
மனற வெறறித திடடம 1 

 

 
  

 
 

  
  

 

  
   

மன் ற தெற் றித் திட் டம் 

மன் ற எண் _________________________________ 

அணித் ததொகுப் பு 
மன் ற வெயற் குழுவின் உறுப் பினர் களைப் வபயரிடுங் கை் (அளனத் து ஏழு அதிகாரிகளும் , வென் ற ஆண் டின் 
தளைெரும் ): 

முக் கிய மதிப் புகள் 
Toastmasters International-இன் முக் கிய மதிப் புகை் நேர் ளம, மரியாளத, நெளெ மற் றும் சிறப் பு. இே் த மதிப் புகை் 
நிறுெனத் திற் குை் அளனத் து மட் டங் களிலும் எடுக் கப் படும் ஒெ் வொரு முடிவிலும் ஆதாரப் புை் ளிகைாக 
இளணக் கப் பட நெண் டும் . Toastmasters-in முக் கிய மதிப் புகை் நிறுெனத் தின் வெயை் பாடுகை் , திட் டமிடை் மற் றும் 
எதிர் காைத் ளத கற் பளன வெய் தை் மற் றும் மதிப் பீடு வெய் ெதற் கான ெழிமுளறளய ெழங் குகின் றன. 

மன் றெ் வெயற் குழுவின் முக் கிய மதிப் புகை் என் ன? 

அணி இயக் கக் தகொள் கககள் 
மன் ற வெயற் குழுவின் வகாை் ளககை் என் ன? (இே் தக் வகாை் ளககளிை் ேம் பிக் ளக, பாதுகாப் பான கற் றை் , 
கூட் டுெ் வெயை் பாடு நபான் றளெ உை் ைடக் கப் படைாம் .) 
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சொத் தியமொன தகடகள் 
திட் டமிடும் ெமயம் மன் றெ் வெயற் குழு எே் த விதமானத் தளடகளை கருத் திை் வகாை் ைநெண் டும் ? (எடுத் துக் காட் டாக 
இே் தத் தளடகளிை் தனிப் பட் ட அர் ப் பணிப் புககளுடன் முரண் படுெது உை் ைடக் கப் படைாம் ) 

கூட் ட தெறிமுகறகள் 
வபாதுவிை் , மன் றெ் வெயற் குழு பணிகளை எெ் ொறு வெயை் படுத் துகிறது? (எடுத் துக் காட் டாக, எெ் ெைவு காைத் திற் கு 
ஒரு மளற ெே் திப் பது அை் ைது அளழப் பது, கூட் ட வெயை் பாடுகை் என் ன, நபான் றெற் ளறக் கருதவும் ) 

குழு ஊடொடுதல் கள் மற் றும் ெடத் கத விதிமுகறகள் 
தீர் மானங் கை் எெ் ொறு எடுக் கப் படும் ? 

மன் றெ் வெயற் குழுவின் வதாடர் பாடை் முளற எதுொக இருக் கும் ? முதை் விருப் பம் , இரண் டாம் விருப் பம் மற் றும் 
அடுத் தெற் ளற நிர் ணயிக் கவும் . 

2 இங் கு தளைெர் கை் உருொக் கப் படுகிறார் கை் 



 
  

 
 

 

 

 

 

வதாடர் பாடை் அைவுருகை் என் னொக இருக் கும் ? (அைவுருகளிை் மன் றெ் வெயற் குழு வதாளைநபசி அை் ைது 
மின் னஞ் ெை் ெழியாகத் வதாடர் பாடுொர் கை் என் பது உை் ைடக் கப் படைாம் .) கூட் டங் கை் எெ் ெைவு நேரம் நீட் டிக் கும் ? 
வெயற் குழு உறுப் பினர் கை் ஒருெருடன் ஒருெர் மற் றும் பகுதி இயக் குனருடன் எெ் ெைவு காைத் திற் கு ஒரு முளற 
வதாடர் பாடுொர் கை் ? 

மன் றெ் வெயற் குழு கருத் து நெறுபாடுகளை எெ் ொறு தீர் க் கும் ? 

மன் றெ் வெயற் குழு உறுப் பினர் கை் ஒருெருக் வகாருெர் எெ் ொறு ஆதரெளிப் பார் கை் ? 

மன் றெ் வெயற் குழு தன் கடளமகளுக் கு எெ் ொறு வபாறுப் நபற் கும் ? 

மன் றெ் வெயற் குழு மற் றும் ஆதரெளிக் கும் உறுப் பினர் கை் அெர் களின் முயற் சிகளுக் கு எெ் ொறு 
அங் கீகரிக் கப் படுொர் கை் ? 
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ததொடக் கப் புள் ளி 
உங்கை் மன்றத்தின் உறுப்பினர்கள் தளம் என் ன? ___________________ 

தகுதிகாண் ததவை 
அங் கீகாரம் வபறுெளதக் கருத் திை் வகாை் ை, உங் கை் மன் றத் திை் 20 உறுப் பினர் கை் அை் ைது ஐே் து புதிய 
உறுப்பினர்களின் நிகர வளர் ச் சி இருக் கநெண் டும் . 

