
 

 

 

 

 

 

 

மீட்புக்கால  நடமாட்டக் கட்டுப்பாடு ஆணையின் கீழ் வழிபாடு மற்றும்                                                     
அருட்சாதனக் ககாண்டாட்டத்திற்கான வழிகாட்டி 

 

பேராயர் அலுவல அறிக்கை 

மூத்த ஆமைச்சர்  டத்ததோஸ்ரீ இஸ்ைோயில் சப்ரி யோதகோப், அமைச்சர்களின் சிறப்புக் கூட்டத்தில் சிவப்பு 

ைண்டலங்களுக்குள் அமைந்துள்ள இடங்கமளத் தவிர்த்து, அமைத்து முஸ்லிம் அல்லோத வழிபோட்டுத் 

தலங்கமளயும் இந்த மீட்புக்  கோலகட்டத்தில் மீண்டும் சைய வழிபோட்டு  நடவடிக்மககளுக்கு அனுைதி வழங்க 

முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதோக அறிவித்திருந்தோர். மீட்புக்கோல நடைோட்டக்  கட்டுப்போட்டு ஆமை, 2020 ஜூன் 

10 முதல் 2020 ஆகஸ்ட் 31 வமை நமடமுமறயில் இருக்கும். 

ததசிய ஒற்றுமை துமற அமைச்சகம்  ைற்றும் ததசிய போதுகோப்பு ைன்றம்  வழங்கிய முஸ்லீம் அல்லோத 
வழிபோட்டுத் தலங்களுக்கோை   நிர்ையிக்கப்பட்ட சசயல்போட்டு சசய்முமறக்தகற்ப  (SOP)  பின்வருவை கமட 
பிடிக்கப்பட தவண்டும்: 

1.  எந்தசவோரு வழிபோட்டிலும்,  பங்தகற்போளர்களின் எண்ணிக்மக வழிபோட்டுத் தலத்தின் (ஆலயத்தின் இட 

வசதிக்தகற்ப)  மூன்றில் ஒரு பங்கோக ைட்டுதை இருக்க தவண்டும். 

2. கோய்ச்சல், இருைல், சுவோச பிைச்சிமைகள் ைற்றும் சளி தபோன்ற அறிகுறிகமள சவளிப்படுத்தும் இமறைக்கள் 

வழிபோட்டில்  பங்தகற்பதற்கு அனுைதியில்மல. நீரிழிவு தநோய், புற்றுதநோய் ைற்றும் பிற உடல்நலக் 

குமறவுள்ள இமறைக்களும் கலந்து சகோள்ள ஊக்குவிக்கப்படவில்மல. 

3. 70 வயதுக்கு தைற்பட்ட இமறைக்களும், 12 வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட பிள்மளகளும் ஆலயத்தில் வழிபோட்டில் 

கலந்துசகோள்வதற்கு அனுைதியில்மல. ஆைோலும் திருப்பலி சகோண்டோடும் அருட்பணியோளருக்கு இந்த 

வயது கட்டுப்போடு சபோருந்தோது.  

4. இமறைக்கள் அமைவரும் ஆலயத்திற்குள்  நுமழவதற்கு முன்பு சவப்பநிமல அறியப்பட்டு  ைற்றும் சபயர் 

பதிவுச் சசய்ய தவண்டும். நிர்ையிக்கப்பட்ட சசயல்போட்டு சசய்முமறக்தகற்ப  (SOP) அமைத்து 

இமறைக்களும்  MySejahtera பயன்போட்மடப் பதிவிறக்கம் சசய்து சகோள்ள  தவண்டும். தைலும்  சதோடர்பு 

சகோள்ள தநரிடும் தவமளயில் சதோடர்பு சகோள்வதற்கோக சபயர்   ைற்றும்  வசிப்பிடைறியும் தநோக்கத்திற்கோக 

நோங்கள்  சபயர்  பதிவு சசய்தவோம்.  அதிகோரிகளுக்கு உதவும் தநோக்கத்திற்கோக  எடுக்கப்படும்  QR குறியீடு 

ஸ்தகனிங் பட்டியல்களின் நகல்  ைோைமறைோவட்டத்திலும் போதுகோக்கப்படும். 

