
           ரவு – 05 

இனங்ரை தசி இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசரிரண ரடபரநப்தடுத்ல். 

1. ைருத்ிட்டம்  

இனங்ரை தசி இரபஞர்ைள்  தொண்டர்  தசர 

1.1 தின்ணி 

தசி இரபஞர் தசரைள் ன்நத்ிணொல் ீண்ட ைொனொை ரடபரநப்தடுத்ப்தட்டு ரும் 

இரபஞர்ைலக்கு உொி  ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைலள் இரபஞர் யுிைபின் தங்ைபிப்தில் ரடததறும் 

தொண்டர் தசர டடிக்ரைைள் பலிடத்ரப் ததறுைின்நண. ற்ததொொகும் ததொது 

அவ்ொநொண தொண்டர் தசர டடிக்ரைைலக்ைொை உொி ிப்பீடு ைிரடக்ைொரின் 

ைொொை தொண்டர் தசர ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைபில் இரபஞர்ைபின் தங்ைபிப்திரணப் 

ததற்றுக்தைொள்பல் ிைவும் சிொை உள்பது. இன் ைொொை இரபஞர் யுிைரப சபை 

தசர டடிக்ரைைள் ற்றும் ததொதுக்ைள் அதிிருத்ி டடிக்ரைைலக்ைொை ஊக்குித்ல் 

ற்றும் அவ்ொதந அர்ைலக்கு இரடில் ரனரத்தும் ற்றும் ஆலர ிருத்ி 

ன்தற்நின் ஊடொை குழு உர்ிரண ற்தடுத்துல், இரபஞர் எருர் சபைொக்ைலுக்குத் 

தரொண தன்ரொண ிநன்ைபிணொல் தருகூட்டப்தட்ட இரபஞர் எருர உருொக்குல் 

ன்தண ைொனத்ின் தரப்தொடொை உள்பது. தல்லிண, தல்தறு ங்ைரபப் தின்தற்றும் க்ைள் 

ொழும் ொடு ன்ந ரைில் அர்ைலக்கு இரடில் தஸ்த புொிந்துர்ின் ஊடொை சபை 

எருரப்தொட்டிரண உறுிப்தடுத்துற்ைொை சபை ல்லிக்ைத்ிரணக் ைட்டிதழுப்த தண்டி 

உள்பது. ஆனொல் உனைில் ததரும்தொனொண ொடுைபில் ரடபரநப்தடுத்ப்தடும் ரைில் 

தசி ொீிொை ற்றுக்தைொள்பப்தட்ட இரபஞர்ைபின் தொண்டர் தசர என்நிரண இனங்ரை 

ொட்டிலும் ொதித்ல் ைொனத்ிற்குப் ததொருத்ொணது ண அரடொபம் ைொப்தட்டுள்பது. அற்கு 

அர ொடபொி ொீிில் இரபஞர்ைபின் தொண்டர் தசரிரண ரடபரநப்தடுத்ி 

அற்ைொை உொி தற்திரணப் ததற்றுக் தைொடுப்தன் ஊடொை இரபஞர் சபொத்ின் பனம் 

ிைவும் தநறுி உள்ப தசர என்நிரண ொட்டிற்குப் ததற்றுக்தைொள்லம் ஆற்நல் ைிரடக்கும்.  

 

1.2 தொக்ைங்ைள் 

1. தொண்டர் தசரில் ஈடுதடுன் பனம் இரபஞர் யுிைபின் ரனரத்துப் 

தண்புைரப ிருத்ிரடச் தசய்து சிரனொண ஆலர ிருத்ி என்நிரண 

ற்தடுத்துற்ைொண உதொ ொர்க்ைங்ைள் ற்றும் சிைரப ங்குல்.  

2. ொட்டின்  சபை, ைனொச்சொ ற்றும் ததொருபொொ அதிிருத்ிிரண தொக்ைொைக்தைொண்ட 

அதிிருத்ி ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைள் தொடர்தொை ீர்ொணங்ைரப தற்தைொள்பல் ற்றும் 

அர தொடர்தொண ிட்டங்ைரப குத்ல் ன்தற்நிற்ைொை இரபஞர் சபொத்ிணர 

இரத்துக்தைொள்துடன் அர்ைபின் தொில் சொர் அதிிருத்ி தொடர்தொைவும் 

தற்தடி தொடர்புைரபப் தன்தடுத்ிக் தைொள்ற்ைொண சிைரப தசய்து தைொடுத்ல் 

ற்றும் ொட்டின் அதிிருத்ிச் தசன்பரநக்கு தநறுி உள்ப ரைில் தங்ைபிப்பு 

ங்ைக்கூடிொறு இரபஞர் சபொத்ின் தைொள்பபவு ,அநிவு, ிநன்ைள் ற்றும் 

உபப்தொங்கு ன்தற்நிரண ிருத்ி தசய்ல். 



