது.



இந்த சசயற் திட்டத்திற் கான வளரநகாலுக்கு மாவட்ட உதவி
ஆளணயாைரின்
(சசயற் திட்டம் ) பரிந்துளரக்கு அளமய
மாவட்ட சாரணர ் ஆளணயாைரின்
அனுமதி சபறப்பட
நவண்டும் .
திட்டம் தீட்டுதல் , சசயற் படுத்துதல் என்பன குளறந்தது ஒரு
மாத காலப் பகுதிக்குை் நமற் சகாை் ைப்பட நவண்டும் .
சசயற் திட்ட
அறிக்ளகசயான்ளற
மாவட்ட
சாரணர ்
ஆளணயாைரிடம்
/
அல் லது
அவரால்
பரிந்துளரக்கப்படுபவரிடம் ஒப்பளடக்க நவண்டும் . அந்த
அறிக்ளகயில்
அனுமதிக்
கடிதங் கை் ,
புளகப்படங் கை் ,
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மதிப்பீடுகை் ,
கணக்கறிக்ளககை்
நபான்றளவ
உை் ைடக்கப்பட நவண்டும் .
மாகாண
மட்ட
நிறுவனங் கை்
அல் லது
ஏளனய
நிறுவனங் களுடன்
இளணந்து
சசயற் திட்டங் களை
நமற் சகாை் வது சாலச ் சிறந்ததாகும் .
நமலதிக விடயங் கை் இந்தக் ளகநயட்டின் பிற் பகுதியில்
இளணக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அல் லது
சிறந்த உலக கட்டளமப்பின் (Better World Framework) நதர ்ச ்சி
சின்னங் கைின் கீழ் "சமாதானத்திற் கான தூதுவர ்கை் " ((Messengers
of Peace) சின்னத்திற் கான நதளவகளை முழுளமயாக பூர ்த்தி
சசய் ய நவண்டும் .
“சமாதானத்திற் கான தூதுவர ்கை் " (Messengers of Peace)
சின்னத்திற் கான தளகளமகளை பூர ்த்தி சசய் வதன் மூலம் , ஒரு
சிநரஷ்ட சாரணர ் ஜனாதிபதி சாரணர ் விருதின் 12 வது
நதளவளய பூர ்த்தி சசய் ய முடியும் மற்றும் சர ்வநதச அைவில்
அங் கீகரிக்கப்பட்ட 'அளமதிக்கான தூதர ்கை் ” (Messengers of Peace)
வளைய சின்னத்ளத சவல் லும் வாய் ப்ளபப் சபற்றுக்சகாை் ை
முடியும் .
(சதாடர ்புளடய பாடத்திட்டங் களை திறளம காண் சின்னங் கை்
பாடத்திட்ட புத்தகம் மற்றும் சிறந்த உலக கட்டளமப்பின் (Better
World Framework) திறளம சின்னங் கை் ளகநயடுகைில் காணலாம் ).

13. நான்கு இரவுைகைை் சைாண
் ட பாசகற வாசம்


நான்கு இரவுகளைக் சகாண்ட பாசளற வாசம் ஒன்றிளன
நமற் சகாண்டிருக்க
நவண்டும் .
இது
'வனவாசியின்
கட்டிளழ' சவன்ற பின்னரான (நீ டித்த அல் லது பகுதி
பகுதியான)
பாசளறகைாக அளமய நவண்டும் . இது
சதாடர ்பான விடயங் கை்
யாவும் பிரத்திநயக தினக்
குறிப்நபட்டுப் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்க நவண்டும் .

