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பத்  ப க்கான நியமங்கள் (வ காட் ): 
க்கம் 

இந்த ஆவணம் பத்  ப க்கான நியமங்கள் பற் ய ய, 

எளிய மற் ம் அ கக் ய க்கமா ம்.  ஆவண ம் 

www.everycasualty.org என்ற இைணயத்தளத் ல் ைடக் ம். 
 

ஒவ்ெவா  பத்  எண்ணிக்ைக ம் கணக் வதற்காக பத்  

ப வாளரக்ளின் வைலயைமப் னால் உ வாக்கப்பட இந்த ஆவணம் 

பத்  ப க்கான ம ப்பள  , பத்  ப வாளரக்ளின் பணிகைள 

றந்த வ ைறகளில், எல்லா இடங்களி ம், ஒேர 

மா ரியான ைற ல் ப  ெசய்ய உத ம். இந்த ஆவணம் 

ைமயான ெசயல்பாட்  வ காட்டலாகப் பயன்ப த்த இயலா . 

மாறாக, நல்ல நைட ைற ன் க் ய அம்சங்கைளக் க த் ல் 

ெகாண்  பத்  ப வாளரக்ைள ஊக் ப்ப ம், அவரக்ளின் 

ெசாந்த பத்  ப  ட்டங்க க்  இவற்ைற எவ்வா  

பயன்ப த்தப்படலாம் என்பைத ம் ளக்க ஊக்கமளிக் ம். 
 

பத்  ப ெசய்தல் ப ற் யாளரக் க்  உத வேதா , இந்த 

வ காட்  பத்  தரைவப் பயன்ப த் வதற் ம், ப ரவ்தற் ம் 

எளிதாக் ன்றன. ேம ம் இ  பத்  தர களின் இ ப் 

பயனரக் க் , ெவவ்ேவ  லங்களில் வழங்கப்பட்ட பத் க்கைள 

பற் ய ப கைள எவ்வா  பயன்ப த் வ  என்பைத 

அள டக் ய அள ேகால்கைள ரம்ானிக்க உத ன்றன.  
 

பயன்பாட்ைட ரி ப த் வதற்காக மற் ம் ஒேர நியமத்ைத 

பயன்ப த்த ம், இந்த க்கம் தற்ேபா ள்ள மற் ம் அைனத்  

பத்  ப வாளரக் க்  வச யாக அவரக்ளின் ெமா களில் 
ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள . ேமல க தகவல்கள் மற் ம் 

வளங்க க்  எவ்ரி க வா ட்  ேவரல்் ைவட் (Every Casualty) 

அைமப்ைப ெதாடர்  ெகாள்ள ம். 
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பத்  ப க்கான ெகாள்ைககள் 

இந்த தரநிைலகைள வைரய க் ம் ேபா  ஐந்  க் ய 

ெகாள்ைககள் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்டன. இங்  வழங்கப்பட்ட அைனத்  

தரங்க ம் இந்த ெகாள்ைகக க்  உட்பட்டைவ, அைவ ஒவ்ெவா  

ட்டத் ன் பணிகளி ம் கைடப் க்க ேவண் ம். 
 

1. ங்  ைள க்கா ரக்ள் 

ம த் வ ெந ைறகளி ந்  ெபறப்பட்ட, ேம ம் ங்  

ைள ப்பைதத ்த ரப்்ப  பத்  ப ன் அ ப்பைடக் 
ெகாள்ைகயா ம். இ  மற்ற நான்  ெகாள்ைககைள ம் 

ரத் ெசய்யக் ம். தர  ேசகரிப்  தல் பா காப் க் ெகாள்ைககள் 

மற் ம் தர  ெவளி  வைர பத்  ப ன் அைனத்  

அம்சங்க க் ம் இ  ெபா ந் ம். 
 

2. ெவளிப்பைடத்தன்ைம 

பத்  ப வாளரக்ள் தங்கள  அைமப் , சாட் கள் மற் ம் தர கள், 

பணியாளரக் க்கான பா காப் க் ெகாள்ைககள் உள்ளிட்ட 

அைனத்  அம்சங்கைள ம் பற்  ந்தவைர ெவளிப்பைட தன்ைம 

உைடயவராக இ க்க ேவண் ம். தகவல் ேசரப் ல் ஒளி  

மைற ன்ைம, நம் க்ைகைய வளரக்் ற . ேம ம் தகவல்கைள 

சரியான ைற ல் ளக்க ம், நம் க்ைகயான ஆய் க் ம் 

ஊக் க் ற    
 

3. உள்ளடக்கம் 

பத்  ப வாளரக்ள் அர யல் ரீ யாக ந நிைல வ க்க ேவண் ய 
அவ ய ல்ைல, அவரக்ள் அைனவ க் ம் சமமாகப் ெபா ந் ம் 

வைரயைறகைளப் பயன்ப த்  ட்டத் ன் எல்ைலக் ள் நிக ம் 

அைனத்  நிகழ் கைள ம், இறப் கைள ம் ப  ெசய்ய ேவண் ம். 

