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യ഼ ഷഺ ഷഺ ുആമ഼ടി ദെതമഴ഼ും ഩയഹധഹനമഴ഼ും യ഼ ഷഺ ഷഺ ുആ ുഄരഺഞഞഺയഺഔഔീണടത഼ും 
ഔഔശഺഔല ഔഔ യ഼ തയതതഺറ഼ഭ഼ലല ുഄഷെഔയമും ുഄന഼ബഴഩഩിട഼നനഺററിനന഼ും ുഄഴയ഼ടി 
ുഈറ ഔഔണഠഔല  ഔാതമഭഹമഺ  ഩയഺസയഺഔഔഩഩിട഼നന഼ണടിനന഼ും ുഈരഩഩഹഔഔീണടത഼ും ുഈണട. 
 

 യ഼ ഷഥഹഩനതതഺന ുഄററിഘഔഺറ  ഷയ ഴ഻ഷ ഷിന രരഺന ുഄതമനതഹഩീഔശഺതഭഹണ യ഼ ഔഷരരഭയ  ഔിമയ 
എഔഷഺഔമ഼ടടഺഴ. ുഈഩബൃഔതഹഴഺന഼ും ഷഥഹഩനതതഺന഼ും ുആടമഺറ  യ഼ ഩഹറഭഹമഺ ുഄഴയ  ഴയ തതഺഔഔ഼നന഼. 
ഭഹനീജഭിനരഺന രി ഩയഺധഺഔഔ഼ലലഺറ  നഺനന഼ ഔൂണട ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി 
ുഅഴവമഘഘല ഔഔ ഩയഺസഹയും ഔഹണഹന  വയഭഺഔഔ഼നന഼ ുഄഴയ . 
ഒപ഻ഷഺന഼ലലഺറൃ ഩ഼രതതൃ ുഅഔഹും ഔഷരരഭയ  ഷയ ഴ഻ഷ-ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി 
ഩയഹതഺഔല  യീകഩഩിട഼തതഺ നടഩഩഺറഹഔഔ഼ഔമ഼ും ുഄനഴീശണഘഘല ഔഔ 
ഩയതഺഔയഺഔഔ഼ഔമ഼ും ത഼ടയ നടഩടഺഔല  ഔുഔഔൂലല഼ഔമ഼ഭഹണ ഏത ഔൃല  
ഷിന രരഺനരീമ഼ും ുഄടഺഷഥഹന ദെതമും. 
ുഄഴയ഼ടി ഩയഴയ തതഺമഺറഽടിമഹണ ഷഥഹഩനതതഺന ുഈഩബൃഔതഹഴഺന ഷുംതാഩതഺമ഼ും 
ഷഥഹഩനതതഺന ുഅനനദഴ഼ും ുഈണടഹഔ഼ഔ. ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ുഄനഴീശണഘഘല ഔഔ 
ഷഥഹഩനും ങയഔഔ഼ഔല  ുഄററിഘഔഺറ  ഷീഴനഘഘല  നറ ഔ഼ഭഩൃല  ുഈഩബൃഔതഹഴ 
ഷനതൃശതതഺറഹഔ഼ും. 
യ഼ ഷഺ ഷഺ ുആമ഼ടി ഷ഼ഩയധഹന ജൃറഺഔല  ഩൂത഼ഴഺറ , ഩൂത഼ജനും ുഄഴയ഼ടി ജൃറഺമി ഫനധഩഩിട഼തത഼നനത യ഼ 
ഒഩഩരീരരര഼ടീത഼ഭഹമഺടടഹണ. ഩഔശീ യ഼ ഔൃല  ഷിന രരഺറ  മഥഹയ തഥതതഺറ  ഷുംബഴഺഔഔ഼നനത ുഄതഺറ഼ും 
ുഄഩഩ഼രഭ഼ലല ഔഹയമഘഘലഹണ. 
ുആനഺ ഩരമ഼നനഴ ുഈല ഩഩിട഼നനതഹണ ഩൂത഼ഴഺറ  യ഼ ഷഺ ഷഺ ുആമ഼ടി ജൃറഺ: 

  ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ഔൃല഼ഔല ഔഔ ഭര഼ഩടഺ നറ ഔറ : ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ഭഹമഺ ുഅവമഴഺനഺഭമും നടതതഹന  ഴഺഴഺധ 
തയും ഭഹധമഭഘഘല  ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ും യ഼ ഔൃല  ഷിന രയ . 
പൃണ  ഔൃല഼ഔല , ുആഭിമഺറ഼ഔല , ങഹരരരഽഭ഼ഔല , പഹഔഷ എനനഺഴ ഷയ ഴ ഷഹധഹയണഭഹമ 
ഭഹധമഭഘഘല഼ും ുആതഺറ  ഏരരഴ഼ും ഩ഼തഺമത സയഷഴ ഷനദീവ ഷുംഴഺധഹനഴ഼ും (എഷ എും 
എഷ). ഔഷരരഭയ ഷയ ഴ഻ഷ ഡിഷഔഺറ  നഺനന ഷസഹമും തീടഹന  ുഈഩബൃഔതഹഔഔല  
ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼നന യ഻തഺഔലഹണ ുആഴമിററഹും. 
 ുഄതഺനഹറ  ഔഹയമഔശഭഴ഼ും ഷജ഻ഴഴ഼ഭഹമ യ഼ 
ഏജന ര ുഅമഺതത഻യഹന , തൂളഺറ ദഹതഹഴ നറ ഔ഼നന 
ഏരരഴ഼ും ഩ഼തഺമ ഷഹഘഔീതഺഔഴഺദമഔല  

ഔുഔഹയമും ങിമമഹന  ുഄഴയ ഔഔ ഔളഺഴ഼ണടഹമഺയഺഔഔീണടത഼ണട. 
 ഩയഹതഺഔലഽും ങൃദമഘഘല഼ും ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼ഔ: ഷയ ഴ഻ഷ ഷിന രരഺനി 
ഫനധഩഩിട഼നന ഒയൃ ുഈഩബൃഔതഹഴഺന഼ും തഘഘല഼ടീതഹമ ഩയഹതഺഔലൃ 
ഷുംവമഘഘലൃ ുഈണടഹഔ഼ും. ഒയൃ ഩയഹതഺഔഔ഼ും ഷുംവമതതഺന഼ും 
ുഄതഹതഺന രി ഔയഭതതഺറ , ഔഭഩനഺമ഼ടി നഺറഴഹയതതഺനന഼ഷയഺങങ 
ഭര഼ഩടഺ നറ ഔണും. 

ുആതഺന ഏജന ര഼ഭഹയ ഔഔ ഭരര഼ലലഴയ  ഩരമ഼നനത ഔീല ഔഔഹന഼ും ങൃദമും 
ങിമമഹന഼ും ഭരര഼ലലഴയ഼ടി ഴഺഔഹയും ഭനഷഷഺറഹഔഔഹന഼ും ുഈലല ഔളഺഴ ഴീണും. 

