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அிமுகம் 

தனிநபர்ைரர அரைோரப்படுத்த அமிபைப்படுத்தப்பட்ை லறிபரமைரில் ைோைப்பட்ை  
குரமபோடுைரர ைரர, ஆதோரின் அணுகுபரம பலலதுோை மதோறில்தட்பத்ரதய 
அடிப்பரைோை மைோண்டுள்ரது.   
 

ஆதோர் னிதனின் தனிப்பட்ை உிர்பணு அரைோர தைலல்ைரர இரைத்து பந்ரத 
லறிபரமைரின் தலறுைள் , இட்டிப்பு யலரயைள், ஆைி சோபக்யைடுைரர தலிர்க்ைிமது. பல்யலறு 
ைபேலிைலம் மன்மபோபேள்ைலம் உிர்பணு தைலல்ைரர பைம்பிடிக்ை பன்படுத்துைிமது. 
 

இந்த மதோகுப்ப்பு  ஆதோர் பதிவு ரத்தில், க்ைள் மதோரை ைைக்கு,ற்றும் உிர்பணு 
தைலல்ைரர மபம பன்படுத்தும் ைபேலிைரர உங்ைலக்கு அமிபைம் மசய்ைிமது. 
உிர்பணுபைக்ைபேலி, ஆதோர் ன்யோல்மன்ட் க்ரரன்ட்மன்மபோபேள் ஆைிரல பன்படுத்தி  
உிர்பணு தைலல்ைள் மபமப்படும்.    
 

மபற்ம தைலல்ைரர யசித்து ரலத்து, அரத யதரலோன சோன்றுபத்திங்ைரோை உபேலோக்ைி பதிவு 
நரைபரமைரர பூர்த்தி மசய்து அலற்ரம சி..டி.ஆர்.க்கு (CIDR) ோற்றும் பைிைரர மசய்பம் 
யலும் பய ைபேலிைரர இது உங்ைலக்கு அமிபைம் மசய்ைிமது.  
 

ிை பக்ைிோை ிை உர்ந்த தத்தில் உிர்பணு தைலல்ைள் யசைரிக்ை யலண்டி பை அரப்பு 
அலசித்ரதபம் இந்த ைபேலிைரர பன்படுத்தி அரத வ்லரவு சிமப்போை மசய் படிபம் 
ன்பரதபம் இந்த மதோகுப்பு யநோக்ைோை மைோண்டுள்ரது.  

குிக்யகொள்கள் 

இந்த மதோகுப்பின் இறுதிில் நீங்ைள் அமிந்துமைோள்லலது  

 உிர்பணு தைலல்ைள்.  

 பல்யலறு உிர்பணு ைபேலிைள். 
 பை அரப்பு பைம் பிடிக்கும் நரைபரம. 
 லில் யரை பதிவுக்கு யதரலப்படும் நைலடிக்ரைைள். 
 ைபேலிறி பைக்ைபேலிர ரைோலலது  

 உிர்பணு சோோத பதிவு நரைபரமைள். 

யன்பொருள் கருயிகள். 
குடிிபேப்பலர்ைரின் பதிவுக்ைோை பன்படுத்தும் லன்மபோபேள் ைபேலிைரர இண்டு லிதோை 
பட்டியிையோம். 

1. உிர்பணு ைபேலிைள்.  
2. உிர்பணுசோோத  

உிர்பணு ைபேலிைள் லில் யரைைள்,ைபேலிறி அரப்பு , பைஅரப்பு பைம் ஆைி   
உிர்பணு தைலல்ைரர பைம் பிடிக்ை உபயோைப்படுத்தப்படுைிமது. 

1. லில் யரை பதிவு ஆய்வுக்ைபேலி. 
2. ைபேலிறிர பைம்பிடிக்கும் ைபேலி. 
3. ைைக்ைில் பைக்ைபேலி. 

உிர்பணு சோோத ைபேலிைள் தைலல்ைரர பதியலற்ம, லோசிக்ை, யசிக்ை, அச்மசடுக்ை, 
ஆய்வுமசய், நைல் பதிமலடுக்ை உபயோைப்படுத்தப்படுைின்மன. ப.பி.ஸ்.ற்றும் ின்மபோமி 
ஆைி ைபேலிைள் ின்சோம் சம்பந்தப்பட்ை லிளங்ைலக்கு உபயோைோைிமது. அந்த 
ைபேலிைரோலன:         

1. ைைினி  
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2. அச்மசடுக்கும் ைபேலி.  
3. யசிப்பு ைபேலிைள்.(குறுலட்ரை, ைைக்ைில் பை லட்ரை,மபன் டிரவ், ரைைக்ை 

லன்மபோபேள் லட்ரை)   
4. ஜி.பி.ஸ்.ைோங்ைிள் 
5. ஆய்வுக்ைபேலி   
6. நைல் பதிமலடுக்கும் ைபேலி   
7. ப.பி.ஸ்.  
8. பனிலர்சல் சரீில் ஹப்  
9. ின்மபோமி 
 

இந்த உிர்பணுஅல்யோத ைபேலிைரரப்பற்மி இந்த மதோகுப்பின் ைரைசிில் 
அமிந்துமைோள்லரீ்ைள்.  

உனிர்நபணு தகயல்கள டம் ிடிக்க உயனொகிக்கும் கருயிகள். 
எபே னிதனின் அரைோரத்ரத , அலனது இற்ப்பில்,யலதில்,நைத்ரத யபோன்ம பண்புைரர 
அடிப்பரைோைக்மைோண்டு உிரில் அரவு நிரயநோட்டுைிமது. 

அட்ைலரை 1 பயோமட்ரிக் ைபேலிைலம் அதன் பன்ைலம் 

உிர்பணு ைபேலிைள். பன்ைள் 

ைைக்ைில் பைக்ைபேலி  பை அரப்ரப பைம்பிடிக்ை 

ைபேலிறி பைக்ைபேலி  ைபேலிறி எப்புர பைம்   

லில் யரை ஆய்வுக்ைபேலி  லில் யரை பைம்  

 

பை அரப்பு  
பைங்ைரின் நிறற்ப்பைம் மபோதுப்பரைோை பயதப்பட்ை அரைோர 
அட்ரைைரிலும் பன்படுத்தப்படுைிமது. அது உிரில் அரைோரோை 
பலயோை எப்புக்மைோள்ரப்பட்டிபேக்ைிமது. பை உிரில் அரவு 
புரைப்பைங்ைரில் இபேந்தும்,ைோட்சி பை சுபேரில் இபேந்தும் யலறு பய 
ஆதோங்ைரியிபேந்தும் நைல் டுத்துக்மைோள்ர படிபம். 
 

தோனிங்ைி பை அங்ைீைோ பரம நன்மோை மசல்பை  ைட்டுப்படுத்தப்பட்ை 
மலரிச்சத்தில் பைம் பிைோசோை மதரிச்மசய் யலண்டும். பைம் பற்மி 
தைலல்ைள் நைல் டுக்ைோல்    தலிர்ப்பரத உறுதிமசய் யபோதுோன பரம 
அல்ய எபே புன்னரை கூை அம்சங்ைரர யபோதி அரலில் திபேத்தி அரத்து 
அந்த பரமர போதிக்கும். ஆையல சரிோன அரைோரத்துக்கு நடுநிரயோன 
பைபோலம் யதரலப்படுைிமது. இது அரைோர சரிபோர்ப்பு யதரலைலக்கு  
பன்படுைிமது ஆனோல் அங்ைீைோம் அரிக்ை யதரலோன துல்யி அரவுைரர 
மைோண்டிபேப்பதில்ரய.    

 

பைம் 1: பை அங்ைீைோத்திற்ைோை ைைக்ைில் பைக்ைபேலி மைோண்டு டுக்ைப்பட்ை பைம்   
ைைக்ைில் பைக்ைபேலி. 
 

ைைக்ைில் பைக்ைபேலி. 
எபே ைைக்ைில் பைக்ைபேலி பை புரைப்பைத்ரத ைைக்ைில் அரவுைரில் டுக்ை உதவுைிமது. அது 
டிக்ைைினி / யரஜக்ைைினிபைன் ப.ஸ்.பி.(பனிலர்சல் சரீில் பஸ்) தரறலோில் பயம் 

பைம்1: ைைக்ைில் 
புரைப்பைம்   . 
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இரைக்ைப்படும். ைைக்ைில் பைக்ைபேலி தூத்ரத  சரிமசய்பம் தோனிங்ைி  குலி /குறி ைண்ைோடி 
லில்ரயபம் , ற்மி நிறுத்தும் அரப்பும் மைோண்ைது. அந்த ைண்ைோடி எபேலரின் பைத்ரத பைம் 
பிடிக்ை  குலிதூத்ரத தோனோை சரிமசய்து மைோள்லைிமது. நிறுத்தும் அரப்பு ைபேலிர டிக்ைைினி 
/ யரஜக் ைைினிபைன் மபோபேத்த உதவுைிமது.  பைம் பிடித்தவுைன் நிறலுபேலத்ரத ைோண்பிக்ைிமது. 
எபே ைைக்ைில் பைக்ைபேலி ைீழ் ைோணும் லிலக்குமிப்பீடுைரர மைோண்ைது: 

 பகுத்தல் (யமசோலூளன்) – எபே நிறற்ப்பைம் அதிை ண்ைிக்ரைில் ‘புள்ரிைள்’  அல்யது 
பிக்சல் ைரரக்மைோண்ைது.பகுத்தல் ‘பிக்சல்’ ைரின் ண்ைிக்ரைர மபோபேத்தது. அதிை 
ண்ைிக்ரைியோன பிக்சல் அதிை லிலங்ைரரத்தபேம் ஆையல நிறற்ப்பை தபம் அதிைம். 

 துலோம் (அப்பர்ச்சர்) – இது எரிர ைபேலிக்குள் அனுதித்து  நிறலுபேலத்ரத உைர்திரில் 
லிறச்மசய்பம் துலோம். இந்த துலோ அரரல  ரைபரமோையலோ , தோனிங்ைி பயோையலோ 
பைக்ைபேலிின் லரைர மபோபேத்து ோற்மிக்மைோள்ரயோம்.துலோ அரவு ோற்மம் 
பைமடுக்ைப்படும் எபேலரின் அல்யது மபோபேரின் யல் லிலம் மலரிச்சத்தின் 
அரரலப்மபோறுத்தது.      

 படிின் யலைம் (ளட்ைர் ஸ்பீடு) - இது துலோம் திமந்திபேப்பதின் ைோய அரரல தரீ்ோனிக்ைிமது. 
 குலிதூம் (யபோைல் மயங்க்த்) – இது ைண்ைோடி லில்ரயக்கும் நிறலுபேல உைர்திரக்கும் 

உள்ர தூம். இந்த குலி தூம் உபேலத்தின் அரரல மபரிதோக்ை, அபேைில் இபேப்பது யபோல் 
இபேப்பரத    நிர்ைிக்ைிமது. 

 

 

பைம் 2: ைைக்ைில் பைக்ைபேலி. 
 

பை நிறற்ப்பைத்ரத பிடிக்கும் நைலடிக்ரைைள். 
பதிவு ரைோலபலர் பதிபலரின் அல்யது குடிிபேப்யபோரின் பைநிறற்ப்பைத்ரத ைைக்ைில் 
பைக்ைபேலி பன்படுத்தி டுக்ை யலண்டும். 

 

பைம் 3: பதிவு ரைோலபலர் , பதிவு மசய்துமைோள்லபலர் ஆைியோரின் நிரயைள். 
 பிற்சி 1: ைீழ் ைண்ைலற்றுக்கு பதில் அரிபங்ைள்  

 

தன்னிக்ை 
குலி ர 
மயன்ஸ்   

நிறுத்தரப்பு  
அடித்தரம் 
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பயோமட்ரிக் தவு பதிவு 
 

 

 

பை உிர்பணு தைலல்ைரர பைம் பிடிக்கும் நைலடிக்ரைைள் ைீழ் லபேோறு: 
1. பதிவு மசய்து மைோள்பலரின் இபேப்பு நிரய சரி போர்த்தல்: குடிிபேப்பலர் யநடிோை 

பைக்ைபேலிர போர்க்கும் லிதோை பைம் டுக்ைப்பையலண்டும்.தரயர திபேப்புலது , 
சோய்ப்பது எப்புக்மைோள்ர இயோது.  

2. பைக்ைபேலி நிரய சரிமசய்தல் : பதிவு மசய்துமைோள்லபலரின் இபேப்பு நிரய, தூம் இலற்ரம  
ோற்மி அச்மசோல்லரத தலிர்த்து ரைோலபலர்ைள் பைைபேலிர ோற்மி அரத்து  சரி 
மசய்துமைோள்ரயலண்டும் ன அமிவுறுத்தப்படுைிமது.  

3. பதிவுமசய்துமைோள்லபலர் பைபோலம் சரிபோர்ப்பு: ரைோலபலர்ைள்: பதிவுமசய்துமைோள்லபலர் 
பை போலம் இல்பு நிரயில் இபேக்குோறு போர்க்ையலண்டும்.உதோைோை 
பைமடுக்ரைில் குடிிபேப்யபோர்  புன்னரை புரிந்துமைோண்டிோல், ைண்ைரர 
திமந்து,லோர படி அர்ந்திபேக்ையலண்டும். 

4. நிறல்/பிதிபயிப்பு சரிபோர்த்தல்: பைத்தின் சரிோன பைத்ரத மபம யபோதுோன அரவு 
மலரிச்சம் அரந்திபேக்ை யலண்டும். பதிவு மசய்து மைோள்லபலரின் (ஆண் /மபண்) பைத்தில் 
நிறல் படிலயதோ, ைண்ைரில் எரி பிதிபயிப்யபோ இல்யோல் இபேப்பரத ரைோலபலர்ைள் 
உறுதி மசய் யலண்டும். பதிவு மசய்துமைோள்லபலரின் ைண்ைரின் ைீழ்புமம் நிறல் லிலலரத 
தலிர்க்ை கூடுதல் எரி அரப்புைரர ற்படுத்தயலண்டும்.     

5. ைண்ைண்ைோடி லறிய ைபேலிறிரபம் , போரலரபம்  ைோணும் நிரய சரிபோர்ப்பு: பதிவு 
மசய்துமைோள்லபலர் ைண்ைோடி அைிந்திபேந்தோல் ைண்ைோடிபையனய 
பைமடுக்ையலண்டும்.ஆனோல் பதிவுமசய்துமைோள்லபலர் ைபேலிறிபம் போரலபம் நன்கு 
ைோணும் நிரயிலுள்ரதோ, யலும் அலர் ைபேரோன / யலறு நிமம் மைோண்ை 
குரிர்ைண்ைோடி அைிலில்ரய ன்பரத ரைோலபலர் உறுதிமசய் யலண்டும். 

