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நன் ைர

இந் கக்ான க தத்ாகக்த் ம் டட் ட ம்
ப ப் ப்ப ம் எண்ணிலடங்காேதார் அயரா
ஈ பட் க் ன்றனர.்

இநத் யற் ைய ண் ம் ன்ென தத் . அ ல் ஜா பாய்,
ைனவர் R.P. ங் மற் ம் .தரஷ்ன் ஷங்கர் ஆ ேயாரின்

தைலைம பண் ற் நாங்கள் என் ம் கடைம பட் ள்ேளாம்

ச கம் சாரந்த் பாரம்பரிய உடல்நலம் சாரந்த் அ ைவ இ நாள்
வைர பா காத் வந் ள்ள பாரம்பரிய ம த் வ
ெசயல்பாடட்ாளரக் க் இநத் ேநரத் ல் எம் நன் ைய
ெதரி த் கெ்காள் ேறாம்

இநத்த் டட்த் ன் வ வைமப் ம் ம் வ காட் ம் ன்
யற் ம் ஆேலாசைன ம் இல்லாமல் சாத் ய ல்ைல.

நை்தய பாரம்பரிய ச க உடல் நல நைட ைறகள்
ப ற் யாளரக்ள் தன்னாரவ் சான் தழ் டட்த் ன் நைட ைற
ெவளிப்பா மற் ம் ெதா ல் டப் வரங்கள லம் ெபற்ற
அ ம் அ பவங்கைள ம் அனில் ஐ ஹாரி, .

ஷ்ண ரத்் , ைனவர.் ெடபெஜனி ராய்,
G.ஹரிராம ரத்் .வாணி பாம் ரி அேராரா, (QCI) டாகட்ர ்
அனில் ஷரப், அ ண் தத்ாராம் மற் ம் ம . ஷரின்
ஆ ேயார் வழங் ய ேப த யாக இ க் ற

இந் ய தர மம் (QCI) மற் ம் வடட்ாரம்சார் உடல்நல மர
ம மலரச் ் இயகக்ம் (FRLHT) ஆ ய இ நி வனங்கைள ம்
ேசரந்த்வரக்ள் இணகக்மாக ஒன் ைணந் ெசயற்படட்ைம
ேபாற் த க் ரிய



அ கம்

நா வ ம் பரவலாக ராமப் ற மகக்ள் ெதாைக ல்
ெப ம்பாலேனார் தம தன்ைம காதார அ ப்பைட
ேதைவகைள பாரம்பரியமாக ைக ைவத் யம், ட்
ைவத் யம் ெசய் ெகாள்வைத பரவலாக கவனிகக் ம்.
இநத் ேசைவைய ராமம்களில் வா ம் பாரம்பரிய ச க உடல்
நல வல் நரக்ள் (TCHP’s) ேமற்ெகாள் றாரக்ள். இந் யா வ ம்
பாரம்பரிய ச க உடல் நல வல் நரக்ள் (TCHP’s) 6500க் ம்
ேமற்படட்ம த் வ தாவரங்கள், 300 லங் கள், பல
உேலாகங்கள் மற் ம் தா கக்ைள பயன்ப த் றாரக்ள்.
அைவ ெமய்ய ட ம் ற்றாண் களாக கைட க் ம்

காதார நைட ைற லம் உ வா ய அ , ம்ப
பரம்பைர ன் லம் வாய் வ யாக ம், ஷ்ய அைமப் ன்

லம் பர ம். ஏற்கனேவ அ வாரந்த் ப ற் யாளரக்ள் ழ்
ப ற் அல்ல அவரக்ள் ேமற்ெகாள் ம் ைறகைள ஆழ்ந்
கவனிப் மற் ம் அ பவம் லம் அ தத் தைல ைற னர்
பாரம்பரிய ச க உடல் நல அ ெப வர.் றநத் இநத்
அ ன் களஞ் யங்க ம் இதத்ைகய பாரம்பரிய ச க உடல்
நல வல் நரக்ேள. பல்ேவ ராந் யத் ல், ற் ச ் ழல் மற் ம்
இன ச கத் ல் ப் டட் வைகயான அ , றைம மற் ம்
அ பவம் ெப ம் களஞ் யமா ம். உண்ைம ல் இநத்
இந் யா ன் ராமப் ற ச கங்களின் பாரம்பரியதை்த
இழப்ப ஒ நாகரிக இழப் .

2012ஆம் ஆண் இந் ய தர மம் (QCI) ஆதர டன் இந் ரா
காந் ேத ய றநத்நிைல பல்கைலகக்ழகம் (IGNOU) மற் ம்
வடட்ாரம்சார் உடல்நல மர த் ணரச் ் இயகக்ம் (FRLHT) ஒ
‘பாரம்பரிய ம த் வ கக்ான தர ம ப் மற் ம் அங் கார’

ன்மா ரி டட்தை்த அமல்ப த் ய .  2010 ஆண் இநத்
டட்த் ற்கான க த் உ வாகக்ப்பட் ஆ ஷ் அைமச் ன்
லம் ைறப்ப தத்ப்படட் இநத் உணரத்ல் லம். இந் ய தர

மம் தர ம ப் மற் ம் அங் கார ெந ைறகைள



வ வைமத் , றைமயான ன்றாம் தரப் ம ப் மற் ம்
அங் கார அைமப் கள் நி ணத் வம் லம் நைட ைற
ப தத்ப்படட் . நாட் ல் தல் ைறயாக. இதத்ைகய
பாரம்பரிய ம த் வ கக்ான தர ம ப் மற் ம் அங் கார
தன்னாரவ் சான் தழ் வழங்கப்படட் . பல்லாண் களாக FRLHT
பாரம்பரிய ம த் வ சங்கங்க டன் பல்ேவ மாநிலங்களில்
பணியாற் ய அ பவம் இதத்ைகய சான் தழ் வழங்க, ரான
மற் ம் தரப்ப தத்ப்படட் ெந ைற மற் ம் கடட்ைமப்ைப,
உல ல் தல் ைறயாக உ வாகக் உத ய . ேம ம்
பாரம்பரிய ம த் வத் ல் றப் நிைலகளான காதார
ேசைவகள் (மகப்ேப , ைக ைவத் யம், எ ம்

ரப் தத்ல், கால்நைட ம த் வம், ேதால் மற் ம் கல் ரல்
ேகாளா கள் மற் ம் பலவைக) அவரக்ள பாரம்பரிய அ ,
அ பவம் மற் ம் நி ணத் வம் அ ப்பைட ல் தனி தனி

றைமகளாக ரித் தர ம ப் மற் ம் அங் காரம்
வழங்கப்படட் .

சான்றளிதத்ல்க கக்ான ெந ைறகள் சரவ்ேதச
ைறகைள ப்பாக ISO 17024, ன்றாம் தரப் த்

சான்ற ப் நி வன கடட்ைமப் வ காடட் ன்ப சரவ்ேதச
ைறகைள ன்பற் வ வைமகக்ப்பட் ள்ள . த

மற் ம் றன் அ ப்பைட லான அங் காரம் வழங் வதற்கான
ெந ைற, ைற சாரந்த் பல்ேவ பங்களிப்பாளரக் டன்,

தத் மற் ம் அ பவ கக் பாரம்பரிய ம த் வரக்ள்
ர நி கள் ஆேலாசைனகைள ெபற் ெதாடரந்்

கலந் ைரயா ெசம்ைம ப தத்ப்பட் ன்னர்
உ வாகக்ப்படட் . பாரம்பரிய உடல்நல ப ற் யாளரக் க்
ேபா மான தகவ ம் ன்ன ப் ெசய் பல பாரம்பரிய
உடல்நல ப ற் யாளரக்ளிட ந் தன்னாரவ்
சான்றளிப் கக்ான ண்ணப்பங்கள் ைறயாக ராம
பஞ்சாயத் / ராமம் க ன் ல் ஒப் த டன் ெபறப்படட் .

ண்ணப்பங்கள் அ ப்பைட த , அ மற் ம்
ெசயல் ைறகளின் றன் ஆ யைவகைள ஆராய்ந் ேதர்
ெசய்யப்படட்னர்
பரிசச்ாரத்த் ேசாதைன கடட்த் ன்ேபா , பாரம்பரிய உடல்நல
ப ற் யாளரக்ள், பாரம்பரிய காதார நைட ைறகள் க ம்
ெபா வான நைட ைறகள் மற் ம் றப்பான ேநாய் நீக் ம்
பற் ய அ ப்பைட வரங்கள் ைரவான ராம



கணகெ்க ப் லம் ஜராத் டாங் மாவடட்ம், ராஜஸ்தான்
உதய் ர் மாவடட்ம், மத் யப் ரேதசத் ல் ேகாரப்ா மாவடட்ம்,
ஒ சா ன் ம ரப்ஞ்ச,் த ழநாட் ல் ேவ ர் மாவடட்ம்,
கரந்ாடகா ேமாகா மாவடட்ம், அ ணாசச்ல ரேதசம் ேமற்
கா ல்ஸ், ேமகாலயா ழக் யாங் மாவடட்ம் ஆக எட்
மாநிலங்களில் ஒவ்ெவா ேதரந்ெ்த கக்ப்படட் மாவடட்த் ல்

டட்ம் ெசயல்ப தத்படட் . மஞ்சள் காமாைல, ெபா வான
யா கள், ஷ க , எ ம் , மலக் டல் ேகாளா கள்,
டக் வாதம் மற் ம் பாரம்பரிய மகப்ேப பா காப்

வ ைற ேபான்ற ஒவ்ெவா ற க் மான ைறநத்படச்
தரநிைல (MSC) உ வாகக்ப்படட்ன. இநத் ைறநத்படச்
தரநிைலகக்ான தாய் ஆவணம் உ வான டன், அ உள் ர,்
வடட்ார ரித கக்ாக ம் எளிதாக ேமற்ெகாள்ள ம் ெபா ட் ம்

ப் டட் ராந் ய ெமா ல் ெமா மாற்றம் ெசய்யப்படட்

பரிசச்ாரத்த் ேசாதைன கடட்த் ன்ேபா , 517 பாரம்பரிய உடல்நல
ப ற் யாளரக்ள் தம்தம் றன் சாரந்த், பாரம்பரிய காதார
நைட ைறகள், றப்பான ேநாய் நீக் ம் பற் ய சான் தழ்
ெபற்றனர.் ஜராத் டாங் மாவடட்த் ல் 91ேபர,் ராஜஸ்தான்
உதய் ர் மாவடட்ம் 98, மத் யப் ரேதசத் ல் ேகாரப்ா
மாவடட்த் ல் 62 ேபர,் ஒ சா ன் மாவடட்த் ல் 21 ேபர,்
த ழநாட் ல் ேவ ர் மாவடட்த் ல் 134 ேபர் கரந்ாடகா ேமாகா
மாவடட்த் ல் 111ேபர,் ைறநத் படச் றனின் அ ப்பைட ல்
ேதர் ெசய்யப்பட் சான் தழ் ெபற்றனர.்

பரிசாரத்த் தன்னாரவ் சான் தழ் டட்ம் ெவற் கரமாக
ெசயல்ப தத் ன்னர் எல்லா ைடய பாராட் தல் ெபற்ற
மட் மல்லாமல் நா வ ம் இ நத் பாரம்பரிய உடல்நல
ப ற் யாளரக்ளிடம் ஒ ரான ெசம்ைமப்ப தத்ப்படட்
ெந ைறகளின் அ ப்பைட ல் TCHP’s றன்சார் தன்னாரவ்
சான் தழ் டட்ம் ெதாடரப்பட ேவண் ம் என்ற உந் தல்
உ வான .

பாரம்பரிய காதார நைட ைறகள் சான்றளிப்ப ன் அ
அ ப்பைடயாக ெகாண்ட என்றா ம் சமகால உடல்நலம்
சாரந்த் ரச ் ைனகைள சந் கக் மற் ம் ரக் பாரம்பரிய
உடல்நல ப ற் யாளரக் க் ேம ம் ப ற் ேதைவ என்ற
காரணதத்ால், இந் ய தர மம் (QCI) இவரக் கக்ான ப ற்



அளிக் ம் நி வனங்க கக்ான மற் ம் ப ற் வழங் நரக்ள்
அங் காரம் ெகா கக் ஒ ெந ைற சாரந்த் கடட்ைமப்ைப
உ வாக் ய . அதற்கான சான் தழ் வழங் ம் த ம்
ஏற்ப தத்ப்படட்

2016 ம் ஆண் ல், பரிசாரத் தன்னாரவ் சான் தழ் டட்த் ற்
ைடதத் ேநரம்ைற க த் கக்ளின் அ ப்பைட ல், நாட் ன்

ெதாைல ர ராமப் ற மகக்ள் ச கத் ன் ேதைவகைள
க த் ல் ெகாண் இந் ய தர மம் (QCI) அ கார
வரம் களின்ப ன்றாம் தரப் நி வன சான் தழ்
ெசயல் ைற அ ப்பைட ல் பாரம்பரிய ச க உடல்நல
ப ற் யாளர் (TCHP’s) தன்னாரவ் சான் தழ் டட்ம் ெசயல்ப தத்

எ தத் . ஏற்கனேவ நன் ேசா கக்ப்படட் கடட்ைமப் ன்
அ தத்ளதை்த ெகாண் , சரவ்ேதச ெந ைறகளின்ப
பணியாளர் சான்றளிதத்ல்க கக்ான ISO 17024 பயன்ப த்
தன்னாரவ் சான் தழ் டட்ம் ராந் ய மண்டல
ெசயல் ைறகள் மற் ம் வல் நர் கக்ள் இைணந்
பயன்ப தத்ப்ப ன்றன. அநத்நத் ப களில் இ க் ம்

றப்பான பாரம்பரியம், உள் ர் கக்ங்கைள ம்
ப் டட்

காதார ேசைவ சான் தழ் வழங் ம் நைட ைற
ப தத்ப்படட் .

சரவ்ேதச றநத் நைட ைற ப , இந் ய தர மம்
வ காடட்ல் , ெதா ல் டப் மற் ம் ம ப் கக்ைள
நி ள்ள . நா வ ம் உள்ள பாரம்பரிய காதார
நைட ைறகள் ைற ல் ெசயல்ப ம் அைமப் கக்ள்
அைழகக்ப்பட் , ISO17024 வ ைறப்ப சான் தழ்
ெசயல் ைற அவரக் க் ளகக்படட் . அவரக்ளிட ந்
இநத் ெந ைறக க் ெபரிய வரேவற் இ நத்

ஜனவரி 2017 இல் QCI மற் ம் FRLHT இைடேய ரிந் ணர்
உடன்ப கை்க ெசய்யப்படட் . இநத் சான்றளிப் டட்ம்
இரண் நி வனங்களின் ட் டட்மாக நா வ ம் ISO
17024 ெந ைறகளின் அ ப்பைட ல் ெசயல்ப தத்
உ யான . ன்வ ம் தன்னாரவ் சான் தழ் டட்ம் மற் ம்
சான் தழ் பணி ெதாடரப்ான சான்றளிப் ஆவணங்கள்
உ வாகக்ப்படட் TCHP’s ப ற் அைமப் கள் மற் ம் ம ப்



சான் தழ் வழங் ம் அைமப் கள் ேபான்றவற் ட ந்
அங் காரம் ெபற ண்ணப்பங்கள் தற்ெபா வ ன்றன.

இவ்வா , TCHP’s தன்னாரவ் சான் தழ் டட்ம் இ வைர
ெதாைல ர க னமான நிலப்ப உடப்ட ராமப் ற
மகக்ளின் வாழ்கை்க ேமம்பட உ ைணயாய் இ க் ம்;
பாரம்பரிய ம த் வரக்ளின் அ மற் ம் றன்
பன் கதத்ன்ைம மற் ம் பாரம்பரிய காதார பல்ேவ றப்

றன் நா வ ம் மகக் க் பயன்பட இடமளிகக்ம். கால,
ராந் ய மா பா க க் ஏற்ப வ வைமகக்ப்படட் ைறநத்

படச் ற கக்ான ெந ைற ரான ம ப் ெசய் ம்
ஆவணம் உத ம். பாரம்பரிய பன் கதத்ன்ைம ெகாண்ட
ஆேராக் யத் ற்கான பழகக்வழகக்ங்கள் பா காகக் மற் ம்
ஊக் கக் உத ம். பாரம்பரிய ம த் வ ம் ேமம்படட் றன்
மற் ம் யநம் கை்க டன் ேசைவ ெசய்ய ம்;
ெதாற் ேநாய்கள், ேபரிடர் ஏற்ப ம் காலத் ல் இவரக்ள் ெபற்ற
ப ற் வ வான இடர் ேமலாண்ைம உத் கைள வழங்க
உத ம். ராம ற மகக் க் ைறநத் கடட்ணத் ல் தன்ைம

காதார ேசைவ ைடகக் உத ம். ம ப் , சான்றளிப்
மற் ம் ப ற் தரமான ேமம்படட் ெபா ப் ணர் மற் ம்
அவரக்ள யசார் மற் ம் ச க ஆதர ெபற உத ம்
பல்ேவ அர சார் ைறக க் ர ன் , ம த் வம்
சார் ரைம அைமப் க டன் ேமாதல் இல்லாமல், TCHP’s
ம த் வம் ேமற்ெகாள்வ எளிதாக் ம். TCHP டட்த் ன்
இயகக்க் ச பத் ய டட்த் ல், அ ப்பைட நிைலயான

ைறநத் படச் ற க் அப்பால் றப் றன் இ க் ம் ேபா ,
நிைல ம ப் மற் ம் அங் காரம் வழங்க, QCI மற் ம் FRLHT ஒ

டட்தை்த வ வைமகக் ேவண் ம் என் பரிந் ைர
ெசய் ள்ள
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இந் யதர மம் (QCI)

மற் ம்
வடட்ாரம்சார் உடல்நல
மர ம மலரச்் இயக்கம்
(FRLHT) பற் யஅ கம்.