ஜூன் 30 அன் று உங் கை் மன் றத் தின் உறுப் பினர் கை் எண் ணிக் ளக இைக் கு என் ன?  _______________ 

ஜூன் 30 க் குை் உங் கை் மன் றத் தின் நிகர உறுப் பினர் ெைர் ெ் சி இைக் கு என் ன? _______________ 

அவையதைண் டிய குறிக் தகாள் கள் 

சொதகன ஈடடிய அஙகீகொரம 

10 இை் ஐே் து இைக் குகளை அளடதை் நமன்ளமமிகு மன்றம் 

10 இை் ஏழு இைக் குகளை அளடதை் நதர் வுறு நமன் ளமமிகு மன் றம் 

10 இை் ஒன் பது இைக் குகளை அளடதை் தளைெரின் நமன் ளமமிகு மன் றம் 

10 இைக் குகளிை் எெ் ெைவு இைக் குகளை அளடெது உங் கை் மன் றத் தின் குறிக் நகாை் ? _________________ 

கல் வி: இலக் குகள் 1 இலிருெ் து 6 

1. ோன் கு நிளை 1 விருதுகை் அளடயப் பட் டன 

2. இரண் டு நிளை 2 விருதுகை் அளடயப் பட் டன 

3. நமலும் இரண் டு நிளை 2 விருதுகை் அளடயப் பட் டன 

4. இரண் டு நிளை 3 விருதுகை் அளடயப் பட் டன 

5. ஒரு நிளை 4, நிளை 5 அை் ைது DTM விருது அளடயப் பட் டது 

6. நமலும் ஒரு நிளை 4, நிளை 5 அை் ைது DTM விருது அளடயப் பட் டது 

் ் ் ் ் ் ் 



 
 

 

 

 

சூழ் நிவை பகுப் பாய் வு 
சூழ் நிளை பகுப் பாய் வின் நோக் கம் இப் நபாது உங் கை் மன் றத் தின் நிளைளய மதிப் பிடுெதாகும் . உங் கை் மன் றம் 
எங் குை் ைது என் பளத அளடயாைம் கண் டவுடன் மட் டுநம அது எங் கு வெை் ை நெண் டும் என் பளத நீங் கை் திட் டமிட 

.முடியும் 

கை் வி இைக் குகை் வதாடர் பாக உங் கை் மன் றத் தின் தற் நபாளதய நிளைளமளயெ் சீராய் வு வெய் யவும் . 

கை் வித் திட் டத் திை் மன் ற உறுப் பினர் களின் தற் நபாளதய நிளை என் ன? கை் வி விருது வபற நெண் டியெர் யார் ? 

கை் வித் திட் டத் தின் மூைம் உறுப் பினர் கை் முன் நனற எெ் ெைவு ஊக் கத் துடன் உை் ைனர் ? 

வெயை் திட் டங் களை நிளறவுவெய் ய முடியாமை் உறுப் பினர் களை என் ன தளடகை் தடுக் கின் றன? 

கை் வித் திட் டம் உறுப் பினர் களுக் கு எெ் ெைவு பரிெ் ெயமானது? 

உங் கை் மன் றம் கை் வித் திட் டத் ளத எெ் ொறு விைம் பரப் படுத் துகிறது? 

:புகை்கூடுதை் குறிப ் 
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கை் விச் சசயை் திை் ைம் 
சூழ் நிளை பகுப் பாய் விை் அளடயாைம் காணப் பட் ட நதளெகளைப் பூர் த் தி வெய் ய உங் கை் மன் றம் எடுக் கும் 
ேடெடிக் ளககளை அளடயாைம் காணவும் . 

கை் விச் சசயை் 1 
Pathways இை் நிளைகை் 1 மற் றும் 2 ஐ நிளறவு வெய் ய உறுப் பினர் களுக் கு எெ் ொறு உதவுெது என் பளத விெரிக் கவும் . 
குறிப் பாக, என் ன ேடெடிக் ளககை் எடுக் கப் படும் ? இே் தெ் வெயளைக் கை் விெ் வெயை் 1 என குறிப் பிடவும் . 

கை் விச் சசயை் 1 க் கான ைளங் கள் 
உங் கை் மன் றத் திை் அது பயன் படுத் த பை ெைங் கை் உை் ைன - உபகரணங் கை் , வபாருட் கை் , மக் கை் மற் றும் 
ொத் தியமான நிதி. குறிப் பிட் ட இைக் குகளை நிளறநெற் ற குழுக் களை அளமக் கைாம் , குறிப் பாக சிை உறுப் பினர் கை் 
ஆர் ெமாக இருக் கும் நபாது அை் ைது வகாடுக் கப் பட் ட துளறயிை் திறன் களைக் வகாண் டிருக் கும் நபாது. 