 
ഒരു കസ്റ്റമ കകയ എകസ്ികയൂട്ടീവിന്കറ ദൗത്യവുും പ്രാധാനയവുും 
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  ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ുഈറ ഔഔണഠമ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ുഈങഺതഭഹമ ഴഺഴയഘഘല  

വീകയഺഔഔറ : ഖ഼ണഭീനഭമീരഺമ ുഈഩബൃഔതാ ുഄന഼ബഴും നറ ഔ഼ഔമഹണ ഔൃല  ഷിന രരഺന രി 
ഭരരൂയ഼ ഩയഴയ തതനും എനനത഼ ഩൃറി, ഷുംതാഩതനഹമ ുഈഩബൃഔതഹഴ ഭരരൂയ഼ ഷയ ഴ഻ഷഺന 
ഭടഘഘഺഴയഹന഼ലല ഷഹധമതമ഼ും ഔഽട഼തറഹണ. ുഄതഺനഹറ , ഏജന ര഼ഭഹയ ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ടി 
രിഔഔൃയ ഡ഼ഔല  ഷഽഔശഺഔഔീണടത ഷ഼ഩയധഹനഭഹണ. ുഄഩഩൃളീ ുഄട഼തത തഴണ ുഄഴയ  ഴ഻ണട഼ും 
ുഄത ുഅഴയ തതഺഔഔഹതഺയഺഔഔ഼ഔമ഼ലലഽ. 

• വീകയഺങങ ഩയഷഔതഭഹമ ഴഺഴയഘഘല  ഡൃഔമ഼ഭിനരീശന഼ഔല ഔഔ഼ ഴീണടഺമ഼ും ഭരര഼ 
ഔഭഩനഺഔല഼ഭഹമഺ ഩഘഔ഼ഴമഔഔ഼നനതഺന഼ ഴീണടഺമ഼ും ഩയഷത഼ത ഔഭഩനഺ ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ും.  

• ഔഭഩനഺ ങഺടടഩഩിട഼തതഺമഺയഺഔഔ഼നന ഩയഷഩയും ഷഭഭതഺങങ നടഩടഺഔയഭഘഘല  ുഈഩമൃഖഺങങഹമഺയഺഔഔ഼ും 
ഭ഼ഔലഺറ  ഴഺഴയഺങങ എററഹ നടഩടഺഔയഭഘഘല഼ും നഺയ ഴസഺഔഔ഼ഔ. ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ടി ഏതിഘഔഺറ഼ും ഷുംവമഘഘലൃ 
ുഈറ ഔഔണഠഔലൃ രര പൃണ  ഔൃലഺറഽടി ഩയഺസയഺഔഔഹനഹമഺയഺഔഔ഼ും ഏജന ര഼ഭഹയ വയഭഺഔഔ഼ഔ. തഘഘല഼ടി ുആടഩഹട഼ഔഹയ ഔഔ 
യ഼ യ഻തഺമഺറ഼ലല ുഄഷെഔയമഴ഼ും ുഄന഼ബഴഩഩിട഼നനഺററിനന഼ും ുഄഴയ഼ടി ുഈറ ഔഔണഠഔല  ുഈങഺതഭഹമ യ഻തഺമഺറ  
ഩയഺസയഺഔഔഩഩിടട഼ഴിനന഼ും ുഈരഩഩഹഔഔീണടത ഔഷരരഭയ  ഷയ ഴ഻ഷ എഔഷഺഔമഽടടഺഴ഼ഔല഼ടി ുഈതതയഴഹദഺതതഭഹണ. 
ങ഼യ഼ഔഔതതഺറ , ുആനഺ ഩരമ഼നനഴമഹണ യ഼ ഔൃല  ഷിന രയ  എഔഷഺഔമഽടടഺഴഺന രി ഔയ തതഴമഘഘല : 

  ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ഭഹമഺ ഩയഴയ തതഺങങ഼ ഔൂണട ുഅഴവമഔതഔല  
നഺയ ണമഺഔഔ഼ഔ. 

 നഺയ ദദഺശട ഴഺഴയഘഘല  ഴഺവദഭഹഔഔഺഔഔൂണട഼ും; ഖഴീശണും 
നടതതഺഔഔൂണട഼ും ുആടും ഔണടിതതഺഔഔൂണട഼ും ഴഺഴയഘഘല  നറ ഔഺഔഔൂണട഼ും 
ുഄനഴീശണഘഘല ഔഔ ുഈതതയും നറ ഔ഼ഔ. 

 30 ഷിഔഔന ഡഺന഼ലലഺറ  ഭഹതാഔഹഩയഭഹമഺ ഷഺഷഺഷഺ ഭര഼ഩടഺ ഩരമണും. 
 ഔൃലഺറഹമഺയഺനനഹറ഼ും ുഈങങബഔശണതതഺന രി 

ുആടഴീലഔലഺറഹമഺയ഼നനഹറ഼ും ഩയഺവ഻റനതതഺറഹമഺയ഼നനഹറ഼ും ുഄററിഘഔഺറ  ഒപ഻ഷഺറ  ങിറഴളഺഔഔ഼നന ദഺനഘഘല഼ടി 
എണണതതഺന രി ഔഹയമതതഺറഹമഺയ഼നനഹറ഼ും (ങഺഔഺതഷഹഴധഺ-12 നഹല , ഔഹശഴറ  റ഻ഴ-12 നഹല , ഩയഺഴഺറീജഡ ുഄഴധഺ-
18 നഹല ) ഔാതമനഺശഠ ഩഹറഺഔഔ഼ഔ. 1 ഭണഺഔഔഽയ  ുആടഴീലമൃടി (30 ഭഺനഺടട-ബഔശണ ുആടഴീല, 15 ഭഺനഺടട ഔൃപഺ 
ുആടഴീല, 15 ഭഺനഺടട ഔൃപഺ ുആടഴീല) 8 ഭണഺഔഔഽയ  ുഅമഺയഺഔഔ഼ും ഩൂത഼ഴഺറ  റൃഖ ുആന  ഷഭമും. 

 നഺയ ദദഺശട ഴഺഴയും ഴമഔതഭഹഔഔഺഔഔൂണട഼ും ുആടഩഹട഼ഔല  ഩഽയ തതഺമഹഔഔഺഔഔൂണട഼ും ുഄബമയ തഥനഔല  പൃയ ഴീഡ 
ങിമത഼ ഔൂണട഼ും ുഄബമയ തഥനഔല  ഩഽയ തതഺമഹഔഔ഼ഔ. 

  ുഄഴഷയഘഘല  തഺയഺങങരഺങങ഼ ഔൂണട ുഄഡ഻ശണറ  ഷീഴനഘഘല  
ുഈമയ നന ഴഺറമഔഔ റഹബഔയഭിനനൃണും ഴഺറ ഔഔ഼ഔ; ഩ഼തഺമ പ഻ങങര഼ഔല  
ഴഺവദഭഹഔഔ഼ഔ. 

 ഴഺഴയഘഘല  എന രയ  ങിമത഼ ഔൂണട ഔൃല  ഷിന രയ  ഡഹരരഹഫീഷ 
ഩയഺഩഹറഺഔഔ഼ഔ. 

  ഷഥഹഩഺത നടഩടഺഔയഭഘഘല  ഩഹറഺങങ഼ ഔൂണട ുഈഩഔയണഘഘല  ഩയഴയ തതനഷജജഭഹഔഔഺ നഺറനഺയ തത഼ഔ; 
ഔീട഼ഩഹട഼ഔല  രഺഩഩൃയ ടട  ങിമമ഼ഔ. 

 ഫൃധഴറ ഔഔയണ ഔറഹഷ഼ഔലഺറ  ഩഘഔിട഼തത഼ ഔൂണട 
ജൃറഺമഺറി ുഄരഺഴ ഔഹറഺഔഭഹഔഔ഼ഔ. 

