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தமிழ் சமூக மமயம்

செயற்திட்ட 
செயற்குழு சுட்டுகை 
விதிமுகறைள்

பின்னணி அ.  தமிழ் சமூக மமயம் (த.ச.மம) 2019 இல் ஒரு இலாப ந�ாக்கற்ற 
அமமப்பாக �ிறுவப்பட்டு டிசம்பர் 2021இல் அறத்்தாண்டு 
�ிமலயமாகப் பதிவு ்பற்றது. 

ஆ.  த.ச.மமயின் ந�ாக்கம் வடகிழக்கு ஸ்கார்பநரா, ஒன்டாரிநயாவில் 
உடற்பயிற்சி கூடம், கமலயரங்கம், �டனம் மற்றும் 
பல்பயன்பாட்டுக்கான ஆற்றுமக அமறகள், நூலகம், காப்பகம், 
அருங்காட்சியகம் உள்ளிட்ட பல் பயன்பாட்டு ்பாழுதுநபாக்கு 
மற்றும் பண்பாட்டு மமயத்மத �ிறுவி, �ிர்வகித்துப் பராமரித்து 
தமிழ்க் குமுகத்தினர் மற்றும் ்பாது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக 
வழங்குவதாகும். (இனி “சமூக மமயம்” அல்லது “மமயம்” என்று 
குறிப்பிடப்படுகிறது)

இ.  த.ச.மம தற்நபாது ்சயற்திட்டத்தின் வடிவமமப்புக்கு மு�்மதய 
கட்டத்தில் உள்ளது, கட்டுமானம் 2024ம் ஆண்டின் முதல் 
காலாண்டில் ்தாடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கட்டுமானம் 
்தாடங்குவதற்கு முன், திட்ட நமலாண்மம, ்தாழில்முமற 
நசமவகள், கட்டடவியல் நசமவகள் ்தாடர்பான ்சலவுகமள 
த.ச.மம எதிர்்காள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஈ.  த.ச.மம ்ராரன்நரா மா�கருடன் மமயம் அமமயப்நபாகும் 
காணிக்கான (இனி “்சாத்து” என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) 
குத்தமக ஒப்ப�்த்மான்மற 15 ்பப்ரவரி 2022 அன்று எட்டியது. 
த.ச.மம இ�்த மமயத்திற்கான உரிமமமயப் நபணும். இ�்த 
்சயற்திட்டம் 311 ஸ்்றய்ன்ஸ் வதீி, ஸ்கார்பநராவில் அமமயும். 
கட்டுமானத்மதயும் எதிர்கால ்சயற்பாடுகமளயும் த.ச.மம 
குத்தமக ஒப்ப�்தத்திற்கமமய முன்்னடுக்க நவண்டும்.

உ.  கனடாவில் முதலிடல் உட்கட்டுமானத் திட்டத்தின் பண்பாடு மற்றும் 
குமுக ஒழுக்கின் ஊடாக த.ச.மம இருதரப்பு அரச �ிதியுதவிக்கு 
விண்ணப்பித்து அதில் ்வற்றியும் ்பற்றுள்ளது. த.ச.மம 28 
்பப்ரவரி 2022 அன்று ஒன்டாரிநயா மாகாணத்துடன் �ிதிப் 
பரிமாற்ற ஒப்ப�்தத்தில் மக்யழுத்திட்டது. இ�்த ஒப்ப�்தம் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட �ிதிமய த.ச.மம எவ்வாறு ்பறலாம் 
மற்றும் பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கான விதிமுமறகமளயும் 
�ிப�்தமனகமளயும் வமரயறுக்கிறது.

ஊ.   த.ச.மம ஒரு தன்னார்வ இயக்கு�ர் சமபயால் ஆளுமம 
்சய்யப்படுவதால், அது ்சயற்திட்ட வழங்கலில் உதவ்வன 
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முரண்பாடுகள்.
அ.  இ�்தச் சுட்டுமக விதிமுமறகளுக்கும் த.ச.மமயின் கூட்டிமணவுப் 

பதிவு ஆவணங்களுக்கும் இமடயில் முரண்பாடுகள் 
காணப்படும்விடத்து, கூட்டிமணவுப் பதிவு ஆவணங்கநள 
நமலாளுமக ்சய்யும்.