பத்  ப வாளரக்ள், அவரக்ள் தங்கள் ப ந்  லக் ன்ற 

தகவல்க க் , அதற்கான காரணங்கைளத் ெதளிவாகக் ப் ட 

ேவண் ம். உதாரணமாக, பத்  ப வாளரக்ளின் அர யல் அல்ல  

ச க சார் , எ ர ்ச கங்களி ந்  தகவல்கைளச ்ேசகரிப்ப ல் 

ரமங்கள் இ க்கலாம். 
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4. நிைலத்தன்ைம 

எல்லா ேநரம் மற் ம் இடங்களி ம், அரத்்த ள்ள ஒப் க க் ப் 

பயன்ப த்த, தகவல் ேசகரிப்  மற் ம் நைட ைறகள் எப்ேபா ம் 

ஓேரமா ரியாக இ ப்ப  க ம் அவ யம். ெவளிப் ற 

ழ்நிைலகளால், தகவல் ேசகரிப்  மற் ம் நைட ைறகள் 

மா ம்ேபா , நிைலயான தகவல்கைள உ ப்ப த்த அவற்ைற 

கவனமாக ஆேலா த் , ெதளிவாகக் க்கப்பட ேவண் ம்.   
 

5. ெபா ப்  

பத்  ப வாளரக்ள் தங்கள் லங்கள் மற் ம் ஊ யரக்ள் உட்பட, 

தங்கள் ேவைலயால் பா க்கப்பட்ட அல்ல  சம்பந்தப்பட்ட 

அைனவ க் ம் ெபா ப் டன் ெசயல்பட ேவண் ம். தங்கள் 

தகவல்கைள வழங் ேவார ்மற் ம் பயன்ப த் பவரக்ளின் 
நம் க்ைகைய வளரப்்பதற்காக, ெபா ப்ைபச ்ெசயல்ப த் வ  

ெவளிப்பைடயாகக் கவனிக்கப்பட ேவண் ம்.   
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பத்  ப வாளரக் க்கான தகவல் 
ேசகரிப் ன் அ ப்பைட க்ேகாள் 

பத்  ப வாளரக்ள் தங்கள் ட்டத் ன் ப் ட்ட 

க்ேகாள்க க்  ஏற்ப தங்கள் தகவல் ேசகரிக் ம் ேதைவகைள 

ெசயல்ப த்தேவண் ம். எவ்வாறா ம், அைனத்  பத்  

ப வாளரக் ம் ைறந்தபட்ச தகவல்களின் ெதா ப்ைப ப  ெசய்ய 

யற்  ெசய்ய ேவண் ம். அைவயாவன: 
 

தகவல் ேசகரிப் ன் அ ப்பைட க்ேகாள் 

இடம் 

 

ைடக்கக் ய க உயரந்்த பரங்களின் 
நிைலகைளப் ப ங்கள், உதாரணமாக நகரம் 

அல்ல  ராமத் ன் ெபயர ்அல்ல  ந்தால் 

உலகளா ய இ ப் ட அைமப் ன்  அச் த் 

ெதாைலைவக் ட.  

ேத  / ேநரம் 

 

ைடக்கக் ய க உயரந்்த வரங்கைள ப  

ெசய் ங்கள், ேத  மற் ம் ேநரம் உட்பட, அைவ 

ெதரிந்தால். 

லங்கள் 

 

ெசய்  அ க்ைககள், அ கார ரவ் ஆவணங்கள், 

ட்ட ல ஆக்கங்கள் அல்ல  ேநரில் கண்ட 

சாட் யம் ேபான்ற ல வைககைள ப  ெசய்க. 

உ ரிழப்  ப கள் இைணப் க டன் ய 

ஆதாரங்கைள வழக்கமாக தக்க ைவத் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம். ேநரில் கண்ட சாட் யம் ேபான்ற 

உணரச்் கரமான ஆதாரங்கள் பா காக்கப்பட 

ேவண் ம். 