 ഩ഼തഺമത഼ും ഴമതമഷതഴ഼ഭഹമ ുഄബമയ തഥനഔല  നഺരഴീരരഹന഼ലല 
ുഈതതയഴഹദഺതതും ഏരരിട഼തത഼ ഔൂണട ഷഥഹഩനതതഺന രി ഩയവഷതഺ 
ഴയധഺഩഩഺഔഔ഼ഔ; ജൃറഺമ഼ടി ഴുദഖധമതതഺന ഔഽട഼തറ  ഭഽറമും നറ ഔഹന  
ുഄഴഷയഘഘല  തീട഼ഔ. 

 ഩയഷത഼ത ജൃറഺഔഔ നഺവങമഺങങ യ഻തഺമഺറ  ങ഼യ഼ഘഘഺമ 
ടുഩഩഺഘ ഴീഖഴ഼ും ഔാതമതമ഼ും ഔുഴയഺഔഔ഼ഔ.  

 ഷുംവമും, ുഄനഴീശണും ുഄററിഘഔഺറ  ഩയഹതഺ എനനഺഘഘനി ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ുഅവമഴഺനഺഭഺഭമും തയുംതഺയഺഔഔ഼ഔ. 
 ഷഥഹഩനും ഴഹഖദനും ങിമത ഷീഴനും ുഈഩബൃഔതഹഔഔല ഔഔ നറ ഔ഼ഭിനന ഴ഻ണട഼ും ുഈരഩഩ഼ നറ ഔ഼ഔ. 
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 ഩയഷത഼ത ഷയ ഴ഻ഷഺനിഔഔ഼രഺങങ഼ലല ുഄഴയ഼ടി ങൃദമഘഘല ഔഔ഼ും ുഄബഺഩയഹമഘഘല ഔഔ഼ും ഭര഼ഩടഺമിനനൃണും 
ുഄധഺഔ ഴഺഴയഘഘല  ുഄഴയഔഔ഼ നറ ഔ഼ഔ. 

 ഷഺ ുഅയ  എഭഭഺന രി ഷസഹമതതൃടി ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ഔൃല  റൃഖഺന  ഷഭമും, ഡമറ഼ഔല഼ടി എണണും, 
ുഄഴയ഼ടി ഔൃണടഹഔട഼ഔല , രഺഴമ഼ ഔഹറഗടടതതഺന഼ ഴീണടഺ ഴനന ഔഹറഗടടും എനനഺഴ ുഄഴറൃഔനും 
ങിമമ഼ഔ. 

 
യ഼ ഷഺ ഷഺ ുആമ഼ടി ദെതമഴ഼ും ഩയഹധഹനമഴ഼ും യ഼ ഷഺ ഷഺ ുആ ുഄരഺഞഞഺയഺഔഔീണടത഼ും 
ഏതിഘഔഺറ഼ും തയതതഺറ഼ലല ുഄഷെഔയമഘഘല  ഔഔശഺഔല ഔഔ ുഄന഼ബഴഩഩിട഼നനത 
ളഺഴഹഔഔ഼ഔമ഼ും ഴീണും. ഩയവ നഘഘല  എനതഹണിനന തഺയഺങങരഺഞഞ഼ ഔൂണട഼ും 
ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ുഈറ ഔഔണഠഔല  ഔാതമഭഹമഺ  ഩയഺസയഺങങ഼ ഔൂണട഼ും ഩയവ നഘഘല  

എഘഘനി ഩയഺസയഺഔഔണഭിനന ഷഺ ഷഺ ുആ ുഄരഺഞഞഺയഺഔഔണും 
 
 
      : 

A. ഇനി പറയു� ചങോദയങ്ങൾക്്ക ഉ�രം നൽഔുഔ: 

1. എന്തോന്ക്കയോണ ്രു ഔസ്റ്റമർ ന്ഔയർ എഔ ്സിഔയൂട്ടീവിന് ന്റ ച ോലിയും 
ഉ�രവോദി�ങ്ങളും? 

2. ആരോണ ്ഔസ്റ്റമർ ന്ഔയർ എഔ ്സിഔയൂട്ടീവ?് രു ബിപിയിൽ നിങ്ങൾക്്ക സിസിഇ ആയി 
നിയമനം ലഭിക്കുഔയോന്ണങ്കിൽ എന്തോന്ക്കയോയിരിക്കും നിങ്ങൾ ന്ങചേണ്ട ച ോലിഔൾ? 

B. ശരി ഉ�രം ന്തരന്െടുക്കുഔ: 

1. റ്റ ചഔോളിൽ തന്� ഏ ന് റ് ഔസ്റ്റമറുന്ട ഏത് അചനേഷണ�ിനും പരിഹോരം നൽഔോന് 
ശ്ശമിക്കണം (ശരി/ന്തറ്റ്) 

2. ഔസ്റ്റമർ പറയു�ത് അചനേഷണം, അഭയർത്തന അന്െങ്കിൽ രു പരോതി ആയി തരം 
തിരിചക്കണ്ട ആവശയം ഏ നറ്ിന ്ഇെ (ശരി/ന്തറ്റ്) 

3. ആശയവിനിമയ�ിന് ന്റ ഏറ്റവും പുതിയ രൂപമോണ് ഫോഔ ്സ ്(ശരി/ന്തറ്്റ) 
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  ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ുഈറ ഔഔണഠമ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ുഈങഺതഭഹമ ഴഺഴയഘഘല  

വീകയഺഔഔറ : ഖ഼ണഭീനഭമീരഺമ ുഈഩബൃഔതാ ുഄന഼ബഴും നറ ഔ഼ഔമഹണ ഔൃല  ഷിന രരഺന രി 
ഭരരൂയ഼ ഩയഴയ തതനും എനനത഼ ഩൃറി, ഷുംതാഩതനഹമ ുഈഩബൃഔതഹഴ ഭരരൂയ഼ ഷയ ഴ഻ഷഺന 
ഭടഘഘഺഴയഹന഼ലല ഷഹധമതമ഼ും ഔഽട഼തറഹണ. ുഄതഺനഹറ , ഏജന ര഼ഭഹയ ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ടി 
രിഔഔൃയ ഡ഼ഔല  ഷഽഔശഺഔഔീണടത ഷ഼ഩയധഹനഭഹണ. ുഄഩഩൃളീ ുഄട഼തത തഴണ ുഄഴയ  ഴ഻ണട഼ും 
ുഄത ുഅഴയ തതഺഔഔഹതഺയഺഔഔ഼ഔമ഼ലലഽ. 

• വീകയഺങങ ഩയഷഔതഭഹമ ഴഺഴയഘഘല  ഡൃഔമ഼ഭിനരീശന഼ഔല ഔഔ഼ ഴീണടഺമ഼ും ഭരര഼ 
ഔഭഩനഺഔല഼ഭഹമഺ ഩഘഔ഼ഴമഔഔ഼നനതഺന഼ ഴീണടഺമ഼ും ഩയഷത഼ത ഔഭഩനഺ ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ും.  