இந் யதர மம் (QCI)

ஐேராப் ய ஒன் யத் ன் வல் நர் ன்
ஆேலாசைன ன்ப அைமச் ைறகளின் ெசயல் டட் ன்



ழ் மத் ய அைமசச்ரைவ ஒப் த ட ம் மத் ய அர
ெசயலரக்ள் ன் கலந் ஆேலாசைனப்ப 1996 ஆம் ஆண்
இந் ய தர மம் நி வப்படட் .1997 ஆம் ஆண் மத் ய
அர ன் ஒப் த டன் ேத ய தரசான்றளிப் நி வனமாக
ெசயல்பட ஆரம் தத் . இ ஒ லாப ேநாகக் ல்லா தன்னாரவ்
நி வனமாய் மத் ய அர ன் ஆரம்பகால நி த ட ம்,
இந் யா ன் ன் க் ய ெதா ல் டட்ைமப் ன் நி
உத ட ம் ஆரம் கக்ப்படட் . இந் ய ெதா ல் மற் ம்
வரத்த்க சைப ெதா ப் (ASSOCHAM) நி வனம், இந் ய ெதா ல்

டட்ைமப் (CII), இந் ய வரத்த்க மற் ம் ெதா ல் டட்ைமப்
(FICCI), ஆ ய ன் நி வனங்கள் தம் உ ப் னர் ெதா ல்
நி வனங்களின் ெசயல்பாட் தரதை்த நிைலநி தத் இந் ய
அர டன் இைணந் இந் ய தர மதை்த நி னர.் வரத்த்க
அைமச் ன் ெதா ல் ெகாள்ைக மற் ம் ேமம்ப த் தல் ைற
இந் ய அர ன் ஒ ங் ைணப் ைறயாக
ெசயல்ப ன்ற .இந் ய தர மத் ன் தைலவைர ரதமர்
நிய க் றார.்

வடட்ாரஉடல்நலமர ம மலரச்் நி வனம் (FRLHT)
வடட்ார உடல்நல மர ம மலரச் ் நி வனம் அர சாரா
நி வனமாய் இந் ய பாரம்பரிய ம த் வ மர க க்

த் ர ் நல் ம் நி வனமாய் ராம மற் ம் நகரப்் ற
மகக்ளின் உடல் நலதை்த ேமம்ப தத் றப்பான டட்ங்கைள
வ த் ெசயல்ப ன்ற . இநந்ி வனத் ன் ெப ேநாகக்ம்
தற்கால ழ க் ம் இந் ய ம த் வ மர கள் ஏற் ைடய
என்பைத உணரத்் ம் ெபா ட் ம், மகக்ள் உடல் நலம்
ேப வ ல் இநத் மர க க் இ க் ம் றப்பான
வ ைறகைள ெசயல்ப த் வதா ம்.
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ஆ ைமஅைமப்



1. க்ேகாள்: இநத் ஆவணம் ச கம் சாரந்த் மர வ நல வாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக் கக்ான தன்னாரவ் சான் தழ் வழங் ம்

டட்தை்த நைட ைற ப த் ேவாரக்க்ான ெந ைறகைள
வ காட் ம்.

2. ேநாக்கம்:

2.1 இந் ய தர மம் மற் ம் வடட்ார உடல் நல மர ம மலரச் ்
நி வனம் இைணந் ெசயல்ப த் ம் ச கம் சாரந்த் மர வ நல
வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் தன்னாரவ் சான்றளிப் டட்தை்த
நைட ைறப்ப த் ம் ஆ ைம அைமப்ைப வைரய கக் ம்,
பல்ேவ இைண அைமப் களின் கடைம மற் ம் ெபா ப்ைப
ெதளி ப தத் ம், இநத் ஆவணம் தயாரிகக்ப்ட் உள்ள .

3.ஆ ைமஅைமப் :

3.1 இநத் டட்த் ன் பல்ேவ பங்களிப்பாளரக்ைள ம் ெகாண்ட ஒ
வா காடட்ல் , அவரக் க் உ ைணயாய் இ க் ம் ெதா ல்

டப் மற் ம் ம ப் ஆ யவற்ைற ெகாண்ட ஆ ைம
அைமப் .

3.2 ெதா ல் டப்ம் மற் ம் ம ப் டட்ாளர் பல்ேவ
பங்களிப்பாளரக்ைள ம் மர ம த் வ ெதா ல் டப்
வல் நரக்ைள ம் ஒ டட்த் ன் வ வைமப் ல்
ெந ைறகைள ம் அ நத்வரக்ைள ம் ெகாண்டதாக இ க் ம்.

3.3 ேதைவகே்கற்றாற்ேபால் வ காட் ற கக்ைளேயா, தனி
கக்ைளேயா, பணிக் கக்ைளேயா றப் ைற சாரந்ே்தா,

ராந் யம் சாரந்ே்தா, ஏற்ப த் ெகாள்ளலாம்.

4. க்கைளநிய ப்பதற்க்கான - ெபா கள்



பல்ேவ கக்ைள நிய க் ம் ேபா ழ்கண்ட ெந ைறகைள
மன ல் ெகாள்ள ேவண் ம்:

a. தனிப்படட் நபர் அல்ல ெசயல் ஆ யவற் ற்
க் யத் வம் இல்லாமல் ப் , ெவ ப்பற்ற சம வாய்ப்பாய்

அைமந் இ தத்ல் ேவண் ம்.
b. ழ்கா ம் க் ய உ ப் னரக்ள் இ தத்ல் ேவண் ம்:

ப் டட் வடட்ார மற் ம் ச கம் சாரந்த் மர வ உடல் நல
களத் ல் ெசயல்ப ம் அைமப் கள், அர ைடய
ெந ைறப்ப த் ம் நி வனங்கள், கல் மற் ம்
ஆராய்ச ் ல் ஈ ப ம் நி வனங்கள், சான்றளிப்
நி வனங்கள் (தற்ேபா அல்ல சான்றளிக் ம் ற ைடய
நி வனங்கள்), ப ற் நி வனங்கள் மற் ம் தன்னாரவ்
ெதாண் நி வனங்கள்.

c. தனி நபரக் க் உ ப் னர் வாய்ப்பளிக் ம் ேபா நத்
கவனத் டன் அவர் சாரந்த் நி வனத் ன் ர நி யாக இ கக்

ம்பாத நிைல ல் மட் ேம வழங்க ேவண் ம்.

d. ஒ நி வனத் ன் சாரப்ாக உ ப் னர் ஆகக்ப்படட்வர் அநத்
நி வனதை்த ட் ல ம்ேபா தன் உ ப் னர் த ைய
இழப்பார.் அவ க் ப ல் அநத் நி வனம் சம ைடய
மற்ெறா வைர பரிந் ைர ெசய்யலாம்.

e. உ ப் நி வனங்கள் ஒ தன்ைம ர நி ைய ம் ஒ
மாற் ர நி ைய ம் நிய கக் ேவண் ம்.

f. எல்லா கக் ம் பல்ேவ நி வனங்க க் ம்
வாய்ப்பளிக் ம் வைக ல் ழற் ைற ல் மாற்
அைமகக்ப்ப ம்.

5. வ க்காடட்ல் (SC)

5.1 இநத் டட்ம் லாப ேநாகக்ம் இல்லாமல் நி தற்சாரப்ாக
ெசயல்ப தத் ேவண் ம்.

5.1.1உ ப் னரக்ள்



வ காட் ல் ழ்கண்டவரக்ைள ெகாண்டதாக இ க் ம்:

a. தைலவர-் பாரம்பரிய மர சார் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் பற் ய
ேபா ய ரிதல் உைடயவர.்
b. ைற சாரந்த் அைமசச்க ர நி - ஆ ஷ் அைமசச்கம்- 1
c.பழங் அைமசச்க ர நி கள் - 2
d. ேத ய ம ப் ட் மற் ம் சான்றளிப் நி வனம்- 1
e. ச க ஆேராக் ய தன்னாரவ் நி வனங்கள்- 2
f. கல் மற் ம் ஆராய்ச ் நி வனங்கள்- 1
g. பாரம்பரிய ம த் வ சங்க ர நி - 1
h. ஆ ரே்வத ம த் வர-் 1
i. பயன்பாடட்ாளர் கக்ள்- 1
j. ெசயலகம்- 1
k. ப் டட் டட்த் ற் றப் அைழப்பாளர் - 1

5.1.2 வ காடட்ல் ேதைவகே்கற்ப ேமல க
உ ப் னரக்ைள ம் ேசரத்் ெகாள்ளலாம்.

5.2அைடப்பைட ப் கள்
வ காட் ன் ெபா ப் :
a. டட்தை்த ஏற்ப தத்ல், ேதைவயான மா பா கைள
ேமற்ெகாள்ளல் மற் ம் ேமற்பாரை்வ.
b. ெதா ல் டப் மற் ம் ம ப் ட் கக்ளின் பரிந் ைர ன்
ேமல் ெவ தத்ல்.
c. வடட்ார மற் ம் டட்த் ன் றப் ேதைவக க் ஏற்ப ற

கக்ைள அைமதத்ல்.
d. டட்தை்த பற் ய ப் ணர் ஏற்ப தத்ல் மற் ம்
வளப்ப தத்ல்
e. டட்தை்த ஏற் ைடயதாக ெசய்வதற்கான வ ைறகைள
ேமற்ெகாள் தல்.
f. டட்த் ற்கான அ ப்பைட த கைள நிரண் தத்ல், அதைன
ெதளி ப தத்ல்.
g. சான்றளிப்பாளரக் கக்ான லடச்ைனைய ஏற்ப தத்ல்.

5.3 டட்ங்கள்

ஆண் ற்ெகா ைறயாவ நைடெபறேவண் ம்.



5.3.1 டட்த் ற்கான ைறந்தபடச்உ ப் னர்பங்ேகற்
ெமாதத் உ ப் னரக்ளில் 40% உ ப் னரக்ள் பங்ேகற்றால்
மட் ேம டட்ம் நடதத்ப்பட ேவண் ம்.

6. ெதா ல் டப் மம் (TC)

6.1 உ ப் னரக்ள்
ெதா ல் டப் ல் ழ்கண்டவரக்ள் இ ப்பாரக்ள்:

a. தைலவர-் பாரம்பரிய மர சார் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் பற் ய
ேபா ய ரிதல் உைடயவர.்
b. ஆ ஷ் அைமசச்கம்
c. ச க ஆேராக் ய தன்னாரவ் நி வனங்கள் - 1
d. சான்றளிப் நி வனம்- 1
e. ப ற் அளிப்பவரக்ள் - 1
f. கல் / ஆராய்ச ் நி வனம் - 1
g. ச கம் சாரந்த் மர வ நல்வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் -
ஒவ்ெவா ராந் யத் ல் இ ந் ம் இ வர,் ெமாதத்ம் ஆ

ராந் யம்.
h. டட்த் ன் உரிைமயாளர-் 1
i. ெசயலகம்- FRLHT
j.ெசயலகதத்ால் ேதரந்ெ்த கக்ப்படட் ப் டட் டட்த் ற்
அைழகக்ப்படட் நி ணர.்

6.1.1. வ காடட்ல் ேதைவகே்கற்ப ேமல க
உ ப் னரக்ைள ம் ேசரத்் ெகாள்ளலாம்.

6.2அ ப்பைட ப் கள்

ெதா ல் டப் ழ்கண்டைவக க் ெபா ப்பா ம்:
a. டட்த் ன் ழ் ெகாண் வரப்பட ேவண் ய பல்ேவ
ேநாய்நீகக் ைறகைள இனம் கா தல்.
b. இனம்கண்ட றப் ரி க கக்ான ைறநத் படச் த

றன்கைள வைர தத்ல் மற் ம் அதைன நிரவ்ா தத்ல்.
c. ப ற் னரக் கக்ான ெதா ல் டப் றைன நிரண் தத்ல்.



d. பல்ேவ றப் ரி கக்ான வல் நர் ைவ ஏற்ப தத்ல்
அவரக்ள் லம் ைறநத் படச் த றைன நிரண் தத்ல்.
e. ற ெதா ல் டப் ஆவணங்கைள ஏற்ப த் தல்.
f. ெதா ல் டப்ம் சாரந்த் பல்ேவ ஷயங்கைள ம்

ரம்ானிதத்ல்.

6.3 க் டட்ம்

6.3.1 ைறநத் படச்ம் டட்ம் வ டத் ற் ஒ ைறயாவ
நைடெபற ேவண் ம்

6.3.2 ைறந்தபாரக்்க பங்ேகற்
ஒவ்ெவா டட்த் ம் ைறநத் படச்ம் 40% நியமன
ெதா ல் டப் உ ப் னரக்ள் பங்ேகற்றல் ேவண் ம்.

7. ம ப் ட் (AC)

7.1 உ ப் னரக்ள்
ம ப் ட் ல் ழ்கண்டவரக்ள் இடம்ெபற் கக்
ேவண் ம்.
a.தைலவர-்ம ப் பற் ய அ ெபற் தத்ல் மற் ம்
பாரம்பரிய மர சார் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் பற் ய ேபா ய

ரிதல் உைடயவர.்
b. ஆ ஷ் நி வனம்- 1
c. ம ப் டட்ாளரக்ள் - ழற் ைற ல் இ வர்
d. அங் கார - ஒ வர் NABCB
e. கல் / ஆராய்ச ் நி வனம்-1
f. ைவத் யர் மம்- 2
g.ப ற் அளிப்பவர-் 2
h. டட்த் ன் உரிைமயாளர-் 1
i. ெசயலகம்- QCI
j.ெசயலகதத்ால் ேதரந்ெ்த கக்ப்படட் ப் டட் டட்த் ற்
அைழகக்ப்படட் நி ணர.்

7.1.1 ம ப் ட் ேதைவகே்கற்ப ேமல க
உ ப் னரக்ைள ம் ேசரத்் ெகாள்ளலாம்.

7.2அ ப்பைட ப் கள்



ம ப் ட் ழ்கண்ட ஷயங்க க் ெபா ப்பா ம்:
a.ம ப் வ ைறகைள ஏற்ப தத்ல், நி தல் மற் ம்
ேதைவகே்கற்றாற்ேபால் மா தல் ெசய்தல்.
b.ம ப் ட் நி வனக கக்ான அ ப்பைட த நிைலகைள
ஏற்ப தத்ல், நிைல நி தத்ல், ேதைவகே்கற்ப மாற் அைமதத்ல்.
c. மர வ ச க உடல் நல ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்

ண்ணப் ப்பதற்கான வ காடட்ல் ஆவணங்கைள
ஏற்ப த் தல்.
d. ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்
ம ப் ெசய் ம் ம ப் டட்ாளரக்ள் மற் ம் கக்ான
த கைள ஏற்ப த் தல்.
e. ம ப் சம்மநத்ப்படட் எல்லா டயங்க க் ம் ர ் காணல்.

7.3 ைறந்தபடச்உ ப் னர்பங்ேகற்ப்
ஒவ்ெவா டட்த் ம் ைறநத்படச்ம் 40% நியமன ெதா ல்

டப் உ ப் னரக்ள் பங்ேகற்க ேவண் ம்.
7.4 டட்ம்
ம ப் டட்ாளர் டட்ம் வ டத் ற் ஒ ைறயாவ
நைடெபற ேவண் ம்.

8. பல்ேவ நி வனங்களின்பங்
a. இநத் டட்த் ன் லடச்ைன இந் ய தர மத் ற்
ெசாநத்மான .
b. வ காடட்ல் மற் ம் ம ப் ட் ஆ யவற் ன்
ெசயலகம் இந் ய தர மத் ன் அ வலகத் ல் ெசயல்ப ம்.
c. ெதா ல் டப் ன் ெசயலகம் வடட்ார உடல்நல மர
ம மலரச் ் நி வனத் ன் அ வலகத் ல் ெசயல்ப ம்.
d. சான்றளிப்பதற்கான நி வனங்களின் ேத ய ம ப் ட்
நி வனம் இத் டட்த் ல் ெசயல்ப ம் சான்றளிப்
நி வனங்க க் தர அங் காரம் அளிக் ம்.
e.இந் ய தர மம் அல்ல அ ேபான்ற ஒ நி வனம்
ப ற் யாளரக் க் அங் காரம் அளிக் ம்.

9. ைறகள்
9.1.இநத் டட்த் ன் வ வைமப் ல் பங்களிப்பாரக்ள் டட்த் ன்
எநத் ஒ ஷயதை்த பற் ம் ைறகைள ெசால் நிவரத்்
ெப வதற்கக்ான வ ைற இ க் ம். ச கம் சாரந்த் மர வ



நல்வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள், சான் தழ் அளிப் நி வனம்,
ப ற் நி வனம், ம ப் ட் நி வனம், ஆ யைவ
ஒவ்ெவான் ம் ைறகைள ெபற் அவற்ைற நிவரத்்
ெசய்வதற்கான வ ைறகைள ஏற்ப த் இ க் ம். இநத்

ைற நி வனங்களின் ெபா ப் மற் ம் த க்
ஏற்றாற்ேபால் இ க் ம் டட்ம் சாரந்த் எவ ம் ைறகைள
ெதரி த் நிவரத்் ெசய்வதற் ஊகக்ப்ப தத்ப்ப வாரக்ள்.