3. ல்லிக்ைத்ின் ஊடொை இனங்ரைர் ன்ந இணத்ிரணக் ைட்டிதழுப்புற்ைொை 

இரபஞர் சபொத்ிணொின் தங்ைபிப்திரணப் ததற்றுக்தைொள்பக் கூடி தசன்பரந 

என்நிரணத் ொொிப்தன் ஊடொை அர்ைபது ிநன்ைபின் ிருத்ிக்ைொண சிைரப 

ங்குல்.  

4. தொில்ைபில் ஈடுதடும் ததொது அதிொணத்துடநம் ற்றும் சு ொிொரயுடநம் ற்றும் 

ர்க்ை ொீிொண பரநில் சுந்ிொை டடிக்ரைைரப தற்தைொள்பக்கூடிதுொண 

சூல் என்நிரண இரபஞர் சபொத்ிணருக்ைொை உருொக்குல். 

5. ணிதர்ைலக்கு இரடிலும் ற்றும் ணிதர்ைலக்கும் சபொத்ிற்கும் இரடிலும் 

திச்சிரணைள் ற்தடுரணக் குரநக்கும் அரிொண சூல் என்நிரணக் 

ைட்டிதழுப்புற்கு அசிொண தொரிரண அரத்து, இரபஞர் சபொத்ின் ீது 

திதொைிக்ைப்தடும் அழுத்ங்ைபில் இருந்து அர்ைரப ிடுிக்ைக்கூடி ிபரந 

என்நிரண தொக்ைிச் தசல்ற்ைொை சபைத்ிரண லுவூட்டல். 

6. ற்ைொனத் தொிநுட்த சிைரப உச்ச ரைில் தநறுி உள்ப ரைில் 

தன்தடுத்ிக் தைொள்ற்ைொண திதசங்ைரப அநிபைம் தசய்ல் ற்றும் அது 

தொடர்தில் புொிந்துர்ிரண ற்தடுத்துன் ஊடொை இரபஞர் சபொத்ிணர 

லுவூட்டல். 

ரினக்ைம் 

 தொண்டர் ஊிர் – ததொதுக்ைள் தசரக்ைொை சு ிருப்தத்ின் ததொில் பன்ரும் தர். 

 தொண்டர் தசர - ததொதுக்ைள் தசரிரண சு ிருப்தத்ின் ததொில் ிரநதற்நல். 

2. இரபஞர்  தொண்டர் தசரிணொல் ைிரடக்கும் ததறுததறுைள் 

2.1 தொண்டர் தசரில் ஈடுதட்டு உள்ப இரபஞர் சபொத்ிற்கு தடிொைக் ைிரடக்ைப் 

ததறும் ததறுததறுைள். 

1. இரபஞர்ைலள் ரனரத்துப் தண்புைள் ிருத்ி அரடல் ற்றும் தரன உனைிரண 

தற்நிரடச் தசய்ற்குத் தரொண தன்ரொண ிநன்ைள் ிருத்ி அரடல். 

2. சபை, சூலில் அதிிருத்ிில் தடிொைப் தொிப்புச் தசலுத்தும் ததொதுக்ைள் 

தசற்தொடுைள் தொடர்தொண அநிவு, புொிந்துர்வு ற்றும் உபப்தொங்குைள் ன்தண 

ிருத்ி அரடல். 

3. சபை தசற்தொடுைள் / தரனைள் ன்தண தொடர்தொண புொிந்துர்வு ிருத்ிரடன் 

ைொொை அர்ைபின் ைனொச்சொப் ததறுிைள், அடிப்தரடக் ைட்டரப்புக்ைள் 

தொடர்தொண அநிவு ிருத்ிரடல் ற்றும் இணங்ைலக்கு இரடில் சபை ல்லிக்ைம் 

ைட்டிதழுப்தப்தடல். 

4. புத்ொக்ை ஆற்நல்ைள் ிருத்ி அரடல் ற்றும் ைல் தொிநுட்தம் ற்றும் ரசதர் 

தசற்தப்திரணப் தன்தடுத்துன் பனம் அது தொடர்தொண   தபிவு ற்தடுன் 

ஊடொை வீண ததொருபொொ உற்தத்ி ொய்ப்புக்ைரப அநிபைம் தசய்ற்கு 

இலுொல். 

5. ொணிட தொடர்புைரப ிருத்ி தசய்ில் தொிப்புச் தசலுத்தும் தொடர்தொடல் ிநன்ைள் 

ிருத்ி அரடல். 

6. தல்தறு இற்ரை அணர்த்ங்ைள் அல்னது இடர்ைரபக் குரநத்ல் / ைட்டுப்தடுத்ல் 

ன்தண தொடர்தொண அநிவு ற்றும் ிநன்ைள் ிருத்ி அரடல்.  



 

2.2 தொண்டர் ஊிர்ைபின் ிர்ைொன இனக்குைரப உறுிப்தடுத்ல் தொடர்தொை ைிரடக்கும் 

தன்ைள் 

1. தொண்டர் ஊிர்ைரப தொில்ைலக்ைொைத் தொிவு தசய்யும் ததொது ற்றும் 

தியுர்வுைரபப் ததற்றுக்தைொள்லம் ததொது தொண்டர் தசரில் ஈடுதடுன் 

ஊடொைப் ததற்றுக்தைொள்லம்  ிப்பீடுைபின் அடிப்தரடில் நுரவுைபின் ததொது 

தனிை ண்ிக்ரைொண புள்பிைள் ைிரடக்ைப் ததநல். 