09 மாத பயிற் சிை் ைாலம்


'வனவாசியின் கட்டிளழ” (பிரதமர ் சாரணர ் விருது)க்கான
நிபந்தளனகளைப் பூர ்த்தி சசய் த பிறகு குளறந்தது 09
மாத காலம் .
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திறகமைாண
் சின்னங் ைை்


ஒரு
சாரணர ்
பின்வரும்
ஐந்து
(05)
திறளமகாண்
சின்னங் களை நிளறவு சசய் ய நவண்டும் .
1. சிநரஷ்ட மகிழ் ச ்சிகரமான குடும் பம் (நதர ்வு அல் லது
மீை் நதர ்வு)
2. அம் பியூலன்ஸ் (நதர ்வு அல் லது மீை் நதர ்வு)
3. ப ண் ட க சா ளல சபா று ப் பா ை ர ் அ ல் ல து பா ச ளற
கா ப் பா ை ர ் (நதர ்வு அல் லது மீை் நதர ்வு)
4.
சா ர ண ர ்
மு ன் பு
பூ ர ்த் தி
சச ய் த த ல் லா ம ல்
சபாதுச ் நசளவயிலிருந்து ஒரு சின்னம்
5. சிநரஷ்ட ஒழுங் களமப்பாைர ்



இளவ யாவும் சிநரஷ்ட சாரணர ்களுக்குரிய சின்னங் கைாக
அளமய நவண்டும் .



'ஒழுங் களமப்பாைர ்'
சின்னமானது
சமூக
நசளவ
சசயற் திட்டத்துக்கு முன்பு பூர ்த்தி சசய் யப்பட நவண்டும் .



ஜனாதிபதி
சாரணர ்
விருதிளன
சவன்றதன்
பிறகும்
சாரணர ்கை் ஏளனய திறளமகாண் சின்னங் களை நிளறவு
சசய் ய முடியும் .



ஒரு சாரணன் தனது 16 வயது பூர ்த்தி சசய் த பின்னர ் 18
வயதுக்குை் ஜனாதிபதி சாரணர ் விருதிளன சவல் ல முடியும் . 18
வயதின் பின்னர ் சவல் ல முடியாது.



சாரணர ்கை்
சீருளடயின்

ஜனாதிபதி
இடதுபக்க

நட்சத்திரங் களுக்கும்
நவண்டும் .


சாரணர ்
விருளத
மார ்புப்
ளபக்கும் ,

நமலால்

அணிந்து

தமது
நசளவ
சகாை் ை

ஜனாதிபதி சாரணர் விருதுை்குரிய இறுதி விண
் ணப் பப்
படிவமானது 18 வயகதப் பூர்த்தி சசய் வதற் கு முன்னர்
பின்வரும்
ஆவணங் ைளுடன்
பிரதம
சாரணர்
ஆகணயாைருை்கு அனுப் பப் படுதல் நவண
் டும் .

குறிப்பு: நதசிய தளலளமக் காரியாலயத்திற் கு அனுப்பப்பட்ட
சசயற் திட்ட அறிக்ளககைில் ஏநதனும் தவறுகை் , குளறபாடுகை்
காணப்பட்டிருப்பின் அவற் ளறத் திருத்திசயடுப்பதற் கு வசதியாக
உங் கை்
விண்ணப்படிவங் களை நநர காலத்நதாடு அனுப்பி
ளவக்குமாறு ஆநலாசளன வழங் கப்படுகிறது. 18 வயதுக்குப்
61

இளைஞர ்களுக்கான நிகழ் ச ்சித் திட்டம் 2021

பின்னர ்
ஏநதனும்
தவறுகை்
மற்றும்
குளறகை்
இருப்பது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அதளன நிவர ்த்தி சசய் வதற் கு நதசிய
தளலளமக் காரியாலயத்தினால் உதவ இயலாதிருக்கும் .

இறுதி
விண
் ணப் பப் படிவமானது
பின்வரும்
ஆவணங் ைளுடன் சமர்ப்பிை்ைப் பட நவண
் டும் .
1. சமூக நசளவ சசயற் திட்டம் முன்சமாழிவு மற்றும் இறுதி
அறிக்ளக
2. பாடசாளல அதிபர ்/ பகுதித் தளலவரினால்
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிறப்புச ் சான்றிதழின் பிரதி.
3. இரண்டு முன்நனற் ற அறிக்ளக அட்ளடகை் .