9.2 ைறகள் பற் ய தகவல் ெபடர்ா ஒவ்ெவா நி வன ம்
அதைன ராக ஆராய்ந் சம்மநத்ப்படட் ற்ேகா
நி வனத் கே்கா ெதரி த் ர ் காணேவண் ம்.
ஒவ்ெவா நி வன ம் ைற ரப்் வ ைறகக்ான
ஆவணங்கள் ெபா பாரை்வக் ைவதத்ல் ேவண் ம்.

9.3 ெபறப்படட் ைற மற் ம் அதற்காக எ கக்ப்படட்
நடவ கை்க ஆ யவற்ைற ஒவ்ெவா வ காட் தல்

டட்த் ம் ெதரி கக் ேவண் ம்.

10. ேமல் ைற
10.1 ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்
சான்றளிப் நி வனம் ப ற் அளிப்பதற்க் ண்ணப் தத்
மற் ம் ப ற் வழங் ம் நி வனம் ஆ யவற் டம் இ ந்
ெபறப்படட் ேமல் ைற ெப வதற்கான வ ைறகள்

டட்த் ல் இடம் ெபற் இ க் ம்.
10.2 இப்ப ேமல் ைற ெசய்யப்படட் டயங்களில் சரியான

ர் ைடகக் ல்ைல என் நிைனக் ம் படச்த் ல்
வ கக்ாட் தைலவ க் ெதரி த் அதைன ஆராய ஒ

ைவ அவர் நிய த் அதன் லம் எ கக்ப்படட்
இ யான .

10.3 ேமல் ைற டை்ட ைகயா ம் ேபா யார் ேமல் ைற
ெசய்யப்ப றேதா அவைர சாராத தந் ரமாக ெசயல்படல்
ேவண் ம் என்ற அ ப்பைட ெகாள்ைக ைகயாளப்பட ேவண் ம்.

10.4 ேமல் ைற பற் ய வரங்கள் ஒவ்ெவா வ காட் தல்
டட்த் ம் ைவகக்ப்பட ேவண் ம்.



ச கம் சாரந்்த மர ம த் வ
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்
தன்னாரவ் தர சான் தழ்
டட்ம் (VCSTCHPs)

வ காட் ெதா ப்



வ காட் உ ப் னரக்ள்-பாரம்பரியச கைவத் யர்

ெதா ப்

எண்
தைலவர்

1 பல் ைற பல்கைலகக்ழகம் (TDU) தரஷ்ன் சங்கர்
ர நி கள் உ ப் னரக்ள்

2 BAIF ன்ேனற்ற மற் ம் ஆய்
ைமயம்

ம . அ த் A.
இனம்தர்

3 பாரம்பரிய ம த் வ ஆய்
ைமயம்

ம .
நாராயணன்

4 ச க ம த் வம் மற் ம் ச தாய
காதார ைமயம்

ேபரா ரியர் ரித்
ரியா

5 வடட்ார உடல் நல மர ம மலரச் ்
நி வனம் ஹரிராம ரத்்

6 மாரட்் ன் தர் த் வ
பல்கைலகக்ழகம்

7 ஆ ஷ் நி வனம்
8 வட ழக் நாட் ப் ற ம த் வ

நி வனம்
. ஒடெ்டம் தய்

9 இந் ய தர மம், NABCB .அணில்
ஜவ்ஹரி



10 இந் ய பழங் ன ட் ற
சநை்தப்ப தத்ல் ன்ேனற்ற

டட்ைமப் (TRIFED)

.S.S. ைமட்

11 இந் ய பழங் ன ட் ற
சநை்தப்ப தத்ல் ன்ேனற்ற

டட்ைமப் (TRIFED)

மாற் உ ப் னர்
ெசல் . பா ஜ ல்

ப - 3

ச கம் சாரந்்த மர ம த் வ
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்



தன்னாரவ் தர சான் தழ்
டட்ம் (VCSTCHPs)

ைறந்த படச் த ம்
ற ம் (MSCs)

0 ேநாக்கம்

0.1 றன்நிரண் த்தல்

இத் டட்த் ன் உரிைமயாளரக்ளான இந் ய தர ம ம் வடட்ார
உடல் நல மர களின் ம மலரச் ் நி வன ம் இைணந் பல்ேவ
ெசயல்பாடட்ாளரக் டன் ேசரந்் ஒ வ காட் தல் , தனி

றன்களின் அ ப்பைடைய நிரண் கக் ஒ ெதா ல் டப்
ைவ ம் உ வாக் உள்ள . இநத் அவ்வப்ேபா காலத் ல்

ஏற்ப ம் மா பா கைள க த் ல் ெகாண் ச கம் சாரந்த் மர
வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் சான்றளிப்பதற்கான ைறநத்
படச் த ைய நிரண் தத் ம் றன்கைள ேசரத்் ெகாண்
இநத் ஆவணத் ன் பயன்பாடை்ட ேமம்ப த் ம்.

2017 ஆம் ஆண் ப்ரவரி மாதம் 13 ஆம் நாள் டட்த் ல் ச கம்
சாரந்த் மர வ நல்வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக் கக்ான



ைறநத்படச் த ைய நிரண் கக் ஒ ெசயற் ைவ அைமத்
ப்ரவரி 27 மற் ம் 28 ஆ ய நாடக்ளில் ெசயற் ைவ சந் த்
ழ்கண்டவற்ைற ெசய்த .

 ற க் ெபா தத்மான வாரத்ை்தகள் அடங் ய வாசகம்,
தற்கால பயன்பாட் ல் உள்ள றைன க் ம் றப்
ெசால்லாடல் ஆ வற்ைற ெதளி ப த் ய .

 மா வ ம் ப ற் கே்கற்ப ப் டட் கால இைடேவைள ல்
றப் றன்கைள ேசரப்்ப .

 ச கம் சாரந்த் மர வ நல்வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்
வைரய கக்ப்படட் ழ ல் தங்கள் றன்கைள
ெவளிப்ப த் ன்ற நிைல மற் ம் ைற.

 றப் தனித் றன்கைள ெவளிப்ப தத்ேவண் ய ைற
ப்பாக என் சை்ச ல்.

ழ்கண்ட ஆவண நிைலகளில் ைறநத் படச் த றன்
நிரண் கக்ப்படட் . காமாைல, ஆரம்ப கடட் ேநாய்கள், என்

ரைமப் , மகப்ேப , ஷகக் மற் ம் டக் வாதம்.

இநத் ைறநத்படச் த யான ழ்கண்ட நிைலப்பா களாக றப்
ெசால்லாடல் லம் உ வாகக்ப்படட் :

 றன் சாரந்த் ைற
 ைற சாரந்த் ெபா றன்
 ைற சாரந்த் றப் றன்
 ைற சாரந்த் றன் உள்ளைமப்

இைவகைள பற் ய ளகக்ம் ேழ ெகா கக்ப்பட் ள்ள .

0.2 றன் சாரந்்த ைறமற் ம் ைறசாரந்்தெபா றன்

ஏ வைகயான ைற சாரந்த் றன்கள் ச கம் சாரந்த் மர வ
நல்வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ளில் இ ப்பதாக இனம் காணப்படட் .

ைற சாரந்த் ெபா றனான ெப ம்பாலாேனாரக்ளின்
எ ரப்ாரப்்ைப ரத்் ெசய் ம் வைகயாக ரிகக்ப்பட் அதன் ழ்

றப் ற ம், றன் உள்ளைமப் ம் ழ்கண்டவா
பட் ய டப்பட் ள்ள .



1. ரிதல்மற் ம் கணிப்

a. ேநாயாளிைய வைகப்ப த் தல் பல்ேவ ேநாயாளிகைள
வைகப்ப த் தல்.

b. ேநாயாளிகளின் ேநாய் வரலாைற ெபற் ஆவணப்ப தத்ல்

c. ேநாய் கணிப் ற்கான பல்ேவ ைறகைள ேமற்ெகாள்ளல்
(பாரை்வ ேதர் , ெதாட் பாரத்த்ல், நா பாரத்த்ல்)

d. க் யமான ேநாய் கைள கணிதத்ல், ேதைவகே்கற்ப ந ன
ேநாய் கணிப் ைறைய ைகயா தல், ரதத் பரிேசாதைன மற் ம் x-
ray.

2. ம த் வம்

a.ேநாய்க க் கே்கற்றாற்ேபால் ேநாய் நீக் ம் ைறைய
ெசய்தல், ேநாயாளர் நலம் ேப தல்.

b. ம நத்ளிதத்ல்.

c. உடல் மற் ம் மன நலத் ற்கான உண பழகக்ம் மற் ம் வாழ்கை்க
ைறைய ெசால் தல்.

d. ேநாயாளரின் உடல்நிைலைய ப் டட் கால இைடெவளி ல் ம
பரிேசாதைன ெசய்தல்.

e. காயங்கள், க க் ம ந் கட் ேபா தல்.

3. ெதா ல் ைறெபா ப் கள்

a. ெதா ல் ைற கடைம உணர் டன் ெசயல்ப தல்.

b.இநத் ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்
ெதா ல் ைற ல் உள்ள எல்ைலகைள ரிதல், மற் ம் சடட் ர ீ யான

ரிதல்.

c. ெதாடர் கல் ம் றன் ேமம்பாட் ப ற் ம் பங்
ெகாள்ளல்.

4. தகவல்பரிமாற்றம்



a. வாய் ெமா தகவல் பரிமாற்றத் டன், ேகடட் தளி ம் றப்பான
றன் ெபற் தத்ல்.

5.உடல் நலன்மற் ம் பா காப்

a. நல்ல ஆேராக் யமான உடல் மற் ம் மன நலதை்த ெபற் தத்ல்.

b.ேவைல ெசய் டம், ய்ைமயாக ம் பா காப்பாக ம் ைவத்
ெகாள்ளல்.

6. உடல் நலம் ேமம்ப த்தல் மற் ம் ெபா காதாரம்

a. ச கம் சாரந்த் ெதா ல் ைற ெந கைள ன் ைவதத்ல்.

7. றப் றன்கள்

ப் டட் ெசயல் ழ ல் தன ைற சாரந்த் ெபா றன்க டன்
றப் நிைலக கக்ான றப் றன்கைள ெபற் தத்ல்.

8. அ றைம

தன் ைடய தனி றன், அ மற் ம் ெசயல் உரிைமைய ழ்கண்ட
ெகாள்ைககளின் ழ் ெசயல்ப தல்:

 ெதாடரந்் நிைலயான ெசயல்பா ( ப் டட் றன் லம்
பல்ேவ ேநாய்களி ம் அதற்ேகற்ற ழ்நிைலகளி ம் ண் ம்

ண் ம் ஒேர மா ரியான நற்பலன் ஏற்ப ம் வைர ல்
ெசயல்படல்).

 யசார் ( றரின் உத ன் தந் ரைன ேநாய்நீகக் ல்
ெவளிப்ப தத்ல்).

 காலம் (சரியான கால அள க் ள் ேநாயாளிக் நலன் அளிக் ம்
தன்ைம ல்)

 ெசயல்படல்.
 ல் யம் (சரியான றன் ெகாண் எ ரப்ாரக்் ன்ற

நற்பலைன ல் யமாக ெசயல்ப தத்ல்).
 த நத் ேநாகக்த் டன் ெசயல்படல் (ேநாய் நீக் வதற்காக

நிரண் கக்ப்படட் வ ைறகளின் அ ப்பைட ல் தகக்
சை்சயளிதத்ல்).

 9. ெசயலாக்க ழல்
ழ்கண்ட வைர கள் மற் ம் ப் களின் அ ப்பைட ல்

ச கம் சாரந்த் மர வ நல்வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் தன்
ெசயலாகக் ழ ல் தன் றைன ெவளிப்ப தத் ேவண் ம்.



ெசயல்பாட்
ழல்

ப்

K ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் ேபா ய அல்ல அதற்
ேமற்படட் ப் ணர் மற் ம் ைற சாரந்த் றன்
அ ெபற் கக் ேவண் ம்

A ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் ைற சாரந்த் றைன
ெவளிப்ப தத்ல் ேவண் ம்.

S ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் நிஜம் ேபான்ற மா ரி

ழ்நிைல ல் ேநாயாளர் தன றைன
ெவளிப்ப தத்ல்.

a. ெசய் ைற ழல்; b. ம ந் ெசய் ைற; c. உடல்
ேபான்ற உ வ ெபாம்ைம ெசய் காடட்ல்.

P தனித் றைமைய ற பாரம்பரிய ம த் வரக் க்
இநத் றைன ப ற் க் ம் ைற.

10 ைணத் றன்
ஒவ்ெவா ற க் ம் ழ் பல்ேவ ைண றன்கள்
இ கக்லாம். ைண றன்கைள ெவளிப்ப த் வைத
ஆராய்ந் ஒவ்ெவா வ ைடய றப் ைண றன்
வல்லைமைய உணர ம். இநத் ைண றன் கல்
கற் ப்பவ க் ம் றைன ம ப் ெசய்பவ க் ம் உத ம்.

11. ைண றைனபற் ய ரிதல்
ைண றன் என்ப ப் டட் ெசயைல ப் டட்
ைனசெ்சால் ன் லம் ரித் உணரத்ல். ஒன்ேறாெடான்

இைணநத் நிைல ல் ஒ ெசயைல ரித் ணர ேவண் ம்.
இநத் ைண றன்கைள ெவளிப்ப தத் ழ் ெசால்லப்படட் 3
வைக தன்ைமகளின் ழ்ப்ப தத் தைல அ ப்பைடயாக
ெகாண்டதாக இ க் ம்: உணரச் ் ரவ்மான , ந் த் ரிதல்,
மனம் சாரந்த் உடல் ெசயல்கள்.
இநத் ைன ெசயல்கள் னசரி பயன்பாட் ல் இ நத்ா ம் ட

ைறநத்படச் த றைன ம ப் ெசய் ம்ேபா ழ்
ெசால்லப்படட் வைர க் உடப்டே்ட பயன்ப தத் ேவண் ம்.

12உணர் ரவ்மானெசயல்



( க் யத் ன் அ ப்பைட ல் இல்லாமல் ெபா அ ப்பைட ல்
பட் ய டப்பட் இ க் ன்ற )

எண் அ ைற/ நம் க்ைக வைரயைற
1 உதவ உதவ அல்ல ஆதர

ெகா கக்
2 ஒப் கெ்காள்ள சரியான என்

அைடயாளம் கண் ெகாள்ள
3 ேதர் நிைறய மாற் களில் இ ந்

ஒன்ைற ேதர் ெசய்ய
4 நியாயப்ப தத் அ ற் ஏற் ைடய என்

காடட்
5 ஏற் கெ்காள்ள ெபற் கெ்காள்ள மற் ம்

ஏற் கெ்காள்ள
6 ம ப் ம கக் மற் ம்

க் யத் வம் ெகா கக்

13அ வாரந்்தெசயல்பா
( கக்ல் தன்ைம ன் அ ப்பைட ல் பட் ய டப்பட்
இ க் ன்ற )

எண் அ வைரயைற
1 பட் யல் ஒன் கெ்கான் ெதாடர் ைடய

ெபயர,் எ த் அல்ல மற்ற
ெபா டக்ைள உ வாக் தல்.

2 அைடயாளம் காண ஒ ெபா ளின் ேதாற்றம், இயல்
அல்ல அதன் மற்ற தன்ைமகைள
அ ந் ெகாள்ள

3 வைரய அதன் ல் யமான ெபா ைள
உைரதத்ல்

4 வரிகக் ேபச் அல்ல எ த் ல் ளகக்ம்
ெகா கக்

5 வா கக் ேபச் ல் அல்ல எ த் ல் உள்ள ஒ
டயதை்த பற் ஆய் ெசய்ய

அல்ல ஆேலா கக்
6 ஏற்பா ெசய்ய வரிைச ரமமாக, ெசயல்பா மற் ம்

ஒ ங் ைற ல் ஒன்றாக இைணகக்
7 ரிதத் ய பா பா அ ய
8 ளகக் எளிய அல்ல ரிந் ெகாள் ம்

ைற ல் ெசய்தல்
9 நைட ைறப்ப தத் ப் டட் ழ்நிைல ல்

பயன்ப மா தகவல்கைள
தயாரப் த் தல்



10 ஆய் ெசய்ய அதன் தன்ைமைய அ ய
பாகங்களாக அல்ல அ ப்பைட
ெகாள்ைககளாக ரிதத்ல்; ைறயாக
ஆய் ெசய்ய

11 ைடகாண சரியான ரை்வ வைரய தத்ல்
12 மாற் யைமகக் வ வம் அல்ல ணதை்த மாற்ற;

த் அைமகக்
13 ஊ கக் ழ்நிைல ந் காரணப்ப தத்;

ஊகம் ெசய்ய
14 ஒன் ைணகக் ஒ ங் ைணப்பதால் அல்ல

நிைறய கக்லான தயாரிப்ைப
வ ைவைமகக்

15 ம ப் கவனமாக ஆய் ெசய்ய மற் ம்
ம ப் ட

14. உளெசயல்கள்

அதன் கக்ல் தன்ைமைய ெபா த் ைறநத், ந தத்ர மற் ம் அ க
கக்லான என பட் லடப்பட் இ க் ன்ற .