கை் விெ் வெயை் 1 ஐ நிளறநெற் ற எே் த உபகரணங் கை் , வபாருட் கை் , நிதி அை் ைது ேபர் கை் -தனிேபர் கை் அை் ைது 
குழுக் கை் பயன் படுத் தப் படைாம் ? 

கை் விச் சசயை் 1 க் கான பணிகள் 
ஒரு திட் டத் ளத உருொக் குெதிை் , ஒெ் வொரு வெயலுக் கும் ஒரு தனிேபளர அை் ைது ஒரு குழுளெ நியமிப் பது 
முக் கியம் . இே் த ெழியிை் , ஒதுக் கப் பட் ட வெயளை நிளறவு வெய் ெதற் குப் வபாறுப் பான தரப் பினர் வபாறுப் நபற் க 

.ெண்டுமந ் 

கை் விெ் வெயை் 1 க் கு யார் வபாறுப் பு? இது ஒரு குழுொக இருே் தாை் , குழுவின் உறுப் பினர் கை் யார் , ஒெ் வொரு ேபரின் 
குறிப் பிட் ட வபாறுப் பு என் ன? 

கை் விச் சசயை் 1 க் கான காை அை் ைைவண 
ஒரு காை அட் டெளணளயத் தீர் மானிப் பது மன் றெ் வெயற் குழுளெ ஒெ் வொரு குறிக் நகாளையும் நோக் கிய 
முன் நனற் றத் ளதக் கண் காணிக் க அனுமதிக் கிறது. காை அட் டெளண ெளரயறுக் கப் பட் டவுடன் , ஒெ் வொரு 
வெயளையும் முடிக் க உங் கை் மன் றம் ெரியான பாளதயிை் உை் ைதா அை் ைது இைக் ளக அளடய மாற் றங் கை் 
வெய் யப் பட நெண் டுமா என் பளதக் குழு அெ் ெப் நபாது சீராய் வு வெய் ய நெண் டும் . 

கை் வி ேடெடிக் ளக 1 எப் நபாது வதாடங் கும் ? 

கை் வி ேடெடிக் ளக 1 எப் நபாது நிளறநெறும் ? 

முன் நனற் றம் எெ் ொறு கண் காணிக் கப் படும் ? 

6 இங் கு தளைெர் கை் உருொக் கப் படுகிறார் கை் 
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கை் விச் சசயை் 2 
உறுப் பினர் களின் நதளெகளை எெ் ொறு நிெர் த் தி வெய் ெது என் பளதக் கெனியுங் கை் , இதனாை் அெர் கை் Pathways 
இை் நிளைகை் 2 மற் றும் 3 ஐ நிளறவு வெய் யமுடியும் . குறிப் பாக, என் ன ேடெடிக் ளககை் எடுக் கப் படும் ? இே் த வெயளை 
கை் விெ் வெயை் 2 என குறிப் பிடவும் . 

கை் விச் சசயை் 1 க் கான ைளங் கள் 
கை் விெ் வெயை் 2 ஐ நிளறநெற் ற உதெ எே் த உபகரணங் கை் , வபாருட் கை் , நிதி அை் ைது ேபர் கை் -தனிேபர் கை் அை் ைது 
குழுக் களைப் பயன் படுத் தைாம் ? 

கை் விச் சசயை் 2 க் கான பணி 
கை் விெ் வெயை் 2 க் கு யார் வபாறுப் பு? இது ஒரு குழுொக இருே் தாை் , குழுவின் உறுப் பினர் கை் யார் , ஒெ் வொரு ேபரின் 
குறிப் பிட் ட வபாறுப் பு என் ன? 

கை் விச் சசயை் 2 க் கான காை அை் ைைவண 
கை் விெ் வெயை் 2 எப் நபாது வதாடங் கும் ? 

கை் விெ் வெயை் 2 எப் நபாது நிளறநெறும் ? 

முன் நனற் றம் எெ் ொறு கண் காணிக் கப் படும் ? 

் ் ் ் 



  
 

 

  
 

   

 

 

கை் விச் சசயை் 3 
உறுப் பினர் களுக் கு DTM விருதுகளைப் வபற அை் ைது Pathways இை் 4 மற் றும் 5 நிளைகளை நிளறவு வெய் ய உதெ 
உங் கை் அணுகுமுளறளய விெரிக் கவும் . குறிப் பாக, என் ன ேடெடிக் ளககை் எடுக் கப் படும் ? இே் த ேடெடிக் ளகளய 
கை் விெ் வெயை் 3 என் று குறிப் பிடவும் . 

