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மன்ற வெற்றித் திட்டம்

உங்கள் மன்றம் மமன்மமமிகு நிமைமை அமைை உதவுவதற்கு மன்ற வவற்றித் திை்ைம் ஓர் பைனுள்ள 
கருவிைாகும். இத்திை்ைம் ஐந்்து பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பை்டுள்ளது.அமதாடு, ஒரு பகுதியிை் பங்களிக்கும் 
உறுப்பினர்களின் பை்டிைலும் மற்றுவமாரு பை்டிைலிை் உருவாக்கப்பை்ை வெைை் வமககளும் உள்ளன. 
உறுதிைான திை்ைம் மற்றும் குழுப்பணியுைன், உங்கள் மன்றம் எந்்த மந்ரத்திலும் தனித்துவமாக அை்ைது 
சிறப்பாக இருக்கும்!

அடடயவெண்்டிய குறிக்்வக்ோள்க்ள்
 

சாதனைகள்	 	 	 																																													ஈட்்டிய	அங்்கீகாரம்	
 

10 இை் ஐந்்து குறிக்மகாள்கமள அமைதை்  மமன்மமமிகு
 

10 இை் ஏழு குறிக்மகாள்கமள அமைதை்  மதர்வுநிமை மமன்மமமிகு
 

10 இை் ஒன்பது குறிக்மகாள்கமள அமைதை்  தமைவரின் மமன்மமமிகு
 

ஒவ்வவாரு திை்ை ஆண்்டிலும் மூன்று மமன்மமமிகு நிமைகளிை் ஒன்மற அமைவதற்கு, மமன்மமமிகு 
மன்றத் திை்ைம் (DCP) 10 குறிக்மகாள்கமளக் வகாண்்டுள்ளது. இந்்த மன்ற வவற்றித் திை்ைம் மமன்மமமிகு ஆக 
மாற உங்கள் வழிகாை்டிைாகப் பைன்படும். உண்்மமக் கண்ங்கமள உங்கள் மன்றக் கூை்ைங்களிை் புகுத்தி 
உங்கள் மன்றத்மத மமன்மமமிகு அை்ைது உைர்நிமைமை அமையும் பாமதயிை் வெலுத்தைாம்! 

DCP-இன் 10 குறிக்்வக்ோள்க்ள் நோன்கு குழுக்்க்ளில் இடப்பட்டுள்ளன.

கல்்வ வி

1.  ந்ான்கு நிமை 1 விருதுகள் அமைைப்பை்ைன 
2.  இரண்்டு நிமை 2 விருதுகள் அமைைப்பை்ைன
3.  மமலும் இரண்்டு நிமை 2 விருதுகள் அமைைப்பை்ைன
4.  இரண்்டு நிமை 3 விருதுகள் அமைைப்பை்ைன
5.  மமலும் ஒரு நிமை 4, பாமத நிமறவு அை்ைது DTM விருது அமைைப்பை்டிருத்தை்
6.  மமலும் ஒரு நிமை 4, பாமத நிமறமவற்றம் அை்ைது DTM விருது அமைைப்பை்டிருத்தை்

உறுப்்வ பினர்வ

7.  ந்ான்கு புதிை, இரை்மை அை்ைது மீண்்டும் மெர்க்கப்பை்ை உறுப்பினர்கள்
8.  மமலும் ந்ான்கு புதிை, இரை்மை அை்ைது மீண்்டும் மெர்க்கப்பை்ை உறுப்பினர்கள்

ப்யிற்்வ சி

9.  இரண்்டு பயிற்சி காைங்களிலும் ஒவ்வவான்றிலும் குமறந்்தபை்ெம் ந்ான்கு மன்ற அதிகாரிகள் பயிற்சி  
 வபறுகின்றனர்.

நிர்வ வாகம்வ

10.  ஒரு காைத்திற்கு எை்டு உறுப்பினர்களின் வபைர்களுைன் (அவர்களிை் குமறந்்தது மூன்று மபர்  
 புதுப்பிக்கும் உறுப்பினர்களாக இருக்க மவண்்டும்) உறுப்பினர் கை்ைண்த்மதெ் ெரிைான மந்ரத்திை்  
 வெலுத்துதை் மற்றும் ஒரு மன்ற அதிகாரிப் பை்டிைமைெ் ெரிைான மந்ரத்திை் ெமர்ப்பித்தை்

திை்ை ஆண்்டு  

     மன்ற எண்்  

© 2022 Toastmasters International. எை்ைா உரிமமகளும் காக்கப்பை்டுள்ளன Toastmasters International, Toastmasters International இைை்சிமன, 
Toastmasters International வணிகெ்சின்னங்கள் மற்றும் பதிப்புரிமமகள் Toastmasters International நிறுவனத்தின் தனி உமைமம ஆகும். 
இவற்மற அனுமதியுைன் மை்டுமம பைன்படுத்தைாம்.  
உருப்படி ta-IN1111A Rev. 06/2022
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குழு மதிப்புக்ள்

1. மன்வ ற்ச்வ  சசயற்்வ குழு மதிப்்வ புகள்வ
மன்றெ் வெைற்குழு மதிப்புகள் என்பமவ ைாமவ?  