2. தல்ைரனக்ைைங்ைள் ற்றும் ரண உர் ைல்ி ிறுணங்ைள் ன்தற்நிற்குொி 

திதசத்ின் ததொது தொண்டர் தசரில் ஈடுதடுன் பனம் ததற்றுக்தைொள்லம்  

ிப்பீடுைபின் அடிப்தரடில் தனிை ண்ிக்ரைொண புள்பிைள் ைிரடக்ைப் ததநல். 

3. சர்தச ட்டத்ில் க்ைி ொடுைள் சரதிணதும் ற்றும் அவ்ொநொண ரண 

அரப்புக்ைபிணதும் தொண்டர் ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைபில்  இரந்துதைொள்ற்ைொண 

ொய்ப்புக்ைள் ைிரடக்ைப் ததநல். 

4. சிநந் எரு தொண்டர் ஊிர் ணத் தொிவு தசய்ப்தடுன் ஊடொை ங்ை, தள்பி, 

தண்ைன ிருதுைள் ற்றும் சொன்நிழ்ைள் ன்தற்நிரணப் ததற்றுக்தைொள்ற்ைொண 

ொய்ப்புக்ைள் ைிரடக்ைப் ததநல். 

5. தொண்டர் ஊிர் ண ற்றுக்தைொள்பப்தட்ட சொன்நிழ் என்றும் ற்றும் 

அநிப்தத்ிம் என்றும் ைிரடக்ைப் ததநல். 

 

2.3 ொட்டின் அதிிருத்ி தொடர்தில்  ற்தடும் ன்ரைள் 

 

1. தசி இணம் தொடர்தொண உர்வு ற்றும் சபைம் தொடர்தொண கூருர்வு, சபை 

ல்லிக்ைம் ன்தண தொடர்தில் ஆர்பம் ஊக்ைபம் உள்ப இரபஞர் சபொம் என்று 

தொன்றுல்.  

2. ததொதுக்ைள் அதிிருத்ி, சபை னன்புொி, சூலில் சுைொொம் ற்றும் புத்ொக்ைங்ைள் 

ஆைி துரநைபில் சொைொண ிருத்ிக்ைொை தங்ைபிப்பு ங்குல்.  

3. ிரணத்ிநநள்ப ற்றும் ததொி ஆலரிரணக்தைொண்ட இரபஞர் யுிைரப 

தசத்ிற்கு அபித்ல்.  

 

3.  தொண்டர் தசரில் இரற்ைொண ரைரைள் 

து 15 – 29 ருடங்ைலக்கு இரடப்தட்ட ைீத குநிப்திடப்தட்டுள்ப இரபஞர் ிைள் 

இரந்துதைொள்ப படியும்.  

1. தொடசொரன ொ ொிைள் 

2. தொடசொரனிரண ிட்டு ினைிச் தசன்நர்ைள் 

3. தல்ைரனக்ைை ொர்ைள் 



4. தொிநுட்தக் ைல்லூொி, அச ற்றும் அதசொடு இரந்து தசற்தடும் தொிற் திற்சி 

ிறுணங்ைள் ன்தற்நின் ொர்ைள் 

5. ொழ்ொொ தொிற் துரநைபில் ஈடுதட்டுள்ப தொண்டர் தசரில் ஆர்பள்ப 

இரபஞர் யுிைள் 

6. தல்தறு தொண்டர் ஊிர்ைள், ைல்ி ற்றும் ரண தசர டடிக்ரைைலக்ைொை 

இனங்ரைக்கு ருரை ரும் தபிொட்டு இரபஞர் யுிைள். 

4. தொண்டர் ஊிர்ைரபப் திவு தசய்ல். 

இனங்ரைின் இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசரிரண ரடபரநப்தடுத்துற்ைொை 

ொதிக்ைப்தடும் தசனைத்ிணொல் இரபஞர் தொண்டர் ஊிர்ைரபப் திவு தசய்ல், 

அவ்ொறு திவு தசய்ப்தடும் இரபஞர் தொண்டர் ஊிர்ைலக்கு அரடொப அட்ரட, 

அநிக்ரைப் புத்ைம், ிைொட்டல் ரைநூல் ற்றும்  ஆதனொசரணப் தத்ிங்ைள் ன்தற்ரந 

ங்குரண தற்தைொள்பல். 