• ഔഭഩനഺ ങഺടടഩഩിട഼തതഺമഺയഺഔഔ഼നന ഩയഷഩയും ഷഭഭതഺങങ നടഩടഺഔയഭഘഘല  ുഈഩമൃഖഺങങഹമഺയഺഔഔ഼ും 
ഭ഼ഔലഺറ  ഴഺഴയഺങങ എററഹ നടഩടഺഔയഭഘഘല഼ും നഺയ ഴസഺഔഔ഼ഔ. ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ടി ഏതിഘഔഺറ഼ും ഷുംവമഘഘലൃ 
ുഈറ ഔഔണഠഔലൃ രര പൃണ  ഔൃലഺറഽടി ഩയഺസയഺഔഔഹനഹമഺയഺഔഔ഼ും ഏജന ര഼ഭഹയ വയഭഺഔഔ഼ഔ. തഘഘല഼ടി ുആടഩഹട഼ഔഹയ ഔഔ 
യ഼ യ഻തഺമഺറ഼ലല ുഄഷെഔയമഴ഼ും ുഄന഼ബഴഩഩിട഼നനഺററിനന഼ും ുഄഴയ഼ടി ുഈറ ഔഔണഠഔല  ുഈങഺതഭഹമ യ഻തഺമഺറ  
ഩയഺസയഺഔഔഩഩിടട഼ഴിനന഼ും ുഈരഩഩഹഔഔീണടത ഔഷരരഭയ  ഷയ ഴ഻ഷ എഔഷഺഔമഽടടഺഴ഼ഔല഼ടി ുഈതതയഴഹദഺതതഭഹണ. 
ങ഼യ഼ഔഔതതഺറ , ുആനഺ ഩരമ഼നനഴമഹണ യ഼ ഔൃല  ഷിന രയ  എഔഷഺഔമഽടടഺഴഺന രി ഔയ തതഴമഘഘല : 

  ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ഭഹമഺ ഩയഴയ തതഺങങ഼ ഔൂണട ുഅഴവമഔതഔല  
നഺയ ണമഺഔഔ഼ഔ. 

 നഺയ ദദഺശട ഴഺഴയഘഘല  ഴഺവദഭഹഔഔഺഔഔൂണട഼ും; ഖഴീശണും 
നടതതഺഔഔൂണട഼ും ുആടും ഔണടിതതഺഔഔൂണട഼ും ഴഺഴയഘഘല  നറ ഔഺഔഔൂണട഼ും 
ുഄനഴീശണഘഘല ഔഔ ുഈതതയും നറ ഔ഼ഔ. 

 30 ഷിഔഔന ഡഺന഼ലലഺറ  ഭഹതാഔഹഩയഭഹമഺ ഷഺഷഺഷഺ ഭര഼ഩടഺ ഩരമണും. 
 ഔൃലഺറഹമഺയഺനനഹറ഼ും ുഈങങബഔശണതതഺന രി 

ുആടഴീലഔലഺറഹമഺയ഼നനഹറ഼ും ഩയഺവ഻റനതതഺറഹമഺയ഼നനഹറ഼ും ുഄററിഘഔഺറ  ഒപ഻ഷഺറ  ങിറഴളഺഔഔ഼നന ദഺനഘഘല഼ടി 
എണണതതഺന രി ഔഹയമതതഺറഹമഺയ഼നനഹറ഼ും (ങഺഔഺതഷഹഴധഺ-12 നഹല , ഔഹശഴറ  റ഻ഴ-12 നഹല , ഩയഺഴഺറീജഡ ുഄഴധഺ-
18 നഹല ) ഔാതമനഺശഠ ഩഹറഺഔഔ഼ഔ. 1 ഭണഺഔഔഽയ  ുആടഴീലമൃടി (30 ഭഺനഺടട-ബഔശണ ുആടഴീല, 15 ഭഺനഺടട ഔൃപഺ 
ുആടഴീല, 15 ഭഺനഺടട ഔൃപഺ ുആടഴീല) 8 ഭണഺഔഔഽയ  ുഅമഺയഺഔഔ഼ും ഩൂത഼ഴഺറ  റൃഖ ുആന  ഷഭമും. 

 നഺയ ദദഺശട ഴഺഴയും ഴമഔതഭഹഔഔഺഔഔൂണട഼ും ുആടഩഹട഼ഔല  ഩഽയ തതഺമഹഔഔഺഔഔൂണട഼ും ുഄബമയ തഥനഔല  പൃയ ഴീഡ 
ങിമത഼ ഔൂണട഼ും ുഄബമയ തഥനഔല  ഩഽയ തതഺമഹഔഔ഼ഔ. 

  ുഄഴഷയഘഘല  തഺയഺങങരഺങങ഼ ഔൂണട ുഄഡ഻ശണറ  ഷീഴനഘഘല  
ുഈമയ നന ഴഺറമഔഔ റഹബഔയഭിനനൃണും ഴഺറ ഔഔ഼ഔ; ഩ഼തഺമ പ഻ങങര഼ഔല  
ഴഺവദഭഹഔഔ഼ഔ. 

 ഴഺഴയഘഘല  എന രയ  ങിമത഼ ഔൂണട ഔൃല  ഷിന രയ  ഡഹരരഹഫീഷ 
ഩയഺഩഹറഺഔഔ഼ഔ. 

  ഷഥഹഩഺത നടഩടഺഔയഭഘഘല  ഩഹറഺങങ഼ ഔൂണട ുഈഩഔയണഘഘല  ഩയഴയ തതനഷജജഭഹഔഔഺ നഺറനഺയ തത഼ഔ; 
ഔീട഼ഩഹട഼ഔല  രഺഩഩൃയ ടട  ങിമമ഼ഔ. 

 ഫൃധഴറ ഔഔയണ ഔറഹഷ഼ഔലഺറ  ഩഘഔിട഼തത഼ ഔൂണട 
ജൃറഺമഺറി ുഄരഺഴ ഔഹറഺഔഭഹഔഔ഼ഔ. 

 ഩ഼തഺമത഼ും ഴമതമഷതഴ഼ഭഹമ ുഄബമയ തഥനഔല  നഺരഴീരരഹന഼ലല 
ുഈതതയഴഹദഺതതും ഏരരിട഼തത഼ ഔൂണട ഷഥഹഩനതതഺന രി ഩയവഷതഺ 
ഴയധഺഩഩഺഔഔ഼ഔ; ജൃറഺമ഼ടി ഴുദഖധമതതഺന ഔഽട഼തറ  ഭഽറമും നറ ഔഹന  
ുഄഴഷയഘഘല  തീട഼ഔ. 

 ഩയഷത഼ത ജൃറഺഔഔ നഺവങമഺങങ യ഻തഺമഺറ  ങ഼യ഼ഘഘഺമ 
ടുഩഩഺഘ ഴീഖഴ഼ും ഔാതമതമ഼ും ഔുഴയഺഔഔ഼ഔ.  

 ഷുംവമും, ുഄനഴീശണും ുഄററിഘഔഺറ  ഩയഹതഺ എനനഺഘഘനി ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ുഅവമഴഺനഺഭഺഭമും തയുംതഺയഺഔഔ഼ഔ. 
 ഷഥഹഩനും ഴഹഖദനും ങിമത ഷീഴനും ുഈഩബൃഔതഹഔഔല ഔഔ നറ ഔ഼ഭിനന ഴ഻ണട഼ും ുഈരഩഩ഼ നറ ഔ഼ഔ. 
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യ഼ ഷഥഹഩനതതഺറ  എഘഘനി ഩിയ഼ഭഹരണഭിനന഼ും ഩിര഼ഭഹരയ഼തിനന഼ും ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ഭഹമഺ ഏരരഴ഼ും 
ഭഺഔങങ ഫനധും നഺറനഺയ തതഹന  നുതഺഔതമ഼ടി ങടടഘഘല  ഩഹറഺഔഔ഼നനതഺന഼ും ഷഺ ഷഺ ുആമി 
ഫൃധഴൽഔഔയഺഔഔീണടത഼ണട. 