நிைல உடல் றன்கள் வைரயைற
L ெசய் காடட் ெதளிவாக ம் மற் ம்

ேவண் ெமன்ேற ஒ
நடதை்தைய காடட்

L அைமகக் ஒ ெசயல், ஒ ெசயல் ைற
அல்ல ஒ பணிைய
ெசய்ய ேதைவயான
உபகரணங்கைள ரடட்
மற் ம் ஏற்பா ெசய்ய

M ெதாடர் ஒ தகவைல
ெதரியப்ப தத்; இயம்ப

M இயகக் ஒ உபகரணதை்த
பயன்ப த் ஒ
நிகழ்ச ் ைய ெசயல்ப தத்

M ெசயல்ப தத் ேதைவகே்கற்ப நடவ கை்க
எ தத்ல்

H ெபா நத் ெசய்தல் ஒ ப் டட் பயன் அல்ல
ழ்நிைலக் த நத்தாக

மாற்றல் அல்ல ெபா தத்ல்
H சரிகக்டட் ேதைவகே்கற்ப ெபா ந் ம்

வைக ல் மாற்ற; ெபா தத்;



ஒத் கக் ெசய்தல்
H ஒ ங் ைணகக் அைனத் பாகங்கைள ம்

ஒன் ைணத்
ைமயாகக்ள்.

15 ெபா றன்அ ப்பைட

ேழ ளக்கப்பட் ள்ள ெபா றனின் அ ப்பைட அைனத்
வைக யா க க் ம் ெபா ந் ம் மற் ம் ல ப் டட்
ற க் ெபா ந் ம்அல்ல ெபா ந்தாம ம் இ க்கலாம்.

1 ம ப் மற் ம் ேநாய் கணிப்

1.1 ப் டட் றன்கள்
1.1.1 ஒ வைகப்ப த் ம்

ைற ன் ப ரிதமாக ஒ
சம்பவதை்த கணிதத்ல்

உ வகப்ப த்தல்

வைகப்ப த் ம் ைறைய பற்
கலந் ைரயாட
எநத் ழ்நிைலக க்
வைகப்ப தத்ல் ேதைவப்ப ம்
என் அைடயாளம் காணல்.
ேநாயாளிைய வைகப்ப தத்
ேதைவயான க ைய
பயன்ப தத்ல்
மற்ற பணியாளரக்ைள ெதாடர்
ெகாள்ளல்
வைகப்ப த் ம் ைறைய பற்
கலந் ைரயாட

1.1.2 பல ேநாயாளிகள் சம்பவத் ல்
பலவைக பரிமாணங்கைள
க தல்

ரேயாகம்
பலவைக ெசயல்கைள
அைடயாளம் காண
(ேநாயாளிைய கவனிகக்,
ேநாயாளிகைள ேபண, ம ந்

நிேயாகம் ெசய்ய) அல்ல
நிைறய ேநாயாளிகைள
கவனிக் ம் ேபா பல பணிைய
ஒேர ேநரத் ல் ெசய்தல்
ஒவ்ெவா வரின் தன்ைம
ெபா ப்ைப ளகக்ல்

1.1.3 ஒேர ேநரத் ல் பல
ேநாயாளிகைள கவனிகக்
ேவண் ய நிைல வநத்ா ம்

றனாக ைகயா தல்

ரேயாகம்
நிரவ்ாக றன் லம் பல
ேநாயாளிகைள ஒேர ேநரத் ல்
கவனிதத்ல்



ப் டட் சம்பவதை்த
ைகயா வதற் நைட ைறைய
மாற் அைமதத்ல்

1.2 ரத் ேயக றன்
1.2.1ேநாயாளிகளின்
ஒவ்வாைமைய பற் பட் யைல
ெபறல்

உ வகப்ப த்தல்
ஒவ்வாைமைய உண்டாக் ம்
ெபா டக்ைள பட் ய டல்
ஒவ்வாைம ெபா ள்கள்,
ஒவ்ெவா வைர ம் எவ்வா
பா க் ற என் ளகக்ல்
ஒவ்வாைம பற் ய தகவல்கள்
ேநாயாளிகள் கவனிப் ல் எநத்
அள உபேயாகமான என்
ம ப் ெசய்தல்
ேநாயாளின் ஒவ்வாைமைய
பற் ய தகவல்கைள ெப ம்

றைன நி கக்
1.2.2 ேநாயாளி ன் ம ந் களின்

பரங்கைள ெபறல்
உ வகப்ப த்தல்
ேநாயாளிகள் உண் ம்
ம ந் கள் பற் கண்ட ய
பல்ேவ ைறகைள
பயன்ப தத்ல்
ேநாயாளின் ேநாய்
வரலா கே்கற்ப ம ந் ,
அவற் ன் அள மற் ம்
எதத்ைன ேவைள உண்ண
ேவண் ம் என் ளகக்ல்
ேநாயாளின் ேநாய் வரலா பற்

சாரிக் ம் ேபாேத அவர்
உண் ம் ம ந் கைள பற் ம்
ேகடட் தல்
ேநாயாளி ன் உடன்பாடை்ட
ம ப் டல்

1.2.3 ேநாயாளின் க் ய கார்
ெபறல் அல்ல ேநாயாளின்
ேநாய் வரலா , ம்ப வரலா
அல்ல உடன் இ ப்பவர் பற்
அ தல்

உ வகப்ப த்தல்
ேநாய் வநத் வ ைய அ ம்

ைறகள் பற் பட் ய டல்
ேநாய் உண்டா ம் வரலா ல்
உள்ள ெபா வான கள் பற்
பட் ய டல்
ேநாயாளி ன் ஒட் ெமாதத்
வரலா ல் ஒன்றான ேநாய்
உண்டா ம் வரலாைற ெபறல்
ேநாய் வரலா ெபற ேநரக்ாணல்



ைறைய பயன்ப தத்ல்
ேநாய் உண்டா ம் வரலாைற
ேநாயாளிைய கவனிக் ம்

ைற ல் ஒன் ைணத்
ெசயல்படல்

1.2.4 ேநாயாளரின் நை்தய
ேநா ன் வரலா பற் ய
தகவல்கைள ெபறல்

உ வகப்ப த்தல்
ேநாயாளரின் ம த் வ வரலாைற
ஆவணப்ப த் ம் ைறைய
பட் ய டல்

ைமயான ம த் வ
வரலா ல் உள்ள ெபா

கைள ளகக்ல்
ஒட் ெமாதத் ேநாயாளர்
கணிப் ல், ம த் வ வரலாைற
ெப ம் றைன ெசயல்ப தத்ல்
ேநாயாளர் வரலாைற ெப ம்

ைற ல் ேநரக்ாணல்
றன்கைள ெசயல்ப தத்ல்

ேநாயாளரின் வரலாைற
ேநாயாளிைய கவனிக் ம்

ைற ல் ஒன் ைணத்
ெசயல்படல்

1.3 ப் டட் றன்
1.3.1ேநாயாளரின் தன்ைம
ம ப் ைட ெசய் அைத
ஒ ங் ைணதத்ல்

உ வகப்ப த்தல்
தன்ைம ம ப் டை்ட ளகக்ல்

காயம் மற் ம் தன்ைம
ம த் வ ேதைவ இரண்ைட ம்
ேவ ப தத்ல்

தன்ைம ம த் வ
ேதைவ ந் அபாய

கைள ம ப் ெசய்தல்
தன்ைம ம ப் ட் க் தகக்

வரிைச உத் கைள
உபேயாகப்ப தத்ல்

தன்ைம ம ப் டை்ட பல்ேவ
வய ன க்
உபேயாகப்ப தத்ல்

தன்ைம ம ப் ட் கக்ான
உத் கைள ெசயல்ப தத்ல்

தன்ைம ம ப் ட் க் ,
ம ப் உத் கைள
ெபா தத்மாக பயன்ப தத்ல்

தன்ைம ம ப் ட் ல் உள்ள



ரசச்ைனகைள கைளய ல
ைறகைள ன்பற் தல்

1.3.2 ம த் வ ெதா ல்
ம ப் டல் மற் ம் அதன்
கண்ட தைல ளகக்ல்

உ வகப்ப த்தல்
ப் டட் ேநாய் அல்ல

காயங்களில் உள்ள உடல் ைற
ளகக்ல்

ம த் வ ெதா க் உரிதத்ான
ம ப் உத் கைள
பயன்ப தத்ல்
ேநாய் நிைலகள் மற் ம்
காயங்களில் ம ப்
உத் கைள ெசயல்ப தத்ல்
ம ப் உத் களான ம த் வ
ெதா ல் ஒன்றான பாரம்பரிய
ேநாய் கணிப் ேசாதைனகைள
பயன்ப தத்ல்

1.4 ப் டட் றன்
1.4.1 நா கணிதத்ல் உ வகப்ப த்தல்

நா ைய வைரய தத்ல்
நா பாரக்் ம் இடங்கைள
அைடயாளம் காணல்
ேநாயாளி ன் வய மற் ம்
பா னதை்த ெபா த் நா ைய
மாற் அைமதத்ல்
நா ன் தம், ரப்் ரமானம்
மற் ம் அதன் தன்ைமைய
ம ப் டல்
சாதாரண மற் ம் அசாதாரண
நா நிைலைய ேவ ப த்
அ தல்
நா ன் ததை்த
மாற்றக் ய காரணிகைள
கண்ட தல்
நா பாரக்் ம் ைறைய
ெசயல் ைற டன் ளகக்ல்

1.4.2 ஆய் ட தகவல்களான
ரதத் பரிேசாதைன, x-க ரக்ள்
ேபான்றவற்ைற ளகக்ல்

2. சை்ச

2.1 ப் டட் றன்



2.1.1 ஒ நபர் மற் ம் அவ ைடய
நிைலக் த நத் ம த் வம்
அல்லாத சை்ச ைறைய
எண்ணிப்பாரத்த்ல்

றைம
சை்ச ல் இைடப் க டா

என்ற ைவ ஆதரிக் ம்
ம த் வ காரணிகைள ளகக்ல்

2.1.2 ஒ நபரின் சை்ச
டட்த் ல் த நத் ம நை்த

இைணக் ம் ைறைய றல்

றைம
ஒ நபரின் நிைலகே்கற்ப

சை்சயளிகக் ெபா தத்மான
ம ந் கைள பட் ய தல்
நப க் சை்சயளிகக் த நத்
ம ந் களின் ெசயல்பா மற் ம்
பண் கைள ளகக்ல்

சை்ச டட் க க்
ம த் வ அ ப்பைடகைள

ளகக்ல்
2.1.3 சை்ச ல் ரியம் கக்
மற் ம் பா காப்பான
ம ந் கைள அைடயாளம்
காணல் மற் ம் அவற்ைற ஒ
நப க் வழங்கல்

றைம
ஒ நபரின் ழ்நிைலகே்கற்ப
ம ந் கைள தயாரிகக் ம த் வ
தாவரங்கள் பற் ய அ ைவ
பயன்ப தத்ல் மற் ம்
ம ந் கைள அதற்கான
ம ந் யல் ணங்களின் ப
அவற் ன் பா காப் கைள பற்
ம ப் ெசய்தல்
ம ந் மற் ம் ம ந் ன்
ெசயல்பா மற் ம் ேநாய் மற் ம்
ம ந் ன் ெசயல்பா பற் ய
சாத் யக் கைள
ஆேலா தத்ல்
ேநாய் அ கள் மற் ம்
ம ந் க் எ ரான அ ,
பகக் ைள கள், ம ந் ன்
அள கள் மற் ம் ஒவ்ெவா
ம நை்த ம் பா காப்பாக
ெகா தத்ல், வய , பா னம்
மற் ம் ப் டட் ேநாய்
நிைலக க் த நத்
ம ந் கைள ேதர் ெசய்தல்
ேநாயாளின் நை்தய ேநா ன்
வரலா ப ஏற்கனேவ
பாதகமான ைளைவ
ஏற்ப த் ய அல்ல
ெபா தத்மற்ற ம ந் கைள
த ரத்த்ல்



2.1.4 ம ந் ன் ைல மற் ம்
அதற் ெசல டக் ய
ேநாயாளி ன் த த்
ஆேலா தத்ல்

றைம
ெசயல்பாட் ல் ஒற் ைம ைடய
இரண் ம ந் கள் ைடக் ம்
நிைல ல் அவற் ல் ம வான
ம நை்த கண்ட தல்

2.1.5 ேம ம் ேநாய் கணிப்
அல்ல சை்சக்
பரிந் ைரதத்ல் த நத் சை்ச

றைம
ேதைவெயனில் மற்ற ச கம்
சாரந்த் மர வ நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ைள காண
பரிந் ைரதத்ல் மற் ம் காதார
நி வனங்க க் பரிந் ைர
ெசய்தல்

2.2 ப் டட் றன்
2.2.1 த யான ம ந் கைள
ெகா கக் பா காப்பான
வ ைறகைள ன்பற் தல்

றைம
பல்ேவ ம ந் ெகா க் ம்

ைறைய ேவ ப த் அ தல்
ப் டட் ேநாயாளரின்
ப் ற் ம ந் ெகா க் ம்

ைறகள் எவ்வா
ெசயல்ப தத்ப்ப ற என்

ளகக்ல்
ம ந் ெகா க் ம் ைற ல்
தவ நிகழ்நத்ால் த நத் ரை்வ
ெசயல்ப தத்ல்
ம ந் ெகா க் ம் ைறகளில்
ச கம் சாரந்த் மர வ
நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ளின் பங்ைக

ளகக்ல்
வரிைச ராமமாக ம ந் கைள
ெகா க் ம் ைறைய
ெசயல் ைற ளகக்ம் தரல்
ம ந் ெகா ப்பதற்
ேநாயாளிகைள தயாரிக் ம்

ைறைய ெசயல் ைறக்
ளகக்ம் தரல்

ேதைவயான அள ம நை்த
அளப்பதற் ெசயல் ைற

ளகக்ம் தரல்
ப் டட்ம நை்த

ெகா ப்பதற்
ேதைவயானவற்ைற
தயாரப் த் ைவத் ெகாள்ளல்



ம நை்த ெகா ப்பதற் ன்
ஒப் தல் ெபறல்

2.3 ப் டட் றன்
2.3.1 சரி த உண ைற
மற் ம் ஆேராக் யமான
வாழ்கை்க ைறைய ன்பற்ற
உத தல்

றைம
சரி த உண ைற மற் ம்
ஆேராக் யமான வாழ்கை்க

ைறக் ேதைவயான
ெபா டக்ைள பட் ய டல்
சரி த மற் ம்
ஆேராக் யமான வாழ் க்
உண்டான நடவ கை்க / உண

ைறகைள ளகக்ல்
ெபா வான உண ைற மற் ம்
ஆேராக் யமான வாழ்கை்க

ைற பற் ேநாயாள க்
ளகக்ல்

2.4 ப் டட் றன்
2.4.1ம ஆய் ற்கக்ான
ேதைவைய உணரந்் அதற்கான

டட்தை்த உ வாகக்ல்

உ வகப்ப த்தல்
ம ஆய் ற்கக்ான சரியான
காரணம் மற் ம் ேநரதை்த
கண்ட தல்
ேநாயாளி ன் ம ஆய் ன்
ேபா சை்ச ன் ைளைவ
கண்ட தல்

2.5 ப் டட் றன்
2.5.1 காயங்க க் சை்ச
அளிதத்ல் மற் ம் கட் கட் தல்

றைம
கட் கட் தல், ம ந் ைவத்
கட் தல் மற் ம் டக் த க்
ேதைவயான காரணம் மற் ம்
அ கைள கண்ட தல்
பல்ேவ வைகயான கட்
கட் தல் மற் ம் ம ந் ைவத்
கட் தல் பற் ளகக்ல்
த நத் கட் கட் தல் ம ந்
ைவத் கட் தல் மற் ம்

டகக்த் க் ெசயல் ைற
ளகக்ம் தரல்

ேநாய் ண்மங்கள் ஒ கக்ப்படட்
அல்ல களற்ற த நத்
உத் கைள பயன்ப தத்ல்

2.5.2 ண்க க் வழைமயான
கவனிப் தரல்

றைம
ண்களின் வைககைள ளகக்ல்

ஆ வ ம் ண்களின் நிைலைய



ளகக்ல்
ண்கைள பா காப்ப ல் உள்ள

ெபா வான கட் கட் ைறகள்
மற் ம் சை்ச பற் ளகக்ல்

ண்கைள ணப்ப த் வ ல்
தற்ேபா ள்ள பா காப் ைற
பற் வரிதத்ல்

ண்கைள பா காதத்ல்

3 ெதா ல் ைறெபா ப் கள்

3.1 ப் டட் றன்
3.1.1. ேநாயாளி ன் மரியாைதைய
பா காதத்ல்

உ வகப்ப த்தல்
"மரியாைதைய" பற்
வைரய தத்ல்
கலாசச்ார ேவ பாடை்ட
ஒத் கெ்காள் தல்
தனிப்படட் உரிைமைய
ஒத் கெ்காள் தல்
பசச்ாதாபதை்த பற் ளகக்ல்

ழ்நிைலகே்கற்ற பா காப்ைப
பற் ெசய் ைற ளகக்ம் தரல்

றப் அகக்ைற
ேதைவப்ப பவ க்
ேதைவயான கவனிப்ைப பற்
ெசயல் ைற ளகக்ம் தரல்

3.1.2 த நத் உைடயணிதல் மற் ம்
தனி நபர் காதாரம் ேப தல்

உபேயாகம்
ற் ப் றம் மற் ம் ழ்நிைலக்

த நத்வா உைடகைள
அணிதல்
தனிமனித காதாரத் ன்

ணங்கைள இனம் காணல்
ெவளிப் ற ேதாற்றம் மற் ம்

காதாரதை்த அங் கரிதத்ல்
3.1.3 ேநாயாளி ன் ரக யதை்த
பா காதத்ல்

உபேயாகம்
ேநாயாளி ன் ரக யதை்த
பா காதத் ல் உள்ள
வைர ைறகைள வரிதத்ல்
ேநாயாளி ன் ரக யதை்த
பா காப்பதற் ேதைவயான
நடதை்தைய அங் கரிதத்ல்