2. மன்வ ற்ச்வ  சசயற்்வ குழு இடைவிடன
முடிவுகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன?  

மன்றெ் வெைற்குழு கருத்து மவறுபாடுகமள எவ்வாறு தீர்க்கும்?  

மன்றெ் வெைற்குழு தன் கைமமகளுக்கு எவ்வாறு வபாறுப்மபற்கும்?  
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குழு மதிப்புக்ள்

3. உறுப்்வ பினர்வ  ஈடுப்ாடு
மன்றம் கைந்்த முமற உண்்மமக் கண்த்மத எப்மபாது ந்ைத்திைது?  

 

உண்்மமக் கண்ங்கள் எவ்வாறு பைனளித்தது என்பமத 1 முதை் 5 புள்ளிகள் வகாண்்ை அளவுமகாலிை் 
குறிப்பிைவும்?
பைன் இை்மை  மிகவும் பைனளித்தது

மன்றக் கூை்ைங்களிை் கைந்்துவகாள்ள உறுப்பினர்கள் எவ்வளவு ஊக்கம் வகாண்்டிருந்்தனர் என்பமத 1 

முதை் 5 புள்ளிகள் வகாண்்ை அளவுமகாலிை் குறிப்பிைவும்.
துளிகூை ஊக்கம் வகாண்்டிருக்கவிை்மை        மிகவும் ஊக்கம் வகாண்்டிருந்்தனர்

கூை்ைப் பங்களிப்புகளுக்காக உள்நுமைமவப் பதிவு வெை்வதிை் உறுப்பினர்கள் எவ்வளவு ஊக்கம் 
வகாண்்டிருந்்தனர்? என்பமத 1 முதை் 5 புள்ளிகள் வகாண்்ை அளவுமகாலிை் குறிப்பிைவும்.
துளிகூை ஊக்கம் வகாண்்டிருக்கவிை்மை  மிகவும் ஊக்கம் வகாண்்டிருந்்தனர்  

மமற்கூறிை இரண்்டு மகள்விகளுக்கு உங்கள் மன்றம் இரண்்டு அை்ைது அதற்கும் குமறவான  
மதிப்வபண்் வபற்றிருந்்தாை், மன்றம் அவ்வாறு மதிப்வபண்் வபறுவதற்கு காரணிகள் ைாமவ? 

உறுப்பினர்கள் நிமைைாக மன்றக் கூை்ைங்களிை் கைந்்து வகாள்கிறார்கள் மற்றும் பங்களிப்பு 
எடுத்துக்வகாள்கிறார்கள் என்பமத உறுதிப்படுத்த உங்கள் மன்றம் பைன்படுத்தும் மபார்த்தந்்திர 
 உத்திகள் ைாமவ?  
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க்ல்விக்் குறிக்்வக்ோள்க்ள்

1. உறுப்்வ பினர்வ  முன்வ னனற்்வ ற் ப்ணித்வ தாள்வ
நீங்களும் உங்கள் மன்றமும் எவ்வாறு கை்வி குறிக்மகாள்கமள அமைவது எனத் திை்ைமிை கீழுள்ள 
அை்ைவமண்மைப் பைன்படுத்தவும்.

குறிக்்ககாள்/விருது   உறுப்்பிைர்	பப்யர்
 

குறிக்்ககாள்	1

  நிமை 1   

  நிமை 1   

  நிமை 1   

  நிமை 1   

குறிக்்ககாள்	2

  நிமை 2   

  நிமை 2   

குறிக்்ககாள்	3

  நிமை 2   

  நிமை 2   

குறிக்்ககாள்	4

  நிமை 3   

  நிமை 3   

குறிக்்ககாள்	5

  நிமை 4, பாமத நிமறவு, அை்ைது DTM   

குறிக்்ககாள்	6

  நிமை 4, பாமத நிமறவு, அை்ைது DTM      
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க்ல்விக்் குறிக்்வக்ோள்க்ள்

2. னப்ார்வ த்வ தந்்வ திர உத்வ திகள்வ  மற்்வ றும்வ  வியூகங்வ கள்வ
வெைை்திை்ைங்கமள நிமறவுவெை்ை முடிைாமை் உறுப்பினர்கமள என்ன தமைகள் தடுக்கின்றன?  