உ ரிழந்தவ
ரக்ளின் 

எண்ணிக்ைக 

ஒ  ப் ட்ட சம்பவத் ல் ெகால்லப்பட்ட 

நபரக்ைளப் பற் ய தகவல்கள் கண்ட ய யன்  

ைடக்காதேபா , ேம ம் வரங்கைளப் ெப ம் 

வைர பா க்கப்படட்வரக்ளின் எண்ணிக்ைகைய 

இைடக்கால நடவ க்ைகயாக ப  ெசய் ங்கள்.  

ெபயர ் உள் ர ்ெபயரி ம் மர களின் ெந ங் ய 
அ ைவப் பயன்ப த்  ஒவ்ெவா  

உ ரிழந்தவரின் ெபயைர ம் ப ெசய்க. 

ேதைவப்ப ம்ேபா  ஒேர நப க்  ெவவ்ேவ  
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ெபயரக்ைளச ்ேசரப்்ப  சாத் யம் என்பைத 

உ ப்ப த்த ம் (உதாரணமாக, 

ைனப்ெபயரக்ள் அல்ல  அ மானப் ெபயரக்ள்). 

வய  பா க்கப்பட்ட ஒவ்ெவா வரின் றந்த ேத , 

அல்ல  அவரக்ள் இறக் ம் ேபா  அல்ல  

காணாமல் ேபான ேநரத் ல் வயைத ப  
ெசய் ங்கள். இந்தத் தகவல் ைடக்க ல்ைல 

எனில், பா க்கப்பட்டவர ்ஒ  ழந்ைதயா அல்ல  

வய  வந்தவரா என்பைத ெவளிப்பைடயான 

மற் ம் நிைலயான அள ேகால்கைளப் 
பயன்ப த்  ப  ெசய்க. ைகக் ழந்ைத, 

ழந்ைத, ப வ வய னர,் அல்ல  த்தவர ்

ேபான்ற தலான ரி கள் 

பயன்ப த்தப்ப ன்றன என்றால் அைவ 
ெசயற்ப த்தப்பட ேவண் ம். 

பா னம்/ 

பா னம் 

ஒவ்ெவா  நபரின் பால்/பால்நிைலைய 

ந்தவைர ப  ெசய் ங்கள்.   

இறப்  
வரங்கள் 

இந்தத் தகவைல ெவவ்ேவ  வ களில் 
ஒ ங்கைமக்க ம், எ த் க்காட்டாக ஆ தம், 

மரணத் ற்கான ம த் வ காரணம் அல்ல  
சம்பவம் பற் ய ளக்கம்.   

சம்பந்தப்பட்
ட ந கரக்ள் 

சம்பவத் ல் ஈ பட்டதாக ெதரி க்கப்பட்ட 

க்கள் மற் ம் / அல்ல  தனிநபரக்ைளப் ப  

ெசய்க, அங் ந்த ரண்பட்ட கட் கள் மற் ம் 

க்கள் அல்ல  ெபா ப்ேபற்ற நபரக்ள் உட்பட. 
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உ ரிழப்ைப ப வதற்கான 
அள ேகால்கள் 

1. நி வன ெவளிப்பைடத்தன்ைம 

உ ரிழப் ன் ப வாளரக்ள் எப்ேபா ம் இவற்ைறச ்

ெசய்யேவண் ம்: 

● அவரக்ளின் ேநாக்கம் மற் ம் ப  ெசய்வதற்கான உந் தல் பற்  
ெவளிப்பைடயாக இ க்க. 

● அவரக்ளின் வ ைற பற் ய தகவல்கைள ெவளிப்பைடயாக ம் 
மற் ம் ெபா ல் அ கக் யதாக ம் ஆக் ங்கள். 

உ ரிழப் ன் ப வாளரக்ள் இவற்ைறச ்ெசய்ய யற் க்க 

ேவண் ம்: 

● உள்ளடக்கப்பட்ட ப க க்கான தங்கள் அரப்்பணிப்ைப சமரசம் 
ெசய் ம் அர யல் அல்ல  ற இைணப் கைளப் பற் ய 
தகவல்கைள வழங் தல். 

● அைனத்  பங் தாரரக் க் ம் அவரக்ள  நி வனத் ன் நி வன 
கட்டைமப்ைப ஒளி மைறவற்றதாக ம் அ கக் யதாக ம் 
ஆக் வ . 

● நி  வழங் நரக்ள் பற் ய தகவல்கைள ெவளிப்பைடயானதாக ம் 
ெபா ல் அ கக் யதாக ம் மாற்ற ம்.  