 
 യ഼ ഔഭമഽണഺരരഺ എററഹ ഩീയൃട഼ും ഷതമഷനധഭഹമ഼ും 
ത഼രനനഭനഷഷൃടിമ഼ും ുഅമഺയഺഔഔണും ഩയഴയ തതഺഔഔീണടത. റഺുംഖഭൃ 
റുുംഖഺഔ നഺറഩഹട഼ഔലൂ ഴുഔറമഭൃ, ഴുംവ഻മതമൃ ുഄററിഘഔഺറ  
ഭതഭൃ ഭ഼കഴഺറമഔഔിട഼ഔഔഹതി എററഹ ഩീയ ഔഔ഼ും ഷെസഹയ ദദഩയഴ഼ും 
ഷ഼യഔശഺതഴ഼ും ഷഴഹഖതഹയ സഴ഼ഭഹമ ുഄനതയ഻ഔശും നറ ഔഹന  
ഩയതഺജഞഹഫദധയഹമഺയഺഔഔണും. 

യ഼ ഷഺ ഷഺ ുആമ഼ടി ഩിയ഼ഭഹരരതതഺറ  നഺനന ഩയത഻ഔശഺഔഔഩഩിട഼നന 
ഔഹയമഘഘല഼ും ുഄത഼ ഩൃറി തനനി ുഄഷഴ഻ഔഹയമഭഹമ ഩിയ഼ഭഹരരും 
ഔൂണട഼ലല ഩയതമഹഗഹതഘഘല഼ും ഩിയ഼ഭഹരരങങടടതതഺറ  
ഴഺവദ഻ഔയഺങങഺടട഼ണട.  

ഩയത഻ഔശഺഔഔഩഩിട഼നന ഩിയ഼ഭഹരരഘഘല 

 ദഹഔശഺണമഴ഼ും ഫസ഼ഭഹനഴ഼ും ഷസഔയണഴ഼ും ുഈലലഴയഹമഺയഺഔഔ഼ഔ. 

 ഩിയ഼ഭഹരരതതഺറ഼ും ഷുംഷഹയതതഺറ഼ും നഺനദമൃ ഴഺഴീങനഭൃ ഩ഻ഡനഭൃ ുഈണടഹഔയ഼ത. 

 നഺഘഘലഽടി ങ഼രര഼ഩഹട഼ഔലഺറ഼ും നഺഘഘലഽടി ഷസഩയഴയ തതഔയഺറ഼ും വയദധഹറ഼ഔഔലഹമഺയഺഔഔ഼ഔ 

ുഄഷഴ഻ഔഹയമഭഹമ ഩിയ഼ഭഹരരഘഘല  

 

 

നുതഺകതമ഼ടി ചടട്ങങ്ല 

Chapter - 2 
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 ുആനഺ ഩരമ഼നനഴ ുഄടഔഔഭ഼ലലഴമഹണ ുഄഷഴ഻ഔഹയമഭഹമ ഩിയ഼ഭഹരരഘഘല : ബ഻ശണഺഩഩിട഼തതറ , 
ഩ഻ഡഺഩഩഺഔഔറ , ുഄധഺഔശീഩഺഔഔറ , ഴഺഴീങനും ഔഹടടറ , ുഄഷബമും ഩരമറ , നഺനദഺഔഔറ  എനനഺഴ ഷഺ ഷഺ ുആ 
ഔഹടടയ഼ത. 

 ുആനഺ ഩരമ഼നനഴ ുഄടഔഔഭ഼ലലഴമഹണ ഩ഻ഡനും: റഺുംഖും, റുുംഖഺഔ നഺറഩഹട, ഴുംവും, 
ഭതും, ഴുഔറമും എനനഺഴമ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട ുഄഷബമും ഩരമറ ; നഖനതമ഼ടി 
ുഄററിഘഔഺറ  ഩൂത഼ ുആടഘഘലഺറ  റുുംഖഺഔ ുആഭീജ഼ഔല഼ടി (ഷറുഡ഼ഔല഼ടി 
ുഄഴതയണും ുഄടഔഔും) ുഄന഼ങഺതഭഹമ ുഈഩമൃഖും; ഭനഩഩഽയഴും ബ഻ശണഺഩഩിട഼തതറ , 
ുഄഷഴഷഥത ുഈണടഹഔഔ഼ും ഴഺധും ഩഺനത഼ടയറ ; ഩ഻ഡഺഩഩഺഔഔ഼ും ഴഺധഭ഼ലല 
പൃടടൃഖയപഺ ുഄററിഘഔഺറ  രിഔഔൃയ ഡഺഘ; ഷുംബഹശണഘഘലൃ ഭരര ഷുംബഴഘഘലൃ ത഼ടയ ങങമഹമഺ 
തടഷഷഩഩിട഼തതറ ; ുഄന഼ങഺതഭഹമ വഹയ഻യഺഔ ഷഩയ വും, ുഄഷഴ഻ഔഹയമഭഹമ റുുംഖഺഔ ുഄബഺനഺഴീവും. 

 യ഼ ഩയിഹപശണറ  ജൃറഺ ുഄനതയ഻ഔശതതഺന ുഄന഼മൃജമഭററഹതതത഼ും ഩയഔൃഩനഩയഭൃ 
ുഄററഹതതഩഔശും ഔ഼രരഔയഭഹമീഔഔഹഴ഼നനത഼ഭഹമ യ഻തഺമഺറ഼ലല ഴഷതയധഹയണും. 

 വഹയ഻യഺഔഭൃ ഴഹഔഔ഼ഔലഹറൃ ുഈലല ുഄധഺഔശീഩും, ബ഻ശണഺഩഩിട഼തതറ , ഴഺയടടറ , വറമഩഩിട഼തതറ , ഩ഻ഡനും, 
ഩഺനത഼ടയറ , തലലഺമഺടറ , ുഈനതറ  ുഄററിഘഔഺറ  ഏതിഘഔഺറ഼ും ഴമഔതഺഔഔിതഺയി ഏതിഘഔഺറ഼ും യ഻തഺമഺറ  
വഹയ഻യഺഔ ഫറഩയമൃഖും നടതതറ , ുഄത ഏതിഘഔഺറ഼ും യ഻തഺമഺറ  ബുംഖതതഺനൃ ുഄഩഔടതതഺനൃ ഔഹയണഭഹമ 
തടഷഷും ഷാശടഺഔഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ  ുഄററിഘഔഺറ  ുഄത ഴമഔതഺമി ഫനധനതതഺറഹഔഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ . 

  യ഼ ഩയതമീഔ യ഻തഺമഺറ  ുഈഩമൃഖഺങങഹറ  യ഼ ുഅമ഼ധഭഹമഺ ഭഹര഼ഔമ഼ും ഭരര഼ലലഴയ ഔഔ 
ുഄഩഔടതതഺന ഔഹയണഭഹഔ഼ഔമ഼ും ങിമമ഼നന ഏതിഘഔഺറ഼ും ഴഷത഼ഔഔല  ഔുഴവും ഴമഔഔറ . 