ஆ.  இ�்தச் சுட்டுமக விதிமுமறகளுக்கும் ்ராரன்நரா 
மா�கருடனான குத்தமக ஒப்ப�்தத்திற்கும் இமடயில் 
முரண்பாடுகள் காணப்படும்விடத்து, குத்தமக ஒப்ப�்தநம 
நமலாளுமக ்சய்யும்.

இ.  இ�்தச் சுட்டுமக விதிமுமறகளுக்கும் ஒன்டாரிநயா 
மாகாணத்துடனான �ிதிப் பரிமாற்ற ஒப்ப�்தத்திற்கும் இமடயில் 
முரண்பாடுகள் காணப்படும்விடத்து, �ிதிப் பரிமாற்ற ஒப்ப�்தநம 
நமலாளுமக ்சய்யும்.

திருத்தங்கள். 
இ�்தச் சுட்டுமக விதிமுமறகள் த.ச.மம இயக்குனர் சமபயின் 
அனுமதியுடநனநய திருத்தப்படநவா, நமலும் நசர்க்கப்படநவா, 
அல்லது மாற்றப்படநவா முடியும்.

பணிப்பாணண.
இ�்த சுட்டுமக விதிமுமறகளில் நமலும் குறிப்பாக 
வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, த.ச.மமயின் இயக்கு�ர் சமபயின் 
சார்பாக தமிழ் சமூக மமயத்தின் கணக்குமவப்பு, ்சயற்திட்ட 
நமலாண்மம, வடிவமமப்பு, கட்டுமானம் ஆகியவிடயங்களின் 
ஒருங்கிமணப்பில் பங்்கடுக்கநவ ்சயற்திட்ட ்சயற்குழு 
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உறுப்புரிணை.

்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவில் உள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 
த.ச.மம இயக்கு�ர் சமபயால் தீர்மானிக்கப்படும்.

காலவணர.

்சயற்திட்ட ்சயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கு, ்சயற்திட்டம் 

்தாழில்முமற கணக்கியல் மற்றும் கணக்குமவப்புச் 
நசமவகமள பணஞ்்சலுத்திப் ்பற்றுள்ளது.

எ.  த.ச.மம ஒரு தன்னார்வ இயக்கு�ர் சமபயால் ஆளுமம 
்சய்யப்படுவதால், அது ்சயற்திட்ட வழங்கலில் உதவ்வன 
்தாழில்முமற ்சயற்திட்ட நமலாண்மம நசமவமய 
பணஞ்்சலுத்திப் ்பற்றுள்ளது.

ஏ.  த.ச.மம இயக்குனர் சமபக்கு அறிக்மக அளிக்கும் ்சயற்திட்ட 
்சயற்குழுவிற்கான சுட்டுமக விதிமுமறகமள �ிறுவ த.ச.மம 
விரும்புகிறது. இச்்சயற்குழு ்சயற்திட்ட ஆநலாசகர்கமள 
நமற்பார்மவ்சய்வநதாடு, வடிவமமப்பு மற்றும் கட்டுமானம் 
சார்�்து ்சயற்திட்டத்தின் வழங்கலுக்குப் ்பாறுப்பாக இருக்கும்.

சபொருள்விளை்ைம்

பணிப்பொகணயும் 
உறுப்புரிகமயும்
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கணிசமான �ிமறமவ அமடயத் நதமவயானதற்கு சமமான 
காலத்திற்கு நசமவ ்சய்ய உரிமம உண்டு.

ைாற்றங்கள்.
த.ச.மம இயக்கு�ர் சமப உறுப்பினர்கள் எ�்த ந�ரத்திலும் தம்மால் 
உறுப்பினராக முன்்மாழியப்பட்டவர்கமள மாற்றிக்்காள்ளலாம், 
இருப்பினும் திட்டத்தின் �ீண்டகால தன்மமமய கருத்தி்லடுக்கும் 
வமகயில்:

அ.  உறுப்பினர்கள் அடிக்கடி மாற்றப்படுவமதக் குமறக்க அவர்கள் 
�ியாயமான முயற்சிகமள நமற்்காள்வார்கள்

ஆ.  மாற்று உறுப்பினர்கள் ்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவின் 
்சயற்பாடுகமள விமரவாகப் புரி�்து்காள்வதற்கு �ியாயமான 
முயற்சிகமள அவர்கள் நமற்்காள்வார்கள், நமலும்

இ.  அவர்கள் ஒரு உறுப்பினமர மாற்ற உத்நதசிக்கும் பட்சத்தில், 
மாற்றத்மத எளிதாக்கும் ந�ாக்குடன், மாற்று உறுப்பினமர 
்சயற்திட்ட ்சயற்குழுக் கூட்டங்களில் வாக்குரிமமயற்ற 
பார்மவயாளராக பங்நகற்க அமழக்கலாம்.