கை் விச் சசயை் 3 க் கான ைளங் கள் 
கை் விெ் வெயை் 3 ஐ நிளறநெற் ற உதெ எே் த உபகரணங் கை் , வபாருட் கை் , நிதி அை் ைது ேபர் கை் -தனிேபர் கை் அை் ைது 
குழுக் களைப் பயன் படுத் தைாம் ? 

கை் விச் சசயை் 3 க் கான பணிகள் 
கை் விெ் வெயை் 3 க் கு யார் வபாறுப் பு? இது ஒரு குழுொக இருே் தாை் , குழுவின் உறுப் பினர் கை் யார் , ஒெ் வொரு ேபரின் 
குறிப் பிட் ட வபாறுப் பு என் ன? 

கை் விச் சசயை் 3 க் கான காை அை் ைைவண 
கை் விெ் வெயை் 3 எப் நபாது வதாடங் கும் ? 

கை் விெ் வெயை் 3 எப் நபாது நிளறநெறும் ? 

முன் நனற் றம் எெ் ொறு கண் காணிக் கப் படும் ? 

8 இங் கு தளைெர் கை் உருொக் கப் படுகிறார் கை் 



   

   

 
 

  
 

 

 
 

   
  

 
  

உறுப் பினர் நிகல: இலக் குகள் 7 மற் றும் 8 

7. ோன் கு புதிய, இரட் ளட அை் ைது மீண் டும் நெர் க் கப் பட் ட உறுப் பினர் கை் 

8. நமலும் ோன் கு புதிய, இரட் ளட அை் ைது மீண் டும் நெர் க் கப் பட் ட உறுப் பினர் கை் 

சூழ் நிவை பகுப் பாய் வு 
உறுப் பினர் நிளை பற் றிய உங் கை் மன் றத் தின் தற் நபாளதய சூழளை பகுப் பாய் வு வெய் யுங் கை் . 
தற் நபாளதய உறுப் பினர் நிளை என் ன? ஒெ் வொரு ஆண் டும் ெராெரியாக எத் தளன புதிய உறுப் பினர் கை் உங் கை் 
மன் றத்திை் நெர்கிறார்கை் ? 

உறுப் பினர் இைக் குகளை அளடெதிை் உங் கை் மன் றத் தின் தற் நபாளதய தளடகை் என் ன? 

கூடுதை் குறிப :்புகை் 

உறுப் பினர் தசர் க் வக சசயை் திை் ைம் 
உறுப் பினர் தசர் க் வக சசயை் 1 
உங் கை் மன் றம் ோன் கு புதிய, இரட் ளட அை் ைது மீண் டும் நெர் க் கப் பட் ட உறுப் பினர் களை எெ் ொறு வபறும் என் பளத 
விெரிக் கவும் . குறிப் பாக, என் ன ேடெடிக் ளககை் எடுக் கப் படும் ? இே் த வெயளை உறுப் பினர் நெர் க் ளக வெயை் 1 என 
குறிப் பிடவும் . 

உறுப் பினர் தசர் க் வக சசயை் 1 க் கான ைளங் கள் 
உறுப் பினர் நெர் க் ளக வெயை் 1 ஐ நிளறநெற் ற உதெ எே் த உபகரணங் கை் , வபாருை் கை் , நிதி அை் ைது ேபர் கை் -
தனிேபர் கை் அை் ைது குழுக் களைப் பயன் படுத் தைாம் ? 

மன் ற வெற் றித் திட் டம 9 



   

  

  

 
   

  

  

   

உறுப் பினர் சசர் க் கக சசயல் 1 க் கான பணிகள் 
உறுப் பினர் நெர் க் ளக வெயை் 1 க் கு யார் வபாறுப் பு? இது ஒரு குழுொக இருே் தாை் , குழுவின் உறுப் பினர் கை் யார் , 
ஒெ் வொரு ேபரின் குறிப் பிட் ட வபாறுப் பு என் ன? 

உறுப் பினர் சசர் க் கக சசயல் 1 க் கான கால அட் டவகை 
உறுப் பினர் நெர் க் ளக வெயை் 1 எப் நபாது வதாடங் கும் ? 

உறுப் பினர் நெர் க் ளக வெயை் 1 எப் நபாது நிளறநெறும் ? 

முன் நனற் றம் எெ் ொறு கண் காணிக் கப் படும் ? 

உறுப் பினர் தசர் க் வக சசயை் 2 
உங் கை் மன் றம் ோன் கு புதிய, இரட் ளட அை் ைது மீண் டும் நெர் க் கப் பட் ட உறுப் பினர் களை எெ் ொறு வபறும் என் பளத 
விெரிக் கவும் . குறிப் பாக, என் ன ேடெடிக் ளககை் எடுக் கப் படும் ? இே் த வெயளை உறுப் பினர் நெர் க் ளகெ் வெயை் 2 என 
குறிப் பிடவும் . 