4. நதசிய தளலளமக் காரியாலத்தினால் நகட்கப்படும் ஏளனய
ஆவணங் கை் .


சதாடங் குவதற் கான வயது 15 ஆண்டுகளும் 03 மாதங் களும் .
'வனவாசியின் கட்டிளழ' மற்றும் பிரதமர ் சாரணர ் விருளத
பூர ்த்தி சசய் த பிறகு.



முடிப்பதற் கான குளறந்த வயது – 16 வயது



பயிற் சிக் காலம் குளறந்தது – 09 மாதங் கை்



18 வயதுக்கு முன்னர ் பூர ்த்தி சசய் ய நவண்டும் .



இறுதி நநர்முைத் நதர்வு : இலங் ளக சாரணர ் சங் கத்தின்
நநர ்முகத் நதர ்வுக் குழு மற்றும் அபிவிருத்திக்கான உதவி
பிரதம ஆளணயாைரின் துளணநயாடு பிரதம
ஆளணயாைர ்.



இறுதி ஒப் புதல் : பிரதம ஆளணயாைர ்
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ஜனாதிபதி சாரணர் விருதுை்குரிய சமூை நசகவ
சசயற் திட்டம்


உலைைாவிய சமூைத்தின் குடிமை்ைை் என்ற வகையில் ,
ஐை்கிய நாடுைை் சகபயால் வகரயறுை்ைப் பட்டுை் ைபடி
நிகலயான அபிவிருத்தி இலை்குைகை (SDGs) நநாை்கிய
திட்டத்தில் சாரணர்ைை் ைவனம் சசலுத்த முடிந் தால்
நல் லது.



நிகலயான
அபிவிருத்தி
இலை்குைகை
சைாண
் டு
சில
சசயற் திட்டங் ைை்
பரிந்துகரை்ைப் பட்டுை் ைன.

ைருத்தில்
கீநழ

பரிந்துகரை்ைப் படும் சசயற் திட்டங் ைை்
SDG 1 – வறுகம இன்கம
o வறுளமயில் வாழும் குடும் பம் அல் லது நபருக்கு வீடு
ஒன்ளற அளமத்துக் சகாடுத்தல் .

SDG 2 – பட்டினி இன்கம
o அகதி முகாம் கை் நபான்றவற் றில் வாழும்
மக்களுக்கான உலர ் உணவுப் சபாருட்களை வழங் க
ஏற் பாடு சசய் தல் .

SDG 3 – சிறந்த ஆநராை்கியம்
o சபாது மயானத்திளன சுத்தம் சசய் தல் .
o சபாது ளமதானம் மற்றும் அநாளத இல் லங் களை சீர ்
சசய் தல் .
o ளவத்தியசாளல
அநாளத

விடுதி

இல் லங் களை

அல் லது
சுத்தம்

முதிநயார ்

சசய் து

/

வர ்ணம்

பூசுதல் .
o அரசாங் க

நிறுவனங் கை்

நிறுவனங் கைால்
ஒழிப்புச ்

மற்றும்

நமற் சகாை் ைப்படும்

சசயற் திட்டம்

ஏளனய
சடங் கு

நபான்றவற் றிற் கு

ஒத்துளழப்பு வழங் குதல் .
o வசதிகைற் ற

பாடசாளலகைில்

நபான்றவற் ளற ஒழுங் கு சசய் தல் .
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o ஏளனய

நிறுவனங் கைின்

பரிநசாதளன

முகாம்

ஒத்துளழப்புடன்

ஒன்றிளன

ஒழுங் கு

கண்

சசய் து

நநாயாைிகளுக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வழங் குதல் .
o மாணவர ்கை்

/ வைர ்ந்நதாருக்கான சுகாதார பழக்க

வழக்கங் கை் சதாடர ்பான சசயற் திட்டம் .
o இரத்த தான முகாம் களை ஏற் பாடு சசய் தல் .
o சபாது சுகாதார திட்டங் களை ஏற் பாடு சசய் தல்

SDG 4 – ைல் வி
o நூலக வசதிகைற்றுக் காணப்படும் பாடசாளலகைில்
அது

சதாடர ்பான

சசயற் திட்டம்

ஒன்றிளன

நமற் சகாை் ைல் .