3.1.4 அவசர சை்ச பற் ய உபேயாகம்



ப் ணரை்வ ஏற்ப தத்ல் உள் ர் அவசர சை்ச
ேசைவைய பற் வரிதத்ல்

3.1.5 ெதா ல் ைற சங்கத் ல்
பங்ேகற்றல்

உபேயாகம்
ச கம் சாரந்த் மர வ நல
வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ளின்
ெதா ல் ைற சங்கங்கைள
அைடயாளம் காணல்
ெதா ல் ைற சங்கத் ன்
பங்ைக வரிதத்ல்

3.2 ப் டட் றன்
3.2.1 ைவத் யேதா இைணந்
ேபாதல்

உபேயாகம்
ைவத் யத் ன் ேநாகக்ம் பற்
வைரய தத்ல்
ெந ைறகள் மற் ம்
வ கக்ாட் உைர பற்
கலந் ைரயாடல்
ெந ைறகள் மற் ம்
வ கக்ாட் உைரைய ன்பற்ற

யாத ழ்நிைல ல், ன்பற்ற
ேவண் ய ெசயல் ைறகைள
பற் வரிதத்ல்
ைவத் யத் ன் கே்காள் பற்
மற்றவ க் ளகக்ல்

3.3 ப் டட் றன்
3.3.1 ெதா ல் ைற ன்ேனற்றம்
ெதாடரவ்தற் தனி டட்தை்த
வ தத்ல்

உபேயாகம்
ெதா ல் ைற ன்ேனற்ற
ெசயல்பா கள் பற்
பட் ய டல்

4. ெதாடர் கள்

4.1 ப் டட் றன்
4.1.1 ெந ைறயான,

ல் யமான மற் ம் ெதாடர்
அ கை்கைய ெவளி தல்

உ வகப்ப த்தல்
ஆவணம் லமான ெதாடர் க்
ேதைவயான கைள
பட் ய டல்
ஆவணம் லமான அ கை்கக்
ேதைவயான கைள

வரிதத்ல்
எ த் அ கை்கக்
ேதைவயான தகவல்கைள
ெந ைறப்ப தத்ல்



ழ்நிைலகைள ஆராய்வைத
பற் ேகடட்ல் மற் ம் அதற்

றம்பட ப லளிதத்ல்
4.1.2 ேகடப்வ க் த நத்
ெமா ைய ேபசல்

உ வகப்ப த்தல்
அ ப்பைட ெதாடர் க்
ேதைவயானவற்ைற அைடயாளம்
காணல்
ெபா ெதாடர் க் தைடயாக
உள்ளைத வரிதத்ல்
அ ப்பைட ெதாடர் க்
ேதைவயானைவகைள

வரிக் ம் ைற
ெதாடர் க் ேதைவயான
உத் கைள றம்பட
பயன்ப தத்ல்

4.1.3 த நத் ெசால் யைல
பயன்ப தத்ல்

உ வகப்ப த்தல்
ெபா ம த் வ ெசால் யைல
வைரய தத்ல்
ம த் வம் மற் ம் ம த் வம்
அல்லாத ெசால் யைல
ஒன் ப தத்ல்

5. உடல் நலம்மற் ம் பா காப்

5.1 ப் டட் றன்
5.1.1 ச கம் சாரந்த் மர வ
நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்

றம்பட ெசயல்பட உடல் மற் ம்
மன ஆேராக் யதை்த
ேமம்ப தத் பய ள்ள
உத் கைள ேமற்ெகாள்ளல்

அ
ேவைல மாற்றதத்ால் உண்டான
உடல் மற் ம் மன நலம் பற் ய

ைள கைள பட் ய டல்
உடல் மற் ம் மன நலைன
ேமம்ப தத் உத் கைள
பட் ய டல்

5.1.2 ெதா ல் ைற ப ற் க்
ேதைவயானைவ லம் உடல்
பலம் மற் ம் ரான ஒ கக்
நலதை்த ெவளி தல்

உ வகப்ப த்தல்
ச கம் சாரந்த் மர வ நல
வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக் க்
ேதைவயான உடல் றன் பற்

வரிதத்ல்
உடல் றன் மற் ம்
ஒ கக்நலைன வளரக்க்
ேதைவயான உத் கைள

வரிதத்ல்
உடல் றன் மற் ம்



ஒ கக்நலைன வளரக்க் மற் ம்
அைத ேபண ேதைவயான
உத் கைள ேதரந்ெ்த தத்ல்
ைவத் ய ெதா ல் ெசய்வதற்
ேதைவயான பலம் மற் ம் ஒ கக்
நலைன நி தத்ல்

5.2 ப் டட் றன்
5.2.1 பா காப் க் ேதைவயான
நிைலைய ம ப் ெசய்தல்

உ வகப்ப த்தல்
ேவைல ெசய் ட பா காப்
பற் வைரய தத்ல்
ேவைல ெசய் ட பா காப் க்

ைண வ க் ம் காரணிகைள
வரிதத்ல்

ேவைல ெசய் ட பா காப் க்
ேதைவயான உத் கைள
பயன்ப தத்ல்
ேவைல ெசய் ட பா காப் க்
ேதைவயான உத் கைள ெசய்
காடட்ல்

5.2.2 ெதா ல் உள்ள
ஆபத் கைள ட் கக்ாடட்ல்

றன்
ெதா ல் உள்ள ஆபத் கைள
பட் ய டல்
ெதா ல் உள்ள ஆபத் கைள
சமாளிகக் வ வைககைள

வரிதத்ல்
ெதா ல் உள்ள ஆபத் கைள
சமாளிகக் உத் கைள ெசய்
காடட்ல்

5.2.3 தத்மான மற் ம்
ெதாற் இல்லாத ேவைல ெசய்

ழல்

றன்
தத்மான மற் ம் ெதாற்

இல்லாத ேவைல ெசய் ழைல
உ வாகக் ேதைவயான க கள்
மற் ம் ெபா டக்ைள
பட் ய டல்

தத்மான மற் ம் ெதாற்
இல்லாத ேவைல ெசய் ழைல
உ வாக் ம் ைறைய

வரிதத்ல்

6.உடல் நலேமம்பா மற் ம் ச கநலம்



6.1 ப் டட் றன்
உடல் நல ேமம்பா அைடய
ெசய் ம் ெசயல்கள் மற் ம்

யற் ல் ஈ படல்

அ
அர மற் ம் மற்ைறய கவரக்ள்
அ தத் உடல் நல
ேமம்பாட் ற்கான பல்ேவ

யற் கைள பட் ய டல்

ப் டட் றன்- ைறசாரந்்த

ேமற் றப்பட் ள்ள ெபா ற டன், பல்ேவ ைறைய ேசரந்த்
ச கம் சாரந்த் மர வ நல வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் ேழ

ப் ட் ள்ள ேதைவகைள ரத்் ெசய்ய ேவண் ம் :

ப் : காமாைல மற் ம் ஆரம்ப கடட் ேநாய்கள் ப் டட் றன்
உத் கள் ப் டப்பட ல்ைல

7 பாரம்பரியமகப்ேப தாய்கள்

7.1 ப் டட் றன்
7.1.1 ன் மாதத் ற் ஒ ைற
பரிேசா த் , ரசவதை்த பற்

ளக் மற் ம் றநத்
ழநை்தைய ேப தல் பற்
றல்

உபேயாகம்
எகக்ண ம் நிகழ க் ம்

ரசவத் ன் அ கைள
பட் ய டல்

ழநை்த ெபற ல் உள்ள
பல்ேவ நிைலைய பட் ய டல்

ரசவத் ல் உள்ள கக்ைல
வரிதத்ல்
ரசவத் ற்கான உத் கைள

ெசய் காடட்ல்
றநத் ழநை்தைய

பரிேசா தத்ல்
7.1.2 ரசவ கணிப் மற் ம் அதன்
கண் ப் கள்

ரசவதை்த வைரய தத்ல்
ரசவ உடல் ந மற் ம்

காயங்களின் உடல் பற்
வரிதத்ல்
ரசவத் ற் உகநத் உத் கைள

பயன்ப தத்ல்
7.1.3 றநத் ழநை்தைய
பரிேசா தத்ல் மற் ம் அதன்
கண் ப்ைப ம ப் டல்

ழநை்த ேநாயாளிகைள
வைரய தத்ல்

ழநை்தகளின்
வளரச் ் க கக்ான அள கைள



பட் ய டல்
ழநை்த ேநாயாளி மற் ம்

ரந்த் ேநாயாளிக் உள்ள
உடல் மற் ம் ெசயல்பாட் ல்
உள்ள ேவ பாடை்ட பட் ய டல்

8. ல்வாதம்

8.1 ப் டட் றன்
8.1.1 ல் வாதம் பற் கணித்
அதன் கண்ட தைல ளக் தல்

உபேயாகம்
ல் வாதம் ேநாயாளிைய

வைரய தத்ல்
ல் வாதம் ேநாயாளிைய

கணிக் ம் ைறைய வரிதத்ல்
ம ப் ட் ன் கண்ட தைல

ளக் தல்

9 ஷக்க

9.1 ப் டட் றன்
9.1.1 ஷத் ன் ேநாய்க்
ெகாண்ட ேநாயாளிகைள
கவனித்தல்

உபேயாகம்
ப் டட் ல ஷம் மற் ம்

அ கமான ம ந் ெகா ப்பதால்
உண்டா ம் அ கைள
பட் ய டல்

ஷத் ன் அ உள்ள
ேநாயாளிகைள அ ம் ைற
பற் வரிதத்ல்
ேநாயாளி ன் ேநாய் வரலா
ேநாயாளி ன் ணதே்தா
ஒத் ேபா றதா என கணிதத்ல்
மரண கைள
பட் ய வ ன் லம்
ேநாயாளின் ேநாய் ல்

ன்ேனற்றம் பற் வரிதத்ல்
ஒ ேநாயாளிைய அ க,
ேநாைய கணிகக், சை்ச
அளிகக் மற் ம் ேதைவெயனில்
இடம்ெபயரக்க் ெசய் ைற

ளகக்ம் தரல்
அ தல், கணிதத்ல் மற் ம்
கவனிதத்ைல நியாயப்ப தத்ல்



10 பாரம்பரியஎன் சை்ச

10.1 ப் டட் றன்
10.1.1 எ ம் என்ற
சநே்தக ைடய ேநாயாளிைய
அைசயாமல் த தத்ல்

உ வகப்ப த்தல்
என் ன் அ கைள
கண்ட தல்
என் ன் வைககைள
பட் ய டல்

றநத் மற் ம் டப்படட் என்
கைள ேவ ப த் அ தல்

என் என்ற சநே்தகம்
உைடய ேநாயாளிக க்

சை்ச அளிக் ம் ைறைய
ெசய் காடட்ல்.



ப -4

ச கம் சாரந்்த மர ம த் வ
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்
தன்னாரவ் தர சான் தழ்
டட்ம்

(VCSTCHP’s)



சான்றளிக் ம் ைற

1 க்ேகாள்

இநத் ஆவணத் ன் ேநாகக்மான மர சார் ச தாய உடல்நல
ெசயல்பாடட்ாளரக் க் தன்னாரவ் சான் தழ் வழங் ம்
வ ைறைய வைர ப்பதா ம். இதன் லம் தனி நபர்
சான்றளிப் நி வனங்கள் ஒேர ரான வ ைறைய கைட தத்ல்,
ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் சான்

ண்ணப் க் ம் ைறைய ஒேர ராக அைமதத்ல், ேத ய ம ப்
அங் காரம் மற் ம் சான்றளிப் நி வனம், இந் ய தர மம்,
வடட்ாரம் சார் மர வ உடல் நல ம மலரச் ் நி வனம் ஆ யைவ
ஒேர ரான வ ைற ல் டட்தை்த நைட ைறப்ப தத்ல் ஆ ம்.

2 ேநாக்கம்

இநத் ஆவணம் ச கம் சாரந்த் மர ம த் வ ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்,
தன்னாரவ் தர சான் தழ் டட்ம் நைட ைற ப த் ன்ற
சான்றளிப் வ ைறைய வரிப்ப ம் மற் ம் அதற் ேதைவயான

ைறகைள நிைலநி தத் மா ம்.



3. சான்றளிப் ைற பரம்

3.1 ண்ணப்பங்கைளப தல்

3.1.1. அநத்நத் வடட்ார ெமா ல் ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் சான்றளிப் பற் ய வரங்கைள ப் டட்
ப வம் லமாக, ண்ணப் தத்வரக்ள் ெதளி ெப வதற்கான
ெதாடர் கவரி ஆ யைவற்ைற ெபா பாரை்வக் ைவதத்ல்
ேவண் ம். ெசய் ப் கள் லம் வடட்ார ெமா நாளிதழ்களி ம்,
ெசய் தாள்களி ம், பாரம்பரிய ம த் வ சங்கங்க க் ம்,
தன்னாரவ் ெதாண் நி வனக க் ம், பங்களிப்பாளரக் க் ம்
ெசன் ேச ம் வைக ல் ெசயல்பட ேவண் ம், டட்த் ன்
உரிைமயாளரக்ள் தங்கள் வைலதத்ளத் ம், டட்தை்த பற் ய

வரங்கைள ெவளி டலாம்.

3.1.2 ண்ணப் கக் ம் ன்ற அல்ல ண்ணப் தத் ச கம்
சாரந்த் மர ம த் வ ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் எதத்ைகய ெதளி ெபற

ம் னா ம் சான்றளிப் ன் நைட ைற சான்றளிப் ற்கான
கடட்ணம், ண்ணப்பத் டன் இைணகக் ேவண் ய ற ஆவணங்கள்

ண்ணப் ப்ேபாரின் உரிைம ம், கடைம ம். சான்றளிப் ெபற
ம் ேவாரின் ய ஒப் த ன் பரம், ேபான்றைவ பரம் ேகடட்

நாளில் இ ந் 7 நாடக் ள் வழங்க ேவண் ம்.

3.1.3 ண்ணப் கக் ம் ேவார் அதற்கான ரத்் ெசய்த
ப வத் டன் ய ஒப் தைல ராம, நகர, மாநகர, உள்ளாட் மன்ற
உ ப் னரின் சான்றளிப் டன் எநத் ெமா ல் றன் ம ப்
ெசய்ய ம் றார் என்ற வரதை்த ம் அளிகக் ேவண் ம்.

3.1.4 ண்ணப்பதாரர் இதற் ன்னர் இ ேபான்ற ஏதாவ ஒ
டட்த் ன் ழ், ேவ ஏேத ம் சான்றளிப் நி வனத் ன் ழ்
ண்ணப் தத்ாரா என்ற வரதை்த ம், அநத் ண்ணப்பத் ன்

தற்ேபாைதய நிைல என்ன என்ற வரதை்த ம் அளிகக் ேவண் ம்.
சான்றளிப் நி வனமான நை்தய நி வனத் ல் இ ந் ம்

வரங்கைள ேகட் ெபற ேவண் ம்.

3.1.5 ண்ணப்பதாரர் தன் ைடய ண்ணப்பத் டன் தன் ேமல்
ஏேத ம் வழக் இ க் றதா, ற அர கட் ப்பா அைமப் களின்

ழ் ஏேத ம் நடவ கை்க இ க் றதா என்ற வரதை்த ெதரி கக்
ேவண் ம். அப்ப இ க் ம் படச்த் ல் இவரக்ள ண்ணப்பம் ஏற்
ெகாள்ள படமாடட்ா . இ ேபாலேவ கடநத் 2 ஆண் களில் இவரிடம்



சை்ச ெபற்றவரக் க் ஏேத ம் பா ப் இ க் றதா என்ற
வரதை்த ம் ெதரி கக் ேவண் ம்.

3.1.6 ெபறப்படட் எல்லா ண்ணப்பங்க ம் ைம அைடந்
இ க் ன்றதா அல்ல ைறகள் இ க் றதா என் பரிேசாத் த்
அைத பற் தகவல்கள் ண்ணப்பம் ெபற்ற 15 நாடக் க் ள்

ண்ணப்பதாரரக் க் ெதரி கக்ப்பட ேவண் ம். எல்லா
வரங்க ம் ஆவணப்ப தத் பட் கக் ேவண் ம்.

3.1.7 ைமயான ண்ணப்பம் ப ெசய்யப்பட் 14 நாடக் க் ள்
ஒவ்ெவா ண்ணப்பத் ற் ம் ெபறப்படட் வரிைசப்ப ஒ தனியாக

ண்ணப்ப வரிைச எண்கள் வழங்கப்படேவண் ம். ெபறப்படட்
ைமயான ண்ணப்பங்கள் எல்லாம் ஒ ஆவணத் ல் ப

ெசய்ய பட் இ தத்ல் ேவண் ம்.

3.1.8 டட்த் ன் ெந ைறகளின்ப இல்லாத ண்ணப்பங்கள்
ண்ணப்பதார க் ெதரி கக்ப்பட் 15 நாடக்ளில்

ம தளிகக்ப்ப ம்.

3.1.9 நை்தய காலத் ல் இ ேபான் சான்றளிகக்ப்படட் ஒ வர்
தவறான ெந ைறகைள கைட த் இ நத்ால் அல்ல

ண்ணப்பம் நிராகரிகக்ப்பட் நத்ால் ஒ ஆண் க் ள் ம ப ம்
ெபறப்படட் அவ ைடய ண்ணப்பம் ஏற் ெகாள்ள பட மாடட்ா .