6. ரைைரோல் இக்ைி நிறற்ப்பைம் டுத்தல்: ரைோலபலர்ைள் ஆதோர் ன்யோல்மன்ட் 
ைிரரன்ட்  மன்மபோபேள்ரில் உள்ர எபே மபோத்தோரன மசோடுக்ைி பை அரப்பு பைத்ரத 
பிடிக்ையலண்டும். நிறற்ப்பைம் பிடிக்ை தோனிங்ைி தட்பம் இல்ரய. 

 

 

 

 

 

 

1. பைம் 3ல், இைதுபுமம் இபேப்பலர்  _______ , உைன் லயது புமம் (அர்ந்து)இபேப்பலர்  ____ 

2. உங்ைரோல் பைக்ைபேலிர அரைோரம் ைோை படிைிமதோ? 

3. பதிலிைத்தின் யற்ப்புமம்  ின்லிரக்கு மதோங்குலதின் அலசிம் ன்ன? 

4. டிக்ைைினிில்  எபே திர உள்ரது பின்பு தற்கு யலும் எபே திரக்ைபேலி?   

5. நிர்ப்பலபேக்குப்பின்னோலுள்ர மலண் திர தற்க்ைோை பன்படுைிமது?  

 

 பதிபலரின் பை பைம் பிடிப்பதற்ைோன படி நிரயைள்.  

 சரிோன அமிக்ரைர யதர்வு மசய்வும். 

a) பதிவு மசய்துமைோள்லபலரின் அர்  நிரயர ோற்றுலரதலிை ரைோலபலர் 
பைக்ைபேலிரய சரி மசய்யலண்டும்.   

b) ரைோலபலர் பைக்ைபேலிர  ோற்றுலரதலிை பதிவு மசய்துமைோள்லபலரின் 
அர்  நிரயர ோற்மயலண்டும்.       

 

பிற்சி 2   பைம்  பைம் 
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பயோமட்ரிக் தவு பதிவு 
 

ைோட்சி 1: ைர்பன் அைிந்த எபேலரின் பை அரப்ரப பைம் பிடித்தல் 
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பயோமட்ரிக் தவு பதிவு 
 

 

 
பை அரப்ரப பைம் பிடிப்பதற்ைோன லறிபரமைள். 

1. உபேலத்ரத பைம் பிடிக்ை பன்படுத்தும்  ைைக்ைில் பைக்ைபேலி தூத்ரத சரிமசய்து 
மைோள்லம் தோனிங்ைி தட்பத்ரத மைோண்ைது. ஆையல ரைோலபலர்ைள் சரி மசய்பம் யதரல 
இல்ரய. 

2. ரைோலபலர்ைள் டுக்ைப்பட்ை உபேலப்பைம் குலுங்ைிதோல்,அரசலினோல், மதரிலற்று 
இல்யோதிபேப்பரத உறுதிமசய் யலண்டும். உபேலம் அதிைம் ைபேரோையலோ , அதிைம் 
மலரிச்சம் படிந்ததோையலோ இபேக்ைக்கூைோது. 

3. குரமந்த ின்அலத்தம் ைோைோை மலரிச்சக்குரமவு இபேந்தோல் ரைோலபலர் பதிவு 
பைலர் அரப்பு யற்ப்போர்ரலோரர ின்மபோமிர யலுதலிக்கு இக்ைச்மசோல்யயோம். 
எபே குமிப்பிட்ை அரமில் ட்டும் மலரிச்சக்குரமவு இபேந்தோல் ரைோலபலர் பதிலிைத்ரத 
யலமமோபே மலரிச்சபள்ர அரமக்கு ோற்மபதிவு பைலர் அரப்பு யற்ப்போர்ரலோரரிைம் 
மசோல்யோம். 
யல் குமிப்பிட்ை இண்டு நிைழ்வுைரின் யபோதும் ரைோலபலர் பைமடுக்ை  மலட்மைோரி 
பன்படுத்தக்கூைோது. 

4. எரிபுைோ  சுலர்/தடுப்புக்கு பின்னோல் எபே திரர ரலப்பது லிபேம்பத்தக்ைது ( 
குடிிபேப்பலரின்  பின்னோல் எபே மலண்ரோன பின்புயம் ). 

5. ரைோலபலர் தரயப்போரை அல்யது துைிப்பட்ரை அல்யது யதோ எபே ஆரை  அைிந்த 
குடிிபேப்பலரின்  பை அரப்ரப பைம் பிடிக்ையோம். அலர் / அலள் குடிிபேப்பலரின் பைம் 
பலலதும் மதரிலோை மதரிபம்படி போர்த்துக்மைோள்ரயலண்டும். ரைோலபலர் பைக்ைபேலிர 
சரிோை நைர்த்தி குடிிபேப்பலரின் பைத்ரத பலலதுோை பிடிக்ையலண்டும். 
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பயோமட்ரிக் தவு பதிவு 
 

6. பைத்ரத ரமக்கும் ந்த துரை உரைக்கும் அனுதிில்ரய. ன்மோலும் பேத்துலக் 
ைோைங்ைலக்ைோை ைண்எட்டு யபோன்ம  துரை உரைைள் அனுதிக்ைப்படும்.   . 

7. பதிவு மசய்ப்படும் மபண்ைலக்கு மபண்யசலைர் யதரலோன யநங்ைரில் உதலி 
புரியலண்டும்.    

8. பதி யலண்டிது குறந்ரத ன்மோல் அது மபற்யமோரின் டிில் அர்ந்துமைோள்ர 
அனுதிக்ையோம்.ஆனோல் ரைோலபலர் குறந்ரதின் பைத்துைன் மபற்யமோரின் பைபம் 
யசர்ந்து பிடித்து லிைோதபடி போர்த்துக்மைோள்ரயலண்டும். மலண் பின்புய லிதி  இந்த நிைழ்லில் 
எதுக்ைப்பட்டுலிையோம் அனோல் எய பைத்தில் இண்டு பைங்ைள் இபேக்ைக்கூைோது. 

9. பதிவு மசய்து மைோள்லபலர் இல்பு நிரய பைபோலத்ரத மைோண்டிபேப்பரத ரைோலபலர் 
நிச்சப்படுத்திக்மைோள்ரயலண்டும் i.e திமந்த ைண்ைலைன், படி லோபைன்,புன்னரை அற்ம 
பைம். 

10. சோை மலரிச்சம் பலி , குடிிபேப்யபோரின் பைத்திலும் ைண்ைரிலும் நிறல் படிந்துலிைோது 
இபேப்பரதபம் ரைோலபலர்   நிச்சப்படுத்திக்மைோள்ரயலண்டும். 

11. குடிிபேப்பலர் ைண்ைண்ைோடி ைபேலிறிபம் , போரலபம் மதரிலோை மதரிபம்படி 
துப்புலோைவும், எரி ஊடுபேலக்கூடிதோைவும் இபேக்ையலண்டும். அலர் நிமயற்மி 
ைண்ைோடி அைிந்திபேந்தோல் யநடிோன ,பின்புய ,மலரிச்ச ஆதோங்ைள் அதற்யைற்மோர் யபோல் 
எத்து அரக்ையலண்டும்.   

 

 

 

 

 

 

 

யநஹோ பதிவு ரத்திற்கு தன்ரன பதிவுமசய்துமைோள்ர லந்திபேந்தோர். ைிண் அந்த 
பதிவுரய்த்தின் புதி ரைோலபலர். அலர் பை அரப்ரப பைம் பிடிப்பதற்கு ரத  

ல்யோம் நிரனலில் ரலத்திபேக்ை யலண்டும். 

 

பிற்சி 3: நிரனலில் மைோள்லங்ைள்... 
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ைோட்சி  2: படுதோ அைிந்த மபண் –பை அரப்ரப  பைம் பிடித்தல். 
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பிற்சி 4: நிறற்ப்பைம் டுப்பதிலுள்ர பிச்சிரனைள் 

போத்திோரல பைம் பிடிக்ரைில் ன்மனன்ன பிச்சிரனைரர சுப்ரிோ சோரித்தோர்? ைீயற 
தப்பட்டுள்ர பட்டியில் இபேந்து மதரிவு மசய்பங்ைள்: 

 தூ அரரல சரிபோர்ப்பதில் பிச்சிரன. 
 மலரிச்சம் குமித்த பிச்சனிைள்.  

 குடிிபேப்பலரின் பை போலத்ரத குமித்த பிச்சிரன. 
 உபேலத்தின் பின் புயம் பற்மி பிச்சிரன. 
 குடிிபேப்பலர்ைள் அர்வு நிரய பற்மி பிச்சிரன. 
 ையோச்சோம் குமித்த பிச்சிரன. 
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ைோட்சி  3: 5 லது பதிர்ந்தலர். 

சின்ட்டுரல பைம் பிடிக்ரைில் ரைோலபலர் ன்மனன்ன பிச்சரனைரர சோரித்தோர் 
ைீயற தப்பட்டுள்ர பட்டியில் இபேந்து மதரிவு மசய்பங்ைள்: 

 தூ அரரல சரிபோர்ப்பதில் பிச்சிரன. 
 மலரிச்சம் குமித்த பிச்சனிைள். 
 குடிிபேப்பலரின் பை போலத்ரத குமித்த பிச்சிரன. 
 உபேலத்தின் பின் புயம் பற்மி பிச்சிரன . 
 குடிிபேப்பலர்ைள் அர்வு நிரய பற்மி பிச்சிரன 

 ையோச்சோம் குமித்த பிச்சிரன  

பிற்சி 5: குறந்ரதர பைம் பிடிப்பதிலுள்ர பிச்சிரனைள். 
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தவு தம் 
சிய யநங்ைரில் டுக்ைப்பட்ை புரைப்பைத்தின் தம் திர்போர்ப்புக்கு ற்ப இபேக்ைோது அந்த யநத்தில் 
ஆதோர் யசரலப்னர் ைைினி தபேம்  Actional feedback   போர்க்ை யலண்டும் . புரைப்பைத்தில் குரம 
தும் இல்யோத நிரய லபேம்மபோலது Face Quality Details ன்ம யல் லல் சோரம் தோனோையல 
மலரிபடும் . த லிலங்ைரர மதரிந்து மைோள்ர Actionable feedback icon (          )  பைவுபேரல 
மசோடுக்ைவும். 
 

 
பைத்தின் த அரவுைள் 

Face Quality Details யல் லல் சோரத்தில் புள்ரிைள், இைக்ைம், ற்றும் எவ்மலோமலோபே 
இற்பண்புைள் பற்மி குமிப்புைலம் இபேக்கும். 
டுத்துைோட்ைோை சிய Actionable Feedback  குமிப்புைள் ைீயற தப்பட்டுள்ரது. 

 பைம் மதரிலில்ரய. 
 பதிபலர் தூத்தில் உள்ரோர் (உள்ரடீு பைத்தில் ைண்ைரின் தூம் 90 க்கு ைீயற உள்ரது). 
 பதிபலர் ிை அபேைில் உள்ரோர் (ைண்ைரின் தூம் உள்ரடீு பைத்தின் அையத்ரத லிை பன்மில் 

எபே பங்கு அதிைோை உள்ரது). 
 இபே நிரய (யநோை போர்க்ை யலண்டும்). 
 யபோதி மலரிச்சில்ரய . 
 பைம் மதரிலோைில்ரய(னித பைம் மதரிலோை மதரி யலண்டும்). 
 இபேநிரய(மலரிீட்டு பைத்தில் எபேச்சரித்தல் 11.5 டிைிரிக்கும் யயோை உள்ரது). 
 எரி அரத்தல் சீோை இல்ரய (மலரிீட்டு பைத்தின் பைத்தில்). 
 சரிில்யோத பின்னைி. 
 யபோதி மலரிச்சில்ரய(மலரிீட்டு பைத்தின் பைத்தில் யோசோன சோம்பல் அரலடீு). 
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லில் யரைைள் 

யதோயில் லம்பி பகுதிைரோல் ற்படும் யைோடுைள் சிய பப்புைரில் அலத்திவுைன் ற்படுத்தும் 
சுலடுைள் தோன் லில் யரைைள். 

எபேலரின் அரைோரத்ரத நிச்சிக்ை 
போம்பரிோை ரையரை 
பன்படுத்தப்படுைிமது. ரையரைைரர 
சுயபோை ரையரை ஆய்வுக்ைபேலி 
ன்மரறக்ைப்படும் ைைக்ைில் ரையரை 
பைம் பிடிப்பு  ைபேலிின் பயம் குரமந்த 
மசயலில் சிமப்போை ஆய்வு மசய்படிபம். 
ப்யயைன் ன்ம எபே எரி ஊடுபேவும் ைண்ைோடி 
அரப்பில் லில்ைரர பதித்து  

ரையரைின் நிறலுபேலம் ஆய்வு 
மசய்ப்படும்.அதன் லிரரலோை யதோன்றும்  

யரைின் பைம் ைைினிில் யசிக்ைப்படும்.    

   

குிப்பு 

ரையரைின் ைைக்ைில் ோற்மத்திற்கு  எபேலரின் ரையரை யதோற்மம் 
இன்மிரோதது. அது சோர்ந்தரல : 

 லது—எபேலபேக்கு லது ம ம ரையரை பதிவு ோற்மரைபம். 
 ரைைரில் அந்நி லஸ்துைள் பட்டிபேந்தோல் – ண்ரை ,தூசு,ண்,யபோன்மரல. 
 லில்ைரில் மலட்டுக்ைோம்,புண் யபோன்மரல இபேந்தோல். 
 யரைின் மதரிலோன அரப்பு, எபேலரின் யலரயரபம்,லோழ்க்ரைபரமரபம் 

மபோபேத்தது. 

