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கதரிவுக்குழுவின் தத்துவங்கள், நியைனம் ைற்றும் அமைப்பில் 

பதிவு கெய்வதற்கொன வழிமுமறகள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                நலன்புரி நன்மைகள் ெமப 

 



 

 

 

 

 



கணனி அமைப்பில் பதிவிமன மைற்ககொள்ைல் 

படி முமற – 1 

முதலில் அமனத்து உத்திமயொகத்தர்களும் கணனி அமைப்பின் கதரிவுக்குழு பதிவு கெய்யும் 

பகுதியில் பதிவு கெய்யப்பை மவண்டும். 

படி முமற - 2 

பிரமதெ  கெயலகத்தில்  பதிவு கெய்யப்பட்ை உத்திமயொகத்தர்கமை கதரிவுக்கு  குழுவிற்கு நியைனம் 

கெய்தல்   பிரமதெ கெயலொைரினொல் மைற்ககொள்ைப்படும் . இக் குழுக்களுக்கு உத்திமயொகத்தர்கமை  

நியமிக்கும் பணிமய இரண்ைொம் கட்ைைொக கீழ்க்கண்ைவொறு மைற்ககொள்ை மவண்டும். 

பிரதேச சசயலாளரினால் நலன்புரி நன்மைகள் சமையின் ேரவு முமைமைகமள அணுகி 

சேரிவுக்குழுக்கமளத் சோகுக்கும் சசயற்ைாடுகள் பின்வருைாறு .  

கதரிவுக்கு  குழு அமைக்கும் முன் கெய்ய மவண்டிய அடிப்பமைத் மதமவகள் – 

01. முதலொவது உறுப்பினர், இரண்ைொவது உறுப்பினர் ைற்றும் மூன்றொவது உறுப்பினர் பிரமதெ கெயலக 

உத்திமயொகத்தர்கைொக இருக்க மவண்டும். 

02. இந்த உத்திமயொகத்தர்கள் அதிகொரிகள் மதர்வுக் குழுக்கமைத் தயொரிப்பதற்கு முன் கணணியூைொக 

முமறமையில் பதிவு கெய்யப்பை மவண்டும். 

03. பிரமதெ கெயலொைர் முமறமைமயப் பயன்படுத்தி கதரிவுக் குழுக்கமைத் தயொரிக்க மவண்டும்.  

• கதரிவுக் குழுக்களின் நியைனம் – 

முேல் சட்டகம் - 

முதல் ெட்ைகத்தின் வலது பக்கத்தில் கொட்ைப்பட்டுள்ை "Selection Committee" உருப்படிமயக் “Click “ 

கெய்யவும். 

முேல் சட்டகம் 

       01.அதன் பிறகு " Create Committee"  என்ற உருப்படிமயக் “Click” கெய்யவும். 
 



இரண்டாம் சட்டகம் 

02. பின்னர்  கதரிவுக் குழு இரண்ைொவது ெட்ைத்தில் கபயருைன் (Selection Committee) மதொன்றும். 

03. இந்த ெட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை உருப்படிகள், குழுவின் கபயர் (Committee Name) 

தொனொகமவ மதொன்றும். நீங்கள் விரும்பினொல் இந்த கபயமர ைொற்றலொம். 

04. இந்த ெட்ைத்தில் கொட்ைப்பட்டுள்ை 1வது உறுப்பினர் கபயர் ைற்றும் 2வது உறுப்பினர் கபயர் 

ஆகியவற்மற “Click” கெய்து மதர்ந்கதடுக்கவும். 

05. அதன் பிறகு தகவல் (Submit) கபொத்தொமனக் “Click” கெய்து கதரிவுக்  குழுமவத் தயொரிக்கலொம். 

06. கதரிவுக் குழுமவச் Submit கெய்த பிறகு, குழு தயொரிக்கப்பட்ைது என்ற கெய்தி குழுவின் 

கபயருைன் கணினியில் மதொன்றும். இது மூன்றொவது ெட்ைத்தில் மதொன்றும். 

மூன்ைாம் சட்டகம்  

 

 

 

 



 சேரிவுக் குழுவில் மூன்ைாவது உறுப்பினமரச் தசர்ப்ைேற்கான வழிமுமைகள் - 

 கதரிவுக் குழுவில் மூன்றொவது உறுப்பினரின் கபயமர உள்ளிை, ெட்ைத்தில்    குறிப்பிைப்பட்டுள்ை 

" Selection Committee"  என்பமதக் “Click” கெய்து, " See Committees"  உருப்படிமயக்” Click” கெய்தொல், 

பின்வரும் ெட்ைகம் மதொன்றும். 

நொன்கொவது ெட்ைகம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. அந்த ெட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை " 3
rd

 Member"  உருப்படிக்கு அடுத்துள்ை கூட்ைல் குறி ( +) ஐ 

கிளிக் கெய்வதன் மூலம் மூன்றொவது உறுப்பினமர உள்ளிைலொம். 

08. மைமல குறிப்பிட்டுள்ைபடி மூன்றொவது உறுப்பினமர உள்ளிை , " 3
rd

 Member"  என்ற உருப்படிக்கு 

அடுத்துள்ை கூட்ைல் குறி (+ ) அமையொைத்மதக் Click  கெய்வதன் மூலம், பின்வரும் ஐந்தொவது 

ெட்ைகம் மதொன்றும். 

ஐந்தொம் ெட்ைகம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. இந்த ெட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை "GND Name"  உருப்படிமயத் மதர்ந்கதடுக்கவும். 

10. இந்த ெட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை " Officer Name"  உருப்படி மூலம் மூன்றொவது உறுப்பினரின் 

கபயமரத் மதர்ந்கதடுக்கவும். 

 

 



11. அதன் பிறகு, அந்த ெட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை " Add Member"  என்ற உருப்படிமயக் Click 

கெய்வதன் மூலம், மூன்றொவது உறுப்பினர் குழுவில் இமணவொர். 

     குழு மைற்பொர்மவயொைர்கமைச் மெர்த்தல் - (Observer) 

12. கதரிவுக் குழு மைற்பொர்மவயொைர்கள் உ ள் நுமைய 5 வது ெட்ைத்மதக் கொட்டும் “Observer” 

உருப்படிமயக் “Click” கெய்யவும், பின்னர் கீமை உள்ை 6 வது ெட்ைகம் மதொன்றும். 

 ஆறொம்  ெட்ைகம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. இந்த ெட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை” GND Name” உருப்படிமயத் மதர்ந்கதடுக்கவும். 

02. இந்த ெட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை Officer Name  உருப்படி மூலம் கபயமரத் 

மதர்ந்கதடுக்கவும். 

03. அதன் பிறகு, அந்தச் ெட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ை " Confirm” என்ற உருப்படிமயக்  Click 

கெய்வதன் மூலம், குழுவின் உறுப்பினர்களின் கபயர்கள் கொண்பிக்கப்படும். குழுவின் கபயர்கமைக் 

ககொண்ை ெட்ைகம் கீமை கொட்ைப்பட்டுள்ைது. 

 ஏைொம் ெட்ைகம் 

 

 

-முக்கிய குறிப்பு - 

மூன்றொவது உறுப்பினர் 

மெர்க்கப்படுவதற்கு முன் 

Observer மெர்க்க முடியொது 

என்பதொல், Observer 

மெர்க்கப்படுவதற்கு முன் 

மூன்றொவது உறுப்பினர். 

 