3.1.10 பைழய ண்ணப்பதாரரக்ள் சான் த கக்ாக ண் ம்
ண்ணப் க் ம் ேபா ய ண்ணப்பத் ற்கான ப வம் ேபான்ற

வ ைறேய கைட கக்ப்ப ம். 3.17 மற் ம் 3.18 ஆ ய
ரி களின்ப நைட ைறப்ப தத்ப்ப ம்.

3.1.11 தனிநபர் சான்றளிப் நி வனமான ழ்கண்ட
காரணங்க கக்ாக ண்ணப்பங்கைள நிராகரிகக் ம் ேமல்
நடவ கை்க எ கக்ாம ம் இ கக்லாம்.

a. ஒ மாதத் ற் ள் ண்ணப்பம் ைம ெப வதற்கான
ெபறப்படா டட்ா ம் ைறகள் இ ப் ம்

b. ண்ணப்பத் ல் இ ந் 3 மாதங்க க் ள் ம ப் ட் க் தன்ைன
உடப் த் ெகாள்ளாமல் இ தத்ல்.

c. சான் த கக்ான லடச்ைணைய தவறாக பயன்ப தத்ல்



d. தவறான வ ைறைய கைடப் தத்வரக் கக்ான சான்

e. தானாகேவ ண்ணப்பதை்த ம்ப ெப தல்

3.2 தரம ப் வ ைற

3.2.1 இநத் டட்த் ல் றைன ம ப் வதற்கான ழ்கண்ட ம ப்
ெந ைறகள் வ கக்ப்பட் ள்ளன.

ம ப் ட் க்கானஅ ப்பைட

ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ளின்
ப் டட் ைற ல் இ க் ம் ைற பற் ய றன் மற் ம் அ .

ம ப் வைககள்

 அ ம ப் - ைற சாரந்த் ெசாற் , க கள், ைறகள்,
ேநாய் நீகக் டட் வ , ெதா ல் மனப்பான்ைம.

 ேநாயாளர் பரிேசாதைன- ேநாயாளரக்ளின் ேநாய் பற் ய
ல் யமான கணிப் ம், ேநாய் நீக் ம் ைறகளில் இ க் ம்
ல் யமான ரான ெசயல்பா ம்.

 றன்ம ப் - ல் யமான, ைமயான, ெதா ல்
மனப்பான்ைம டன் ய ம ந் ெசய்வதற் ேதைவயான
தாவரங்கைள இனம் கா தல்.
ம ந் ற் ேதைவயான சம்ைப சரக் கைள நல்ல ைற ல்
ேசகரிதத்ல்
ம ந் ன் தரதை்த அள ட நல்ல ரான வ ைற
பா காப்பான வ ைறகைள ெதா ல் ெசய் ம் இடத் ல்
கைட தத்ல்.

களத் ல் சரிபாரத்த்ல்
 ேநாயாளிகளிடம் ெபறப்படட் க த்
 ம ந் களின் தன்ைம
 ஆேராக் யத் ற்கான ச தாய பணி

ம ப் காலஅள மற் ம்ம ப்ெபண்

ம ப் ெசய் ம் ைற க் யத் வம்
வாய்ெமா யாக பல ேதர் ேகள் கள் லம்
அ ைவ ம ப் டல்
ெமாதத்ம் 50 ம ப்ெபண் க் 30 நி டம்

10%

ஒ ேநாயாளின் ேநாய் நிைலைய ற க் 10%



வரிதத்ல்
ெமாதத்ம் 50 ம ப்ெபண் க் 30 நி டம்
ஒ ேநாயாளின் ேநாய் நிைலைய ற க்

வரிக் ம் ேபா , அ ல் ேகள் ேகடட்ல்
ெமாதத்ம் 50 ம ப்ெபண் க் 30 நி டம்

10%

ம த் வ தாவரங்கைள அைடயாளம் காணல்,
ம ந் ெசய் ைறகள், சரக் கைள ேசகரித்
ைவதத்ல் மற் ம் ம ந் களின் தரம்
ேபான்றவற் ற் ெசய் ைற ளகக்ம் தரல்
ெமாதத்ம் 50 ம ப்ெபண் க் 30 நி டம்

30%

ச கம் சாரந்த் மர வ ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்
ேவைல ெசய் ம் ழ ல், களதை்த சரிபாரத்த்ல்
ெமாதத்ம் 100 ம ப்ெபண் க் 60 நி டம்

40%

சான்றளிப் க்கானஅ ப்பைட

ஒவ்ெவா ண்ணப்பதார ம் சான் ெப வதற் ைறநத் படச்ம்
70% ம ப்ெபண் ெபற் கக் ேவண் ம்.

ேதர் இடத் ல்இ க்க ேவண் யக கள்மற் ம் ெபா டக்ள்

ம ந் ெசய் க கள்

ம த் வ தாவரங்கள்

3.2.2 ம ப் ைறயான ப் டட் ைற ன் றன் மற் ம்
அ ைவ ெவளிகெ்காண ம் வாய்ெமா ேதர் ெசய் ைற ப ற்
மற் ம் கள ஆய் .

3.2.2.1 ெசயல் ளக்கம்

ஒவ்ெவா ெசயல் ளகக்தை்த ம் ம ப் ெசய்வதற்கான
வ ைற ஆவண ம் ம ப் ஆவண ம் ம ப் டட்ாளர்
ைவத் கக் ேவண் ம். ெமாதத்ம் 3 ம ப் டட்ாளரக்ள்
ெசய் ைறைய ம ப் ெசய்ய ேவண் ம். அவரக்ளில் ஒ வர்
தைலைம ம ப் டட்ாளராக இ ப்பார.் ற ம ப் டட்ாளரக்ளின்
ம ப்ெபண்கைள ம் க த் ல் ெகாண் ஒற்ைற ம ப்ெபண்
வ ங் வார.்



4 ேநரக்ாணல்

அநத்நத் றப் ரி ற்கான ைறநத்படச் றன் அள
ஆவணத் ன் அ ப்பைடயாக ெகாண் ம ப் டட்ாளர் ம ப்
ெசய்ய ேவண் ம்.

ம ப் வாய்ெமா லமாக ம், ெசயல் ளகக்ம் லமாக ம்
ப்பாக ேநாய் கணிதத்ல், ேநாய் நிைலைய அ தல் அைத

ரப்்பதற்கான வ ைற, சம்ைப சரக் கைள இனம் காணல், ம ந்
தயாரிதத்ல் மற் ம் ைகயா தல் ஆ யவற்ைற உள்ளடக் யதாக
இ கக் ேவண் ம்.

நிய கக்ப்படட் ம ப் ேநரக்ாண ல் ேதர் ெபற்ற
ண்ணப்பதாரரக்ள் வா டம் ெசன் ேநர யாக அவரக்ள்

ைகைய ேசகரிதத்ல், ய்ைமயாக ம ந் ெசய்தல், ேநாய்
கணிதத்ல், ேநாயாளர் ஆவணங்கள் ஆ யவற்ைற கள ஆய் ன்ேபா
ெசய்வ டன் ேநாயாளிக டன் ேநரக்ாணல் நிகழ்தத் ேவண் ம்.

ண்ணப்பதாரைர ப் டட் ைற ல் சான்றளிப்பதற்
த ைடயவர் என் க ம் ேபா அவ க் சான்றளிகக்லாம்
என் தனி நபர் சான்றளிப் நி வனத் ற் பரிந் ைர ெசய்யலாம்
அல்ல ேபா மான ப ற் க் ன்னர் ம ப் ட் ற் ண் ம்

ண்ணப் கக் பரிந் ைர ெசய்யலாம்

சான்றளிப் நி வனம், சான்றளிப் பற் ய ைவ
ண்ணப்பதார க் ம் டட் உரிைமயாள க் ம் ெதரி தத்ால்

ேவண் ம். இந் ய தர ம ம் தனி நபர் சான்றளிப் நி வன ம்
ண்ணப்பதாரரக்ளின் சான்றளிப் ம ஆய் மற் ம் நிகாரிதத்ல்

அண்ைமய கால தகவல்க டன் உள்ள ஆவணங்கைள பா காதத்ல்
ேவண் ம்.

4.1 ம ப் மற் ம் சான்றளிப் ைற ேநரை்மயானதாக
ஏற் கெ்காள்ள யதாக எல்லா காலகடட்த் ம் எல்லா
ப களி ம் எல்லா ேதரவ்ாளரக் க் ஒ ெபா ைம தன்ைம டன்
இ தத்ல் ேவண் ம்.

4.1.1 ண்ணப் தத் ந் 3 மாதத் ற் ள் ம ப் நடவ கை்க
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.

4.1.2 ம ப் நி வனமான ைறநத்படச்ம் 10 ண்ணப்பம் ெபற்ற
நிைல ல் ம ப் நடதத் ேவண் ம். ைறநத் எண்ணிகை்க



இ நத்ா ம் ட சான்றளிப் நி வனம் ம ப் டை்ட நடத்
ெகாள்ளலாம். ஆரம்பத் ந் 15 நாடக் க் ள் சான்றளிப்
வ ைறகைள நடத் கக் ேவண் ம்.

4.1.3 ம ப் ட் ற் த யான ண்ணப்பதார க் 15 நாடக்ள் கால
அவகாசம் ெகா த் ம ப் டை்ட (ம ம ப் ட் ற்

ண்ணப் ப்ப உடப்ட) நடதத் ேவண் ம். ம ப் ட் ற்கான ேதர்
நாள் பங் ெப ம் ண்ணப்பதாரரக்ள் ஆ ய தகவல்கள் தனி நபர்
ம ப் நி வனத் ன் வைலதத்ளத் ல் ெவளி டப்படேவண் ம்.

4.1.4 ெசய் ைற ேதர் மற் ம் ேநரக்ாணல் ஆ யைவ ைறநத்படச்ம்
3 ம ப் டட்ாளர் மற் ம் தனி நபர் சான்றளிப் நி வனத் ன்

ர நி ன்னிைல ல் நடதத்ப்பட ேவண் ம்.
ம ப் டட்ாளரக் க் ண்ணப்பதாரரின் பட் யல் ன்னேம
அ ப்பப்பட் அவரக் க் ெதரிநத்வரக்ள், உற னரக்ள், யாேர ம்
இ நத்ால் ம ப் நி வன ற் ன்னதாகேவ ெதரி தத்ால்
ேவண் ம்.

4.1.5 ண்ணப்பதாரரக் க் ம ப் டட்ாளர் பற் ய பரம்
ெதரி கக்ப்பட் தங்கள் ய ப்பத் ன் ேபரில் ம ப் ட் ல்
கலந் ெகாலாமல் மாற் ம ப் டட்ாளர் லம் ம ப்
ெசய்யப்படேவா, ண்ணப்ப கடட்ணதை்த ம்ப ெபறேவா
ெசய்யலாம்.

4.1.6 ேதர் நடக் ம் ைமயத் ற் ேதரவ்ாளரக்ள் பற் த ேலேய
அ ப்பப்பட் ெசய் ைற ேதர் கக்ான தயாரிப்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் அேத ேநரத் ல் ஏேத ம் க த் ேவற் ைம
உள்ளதா என் ெதரிந் தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் அதைன

ரக்க் ேவண் ம்.

4.1.7 ண்ணப்பதார க் சான்றளிப் ைமயதை்த பற் ய பரம்
ெதரி கக்ப்பட் க ேவற் ைம இ ப் ன் ைமய மா த கே்கா

ண்ணப்ப கடட்ணத் டன் ண்ணப்பதை்த ம்ப ெப வதற்ேகா
தானாக ெவ கக் சான்றளிப் நி வனம் வ ெசய்ய ேவண் ம்.

4.1.8 ம ப் வ ைற பற் ய ஆவணங்கைள ேசா தத்ல்.

4.1.8.1 ெசய் ைற மற் ம் ேநரக்ாணல் ன் ேபர் அடங் ய ம ப்
லம் ேமற்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.



4.1.8.2 ம ப் ன் ஒவ்ெவா நப ம் ஒவ்ெவா ப க் ம்
அதற்ெகன ெகா கக்ப்படட் ம ப் ப வத் ல் ேநரக்ாணல்
ம ப்ெபண்கைள வழங்க ேவண் ம். ன்னர் ம ப் அதைன
ைவத் கலந் ஆேலா கக் ேவண் ம். சான்றளிப் நி வன

ர நி ஒவ்ெவா ம ப் டட்ாளரின் ம ப் கைள ம் ெபற்
சராசரிைய கணக் ட் ம ப் ட் ன் ஒதத் க த் டன்
சான்றளிப் நி வனத் ற் ஒ நா க் ள் அ ப்ப ேவண் ம்.

4.1.8.3 களம ப்

ஒவ்ெவா ப் டட் ைறக் ம் ஒ வார காலத் ற் ள்
ண்ணப்பதாரரின் களத் ல் ஆய் ெசய் கள ம ப் டை்ட அ ப்ப

ேவண் ம்.

4.1.8.4 ஒவ்ெவா ச கம் சாரந்த் மர வ ெசயல்பாடட்ாளரக் ம்
ைறநத்படச்ம் 70% ம ப் ெபற் தத்ல் ேவண் ம்.

4.2 சான்றளிப் பற் ய

4.2.1 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனத் ல் ம ப் ல் இல்லாத
த வாய்நத் தந் ரமான நபர் லம் ம ப் டட்ாளரக்ளின்
அ கை்க ன் அ ப்பைட ல் ழ்கண்டவற்ைற உ ெசய்ய
ேவண் ம்.

a. ண்ணப்பதாரரின் ம ப் ைறநத் படச் த க் ழ்
இல்லாைம.

b. ம ப் ட் ற் பயன்ப தத்ப்படட் ப வங்கள் மற் ம் ஆவணங்கள்.

c. ேவ ஏதாவ ேதைவ இ ப் ன்

4.2.2 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் கட் ப்பாட் டன் ய
சான்றளிப்ைப வழங்க டா . சான்றளிப் கக்ான ைவ ம ப் ட்

ேலா ப ற் ேலா ஈ படாத தந் ரமான ஒ நபர் எ கக்
ேவண் ம்.

4.2.3 சான்றளிப் பற் ய ண்ணப்பதார க் ம் டட்
உரிைமயாள க் ம் சான்றளிப் நி வனத் னால் ெதரி கக்
படேவண் ம்.

4.2.4 தல் ம ப் ட் ல் ேதர் ெபற்ற நிைல ல் ண்ணப்பதாரர் அேத
நி வனத் ேலா ெதா நி வனத் ேலா ண் ம்



சான்றளிப்பதற்காக ண்ணப் கக்லாம் அப்ப ண்ணப் க் ம்
ேபா நை்தய ம ப் ட் ன் வரங்கைள ெதரி தத்ல் ேவண் ம்.

4.2.5 சான்றளிகக்ப்படட் நிைல ல் தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம்
தன லடச்ைன ெபா ந் ய சான் த ல் சான்றளிகக்ப்படட்வர் ெபயர,்

ண்ணப்ப எண், ெதாைலேப எண், சான்றளிகக்ப்படட் அ ப்பைட,
சான்றளிகக்ப்படட் ேநாகக்ம், ேதர் ெமா , சான்றளிகக்ப்படட் ேத

ப் கக்ப்படேவண் ய ேத ஆ யைவ இடம்ெப மா வழங்க
ேவண் ம்.

4.2.6 சான்றளிகக்ப்படட் ச கம் சாரந்த் மர நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் தன் ைடய வாழ் டதை்த ற மாநிலத் ற்
மாற் ம்ெபா தனி நபர் சான்றளிப் நி வனத் ற் ெதரி தத்ல்
ேவண் ம். இநத் நிைல ல் தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம்
சான்றளிகக்ப்படட்வர் கைட கக்ேவண் ய வ ைறைய
ெதரி க் ம்.

4.2.7 சான்றளிகக்ப்படட் ேத சான்றளிகக்ப்படட்தற்
ெவ கக்ப்படட் நா க் ன்னதாக இ தத்லாகா .

4.3 ப ல் ேநரம்

தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ைமயான ண்ணப்ப ம்
இைணப் க ம் கடட்ண ம் ெபறப்படட் நாளி ந் 15
நாடக் க் ள் ப லளிகக் ேவண் ம். சான்றளிகக்ப்ப பவரின்
கடைம மற் ம் நல்மர கக்ைள ம் வரிகக்ப்பட் கக் ேவண் ம்.

4.4 கண்காணிப்

4.4.1 சான் த ன் ஆ டக்ாலத் ல் ஒ ைறேய ம்
சான்றளிகக்ப்படட்வரின் இடத் ல ெசன் ம ஆய் ெசய்தல்
ேவண் ம்.

4.4.2 இநத் கள ஆய் இரண் ஆண் க க் ஒ ைற நைடெபற
ேவண் ம்.

4.5 இைடநீக்கம்:

4.5.1 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ழ்கண்ட காரணங்க கக்ாக
சான்றளிப்ைப இைடநீகக்ம் ெசய்யலாம்.

a. கண்காணிப் தணிகை்க ன் ேபா தரமான
ெசயல்பா ல்லாதேபா



b. சான்றளிகக்ப்படட்வைர பற் ய ைற அல்ல க த்
உண்ைமயாக இ க் ம்ேபா

c. சான்றளிப் ைறைய ம்ேபா

4.5.2 இைடநீகக்ம் பற் ய தகவல் ெதரிநத் உடன யாக
சான்றளிகக்ப்படட் ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் சான்றளிப் ெதாடரப்ான எல்லா
ஒப் க் ப் கைள ம் நீக் தல் ேவண் ம்.