5. தொண்டர் தசரிரண ரடபரநப்தடுத்ல்  

தொண்டர் தசர ஆம்த ிரன, இண்டொம் ிரன ற்றும் பன்நொம் ிரன ன்ந ரைில் 

பன்று தடிபரநைபின் ஊடொை ரடபரநப்தடுத்ப்தடும். அில் ஆம்த ிரனப் 

தடிபரநக்கு உொி 36 ித்ிொன தசரக் ைொனத்ிரண ஆைக் குரநந்து 06 

ொங்ைலக்குள் பூர்த்ி தசய்ல் தண்டும் ன்ததுடன் இண்டொம் ிரனப் தடிபரநக்கு 

உொி 48 ித்ிொன தசரக் ைொனத்ிரணயும்  06 ொங்ைலக்குள் பூர்த்ி தசய்ல் 

தண்டும். பன்நொம் ிரனப் தடிபரந 120 ித்ிொன தசரக் ைொனம் என்நிரணக் 

தைொண்டிருப்ததுடன் அரண எரு ருட ைொனத்ிற்குள் பூர்த்ி தசய்ல் தண்டும். தற்தடி 

எவ்தொவ்தொரு தடிபரநைபிணதும் தரப்தொடுைரப தொண்டர் ஊிர்ைபிணொல் பூர்த்ி 

தசய்ப்தட்டன் தின்ணர் இரபஞர்ைள்  தொண்டர் தசரின் அடுத் தடிபரநக்குள் 

திதசிக்ை படியும். 

தற்தடி எவ்தொவ்தொரு தடிபரநைபிலும் ஈடுதட தண்டி துரநைள் ற்றும் 

ிறுணங்ைள் ன்தண தொடர்தொை இரபஞர்  தொண்டர் தசரைள் தசனைத்ிணொல் தசி 

ட்டத்ினொண அரச்சுக்ைள் ற்றும் ொைொ சரதைள் ன்தற்நிரணப் திிிித்தும் 

தசய்ற்ைொை ிிக்ைப்தடும் இரபஞர்ைரப ரொைக்தைொண்ட உத்ிதொைத்ர்ைபிணொல் 

ீர்ொணிக்ைப்தடும். அவ்ொறு ீர்ொணிக்ைப்தடும்  துரநைள் ற்றும் ிறுணங்ைள் தொடர்தொை 

இரபஞர் தொண்டர் உத்ிதொைத்ர்ைரபப் திவு தசய்யும் ிறுணத்ிணொல் 

அநிிக்ைப்தடும். அவ்ொறு அநப்தப்தடும் துரநைள் அல்னது ிறுணங்ைபில் ஈடுதட்டர 

தொடர்தொை, உொி திிரண ிரநதற்நி உடதணத ற்றும் உொி ைொன ல்ரன பூர்த்ி 

தசய்ப்தட்டர தொடர்தொைவும்  இரபஞர்ைரப ரொைக்தைொண்ட உத்ிதொைத்ொிணொல் 

அல்னது அொிணொல் அிைொம் அபிக்ைப்தட்ட உத்ிதொைத்ர் எருொிணொல் 

உறுிப்தடுத்ிக்தைொள்பல் தண்டும்.   

 

 



6. தொண்டர் தசரில் ஈடுதட தண்டி ைொன ல்ரன 

1. ஆம்த ிரன ட்டம் / தண்ைனப் தக்ைம் 

1.1 இன் ைீழ் இரந்து தைொள்லம் ந்தொரு இரபஞரும் அல்னது யுியும் ஆைக் 

குரநந்து ொம் என்நிற்கு 6 ித்ிொனங்ைள் வீம் 36 ித்ிொனங்ைள் ஆைக் 

குரநந்து 6 ொ ைொன ல்ரனக்குள் பூர்த்ி தசய்ல் தண்டும். 

2. இண்டொம் ிரன ட்டம் / தள்பிப் தக்ைம் 

2.1 தற்தடி ஆம்த ிரன ட்டத்ில் 6 ொ ைொனப்தகுிிரணப் பூர்த்ி தசய்ன் 

தின்ணர் இண்டொம் ிரன ட்டத்ிற்குள் திதசிக்ை படியும் ன்ததுடன் இன் ைீழ் 

இரந்து தைொள்லம் ந்தொரு இரபஞரும் அல்னது யுியும் ஆைக் குரநந்து 

ொம் என்நிற்கு 8 ித்ிொனங்ைள் வீம் 48  ித்ிொனங்ைள் ஆைக் குரநந்து 

6 ொ ைொன ல்ரனக்குள்  பூர்த்ி தசய்ல் தண்டும். 

3. பன்நொம் ிரன ட்டம் / ங்ைப் தக்ைம் 

3.1 தற்தடி இண்டொம் ிரன ட்டத்ில் 6 ொ ைொனப்தகுிிரணப் பூர்த்ி தசய்ன் 

தின்ணர் பன்நொம் ிரன ட்டத்ிற்குள் திதசிக்ை படியும் ன்ததுடன் இன் ைீழ் 

இரந்து தைொள்லம் ந்தொரு இரபஞரும் அல்னது யுியும் ஆைக் குரநந்து 

ொம் என்நிற்கு 10 ித்ிொனங்ைள் வீம் 120  ித்ிொனங்ைள் ஆைக் 

குரநந்து 12 ொ ைொன ல்ரனக்குள்  பூர்த்ி தசய்ல் தண்டும் 

7. தொண்டர் தசரில்  ஈடுதட தண்டி ிடப் தப்புக்ைள் 

இனங்ரைின் தசி இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசரொணது ைீத குநிப்திடப்தட்டு உள்ப 