ரையரை ஆய்வுக்ைபேலி: 
பதிலிைத்தில் ரையரைைள் ப.ஸ்.பி. தரறலோில் பயம் டிக்ைைினி/யரஜக்ைைினி பைன் 
இரைக்ைப்பட்ை .ஸ்யோப் ைைக்ைில் ஆய்வுக்ைபேலிில் பிடிக்ைப்படுைிமது.அது லில்ைரர அதன் 
யல் ரலக்கும் மபோலது ரையரைர பைம் பிடிக்ை உதவும் ப்யயைன் னப்படும் எபே தட்ரைோன 
ைண்ைோடிர மைோண்டுள்ரது. அயத சம் அதிலுள்ர சுட்டி பன்படுத்துயலோர லில்ைரர 
சரிோன இைத்தில்  ரலக்ை லறி நைத்தும். ஸ்யோப் ரையரை ஆய்வுக்ைபேலி ன்மோல் இபே ரைைரின்  
நோன்கு லில்ைரரபம்  எய பரமில் பைம் பிடித்துலிடும். அடுத்து ரைைரின் இண்டு ைட்ரை 
லில்ைரர பம் எபேித்த ைோயத்தில்  பைம் பிடிக்ைப்படுைிமது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB இரைபைப்பு 

நிறுத்தரப்பு  

அடித்தரம் 

லில் யரைர 
பைம் பிடிப்பதற்ைோன 

ப்யயைன்   

ரிதில் லிரங்ை 
கூடி GUI 

தோங்கும் 
ரைப்பிடி 

பைம் 4: ரையரை ோதிரிைள். 

பைம் 5: ஸ்யோப்ரையரை ஆய்வுக்ைபேலி 
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லில் யரை பைம் பிடிக்ை நைலடிக்ரைைள். 
பதிவு மசய்பம்  ரைோலபலர், எவ்மலோபே ரைிலும் ந்து லில்ைள் அரனத்தின் யரைைரரபம் 
மபமயலண்டும் . இண்டு ரைைரிலும் பத்து லில்ைள் உள்ரன. எபேலபேக்கு பத்து லில்ைலக்கு 
கூடுதயோையலோ அல்யது குரமலோையலோ இபேந்தோல் அதற்க்கு சிய லறிபரமைரர 
பின்பற்மயலண்டும்.   

 

பதிவு மசய்து மைோள்பலரின்(குடிிபேப்பலர்)  லில்யரைர பைம் பிடிப்பது ப்படி ன்று ைீழ் ைோணும் 
நைலடிக்ரைைள் லிரக்குைிமது.   

1. இைது ரை லில் யரை பைம்: பதயோலதோை ைட்ரைலில் தலிர்த்து  இைது ரைின் நோன்கு 
லில்ைரின், லில்யரைைள் எய சத்தில் பதிவு மசய்ப்படுைிமது. 
ஆய்வுக்குட்பையலண்டி லில்ைள் பைம் 8 ல்  ைோண்பிக்ைப்பட்டிபேக்ைிமது. ரைோலபலர் பதிவு 
மசய்துமைோள்பலர அலது இைதுரைய்ின் நோன்கு லில்ைரரபம் ப்யயைன்  ீது 
ரலக்ைவும்  பின் லில்ைள் நன்கு படி  அதன் ீது லயது ரைினோல் அலத்தத்ரத 
மைோடுக்ைவும்  யைட்டுக்மைோள்லோர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  லயது ரை லில் யரை பைம் : இண்ைோலதோை ைட்ரைலில் தலிர்த்து  லயது  ரைின் 
நோன்கு லில்ைரின், லில்யரைைள் எய சத்தில் பதிவு மசய்ப்படுைிமது. 
ஆய்வுக்குட்பையலண்டி லில்ைள் பைம்  10 ல்  ைோண்பிக்ைப்பட்டிபேக்ைிமது.  

ரைோலபலர் பதிவு மசய்துமைோள்பலர அலது லயது ரைய்ின் நோன்கு லில்ைரரபம் 
ப்யயைன்  ீது ரலக்ைவும்  பின் லில்ைள் நன்கு படி  அதன் ீது லயது ரைினோல் 
அலத்தத்ரத மைோடுக்ைவும்  யைட்டுக்மைோள்லோர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  இண்டு ைட்ரைலில்ைள் பதிவு: இண்டு ரைைரின் இண்டு ைட்ரை லில் யரைைள் எய 
சத்தில் பிடிக்ைப்படுைின்மது. ைட்ரை லில்ைள் பைம் 12ல் ைோட்ைப்பட்ைது யபோல் ஆய்வு 
மசய்ப்படுைிமது. ரைோலபலர் பதிவு மசய்துமைோள்பலர அலது இண்டு ரைைரின் 

பைம் 6: ப்யயைன் ீது லில்ைரின் நிரய 
பைம் 7: ஆய்வுமசய்ப்பையலண்டி 
லில்ைரர ைோட்டும் பைம்  

பைம் 8:ப்யயைன்ீது லில்ைரின் நிரய   

 

பைம் 9:ஆய்வு மசய்ப்பையலண்டி 
லில்ைரர பைம் ைோட்டுைிமது. 
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இண்டு ைட்ரை  லில்ைரரபம் ப்யயைன்  ீது ரலக்ைவும்  பின் லில்ைள் நன்கு படி  
அதன் ீது லயது ரைினோல் அலத்தத்ரத மைோடுக்ைவும்  யைட்டுக்மைோள்லோர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
சரிோன லில் யரை பைம் ைிரைக்ை பதிவு மசய்துமைோள்யலோர் அதிைரலியோன யற்ப்பப்ரப 

பன்படுத்துலரத ரைோலபலர் உறுதி மசய்துமைோள்ரயலண்டும். 

 

4. பைம் பிடிக்கும் தோனிங்ைி : லில்ைரர ப்யயைன் ீது ரலத்ததும் அப்ரியைளன்ன் 
மன்மபோபேள் தோனோையல லில்யரைைரர பைம் பிடிக்ைிமது மௌஸ் 
மசோடுக்ையலோ,அல்யது மபோத்தரன அலத்தயலோ யலண்டி  யதரலில்ரய. ஆய்வுக்ைபேலி 
மலற்மிைோை யரைைரின் அரப்ரப  பற்மி மைோண்ைரத  சுட்டிக்ைோட்டிவுைன் 
அப்ரியைளன் மன்மபோபேள் அரத பைம் பிடித்துமைோள்லைிமது. எவ்மலோபே லியின் யரை 
அரப்ரப  பற்மிக்மைோண்ைது ஆய்வுக்ைபேலி சுட்டிக்ைோட்ைலில்ரய ன்மோல் மன்மபோபேள் 
பைத்ரத பிடிக்ைோது. லில் யரை அரப்பு தோனோையல பிடிக்ைப்பைலில்ரய ன்மோல் 
ரைோலபலர் தன் ரை இக்ைத்தில் மசய்யலண்டும். மன்மபோபேள் ைட்ைோ அல்யது 
ரைைரோல் பைம் பிடிக்ை  Capture button மசோடுக்ை அனுதிக்ைிமது.  தோனிங்ைி பரமில் எபே 
தைரலோலது யதோல்லி ரைந்தோல் தோன் இது சோத்திம்.   

5. ைண்ைோல் போர்த்து ஆய்வு மசய்தல்: ைரைசிோை ரைோலபலர் லில் யரைைரின் 
உபேலப்பைத்ரத, அதன் தத்ரதபம்,யலறு பிச்சிரனைள் உள்ரதோ ன்றும் , அப்ரியைளன் 
மன்மபோபேள்ரில் ைண்ைரோல் சரி போர்க்ையலண்டும். 

யதனும் பிச்சிரனைள் இபேந்தோல் யயய மசோன்ன நைலடிக்ரைைரர ீண்டும் 
எபேபரம மசய்பங்ைள். 
 

 

 

 

பிடிக்ைப்பட்ை லில்யரை பைத்தின் தம் நன்மோை உள்ரரத வ்லோறு அமிலரீ்ைள்? 

(சோரை குமிப்பு: ஆதோர் ன்யோல்மன்ட்ைிரரன்ட் பன்படுத்திிபேக்ைிமரீ்ைரோ?) 

 

பிற்சி 6: லில் யரை பதிவு  

 

பைம்4:ைட்ரைலில்ைள்ஆய்வு  

Thumbs 
 

பைம் 10:ப்யயைன்ீதுைட்ரைலில்நிரய   
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ைட்சி 4: பத்த குடிக்ைரின் யரைர பதிவு மசய்தல்  
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லில் யரை ஸ்யைன் மசய்லதற்ைோன லறிபரமைள் 

1. பய பற்ச்சிைலக்கு பின்னபேம் லில் யரை பைம் மதரிலோை இல்ரயமன்மோல் 
ரைோலபலர் பதிவு மசய்து மைோள்பலர அலது/அலரது ரைைரர நன்மோை ைலலச் 
மசோல்ய யலண்டும். ரைோலபலர் ரத்தியிபேந்து ஈோன பஞ்சு அல்யது துண்டு 
மைோடுக்ை யலண்டும். 

2. ரைோலபலர் ப்யயைனில் லில்ைரர வ்லோறு ரலப்பமதன்று மசய்து ைோட்ையலண்டும். 
ஆனோல் பதிவுமசய்துமைோள்லபலர மதோைோல் மசய்து ைோட்ையலண்டும். ைீழ் ைோணும் பைம் 
13 அந்த நரைபரமைரர லிரக்குைிமது. 

 

  

பைம்  12: லில் யரை ஆய்லில் குடிிபேப்யபோபேக்கு உதவுதல் 

 

 

 

 

 

  

லில்யரை பதிவுபைப்  பிடிப்பின் மதோைர்லரிரசில் அரபங்ைள். 
a. இண்டு ைட்ரைலில் யரைைரரபம் பிடித்தல். 
b. இைது ரை லில் யரைைரர பிடித்தல்.  

c. லயது ரை லில் யரைைரர பிடித்தல். 

பிற்சி 7:லில் யரை பதிவுபைப் பிடிப்பின்  மதோைர்லரிரச உங்ைலக்கு மதரிபோ? 
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பைம் 14. ல் லிரக்ைிது யபோய ப்யயைன்னில் சரிோன பரமில் லில்ைரர ரலப்பது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

3. லில்ைள் ப்யயைனின் (லில் யரைைரர ஆய்வு மசய்பம் ைபேலிின் ைண்ைோடி யற்ப்பப்பு) 
ஏத்ரத மதோைோல், ரைோலபலர் போர்த்துக்மைோள்ரயலண்டும். லில் யரை பைத்ரத 
சரிோன பரமில் பிடிக்ை லில்ைலக்ைிரைில் ைோயிிைம் இபேக்ையலண்டும். பைம் 14 ல் 
ைோட்டிபடி லியின் ந்த பகுதிபம் ப்யயைன் ஏத்ரத மதோைக்கூைோது.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

பைம் 13: ப்யயைனில் லில்ைரர சரிோன பரமில் ரலப்பது 
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பைம் 14: ப்யயைனில் லில்ைரின் சரிோன அரவு. 
4. ரைோலபலர் ப்யயைன் ீது மதோைர்பு பப்ரப அதிைரிக்ை  மைோஞ்சம் அலத்தத்ரத 

மைோடுக்குோறு பதிவு மசய்துமைோள்லபலர யலண்டிக் மைோள்ரயலண்டும், அதன் பயம் 
யதரலோன தத்தில் பைத்ரத மபமபடிபம். 
அலத்தத்ரத மைோடுக்ை ரைோலபலர் பதயில் குடிிபேப்பலரின் பற்ச்சிைரரய 
சோர்ந்திபேக்ை யலண்டும். அலர் மலற்மிைோை மசல்பைலில்ரய ன்மோல் ரைோலபலர், 
குடிிபேப்பலரின் அனுதி மபற்று அலபேக்கு துரை புரியோம்.ரைோலபலர் எபே மபண்ரை 
பதிைிமோர் ன்மோல் அலர் ரத்திலுள்ர மபண் மதோண்ைர துரைக்கு உதலிக்கு 
நோையலண்டும். 

5. பதிவு மசய்துமைோள்லபலர் / குடிிபேப்பலர் தட்ரைோை அலன் /அலரது லில்ைரர ப்யயைன் 
ீது ரலக்ை இயலில்ரயமன்மோல் பதிவுக்கு லந்தலர் / ரைோலபலர் அந்த 
குடிிபேப்பலபேக்கு அலரின் /அலரின் சம்தத்ரத மபற்றுக்மைோண்டு பிமகு துரை 
புரியோம்.இது மலற்மிைோை இல்ரய ன்மோல் ரைோலபலர் பதிவு மசய்துமைோள்பலோல் 
வ்லரவு படிபயோ அவ்லரவு அலர் /அலள் லில்ைரர  தட்ரைோை ப்யயைன் ீது 
ரலத்து லில் யரை பைத்ரத டுக்ை யலண்டும். அதன்பின்னர் பதிவு மசய்துமைோள்பலர 
அடுத்த ரைலில்ைலக்கு / ைட்ரை லில்ைலக்கு யரை பதி அனுப்பயோம்.        

6. பதிவு மசய்து மைோள்லபலர் எபேயலரர அலது ரைைரின்  மஹந்தி 
இட்டிபேந்தோல்,லில்யரை பதிவுக்கு ,  இல்போன நரைபரமைரரய ரைோலபலர் 
பின்பற்மயலண்டும், பதிவு மசய்து மைோள்லபலர் ரை ஏங்ைள் யதய்ந்து யபோய் சோை 
இல்யோதிபேந்தோல் ரைோலபலர் பைத்ரத மதரிலோை டுக்ை  அலர் /அலள் ரைைரர 
யதய்த்து லிட்டு லச்மசோல்யயோம். 

7. லில்ைள் தட்ரைோை லில்ைரின் யல் பட்டு ஆய்வுக்ைபேலி யல் சரிோை பதிந்திபேக்கும் 
நிரயில் இபேப்பரத ரைோலபலர் உறுதி மசய்துமைோள்ரயலண்டும். யநடிோன மலரிச்சம் 
தும் ப்யயைன் ீது லிறக்கூைோது. லில் பதிவு ைபேலிில் உள்ர சுட்டி ைோட்டும் அரப்ரப 
லில்ைரர சரிோன பரமில் ரலப்பதற்கு பன்படுத்திக்மைோள்லங்ைள்.லில்ைள் 
ைபேலிில்  சரிோன திரசில் ரலக்ையலண்டும். 

8.  ரைோலபலர் குமிப்பிட்ை இரைமலரிில் ப்யயைரன துரைக்ை தூசிில்யோத துைிர 
பன்படுத்த யலண்டும். ைபேலிர சுத்தம்  மசய்பம்  நரைபரமைள் பைம் 16 ல் 
லிரக்ைப்பட்டிபேக்ைிமது. 
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பைம் 15: லில்யரை பதிவு ஆய்வுக்ைபேலிர சுத்தம் மசய்தல். 