SDG 5 – ஆண
் , சபண
் சமத்துவம்

ஆண
் , சபண
் இரு தரப் பினரும் இகணந்து ஒரு
ைலாசார நிைழ் கவ ஏற் பாடு சசய் ய நவண
் டும் .
SDG 6 – தூய நீ ர ்
o

கிராமம்

ஒன்றில்

காணப்படும்

சபாதுக்

கிணறு

அல் லது குைத்திளன சுத்தம் சசய் தல் / தூர ் வாருதல் .
o சபாதுச ் சசாத்துக்களைத் திருத்துதல் (சபாது நீ ர ்க்
குழாய் கை் நபான்றளவ).

o சமய பாத யாத்திளரகைின் நபாது பக்தர ்களுக்கு
சுத்தமான குடிநீ ர ் தாக சாந்தி வழங் கல் .

SDG 7 – தூய திறன்
 சிறியைவிலான மீைகமை்ைப் படை் கூடிய வலு வை
சசயற் திட்டசமான்கற ஏற் பாடு சசய் தல் .
SDG 8 – சபாருைாதார வைர்ச்சி
 குகறந்தைவு வருமானமுகடய குடும் பம் ஒன்றிற் கு
வருமானம் கிகடை்ைை் கூடிய விதத்தில் ஒரு
சபாருைாதார சசயற் பாடு / சசயற் திட்டம் ஒன்கற
ஏற் பாடு சசய் தல் .
SDG 9 – சதாழில் மற்றும் உை் ைட்டகமப் பு
o ஏளனய நிறுவனங் கைினால் ளகவிடப்பட்ட
வீதிகளைத் திருத்தி சசப்பனிடல் .
o வீதிகளை அளமத்தல் அல் லது திருத்துதல் .
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SDG 10 – சமத்துவமின்கம இல் லாகம

சபாது ளமதானம் மற்றும் அநாளத இல் லங் களை சீர ்

o

சசய் தல் .

SDG 11 – நிகலத்தன்கம
o

வறுளமயில் வாழும் குடும் பம் அல் லது நபருக்கு வீடு
ஒன்ளற அளமத்துக் சகாடுத்தல் .

SDG 12 – சபாறுப் பான பாவகன
 வைங் ைை் , உணவு நபான்றவற் கற வீண
் விரயம்
சசய் யாதிருை்குமாறு சபாது மை்ைளுை்கு
அறிவுறுத்தும் நிைழ் சசி
் த் திட்டசமான்கற ஏற் பாடு
சசய் தல் .
SDG 13 – ைாலநிகல நடவடிை்கை
o

மர நடுகை சசயற் திட்டங் ைை்

SDG 14 – தண
் ணீரினுை் நை வாழ் ை்கை
 ைடற் ைகர, ஆற் றங் ைகர நபான்றவற் கற
தூய் கமப் படுத்தும் சசயற் திட்டசமான்கற ஏற் பாடு
சசய் தல் .
SDG 15 – நிலத்தில் வாழ் ை்கை
o

மர நடுகை சசயற் திட்டங் ைை்

SDG 16 – அகமதியும் நீ தியும்
 சவவ் நவறு இன மை்ைைின் பங் ைைிப் நபாடு
ைலாசார பரிமாற் ற நிைழ் சசி
் கய ஏற் பாடு சசய் தல் .
SDG 17 – கூட்டாண
் கம
 சபாதுமை்ைை் / அரச சார்பற் ற அகமப் புைைின்
உதவிநயாடு சமூை நிைழ் வுைகை ஏற் பாடு சசய் ய
நவண
் டும் . ஆநராை்கிய முைாம் ைை் , அகடயாை
அட்கடைகை வழங் குதல் , சபாதுமை்ைை் நசகவ
நபான்ற நசகவ கமயங் ைை் நபான்றகவ.


