
 

ீலன் திருச்செல்வம் ரஸ்ட் 
 

ெித்தி திருச்செல்வம் செண்கள் ட்புறவு ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 2017 

விண்ணப்ெ அழைப்பு 

 

அமிபகம்  

சித்தி திருச்சசல்லம் சபண்கள் நட்புமவு நிகழ்ச்சித்திட்டானது 18 ாத காயப்பகுதிக்குரிது. 
சபக ட்டத்தில் வலலய சசய்பம் சபண்கரின் சகால்திமலன உர்த்தி குடும்பத்தில், 
நிறுலனங்கரில் ற்றும் சபகத்தில் படிப்படிாக தலயலத்துல பங்லக உர்த்தவும், ற்றும் 
அலர்கள் தங்கள் தலயடீுகள் ற்றும் சபக ஈடுபாடு ன்பலற்லம அதிகரிக்க உத்திகள் 
ற்றும் சசல்பலமகலர சபற்றுக்சகாடுக்கவும் பற்படுகிமது. இது பன்று கட்டங்கலர 
சகாண்டுள்ரது: எவ்சலான்றும் 7-14 நாட்களுக்கு இலடப்பட்ட அடிப்பலட, இலடநிலய ற்றும் 
உர்த நிகழ்ச்சித்திட்டம்,6 ாத இலடசலரிகரில் நடாத்தப்படுகிமது. நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு 
இலடப்பட்ட காயப்பகுதிகரில் பங்வகற்பாரர்கள் தங்கள் வலலயதரங்களுக்கு அல்யது 
சபகத்துக்கு திரும்பி சசன்று தாங்கள் கற்ம லிடங்கலர தங்கள் வலலரகரில் 
இலைத்துக்சகாள்ர படிபாக காைப்படுகிமது. 

நீயன் திருச்சசல்லம் ஸ்ட் ன்பது சபக நீதி, சாதனம், நல்யிைக்க பற்சிகளுக்கு 
ஆதலரித்துலரும் இயங்லகலச் வசர்ந்த எரு னிதவந அலப்பாகும். அஹிம்லச 
லறிபலமகள் பயம் சாதானத்லதக் கட்டிசளப்புலதற்குத் தீலிாகச் சசல்பட்டு லந்த 
இயங்லக சட்டலாக்காரரும், அசில் ாப்பு நிபுைரும், சாதான ஆர்லயரும், ஸ்தாபன 
நிறுலனருான கயாநிதி நீயன் திருச்சசல்லம் அலர்கரால் இந்த நம்பிக்லக சபாறுப்பு அலது 
சபரில் 2001ஆம் ஆண்டு ஆம்பிக்கப்பட்டது.  

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் வநாக்கம்: 

சபண்கள் நட்புமவு நிகழ்ச்சித்திட்டானது நீயன் திருச்சசல்லம் நம்பிக்லக சபாறுப்பின் 
பற்சி. இதன்பயம் திமம்பட தங்கள் சபகத்துக்காக பரிந்துவபசக்கூடி ற்றும் பாதிப்புகள் 
ற்படும் பட்சத்தில் படிசலடுப்பதில் சபகத்தின் பங்கரிப்லப உர்த்தக்கூடி சபண்கள் 
தலயலத்துல குளக்கலர உருலாக்க லிரும்புகிமது. இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டானது நீயன் 
திருச்சசல்லம் ஸ்ட் சபரி திட்டப்பகுதி. இதன் பயம் நிருலன ட்டங்கரிலும், தனிப்பட்ட 
நபர்கரினதும் ற்றும் சபகட்டத்தியான சகாள்திலன உர்த்த பற்படுகிமது.  

 

 

 

 



குமிப்பாக, இதன் வநாக்கம்: 

 னித உரில ஆர்லயர்கராக புதி தலயபலமில் எரு பங்லக லகிப்பதற்கு 
இரம்சபண்கலர ஊக்குலித்தல் ற்றும் அதிகாரித்தல்;   

 திட்டுதல், எருங்கிலைத்தல், கல்லி, சபகம் பன்வனற்மம், லிறிப்புைர்வு ளச்சி 
ற்றும் லாதிடல், பாயின சத்துலம், சாதான உருலாக்கம் ற்றும் னித 
உரிலகள் வபான்ம லிடங்கரில் பனுள்ர அைித்தலயலாக இரம் சபண்கள் 
காைப்படுலதற்கான எரு லாய்ப்லப லறங்குதல்; 

 உள்ளூர் ற்றும் சர்லவதச பிற்சி திட்டங்கரில் பங்கரிக்க லலப்பதன் பயம் இரம் 
சபண்களுக்கு அமிவு ற்றும் ஊக்குலித்தல் ஆதவு லறங்குதல்; 

சலற்மிகான லிண்ைப்பத்தார்கள் தங்கரது தற்வபாலத ல்லயகலர லிட்டு எரு பந்த 
சபகத்துக்கு தாங்கள் படித்த லிலடங்கலர டுத்து சசல்ய வலண்டும்.  