 

9. ப்யயைனில் தோலது ைீமல்ைள் உள்ரதோ ன்று ைபேலிர ரைோலபலர் குமிப்பிட்ை 
இரைமலரிில் யசோதரன மசய்யலண்டும். பதிவு நரைமபறும்யபோது ரைோலபலர் தூ 
அரவு சரிில்யோல் மதரிலற்ம பைங்ைள் , பகுதி லிடுபட்ை பைங்ைள் டுக்ைப்படுைிமதோ 
ன்று சரிபோர்த்துக் மைோள்ர யலண்டும். 

10. நிற்கும் நிரயியயய லில்யரை பதிரல சிமப்போை மசய் இலும்.  

11. லில்யரை பதிலின் யபோது குடிிபேப்பலர் லபேக்யைனும் கூடுதல் லில்(ைள்) இபேந்தோல், 

ரைோலபலர் அரத புமக்ைைித்து எவ்மலோபே ரைிலும் பக்ைி ந்து லில்ைரர 
பைப்பதிவு மசய்யலண்டும்.    

 

பதிவு மசய்து மைோள்லபலரின் லில் யரை பதிலின்யபோது நிரனலில் ரலத்துக்மைோள்ர 
யலண்டி குமிப்புைள் குரமந்தது 5 லரிரசப்படுத்து. 

பிற்சி 8: அமிரல சரிபோர்த்துக் மைோள்ர... 
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ைோட்சி 5: எபே சிறுலனின் ரையரை பதிலது. 
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யபோனின் லில்யரை பதிலதில் ன்மனன்ன சலோல்ைரர ரைோலபலர் சந்திக்ை யநர்ந்தது? 
ைீலள்ர பட்டியில் இபேந்து மதரிவு மசய்: 

 சிறுலனோல் ரைோலபலர் ைட்ைரரைரர புரிந்துமைோள்ர படிலில்ரய. 
 சிறுலனின் ரைைள் சுத்தோில்ரய. 
 சிறுலனின் ரைைள் ிை அதிை ஈோை இபேந்தது. 
 சிறுலன் யதரலோன அலத்தத்ரத அல்யது சக்திர மைோடுக்ைபடிலில்ரய. 
 சிறுலனின் யரைைள் சரிோை உபேலோைலில்ரய. 
 சிறுலனின் ரைைள் மஹந்திோல் ரமக்ைப்பட்டிபேந்தது. Child’s fingers are covered with 

Mehendi 

 

பிற்சி 9: லில் யரை பதிவு பிச்சிரனைள். 
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தவு தம் 

ைலப்பட்ை தலின் தம் ற்புரை தத்தின் தரறவு நிரயியிபேந்தோல் அந்த தவு 
ற்றுமைோள்ரபட்டு யசிக்ைப்படும் . இந்த நிரயியிபேந்து பன்யனம ற்புரை தம் யதரல. 
Actionable feedback icon (      ) பைவுபேரல மசோடுக்ைினோல்  Quality Details யல்லல் சோரம் ைோட்சி 
மதரிபம். அதில் slap இரசவு அமிக்ரை மதரிபம். 
 

 
பைம் 16 லில் யரை தம் குமித்த லிலங்ைள் 

மன்மபோபேரோல் தப்பட்ை சிய Actionable feedback  ைீயற தப்பட்டுள்ரது. 
 லில்ைரின் ண்ைிக்ரை இல்புக்கு ோமோை உள்ரது. 
 ரை லில் சரிோை இல்ரய. 
 அதிை அலத்தம் 

 ிை குரமந்த அலத்தம் 

 அதிை ஈப்பதம் 

 அதிை உயர்வு 

 லில் யரை பைம் பிடிக்ை படி நிரயைள்   
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ைபேலிறி 
னிதனின் ிை அதிை ைலனத்ரத ைலபேம் நிமபள்ர எபே 
அங்ைோன ைபேலிறி போரலர சுற்மி அரந்துள்ரது. ைபேலிறி   
ைண்ைின் உள்யர மசல்லும் மலரிச்சத்தின் அரரல 
ைட்டுபடுத்துைிமது. இது ைண்ைின் லட்ை லடிலோன 
ஸ்ைிலீோ,ற்றும் போரலோல் இபேபுமபம் சூறப்பட்ை பகுதி ைபேலிறி 
நிறற்ப்பைம் பிடிக்ை தகுந்த தனித்துலோன, ோதிரிர உபேலோக்கும்  
எபே அரப்ரப மைோண்டிபேக்ைிமது. 
மதோைர்பற்ம, சீற்ம இந்த ோதிரி அரப்புைள் ிை சிக்ையோனரல.. 
இதன் சிமப்பு அம்சங்ைரோன  ைபேலிறிஅரைோரம் ற்றும் உள் 
அரப்பு மபோபேத்தம் யபோன்மரல ைீழ்லபேோறு :      

 ைோங்ைள் தலிர்த்து உள்ரரப்பு ந்தைோயத்திலும் ோமோது  

 இண்டு னிதர்ைரின் ைபேலிறிரப்பு எய ோதிரி 
இபேப்பதில்ரய. எபே னிதனின்  இபே ைண்ைரின் லயது, இைது, 

ைபேலிறிைள் என்றுயபோல் என்று எய ோதிரி இபேப்பதில்ரய. 
 ைண்ைோடிைலம் , மதோடுலில்ரயைலம் உபேலப்பைத்ரத 

அரிதோையல போதிக்ைின்மன. 
 இந்த பரமோனது ற்ம உிர்பணு மதோறில் தட்ப 

பரமைரரலிை அதிைரலியோன க்ைரர மசன்மரைைிமது. 

 ைபேலிறி அரப்ரப ற்ைனயல உள்ர ைபேலிறி அரப்புைன் 
லிரலில் எப்பிட்டு போர்க்ை லல்யது. 

 

ைபேலிறி ைண்ைரின் உள்ரிபேக்கும் எபே போைம் . ஆரைினோயயய அது போதிப்பரைபம் லோய்ப்பு 
ிைவும் குரமவு. அதனோல் அதிைோன தனிநபர்ைலக்கு அலர்ைரின் லோழ்நோரில் ‘ப்யபோதுிபேக்கும்’  
அத்தோட்சிோை அரத யசோதரனக்கு பன்படுத்திக்மைோள்ரயோம்.    

ைண்ணுக்கு மதன்பைோத அைச்சிைப்பு எரிக்ைதிர்ைரர பன்படுத்துைிமது. ன்பரத தலி ைபேலிறிர 
பைம் பிடிப்பமதன்பது நோம் லறக்ைோை நிறற்ப்பைம் டுத்துக்மைோள்லது யபோயத்தோன். ைபேலிறி பைம் 
பிடிக்கும் ைபேலி ைபேலிறிர  பைம் பிடித்து ைைினிில் யசித்து ரலக்ைக்ைகூடி உபேலோை 
ோற்றுைிமது.    
ைபேலிறி ிை அதிைரவு துல்யிோன உிர்பணு அரைோரோை பலயோை நம்பப்படுைிமது. 
யலும் இபே லிறிைரின் ைபேலிறி அரப்பு என்யமோமைோன்று எத்துப்யபோலதில்ரய ஆையல நக்கு 
தனிப்பட்ை உிர்பணு அரைோர அரவுைலைன் எபே  இரை ைிரைக்ைிமது. 
ைபேலிறி ோதிரிைள் யசர்ப்பு  சம்பந்தப்பட்ைலபேக்கு வ்லிதோன உைல் சோர்ந்த மதோைர்புைலம்             
சிங்ைலம் இல்யோல் மசய்படிபம் . யலும் இது ிை குரமந்த ைோய அரயல பிடிக்கும்.   
 
ைபேலிறி பைக்ைபேலி. 
ைபேலிறி பைக்ைபேலி உிர் பணு சோர்ந்த ைபேலி.இண்டு லரைோன ைபேலிறி பைம் பிடிக்கும் 
ைபேலிைள் உள்ரன. எபே ைபேலிறி பிடிக்கும் ைபேலி , ற்மமோன்று இபே ைபேலிறிைரர பிடிக்கும் ைபேலி. 
எபே ைபேலிறி பிடிக்கும் ைபேலி எபே சத்தில் இண்டில்  எபே லிறிர ட்டும் பைம் பிடிக்கும் . 
இபே ைபேலிறி பிடிக்கும் ைபேலி எய சத்தில் இண்டு லிறிைரரபம் பிடிக்ைபடிபம். தோரிப்பு 
ற்றும் பதிப்பு ோதிரிர மபோறுத்து ைபேலிைள் ரைில் பிடித்து இக்கும் ற்றும் பக்ைோயிில் 
நிறுத்தி இக்கும் லரைைரில் உள்ரது. பதிலிைத்தில் ைபேலிறி பைக்ைபேலி டிக்ைைினி / 
யரஜக்ைைினி ஆைிற்றுைன் ப.ஸ்.பி.மைோண்டு (பனிலர்சல் சரீில் பஸ்)  இரைக்ைப்பட்டுள்ரது. 

பைம் 17  ைபேலிறி 
 

பைம் 18 ைபேலிறி அரவு 
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இந்த ைபேலிர இக்ை தனிப்பட்ை ின் இரைப்பு தும் யதரலில்ரய. ைபேலிறி பைக்ைபேலி ின் 
சக்திர டிக்ைைினி / யரஜக்ைைினி இலற்மியிபேந்து ப.ஸ்.பி. தரறலோில் பயம் மபறுைிமது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பைம் 20: எபே ைபேலிறி ஆய்வுக்ைபேலி 
மசல்போட்ரை மபோறுத்து பல்யலறு லரைோன ைபேலிறி ஆய்வுக்ைபேலிைள் உள்ரன. அரலைள் ைீழ் 
லபேோறு: 

 இபே ைபேலிறி ஆய்வுக்ைபேலி எய சம் இண்டு லிறிைரின் உபேலங்ைரரபம் ஆய்வு 
மசய்ைிமது. அந்த ைபேலிர  ரைோலபலர் ரைில் ந்தி படிப்படிோை பதிவு மசய்து 
மைோள்பலரின் ைண்ைலக்கு அபேயை நைர்ைிமோர். ஆய்வுக்ைபேலி யபோதுரவு லிறி அபேயை 
மசன்மதும் ைபேலிறி தோனோையல ைபேலிின் தோனிக்ைத்தோல் ஆய்வு மசய்ப்படுைிமது. 

 இபே ைபேலிறி ஆய்வுக்ைபேலி யலும் எபேலரை உள்ரது. அது ைண்ைலக்கு ிை 
அபேைோரில் ரலக்ைப்படுலது. இந்த ஆய்வுக்ைபேலி இண்டு ைண்ைரர என்மன் பின் 
என்மோை ஆய்வு மசய்ைிமது. ஆனோல் ஆய்வுக்ைபேலிர நைர்த்த யலண்டி அலசிில்ரய 

 எபே ைபேலிறி ஆய்வுக்ைபேலி ைைக்ைில் பைக்ைபேலி யபோல் யதோற்மரிக்கும். இந்த 
லரைோன ஆய்வுக்ைபேலி எபே யநத்தில் எபே லிறிர ஆய்வுமசய்ைிமது. பதிவு மசய்பம் 
ரைோலபலோல் ரைில்  ந்திக்மைோள்ரப்பைட்டு ,பதிவு மசய்து மைோள்பலரின் எபே 
லிறிர எபே சத்தில் அலோல் பிடிக்ைப்படுைிமது. 

 

ைபேலிறி பைம் பிடிக்கும் ைபேலி ைபேலிறிின் சிக்ையோன அரப்புைரர (மசன்ம பகுதிில் 
குமிப்பிட்ைது யபோய) ஆய்வுமசய்து எபே ைைக்ைில் உபேலத்ரத உபேலோக்குைிமது. நலனீோன 
ைபேலிறி பைக்ைபேலிைள் ைண்ைள் போதிப்பரைோல்  எரிச்மசய், ைண்ணுக்கு புயப்பைோத  
அைச்சிைப்பு எரிர பன்படுத்துைிமது. 
தோரிப்பு ற்றும் பதிப்பு ோதிரிர மபோறுத்து.  இந்த ைபேலிையின் லரைைள்: 

பைம் 19 5:இபே ைபேலிறி பைக்ைபேலிைள்   
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 ரைோல் ந்திக்மைோள்லம் லரை  

 பக்ைோயிில் ற்மி நிறுத்தும் லரை. 

 

ைபேலிறி பைக்ைபேலி ிை குரமந்த அரயல ரைபள்ரது. அந்த ைபேலிர சரிோன இைத்தில் 
ரலக்கும் மபோலது ,அது ைபேலிறிர தோனோையல அரலடீு மசய்துமைோள்லைிமது. யலும் அது பய 
நிரயைரிலும்  மலரிச்சத்துக்யைற்ப தோனோையல சரிமசய்துமைோள்லைிமது. அது எபே ப.ஸ்.பி. பயம் 
ைைினிபைன்   இரைக்கும் ைம்பிலைத்ரத  மைோண்டுள்ரது. இந்த ைபேலி ின் சக்திர 
ைைினிியிபேந்து அயத ப.ஸ்.பி. இரைப்பின் பயம் மபறுைிமது.  

ைபேலிறி பைக்ைபேலி யலைோனதும் துல்யிோனதும் ஆகும். அது பன்படுத்துபலர் குறுக்ைீடின்மி 
தோனோையல பைத்ரத பிடிக்கும். ஆனோல் அதன் துல்யிம் ைண்ைரின் குறுக்யை  உள்ர மபோபேட்ைரோல் 
போதிக்ைப்படும். யலும் அது ைண்புர உள்ரலர்ைலக்கு சரிோை இோது. 

 

 

பைம் 21 6:ைபேலிறி உபேலபைப்பிடிப்பும், பிடித்த உபேலப்பைபம்   
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ைபேலிறிர பைம் பிடிக்ை நைலடிக்ரைைள். 
பைக்ைபேலி மைோண்டு ைபேலிறிின் உிர்பணு பைத்ரத பிடிக்ை ைீழ் ைண்ை நைலடிக்ரைைரர 
யற்க்மைோள்லங்ைள். 

1. பதிவு மசய்து மைோள்லபலரின் ைண்ைள் இபேப்பரத சரி போர்த்தல்: என்று அல்யது  இண்டு 
ைண்ைலம் இல்யோதிபேந்து அல்யது என்று அல்யது இண்டு ைண்ைரிலும் ைண் ைட்டு 
யபோட்டிபேந்து  / யலறு தோலது யைோரோறு அல்யது லிோதி ன்பதோல்  ைபேலிறிர பைம் 
பிடிக்ை இயலில்ரய ன்மோல் அரத ஆதோர் ன்யோல்மன்ட் ைிரரன்ட்  மன்மபோபேரில்  
பதிவு மசய்யலண்டும்.  