சாரணர ்கை்
தங் கை்
திறளம,
தனித்துவம்
என்பவற் றின்
அடிப்பளடயில்
இங் கு
நமநல
குறிப்பிடப்பட்டுை் ை
சசயற் திட்டங் களுக்கு
நமலதிகமாக
நவறு
சசயற் திட்டங் களையும்
தனது
பிரநதசத்திற் குை்
சசய் ய
முடியும் . ஆனால் சதரிவு சசய் யப்படும் சசயற் திட்டத்தின்
வளரநகாலானது.
மாவட்ட
உதவி
ஆளணயாைரின்
(சசயற் திட்டம் )
பரிந்துளரயின்
கீழ்
மாவட்ட
சாரணர ்
ஆளணயாைரினால் அல் லது அவரால் பரிந்துளரக்கப்படும்
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ஒருவரினால்
அனுமதி
வழங் கப்பட்ட
பின்னநர
சசயற் திட்டத்திளன ஆரம் பிக்க முடியும் . இது ஒன்றாகவும்
இருக்க நவண்டும் . அத்நதாடு இது சாரணரின் வீடு சார ்ந்த
திட்டமாக இல் லாமல் , சமூகத்தின் சில பிரிவிற் காவது சபரிய
அைவில் உதவக் கூடியதாக இருக்க நவண்டும் .




சசயற் திட்டத்திற் கான திட்டம் தீட்டும் சசயற் பாடுகை் யாவும்
முன்சமாழிவுக்கு அனுமதி வழங் கப்பட்ட பின் சசயற் திட்ட
நாளுக்கு ஒரு மாதத்திற் கு முன்னநர ஆரம் பிக்கப்பட நவண்டும் .
மற்றும்
சசயற் திட்ட
அறிக்ளகயில்
குளறந்தது
மூன்று
புளகப்படங் கைாவது
எடுக்கப்பட்டு
ஒட்டப்பட்டிருக்க
நவண்டும் . அதில் ஒன்று குறித்த இடத்தில் சசயற் திட்டத்திளன
நமற் சகாை் வது
நபான்றும் ,
ஏளனய
இரண்டும்
சசயற் திட்டத்தின்
முன்ளனய
நிளலளயயும் ,
சசயற் திட்டத்திற் கு பின்னரான நிளலளயயும் காட்ட நவண்டும் .
இறுதியாக சசயற் திட்டத்திளன நிளறவு சசய் து அறிக்ளக
சமர ்ப்பிக்கும்
சபாழுது கீநழ குறிப்பிடப்பட்டிருப்பவற் ளற
உை் ைடக்கி சமர ்ப்பிக்கப்பட நவண்டும் .

சசயற் திட்ட வகரநைாைில் உை் ைடை்ைப் பட நவண
் டிய
விடயங் ைை்
a. விண்ணப்பதாரியின் சபயர ், முகவரி மற்றும் சாரணர ் குழு
சசயற் திட்டம் .
b. கருப்சபாருை்
(சசயற் திட்டத்
தளலப்பு
அல் லது
சசயற் திட்டம் பற் றிய விபரம் )
c. அறிமுகம்
d. சசயற் திட்டம் சசயற் படுத்தப்படவுை் ை காலப் பகுதிகளும்
திகதிகளும்
e. சசயற் திட்டத்தின் குறிக்நகாை்
f. சசயற் திட்டத்திளன
நமற் சகாவதற் கான
அனுமதிக்
கடிதங் கை் (கிராம நசவகர ் / நிறுவனத் தளலளம அதிகாரி /
முகாளமயாைர ் நபான்றளவ)
g. சசயற் திட்டத்தின்
நபாது
அனுப்பிய
மற்றும்
சபற் ற
கடிதங் கைின் பிரதிகை் .
h. நதளவயான சசயற் திட்ட உபகரணங் கைின் விபரம்
i. நதளவப்படும் மனித வைங் களும் , அவற் ளறப் சபற்றுக்
சகாை் ளும் வழிமுளறகளும்
j. வரவு சசலவு
k. சசயற் திட்டத்திற் கான
நன்சகாளடகளைப்
சபற்றுக்சகாை் ளும் வழிமுளறகை்
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l.
m.
n.
o.
p.

q.