உறுப் பினர் சசர் க் கக சசயல் 2 க் கான வளங் கள் 
உறுப் பினர் நெர் க் ளக வெயை் 2 ஐ நிளறநெற் ற உதெ எே் த உபகரணங் கை் , வபாருட் கை் , நிதி அை் ைது ேபர் கை் -
தனிேபர் கை் அை் ைது குழுக் களைப் பயன் படுத் தைாம் ? 

உறுப் பினர் சசர் க் கக சசயல் 2 க் கான பணிகள் 
உறுப் பினர் நெர் க் ளக வெயை் 2 க் கு யார் வபாறுப் பு? இது ஒரு குழுொக இருே் தாை் , குழுவின் உறுப் பினர் கை் யார் , 
ஒெ் வொரு ேபரின் குறிப் பிட் ட வபாறுப் பு என் ன? 

10 இங் கு தளைெர் கை் உருொக் கப் படுகிறார் கை் 



  

  

உறுப் பினர் சசர் க் கக சசயல் 2 க் கான கால அட் டவகை 
உறுப் பினர் நெர் க் ளக வெயை் 2 எப் நபாது வதாடங் கும் ? 

உறுப் பினர் நெர் க் ளக வெயை் 2 எப் நபாது நிளறநெறும் ? 

முன் நனற் றம் எெ் ொறு கண் காணிக் கப் படும் ? 

மன் ற வெற் றித் திட் டம 11 



12 இஙகு தளைெரகை உருொககபபடுகிறாரகை

  

 

  

 

 

  
  

  

 
 

பயிற் சி: இலக் கு 9 

9. இரண் டு பயிற் சி காைங் களிலும் ஒெ் வொன் றிலும் குளறே் தபட் ெம் ோன் கு மன் ற அதிகாரிகை் பயிற் சி 
வபறுகின் றனர் . 

சூழ் நிவை பகுப் பாய் வு 
பயிற் சி வதாடர் பாக உங் கை் மன் றத் தின் தற் நபாளதய நிளைளமளயெ் சீராய் வு வெய் யவும் . 

தற் நபாளதய பயிற் சி சூழ் நிளை என் ன? ஒெ் வொரு ஆண் டும் ெராெரியாக எத் தளன மன் ற அதிகாரிப் பங் குகளுக் குப் 
பயிற் சி அளிக் கப் படுகிறது? 

உங் கை் மன் றத் தின் பயிற் சி இைக் குகளை அளடெதிை் தற் நபாளதய தளடகை் என் ன? 

கூடுதை் குறிப :்புகை் 

பயிற் சி சசயை் திை் ைம் 
பயிற் சி சசயை் 1 
ஜூன் 1 முதை் ஆகஸ் ட் 31 ெளர ோன் கு மன் ற அதிகாரிப் பங் குகளுக் குப் பயிற் சியளிக் கப் படுெளத உங் கை் மன் றம் 
எெ் ொறு உறுதி வெய் யும் என் பளத விெரிக் கவும் . புதிதாக ொெனம் வெய் யப் பட் ட மன் றங் களுக் கு, பயிற் சி நதளெ 
ெழிகாட் டுதை் களுக் கு இே் தக் ளகநயட் டின் 9 ஆம் பக் கத் திை் நதான் றும் இைக் கு 9 விைக் கப் படத் ளதக் காண் க. 
குறிப் பாக, என் ன ேடெடிக் ளககை் எடுக் கப் படும் ? இே் த வெயளை பயிற் சி வெயை் 1 எனக் குறிப் பிடவும் . 

பயிற் சி சசயை் 1 க் கான ைளங் கள் 
பயிற் சி வெயை் 1 ஐ நிளறநெற் ற உதெ எே் த உபகரணங் கை் , வபாருட் கை் , நிதி அை் ைது ேபர் கை் -தனிேபர் கை் அை் ைது 
குழுக் களைப் பயன் படுத் தைாம் ? 

் ் ் ் ் ் ் 



 

 
 

   
  

 

 

பயிற் சி சசயை் 1 க் கான பணிகள் 
பயிற் சி வெயை் 1 க் கு யார் வபாறுப் பு? இது ஒரு குழுொக இருே் தாை் , குழுவின் உறுப் பினர் கை் யார் , ஒெ் வொரு 
ேபரின் குறிப் பிட் ட வபாறுப் பு என் ன? 

பயிற் சி சசயை் 1 க் கான காை அை் ைைவண 

பயிற் சி வெயை் 1 எப் நபாது வதாடங் கும் ? 

பயிற் சி வெயை் 1 எப் நபாது நிளறநெறும் ? 

முன் நனற் றம் எெ் ொறு கண் காணிக் கப் படும் ? 