4.5.3 இநத் ைறகக்ான காரணதை்த ம், அைத நிவரத்்
ெசய்வதற்கான வ ைற பற் ய ஆேலாசைன
வழங்கப்ப ம்.அதைன அவர் உடன யாக ைறைய கைளய
ெசயல்பட ேவண் ம். அப்ப ைற நிவரத்் ெசய்த ன்னேர தனி
நபர் சான்றளிப் நி வனம் இைடநீகக்தை்த லக் ெகாள் ம்.

4.5.4 இைடநீகக்ம் 6 மாதங்க க் ேம தத்ல் டா . அநத் 6
மாதத் ற் ள் ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ளால் ைறைய நிவரத்் ெசய்ய யாத
படச்த் ல் சான்றளிப் ரத் ெசய்யப்ப ம்.

4.6 ம சான்றளிப்

4.6.1 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ச கம் சாரந்த் மர வ
நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ளின் சான் தழ் நிைறவைட ம்
காலத் ற் 6 மாதங்க க் ன்பாகேவா ன்னஞ்சல் லமாக ம்
ப ஞ்சல் லமாக ம் ம சான்றளிப் ற்கான நிைன ட்
க ததை்த அ ப் தல் ேவண் ம்.

4.6.2 சான்றளிகக்ப்படட் ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ளின் நிைற நா க் நான் மாதங்க க்

ன்னேர ம சான்றளிப் க் ண்ணப் கக் ேவண் ம். கள
ஆய் க் ன் சான் தழ் ப் கக்ப்ப ம்.

4.6.3 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ச கம் சாரந்த் மர வ
நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் சான்றளிப் க் ெகா கக்ப்படட்
அ ப்பைட ைறகைள ஒ ங்காக கைட க் றதா என்
உ ெசய்த ன்னர் சான் தைழ ப் கக் ேவண் ம்.

4.6.4 ழ்கண்ட ம சான்றளிப் ம ப் ட் ன்/ சான்றளிகக்ப்படட்
ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ளின் றைன
ம சான்றளிப் அ ப்பைட ல் ம ஆய் ெசய்யேவண் ம்.



a. கண்காணிப் ம ப் அ கை்க

b. ைற ப் ன் அவற்ைற நிவரத்் ெசய்த வரம்.

c. சான் இைடநீகக்ம் ெசய்யப்பட் ப் ன் அைத பற் ய பரம்

d. ைறகள் ஏேத ம் இ ப் ன்

e. ம த் வ ஆேலாசைன ெபற்றவரிட ந் தனி நபர் சான்றளிப்
நி வனம் ெபடர்ா க த் கக்ள்.

f. அவர் பணியாற் ன்ற நி வனத் ந் ெபறப்படட் க த்

g. ற தகவல்கள்

4.6.5 ம சான்றளிப் ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ளின் ெசயல்பா ஆ யவற் ன் அ ப்பைட ல்
சான் த ன் காலம் நிைற ெப வதற் ன்னேர வழங்கப்ப ம்.

4.6.6 கட் ப்பா க டன் ய ம சான்றளிதத்ல்
வழங்கக் டா . ன்னர் கண்காணிகக்லாம் என்ற அ ப்பைட ம்
சான்றளிகக்க் டா .

4.6.7 இைடநீகக்ம் ெசய்யப்டட்வ க் ம் ம சான்றளிகக் டா .

4.6.8 சான்றளிகக்ப்படட்வரின் ெசயல்பா ப் கரமாக இல்லாத
நிைல ல் ம சான் தழ் நி த் ைவகக்ப்பட் , ைறகைள
நிவரத்் ெசய்ய அ த் அைவ நீகக்ப்பட் சான் நிைற
ெபற்ற காலத் ல் இ ந் 6 மாதத் ற் ள் மா சான் தழ் அளிதத்ால்
ேவண் ம்.

4.6.9 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ைறகள் நிவரத்்
ெசய்யப்படட்ைத உ ெசய்தல் ேவண் ம்.

4.6.10 ம சான் தழ் த ல் ெகா த் சான் நிைற ற்ற
நாளி ந் நைட ைறக் வ ம். நி த் ைவகக்ப்பட் நத்ால்
அநத் கால இைடநீகக் காலமாக க தப்ப ம். ச கம் சாரந்த் மர வ
நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் அநத் காலத் ல்
சான்றளிகக்ப்படட்வெரன தன்ைன ளம்பரப்ப த்
ெகாள்ளக் டா .

4.6.11 சான் நிைற ெபற்ற 3 மாதத் ற் ள் ைறகள் நிவரத்்
ெசய்யப்படா ல் ம சான் தழ் அளிகக்ப்படா .



4.6.12 ம சான் தழ் ெப வதற்கான நைட ைற
ேமற்ெகாள்ளப்படாதநிைல ல் சான் த ல் எ னா டன்
நிைற ெப ம்.

4.7 ரத்

4.7.1 சான்றளிப் நி வனம் ழ்கண்ட காரணத் ற்காக சான் தைழ
ரத் ெசய்யலாம்.

a. சான்றளிகக்ப்படட் ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் டட்த் ன் ைறகைள ம்ேபாேதா
தவறான ளம்பரங்கள் ேமற்ெகாள் ம்ேபாேதா தவறான
நடவ கை்க ல் ஈ ப ம்ேபாேதா.

4.7.2 சான்றளிகக்ப்படட் ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் ேம ம் ெதாடர ம்பாத நிைல ல் அவரின்
ேகாரிகை்க ன் அ ப்பைட ல் சான் தைழ ரத் ெசய்யலாம்.

4.7.3 சான் தழ் ரதத்ா ம் நிைல ல் ச கம் சாரந்த் மர வ
நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் சான் தைழ ண் ம் சான்றளிப்
நி வனத் டம் ஒப்பைடகக் ேவண் ம்.

4.8 சான்றளிப் த நிைல ல்மாற்றம்

4.8.1 ேமம்படட் த நிைலகக்ான சான்றளிப்பான ச கம் சாரந்த்
மர வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ளின் ண்ணப்பத் ன்
அ ப்பைட ல் ேமம்படட் றன் ம ப் ெசய்யப்பட் மாற்றம்
ெசய்யப்படலாம்.

4.8.2 ன்பாக வழங்கப்பட் நத் சான் தழ் ேமல்நிைல த சான்
தாக வழங்கப்ப ம்.

4.9 சான் தழ்

4.9.1 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ழ்கண்ட ஷயங்கள்
உள்ளடங் ய சான் தழ் ஆவணதை்த தனி நபர் சான்றளிப்
நி வனம் வழங்க ேவண் ம்.

a. சான்றளிகக்ப்படட்வரின் ெபயர்

b. ப் கக்ப்படட் ேத

c. சான் தழ், ம சான் தழ் நிைற நாள்



d. தனிப்படட் இனம் காண ய

e. ேதர் ெமா

f. அைலேப எண்

g. சான்றளிப் ற்கான அ ப்பைட, சான்றளிப் எண்

h. சான்றளிப் ன் ப தத்ளம்

i. தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ெபயர் மற் ம் கவரி

j. சான்றளிப் மற் ம் அங் காரம் பற் ய ற கள்

k. இதன் ெதாடர் ைடய ற தகவல்கள்

l. சான் த ல் ஏற்ப தத்ப்படட் மாற்றம் ஏேத ம் இ ப் ன்
மாற்றதை்த இனம் காணக் ய .

4.9.2 சான்றளிப்பதற்கான ெவ கக்ப்படட் நா க் நத்ய
நாடக்ளில் சான் தழ், ம சான் தழ் வழங்கப்பட் கக் டா .

சான்றளிகக்ப்படட்வரின் ைகெயாப்ப ம் தனி நபர் சான்றளிப்
நி வனம ெபா ப்பாளரின் ைகெயாப்ப ம் இ தத்ல் ேவண் ம்.

4.10 கடட்ணம்

4.10.1 சான் த க் ண்ணப் க் ம் நபரக்ள் எல்லாரிட ம்
ஒேரமா ரியான கடட்ணம் வ கக்ப்ப ம்.

4.10.2 சான்றளிப் கடட்ணதை்த பற் ய பரம் ெபா தத்ளத் ல்,
ேகட் ம்ேபா ம் ெதரி கக்ப்ப ம்.

4.10.3 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் கடட்ணத் ற்கான ஒப் தைல
ண்ணப்பதாரரிடம் ெபறேவண் ம். கடட்ணத் ல் ஏேத ம் மாற்றம்

இ ப் ன் ண்ணப்பதார க் ெதரி கக் ேவண் ம்.
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ச கம் சாரந்்த மர ம த் வ
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்
தன்னாரவ் தர சான் தழ்
டட்ம்

(VCSTCHP’s)



தனி நபர் சான்றளிப்
நி வனங்க க்கான

ைறகள்

(தற்கா கஅங் காரம்)

0அ கம்

0.1 ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்
தன்னாரவ் சான்றளிப் டட்த் ல் ெசயல்ப ன்ற தனிநபர்
சான்றளிப் நி வனங்கள் ISO 17024 ைறகளின் ழ் இைத த ர
இநத் டட்த் ன் உரிைமயாளரக்ளான QCI மற் ம் FRLHT ப் ம்

ைற ேதைவகைள ம் கைடப் த் நடகக்ேவண் ம்.

0.2 இநத் ப் டட் டட்த் ற்கக்ான அங் கரிகக்ப்படட் அங் கரிப்
நி வனத் ன் அங் காரம் ெபற்றால் ஒ ய தனிநபர் சான்றளிப்
நி வனம் இநத் டட்த் ற்கான ண்ணப்பப வதை்த ெப தேலா
ெசயல்ப தத்ேலா இயலா .

0.3 இ நத்ேபா ம் இநத் டட்தை்த நைட ைறப த் வதற்
ஆரம்பகால நிைல ல் ல தனிநபர் சான்றளிப் நி வனம் ேதைவ.

0.4 எனேவ தனிநபர் சான்றளிப் நி வனங்க கக்ான தற்கா க
ஒப் தல் ெப வதற்கான வ ைறகள் ஏற்ப தத்ப்பட் ன்னர்
ேத ய சான்றளிப் நி வன அங் கார நி வனத் ன் (NABCB)
அங் காரம் ெபற் டட் உரிைமயாளரக்ளின் ஒப் தைல ம்
ெபறேவண் ம்.



0.5 ழ்கண்ட ஆவணம் இநத் டட்த் ன் ழ் தனிநபர் சான்றளிப்
நி வனங்கள் அங் காரம் ெப ம்வைர கைட கக் ேவண் ய

க கக்ான ஆவணமா ம்.

1.ேநாக்கம்

1.1 இநத் ஆவணம் சரவ்ேதச ைறக க் உடப்டட் (NABCB) சான்
ெப ம்வைர தனிநபர் சான்றளிப் நி வனங்கள் ச கம் சாரந்த் மர
வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் சான்றளிப் நைட ைறகக்ான
வ ைறகைள உள்ளடக் ய .

1.2 இநத் தற்கா க தனிநபர் சான்றளிப் நி வனங்க கக்ான
ஒப் தல் ன் ஆண் க கக்ான . அதற் ள் இநந்ி வனங்கள்
NABCB இன் ைமயான அங் காரதை்த ெபறேவண் ம்.

2. ஒப் த க்கானத

ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் சான்றளிப்
டட்தை்த நைட ைறப்ப தத் ம் ன்ற தனிநபர் சான்றளிப்

நி வனங்கள் எண் ன் மற் ம் நா ல் ெசால்லப்படட்
த கைள ெபற் கக் ேவண் ம்.

3. நிரவ்ாகத கள்

3.1. சடட் ரவ்மானநி வனம்

இநத் தனிநபர் சான்றளிப் நி வனங்கள் தாம் ெசயல்ப ம்
ப களில் ஒ சடட் ரவ்மாக ப ெசய்யப்படட் நி வனமாக
இ நத்ால்தான் அதன் சான்றளிப் ஏற் கெ்காள்ள யதா க் ம்.
அர சான்றளிப் நி வனங்கள் அரசாங்கத் க் ரிய என்ற சடட்
அங் காரம் உைடயைவ. சான்றளிப் நி வனம் ஒ
ெப நி வனத் ன் மற்ற பணிக டன் ேசரந்் இைத ம்
ேமற்ெகாள் ன்றதா நத்ால், அநத் நி வனத் ன் தனித்

ரிதத் ன்ற தன்ைம ல் இ தத்ல் ேவண் ம்.

3.2. நி வனத் ன்அைமப் ைற

ஒவ்ெவா சான்றளிப் நி வன ம் தன் ைடய பணியாளரக்ளின்
கடைம, ெபா ப் மற் ம் யாரின் ழ் பணி ரி றாரக்ள் என்பைத
ஆவணப்ப தத் ேவண் ம். ற பணிகைள ம் ேமற்ெகாள் ன்ற ஒ
நி வனத் ன் ப யாக சான்றளிப் நி வனம் இ க் ன்றேபா
அநத் நி வனத் ன் பணியாளரக் கக்ான இைடேயயான அ கார



ப ரத்ல், ெசயல் ப ரத்ல் ஆ யைவ பற் ய வரம் ெதரியப்ப தத்
பட் கக் ேவண் ம்.

3.3 ேநரை்ம

தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் மற் ம் அதன் பணியாளரக்ள்
எப்ெபா ம் ேநரை்ம டன் ெசயல்பட ேவண் ம். சான்றளிப்
நி வனம் இநத் ேநரை்மைய உ ெசய்வதற்கான வ ைறைய
எப்ேபா ம் உ ெசய்ய ேவண் ம்.

3.4 ந நிைலைம

3.4.1 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ந நிைலைம டன் ெசயல்பட
ேவண் ம்.

3.4.2 தனி நபர் சான்றளிப் நிறவனத் ன் ேமலாண்ைம ம் அைமப் ம்
ந நிைலைமைய உ ெசய்வதற்காக இ தத்ல் ேவண் ம்.

3.4.3 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனேமா அதன் பணியாளரக்ேளா நா
நிைலைம தவறக் ய வாய்ப் ள்ள எநத் ஒ பணிைய ம்
ேமற்ெகாள்ள டா .

3.4.4 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் தன ண்ணப்பதாரரக்ள்
பரி கக்ப்ப ம் நபரக்ள், சான்றளிகக்ப்படட் நபரக்ள் ஆ ேயாரிடம்
எகக்ாலத் ம் ந நிைல தவறா உறைவ கைட கக் ேவண் ம்.

3.4.5 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ந நிைல தவறா ப்பதற் ம்
தவ வதற்கான வாய்ப் இ ப்பைத ம் இனம் கண் ப தத்ாய்ந் ,
பரிேசா த் , ேமற்பாரை்வ ட் , ஆவணப்ப த் ந நிைல
தவறா ப்பதற்கான வ ைறைய ஏற்ப தத் ேவண் ம்.

a. இதத்ைகய ந நிைல தவ த கக்ான அச் தத்ல் நி வனத் ன்
ெசயல்படட்ாேலா தனி நபர் ெசயல்படட்ாேலா நி வனம் மற் ம் தனி
நபர் உறவாேலா ஏற்படலாம்.

இதைன உணரந்் ெசயல்ப ம் ேபா அதைன ஆவணப்ப த் வதன்
லம் இநத் அச் தத்ைல ைறகக்ேவா த ரக்க்ேவா ம் .

b. இநந்ி வனங்களின் நிரவ்ாக ந நிைலைம பற் ய ஷயங்கைள
அவ்வப்ேபா பரி லைன ெசய் ந நிைல தவறா நிைலைய நிைல
நி தத் ேவண் ம். ல ேநரங்களில் மா படட் ப் ெவ ப்
வ ன்ற ேபா சான்றளிகக் டா .



c. ந நிைலைய பரி லைன ெசய் ம் ேபா சம்மநத்ப்படட் நபரக்ளின்
க த் ம் ேகடக் பட் ஒ ெவளிப்பைட தன்ைம டன் ெபா ஜனம்
ஏற் ெகாள் ம் வைக ல் ஏற்ப தத் ேவண் ம்

ப் 1 ந நிைலைம தவ வதற்கான வாய்ப் கள் தனி நபர்
நி வனத் ன் உரிைம, ேமலாண்ைம, ேமலாண்ைம ைற,தனி
நபர் ப த் பயன்ப ன்ற வளம், நி , ஒப்பநத்ம், ப ற் , சநை்த
ப தத்ல் ற்பைன ல் லாபம், நபரக்ைள அ கப்ப தத்ல்.

ப் 2 ந நிைலைமக் உத ெசய் ம் ன் லமாக
சம்மநத்ப்படட் நபரக் டன் கலந் ஆேலாசைன ெசய்தல் ேவண் ம்

3.4.6 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் சான்றளிப்பவரக் க்
கல் ேயா ப ற் ேயா தர டா .

3.4.7 ஒ ெப நி வனத் ன் ப ற் நி வன ம் சான்றளிப்
நி வன ம் ஒ அங்கமாக இ க் ன்ற ேவைள ல் மனித வளம்
மற் ம் ற வளங்கைள ஒவ்ெவா ரி ற் ம், சம்மநத்ம்
இல்லதாவரக்ளாக பாரத்் ெகாள்ள ேவண் ம்.

3.4.8 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ண்ணப்பதார க் ம ப்
ெசய்பவ க் ம் உற (தனிபடட் ைறேயா ெதா ல் ைறேயா
இல்லாமல்) இ தத்ல் ேவண் ம்.

சான் க் ண்ணப் ப்பவ க் ம ப் டட்ாளர் கால
இைடேவைள ல் (2 வ டம்) ஆ ரியராக இ நத்ால் ந நிைலைம
ஏற் கெ்காள்ள ப ம்.