 ഔൃഩഹഴീവഹതതൃടിമ഼ും ുഅബഹഷഔയഭഹമ഼ും ുഄററിഘഔഺറ  നഺനദമഴ഼ഭഹമ യ഻തഺമഺറ഼ും 
ുഈലല ഩിയ഼ഭഹരരും ുഄററിഘഔഺറ  ബഹശ, റുുംഖഺഔ ുഅഖയസതതൃടി ുഄററിഘഔഺറ  ുഅബഹഷഔയഭഹമ 
യ഻തഺമഺറ  ുഈലല ബഹശ ുഄററിഘഔഺറ  ഩിയ഼ഭഹരരും, ുഄവറ഻റഴ഼ും ുഄഷബമഴ഼ഭഹമ 
ുഄുംഖഴഺഔശീഩഘഘല , ുഄററിഘഔഺറ  ഴുംവ഻മും, ഭതഩയും ുഄററിഘഔഺറ  ഖൃതയഩയഭഹമ 

ുഄധഺഔശീഩും. 
 ഏതിഘഔഺറ഼ും ുഅറ ഔഔസൃലഺഔ ഫിഴരീജ഼ഔല  ുഄടഘഘഺമ ഏതിഘഔഺറ഼ും ത഼രനന ഔഹന , ഔ഼ഩഩഺ ുഄററിഘഔഺറ  
ഷുംബയണഺ ഔുഴവും ഴമഔഔറ . 

 നഹയ ഔഔൃടടഺഔഷ, ഭയഺജ഼ഴഹന, ുഄററിഘഔഺറ  ഭരര നഺമഭഴഺയ഼ദധ ഭമഔഔ഼ ഭയ഼നന഼ഔല  
എനനഺഴ ുഄടഔഔഭ഼ലലഴമഹണിഘഔഺറ഼ും ുആഴമഺറ  ഩയഺഭഺതഩഩിട഼നനഺററ, ഔുഴവും 
ഴമഔഔറ . 

 ഩ഼ഔഴറഺ-നഺമ഼ഔത ഩയദീവതത ളഺഔി 
 ഷഭഹധഹനും തടഷഷഩഩിട഼തത഼ഔ ുഄററിഘഔഺറ  ഏതിഘഔഺറ഼ും നഺമഭഴഺയ഼ദധ 
ഩയഴയ തതനഘഘലഺറ  ഏയ ഩഩിട഼ഔ ുഄററിഘഔഺറ  ഏതിഘഔഺറ഼ും ഔ഼രരഔയഭഹമ ഔഹയമഘഘല  ങിമമ഼ഔ എനന 
റഔശമതതൃടി തത഼ങീയറ . 

 ഏതിഘഔഺറ഼ും നഺമഭഘഘല഼ും നഺമനതയണഘഘല  ഩഹറഺഔഔ഼നനതഺറ  ഩയഹജമഩഩിടറ . 
ധഹയ ഭഭഺഔത 
ഷതമഷനധത, ുഅയ ജഴും, ഩയിഹപശണറഺഷും എനനഺഴമ഼ഭഹമഺ ഫനധഩഩിടട 3 ുഄടഺഷഥഹന 
വഺറമഺറ  ഩട഼തത഼മയ തതഺമതഹണ ഩിയ഼ഭഹരരങങടടും. 
ഷതമഷനധത: 
എനതഺനഹണ ഩയതഺജഞഹഫദധയഹമഺയഺഔഔ഼നനതിനന഼ും തഺയഺഔി എനത഼ റബഺഔഔ഼ഭിനന഼ും 
ഴമഔതഭഹമഺ ഔഔശഺഔല ഔഔ ുഈരഩഩഹഔഔ഼ും ഴഺധും എററഹ ഒപര഼ഔല഼ും/ഷയ ഴ഻ഷ഼ഔല഼ും 
ഴമഔതഭഹമ഼ും ഷതമഷനധഭഹമ഼ും ുഄരഺമഺഔഔണും. ഷതമഷനധഭററഹതത, 
തിരരഺദധയഺഩഩഺഔഔ഼നന, ഴഞങഺഔഔ഼നന, ഔഫലഺഩഩഺഔഔ഼നന ുഄററിഘഔഺറ  
എതഺയഹലഺഔല഼ടി ന഻ത഻ഔയഺഔഔഹനഹഴഹതത ഴഺധും ഴഺറമഺടഺഔഔ഼നന എററഹ ുഄഴഔഹവഴഹദഘഘല഼ും ഩയിഹപശണറ  
ുഄററഹതതത഼ും ഷതമഷനധതമഺററഹതതത഼ും ുഅണ. ുഄഴമി ുഇ ഩിയ഼ഭഹരരങങടടതതഺന രി റുംഗനഭഹമഺ ഔണഔഔഹഔഔ഼ും. 
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യ഼ ഷഥഹഩനതതഺറ  എഘഘനി ഩിയ഼ഭഹരണഭിനന഼ും ഩിര഼ഭഹരയ഼തിനന഼ും ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ഭഹമഺ ഏരരഴ഼ും 
ഭഺഔങങ ഫനധും നഺറനഺയ തതഹന  നുതഺഔതമ഼ടി ങടടഘഘല  ഩഹറഺഔഔ഼നനതഺന഼ും ഷഺ ഷഺ ുആമി 
ഫൃധഴൽഔഔയഺഔഔീണടത഼ണട. 

 
 യ഼ ഔഭമഽണഺരരഺ എററഹ ഩീയൃട഼ും ഷതമഷനധഭഹമ഼ും 
ത഼രനനഭനഷഷൃടിമ഼ും ുഅമഺയഺഔഔണും ഩയഴയ തതഺഔഔീണടത. റഺുംഖഭൃ 
റുുംഖഺഔ നഺറഩഹട഼ഔലൂ ഴുഔറമഭൃ, ഴുംവ഻മതമൃ ുഄററിഘഔഺറ  
ഭതഭൃ ഭ഼കഴഺറമഔഔിട഼ഔഔഹതി എററഹ ഩീയ ഔഔ഼ും ഷെസഹയ ദദഩയഴ഼ും 
ഷ഼യഔശഺതഴ഼ും ഷഴഹഖതഹയ സഴ഼ഭഹമ ുഄനതയ഻ഔശും നറ ഔഹന  
ഩയതഺജഞഹഫദധയഹമഺയഺഔഔണും. 

യ഼ ഷഺ ഷഺ ുആമ഼ടി ഩിയ഼ഭഹരരതതഺറ  നഺനന ഩയത഻ഔശഺഔഔഩഩിട഼നന 
ഔഹയമഘഘല഼ും ുഄത഼ ഩൃറി തനനി ുഄഷഴ഻ഔഹയമഭഹമ ഩിയ഼ഭഹരരും 
ഔൂണട഼ലല ഩയതമഹഗഹതഘഘല഼ും ഩിയ഼ഭഹരരങങടടതതഺറ  
ഴഺവദ഻ഔയഺങങഺടട഼ണട.  

ഩയത഻ഔശഺഔഔഩഩിട഼നന ഩിയ഼ഭഹരരഘഘല 

 ദഹഔശഺണമഴ഼ും ഫസ഼ഭഹനഴ഼ും ഷസഔയണഴ഼ും ുഈലലഴയഹമഺയഺഔഔ഼ഔ. 