பயிற் சி சசயை் 2 
ேெம் பர் 1 முதை் பிப் ரெரி 28 ெளர (அை் ைது லீப் ஆண் டுகளிை் பிப் ரெரி 29) ோன் கு மன் ற அதிகாரிப் பங் குகளுக் குப் 
பயிற் சியளிக் கப் படுெளத உங் கை் மன் றம் எெ் ொறு உறுதி வெய் யும் என் பளத விெரிக் கவும் . புதிதாக ொெனம் 
வெய் யப் பட் ட மன் றங் களுக் கு, பயிற் சி நதளெ ெழிகாட் டுதை் களுக் கு இே் தக் ளகநயட் டின் 9 ஆம் பக் கத் திை் 
நதான் றும் இைக் கு 9 விைக் கப் படத் ளதக் காண் க. குறிப் பாக, என் ன ேடெடிக் ளககை் எடுக் கப் படும் ? இே் தெ் வெயளைப் 
பயிற் சி ேடெடிக் ளக 2 என குறிப் பிடவும் . 

பயிற் சி சசயை் 2 க் கான ைளங் கள் 
பயிற் சி வெயை் 2 ஐ நிளறநெற் ற எே் த உபகரணங் கை் , வபாருட் கை் , நிதி அை் ைது ேபர் கை் -தனிேபர் கை் அை் ைது 
குழுக் கை் பயன் படுத் தப் படைாம் ? 

பயிற் சி சசயை் 2 க் கான பணி 
பயிற் சி வெயை் 2 க் கு யார் வபாறுப் பு? இது ஒரு குழுொக இருே் தாை் , குழுவின் உறுப் பினர் கை் யார் , ஒெ் வொரு 
ேபரின் குறிப் பிட் ட வபாறுப் பு என் ன? 

மன் ற வெற் றித் திட் டம 13 



14 இஙகு தளைெரகை உருொககபபடுகிறாரகை

பயிற் சி சசயை் 2 க் கான காை அை் ைைவண 

பயிற் சி வெயை் 2 எப் நபாது வதாடங் கும் ? 

பயிற் சி வெயை் 2 எப் நபாது நிளறநெறும் ? 

முன் நனற் றம் எெ் ொறு கண் காணிக் கப் படும் ? 

் ் ் ் ் ் ் 
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நிர் ெொகம் : இலக் கு 10 

10. ஒரு காைத் திற் கு எட் டு உறுப் பினர் களின் வபயர் களுடன் (அெர் களிை் குளறே் தது மூன் று நபர் புதுப் பிக் கும் 

உறுப் பினர் கைாக இருக் க நெண் டும் ) உறுப் பினர் கட் டணத் ளதெ் ெரியான நேரத் திை் வெலுத் துதை் மற் றும் ஒரு 
மன் ற அதிகாரிப் பட் டியளை ெரியான நேரத் திை் ெமர் ப் பித் தை் 

சூழ் நிவை பகுப் பாய் வு 
நிர் ொகம் வதாடர் பாக உங் கை் மன் றத் திை் தற் நபாளதய நிளைளமளய சீராய் வு வெய் யவும் . 

உங் கை் மன் றத் தின் நிர் ொக இைக் குகளை அளடெதிை் தற் நபாளதய தளடகை் என் ன? 

கூடுதை் குறிப :்புகை் 

நிர் ைாகச் சசயை் திை் ைம் 
நிர் ைாகச் சசயை் 1 
தற் நபாளதய உறுப் பினர் களின் கட் டண காைத் திற் கு (அக் நடாபர் 1 அை் ைது அதற் கு முன் னர் அை் ைது ஏப் ரை் 1 அை் ைது 
அதற் கு முன் னர் ) எட் டு உறுப் பினர் களின் வபயர் களுடன் (குளறே் தது மூன் று நபர் உறுப் பினர் கை் புதுப் பிப் பு 
உறுப் பினராக இருக் க நெண் டும் ) உறுப் பினர் கட் டணம் உைகத் தளைளமயகத் தாை் வபறப் படுெளத உங் கை் மன் றம் 
எெ் ொறு உறுதி வெய் யும் என் பளத விெரிக் கவும் . குறிப் பாக, என் ன ேடெடிக் ளககை் எடுக் கப் படும் ? இே் த வெயளை 
நிர் ொகெ் வெயை் 1 எனக் குறிப் பிடவும் . 

நிர் ைாகச் சசயை் 1 க் கான ைளங் கள் 

நிர் ொகெ் வெயை் 1 ஐ நிளறநெற் ற எே் த உபகரணங் கை் , வபாருட் கை் , நிதி அை் ைது ேபர் கை் -தனிேபர் கை் அை் ைது 
குழுக் களைப் பயன் படுத் தைாம் ? 

் ் ் ் 
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நிர் ைாகச் சசயை் 1 க் கான பணிகள் 
நிர் ொகெ் வெயை் 1 க் கு யார் வபாறுப் பு? இது ஒரு குழுொக இருே் தாை் , குழுவின் உறுப் பினர் கை் யார் , ஒெ் வொரு 
ேபரின் குறிப் பிட் ட வபாறுப் பு என் ன? 