திொண 8 ிடப் தப்புக்ைரபத் ழுவும் ரைில் ரடபரநப்தடுத்ல் 

தற்தைொள்பப்தடும். தற்தடி திொண ிடப் தப்புக்ைள் ற்றும்  அவ்ொதந அற்றுள் 

அடங்ைி உள்ப தல்தறு திைள் ற்றும் ிறுணங்ைள் ன்தண தொடர்தொை தொண்டர் 

தசரைள் தசனைம், இரபஞர்ைரப ரொைக்தைொண்ட உத்ிதொைத்ர்ைபிடம் தைட்டு 

ிர்ொணிப்தற்கு அர தொண்டர் தசரில் ஈடுதட படியும்.   

1. தசி எருரப்தொடு ற்றும் சபை ல்லிக்ைம் ன்தற்நிரணக் 

ைட்டிதழுப்பும் துரந :  

தல்தறு இண க்ைரபக்தைொண்ட ற்றும் தல்தறு ைனொச்சொ அரடொபங்ைரபப் 

தின்தற்றும் இனங்ரை தசி இணத்ின் இரபஞர் சபொத்ிணருக்கு இரடில் 

ல்லிக்ைத்ிரணக் ைட்டிதழுப்புல்.  

2. சபை உிச் தசர ற்றும் சொை ிக்கும் துரந : 

து பிர்ந்ர்ைள் ற்றும் ொற்றுத் ிநணொபிைள் தொடர்தொை தடிப் தொர்த்ல் ற்றும் 

சிறுர்ைள் ற்றும் இரபஞர்ைள் அவ்ொதந ததண்ைரபத் ரனரொைக் தைொண்ட 

குடும்தங்ைபின் திச்சிரணைள் தொடர்தொை தைட்டநில். 

3. சுைொொம், ததொசர ற்றும் சுைொொப் தொதுைொப்பு தொடர்தொண துரந : 

சுைொொம் ற்றும் சுைனன் ததல், தொற்றும் ற்றும் தொற்நொ தொய்ைரபத் 

டுப்தற்ைொண டடிக்ரைைரப தற்தைொள்பல் ற்றும் ொிச் தசரில் ஈடுதடல். 

 



4. ிசொத் துரந : 

ீர் / ீொில் ப பைொரத்தும் ற்றும் உவுப் திர்ைள் உற்தத்ி ற்றும் 

ிசொத்துரநின் அதிிருத்ி ன்தற்நிற்ைொண டடிக்ரைைரப தற்தைொள்பல். 

 

5. சூலில் துரந:  

அணர்த் உிச் தசர டடிக்ரைைரப தற்தைொள்பல், சூலில் தொதுைொப்திரண 

உறுிப்தடுத்ல் ற்றும் உிொில் ப பைொரத்தும் ஆைி டடிக்ரைைபில் 

ஈடுதடல். 

6. தொிநுட்தத் துரந : 

புத்ொக்ைங்ைரப ஊக்குித்ல் ற்றும் தொிநுட்த ிருத்ிக்ைொண தங்ைபிப்திரண 

ங்குல். 

7. ைல்ி சொர் ற்றும் ைனொச்சொத் துரந : 

ஆசிொிர் தசர, தொனர் தொடசொரன ஆசிொிர் தசர ற்றும் ொற்றுத் ிநன்ைரபக் 

தைொண்ட ற்றும் தின்ணரடொண திள்ரபைலக்குக் ைற்தித்ல், புொிர ற்றும் ற்ைொன 

ைனொச்சொப் தண்புைரப ஊக்குிப்தற்ைொண தங்ைபிப்திரண ங்குல்.  

8. ததொதுக்ைரப அடிப்தரடொைக் தைொண்ட  உட்ைட்டரப்பு சிைள் ற்றும் 

ததொதுக்ைள் எருங்ைிரப்புச் தசற்தொடுைள் துரந : 

ததொதுக்ைரப அடிப்தரடொைக் தைொண்ட அரப்புக்ைரபத் ொதித்ல், ததி ருல் 

ற்றும் ைிொி அதிிருத்ிச் தசற்தொடுைள் ன்தற்நிரண ிப்பீட்டிற்கு 

உட்தடுத்துல்.  

 

தற்தடி எவ்தொவ்தொரு துரநிரணயும் அடிப்தரடொைக் தைொண்டு இரபஞர் 

தொண்டர் ஊிர்ைள் ஈடுதட தண்டி ிரநதற்நப்தட தண்டி திைள், 

தொடர்புதைொள்ப தண்டி ிறுணங்ைள்  ற்றும் தர்ைள் தொடர்தொை ஆம்த ிரன , 

இண்டொம் ிரன ற்றும் பன்நொம் ிரனப் தடிபரநைலக்கு உொி ரைில்  தொண்டர் 

தசரைள் தசனைத்ிணொல் ிட்டங்ைள் ொொிக்ைப்தடுதுடன் அரண தற்தைொள்பல் 

தசனொற்றுரைக் குழுின் இக்ைப்தொட்டின் அடிப்தரடில் ரடபரநப்தடுத்ப்தடும்.  