 ഩിയ഼ഭഹരരതതഺറ഼ും ഷുംഷഹയതതഺറ഼ും നഺനദമൃ ഴഺഴീങനഭൃ ഩ഻ഡനഭൃ ുഈണടഹഔയ഼ത. 

 നഺഘഘലഽടി ങ഼രര഼ഩഹട഼ഔലഺറ഼ും നഺഘഘലഽടി ഷസഩയഴയ തതഔയഺറ഼ും വയദധഹറ഼ഔഔലഹമഺയഺഔഔ഼ഔ 

ുഄഷഴ഻ഔഹയമഭഹമ ഩിയ഼ഭഹരരഘഘല  
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ുഅയ ജഴും: 

ുഇ ഩിയ഼ഭഹരരങങടടും ഩഹറഺഔഔഹന  ുഈതതയഴഹദഩഩിടട ഔൃല  ഷിന രയ  ഩയിഹപശണറ഼ഔല , എററഹ ജ഻ഴനഔഔഹയഺറ഼ും 
ുഅഴീവഴ഼ും ുഅതഭഴഺവഴഹഷഴ഼ും, ഷ഼ഩയധഹന റഔശമഘഘല  ഔുഴയഺഔഔഹഞ഼ലല ുഄബഺറഹശഴ഼ും 
ഩയീഹതഷഹസഺഩഩഺഔഔ഼നന ുഄനതയ഻ഔശും ഷാശടഺഔഔഹന  ഩയമതനഺഔഔണും. 

ഩയിഹപശണറഺഷും: 

ഷഥഹഩനതതീമ഼ും ഴമഴഷഹമതതീമ഼ും യ഼ ഩൃറി ഔഹയമഔശഭഭഹമഺ ുഄബഺഴാദധഺഩഩിട഼തതഹന , എററഹ 
ഩയഴയ തതനഘഘല഼ും ഩയിഹപശണറ഼ും ധഹയ ഭഭഺഔഴ഼ഭഹമ യ഻തഺമഺറ  നഺയ ഴസഺഔഔീണടത഼ണട. 

ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ഭഹമ഼ലല ഫനധും 

1. ഔൃല  ഴീലമഺറ , യ഼ ഷഺ ഷഺ ുആ ുഅദമും തനനി തഘഘല഼ടി ഩീയ഼ും തഘഘല  
ഩയതഺനഺധഹനും ങിമമ഼നന ഔഭഩനഺമ഼ടി ഩീയ഼ും ഩരമണും. എനനഺടട ുഈഩബൃഔതഹഴഺനി 
തഘഘല  ഴഺലഺങങ ഔഹയമും ുഄരഺമഺഔഔ഼ഔ. യ഼ ുഈറ ഩനനതതഺന രി/ഷയ ഴ഻ഷഺന രി ഒപയ 
ഴമഔതഭഹമ഼ും ഴഺന഻തഭഹമ഼ും ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ുഄഷതഺതഴതതീമ഼ും 
ഴമഔതഺതഴതതീമ഼ും ഭഹനഺങങ഼ ഔൂണട ഴഺവദ഻ഔയഺങങ഼ നറ ഔ഼ഔമ഼ും ഴീണും. ഔൃല  
ുഄഴഷഹനഺഩഩഺഔഔഹന  ുഈഩബൃഔതഹഴ ുഅഴവമഩഩിട഼ഔമഹണിഘഔഺറ  ഴഺനമഩഽയഴും 
ുഄഩയഔഹയും ങിമമ഼ഔ. 

2. ഓടടഖൃമഺഘ ഔൃല഼ഔല , ുഈഩബൃഔഔതഹഴഺറ  നഺനന ഭ഼ന ഔഽയ  ുഄന഼ഭതഺ ഴഹഘഘഹതത 
ഩഔശും ുഄന഼ങഺതഭഹമ ഷഭമഘഘലഺറ  നഺയ ഴസഺഔഔയ഼ത. ഩയഴാതതഺ ദഺഴഷും യഹഴഺറി 8 ഭണഺഔഔ഼ ഭ഼ഭഩ഼ും ഔൃല഼ഔല  
ങിമമ഼നനത ുഈങഺതഭററ. ുഄത഼ഩൃറി വനഺമഹളങഔലഺറ  യഹഴഺറി 10 ഭണഺഔഔ഼ ഭ഼ഭഩ഼ും യഹതയഺ 8 ഭണഺ ഔളഺഞഞ഼ും. 
ഞഹമരഹളങഔലഺറ഼ും ുഄഴധഺ ദഺനഘഘലഺറ഼ും ഔൃല഼ഔല  നഺയ ഴസഺഔഔയ഼ത.    

 
 
 
 
 
 
 
3. ുആന ഔഭഺഘ ഔൃല഼ഔല ഔഔ ഭര഼ഩടഺ ഩരമ഼ഭഩൃല , ഔഹതതഺയഺഔഔറ  ഷഭമും യ഼ ദഺഴഷും വയഹവയഺ 60 ഷിഔഔനഡ഼ും 
ഩയഭഹഴധഺ 5 ഭഺനഺടട഼ും ഔ഼രമഔഔഹന  ുഅഴവമഭഹമ എററഹ നടഩടഺഔയഭഘഘല഼ും ഔുഔഔൂണടഺയഺഔഔണും. ഏത഼ 
ഔീഷഺറ഼ും ഔഭഩനഺഔല  ഫദറ  ഴഺഴയ ഷുംഴഺധഹനഘഘലഺറഽടി (ഷിറപ-ഷയ ഴ഻ഷ ഷഺഷരരഭ഼ഔല , ുആന രരഹഔട഻ഴ ഴൃമഷ 
രിഷഩൃണഷ ത഼ടഘഘഺമഴ) ഔഹതതഺയഺഔഔറ  ഷഭമും ഔ഼രമഔഔഹന  എഩഩൃള഼ും വയഭഺഔഔണും. 
4. ഩയ഻-രിഔഔൃയ ഡഡ ടയഹന ഷഭഺശന  ങിമമ഼നനതഺന഼ ഭ഼ഭഩൃ ഔൃല  ഴീലമഺറൃ ുഄതഺന഼ 
വീശഭൃ ഔൃല  ുഄഴഷഹനഺഩഩഺഔഔഹന  ുഈഩബൃഔതഹഴ ത഻യ഼ഭഹനഺഔഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ  
ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി റുന  രഺറ഻ഷ ങിമമഹന഼ലല ഷഹഘഔീതഺഔ ഷഹധമത ഴഹഖദഹനും 
ങിമമ഼നനഺടതതൃലും ഔഹറും ഒടടൃ ഡമറ  എഔഴഺഩഭിന ര, ഩയ഻-രിഔഔൃയ ഡഡ ഭിഷീജ 
ടയഹന ഷഭഺശന  എനനഺഴ ുഈഩമൃഖഺഔഔഹും. 
5. Interactive Voice Response (IVR) ഷഹഘഔീതഺഔഴഺദമ ുഈഩമൃഖഺങങ഼ ഔൂണട഼ും 
ുഈഩബൃഔതഹഴഺന ഷഺ ഷഺ ുആമൃട ഷുംഷഹയഺഔഔഹന  ുഄന഼ഴദഺഔഔണും. 
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6. ടിറഺപൃണ  ഷുംബഹശണഘഘല  ഫൃധഴറ ഔഔയണ ുഈദദീവമഘഘല ഔഔ഼ും എനതഹണ ഩരഞഞതിനന യജഺഷരരയ  
ങിമമഹന഼ും ുഄതഺന഼ വീശും ഷഥഺയ഻ഔയഺഔഔഹന഼ും ഖ഼ണഭീനഭഹ നഺമനതയണ ഔഹയമഘഘല ഔഔ഼ും ഷിന ഷഺരര഻ഴ ുഅമ 
ഔഹയമഘഘല ഔഔ഼ും ുഄററിഘഔഺറ  ഷഹഭഩതതഺഔ ുആടഩഹട഼ഔല ഔഔ഼ും (ടിറഺപൃണ  ഫഹഘഔഺഘ, യ഼ ഔയിഡഺരര ഔഹയ ഡഺറ  
നഺനന ഩണും ുആടഹഔഔഹന  ഴഹഔഔഹറ  ഩരമറ  ത഼ടഘഘഺമഴ ുഈദഹസയണും) ഭഹതയഭഹമഺയഺഔഔണും രിഔഔൃയ ഡ ങിമമീണടത. 
യ഼ ങ഼രര഼ഩഹടഺറ഼ും ഔഔശഺഔലി ഭ഼ന ഔഽടടഺ ുഄരഺമഺഔഔഹതി രിഔഔൃയ ഡഺഘഘ഼ഔല  ഩൂത഼ഴഹമഺ ഩയഔശീഩണും 
ങിമമയ഼ത. ുഄതഺറ഼ഩയഺ, രിഔഔൃയ ഡഺഘഘ഼ഔല , ഏത഼ ഔഹയമതതഺറ഼ും, യഹജമതതി നഺറഴഺറ഼ലല നഺമഭഘഘല ഔഔ 
ുഄന഼ഷാതഭഹമഺടടഹമഺയഺഔഔണും നഺയ ഴസഺഔഔീണടത.  

