அசாங்க ிருாகச் சுற்நநிக்கக : 14/2021
ணது இனக்கம் : IAD/ADM/GA02/Sports-Youth Affairs
பதாது சசககள், ாகா சகதகள் ற்றும்
உள்ளூாட்சி அகச்சு
சுந்ி சதுக்கம்
பகாளம்பு 07.
2021.06.30
அகச்சுக்கபின் பசனாபர்கள்
ாகாங்கபின் தி பசனாபர்கள்
ிகக்கபத் கனர்கள்
அச கூட்டுத்ாதணங்கள் ற்றும் ிிச் சட்ட ிறுணங்கபின் கனர்கள்

சசி ிகபாட்டு ிணத்கப் திகடணப்தடுத்ல்
2021.03.30 ஆம் ிகி அகச்சகத் ீர்ாணத்ிற்கு இங்க ிரு. டங்கன் கட்

அர்கள் ஒலிம்திக் சதாட்டிகபின் சதாது பள்பிப் தக்கபான்கந பன்பநடுத்
ாபாகி ஜூகன ாம் 31 ஆம் ிகிக, 2021 ஆம் ஆண்டு முல் கடமுகநக்கு ரும்
ககில் ஒவ்பாரு ருடமும் இனங்ககின் சசி ிகபாட்டுத் ிணாகப்
திகடணப்தடுத்துற்குத்

ீர்ாணிக்கப்தட்டது.

ஒரு

ஆசாக்கிாண

சந்ிக

உருாக்கி ிகணத்ிநனும் உற்தத்ித்ிநனும் ிக்க ணி பத்க உருாக்குச
சசி ிகபாட்டு ிணத்க திகடணப்தடுத்துன் குநிக்சகாபாகும்.
02.

அணடிப்தகடில், 2021 ஜூகன ாம் 31 ஆம் ிகிக சசி ிகபாட்டுத்

ிணாகப் திகடணப்தடுத்ியுள்ப சதாிலும், இந் ருடம் ஜூகன ாம் 31 ஆம் ிகி
சணிக்கிகாக இருப்தணால் ஜூகன 30 ஆம் ிகி பள்பிக்கிகக சசி
ிகபாட்டுத் ிணாகக் கருி உாி ிகபாட்டு ஊக்குிப்பு ற்றும் உடற்திற்சி
ிகழ்ச்சிககப கடமுகநப்தடுத்துது பதாருத்ாணது ன்று ிகபாட்டுத்துகந
அகச்சின் பசனாபர் அநிித்துள்பார்.
03.

ஆசாக்கிாண

ிகணத்ிநனும்,

அச

சசகச்

உற்தத்ித்ிநனும்

சந்ிபான்கந

பகாண்ட

அசாங்க

உருாக்குன்
சசகக

மூனம்

ங்கும்

குநிக்சகாளுடன் அகணத்து அசாங்க ிறுணங்கபிலும் 06/2020 ஆம் இனக்க அசாங்க
ிருாகச் சுற்நநிக்ககக்கு இங்க டக்கக டுத்து சதான்று இம்முகநயும்,
அாது 2021 ஜூகன ாம் 30 ிகி மு.த. 8.30 ி முல் தின்ரும் ிகழ்ச்சிககபச்
பசற்தடுத்துற்கு டடிக்கக டுக்க சண்டும். அன் சதாது ற்சதாது ாடு
ிர்சாக்கியுள்ப பகாிட் 19 கஸ் தலின் சதாது சுகாா அகச்சிணால்

பபிிடப்தடும் சுகாா ிகாட்டல்களுக்கும் இக்காண முகநில் பதாருத்ாண
ிகழ்ச்சிககப கடமுகநப்தடுத் சண்டும்.
i.

ஊிகர்பின் முன்ணிகனில் ிறுண அல்னது அலுனகத் கனர் சசி
பகாடிக ற்றுல்.

ii.

சசி பகாடிக ற்நி தின்ணர் சசி கீம் இகசத்ல்.

iii.

ிறுணத்ின்

உத்ிசாகத்ர்களுக்கு

ஆசாக்கிாண

ாழ்க்ககின்

ஊடாக தனுறுிாந் சசகபான்கந ங்குற்காக உடற்திற்சி,
உள்ாட்டு உகபிணதும் சதாாக்கிணதும் முக்கித்தும் பாடர்தாண
சிநி உகபான்கந ிகழ்த்துல்.
iv.

ிறுண உத்ிசாகத்ர்கள் அலுனக உகடில் தங்சகற்கக் கூடி பி
உடற்திற்சி ிகழ்ச்சிபான்கந (15 ிிடங்கள்) டாத்துல்.

04.

ஒரு ஆசாக்கிாண சந்ிக உருாக்கி ிகணத்ிநனும் உற்தத்ித்ிநனும்

ிக்க ணி பத்க உருாக்கும் குநிக்சகாகப அகடற்காக சற்தடி ிகழ்ச்சிககப
கடமுகநப்தடுத்துற்கு முன்ணின்று டடிக்கக டுக்குாறு திவுடன் அநித்
ருகின்சநன்.
05.

இச்சுற்நநிக்கக ிகபாட்டுத்துகந அகச்சின் பசனாபாின் சகாாிக்ககக்கு

இங்க

பபிிடப்தடுதுடன்

இது

பாடர்தாண

சனிக

கல்ககப

ிகபாட்டுத்துகந அகச்சிடம் ிசாாித்துப் பதற்றுக் பகாள்ப முடியும்.

ஒப்தம்./ சஜ.சஜ. த்ணசிாி
பசனாபர்
பதாது சசககள், ாகா சகதகள் ற்றும்
உள்ளூாட்சி அகச்சு
திி :01. சணாிதி பசனாபர், சணாிதி அலுனகம் - கலுக்காக
02. பசனாபர், இகபஞர் ற்றும் ிகபாட்டுத் - கலுக்காகவும் உாி
துகந அகச்சு

டடிக்ககககப டுப்தற்காகவும்