தணலணை.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவின் தமலவர் த.ச.மம இயக்கு�ர் சமபயால் 
�ியமிக்கப்படுவார்.

வடிவணைப்பு ஒப்புதல்.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழு, பின்வருவனவற்றிற்கு உட்பட்டு, தமிழ் 
சமூக மமயத்தின் வடிவமமப்பு குறித்து மதிப்பாய்வு ்சய்து 
பரி�்துமரகமள வழங்கும்:

அ.  ் சயற்திட்ட ்சயற்குழு, தமிழ் சமூக மமயத்தின் கட்டிட 
்சயற்திட்டம் மற்றும் உட்புற ்வளிகளின் அமமப்புப் பற்றி 
முடி்வடுப்பதற்நகா இறுதிப் பரி�்துமரகமள வழங்குவதற்நகா 
முன்னர், பயன்படுத்துனர் ்சயற்குழுவிடம் (கீநழ உள்ள 
்பாதுவிதி 5-ன் படி அமமக்கப்பட்டது) கருத்துகமளக் 
நகாருவநதாடு அத்தமகய கருத்துக்கமள வழங்குவதற்கான 
�ியாயமான வாய்ப்மபயும் வழங்கும். அத்தமகய கருத்துகமளப் 
்பறுவதற்காக, ்சயற்திட்ட ்சயற்குழு குறிப்பிட்ட நகள்விகமள 
பயன்படுத்துனர் ்சயற்குழுவிற்கு அனுப்பி அ�்தக் 
நகள்விகளுக்கான பயன்படுத்துனர் ்சயற்குழுவின் பதில்கமள 
�ியாயமான முமறயில் பரிசீலிக்கும்

ஆ.  தமிழ் சமூக மமயத்தின் உள்ளக வடிவமமப்பு ்தாடர்பான 
்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவின் அமனத்து முடிவுகளும் 
பயன்படுத்துனர் ்சயற்குழுவின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்நட 
எடுக்கப்படும், மற்றும்

இ.  வடிவமமப்மப மதிப்பிடுவதில், திட்டத்திற்காக முன்்மாழியப்பட்ட 
�ிதிவழங்கல் சார்�்து எழும் எ�்த்வாரு ்சலவனீ 
்�ருக்கடிகமளயும் ்சயற்திட்ட ்சயற்குழு கருத்தில் ்காள்ளும்.

  ் சயற்திட்ட ்சயற்குழு கீநழ தரப்பட்டுள்ளவற்மற ஆற்றுவதன் 
மூலம், ்சயற்திட்டத்தின் வடிவமமப்பு மற்றும் கட்டுமானம் சார்�்து 
திட்ட நமலாண்மம அலுவலகத்தால் ்வளியிடப்படும் எ�்த்வாரு 
்காள்முதல் ஆமண அல்லது ஒற்மறமூல ்காள்முதல் உத்தி, 

03 சபொறுப்புைளும் அதிைொரமும்
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அல்லது - தகவலுக்கான நகாரல், விமலப்புள்ளிக்கான நகாரல், 
ஒப்ப�்தப்புள்ளிக்கான நகாரல், அல்லது விண்ணப்பத்திற்கான 
நகாரல் உள்ளடங்கலாக (கூட்டாக “நகாரல்கள்”) - எ�்த்வாரு 
்காள்முதல் நபாட்டி �மடமுமறக்கும் நமலாண்மம 
அலுவலகத்திற்கு ஆதரவு வழங்கும்.

அ.  எல்லாச் ச�்தர்ப்பங்களிலும் ஆதாய முரண்களுக்கும் 
்பாருத்தமான �ிப�்தமனகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு, 
்பாருத்தமான கட்டிடக் கமலஞர்கள், வடிவமமப்பாளர்கள், 
்பாறியலாளர்கள் மற்றும் ஒப்ப�்ததாரர்கள், (ஒட்டு்மாத்தமாக 
“விற்பமனயாளர்கள்”) உள்ளிட்ட சாத்தியமான நசமவ 
வழங்கு�ர்கள் அல்லது ்பாருள் வழங்கு�ர்கமள 
பரி�்துமரத்தல்.