சசயற் திட்டத்திற் கான
ஏளனய
வைங் களைப்
சபற்றுக்சகாை் ளும் வழிமுளறகை்
உணவு மற்றும் குைிர ்பானங் களைப் சபறும் வழிமுளறகை் .
இதில் பங் காற் றிய ஏளனய நிறுவனங் கை்
சசயற் திட்டத்திளன
சசயற் படுத்திய
விதம்
பற் றிய
விரிவான அறிக்ளக
சசயற் திட்ட கால அட்டவளண
மாவட்ட
சாரணர ்
ஆளணயாைரின்
பரிந்துளரத்தவரின் அனுமதி

/

அவர ்

*இந்த கான்ட் விைக்கப்படம் 30 நாட்களுக்கு தயாரிக்கப்பட நவண்டும் .



சசயற் திட்ட
இறுதி அறிக்ளகயானது நதசிய தளலளமக்
காரியாலயத்திற் கு
அனுப்பப்படும்
நபாது
சசயற் திட்ட
வளரநகாலும் இளணத்து அனுப்பப்பட நவண்டும் . அத்துடன்
சசயற் திட்ட
அறிக்ளகயில்
நதளவயான
அளனத்து
ஆவணங் களும் இளணக்கப்பட்டிருக்க நவண்டும் . அவற் றில்
பின்வரும் ஆவணங் கை் இளணக்கப்பட்டுை் ைனவா என்று
உறுதிப்படுத்திக் சகாை் ைவும் .



சசயற் திட்டம் எவ் வாறு நளடமுளறப்படுத்தப்பட்டது என்ற
எழுத்து
மூல
அறிக்ளக,
சசயற் திட்டத்ளத
நளடமுளறப்படுத்திய
நவளையில்
எதிர ்சகாண்ட
பிரச ்சிளனகை்
மற்றும்
அவற் ளற
சவன்ற
முளறகை் ,
திட்டமிடப்பட்ட
திகதிகை் ,
புளகப்படங் கை் ,
தரவுகை் ,
வளரபுகை் ,
பத்திரிளக
துணுக்குகை்
நபான்றளவ
நதளவக்நகற் ப இளணக்கப்பட்டிருக்க நவண்டும் .
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சசயற் திட்ட அறிை்கை இறுதியில் உை் ைடை்ைப் பட
நவண
் டியகவ

a.

நதளவப்பட்ட
வைங் கை்
மற்றும்
அவற் ளறப்
சகாை் ை சாரணர ் ளகயாண்ட முளறகை் .

சபற்றுக்

b.

சசயற் திட்டத்தில் பங் சகடுத்தவர ்கை் சபயர ் விபரங் கை் .

c.

நதளவப்பட்ட
காலம் ,
மனித
மணித்தியாலங் கை் ,
வழங் கப்பட்ட
உணவு
இளடநவளைகை்
நபான்றளவ.
(அளடயக்கூடிய சசயற் திறன்

குறிகாட்டிகை் KPIகை் திட்டமிடல் கட்டத்தில் 8 சதாடக்கம் 12
சாரணர ்கை் அடங் கலான குழுவால் குளறந்தது 72 மனித
மணித்தியாலங் கைில் முடிக்கப்பட நவண்டும் ).

d.

எவ் வாறு
உணவு
மற்றும்
சிற்றுண்டிகை்
ஒழுங் களமக்கப்பட்டன என்ற விடயம் .

e.