உறுப்பினர்கமளக் கை்வித் திை்ைங்களிை் முன்மனறுவதற்கு ஊக்குவிக்கும் சிை வழிகள் ைாமவ?  

3. கல்்வ வியில்்வ  ஈடுப்டுதல்்வ  
Pathways கற்றை் அனுபவத்துைன் உறுப்பினர்கள் எந்்தளவு அறிமுகம் வபற்றுள்ளனர் என்பமத 1 முதை் 5 
புள்ளிகள் வகாண்்ை அளவுமகாலிை் குறிப்பிைவும்.
துளியும் அறிமுகம் வபறவிை்மை  மிகவும் ந்ன்றாக அறிமுகம் வபற்றுள்ளனர் 

உங்கள் மன்றம் Pathways-ஐ எவ்வாறு விளம்பரப்படுத்துகிறது?  

உங்கள் மன்றம் அதன் புதிை உறுபினர்கமள Pathways-இை் பணிபுரிை எவ்வாறு தைார் படுத்துகிறது? 
அவர்கமள Base Camp-க்கு அமைத்துெ்வென்று காை்டுவதற்கு வபாறுப்பானவர் ைார்?  
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உறுப்பினர் குறிக்்வக்ோள்க்ள்

1. தகுதிகாண்வ  னதடவகள்வ
ஓர் அங்கீகாரத் திை்ைத்திை் உங்கள் மன்றம் பங்மகற்பதற்குத் தகுதிவபற, உங்கள் மன்றம் 20 

பண்ம்வெலுத்தும் உறுப்பினர்கமளப் வபற்றிருக்க மவண்்டும் அை்ைது ஜூன் 30-ஆம் மததி நிைவரப்படி 
நிகர வளர்ெ்சிைாக குமறந்்தது ஐந்்து புதிை உறுப்பினர்கமளப் வபற்றிருக்க மவண்்டும்.  

ஜூமை நிைவரப்படி உறுப்பினர்களின் அடிநிமை எண்்ணிக்மக

 

ஜூன் 30-ஆம் மததிப்படி உறுப்பினர்கள் குறிக்மகாள்

 

2. னப்ார்வ த்வ தந்்வ திர உத்வ திகள்வ  மற்்வ றும்வ  வியூகங்வ கள்வ
தற்மபாமதை உறுப்பினர்கள் புதுப்பித்துக் வகாள்வதற்கு ஊக்குவிக்க உங்கள் மன்றம் மவத்துள்ள 
திை்ைம் ைாது?  

புதிை உறுப்பினர்கமள அமைை உங்கள் மன்றம் மவத்துள்ள திை்ைம் ைாது?  
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பயிற்சிக்் குறிக்்வக்ோள்க்ள்

1. மன்வ ற் அதிகாரி ப்யிற்்வ சி முன்வ னனற்்வ ற்ம்வ
எந்்த அதிகாரிகள் பயிற்சியிை் கைந்்துவகாள்கின்றனர்?  

2. னப்ார்வ த்வ தந்்வ திர உத்வ திகள்வ  மற்்வ றும்வ  வியூகங்வ கள்வ
அதிகாரிகள் ஓர் அதிகாரி பயிற்சி அமர்விை் கைந்்துவகாள்வமத ஊக்குவிக்கும் சிை வழிகள் 
ைாமவ?  

அதிகாரியின் 
பதவித் தலைப்பு பபயர்(கள்)

சுற்்று 1

ஜூன்–ஆகஸ்்டு

சுற்்று 2

நவம்பர்–பிப்ரவரி

மன்ற்த் தலைவர்
  

  

VP கை்வி
  

  

VP உறுப்பினர் 

சேர்க்லக

  

  

VP மக்கள் பதாடர்பு
  

  

மன்ற்ே் பேயைாளர்
  

  

மன்ற்ப் 

பபாருளாளர்

  

  

அலவக் காவைர்
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நிர்ெோக்க்் குறிக்்வக்ோள்க்ள்

1. சப்ாறுப்்வ புள்வ ள கை்வ சிக்வ குப்்வ  ப்ணிடய ஒதுக்வ குதல்்வ
பின்வரும் இரண்்டு உருப்படிகமள உைகத் தமைமமைகத்திற்கு மந்ரம் தவறாமை் 
ெமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு வபாறுப்பானவர் ைார் எனத் தீர்மானித்தை்.