 

2. வ ைற 

உ ரிழப் ன் ப வாளரக்ள் எப்ேபா ம் இவற்ைறச ்

ெசய்யேவண் ம்: 

● ஆவண சான் கள் மற் ம் சாட்  அ க்ைககள் இரண்ைட ம் 
ைகயாள்வதற்கான ெதளிவான வ ைறகள் ைவத் க்க 
ேவண் ம். 

● தகவல் ெசயலாக்கத் ற்கான ஒ  நிைலயான மற் ம் நன்  
ஒ ங்கைமக்கப்பட்ட அைமப்ைபக் ெகாண் க்க ேவண் ம், அேத 
ேநரத் ல் மனித ரப்்  மற் ம் ெந ழ் த்தன்ைமக்  இடமளிக்க 
ேவண் ம். 

● ப் ட்ட தகவல்கைள ைறயாக ப  ெசய்க. 
● ேசகரிக்கப்பட்ட தரைவ உ ப்ப த் வதற் ம் ம ப்  

ெசய்வதற் ம் ஒ  ெசயல் ைற உள்ள . 
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● ஆதாரங்க க் ைடேயயான க த்  ேவ பா கைளத ்
ரப்்பதற்கான ஒ  அைமப்  உள்ள . 

● நகல் ப ைவத் த ரக்்க அல்ல  ரக்்க வ கள் ேவண் ம்.  

உ ரிழப் ன் ப வாளரக்ள் இவற்ைறச ்ெசய்ய யற் க்க 

ேவண் ம்: 

● ஒவ்ெவா  ப ற் ம் பல தனிப்பட்ட ஆதாரங்கைள ந்தவைர 
பயன்ப த்த ம். 

● அவரக் க்  ைடக்கக் ய அைனத்  சாத் யமான 
ஆதாரங்கள் மற் ம் அவற் ன் பலம் மற் ம் வரம் கள் த்  
எசச்ரிக்ைகயாக இ ங்கள். 

● ஒவ்ெவா  ஆதாரத் ன் நம்பகத்தன்ைமைய ம் தரப்ப த்த 
ம ப் ட்  அளைவப் பயன்ப த் வைதக் க த் ல் ெகாள் ங்கள் 
மற் ம்ெசய்ய றந்த மன டன் இ ங்கள். 

● ெகா க்கப்பட்ட தகவல்கள் ைறவாக இ ந்தா ம், ெதாடர் ைடய 
தகவல்கைள வழங்கக் ய எந்த லத்ைத ம் நிராகரிக்க 
ேவண்டாம். 

● ெதாடர் ைடய ஒவ்ெவா  ஆவணத்ைத ம் ேச க்க ம்.  
● பல தனிப்பட்ட ஆதாரங்க டன் அவற் ன் தரைவ உ ப்ப த் ம் 

ேநாக்கம். 
● நிைலயான தர  உள்ளீட்ைட உ  ெசய்வதற்கான 

நைட ைறகைள நி தல். 
● அைனத்  தர  உள்ளீ கைள ம் த்த ம் மற் ம் ய 

தகவல்கைள இைணப்பதற் ம் றந்த நிைல ல் ைவத் ங்கள்.  
● ேவைலைய எளிதாக் வதற் ம் மனிதப் ைழகைள 

ைறப்பதற் ம் ெவவ்ேவ  நபரக்ளிைடேய உ ரிழப்ைபப் 
ப ெசய் ம் ெசயல் ைறையப் ரிக்க ம். 

● ஒ  சம்பவம் / தனிநபைர உ ப்ப த் ம் ன் ஊ யரக்ள் 
ஒ வ க்ெகா வர ்பரஸ்பர ப கைள ளாய்  ெசய்வைத 
க த் ல் ெகாள் ங்கள். 

 

3. வைரயைறகள் மற் ம் வைகப்ப த்தல் 

உ ரிழப் ன் ப வாளரக்ள் எப்ேபா ம் இவற்ைறச ்

ெசய்யேவண் ம்: 

● ெவளிப்பைடயாக ளக்கப்பட் ள்ள ெதளிவான ேசரக்்ைக மற் ம் 

லக்கல் வைரயைறகைள அைமதத்ல். 
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● அவற் ன் ழல் மற் ம் ேநாக்கத் ற்  ெபா த்தமான 

வைரயைறகள் மற் ம் வைககைளத் ேதர்  ெசய்ய ம். 