சபாது
மக்களுக்கு
அறிவிக்கப்பட்ட
அவற் றிற் குக் கிளடத்த பின்னூட்டங் கை் .

f.

இறுதிக் கணக்கறிக்ளக.

g.

திளணக்கை அதிகாரிகை் இச ் சசயற் திட்டம்
திருப்தியளடந்தளத உறுதி சசய் த கடிதங் கை் .

h.

சுய மதிப்பீடு.

i.

சாரணர ் ஆசிரியரின்
கடிதம் .

j.

மாவட்ட

ளகசயழுத்துடன்

சாரணர ்

நபான்றளவ

விதம்

மற்றும்

சதாடர ்பாக

கூடிய

சிபாரிசுக்

ஆளணயாைரின்/அவரால்

பரிந்துளரக்கப்பட்டவரின் சிபாரிசுக் கடிதம் .
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TRANSITION PLAN
நிகலமாறும் திட்டம்


தற் நபாளதய
இளைஞர ்களுக்கான
நிகழ் ச ்சித்
திட்டத்திலிருந்து புதிய இளைஞர ்களுக்கான நிகழ் ச ்சித்
திட்டம்
2021
இல்
பின்வரும்
மாற் றங் கை்
சசய் யப்பட்டுை் ைன. சாரணர ்கை் கவனித்து பின்பற் றவும் .

பகழய
பாடத்திட்ட
விருதுைை்

நிகறவு
திைதி
(முன்பதாை)

பகழய
பாடத்திட்டம்
மற்றும்
சாதகன
சதாடர்ச்சி

அங் ைத்துவ
சின்னம்

01 - 01 – 2021

சாரணர ்
ஆசிரியர ்
விருது

சாரணர்
ஆசிரியர்
விருது

01 - 01 - 2021

குழு சாரணர ்
ஆசிரியர ்
விருது

குழு சாரணர்
ஆசிரியர்
விருது

01 - 01 - 2021

பிரதம
ஆளணயாைர ்
விருது

மாவட்ட
ஆகணயாை
ர் விருது

01 - 01 - 2021

பிரதமர ் சாரணர ்
விருது

விளனத்திறன்
அலங் காரம்

01 - 01 - 2021

ஜனாதிபதி
சாரணர ்
விருது (01.01.2021
அன்று
சாரணர ் 17
வயளதக்
கடந்திருத்தல்
)
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பகழய
பாடத்திட்டங் ை
ைில்
சின்னங் ைகை
அகடந்த பிறகு
புதிய
பாடத்திட்டத்தி
ற் கு மாறுதல்
சாரணர ் விருது

பிரதம
ஆளணயாைர ்
விருது

ஜனாதிபதி
சாரணர ் விருது
(01.01.2021 அன்று
சாரணர ் 17
வயதுக்குக்
குளறவாக
இருத்தல் )

குறிப்புைை்

அங் கத்துவ சின்னம்
(01.01.2021 க்கு முன்னர ்
பளழய பாடத்திட்டத்தில்
அங் கத்துவ சின்னத்ளதப்
பூர ்த்தி சசய் யாதவர ்கை்
புதிய பாடத்திட்டத்திற் கு
மாற நவண
் டும் )
சாரணர ் 01.01.2021 திகதிக்கு
15 வயதிற் குட்பட்டவராக
இருந்தால்
(இல் ளலசயனில் பளழய
பாடத்திட்டங் களைத்
சதாடரவும் )
சாரணர ் 01.01.2021 திகதிக்கு
15 வயதிற் குட்பட்டவராக
இருந்தால்
(இல் ளலசயனில் பளழய
பாடத்திட்டங் களைத்
சதாடரவும் )
சாரணர ் 01.01.2021 திகதிக்கு
16 வயதிற் குட்பட்டவராக
இருந்தால்
(இல் ளலசயனில் பளழய
பாடத்திட்டங் களைத்
சதாடரவும் )