உறுப்பினர் கை்ைண் நிலுமவகள்   
 
அதிகாரி பை்டிைை்   

2. னப்ார்வ த்வ தந்்வ திர உத்வ திகள்வ  மற்்வ றும்வ  வியூகங்வ கள்வ
உங்கள் மன்றம் நிர்வாகக் குறிக்மகாள்கமள அமைவதிை் தமைகளாக இருப்பமவ எமவ மமலும் 
அவற்மற வவற்றிக்வகாள்ள என்ன வெை்ைப்பை மவண்்டும்?
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டக்வயோப்பங்க்ள்

          
மன்றத் தமைவர்       மததி (மாமா/ந்ாந்ா/வவவவ)    

          
உப தமைவர் கை்வி       மததி (மாமா/ந்ாந்ா/வவவவ)   

          
உப தமைவர் உறுப்பினர் மெர்க்மக                       மததி (மாமா/ந்ாந்ா/வவவவ)   

          
உப தமைவர் மக்கள் வதாைர்பு                    மததி (மாமா/ந்ாந்ா/வவவவ)   

          
மன்றெ் வெைைாளர்       மததி (மாமா/ந்ாந்ா/வவவவ)    

          
மன்றப் வபாருளாளர்                      மததி (மாமா/ந்ாந்ா/வவவவ)    

          
அமவக் காவைர்       மததி (மாமா/ந்ாந்ா/வவவவ)   

          
வென்ற ஆண்்டின் மன்றத் தமைவர்                    மததி (மாமா/ந்ாந்ா/வவவவ)   

          
மன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பங்கு     மததி (மாமா/ந்ாந்ா/வவவவ)    

          
மன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பங்கு     மததி (மாமா/ந்ாந்ா/வவவவ)   

          
மன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பங்கு     மததி (மாமா/ந்ாந்ா/வவவவ)   



பக்கம் 10 / 12

பின்னிடண்ப்பு A
பசயல்	வனக	ப்ணித்தாள்

மன்ற வவற்றித் திை்ைத்திை் பணிைாற்றும்மபாது எதிர்வகாள்ளும் ஏமதனும் வெைை் வமகமை 
எழுதி மவப்பதற்கு இந்்தப் பணித்தாமளப் பைன்படுத்தவும். 

குறிப்புகள்

குறிப்புகள்

குறிப்புகள்

குறிப்புகள்

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி   
(மாமா/நாநா/
வவவவ)

         

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி   
(மாமா/நாநா/
வவவவ)

         

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி 
(மாமா/நாநா/
வவவவ)

         

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி   
(மாமா/நாநா/ 
வவவவ)
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பின்னிடண்ப்பு A
பசயல்	வனக	ப்ணித்தாள்

மன்ற வவற்றித் திை்ைத்திை் பணிைாற்றும்மபாது எதிர்வகாள்ளும் ஏமதனும் வெைை் வமகமை 
எழுதி மவப்பதற்கு இந்்தப் பணித்தாமளப் பைன்படுத்தவும். 

குறிப்புகள்

குறிப்புகள்

குறிப்புகள்

குறிப்புகள்

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி   
(மாமா/நாநா/
வவவவ)

         

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி   
(மாமா/நாநா/
வவவவ)

         

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி 
(மாமா/நாநா/
வவவவ)

         

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி   
(மாமா/நாநா/ 
வவவவ)

         



பக்கம் 12 / 12

பின்னிடண்ப்பு A
பசயல்	வனக	ப்ணித்தாள்

மன்ற வவற்றித் திை்ைத்திை் பணிைாற்றும்மபாது எதிர்வகாள்ளும் ஏமதனும் வெைை் வமகமை 
எழுதி மவப்பதற்கு இந்்தப் பணித்தாமளப் பைன்படுத்தவும். 

குறிப்புகள்

குறிப்புகள்

குறிப்புகள்

குறிப்புகள்

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி   
(மாமா/நாநா/
வவவவ)

         

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி   
(மாமா/நாநா/
வவவவ)

         

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி 
(மாமா/நாநா/
வவவவ)

         

பேயை் வலக DCP குறிக்சகாள் பபாறுப்புள்ள தரப்பு

முடிவுத் சததி   
(மாமா/நாநா/ 
வவவவ)
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