 

8.  தொண்டர் தசரின் தசற்தொட்டுக் ைட்டரப்பு 

8.1  இரபஞர் தொண்டர் தசரிரண தசற்தடுத்ல் 

இனங்ரை தசி இரபஞர் தொண்டர் தசரைள் தசனைம் இரபஞர் தொண்டர்  தசரிரண 

ரடபரநப்தடுத்தும் தசற்தொட்டு ிறுணம் ன்ந ரைில் ொதிக்ைப்தடும். இது இரபஞர் 

ிைொ ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் ைீழ் தசற்தடும் தசி இரபஞர் தசரைள் சரதின் 

திொிவு என்நொை டடிக்ரைைரப தற்தைொள்லம். இது தொொலன்ந சட்டம் என்நின் பனம் 

இரபஞர் / இரபஞர் ிைொ ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் ைீழ் ொதிக்ைப்தடும். உொி திைள் 

8.4 இன் ைீழ் ிதொிக்ைப்தட்டு உள்பது.  



8.2 இரபஞர்ைரப ரொைக் தைொண்ட உத்ிதொைத்ர்  

இனங்ரைில் இரபஞர் அதிிருத்ி டடிக்ரைைரப தநறுியுள்ப ரைில் தச் தசய்ல் 

ற்றும் என்நிரத்ல் ன்தற்நிரண உறுிப்தடுத்வுற்ைொை சைன அரச்சுக்ைலக்கும் 

அரச்சுச் சிதஷ்ட உிச் தசனொபர் / திப்தொபர் திக்கு அல்னது அரணிட உர்  தி 

என்நில் உள்ப உத்ிதொைத்ர் எருர் அந்ந் அரச்சின் தசனொபொிணொல் இரபஞர்ைரப 

ரொைக்தைொண்ட உத்ிதொைத்ொை (Focal point) ிிக்ைப்தடுொர்.  தற்தடி 

உத்ிதொைத்ொின் ஊடொை இனங்ரை தசி இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசரக்ைொண ிடப் 

தப்புக்ைள் ற்றும் திதசங்ைரப அரடொபம் ைொல், சிைரப தசய்துதைொடுத்ல், 

தசனொற்றுரை ற்றும் தொிந்துரைரப பன்ரத்ல் ஆைிண ிரநதற்நப்தடும். இந் 

இரபஞர்ைரப ரொைக் தைொண்ட உத்ிதொைத்ர் எவ்தொவ்தொரு அரச்சின் ைீழ் 

ரடபரநப்தடுத்ப்தடும் ிறுணங்ைலக்ைொை தொண்டர் தசரின் டடிக்ரைைள் 

தொடர்தொை தரொண ரைில் இரபஞர்ைரப ரொைக் தைொண்ட உத்ிதொைத்ர் 

எருர ிித்துக் தைொள்பல் தண்டும்.  

8.3 தசி தசனொற்றுரைக் குழு (ிருொை சரத) 

இனங்ரை இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசரின் டடிக்ரைைரப ரடபரநப்தடுத்ல் 

தொடர்தொண தைொள்ரை ொீிொண ிடங்ைள் தொடர்தில் டடிக்ரைைரப தற்தைொள்பல், 

தொண்டர் தசரிரண ரடபரநப்தடுத்தும் துரநைள் ற்றும் ிறுணங்ைள் ன்தண 

தொடர்தொைக் ைண்டநில் ற்றும் தசனொற்றுரை தொடர்தொை தடிப் தொர்த்ல் ஆைி 

டடிக்ரைைரப ிரநதற்றுற்ைொை தசி தசனொற்றுரைக் குழு என்று ொதிக்ைப்தடும். 

இரபஞர் ிைொ ிடப் ததொறுப்பு அரச்சுச் தசனொபர் அர்ைபின் தங்குதற்றுரனக் 

தைொண்ட குழுின் கூட்டிரவு ைீழ்ருொறு அரயும்.  

1. ஜணொிதி தசனொபொின் திிிி எருர் 

2. திொின் தசனொபொின் திிிி எருர் 

3. இரபஞர் / இரபஞர் ிைொ ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் தற்தடி திொிின் திிிி 

எருர் 

4. ிநன் ிருத்ி ற்றும் தொிற் திற்சிைள் ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் திிிி எருர் 

5. அசொங்ை ிருொை ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் திிிி எருர் 

6. ைல்ி ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் திிிி எருர் 

7. உள்ொட்டு அலுல்ைள் ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் திிிி எருர் 

8. சுைொொ ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் திிிி எருர் 

9. உர் ைல்ி ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் திிிி எருர் 

10. சபை னன்புொி / சபை தசரைள் ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் திிிி எருர் 