ஆ.  ் காள்முதல் ஆமணகள் அல்லது நகாரல்களின் கீழ் 
வாங்கப்படும் நசமவகள் அல்லது ்பாருட்களின் ந�ாக்கத்மத 
மதிப்பாய்வு ் சய்தல், கருத்து ் தரிவித்தல் மற்றும் ஒப்புதல் அளித்தல்

இ.  விற்பமனயாளர்களுக்கு ்வளியிடப்படுவதற்கு முன்னராக 
்காள்முதல் ஆமணகள் அல்லது நகாரல்களின் 
விதிமுமறகமள மதிப்பாய்வு ்சய்தல், கருத்து ்தரிவித்தல் 
மற்றும் ஒப்புதல் அளித்தல்

ஈ.  ் காள்முதல் ஆமணகள் அல்லது நகாரல்கள் ்தாடர்பாக 
நமலாண்மம அலுவலகம் விற்பமனயாளர்களுக்கு வழங்க 
உத்நதசித்துள்ள விற்பமனயாளர் நகள்விகளுக்கான 
திருத்தங்கள், விளக்கங்கள் அல்லது பதில்கமள மதிப்பாய்வு 
்சய்தல், கருத்து ்தரிவித்தல் மற்றும் ஒப்புதல் அளித்தல்

உ.  நகாரல்கள்களுக்கான விற்பமனயாளரின் பதில்கமள 
மதிப்பாய்வு ்சய்தல் மற்றும் கருத்து ்தரிவித்தல், மற்றும்

ஊ.   எ�்த்வாரு நகாரலினதும் விமளவு ்தாடர்பாகவும், த.ச.மம 
இயக்கு�ர் சமபக்கு நமலாண்மம அலுவலகம் ்சய்ய 
விரும்பும் பரி�்துமரகமள அத்தமகய பரி�்துமரகள் 
்சய்யப்படுவதற்கு முன்னநரநய மதிப்பாய்வு ்சய்தல், 
கருத்துத் ்தரிவித்தல் மற்றும் ஒப்புதல் அளித்தல்.

நமநல விவரிக்கப்பட்டுள்ள ்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவின் ்பாறுப்புக்கு 
உட்பட்டு, ்காள்முதல் ஆமணகள் அல்லது நகாரல் ஆவணங்கமள 
உருவாக்குதல், நகாரல் ்சயல்முமறகமள ்சயற்படுத்தல், 
விற்பமனயாளர்களுடன் ்தாடர்பாடல், நகாரல்களுக்கான 
விற்பமனயாளர் பதில்கமள மதிப்படீு ்சய்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு 
நமலாண்மம அலுவலகம் ்பாறுப்நபற்கும். இமவ அமனத்மதயும் 
்பாருத்தமான �ிப�்தமனகளுக்கு உட்பட்டுச் ்சயற்படுத்தும்.

ஒப்பந்த ஆலலாசணை.
வடிவமமப்பு மற்றும் கட்டுமானம் ்தாடர்பாக 
விற்பமனயாளர்களுடன் த.ச.மமயால் எட்டப்படும் எ�்த்வாரு 
்பாருள் ஒப்ப�்தங்கள், மற்றும் ஏநதனும் ்பாருள் திருத்தங்கள் 
அல்லது மாற்று உத்தரவுகமள பரிசீலித்து, கருத்து ்தரிவிப்பதன் 
மூலமும் த.ச.மம இயக்கு�ர் சமபயின் ஒப்புதமலப் ்பறுவதன் 
மூலமும் ்சயற்திட்ட ்சயற்குழு நமலாண்மம அலுவலகத்திற்கு 
ஆதரவு வழங்கும்.

த.ச.ணை ஒப்புதல் சசயல்முணற.
்சயற்திட்டத்திற்கு அல்லது அதன் ஏதாவ்தாரு அம்சத்திற்கு 
்பாருத்தமான ்காள்மககளின்படி த.ச.மம இயக்குனர் சமபயின் 
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வழக்கைாை கூட்டங்கள்.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவானது, திட்ட அட்டவமணமயயும் 
மற்றும் ்சயற்திட்டத்தின் �ிமலமயயும் கருத்தி்லடுத்து, 
அடுத்தடுத்த கூட்டங்கமள அதிகமாகநவா அல்லது குமறவாகநவா 
�டத்துவதற்கு முடி்வடுத்தாலன்றி, குமற�்தபட்சம் ஒரு மாதத்திற்கு 
ஒருமுமறயாவது கூடும்.