3.5 நம் க்ைகதன்ைம

தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் தனி நபைர பற் தான் ெப ன்ற
வரங்களின் ரக ய தன்ைம இழகக் படாமல் பாரத்் ெகாள் தல்

ேவண் ம்.

3.6 பா காப்

சான்றளிப் ைற நைட ைறப்ப தத்ப்ப ம் காலம் ைம ம்
பா காப் தன்ைமைய உ ப்ப வதற்கான வ ைறைய
ஏற்ப த் ஆவணப்ப தத்ல் ேவண் ம்.

3.7 ெபா ப் மற் ம் நி ஆதாரம்



தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் இநத் டட்தை்த
நைட ைறப்ப த் ன்ற ப களில் ைம ம்,
ெசயல்பா கைள ம் பா காப்பதற் ேபா மான காப் ம் நி
ஆதார ம் ெபற் கக் ேவண் ம். தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம்

டட் ஆரம்ப காலத் ம் நைட ைற ப த் ம் காலத் ம்
தன் ைடய ெபா ளாதார நிைலைமைய ம் நி வ மானதை்த ம்
நன் ஆராய்ந் எநத் காலகடட்த் ம் யாபார ர ீ யாகேவா, நி
பற்றாக் ைறயாேலா, எநத் ஒ அ தத்த் ன் காரணமாகேவா
ந நிைலைமைய தவறாமல் பாரத்் ெகாள்ள ேவண் ம்.

4 ெதா ல் டப் த கள்

4.1 ெதா ல் டப் மனிதவளம்

4.1.1 ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்
சான்றளிப் ற்கான டட்த் ன் நைட ைறப்ப த் வாரத்ை்தகக்ான
ேபா ய வல் நரக்ைள சான்றளிப் நி வனங்கள் ெபற் கக்
ேவண் ம். அவரக்ள் ேநர பணியாளரக்ளாகேவா ஒப்பநத்த் ன்
அ ப்ைடயாகேவா இ கக்லாம்.

4.1.2 சான்றளிப் ம ப் டட்ாளரக்ைள ேதரந்ெ்த கக், ப ற் யளிகக்,
ெதா ல் டப் வல் நரக்ைள ேதரந்ெ்த கக் ஒ ரான
வ ைறைய இநந்ி வனங்கள் ன்பற்ற ேவண் ம்.

4.2 றன்

4.2.1 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனதத்ால் ேதர் ெசய்யப்படட்
ம ப் டட்ாளர் ழ்கண்ட த மற் ம் அ பவதை்த ெபற் கக்
ேவண் ம்.

a. அ பவம்

ேதரந்ெ்த கக்ப்படட் றப் ைற ல் 15 ஆண் கள் ப ற்
ெசய் ன்ற அ பவம்.

b. ச தாயதத்ால் அங் கரிகக்ப் பட் தத்ல் ேவண் ம்.

c. நல்ல ைற ல் தன க தை்த ெவளிப்ப த் பவராக இ கக்
ேவண் ம்.

d. றன் ய பரம் பற் ய நல்ல ரிதல் ெபற் கக் ேவண் ம்



e. ப் டட் வடட்ாரத் ல் காணப்ப ம் ம த் வ ைக பற் ய
அ ம் அதன் ம த் வ பயன்கைள பற் ய ெதளி ம்.

f. டட் உரிைமயாளரக்ள் ஏற்ப த் ள்ள நிைலயான
வைரய கக்ப்படட் ம ப் ட் ைறைய ைகயா தல்.

g. மாற் த் றன், ெமா , றப் ேதைவ ஆ யைவ ரிந் ெகாண்
ம ப் ெசய்தல்.

H . றப் ற கக்ான அல கைள அதன் வ ைறகைள பல்ேவ
சாட் யங்கைள ம் ம ப் ெசய் ம் ேபா க த் ல் ெகாள்ளல்.

i. ண்ண மற் ம் தற்ேபாைதய றன் ஆ யவற்ைற ரித்
உண ம் றன்.

J .ம ப்ெபண் வழங்கல் மற் ம் அ கை்க ெதாடரப்ான
வ ைறகைள அ ந் தத்ல்.

k. ச கம் சாரந்த் மர வ நலவாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக்ள் ப ற்
ேமற்ெகாள் ம் வ ைறகைள அவரால் பயன்ப ம் ச தாயத் ன்

லம் ெதரிந் ெகாள் தல்.

l. ைறநத்படச் றைன வாய்ெமா தே்தர் ன் லம் அ ந்
ெகாள் ம் றன்.

m. சரியான ெசயல் றைன அ தல் ெசயல்வ ைறகளி உணரத்ல்.

4.2.2 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் வய ம் அ பவத் ம்
ரந்த் ஒ மர வ ம த் வரின் ைணெகாண்

ம ப் டட்ாளரக்ளின் த ைய நிரண்யம் ெசய்ய ேவண் ம்.
ம ப் டட்ாளரக்ைள ேதர் ெசய் ம் வல் நரக் கக்ான அ ப்பைட
த கைள ம் நிரண் கக் ேவண் ம்.

4.2.3 ற ம ப் ட் ல் பணியாற் ம் அங் கரிகக்ப்படட்
ம ப் டட்ாளரக்ைள பயன்ப தத்லாம்.

4.2.4 வல் நர் வரஆவணம்

தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ம ப் டட்ாளரக்ள் அ பவ கக்
வல் நர் மற் ம் சான்றளிப் ல் ெதாடர் ைடய பணியாளரக்ள்
பற் ய பரம் பற் ய ஆவணதை்த ைவத் தத்ல் ேவண் ம்.

4.3 சான்றளிப் ைற



4.3.1 தனி நபர் சான்றளிப் வ ைற இநத் டட்த் ற்கான
ஆவணங்களின் அ ப்பைட ல் இ தத்ல் ேவண் ம்.

4.3.2 தனி நபர் சான்றளிப் வ ைற ஆவணத் ன்ப தான்
சான்றளிப் வ ைற கைட கக் படட் என் நி வனத் ற்கான
ஆவணங்கைள ைவத் தத்ல் ேவண் ம்.

4.3.3 இநத் டட்த் ல் ெசால்லப்படட் த களின் வ ைறகளின்
அ ப்பைட ேலேய சான்றளிப் நடதத்ப்படட் என்
எகக்ாலத் ம் உ ெசய்ய ேவண் ம்.

4.3.4 சான் த ல் இநத் டட்த் ன் லடச்ைனைய மட் ேம
பயன்ப த் ச கம் சாரந்த் மர வ நல வாழ்
ெசயல்பாடட்ாளரக் க் சான்றளிகக் ேவண் ம்.

4.3.5 தனி நபர் சான் தைழ பயன்ப த் ம் ைறப்பற் ய ஒப்பநத்ம்
ஒன்ைற சான்றளிப் நி வன ம் ச கம் சாரந்த் மர வ நல
வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக் ம் ைகெய த் ட ேவண் ம்.

4.3.6 தனி நபர் சான்றளிப் க் ண்ணப் தத் ண்ணப்பதாரரக்ளின்
ம கக்ைள ைறகைள ைகயா வதற்கான வ ைறைய
ஏற்ப தத் ேவண் ம்.

4.3.7 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனத் ன் ேமல் றப்ப ம்
ற்றசாட் கைள ைகயாள ஒ ந நிைலயான வ ைறைய

ஏற்ப த் கக் ேவண் ம்.

4.4 சான்றளிப் ஒப்பந்தம்

தனி நபர் சான்றளிப் நி வனங்கள் சடட் ரவ்மாக
நைட ைறப்ப தத்க் ய ஓர் ஒப்பநத்தை்த ச கம் சாரந்த்
மர வ நல வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக் டன் ஏற்ப த் கக்
ேவண் ம்.தனி நபர் சான்றளிப் நி வனங்கள் ச கம் சாரந்த்
மர வ நல வாழ் ெசயல்பாடட்ாளரக் ம் இதற்க் ெதாடரப்ான ISO
17024ல் றப்படட் அ ப்பைட கைள ம் டட்த் ன் கைள ம்
கைட த் நடக் மா ம் பாரத்் ெகாள்ள ேவண் ம்.

4.5 தனி நபர் சான்றளிப் பற் யெபா ப்

தனி நபர் சான்றளிதத்ல், ம சான்றளிதத்ல், வழங் தல் ம்ப
ெப தத்ல் டட்தை்த ரி ப தத்ல் த ய ெபா ப் க க்



சான்றளிப் நி வனேம ேநர யாக ெபா ப்பா ம். இநத் ெபா ப்ைப
ேவ ஒ வ கே்கா நி வனத் கே்கா வழங்க டா .

4.6 ெபா தளத் ல்இ க் ம் தகவல்கள்

4..6.1 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனங்கள் இத் டட்தை்த பற் ய
ைமயான தகவைல ெபா மகக்ள் ெப வதற் ஏ வாக

தன் ைடய வைலதளத் ல் ெவளி ட ேவண் ம்.

4.6.2 தனி நபர் சான்றளிப் , ம தளிப் , ம சான்றளிப் , சான் தைழ
ம் ெப தல் த ய எல்லா வ ைறகைள ம் இநத்

தளத் ல் ைவத் ெவளி ட ேவண் ம்.

4.6.3 சான்றளிப்பதற்காக ெபறப்படட் ப ெசய்யப்படட்
ண்ணப்பங்கள் சான்றளிகக்ப்பட் ம தத்ளிகக்ப்படட் வரங்கள்

இதத்ளத் ல் இ தத்ல் ேவண் ம்.

4.6.4 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ேமல் ைற ம மற் ம்
ைறகைள ைகயா ம் ெந ைறகைள பற் ய வரங்கைள

ெபா தளத் ல் ைவகக் ேவண் ம்.

5. ஒப் தல்வ ைற

5.1 ண்ணப்பம்

5.1.1 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனமாக இநத் டட்த் ன் ழ்
ஒப் தல்ெபற ம் ன்ற நி வனங்கள் இந் ய தர மத் ற்

ப் டட் ண்ணப்ப ப வத் ல் ெசால்லப்படட் ன்னாப்பா
கடட்ணத் டன் ண்ணப் கக் ேவண் ம். இத் டன் இ ல்
ேகடக்ப்படட் ஆவணங்கைள ம் இைணத் அ ப் தல் ேவண் ம்.

5.1.2 ண்ணப்ப ப வத் ல் நி வனத் ன் தைலைம ெசயல்
அ காரிேயா அவரால் அங் கரிகக்ப்ப ம் நபேரா ைகெயாப்பம்
இட் கக் ேவண் ம்.

5.1.3 ரத்் ெசய் ெபறப்படட் ண்ணப்பங்கைள இந் ய தர
மத் ன் ெசயலகம் ஆராய்ந் ைம ெபற் ப் ன்

அ தத்கடட் நடவ கை்கக் எ த் ெசல் ம்.

5.2 ம ப் ம் ைற

5.2.1 ைம ெபற்ற ண்ணப்பங்கைள ஆராய்நத் ன்னர் ஒ
தைலவர் ெதா ல் டப் வல் நர் ெகாண்ட ைவ இந் ய தர



மம் நிரண் த் ண்ணப்பதாரரின் அ வலகம் மற் ம் ற
இடங்கைள ம ப் ெசய்ய அ ப் ம். சாதாரண ழ்நிைல ல் இநத்
ம ப் இரண் மனித நாடக்ள் எ க் ம்.

5.2.2 ம ப் பற் ய பரம் ேபா ய கால அவகாசத் க்
ன்னேர ம ப் ெசய்ய படேவண் ய நி வனங்க க்

அ ப்பப்பட் அவரக்ைள பற் ஏேத ம் மா படட் க த்
இ க் றதா என் அ யப்ப ம். ம ப் டட்ாளர் பற் ய எ ர் க த்
இ க் ெமனில் அதைன இந் ய தர மம் ஆரா ம். இத் டட்த் ன்
எல்லா ம ப் டட்ாளர் மற் ம் வல் நரக் ம் நம்பகதத்ன்ைம மற் ம்
மா படட் ப்பம் இல்லாைம பற் ய ஒ ஒப் தைல ைகெயாப்பம்
இட் இ ப்பாரக்ள்.

5.2.4 ம ப் ட் ன் தைலவர் ம ப் பற் ய டட்தை்த
ண்ணப்பதார க் ன்னேம வழங் வார.்

5.2.5 ம ப் ட் ற்கான நாள் ண்ணப்பதாரர் மற் ம் இந் ய தர
மம் ம ப் ட் ன் தைலவர,் ம ப் ஆ ய இ வரின்

ஒப் த ன் ழ் நிரண் கக் ப ம்.

5.2.6 நி வனத் ன் ம ப் ஆரம் ப்பதற் ன்னர் ம ப் ட் ன்
ேநாகக்ம், கே்காள், அதற்கான வ ைறகள் உணரத்த்ப்ப ம்.
நி வனத் ன் ம ப் சம்மநத்மான ஆவணங்கள், வ ைறகள்
பற் ய ஆவணங்கள் மற் ம் ம ப் டட்ாளரக்ளின் த பற் ய
ஆவணங்கள் த யன பாரை்வ ட் ம் ேதைவ இ ப் ன்
ம ப் டட்ாளரக் டன் ஒ ேநரக்ாண ம் நடப்படலாம். ங்க
ெசால் ன் இநத் ம ப் நி வனதத்ாரின் ெதா ல் டப் த

றன் இநத் டட்த் ற் ெபா தத்மாக இ க் றதா என்பைத அ ய
உத ம்.

5.2.7 ம ப் ட் ற் ன்னர் நடதத்ப்ப ம் டட்த் ல் டட்த் ன்
வ ைறக க் மா படட் நிைலைய ம் சரிெசய்ய ேவண் ய
நிைலைய ம் ண்ணப்பதார க் ெதரி த் அதன் நிவரத்் கக்ாக
வ ைறைய ெசால் ம ப் ட் அ கை்க இந் ய தர மத் ற்
அ ப்பப்ப ம்.

5.2.8 ம ப் ல் ெசால்லப்படட் ைறகள் நிவரத்்
ெசய்யப்படட் பற் ய ஆவணங்கள் இநந்ி வனங்கள்
சமர் தத்த் ன் அ ப்பைட ல் தற்கா க ஒப் தல் பற் ய ைவ
இந் ய தர மம் எ த் ண்ணப்பதார் க் ெதரி க் ம்.



6.ஒப் தல் நைட ைற க் ம் காலம்

6.1 நி வன கக்ான ஒப் தல் ன் ஆண் க கக்ானதா ம்.

6.2 தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம் ன் ஆண் க க் ள் ேத ய
தனிநபர் அங் கார சான்றளிப் நி வனத் ன் ஒப் தைல ISO 17024
அ ப்பைட ல் ெபற ேவண் ம்.

6.3 தற்கா க ஒப் தலான டட்த் ன் வ ைறகைள ராக
கைட கக்ாத படச்த் ல் அதைன நி வனத் ற் எ த் ரவ்மாக
ெதரி த் கால அவகாசத் ல் இைடநி தத்ேமா ம்பப்ெப தேலா
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.

6.4 ஒப் தல் ெபற்ற தனி நபர் சான்றளிப் நி வனம்
ழ்கக்ண்டவற் ல் ஏற்ப ம் மாற்றங்கைள காலம் தாழ்தத்ா இந் ய

தர மத் ற் ெதரி கக் ேவண் ம்.

a. சடட் ரவ்மான, வரத்த்க ரவ்மான ெசாநத்ம் மற் ம் நி வன
அைமப்

b. நி வனத் ன் க் ய பணியாளர் மற் ம் ேமல்மடட் ேமலாண்ைம
நபரக்ள்

c. க் ய ெகாள்ைக, நி ஆதாரம், இடம் மற் ம் ஒப் த ன் ேநாகக்ம்.

d. ஒப் த க் ெசால்லப்படட் ற த கள். இந் ய தர மம்
ஆராய்ந் ேமற்கண்ட டயங்கைள ஆராய்ந் ெவ க் ம்.

6.5 சான்றளிகக்ப்படட் ஒ வாரத் ற் ள் சான்றளிப் நி வனர்
சான்றளிகக்ப்படட்வரக்ள் பற் ய பரம், ம ப் ட் ன் ,
ஆ யவற்ைற ெதரி கக் ேவண் ம்.இநத் அ கை்கக கெ்கன்

ப் டப்படட் ப ேவ களில் அ ப்பைட ல் ப் டப்பட
ேவண் ம்.

7 கடட்ணம்

ழ்கண்ட கடட்ண பரம் நைட ைறப்ப தத்ப்ப ம்

a. ண்ணப்ப கடட்ணம்- . 5000

மனித நாள் கடட்ணம்- . 10,000



7.2 இ நீங்கலாக சான்றளிப் நி வனம் ஒவ்ெவா
ண்ணப்பதாரரின் ண்ணப்ப கடட்ணத் ல் 10% ( ைறநத்படச்ம்

100 அ கபடச்ம் 500) இந் ய தார் மத் க் வழங்க ேவண் ம்.

7.3 இந் ய தர மத் ன் ேபா மான ன்ன ப் ற் ன்னர்
இநத் கடட்ண வரதை்த மாற் வதற்கான உரிைம ெபற் க் ம்.



ரி 6

ச கம் சாரந்்த மர
ம த் வ
ெசயல்பாடட்ாளரக்ள்
தன்னாரவ் தர சான் தழ்
டட்ம்

(VCSTCHPs)

தனி நபர் சான்றளிப்
அைமப் ற்கான ண்ணப்ப
ப வம்
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