2. பதிவு மசய்து மைோள்லபலரின் அபேம்  நிரய சரிபோர்த்தல்:  பதிவு மசய்து மைோள்லபலர 
எபே குமிப்பிட்ை இைத்தில் அ யலண்டிக்மைோள்லங்ைள். அபேம் நிரய எபே உபேலப்பைம் 
டுப்பது யபோன்ம நிரயில் இபேக்ையலண்டும்.   

3. ைபேலிறி பைக்ைபேலிில் குமிபோர்த்தல்: பதிவு மசய்து மைோள்லபலரின் ைண்ைரர யநோக்ைி 
ைபேலிறி பைக்ைபேலிர குமிரலபங்ைள். ைபேலி  நிரயோை ந்தப்பையலண்டும். எபே 
யலரர ைபேலி பதிவு மசய்துமைோள்பலோல் பிடித்துக்மைோள்ரப்பையலண்டும் ன்மோல் பதிவு 
ரைோலபலர் அலபேக்கு ைபேலிர நிரயோை பிடித்துக்மைோள்ர உதலயோம்.  

4. அரமின் மலரிச்சத்ரத சரிபோர்த்தல்: ைபேலிறி பைப்பிடிப்பு  அரமிலுள்ர மலரிச்சதின் 
அரரல உைர்ந்து மசல்படும் எபே நரைபரம. யநடிோன எரி அல்யது மசற்ரை எரி 
தும் பதிவு மசய்துமைோள்பலர் ைண்ைரில் பட்டு பிதிபயிக்ைோல் போர்த்துக்மைோள்ரயலண்டும். 
பை அரப்ரப பைம் பிடிக்கும் யபோது பன்படுத்தி எரி அரப்புைள்  ைபேலிறி 
பைப்பிடிப்பின் யபோது அரைக்ைப்பையலண்டும்.    

5. பை உபேலத்தின் தத்ரத சரிபோர்த்தல்: ைபேலிறிர பைம் பிடித்த பிமகு  ஆதோர் 
ன்யோல்மன்ட் ைிரரன்ட் மன்மபோபேரில் ைபேலிறி பைத்தின் தத்ரத அரலிை 
லறிபள்ரது. பை தத்தின் அரவு பற்மி ரைோலபலபேக்கு ைபேத்து மதரிலிக்ை ஆம்பைட்ை 
திப்பீடு மசய்ப்படும். பிடிக்ைப்பட்ை பைத்தின் தம் யோசோை இபேந்தோல் ரைோலபலபேக்கு 
ைபேலி ச்சரிக்ரை மசய்ைிமது. பிடிக்ைப்பட்ை பைம் யோசோனதோை இபேந்தோல் ீண்டும் தோன 
பைத்ரத டுக்ை பயயலண்டும்.   
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ைோட்சி 6: ைபேலிறி உபேலபைப்பிடிப்பு 
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ைபேலிறிர ஆய்வு மசய் லறிபரமைள். 
1. பதிவு மசய்துமைோள்பலர் ோறுைண் மைோண்ைலோிபேந்து இபே ைண்ைரரபம் எய சத்தில் 

பைம் பிடிக்ை இயலில்ரய ன்மோல், ரைோலபலர் ற்மமோபே பரம பைப்பிடிப்ரப 
யற்மைோள்ரயோம்.  

2. பதிவு மசய்துமைோள்பலர் ைபேலிறி பைப்பிடிப்பிற்கு சரிோன பரமில் ைண்ைரர அைய 
திமக்ை படிலில்ரய ன்மோல் அலபேக்கு / அலலக்கு யபோயிோை மசய்து / நடித்து 
ைண்ைரர அையோை திமக்ைச் மசய்யலண்டும். அது சோத்திப்பைலில்ரய ன்மோல் ற்றும் 
எபே பரம பைப்பிடிப்பு மசய்து  படிந்த அரவுக்கு தோன பைத்ரத டுக்ை பற்ச்சிக்ை 
யலண்டும். 

3. ைபேலிறி பைக்ைபேலி தூ அரரல அரக்ைவும், பைம் டுக்ைவும் தோனிங்ைி பரமர 
மைோண்டுள்ரது. ரைோலபலர் தூத்ரத, சரிபோர்க்ையலோ, பைம் டுக்ையலோ 
யலண்டிதில்ரய. 

 

குிப்பு 

போர்ரலற்யமோரின் ைபேலிறிர சிய சந்தர்ப்பங்ைரில் பைப்பதிவு மசய் இலும் ைபேலிறி 
பைக்ைபேலி ைபேலிறி ோதிரி அரப்பின் தைலல்ைரர  அரைோரம் ைோணும் 
மதோறில்தட்பத்ரத மைோண்டிபேைிமது. போர்ரலற்யமோரின் ைபேலிறிில் அந்த அரப்பு 
மதரிபம்படிோை இபேக்கும் லர  அந்த தைலல்ைரர பைம் பிடிக்ை படிபம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

யற்ச்மசோன்னரலைரர படித்த பிமகு , 
 ைபேலிறிர  பைம்பிடிக்ை த்தரன லரைோன ைபேலிைள் உபயோைப் 

படுத்தப்படுைிமது? ைபேலிறிர சரிோன பரமில் பைம் பிடிக்ை இரைபெமோை 
இபேப்பதற்கு ைோைோனரலோை  ரத   நீங்ைள் நிரனக்ைிமரீ்ைள்? 

 நல்ய தோன பைத்ரத பிடிக்ை ந்த சிமந்த  நைலடிக்ரைைரர நீங்ைள் 
மதோையலண்டும்? ைீழ் ைண்ைலற்ரம வ்லோறு நீங்ைள் மதோைபடிபம். 

 பதிவு மசய்துமைோள்பலர் ைண்ைரில் குரமபோடு  

 ைபேலிறி ஆய்வுக்ைபேலிர ரைோள்லதில் பதிவு மசய்து மைோள்பலரின் 
இயோர  

 பிடிக்ைப்பட்ை பைத்தின் தம் நல்யதோ ன்று உங்ைலக்கு ப்படி மதரிபம் ? 

பிற்சி 10: உங்ைள் அமிரல யசோதித்துக்மைோள்லங்ைள்  
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தவு தம் 
ைலப்பட்ை தலின் தம் ற்புரை தத்தின் தரறவு நிரயியிபேந்தோல் அந்த தவு 
ற்றுமைோள்ரபட்டு யசிக்ைப்படும். ைபேலிறி பைம் சரிோை இபேந்தோல் பச்ரசோை இபேக்கும் , 
சிலப்போை இபேந்தோல் ைபேலிறி பைத்தின் தம் சரிில்ரய ன்று மபோபேள் Actionable feedback பைவுபேரல 
மசோடுக்ைினோல் Quality Details யல்லல் சோரத்தில் புள்ரிைள், இைக்ைம் ,ற்றும் எவ்மலோமலோபே 
இற்பண்புைள் பற்மி குமிப்புைலம் இபேக்கும். 

 
பைம் 33 ைபேலிறி த லிலங்ைள் 

பன்போடு மன்மபோபேள் தபேம் சிய Actionable feedback  இங்யை தப்பட்டுள்ரது. 
 ரமப்பு (ைபேலிறிின் மபபேம் பகுதி ரமந்திபேப்பது ) 
 ைபேலிறிின் குலிரம் சரிில்ரய 
 எபேமபோபேள் போர்த்தல் சரிில்ரய (பதிபலர் யலறு திரசில் போர்ப்பது) 
 ைண்போரல லிரிவு 
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யனொபநட்ரிக் 
யிதியிக்குகள 
குிக்க டத்தில் 

குிப்ிட்ட இடத்ளத 
பெொடுக்கவும் 

OK பொத்தொள 

பெொடுக்கவும் 

 

லிதிலியக்குைரர குமிப்பிடுதல் 

பயோமட்ரிக் லிதிலியக்குைரர குமிப்பிை Demographics திரில் மதரிபம் Biometric Exceptions  
மபோத்தோரன அலத்தவும் . 

 

 

 

 

  

ைீயற தப்பட்டுள்ர யல்லல் சோரம் திமக்கும். 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 பயோமட்ரிக் லிதிலியக்கு ைலர்தல் - லிதிலியக்கு குமிப்பிட்ை பின்பு 

 குடிிபேப்பலரின் குமிப்பிட்ை பயோமட்ரிக் லிதிலியக்குைரர குமிக்ை உபேலபைத்தில் அந்த 
பகுதிில் நிரயைோட்டிர ரலத்து மசோடுக்ைிலிட்டு பின்பு OK மபோத்தோரன மசோடுக்ைவும். 

 

லிதிலியக்குைரரக்  ரைோலம்  பரமைள் 

லிதிலியக்குைள்  ிைவும் ைலனத்துைன் ரைோரப் பை யலண்டும். மசல்பரமைள்  படிவு மபறும் லர  

க்ைலக்கு, அலர்ைள் லசதிோை இபேப்பரத உைபேம் லரைில் சிமப்போன ைலனம் டுத்துக் மைோள்ரப் 

பை யலண்டும்.  லிதிலியக்குைரர  ரைோலம் பரமைள்  ைீயற மைோடுக்ைப் பட்டுள்ரன. 

 

லிதிலியக்குைள் பற்மி உண்ரைள். 

 

  இந்திோலில், ைிோப்புமங்ைரில், உைல் உரறப்பின் ைோைோை, அயநை க்ைலக்கு ரையரைைள் 

யதய்ந்து  இபேக்கும். ஆப்பயட்ைர்  பைம் பிடித்த லிதம், அதன் தம், சரிோை உள்ரதோ ன்று ைலனோை 

உறுதிமசய்தல் பக்ைிோனதோகும். 

லிதிலியக்குைள் ன் ற்படுைின்மன ன்மோல்,  

– ைோம் அரைதல். 

– லில்ைள் ஊனரைதல். 

– ரைைள் ஊனரைதல் . 

– ைண்ைரில் ற்படும் பிச்சிரனைள் யபோன்மரலைரோல் ஆகும். 

யனொபநட்ரிக் யிதியிக்கு 
பொத்தொள அமுக்கவும் 

பைம் 10 பயோமட்ரிக் லிதிலியக்கு தைலல் ைலர்தல் 
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உிரில் லிதிலியக்குைரர யசர்க்ரை பதிலிைத்தில் பைம் 

பிடித்தல் . 

 

 
 எபே பரம   உிரில் லிதிலியக்குைள்  யசைரிப்பு பட்ைரன ைிரிக் மசய்ததும் ல்யோ 

லிதிலியக்குைலம் குமிப்பிைப்படும். 

 

  குடிிபேப்போரபேக்கு கூடுதயோன  லில் இபேந்தோல், ஆப்பயட்ைர்  கூடுதயோன லிரய ைைக்ைில் 

யசர்க்ைக் கூைோது. 

 

  கூடுதயோன லிரய உிரில் லிதிலியக்கு ன்று குமிப்பிைக்கூைோது. 

 

 அப்படிப்பட்ை சங்ைரில்,  கூடுதயோன லில் புரைப்பைம்  பிடிக்ைோதபடி குடிிபேப்போரபேக்கு  

ஆப்பயட்ைர்  உதல யலண்டும். 

 

லிதிலியக்குைரர    புரைப்பைம் பிடிக்கும்யபோது  ைலனிக்ை யலண்டிது: 

 

  உள்ரங்ரைைள்  ைோமோரல யநோக்ைி இபேக்ை யலண்டும். 

  பைபம்  இபே ரைைலம் பியபக்குள் இபேக்ை யலண்டும். 

 

வழக்கு -1 

 

ன்ீத் சிங்  ன்பலர் பதிவுயசர்க்ரை இபேப்பிைத்துக்கு லந்துள்ர 65 லதுள்ர குடிிபேப்போரர்.  

அலர் எபே ைர்பன் அைிந்துள்ரோர்.  அந்த ைர்பன் ைோைோை அலபேரை பைத்ரத சரிோை 

புரைப் பைம் டுக்ை படிலில்ரய. அலர் அதிை யநம் லரிரசில் நின்று மைோண்டிபேந்த 

படிோல், ிைவும் ரிச்சல் அரைந்து மைோண்டிபேந்தோர். 

அலர நீங்ைள் ப்படி சோரிப்பீர்ைள் ? 
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பை பிம்பத்ரத பைம் பிடிக்கும்யபோது ந்த லிதோன பிச்சிரனைள்  ற்படும் ? 

 மலரிச்சம் (எரி) குரமவு . 

 ைர்பன் அல்யது தரயப்போரை யபோன்மலற்மோல் பிம்பத்ரத சரிோை பைம் பிடிக்ை படிோல் 

யபோதல். 

 குடிிபேப்போரர் யநோை தனது பைத்ரத அல்யது உைரய  சரிோை ரலத்திபேக்ை படிோல் 

யபோதல்.  

 

யபோதி மலரிச்சம் இல்யோத யபோது ன்ன மசய் யலண்டும் ?  

 பிரோஷ் உபயோைிக்ைக் கூைோது. 

 உள்லர்  அதிைோரிைலைன்  மதோைர்பு மைோண்டு சுற்றுப்புமத்தில் மலரிச்சத்ரத அதிைரிக்ை 

யலண்டும். 

 குரமலோன யலோல்யைஜ்  ைோைோை எரிப் பற்மோக்குரம  இபேந்தோல் மஜமனயட்ைர 

உபயோைித்து மலரிச்சத்ரத அதிைோக்ை யலண்டும் . 
 இபேப்பிைத்ரத  யபோதி மலரிச்சம் உள்ர அரமக்கு ோற்மிக் மைோள்ர படிமலடுக்ை 

யலண்டும்.  

 பின் திர (யபக் டிோப் ) மலற்றுச்  சுலர் அல்யது  தடுப்புக்கு  திோை ரலக்ைப் பை யலண்டும்.    

 

ைர்பன் / தரயப்போரை ைோைத்தோல் பிம்பம் பைம் பிடிக்ை படிோல் யபோனோல் ன்ன மசய்  யலண்டும்? 

 போைங்ைள் த சம்பந்தோன ைோைத்தோல் யசதம் அரைந்திபேந்தோல், யனுலயோை 

யசைரிக்கும் பரமரத்  யதர்வு மசய்வும். 

  தரயில் அைிந்துள்ரலற்ரம  நீக்கும்படி ஆப்பயட்ைர்  அலர்ைரிைம் பைிலோை  யைட்டுக் 

மைோள்ர  யலண்டும். 