● பத்  ப  யற் ையத் ெதாடங் வதற்  ன் தகவல் 

ள்ளிகள், ரி கள் மற் ம் வைரயைறகளின் ஆரம்பத் 
ெதா ப்ைபத் ரம்ானிக்க ம், அவற் ன் ப  ெசயல்பாட் ல் 

அவற்ைற ெதாடரந்்  பயன்ப த்த ம். 

உ ரிழப் ன் ப வாளரக்ள் இவற்ைறச ்ெசய்ய யற் க்க 

ேவண் ம்: 

● இந்த வழக் ல் ேபா  "நிசச்யமற்ற" அல்ல  "தற்கா க" என தகவல் 

வைகப்ப த்த ஒ  ப்பத ்ெதரிைவக் ெகாண் க்க ேவண் ம். 

● அவரக்ளின் தர தத்ளத்ைத உ வாக் ம் ேபா  வைகப்ப த்தல் 
க்கல்கைளக் க த் ல் ெகாள் ங்கள். 

● அைடயாளம் ெதரியாத நபரக்ளின் இறப் கைள சாத் யமான 

பரங்கள் உள்ளடங் யதாகப் ப  ெசய் ங்கள். 

● காணாமல் ேபானநபரக்ளின் தர தத்ளங்கைள த் ெதா க்க ம் 

மற் ம் / அல்ல  அைடயாளம் ெதரியாத இறப் க்களின் 

தைலெய த்ைத ெதளி ப த்த ம் உதவ ம். 
 

4. பா காப்   

உ ரிழப் ன் ப வாளரக்ள் எப்ேபா ம் இவற்ைறச ்

ெசய்யேவண் ம்: 

● அபாய ேநரிடரக்ள் மா ம் என்பைத அ ந் , பத்  ப  

ழற் ன் ஒவ்ெவா  கட்டத் ம் இைணக்கப்பட் ள்ள 

ப் ட்ட அபாய ேநரிடரக்ைள அைடயாளம் காண ம். 

● அவரக்ளின் ேநாக்கங்கள் பயன்ப த்தப்ப ம் அைனத்  

ேநாக்கங்க க் ம் ெபா த்தமான சாட் களிட ந்  தகவல ந்த 

ஒப் தல் ெப ங்கள். 

● எ த்  லமான அல்ல  வாய்வ  ஒப்பந்தத் ன் லம், 

ெபா த்தமான ேபா  இரக யத்தன்ைம மற் ம் லக்கல் 

ேதைவப்ப ன், அைனத்  ஊ யர ்உ ப் னரக் டனான 

உற கைள ெதளிவாக வைரய க்க ம். 

● அைனத்  ஊ யரக் ம், அவரக்ைளப் பா காக்க, பா காப்  

நடவ க்ைககைள ப் பற்  அ ந் , ரிந் , ஏற் க் ெகாள்ள மற் ம் 

அ வைத உ  ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
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● ேதைவயானப ற்  உட்பட, பா காப்  ெந ைறகைள தங்கள் 

பணியாளரக் க்  உ வாக்  வழங்கேவண் ம். 

● தங்கள் ஊ யரக்ள் உள யல் ஆதர ைன அ வதற்  ஒ  

மட்டத் ல் அைமந்த உத்தரவாதம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 

● காப் ப் ர  ஏற்பா கள் உட்பட தரைவச ்ேசகரிக்கத் 
ெதாடங் வதற்  ன்  தர  ேச ப் த் ட்டெமான்ைற 

ைவத் ங்கள்.   

● தர ப் பா காப்  சட்டங்கள் உள்ளடங்கலாக தர ப் பா காப்  
டயங்கைளக் ைகயா ம் ேபா  சட்ட, ெதா ல் ட்ப மற் ம் 

மனிதக் காரணிகைளக ்க த் ற் ெகாள் ங்கள். 

● ற அக்கைற ெகாண்ேடா டன் தரைவப் ப ம் ேபா  அவரக்ளின் 

தர ப் பா காப் த் ேதைவகைளத ்ெதளிவாக வைரய க்க ம். 

● தர  றல் சாத் யத் ற்கான ட்டம். 

● அவரக்ள் பயன்ப த் ம் க கள் அவற் ன் தர ப் பா காப்  
ேநாக்கங்க க்  ப் ரத்்  ெசய் றதா என்பைத ைமயாக 

ம ப் ட ம். 