நிர் ைாகச் சசயை் 1 க் கான காை அை் ைைவண 
நிர் ொகெ் வெயை் 1 எப் நபாது வதாடங் கும் ? 

நிர் ொகெ் வெயை் 1 எப் நபாது நிளறநெறும் ? 

முன் நனற் றம் எெ் ொறு கண் காணிக் கப் படும் ? 

நிர் ைாகச் சசயை் 2 
ஜூன் 30 மற் றும் / அை் ைது டிசம் பர் 31 அை் ைது அதற் கு முன் னர் உைக தளைளமயகம் ஒரு மன் ற அதிகாரிப் 
பட் டியளைப் வபறுெளத உங் கை் மன் றம் எெ் ொறு உறுதி வெய் யும் என் பளத விெரிக் கவும் (மன் றம் அளரயாண் டுக் கு 
ஒரு முளற நதர் ே் வதடுக் கப் பட் டாை் ). குறிப் பாக, என் ன ேடெடிக் ளககை் எடுக் கப் படும் ? இே் த வெயளை நிர் ொகெ் 
வெயை் 2 எனக் குறிப் பிடவும் . 

நிர் ைாகச் சசயை் 2 க் கான ைளங் கள் 
நிர் ொகெ் வெயை் 2 ஐ நிளறநெற் ற எே் த உபகரணங் கை் , வபாருட் கை் , நிதி அை் ைது ேபர் கை் -தனிேபர் கை் அை் ைது 
குழுக் கை் பயன் படுத் தப் படைாம் ? 

நிர் ைாகச் சசயை் 2 க் கான பணிகள் 
நிர் ொகெ் வெயை் 2 க் கு யார் வபாறுப் பு? இது ஒரு குழுொக இருே் தாை் , குழுவின் உறுப் பினர் கை் யார் , ஒெ் வொரு 
ேபரின் குறிப் பிட் ட வபாறுப் பு என் ன? 

் ் ் ் ் ் ் 



 

 

நிர் ைாகச் சசயை் 2 க் கான காை அை் ைைவண 
நிர் ொகெ் வெயை் 2 எப் நபாது வதாடங் கும் ? 

நிர் ொகெ் வெயை் 2 எப் நபாது நிளறநெறும் ? 

முன் நனற் றம் எெ் ொறு கண் காணிக் கப் படும் ? 
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ககதயொப் பங் கள் 

தளைெர் 

உபதளைெர் கை் வி 

உபதளைெர் உறுப் பினர் நெர் க் ளக 

உபதளைெர் மக் கை் வதாடர் பு 

வெயைாைர் 

வபாருைாைர் 

அளெக் காெைர் 

வென் ற ஆண் டின் தளைெர் 

மன் ற உறுப் பினர் மற் றும் பங் கு 

மன் ற உறுப் பினர் மற் றும் பங் கு 

மன் ற உறுப் பினர் மற் றும் பங் கு 

நததி 

நததி 

நததி 

நததி 

நததி 

நததி 

நததி 

நததி 

நததி 

நததி 

நததி 

18 இங் கு தளைெர் கை் உருொக் கப் படுகிறார் கை் 
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மமன் கமமிகு மன் றத் திட் ட இலக் குகள் 

Toastmaster ஆண் டு: ______________________________ 

தகுதிகொண் மதகெகள் 

அங் கீகாரத் திற் கு கருதப் படுெதற் கு, உங் கை் மன் றத் திை் 20 உறுப் பினர் கை் இருக் க நெண் டும் அை் ைது ஜூன் 30 ெளர குளறே் தது ஐே் து 
புதிய உறுப் பினர் களின் நிகர ெைர் ெ் சி இருக் க நெண் டும் இடமாற் ற உறுப் பினர் கை் தங் கை் உறுப் பினர் கட் டணம் வெலுத் தி அெர் கை் 
புது மன் றத் திை் ேடப் பு உறுப் பினராக இருக் காத ெளர அெர் கை் எண் ணிக் ளக இே் த வமாத் த உறுப் பினர் எண் ணிக் ளகயிை் அடங் காது. 
கட் டணம் வெலுத் திய பிறகு அெர் கை் புதுப் பிக் கும் உறுப் பினராக கருதப் படுொர் கை் . 