 மபண் குடிிபேப்போரோனோல், மபண் ஆப்பயட்ைர்  அல்யது   சு உதலிோரர் பயம் இரதக் 

ரைோர யலண்டும். 

 

தரய / தரயற்ம போைத்ரத சரிோை, யநோை  ரலத்துக் மைோள்ர படிோல் யபோதல் 

 யதரலப்பட்ைோல்  பதிவு மசய் லந்தலபேக்கு உதல யலண்டும். 

 பதிவு மசய் லந்தலர் மபண் ஆனோல் , மபண் ஆப்பயட்ைர்  அல்யது   சு உதலிோரர் பயம் 

உதலி மசய் யலண்டும்.  

 
 

வழக்கு -2 

ைீதோ யதலி ன்பலர் 42 லதுள்ர உ .பி .ோைோைத்தில் எபே ைிோத்து  குடிிபேப்போரர். அலர் எபே 

தினக்கூயி.  அலர் பதிவு மசய்பம் நிரயத்துக்கு லந்துள்ரோர். அலது  உிரில் கூறு லிலம் 

யசைரிக்கும் யபோது ஆப்பயட்ைர் அலபேரை ரைைரில் லில் யரைைள் தோை இல்யோதரத  

ைண்ைமிந்தோர்.  திபேம்பத் திபேம்ப பற்சி மசய்த யபோதும் அயத  லிரரவுைள் ற்பட்ைன அலர் 

எபே தைடு ீது ைீதோ யதலிின் லில்ைரர ரலக்ை பற்சி மசய்தோர்.  இதனோல் ைீதோ யதலி 
ிைவும் யைோபப்பட்டு ஆப்பயட்ைர  யநோக்ைி ைத்த ஆம்பித்தோர். 

 

1. ன்ன தலறு ற்பட்ைது   ன்று நிரனக்ைிமரீ்ைள் ?  

2.இந்த நிைழ்ரல இன்னும் யயோை ரைோர படிபோ ?    

 

 
 

லில் யரை யசைரிக்கும்  யபோது  ன்மனன்ன பிச்சிரனைள்  ற்பையோம் ? 

 

 ைோைோல் யபோன / யசதரைந்த லில்ைள். 
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 லில்  யரைப்  பதிவுைள் தற்று இபேப்பது. 

 லில்ைரர  தட்ரைோை ரலக்ை படிோல் யபோதல். 

 பரனைள் உரைந்திபேத்தல்  

 பேதோைி (மமஹந்தி) அல்யது சிய மபோபேட்ைள் ைோைோை ரைைள் ைபேப்போை இபேத்தல். 
 

ைோைோல் யபோன / யசதரைந்த லில்ைள் இபேந்தோல், 

 பதிவு யசர்க்ரைில் உிரில் லிதிலியக்கு ன்று யசைரிக்ைவும். 

 

 குடிிபேப்போரபேக்கு கூடுதயோன லில்/ைள் இபேந்தோல், 

– கூடுதயோன லிரய ஆப்பயட்ைர் லிட்டு லிை யலண்டும். 

– உிரில் லிதிலியக்கு ன கூடுதல் லிரய யசைரிக்ை கூைோது.  

– லில்யரைப் பதிலின் யபோது, ஆப்பயட்ைர்  கூடுதயோன லில் பதிவு ஆைோல் இபேக்ை 

குடிிபேப்போரபேக்கு  உதல யலண்டும். 

 

லில் யரை பதிவு யசைரிப்பு தற்று  இபேந்தோல் ன்ன மசய் யலண்டும்.? 

 பல்யலறு பற்சிைள் மசய்த யபோதிலும் தோன பதிவுைள் ைிரைக்ை லில்ரய ன்மோல், பதிவு 

மசய் லந்தலர ரைைரரக் ைலவும்படி பைிலோை யைட்டுக் மைோள்ர யலண்டும்.   

 பதிவு ரத்தில் ஈோன ைலல் அல்யது பஞ்சு  ரலத்திபேக்ைவும். 

 பதிவு மசய் லந்தலர தைடின் ீது ரைைரர அலத்தோை  ரலக்ைச் மசோல்யவும். 

 பதயில் பதிவு மசய் லந்தலரின் அலத்தும் பற்சிின் ீது சோர்ந்திபேக்ைவும். 

 அப்படிபம் பதிவுைள் ைிரைக்ைலில்ரய ன்மோல், அலரிைம் அனுதி மபற்று பைம் பிடிக்ை 

தக்ைலோறு  அலள்/அலபேக்கு உதலவும். 

 மபண் குடிிபேப்போரபேக்கு மபண் ஆபயட்ைர்ைள்  / சு உதலிோரர்ைள் உதலி மசய்பம்படி 

உறுதிப்படுத்தவும்.  

 குடிிபேப்போரரின்  உிரில் லிலங்ைரர யசைரிக்ை நிோோன அரலில் பற்சி மசய்  

யலண்டும்.  

 மன்மபோபேரில் அத்தரை லசதி மசய் படிபம். 

 

லில்ைரரத் தட்ரைோை ரலக்ை படிோல் யபோனோல் மசய்  யலண்டிது. 

 பதியலற்மம்  மசய் லந்தலரின் அனுதி மபற்றுக் மைோள்ரவும். அலது லில் யரைர   

யசைரிக்ை அலபேக்கு உதலவும். 

 அது சரிோை லலில்ரய ன்மோல், ஆப்பயட்ைர் அலர தனது ரைைரர தட்ரைோை   தைடின் 

ீது  படிந்த லர  அலர் சரிோை ரலக்ை உதலி மசய்து  பதிவுைரர யசைரிக்ை யலண்டும்.    

 அதன் பிமகு  அலர்   ற்மமோபே ரை அல்யது இண்டு ைட்ரை லில்ைரின் பதிவு டுக்ை அடுத்த 

பரமக்கு பற்சி மசய்யலண்டும்.  

 

உரைந்த பரனைள், அல்யது மமஹந்தி / இத ைோைத்தோல் ரைைள் ைபேப்போை இபேந்தோல் ன்ன 

மசய் யலண்டும் ? 

 

 யனுலல் பரமில் பைம் பிடிக்ை பய யலண்டும். 
 தனி உரைோத, ைபேப்போை இல்யோத  லில்ைரின் யரைைரர பைம் பிடிக்ை மசல் பை 

யலண்டும். 

 எபேயலரர பதிவு  மசய் லந்தலர்  ரைைரில் மமஹந்தி இபேந்தோல், பதிவுக்கு பன்பு  அலர 

ரைைரர ைலவும்படி யைட்டுக் மைோள்ர யலண்டும். 

 

 மபண் குடிிபேப்போரர்ைரிைம் ைலனோை இபேக்ை யலண்டும். 
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 மபண் குடிிபேப்போரர் லில் யரைப் பதிவுக்கு  யதரலோன அலத்தம்  த படிோல் யபோனோல், 

நீங்ைள் ;- 

-மபண் சு உதலிோரரின் உதலிர யைோவும். 

- எபே அரவு பஞ்சு (பதிவு ரத்தில் இபேக்கும் ) டுத்து மபண்ைிின் ரைைலக்கு யல் 

ரலத்து பிமகு அலத்தம் தவும். 

 

ோறுைண் / சரிோன லடிலற்ம ைண் இபேந்தோல், 

 எய யநத்தில் இண்டு ைண்ைலம் பைம் பிடிக்ை படிோல் யபோனோல்,  எபே ைண்ைின் 

ைபேலிறிர ஸ்யைன் மசய்பம் சோதனம்  உபயோைிக்ையோம். 

 எபே யலரர எபே ைண்ைின்  ைபேலிறி ஸ்யைன் மசய்பம்  சோதனம் இல்ரய ன்மோல், இபே லிறி 
ஸ்யைன் மசய்பம் சோதனத்ரத மைோண்டு  எபே ைபேலிறிர ோலோது சரிோை பைம் பிடிக்ை 

யலண்டும். 

 

ைண்ைரர  சரிோைத்   திமக்ை படிோல் யபோனோல், 

 பதிவு மசய் லந்தலரிைம் ைண்ைரர   லிரிலோைத் திமக்கும்படி அமிவுறுத்தவும்.  

 உங்ைரது ரைைரின் உதலிோல் அலது ைண் லிறிைரர லிரிலோைத் திமக்ை மசய்வும். 

 பதிவு மசய் லந்தலர் மபண் ஆனோல் மபண் சு உதலிோரரின் உதலிர யைோவும். 

 

மபோதுலோன இன லிதிலியக்குைள் 

 பதிவு மசய் லந்தலர் தன்ரன (அலள்/அலர் ) சரிோன நிரயில் லது ைோைோை அல்யது 

உைல் நிரய  சரிில்யோல் யபோதல் ைோைோை  பைம் பிடிக்ை தக்ைலோறு ரலத்துக் மைோள்ர 

படிோல் யபோையோம். 

 இப்படிப்பட்ை சங்ைரில், ஆப்பயட்ைர் உிரில் தவு யசைரிப்புக்கு உபைைத்ரத பதிவு 

மசய் லந்தலபேக்கு அபேைில் நைர்த்த யலண்டும். 

 

லிதிலியக்குைரரக் ரைோலதல் குமித்து. 

குடிிபேப்போரரின் நம்பிக்ரைரப் மபறுதல்! 

குடிிபேப்போரரின் நம்பிக்ரைரப் மபம  மசய்  யலண்டிது;- 

 

 குடிிபேப்போரரிைம் பைிலோை இபேக்ை யலண்டும். 

 உைல் ரீதிோன குரமபோடுைள் இபேந்தோல் ைலனோை இபேக்ை யலண்டும். 

 யதரலப்படும்யபோது  உதலி மசய் யலண்டும்.  

 குடிிபேப்போரரிைம்  அலது குரமபோடுைள் லிதிலியக்குைரின் தவு  யசைரிப்போல் பிச்சிரன 

ற்படுத்தோது ன்று உறுதி மசய்யலண்டும். 

 குடிிபேப்போரர் தோலது  லிலங்ைள் இது மதோைர்போை  யைட்ைோல்  லிலோை  கூமவும். 

உிர் பணு சோோத ைபேலிைள்  
உிர் பணு சோோத ைபேலிைள் ைைினி , அச்சுப்மபோமி , ஆய்வுக்ைபேலி, பை நைமயடுக்கும் ைபேலி, போர் 
யைோடுஆய்வுக்ைபேலி ற்றும் யசிப்பு ைபேலிைள் குறுலட்டு,டி.லி.டி.,லன்லட்டு, மபன்டிரவ் 
யபோன்மரல. க்ைள் மதோரை ைைக்கு , உிரில் அரைோர ைைக்கு ஆைிலற்ரம யசைரிக்ை 
ஆதோர் ன்யோ ல்மன்ட்ைிரரன்ட்  மன்மபோபேள் ைைினிில் நிறுலப்படுைிமது . உிர்பணு 
ைபேலிைள் லில் யரை பதிவுக்ைபேலி,ைபேலிறி பைக்ைபேலி,ைைக்ைில் பைக்ைபேலி ஆைிரல 
ப.ஸ்.பி.தரறலோில் பயம் இரைக்ைப்படுைிமது. ைைினி உிர் பணுக்ைபேலிைள் பயம் 
மபமப்பட்ை தைலல்ைள் ைைினிில் யசிக்ைப்படுைின்மன.பிமகு அத்தைலல்ைள் த்தி அரைோர 
தைலல் ைரஞ்சித்திற்கு அனுப்பப்படுைின்மன.    
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ைைினி 
இண்டு லிதோன ைைினிைள் பதிவு ரத்தில் பன்படுத்தப்படும். அரலைள்: 

 யரஜக்ைைினி  

 டிக்ைைினி 
இரலைள் குடிிபேப்பலர்ைரின்க்ைள் மதோரைக்ைைக்கு தைலல்ைரர உள்யரற்மவும் யலும் 
அத்தைலல்ைரர அலர்ைரின் உிர்பணு தைலல்ைலைன் இரைக்ைவும்  பன்படுத்தப்படுைின்மன. 
அரல தற்ைோயிைோை தைலல்ைரர யசித்து ரலக்ைின்மன பிமகு அரல மலற்மிைோை 
சி.சி.டி.ஆர்.க்கு அனுப்பப்பட்டு லிடுைின்மன. 

யரஜக்ைைினி 
யரஜக்ைைினி , ைபேலிர அடிக்ைடி நைர்த்தயலண்டி ைட்ைோில்யோத நிந்த அரப்புக்கு 
ற்மது, 

அது தனித்தனிோன அயகுைரர மைோண்டிபேக்ைிமது ைீழ்ைோணுபலற்ரமபம் யசர்த்து,   

 மபட்டி, ின் லறங்கு அயகு, தர்யபோர்டு,ற்றும் யசிப்பு ைபேலிைள். 
 லடீியோ டிஸ்ப்யர பெனிட் அல்யது ோனிைர் 

 ைீ யபோர்டு  

 வுஸ்  

 

 
பைம்  7: யரஜக்ைைினி 

 

 

 

 

டிக்ைைினி  
டிக்ைைினி யரஜக்ைைினி யபோன்யம மசல்படும். ஆனோல், அது சிமிது, ரை குரமவு , 
தூக்ைிச்மசல்ய லசதிோனது. டிக்ைைினி ின் சக்திர அதனுள்யர ரலக்ைப்பட்ை, திபேம்பவும் சக்தி 
ற்மிக்மைோள்ரத்தக்ை ின்ையத்தியிபேந்து மபறுைிமது. ஆையல டிக்ைைினி மலரி ின் லறங்ைல் 
அரப்பு இல்யோயயய பன்படுத்தயோம். 

ைைினி திர 

லிரச 
பயரை 

சுட்டி 

மபட்டி or 

கூடு 
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பைம் 23 டி ைைினி 
 

பைம் 8: குமிப்பிைத்தக்ை இரைப்புைள்  

 பைம் 9: டிக்ைைினி சோர்ஜர்  
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மன்மபோபேள் 

எபே ைைினி லன்மபோபேள்,மன்மபோபேள் ஆைிலற்ரம மைோண்ைது. குமிப்போை ைீழ் ைோணும் 

மன்மபோபேள்ைள் ைைினிில் நிபேலப்பட்டிபேப்பரல. 