5. பல்தவறு வழிபோட்டுத் தலங்கள் தத்தம்  ைோநிலங்களில்  விதிக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் நிபந்தமைகளுக்கு 

உட்பட்டமவ. (தயவுசசய்து அந்தந்த ைோநில விதிமுமறகதளோடு ஒப்பிட்டுச் சரிபோர்க்கவும்) 

தைற்கூறிய நிபந்தமைகளுக்கு  தைலதிகைோக, தகோலோலம்பூர் தபைோயர் மீட்பு கோல நடைோட்டக் கட்டுப்பட்டு 

ஆமை ைற்றும் 2020 ஜூன் 15 தததியிட்ட மீட்பு கோல நடைோட்டக் கட்டுப்போடு ஆமைக்குப் பிந்மதய 

கோலகட்டத்தில்  வழங்கிய அருட்சோதைக் சகோண்டோட்டத்திற்கோை  வழிகோட்டிகமள (guidelines)

ைோைமறைோவட்டம் கமடபிடிக்கும். 

இந்த வழிகோட்டிகள் நைது ஆலயங்கள் ைற்றும் சிற்றோலயங்களில்  சபோது வழிபோடு, சடங்குகள் ைற்றும் இதை 

சைய நடவடிக்மககமள மீண்டும் சதோடங்குவதற்கோை போதுகோப்பு நடவடிக்மககமளத் தயோரிக்கவும் 

சசயல்படுத்தவும் பங்குகளுக்கு உதவுவதற்குரியமவயோகும். 
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முதல் கட்டம்  

• பங்குகளில் சிறப்பு பணிக்குழுமவ அமைத்தல். 

• திட்டமிடுதல், தயோரிப்பு ஏற்போடுகமள தைற்சகோள்ளுதல், அறிவிப்பு அட்மடகள் ைற்றும் 
உபகைைங்கமளத்  தயோரித்தல். 

• தன்ைோர்வோலர்கள் ஆள்தசர்ப்பு ைற்றும்  சுத்தம் கவனிப்பு, வைதவற்பு, சவப்பநிமல ஸ்தகன் ைற்றும் பதிவு 
சசய்தல், வழிபோட்டுக்கோை ஏற்போடுகமள தைற்சகோள்ள பயிற்சிகள் வழங்குதல்  

 

• திருப்பலியில் பங்சகடுக்க அனுைதிக்கப்படுதவோமைத் ததர்வுச் சசய்வதற்கோை வழிமுமறகமளப் பங்கு 
தபைமவகதளோடு கலந்தோதலோசித்தல் 

 

• சபோது ைக்களுக்கோை (சபோது) திருப்பலிகளுக்கு அனுைதியில்மல. 

• தநோயிற்பூசுதல் ைற்றும் ஒப்புைவு (போவசங்கீர்த்தைம்)  ஆகிய இைண்டு அருட்சோதைங்களுக்கும் 
முன்கூட்டிதய திகதி நியைைம் (Appointment) சபற  தவண்டும். 

 

• இல்லங்களில்  ைற்றும் இறப்பு கூடங்களில் இறுதிச் சடங்குகளுக்கு 15 தபருக்கு தைலோை நபர்கள் கூட 
அனுைதி இல்மல. 

 

இரண்டாம் கட்டம்  

• வோைத்திற்கு ஒரு திருப்பலி ைட்டும் (ஞோயிற்றுக்கிழமை) சகோண்டோடப்படும்.  (முதல் திருப்பலி 2020, ஜூன் 
28 க்கு முன்ைோல் சகோண்டோடப்படக் கூடோது) 

• நிர்ையிக்கப்பட்ட இந்த சசயல்போட்டு சசய்முமறமய  (SOP) ைற்றும் வழிகோட்டுதல்கமளச் தசோதித்தறிதல், 
சீர்சசய்தல் ைற்றும் படிப்படியோக சசயல்படுத்துதல் தபோன்ற நடவடிக்மககள் தைற்சகோள்ளப்படும். 

• ஆலயத்தில் இறப்பு இறுதிச் சடங்குகள் நிமறதவற்றுதல். 

• தநோயோளிகளுக்கு தநோயிற்பூசுதலும்  குழந்மதகளுக்கு திருமுழுக்கும்  இல்லங்களில் சகோண்டோட 
முன்கூட்டிதய திகதி நியைைம் வழி (appointment) நிமறதவற்றுதல். 