நட்புமலின் ண்ைிக்லக:  
அதிகபட்சாக 10 வபர் 2017 நட்புமவு திட்டத்தின் கீழ் சதரிவு சசய்ப்படுலார்கள்  
 
சாறி:  
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ல்யா 3 கட்டங்களும் திழ் சாறிில் நடாத்தப்படும்.  

தலகல:  

a) 18 ற்றும் 35 லதிற்கு இலடப்பட்டிருத்தல் வலண்டும்  
b) னித உரிலகள் அல்யது / ற்றும் பாயின சத்துலம் வபான்ம லிடங்கரில் 

லலுலான வபார்லம், ஆர்லம் ற்றும் தீலிாக ஈடுபட்டிருத்தல்  
c) எரு சபகம் சார்ந்த அலப்பின் உறுப்பினாக இருக்க வலண்டும் அல்யது குலமந்தது 

3 லருடங்கள் சபகம் சார்ந்த அலப்பில் வலலய சசய்த அனுபலம் வலண்டும். 
d) 18 ாத காயத்திய நிகழ்ச்சித்திட்டதினால் நிறுலப்பட்ட வநாக்கங்கள், திர்பார்ப்புகள் 

ற்றும் காயக்சகடுலல உறுதிப்படுத்த வலண்டும் அல்யது/ ற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 3 கட்டங்கரிலும் பங்கரிப்பதற்கு உறுதிரிக்க வலண்டும், 
ற்றும் 18 ாத காயப்பகுதிில் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இயக்குகலர தீலிாக அலட 
தாாக இருக்க வலண்டும் 

e) சலரிநாடு ற்றும் உள்நாட்டில் பைம் சசய் வநம் ற்றும் லிருப்பம் 
உலடலாக இருக்க வலண்டும்.  

f) நிகழ்ச்சித்திட்டதின்வபாது சபற்றுக்சகாண்ட அமிலல சபகத்தின் உறுப்பினர்கள்/ 
நிறுலனங்கரின் ற்லம ஊறிர்களுடன் பகிர்ந்து சகாள்ர தாாக இருக்க 
வலண்டும்.  

g) ற்கனவல நடாத்தப்பட்ட பலமான பிற்சி ற்றும்/ அல்யது திமன் லிருத்தி 
பற்சி பிற்சிிகரில் பங்குபற்மாத லிண்ைப்பத்தாரிகள் லிண்ைப்பிக்க 
ஊக்குலிக்கப்படுகிமரீ்கள்.  



லிண்ைப்பிப்பது ப்படி 

:பின்லரும் இலைத்தரத்தியிருந்து லிண்ைப்பபடிலங்கலர தலிமக்கம் சசய்து 
சகாள்ரயாம் http://neelan.org/download-forms/  (லிண்ைப்ப படிலங்கலர தலிமக்கம் 
சசய்லதில் வதனும் பிச்சலனகலர திர்வநாக்கினால் அலற்லம ின்னஞ்சல் அல்யது 
தபால் பயம் அனுப்பி லலக்குாறு வகாரி wfp@neelan.org னும் பகலரிக்கு ின்னஞ்சல் 
சசய்வும்) 

லிண்ைப்பத்தின் லறிகாட்டல் ற்றும் சர்ப்பிக்கும் காயக்சகடுலல: 

லிண்ைப்பம் கைைிில் தட்டச்சு சசய்ப்பட்டு திறில் அல்யது ஆங்கியத்தில் 
சர்ப்பிக்கப்பட வலண்டும். லிண்ைப்பங்கள் பலமாக பூர்த்திசசய்ப்பட்டு 
லிண்ைப்பப்படிலத்தில் குமிப்பிட்ட சகய துலை ஆலைங்கலரபம் உள்ரடக்கி இருத்தல் 

வலண்டும். லிண்ைப்பங்கள் நீயன் திருச்சசல்லம் நம்பிக்லக சபாறுப்புக்கு 2017 ஆனி 30ம் 
திகதி அல்யது அதற்கு பன்னதாக அனுப்பப்பட வலண்டும்.   

ின்னஞ்சல் பயம்: wfp@neelan.org  (தவு சசய்து சபாருள் (Subject) ன்னும் இடத்தில் 

“NTT/WFT/2017/உங்கரது சபர்”  இடுக) 
 
தபால் பயம்: NTT/WFP/2017 

  Programme Officer, 
  Neelan Tiruchelvam Trust (NTT), 
  16/6A, Mohideen Terrace, off Ward Place, 
  Colombo 7. 
   
  

லிண்ைப்பதார்கள் சபண்கள் நட்புமவு நிகழ்ச்சித்திட்டம் பற்மி லிசாலைகளுக்கு  

இந்த நிகழ்ச்சி பற்மி லினாக்கள் wfp@neelan.org ன்னும் ின்னஞ்சலுக்கு 
அனுப்பிலலக்கப்படல் வலண்டும். அல்யது சதாடர்பு சகாள்ர வலண்டி இயக்கம் 0770 025 
638 / 0777 670 180 / 0112 690 991 
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