Operating System (OS) – லன்மபோபேள் அரப்ரப யயோண்ர மசய்ைிமது.அது உபயோைிப்யபோரிைிபேந்து 

ைபேலிின் சிக்ையோன அரப்ரப ரமத்துக்மைோள்லைிமது. பன்படுத்துபலர்  ைைினி பைம் யநடிோை 

அல்யது அப்ரிக்யைளன் மன்மபோபேள்  ( ஆதோர் ன்யோல்மன்ட் ைிரரன்ட் யபோன்ம   ) பன்படுத்தி 
உரோடுைிமோர், அது மதோைர்ச்சிோை  ஆபயடிங் சிஸ்ைம் தபேம் உதலிைரர பன்படுத்துைின்மன. 

உதோைம் :–Windows Vista, Windows XP, Windows 7, UNIX, MAC OS 

Antivirus – ரலஸ் ைள் ைைினிின் லறக்ைோன மசல்போடுைரில் தைங்ைல் ற்படுத்துைின்மன . அரல 

ைைினிின் யலைத்ரத குரமத்து, தைலல்ைரர மைடுத்து ,ைைினிில் யசிக்ைப்பட்டிபேக்கும் 

தைலல்ைரர அறித்து மோத்தத்தில் ைைினிர ‘மசயிறக்ை’(பன்படுத்த இயோது மசய்பம்). 
அத்தரை ரலஸ்ைரர தோக்ை லிைோல் மசய்  ஆண்டி ரலஸ் மன்மபோபேள் பன்படுத்தப்படுைிமது . 

உதோைம் – McAfee, Symantec, Quick Heal 

Anti-spam – ஸ்போம் ன்பது ைைினி லரயத்தயத்துைன் இரைந்திபேக்கும் மபோது மபமப்படும் யதரலற்ம 

தைலல்ைள், அரல பதிவுரத்தில் ைைினிின் யலைத்ரத குரமத்துலிடும் . 

உதோைம் – McAfee Anti-spam, Comodo 

Application Software– ைைினிக்கு நது மோறி மதரிோது அதற்மைன்று எபே தனி மோறி இபேக்ைிமது. 

அப்பிரியைளன் மன்மபோபேள் ைைினிக்கும் பன்படுத்துபலபேக்கும் இரைில் போயம் யபோய 

மசல்படுைிமது .அரல அதற்க்ைோன குமிப்பிட்ை யலரயைரர மசய்லதற்ைோை உபேலோக்ைப்பட்ைரல. 

உதோைம் – MS Word, MS PowePoint, Aadhar Enrolment Client Software 

அச்சுப்மபோமி 
அச்சுப்மபோமி ைைினிபைன் இரைக்ைப்பட்ை மலரிியிபேந்து மசல்பட்டு உதவும் ைபேலி. அது நைல் 
தோள் அல்யது லன்நைல் (லோசிக்ைகூடி லத்து ற்றும் பை லிரக்ைம்) டுக்ை உதவுைிமது. 
மபோதுலோை அச்சுப்மபோமி ைைினிபைன் ப.ஸ்.பி. ைம்பி லைம் பயம் இரைக்ைப்படும். அதற்கு 
ின்சக்தி மலரி அரப்பியிபேந்து மைோடுக்ைப்படும். 
ைீழ் லபேம் பைம் 26  அச்சுப்மபோமிின் பய போைங்ைரர ைோண்பிக்ைிமது. 

 

 
பைம்  26: அச்சுப்மபோமி 

அச்சுப்மபோமி பதிவு நரைபரமைள் அரனத்தும் மலற்மிைோை படிந்தவுைன் எப்புச்சடீ்டு லறங்ை  
(பதிவு மசய்துமைோள்பலர் நைல்) ற்றும் பதிவு மசய்லதற்ைோன சம்த சடீ்டு (அலுலயை நைல்) லறங்ை 
உபயோைப்படுத்தப்படுைிமது.

ின் லிரச 

ைோைித தட்டு 

LED 
குமிைோட்டி 
 

நிறுத்தரப்பு  
அடித்தரம் 
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ஆப்பயட்ைர்ைள் மசய்க்கூடிரல ற்றும் மசய் 
கூைோதரல 

 
 

எபே தைரல ட்டுய மசய் யலண்டிரல 

 ஆதோர் பதிவு மசய்து ஆதோர் ண் மபற்மிபேக்ை  யலண்டும் 

 ப. .டி     ோல் அங்ைீரிக்ைப்பட்ை பைலர்ைரிைம் பதிவு மசய்து யதர்வு லதி சோன்மிதழ் 
மபமயலண்டும். 

 பதிவு பைலோல் மசல்படுத்தப்பட்டு உங்ைலக்கு தனிப்பட்ை ஆப்பயைர் ண்  
லறங்ைபட்டிபேக்ை யலண்டும் . 

 பைிில் அர்த்தப்பை  ஆதோர் யசரல பனர் ைைினிில்  உங்ைள் பயோமட்ரிக் 
தைலல்ைரர பதிவு மசய்ப்பையலண்டும். 

 

நோள் ஆம்பம் 

 

 உங்ைரது ஆப்பயைர் டி   ற்றும் லில் யரை பதிந்து ஆதோர் யசரல பனர் ைைினிில் 
புகுபதிவு மசய்வும். 

 புகுபதிரை மசய்தவுைன் ைைினிில் யததி ற்றும் யநம் சரிோை உள்ரதோ ன்பரத உறுதி 
மசய்வும். 

 புகுபதிரை மசய்தவுைன் ைைினிின்   இைது ஏத்தில் திரில் பயோமட்ரிக்  ைபேலிைள் 
ற்றும் பிரிண்ைர் பைவுபேலைள் மதரிைிமதோ ன்பரத உறுதி மசய்து மைோள்ரவும். 

 புகுபதிரை மசய்தவுைன் திரில் மதரி லபேம் Last Sync ற்றும் Time left   for export        
குமித்த யல்லல் மசய்திைரர  EA  யற்போரலோரரிைம் மதரிலிக்ைவும். 

 GPS ஆங்ைரர எமலோமலோபே 24 ைி யநபம் பதிவும். 

 இபேக்ரைர லிட்டு மலரிய யபோகும் மபோலமதல்யோம் பன்போட்டியிபேந்து லிடு பதிரை 
மசய்வும். 
 

பதிலின் யபோது 

  

 மபமப்பட்ை ஆலைைரர டிக்ைோல் தட்டில் ரலக்ைவும். 
 பதிவு மசய்பம் நபரின் லிண்ைப்பபடிலத்தில் சரி போர்த்தலரின் ரைமலத்து ,லில் 

யரை,ற்றும் பத்திர இபேப்பரத உறுதி மசய்வும். 
 லிண்ைப்ப படிலத்தில் பதிபலரின் ரைமலத்தும் லில் யரைபம் இபேப்பரத உறுதி 

மசய்வும். 
 அமிபைபடுத்துபலர் அல்யது குடும்ப தரயலர் சோர் பதிலில் அலர்ைரின் ரைமலத்தும் 

லில் யரைபம் இபேப்பரத உறுதி மசய்வும். 

 பதி லபேம் நபர பதற்மில்யோல் அரதிோை இபேக்ை ரலக்ைவும். 

 பதிலின் யபோது குடிிபேப்பலரின் திர ப்மபோலதும் இரைப்பியயய இபேக்ை யலண்டும் 
குடிிபேப்பலர பதிபம் ல்யோ தவுைரரபம் போர்த்து  சரிோை இபேக்ைிமதோ ன்பரத உறுதி 
மசய் மசோல்ய யலண்டும் . 

 பதிவு ைைினிில் மன்மபோபேள் பன்போட்டிலுள்ர லரிரசப்படி ட்டுய தவுைரர ைல 
யலண்டும் . 



        

 

 
 

 

இந்தி தனித்துல அரைோர ஆரைம் 

 

41 

 

பயோமட்ரிக் தவு பதிவு 
 

 பதிவு படிலத்திலுள்ர தைலல்ைரில் யதனும் ோற்மம் மசய்யலண்டுயன்மோயயோ அல்யது 
குடிிபேப்பலர் பதிவு படிலத்திலுள்ர தைலல்ைரர ோற்ம யலண்டுமன லற்புறுத்தினோயயோ 
உைனடிோை பதிலோரரிைம் மதரிலிக்ை யலண்டும். 

 
 

க்ைள்மதோரை தவு ைலபேம் யபோது 

 
 சரிபோர்க்ைப்பட்ை யசர்க்ரை படிலத்திலுள்ர ல்யோ தைலல்ைரரபம் ைைினிில் பதிவும். 

 

 ஸ்மபல்யிங் இரைமலரி ,நிறுத்த குமிைள் , பைட்மைலத்து ற்று சிமி லத்துக்ைரர 
றுசரி போர்க்ைவும். 

 

 லத்து மபர்ப்பு தலறுைள் ற்றும் லத்து யைோர்ரல தலறுைரர சரிபோர்த்து திபேத்தவும். 
 

 பன்பதிவு தவுைரோை இபேந்தோல் ,பதிலந்தலரின் தைலல்ைள் தோன ன்பரத அலது 
யசர்க்ரை படிலத்ரத ரலத்து  உறுதி மசய்வும். 

 சரிபோர்க்ைப்பட்ை யசர்க்ரை படிலத்தின் படி பன் பதிவு படிலத்திலுள்ர தவுைரர திபேத்தவும்   
 

 ைண்ைரியயோ ரைைரியயோ தற்ைோயிை பலதிபேந்தோல் லிதிலியக்குைரில் பதிவு மசய்வும் . 
குடிிபேப்பலரிைம் சிமிது நோட்ைள் மசன்ம பிமகு ீண்டும் லந்து பயோமடிக் தரல 
புதுப்பிக்ை மசோல்லுங்ைள் . 

 

 பயோமட்ரிக் லிதிலியக்குைரர சரிபோர்க்கும் யபோது மன்ரோைவும் அனுதோபத்துைன் 
ஆனோல் உறுதிபைன்  ரைோலங்ைள். 

 

லங்ைி தவுைரரபம் யற்யைோள் தவுைரரபம் ைலபேம் யபோது 

 

 தவு சோர் சரிபோர்த்தயோை இபேந்தோல் ப்மபோலதுய அந்த ஆலைத்தின் மபரய யதர்வு 
மசய்வும். 

 ப்மபோலதுய குடிிபேப்பலர் அரித்த மோத்த தவுைரின் ண்ைிக்ரைர பதிவும். 
 
 

பயோமட்ரிக் தவுைள் ைலப்படும் யபோது 

 

 குடிிபேப்பலபேக்கு உதவுங்ைள் ,அலர உற்சோைபடுத்துங்ைள். 
 

புரைப்பைம் பிடிக்கும் யபோது 

 

 மலள்ரர பின்னைி உள்ரதோ ன்பரத உறுதி படுத்த யலண்டும். 
 பன்படுத்தும் யைமோலில் தோனோையல குலிரம் ற்றும் பைம் பிடிக்கும். மசற்போடு 

உள்ரதோ ன்பரத உறுதி மசய்து    மைோள்ரவும். 
 பைம் பிடிக்கும் மபோலது குடிிபேப்பலரின் பை போலம் நடுநிரயோை இபேக்ையலண்டும், 

புன்பறுலல் மசய்கூைோது ,ைண்ைரர அைய லிரித்து ைோமோரல போர்க்ை மசோல்ய 
யலண்டும். 

 பிடித்த பைத்தின் தம் சரிில்ரய ன்மோல் Details icon மசோடுக்ைி Actionalable Feedback மசன்று 
போர்க்ைவும். 

 பைம் பைம் பிடித்தவுைன் யரஜ லிரக்ரை அரைக்ைவும். 
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பயோமட்ரிக் தவு பதிவு 
 

 பதிபலர் குறந்ரதோை இபேந்து றுஆய்வு  திரில் மதரிபம் அலன் / அலரது உபேலத்ரத 
போர்த்து ைலன சிதமல் ற்பட்ைோல் பதிபலபேக்கு திரில் உள்ர றுஆய்வு திரர 
அரைத்து லிைவும். 
 

லில் யரை ைலபேம் மபோலது 
 

 லதுக்கு யற்பட்ை ல்யயோபேக்கும் லில் யரை பதிவு ைட்ைோோக்ைபட்டுள்ரரத 
நிரனலில் மைோள்லங்ைள். 

 

 எமலோமலோபே பரம பைம்பிடித்தவுைனும் லில் யரை ஸ்ைோனர் ப்யயைன் சுத்தம் மசய்பை 

யலண்டும். 
 

 அவ்லப்யபோது பஞ்சு இல்யோத எபே துைி ரலத்து ஸ்ைோனரின் யல்பகுதிிலுள்ர தைரை 
துரைக்ை யலண்டும். 
 

 பிடித்த பைத்தின் தம் சரிில்ரய ன்மோல் Details icon மசோடுக்ைி Actionalable Feedback மசன்று 
போர்க்ைவும். 
 

 லில் யரை பதிபலர  நிற்ை மசோல்யி   லில் யரை பதிவும்   . நின்ம நிரயில் தோன் 
லில் யரை நன்மோை பதி லோய்ப்புள்ரது. 
 

 எபேயலரர ந்து லில்ைலக்கு யயய இபேந்தோல் அதிைோை உள்ர லில்ைரர லில் 
யரை பதிவு மசய்பம் யபோது புமைைிக்ை யலண்டும். ற்ம ந்து லில்ைரர ட்டுய பைம் 
பிடிக்ை யலண்டும். 

 

 எபேயலரர ரைைள் மஹிந்தி ைோைோையலோ யலறு யதனும் மபோபேள் ைோைோையலோ 
ைறுப்போை இபேந்தோல் ப்மபோலதும் யபோய பைம் பிடிக்ைவும். 

 

 யதய்ந்து யபோன யரை இபேந்தோலும் லறக்ைம் யபோய பைம் பிடிக்ைவும். பதி லந்தலர ரை 
நன்மோை ைலல  மசோல்லுங்ைள். 
 

 யதரலிபேப்பின் குடிிபேப்பலரின் ரைைரர சுத்தம் மசய் எபே ைோய்ந்த ற்றும் ஈோன 
துலட்டி அங்கு ரலத்திபேக்ைபை யலண்டும். 
 

 

ைபேலிறி பைம் பிடிக்கும் மபோலது 
 

 ந்து லதுக்கு யற்பட்ை அரனலபேக்குய ைபேலிறி பைம் டுப்பது ைட்ைோோக்ைப்ட்டுள்ரது 
ன்பரத நிரனலில்  மைோள்லங்ைள் . 