11. அணர்த் பைொரத்து ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் திிிி எருர் 

12. ிரபொட்டுத்துரந ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் திிிி எருர் 

13. ைபிர் அலுல்ைள் ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் திிிி எருர் 

14. தல்ைரனக்ைை ொணிங்ைள் ஆரக்குழுின் திிிி எருர் 

15. தசி இரபஞர் தசரைள் ன்நத்ின் திிிி எருர் 



16. தசி ட்டத்ில் தசற்தடும் அச சொர்தற்ந அரப்பு என்நின் திிிி எருர் 

17. சர்தச அச சொர்தற்ந அரப்பு என்நின் திிிி எருர் 

18. இனங்ரைப் ததொலிவன் ததொலிஸ் ொ அிதர் அர்ைபின் திிிி எருர் 

19. தொதுைொப்பு ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் தரடிைள் எருங்ைிரப்பு அலுனைத்ின் 

திிிி எருர். 

தற்தடி ிருொை சரத பன்று ொங்ைலக்கு எரு பரந கூட்டப்தடுதுடன் அற்ைொை ைனந்து 

தைொள்லம் உறுப்திணர்ைபின் இக்ைப்தொட்டின் அடிப்தரடில் தொண்டர் தசரிரண 

ரடபரநப்தடுத்துற்கு உொி ீர்ொணங்ைள் டுக்ைப்தடும்.  

 

8.4 இனங்ரைின் தசி இரபஞர் தொண்டர் தசரைள் தசனைத்ின் திைள் 

1.  இனங்ரைின் இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசரிரண ரடபரநப்தடுத்துற்கு 

உொி தைொள்ரை ொீிொண ீர்ொணங்ைள் டுப்தற்குத் துர புொில். 

2. இனங்ரைின் இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசரிரண ரடபரநப்தடுத்ல் ற்றும் 

தநிப்தடுத்ல். 

3. இனங்ரைின் இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசரயுடன் தொடர்புரும் ிறுணங்ரப 

எருங்ைிரப்பு தசய்ல். 

4. இனங்ரைின் இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசரிரண ிப்பீடு தசய்யும் 

ரடபரநிரண தசற்தடுத்ல் ற்றும் ைண்ைொித்ல். 

5. இனங்ரைின் இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசரயுடன் தொடர்தொண சைன 

சுற்றுிருதங்ைள், ததொது ஆதனொசரணைள் ன்தற்நிரணத் ொொித்ல் ற்றும் 

தபிிடுல். 

6. சைன ிைொட்டல்ைரபயும் ங்குல் ற்றும் ரைநூல், துண்டுப் திசுங்ைள் 

ன்தற்நிரண தபிிடுல். 

9. தொண்டர் தசரைரப ிப்பீடு தசய்யும் ரடபரந 

9.1 ிப்பீடு தசய்யும் ிபரநைள் 

இரபஞர் தொண்டர் தசரைள் தசனைத்ிணொல் எவ்தொரு ைட்டத்ிலும் 

தரப்தொடுைரபப் பூர்த்ி தசய் தொண்டர் ஊிர்ைரப ிப்பீடு தசய்ல் ற்றும் 

எவ்தொவ்தொரு தடிபரநிலும் தண்ைன, தள்பி ற்றும் ங்ைப் தக்ைங்ைரப 

ங்குல் ன்தற்நிற்ைொண டடிக்ரைைள் தற்தைொள்பப்தடும். ிப்பீடுைரப 

தற்தைொள்ற்ைொை திதச அல்னது ொட்ட ,ொைொ அடிப்தரடில் ிப்பீட்டுக் 

குழுக்ைள் ொதிக்ைப்தடுதுடன் தொண்டர் ஊிர் ொன் ிரும்பும் துரநைபில் தொண்டர் 

தசரில் ஈடுதடுல், எவ்தொவ்தொரு துரநைபிலும் ஈடுதடும் திைள் தொடர்தொை 

தற்தொர்ர தசய்ல், தொண்டர் தசரைள் ரைநூலிரண ிப்தொய்வு தசய்ல், 

தசன்பரநச் தசற்தொடுைரபக் ைண்ைொித்ல், தொண்டர் ஊிொின் 

டிரப்புக்ைரப ிப்தொய்வு தசய்ல், ைட்டுரைள், ரை நூல்ைள், புரைப்தடங்ைள் 

ன்தற்நிரண ிப்தொய்வு தசய்ல் ற்றும் அநதங்ைள் தொடர்தொை 

ைனந்துரொடுல் ஆைி டடிக்ரைைள் தற்தைொள்பப்தடும். 

 

 



9.2 ிப்பீட்டுக் குழுக்ைள் 

எவ்தொரு தடிபரநைபிலும் ரடபரநப்தடுத்ப்தடும் ிப்பீட்டுக் குழுக்ைபின் 

கூட்டிரவு ைீத குநிப்திடப்தட்டுள்ப ரைில் அரயும். 