அகடயமெண் டிய குறிக் மகொள் கள் 
ஒரு ெருடத் திை் உங் கை் மன் றம் அளடய முயற் சிக் க நெண் டிய குறிக் நகாை் கை் பின் ெருமாறு: 

மமனகமமிகு மனறத திடடம இலககுகள 

கை் வி பயிற் சி 

1. ோன் கு நிளை 1 விருதுகை் அளடயப் பட் டன 

2. இரண் டு நிளை 2 விருதுகை் அளடயப் பட் டன 

3. நமலும் இரண் டு நிளை 2 விருதுகை் அளடயப் பட் டன 

4. இரண் டு நிளை 3 விருதுகை் அளடயப் பட் டன 

5. ஒரு நிளை 4, நிளை 5 அை் ைது DTM விருது அளடயப் பட் டது 

6. நமலும் ஒரு நிளை 4, நிளை 5 அை் ைது DTM விருது அளடயப் பட் டது 

உறுப் பினர் 
7. ோன் கு புதிய, இரட் ளட அை் ைது மீண் டும் நெர் க் கப் பட் ட உறுப் பினர் கை் 

8. நமலும் ோன் கு புதிய, இரட் ளட அை் ைது மீண் டும் நெர் க் கப் பட் ட 

9. இரண் டு பயிற் சி காைத் தின் நபாதும் பயிற் சியளிக் கப் பட் ட குளறே் தது 
ோன் கு மன் ற அதிகாரிப் பங் குகை் 

நிர் ைாகம் 

10. ஒரு காைத் திற் கு எட் டு உறுப் பினர் களின் வபயர் களுடன் (அெர் களிை் 
குளறே் தது மூன் று நபர் புதுப் பிக் கும் உறுப் பினர் கைாக இருக் க 
நெண் டும் ) உறுப் பினர் கட் டணத் ளதெ் ெரியான நேரத் திை் வெலுத் துதை் 
மற் றும் ஒரு மன் ற அதிகாரிப் பட் டியளை ெரியான நேரத் திை் 
ெமர்ப ் தை ் பித ் 

உறுப்பினர்கை் 

அங் கீகொரம் 
உங ் மன்றம ்் கை ் தகுதிகாண் ததவைவயப 

அங் கீகாரத் திற் கு தகுதியுளடயது: 
பூர் த் திசசய் து, பின் ெருெனெற் ளறயும் வெய் யும் நபாது, அது ஆண் டு இறுதியிை் நமன் ளமமிகு மன் ற 

் 
்

்
் 

சாதவன ஈைடிய அஙகீகாரம 

10 இை் ஐே் து இைக் குகளை அளடதை் நமன்ளமமிகு மன்றம் 

10 இை் ஏழு இைக் குகளை அளடதை் நதர் வுறு நமன் ளமமிகு மன் றம் 

10 இை் ஒன் பது இைக் குகளை அளடதை் தளைெரின் நமன் ளமமிகு மன் றம் 

உங் கை் முன் நனற் றத் ளத இங் நக கண் காணிக் கவும் www.toastmasters.org/DistinguishedPerformanceReports. 

http://www.toastmasters.org/DistinguishedPerformanceReports
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மன் ற ெளங் கள் 

உறுப்பினர் விண ்் ணப்பம www.toastmasters.org/MembershipApps 

Moments of Truth (உருப் படி 290, ஆங் கிைத் திை் மட் டும் ) www.toastmasters.org/MomentsOfTruth 

Success 101 (உருப் படி 1622, ஆங் கிைத் திை் மட் டும் ) www.toastmasters.org/Success-101 

Brand Portal (பிராண் ட் இளணய முகப் பு) www.toastmasters.org/BrandPortal 

Master Your Meetings (உருப் படி 1312, ஆங் கிைத் திை் மட் டும் ) www.toastmasters.org/1312 

Membership Growth (உருப் படி 1159, ஆங் கிைத் திை் மட் டும் ) www.toastmasters.org/1159 

Put on a Good Show (உருப் படி 220, ஆங் கிைத் திை் மட் டும் ) www.toastmasters.org/220 

Finding New Members for Your Club 
(உருப் படி 291, ஆங் கிைத் திை் மட் டும் ) www.toastmasters.org/291 

நமன் ளமமிகு மன் றத் திட் டம் பற் றிய நகை் விகை் membership@toastmasters.org 

மன் ற அதிகாரிகை் பற் றிய நகை் விகை் clubofficers@toastmasters.org 

மாெட் ட வதாடர் புகை் , உங் கை் மன் றத் தின் பகுதி 
இயக் குேர் மற் றும் மாெட் ட ெளைத் தைங் களின் 
பட் டியளைக் கண் டறிதை் www.toastmasters.org/DistrictWebsites 

Toastmaster இதழ் www.toastmasters.org/Magazine 

் ் ் ் ் ் ் 

http://www.toastmasters.org/membershipapps
https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=290
http://www.toastmasters.org/success-101
https://www.toastmasters.org/resources/brand-portal
http://www.toastmasters.org/1312
http://www.toastmasters.org/1159
http://www.toastmasters.org/220
www.toastmasters.org/291
mailto:membership%40toastmasters.org?subject=Questions%20about%20the%20Distinguished%20Club%20Program
mailto:clubofficers%40toastmasters.org?subject=
http://www.toastmasters.org/districtwebsites
http://www.toastmasters.org/magazine
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