கூட்டங்கள் நணடசபறுை் இடை்.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழு மாற்று ஒழுங்குகளுக்கு 
ஒப்புக்்காண்டாலன்றி, அமனத்து ச�்திப்புகளும் ்மய்�ிகர் 
தளங்கள் ஊடாக �மட்பறும்.

வருணக.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவின் அமனத்து கூட்டங்களிலும் கல�்து 
்காள்ள அமனத்து உறுப்பினர்களும் �ியாயமான முயற்சிகமள 
நமற்்காள்வார்கள், ஒரு உறுப்பினர் கல�்து ்காள்ள 
முடியாத பட்சத்தில், அவர் ்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவிற்கு தான் 
வரமுடியாமமபற்றி முடி�்தவளவு சீக்கிரமாக அறிவிப்பார்.

04 கூட்டங்ைள்

ஒப்புதல் நதமவப்படின்:

அ.  ஒப்புதலுக்கான எ�்த்வாரு நகாரிக்மகயினதும் ஒரு பகுதியாக 
நதமவயான தகவல்கள் மற்றும் பரி�்துமரகமள வழங்கி 
்சயற்திட்ட ்சயற்குழு த.ச.மம இயக்குனர் சமபக்கு உதவும்

ஆ.  அத்தமகய ஒப்புதல் நகாரப்படும் அல்லது பரிசீலிக்கப்படும் எ�்தக் 
கூட்டத்திலும் ்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவின் பிரதி�ிதிகள் நதான்றி 
பிரதி�ிதித்துவம் ்சய்ய உரிமமயுமடயவர்கள்.

சசயற்திட்ட வரவுசசலவுத் திட்டை்.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழு எல்லா ந�ரங்களிலும் ்சயற்திட்டத்திற்காக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு ்சலவுத் திட்டத்துடன் முரண்படாத 
வமகயில் முடிவுகமள எடுக்கும்.

ைற்றயணவ.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவானது, பகுதி 2.1ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தனது 
பணியாமணயின்படி அவசியமானதாகநவா அல்லது அறிவுறுத்தத் 
தகு�்ததாகநவா கருதும் பிற ்சயல்கமளயும் பிற கடமமகமளயும் 
நமற்்காள்ளும்.

ஒப்புதல் உரிணைகள்.
இ�்த சுட்டுமக விதிமுமறகள் ்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவிற்கு 
ஒப்புதல் அளிக்கும் உரிமமமய வழங்குவதால், ்சயற்திட்ட 
்சயற்குழுவின் ஒப்புதல் ்பறப்படும் வமர த.ச.மம இயக்கு�ர் சமப 
அத்தமகய ஒப்புதலுக்கான உரிமமக்கு உட்பட்ட ்சயற்பாடுகமள 
முன்்னடுக்கநவா ஒப்ப�்தங்கமள எட்டநவா மாட்டாது.

வணரயணறகள்.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழு த.ச.மமயின் முகவர் அல்ல. அதற்கு 
த.ச.மமயின் சார்பில் ஒப்ப�்தங்களில் இமண�்து்காள்ள 
அதிகாரநமா உரிமமநயா இல்மல.
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குணறசவண் வரை்பு.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவின் ்சயற்பாடுகமள �டத்தத் நதமவயான 
்சயற்குழு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக குழுவின் எளிய 
்பரும்பான்மமயாகும்.

நிகழ்ச்சி நிரல்.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவின் தமலவர் ஒவ்்வாரு கூட்டத்திற்கும் ஒரு 
வமரவு �ிகழ்ச்சி �ிரமலத் தயாரித்து, ்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவிற்கு 
அனுப்புவார். ஒவ்்வாரு கூட்டத்தினதும் முதல் �டவடிக்மகயாக, 
உறுப்பினர்களால் ஏற்றுக்்காள்ளப்பட்ட எ�்த மாற்றங்களுக்கும் 
உட்பட்டு, �ிகழ்ச்சி �ிரல் அங்கீகரிக்கப்படும்.