 

 ைபேலிறிர பைம் பிடிக்கும் ைபேலிர நீங்ையர ரைோலங்ைள்  . பதி லந்திபேப்பலரிைம் 
மைோடுக்ைோதரீ்ைள் . 

 

 ப்படும் குடிிபேப்பலரிைபம் குரறந்தைரிைபம் ைபேலிறி பைம் டுப்பதினோல் ந்த 
போதிப்பும் இல்ரய , சோதோை புரை பைம் டுப்பரத யபோன்மயத ன்பரத லயிபறுத்தவும். 
 

 ைபேலிர உறுதிோை பிடிக்ைவும் . எபே யலரர பதிபலர் ைபேலிர பிடிக்ை யநர்ந்தோல் 
அலபேக்கு உதலி மசய்வும். 

 

 எபேயலரர ைபேலிறி பைம் பிடிப்பது குடிிபேப்பலபேக்கு மதோந்தலோை இபேக்கும் பட்சத்தில் 
உையன ற்ம தவுைரர பைம் பிடிக்ை அடுத்த திரக்கு மசல்யவும்  . குடிிபேப்பலர்   ன  
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பயோமட்ரிக் தவு பதிவு 
 

அலத்தத்தியிபேந்து சிமிது தரர்வு ற்பட்ைவுைன் அலோல் ைண்ைரர அைய லிரிக்ை படிபம். 
ீண்டும் ைபேலிறிக்கு திரக்கு மசன்று பைம் பிடிக்ைவும். 
 

 ைபேலிறி பைம் பிடித்த பிமகு ைபேலிின் றுமோறி ைிரைக்கும் லர மபோறுரோை  

இபேக்ைவும்.யதரலில்யோல் ஸ்க்யோல் மசய்லயதோ நோலியைட் மசய்யலோ கூைோது . 

 

 பிடித்த பைத்தின் தம் சரிில்ரய ன்மோல் Details icon மசோடுக்ைி Actionalable Feedback மசன்று 
போர்க்ைவும். 

 
 

சீோய்வு, உறுதி மசய்தல் ற்றும் அச்சிடும்மபோலது 
 

 தவு ைலர்தல் பலரோை படிந்துலிட்ைதோ ன்று மதரி யல் பட்டிில் யபபேக்கு யநய 
உள்ர லண்ை குமிப்ரப (சிலப்பு/பச்ரச/ஆஞ்சு ) போர்த்து மதரிந்து மைோள்லங்ைள். 

 

 பதிபலர  யநோக்ைி இபேக்கும் திரர போர்த்து பதிந்திபேக்கும் தவுைள் சரிோை உள்ரதோ 
ன்று சரிபோர்த்து மசோல்ய மசோல்லுங்ைள். 

 

 குடிிபேப்பலர் போர்ரலற்மலோையலோ  அல்யது படிக்ை மதரிோதலோையலோ இபேந்தோல் 
திரில் மதரிபம் தவுைரர அலபேக்கு ஊர்த்த குயில் படித்து ைோட்ைவும். 

 

 தலில் தோலது தலறுைள் இபேந்தோல் திபேத்தம் மசய்த பிமகு ீண்டும் குடிிபேப்பலபேைன் 
யசர்ந்து சீோய்வு மசய்வும். 

 

 பயோமட்ரிக் லிதிலியக்குைள் இபேந்தோல் யர்போரலோரர லிடு  பதிரை மசய் 
மசோல்யவும். 

 

 அமிபைபடுத்துபலர் அல்யது குடும்ப தரயலர் சோர்ந்த சரிபோர்ப்போை இபேந்தோல் அலர்ைரின் 
லிடு பதிரை மபமவும். 

 எப்புதல் அல்யது லிண்ைப்ப படிலத்தில் குடிிபேப்பலரின் ரைமலத்ரத லோங்ைவும். 

 

 லிண்ைப்ப படிலத்தில் பதிபலரின் எப்புதலுக்ைோன ரைமலத்து அல்யது  லில் யரை 
மபமவும். 

  

 பதிவு மசய்பலர் 5 லதுக்குட்பட்ை குறந்ரதோை இபேந்தோல் தந்ரத/தோய் /போதுைோப்போரர் 
ோபேரை மபர்  மன்மபோபேரில் மைோடுக்ைப்பட்டுள்ரயதோ அலர் எப்புதல் படிலத்தில் 
ரைமலத்யதோ லில் யரையோ பதி யலண்டும்  

 

 அமிபைபடுத்துப்லர் சோர்ந்த சரிபோர்த்தயோை இபேந்தோல் அமிபைபடுத்துபலர் ரைமலத்யதோ 
லில் யரையோ எப்புதல் படிலத்தில் இையலண்டும் . 

 

 சதீ்தில் பத்திர பதித்து ரைமலத்திட்டு குடிிபேப்பலரிைம் மைோடுக்ைவும் (குடிிபேப்பலரின் 
நைல்). 

  சதீு நைல் குடிிபேப்பலரிைம் மைோடுக்கும் மபோலது இரலைரர மதரிலிக்ைவும்  
 

 சதீில் மைோடுக்ைபட்டிபேக்கும் ண் அல்ய ஆதோர் ண் . ைடிதம் பயம் ஆதோர் ண் 
ஆபேக்கு மதரிபடுத்தப்படும் ன்று மதரிலிக்ைவும் .    

 குடிிபேப்பலர் அலது ற்றும் குறந்ரதைரின் பதிவு சரீத பத்திோை 
ரலத்திபேக்ையலண்டும். 

 96 ைியநத்திற்குள் தவு திபேத்தங்ைள் இபேந்தோல் மசய்யோம் ன்பரத மதரிலிக்ைவும். 



        

 

 
 

 

இந்தி தனித்துல அரைோர ஆரைம் 

 

44 

 

பயோமட்ரிக் தவு பதிவு 
 

 உங்ைள் ஆதோர் இபேப்புநிரய மதரிந்து மைோள்ர ைோல் மசன்ைர்  மதோரயயபசிில் 
அரறத்து மதரிந்து மைோள்ரயோம் அல்யது e ஆதோர் யபோர்ைல் அல்யது ஆதோர் 
இரைதரத்திற்கு மசன்று மதரிந்து மைோள்ரயோம் ன்று மதரிலிக்ைவும் . 

 ஆதோர் ண் உள்லர் தபோல் ஆபீஸ் அல்யது அதிைோபூர்ல ஆதோர் பைலரிைிபேந்து  
பதிவு லிண்ைப்பத்தில் மைோடுக்ைப்பட்டுள்ர பைலரிக்கு தபோயில் அனுப்பி ரலக்ைப்படும் 
ன்று மதரிலிக்ைவும். 

 
 

தவு யயோண்ர யநத்தில் 
 

 பதிவு படிந்தவுைன் தவு ஆலைங்ைரர அடுக்ைி இைது ஏத்தில் st apl e மசய்து எபே 
குடிிபேப்பலரின் ல்யோ தவுைரரபம் என்மோை யசர்த்து யல்புமம் அலது லிண்ைப்ப 
படிலபம் ரலக்ைவும் . எபே குடிிபேப்பலரின் ல்யோ ஆலைங்ைரரபம் எய ைட்ைோை 
ரலக்ைவும். 

 பதிவு படிந்தவுைன் ஆலைங்ைரர டிக்ைோல்    குலித்து அடுக்ைோல் எபே மபட்டிில் 
ரலக்ைவும். 

 ஆலைங்ைரர சூரி மலரிச்சம் ,ரிபம் மபோபேட்ைள் , தூசி தண்ைரீியிபேந்து போதுைோக்ைவும் 
.சூழ்நிரய இரைபெறுைரியிபேந்து ஆலைங்ைரர ைோப்போற்ம பிரோஸ்டிக் ைலர் 
பன்படுத்தவும் . 

 ஆலைங்ைள் யல் லதோதரீ்ைள் .அது பிற்ப்போடு குறப்பங்ைரர ற்படுத்தும். 

 ஆலைங்ைரர ைிற்ரம பன்படுத்தி அல்யது யநடிோை நோைோக்ைள்  ைட்டியோ ரலப்பரத 
தலிர்க்ை யலண்டும். இரல நிந்தோை ஆலைங்ைரர யசதப்படுத்தும். ைட்டி ரலப்பது 
தலிர்க்ை படிோதது ன்மோல், PET  பட்ரைைரர பன்படுத்தி  யசல் லிலம்புைரில் 
போதுைோப்பு ைிரிப்ப்புைரர யபோைவும். 
 

 யசர்க்ரை லரிரசியயய ஆலைங்ைரர யசிக்ைவும் 

 ஆலைங்ைரர யசதம் ற்றும் திபேட்டியிபேந்தும் போதுைோக்ை யலண்டும். 

 படிலில் உங்ைள் ஆலைங்ைரர யற்போர்ரலோரர் / ற்ம எதுக்ைப்பட்ை அதிைோரிைரிைம் 
எப்பரைக்ைவும் 

 

தவு யயோண்ர யநத்தில் ஸ்ைோனிங் லசதி ைிரைக்கும் யபோது: - 
 அசல் ஆலைங்ைரர ஸ்யைன் மசய்வும். . 

  ஆதோர் யசர்க்ரைyi n  யபோது உள்ரிட்ை யதரலோன பகுதிைரர (தவு ) ஆலைம் ஸ்யைன் 

மசய்ம் யபோது மதரிலோை மதரிபம்படி உறுதி மசய்வும். 

  ஸ்ைோனிங் படிந்தவுைன் ஆலைத்தின் அரனத்து பக்ைங்ைள் ஸ்யைன் மசய்ப்பட்ைரத உறுதி 
மசய்வும்  

 குடிிபேப்பலரின் அரனத்து அசல் ஆலைங்ைரரபம் திபேம்ப  மைோடுப்பரத உறுதிபடுத்துங்ைள் 
. 
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மசய் கூைோதரல 
 

 குடிிபேப்பலர் தைலல்ைள் தோத இைங்ைரில் N /A ன்று லதோதரீ்ைள் , பக்ைிோை 
ைட்ைோக்ைபைோத ைரங்ைரில். 

 பயோமட்ரிக்ஸ் பைோக்ை படிைிம இைத்தில் பயோமட்ரிக் லிதிலியக்கு ன்று 
லத்தோதரீ்ைள் அது யோசடி ன்று ைபேதப்படும் ,தண்ைனபம் லறங்ைப்படும். 

 பைம் பைம் பிடிக்கும் யபோது தரய சுறர்ச்சியோ தரய சரிப்பரதயோ அனுோதிக்ைோதரீ்ைள் 
.பைம் டுக்கும் யபோது பதிபலர மல்யயலோ யபசயலோ அனுதிக்ைோதரீ்ைள். 

 அரசலினோல் ற்படும் மதரிலின்ரபள்ர பைங்ைரர ற்க்ைோதரீ்ைள் அதிை அல்யது 
குரமந்த மலரிப்போடு , மசற்ரைோன லண்ை எரி ,ற்றும்  உபேக்குரயவு யபோன்ம 
குரமபோடுைள் இபேந்தோல் அந்த பை பைங்ைரர பதிோதரீ்ைள். 

 பதிபலர் சிரிப்பது யபோயயலோ ,பற்ைள் மதரிபம்படியோ அல்யது ைோமோரல போர்க்ைோல் 
இபேந்தோயயோ அந்த பைங்ைரர ற்றுமைோள்ரோதரீ்ைள் . 

 நிறல் மதரிபம் ன்பதோல் பதிபலரின் தரயக்கு  யல் ந்த லிரக்கும் இபேக்ை கூைோது . 
 பைம் பைம் பிடிக்கும் யபோது ைபேப்பு ைண்ைோடியோ லண்ை ைண்ைோடியோ அைிலரத 

அனுதிக்ை கூைோது. 
 த ைைனைலக்ைோை  மதோப்பியோ அல்யது துைியோ ரலத்து தரயயோ பைத்ரதயோ 

ரமப்பரத அனுதிக்க் கூைோது .பல பைபம் மதரிபம்படி இபேக்ை யலண்டும் . 
 தோலது துரை சோதனங்ைரோல்  பைத்தின் தோலது எபே போைத்ரத ரமக்ை 

அனுதிக்ைோதரீ்ைள். 
 நீங்ைள் மசய்த பதிரல யலறு ோயோ மசய்ததோை பதி அனுதிக்ைோதரீ்ைள் . 
 யலறு ோயோ மசய்த பதிரல நீங்ைர மசய்ததோை பதிோதரீ்ைள் . 
 பதிபலரின் ஆலைங்ைள்  யல் லதோதரீ்ைள் . 
 ஆலைங்ைரர யநடிோை ைமினோயயோ ,நைோலினோயயோ யநடிோை ைட்ை கூைோது ,அப்படி 

மசய்தோல் ஆலைங்ைள் நிந்தோை யசதரைபம்  

 என்மோை  இரைக்ைப்பட்ை ஆலைங்ைரில் உள்ர staple பின்ைரர ைறற்மயலோ திபேம்ப பின் 
அடிக்ையலோ கூைோது . 

 ஆலைங்ைரர யநடிோக் சூரி மலரிச்சம் படும் படியோ ,அல்யது ரிபம் மபோபேட்ைள் 
பக்ைத்தியயோ ,தூசியோ தண்ையீோ படும் இைத்தில் ரலக்ை கூைோது . 

 எபே தரைவுக்கு யல் குடிிபேப்பலரின் ஆலைங்ைரில் திபேத்தங்ைரர அனுதிக்ைோதரீ்ைள் . 
 உைனடிோை திர்லிரன மசய்து யைோபத்தில் தும் பணுபணுக்ைோதரீ்ைள் . 
 மபபேம்போயோன க்ைலக்கு புரிோத மதோறில்தட்ப லோர்த்ரதைரர பன்படுத்தோதரீ்ைள் . 
 யலைோையலோ மதுலோையலோ யபசோதரீ்ைள் 

 நீங்ைரோை யசர்க்ரை படிலத்தில் ந்த ோற்மங்ைரரபம் மசய்ோதரீ்ைள் . குடிிபேப்பலர் 
யதனும் சிறு ோற்மங்ைள் மசய் லற்புறுத்தினோலும் ஆப்பயட்ைர் சரிபோர்ப்பலரிைம் 
மதரிலிக்ை யலண்டும் . அந்த ோதிரி யநங்ைரில் சரிபோர்ப்பலரிைம் மசன்று திபேத்தங்ைள் 
மசய்து அலரின் ரைமலத்ரத  யசர்க்ரை படிலத்தில் மபம யலண்டுமன குடிிபேப்பலரிைம் 
பைிலோை  மதரிலிக்ைவும் . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