• திருப்பலிக்கு முன் ஒப்புைவு ( (போவசங்கீர்த்தைம்) மீண்டும் சதோடங்கலோம். 
 

மூன்றாம்  கட்டம்  

• வோை இறுதியில் கூடுதல் திருப்பலிகள் சகோண்டோடுதல். 

• இறுதிச் சடங்குகள், திருைைங்கள், சபரியவர்களின் திருமுழுக்கு ைற்றும் உறுதிப்பூசுதல்  ஆலயத்தில் 
சகோண்டோடப்படும். 

 

நான்காம்  கட்டம்  

• திைசரி திருப்பலிகள் சதோடங்கப்படலோம்.  
 

தைற்கூறப்பட்ட நோன்கு கட்டங்களின் கோலம் பங்குத் தந்மதயோல் தீர்ைோனிக்கப்பட தவண்டும். கட்டம் 2 -இன் 

படி, முதல் திருப்பலி  2020 ஜூன் 28 ஆம் தததிக்கு முன்ைதோகத் சதோடங்கப்படக்கூடோது. ைற்றும் 

நிர்ையிக்கப்பட்ட இந்த சசயல்போட்டு சசய்முமறயின்  (SOP)  நிபந்தமைகள் பின்பற்றப்பட தவண்டும். 

 

ைமறக்கல்வி வகுப்புகள், முதிதயோர்க்கோை புகுமுக அருட்சோதை வகுப்புகள் (RCIA), பங்களவிலோை 

கூட்டங்கள், அ.தி.ச. கூட்டங்கள் ைற்றும் உருவோக்கப் பயிற்சிகள் அடுத்த அறிவிப்பு வமை 

தமடசசய்யப்பட்டுள்ளை.  பணிக்குழுக்களும் இதை குழுக்களும் தங்களது நடவடிக்மககமள பல்லூடகத்  

சதோடர்பு சோதைங்கள் (இமையம்)  வழி தைற்சகோள்ள ஊக்குவிக்கப்படுகிறோர்கள். 

 

 



ஜூன் 11, 2020 தததியிடப்பட்ட “திருஅமவ நடைோட்டக் கட்டுப்போட்டு ஆமையிலிருந்து மீள்கிறது” என்ற 

தைது  தைய்ப்புப்பணி  ைடலில் நைது தபைோயர் ஜூலியன் லியோவ் "நற்கருமை உண்மையில் " கிறிஸ்தவ 

வோழ்க்மகயின் ஊற்றும் உச்சமுைோகும்” என்றும் அது எப்தபோதும் நம்முமடய முன்னுரிமையோக இருக்க 

தவண்டும் என்றும் நைக்கு நிமைவூட்டிைோர். ஆைோலும் கத்ததோலிக்கர்கள் பரிந்துமைக்கப்பட்ட அமைத்து 

சபோது சுகோதோை ஆதலோசமைகளுக்கும் ஏற்ப,  போதுகோப்போை முமறயில் ஆலயத்திற்கு திரும்புவமத 

உறுதிசசய்வது திருஅமவயின் முன்னுரிமையும் சபோறுப்பும் ஆகும். ” 

 

திருப்பலி சகோண்டோட்டம் படிப்படியோை, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விதிமுமறகளுக்கு உட்பட்டு 
சதோடங்கப்படுவதன் கோைைைோகவும், திருப்பலிக்கு வருதவோர் மீதும்  விதிக்கப்படும் கட்டுப்போடுகள் 
கோைைைோகவும்  ஞோயிற்றுக்கிழமை ைற்றும் புனித நோள்களில் திருப்பலியில்  கலந்துசகோள்ள இயலோதவர் 
களுக்கு தபைோயர் சிறப்பு அனுைதி ஆசீமை வழங்கியுள்ளோர்  என்பமத நிமைவில் சகோள்ள தவண்டும். 
திருப்பலியில் கலந்து சகோள்ள இயலோதவர்களின்  ஆன்மீக நலனுக்கோகப் தபைோயர் சதோடர்ந்து தநைடி 
ஒளிபைப்பு வழி திருப்பலியில் பங்தகற்க வசதிகமள ஏற்படுத்திக்சகோடுப்போர். 

 

 

 

 

 

 

 



 