கூட்டக் குறிப்புகள்.
ஒவ்்வாரு கூட்டத்தினதும் குறிப்புகமள பதிவு்சய்ய ்சயற்திட்ட 
்சயற்குழு ஒரு உறுப்பினமரத் நதர்�்்தடுக்கும். ஒவ்்வாரு 
கூட்டத்தினதும் இரண்டாவது �டவடிக்மகயாக, ்சயற்திட்ட 
்சயற்குழுவானது மு�்மதய கூட்டத்தின் குறிப்புகமள 
அங்கீகரிக்கும்.

தணலணை.
�ிகழ்ச்சி �ிரலுக்கு ஏற்ப கூட்டத்மத ஒழுங்காக �டத்துவது 
தமலவரின் ்பாறுப்பு. தமலவர் இல்லாத பட்சத்தில், அ�்தக் 
கூட்டத்மத �டத்துவதற்காக மட்டு்மன ்சயற்திட்ட ்சயற்குழு 
இமடக்காலத் தமலவமரத் நதர்�்்தடுக்கும்.

முடிவுகள்.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவின் அமனத்து முடிவுகளும், ்சயற்திட்ட 
்சயற்குழுவின் கூட்டத்தில் கல�்து ்காண்டவர்கள் அல்லது 
உறுப்பினர்களின் பதிலாட்களால் வழங்கப்படும் ்பரும்பான்மம 
வாக்குகளால் எட்டப்படும். வாக்குச்சம�ிமல ஏற்பட்டால், ்சயற்திட்ட 
்சயற்குழுவின் தமலவருக்கு தீர்மானிக்கும் வாக்குரிமம 
இருக்காது. ்சயற்திட்ட ்சயற்குழுவின் அமனத்து உறுப்பினர்களும் 
மக்யழுத்திட்டு எழுத்துப்பூர்வமாகவும் முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம். 
வாக்குச் சம�ிமல நதான்றும் பட்சத்தில், ்சயற்திட்ட ்சயற்குழு 
முதலில் சிக்கமலத் தீர்க்க �ியாயமான முயற்சிகமள நமற்்காண்டு 
மண்ீடும் வாக்களிப்மப �டத்தும். மண்ீடும் வாக்குச்சம�ிமல 
நதான்றினால் முடிவு த.ச.மம இயக்கு�ர் சமபயின் ்பாறுப்புக்கு 
விடப்படும்.

சசயற்பாட்டுக்காை விடயங்கள்.
ஒவ்்வாரு கூட்டத்தினதும் இறுதி �டவடிக்மகயாக, ்சயற்திட்ட 
்சயற்குழு அடுத்த கூட்டத்திற்கு முன்னராக முடிக்க நவண்டிய 
பணிகளின் பட்டியமல அங்கீகரித்து ஒவ்்வாரு பணிக்கும் எ�்த 
உறுப்பினர்(கள்) ்பாறுப்நபற்க நவண்டும் என்பமத முடிவு ்சய்யும். 
உறுப்பினர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகமள சரியான 
ந�ரத்தில் முடிக்க �ியாயமான முயற்சிகமள நமற்்காள்வார்கள்.

முடக்கநிணல.
்சயற்திட்ட ்சயற்குழு முடக்க�ிமலமய அமடயும் பட்சத்தில், 
த.ச.மம இயக்கு�ர் சமப கூடி �ல்்லண்ணத்துடனும், சரியான 
ந�ரத்திலும் முடக்க�ிமலமயத் தீர்க்கும்.
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சுட்டுணக விதிமுணறகள்.
�ிமலயான ்சயற்குழுக்களுக்கான சுட்டுமக விதிமுமறகள் 
த.ச.மமயின் இயக்கு�ர் சமபயால் �ிறுவப்படும். அ�்த சுட்டுமக 
விதிமுமறகள் இ�்த சுட்டுமக விதிமுமறகளுக்கு இணக்கமானதாய் 
இருக்கும்.

தகவல் பகிர்வு.
�ிமலயான ்சயற்குழுக்களின் தமலவர்கள் தமது 
்சயற்குழுக்களின் ்தாடர்பாடல்கமள ஏமனய 
்சயற்குழுக்களுடன் பகிர்�்து்காள்வர்.

நிகையொன செயற்குழுை்ைள்