உ ரிழப் ன் ப வாளரக்ள் இவற்ைறச ்ெசய்ய யற் க்க 

ேவண் ம்: 

● உ ரிழப்  ப  ெசய் ம் நடவ க்ைககளில் ஈ ப ம் மக்களின் 

பா காப்ைப உ  ெசய்ய, ெதாடர ்இடர ்ம ப் ட்ைட 

ேமற்ெகாள் தல். 

● அவரக்ள் ேசகரிக் ம் தர ன் வைக டன் எந்த அபாய ேநரிடர ்

இைணந் ள்ள  என்பைத ப ப்பாய்  ெசய்ய ம். 

● அவரக் க் த் ேதைவயான மற் ம் சரியான ைற ல் பா காக்க 
மான தகவல்கைள மட் ேம ேசகரிக்க ம். 

● அவரக்ள் ெசயல்ப ம் ப ல் மனிதா மான நிவாரணம் மற் ம் 

மனித உரிைம ஆதரைவ வழங் பவரக்ைளப் பற்  அ ந் ங்கள், 

எனேவ அவரக்ள் ேதைவக்ேகற்ப உத க்  சாட் கைள 
அவரக் க்  அ ப்பலாம். 

● ஒ  ேதைவக்  அ ந்  ெகாள்ள ேவண் ய அவ யத் ன் 

அ ப்பைட ல், நி வனத் ற் ள் க் யமான தர க க்கான 

அ கைல பல்ேவ  நிைலகளில் வழங் ங்கள்.  

● ட்டம் நிைற ம் ேபா  அவரக்ள் தம  தர கைள எவ்வா  

தர க்காப் க்  எவ்வா  உட்ப த்த ேவண் ம் எனத ்

ட்ட ங்கள். 
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5. உ ரிழப்  தர ப் ப கைள ெவளி டல் 

உ ரிழப் ன் ப வாளரக்ள் எப்ேபா ம் இவற்ைறச ்

ெசய்யேவண் ம்: 

● ெவளி டப்பட்ட தகவல்கள் ைமயாக 

உ ப்ப த்தப்பட்டதாகக் க தப்ப வதற்  ேபா மானதாக 

உ ப்ப த்தப்படா ட்டால் அல்ல /அதன் ெபா  ச க்ைஞ 

ெசய் ங்கள். 

உ ரிழப் ன் ப வாளரக்ள் இவற்ைறச ்ெசய்ய யற் க்க 

ேவண் ம்: 

● எைத ெவளி ட ேவண் ம் என ரம்ானங்கைள ேமற்ெகாள் ம் 
ேபா , எப்ேபா  அவரக்ளின் தர  பய ள்ளதாக அைம ம், மற் ம் 

யா க்  பய ள்ளதாக அைம ம் என்பன ேபான்றவற் க்கான 
வ கள் அைனத்ைத ம் க த் ல் ெகாள் ங்கள். 

● ப் ட்ட தரைவ ெவளி டேவண்டாம் என்   

ெசய்வதற்கான அவரக்ளின் காரணங்கைள அைடயாளம் காண ம். 

● ெவளி டப்பட்ட ஒன்  ரட்டப்பட்ட தர கள் ட்ட 
ேநாக்கங்க டன் ெபா ந் வதாக அைமய ேவண் ம் எனி ம் 
ஒவ்ெவா  உ ரிழப் ம் அைடயாளம் காணப்பட ேவண் ம் என்ற 

இ  இலக்ைக எப்ேபா ம் மன ல் நிைல நி த் ங்கள். 

● தங்கள் தரைவத ்ெதாடர் ெகாள்ள க ம் பய ள்ள வ கைள 

ம ப்  ெசய்  அைடயாளம் காண ம். 

● தங்கள் நடவ க்ைககைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட 

ராந் யத் ன் உள் ர ்ெமா ல் (ெமா களில்) தங்கள் தரைவ 

ெவளி ட எப்ேபா ம் யற்  ெசய்ய ம். 

● க் ய இலக்  பாரை்வயாளரக்ைள அவரக்ளின் தர க டன் 

ஈ ப த் வதற்கான ெவளிசெ்சன்றைட ம் நடவ க்ைககைள 

ேமற்ெகாள் தல் பற்  க த் ற் ெகாள் ங்கள். 

● ேவைலகள் இரட் ப்பாவைத த ரப்்பதற்காக ந்தள  பரந்த 

அள ல் தர கைளப் ப ரவ்தற்  யற் க்க ம், எனி ம் 

சம்பவத் க்  ஏற்ப அவரக்ள் தர ேவண் ய பரங்களின் 
மட்டங்கைளத ் ரம்ானிக்க ம். 