1. ஆம்த ிரன ட்டம் / தண்ைனப் தக்ைம் 

குழுின் கூட்டிரவு – 05 உறுப்திணர்ைள் 

1. திதச தசனைத்ின் திிிி எருர்  

2. னக் ைல்ிக் ைொொிொனத்ின் திிிி எருர்  

3. அிதர் எருர் 

4. ததொலிஸ் ிரனப் ததொறுப்திைொொி எருர் 

5. திதசத்ின் இரபஞர் தசரைள் உத்ிதொைத்ர் (குழுின் தசனொபர்) 

2. இண்டொம் ிரன ட்டம் / தள்பிப் தக்ைம்  

குழுின் கூட்டிரவு – 05 உறுப்திணர்ைள் 

1. திதச தசனைத்ின் திிிி எருர்  

2. னக் ைல்ிக் ைொொிொனத்ின் திிிி எருர்  

3. திதச தசனைத்ின் சபை தசரைள் / சுற்நொடல் / ிநன் ிருத்ி/ ணி 

ப அதிிருத்ி உத்ிதொைத்ர்ைலள் திிிி எருர் (எவ்தொரு 

துரநைலக்கும் அர திிிிிரண தொடர்புதடுத்ிக் தைொள்பல்) 

4. அச சொர்தற்ந அரப்பு என்நின் திிிி எருர் 

5. இரபஞர் தசரைள் உத்ிதொைத்ர் அல்னது ொட்ட இரபஞர் தசரைள் 

உத்ிதொைத்ர் (குழுின் தசனொபர்) 

3. பன்நொம் ிரன ட்டம் / ங்ைப் தக்ைம் 

 பன்நொம் ிரன ட்டத்ிரண ிப்பீடு தசய்ற்ைொை தல்தறு துரநைரபப் 

திிிித்துப்தடுத்தும் ரைில் குழுக்ைரப ிித்துக் தைொள்பல் தண்டும். 

குழுின் கூட்டிரவு – 05 உறுப்திணர்ைள் 

1. இரபஞர் ிைொ ிடப் ததொறுப்பு அரச்சின் சிதஷ்ட உிச் 

தசனொபர் / திப்தொபர் ற்றும் அிலும் உர் ட்ட உத்ிதொைத்ர் 

எருர் 

2. தசி இரபஞர் தசரைள் ன்நத்ின் ிரநதற்றுத் துரந ட்டத்ில் 

உள்ப சிதஷ்ட உத்ிதொைத்ர் எருர் 

3. எவ்தொரு துரநைலக்குொை அந்ந் ிடப் ததொறுப்பு அரச்சுக்ைபின் 

ிரநதற்றுத் துரந ட்டத்ில் உள்ப திிிி எருர் 

4. உள்ொட்டு அச சொர்தற்ந அரப்பு என்நில் தசற்தடும் திிிி எருர் 

5. சர்தச அச சொர்தற்ந அரப்பு என்நின் தசற்தடும் திிிி எருர் 

6. இனங்ரை தசி இரபஞர் சுதச்ரச தசரைள் தசனைத்ின் 

ிரநதற்றுத் துரந ட்டத்ில் உள்ப திிிி எருர். (குழுின்  

தசனொபர்) 

 



9.3 ததன குநிப்திடப்தட்டு உள்ப ிப்பீட்டுக் குழுின் தொிந்துரைள் தொடர்தொை 

தசி ட்டத்ில் ிப்பீடு தசய்து, தொிந்துரைரப ங்குற்ைொை தசி 

இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசனைத்ின் பனம் தரொண ரைில் ைருத்ிட்ட 

தசற்தொட்டுக் ைட்டரப்பு என்று ொதிக்ைப்தடும். தற்தடி தொிந்துர தசி 

தசற்தொட்டுக் குழுிடம் சர்ப்திக்ைப்தட்டு தக்ைங்ைரப ங்குல் தொடர்தொை 

ீர்ொணம் தற்தைொள்பப்தடும்.  

 

10. தொிசுைள் ற்றும் சொன்நிழ்ைள் ங்ைல் 

1. ஆம்த ிரன ட்டம் / தண்ைனப் தக்ைம்    - தக்ைம் ற்றும் சொன்நிழ். 

2. இண்டொம் ிரன ட்டம் / தள்பிப் தக்ைம்  - தக்ைம் ற்றும் சொன்நிழ் 

3. பன்நொம் ிரன ட்டம் / ங்ைப் (ததொன்) தக்ைம்  - தக்ைம் ற்றும் சொன்நிழ் 

தசி இரபஞர் தொண்டர்  தசரைள் தசனைம், ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைரப அபல்தடுத்தும் 

தசற்தொட்டு அலுனைத்துடன் என்நிரந்து எவ்தொரு ருடத்ின் இறுிிலும் இனங்ரை தசி 

இரபஞர்ைள் தொண்டர் தசரயுடன் இரந்து தைொள்லம் இரபஞர்ைரப ிப்பீட்டிற்கு உட்தடுத்தும் 

டடிக்ரைிரண தற்தைொள்லம்.  

 

 

 

 

 

 