7. ഷുംഷഹയഺഔഔ഼നന ുഈഩബൃഔതഹഴ ങിരഺമ ഔ഼ടടഺ ുഅണിനനൃ ുഄററിഘഔഺറ  
ഩയതമീഔ ുഅഴവമഔതഔല  ുഈലല ഴമഔതഺമഹണിനനൃ ഷഺ ഷഺ ുആഔഔ തഺയഺങങരഺമഹന  
ഔളഺമ഼ഔമഹണിഘഔഺറ  യഔശഺതഹഴഺനൃടൃ യഔശഔയതതഹഴഺനൃടൃ 
ഷുംഷഹയഺഔഔണഭിനന ഷഺ ഷഺ ുആ ുഅഴവമഩഩിടണും. ുഄത 
ുഄന഼ഴദഺഔഔ഼നനഺററിഘഔഺറ  ുഅ ഔൃല  ുഄഴഷഹനഺഩഩഺഔഔണും.  

8. ുഈഩബൃഔതഹഴഺനി ഩഽയ ണഭഹമ഼ും ഔഹയമഘഘല  
ധയഺഩഩഺഔഔ഼നനതഺനഹമഺയഺഔഔണും ഔൃല  നഺയ ഴസഺഔഔീണടതിഘഔഺറ഼ും ുഄഴയ഼ടി 
ഷഭമതതഺന രി ഴഺറമി ഭഹനഺഔഔ഼ഔമ഼ും ഴീണും. ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ുഄബമയ തഥനമി 

ത഼ടയനന ഔൃല  തടഷഷഩഩിട഼ഔമഹണിഘഔഺറ  തഺയഺഔി ഴഺലഺഔഔഹന  ുഄദദീസതതഺന രി/ുഄഴയ഼ടി 
ുആശടഩയഔഹയും യ഼ ഷഭമും നഺവങമഺഔഔണും. 

9. യ഼ നഺവങഺത ഷഭമഩയഺധഺഔഔ഼ലലഺറ  യീ ുഈഩബൃഔതഹഴഺനി യീ ുഈറ ഩനനതതഺനൃ ഷീഴനതതഺനൃ ഴീണടഺ 
ുഄതീ ഴമഴഷഥമഺറ  ുഄതീ ുഄുംഖും നനഺറധഺഔും തഴണ ഴഺലഺഔഔയ഼ത. 
10. ുഈഩബൃഔതഹഴഺന ഷ഼യഔശഺതഭഹമ ഷഭമതത, ഩയതമീഔഺങങ഼ും ഴഺദഽയ ഩയദീവഘഘല  ുഈറ ഩനനഘഘല഼ും ഷീഴനഘഘല഼ും 
നറ ഔ഼നന഼ണടിനന ഔഹയമും ഷഺ ഷഺ ുആ ുഈഩബൃഔതഹഴഺനി ഴഺലഺങങ 
ധയഺഩഩഺഔഔ഼ഔമ഼ും ുഄഩയഔഹയും ങിമമ഼നന഼ണടിനന 
നഺയ഻ഔശഺഔഔ഼ഔമ഼ും ഴീണും.  

11. ഭഺഔങങ രിന രഫഺറഺരരഺഔഔ, ഷഺ ഷഺ ുആഔല  ഔഭഩനഺ 
നഺമഭഹന഼ഷാതും വീകയഺങങത഼ും ഩയീഹഷഷ ങിമതത഼ഭഹമ 
ഡഹരരഹഫീഷ ുഈഩമൃഖഺഔഔണും.  
12. ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ഴമഔതഺഖത ഡഹരരഹഫീഷ 
ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ , ുഄഴയ഼ടി ഴഺയഘഘല  
വീകയഺഔഔ഼നനതഺന഼ും ഷുംബയഺഔഔ഼നനതഺന഼ും നഺമഭഩയഭഹമ 
ഔഭഩനഺഔഔ നഺമനതയണും ുഈണടഹമഺയഺഔഔണും.  

13. ഴമഔതഺഖത ഡഹരരഹ ഷുംയഔശണതതഺന രി നഺറഴഺറ഼ലല നഺമഭഘഘല഼ും നഺമനതയണഘഘല഼ും ഔയവനഭഹമഺ ഷഺ ഷഺ ുആ 
ഩഹറഺഔഔണും.  

14. ഴമഔതഺഖത ഡഹരരമഔഔ ഴഺധീമഭഹമ യ഼ ുഈഩബൃഔതഹഴ ുഄത 
ുഅഴവമഩഩിട഼ഔമഹണിഘഔഺറ , ുഄദദീസതതഺന രി/ുഄഴയ഼ടി 
ഡഹരരഫീഷഺന രി ുഈതബഴും ഷഺ ഷഺ ുആ ുഅ ുഈഩബൃഔതഹഴഺനി ുഄരഺമഺഔഔണും.  

15. ഴമഔതഺഖത ഡഹരര ുഄഩയത഻ഔശഺതഭഹമൃ നഺമഭഴഺധീമഭററഹതിമൃ 
നവഺഩഩഺഔഔഹതഺയഺഔഔഹന഼ും, ുഄഩയത഻ഔശഺതഭഹമഺ നശടഩഩിടഹതഺയഺഔഔഹന഼ും 
ബീദഖതഺ ങിമമഹതഺയഺഔഔഹന഼ും ഔുഭഹരരും ങിമമഩഩിടഹതഺയഺഔഔഹന഼ും 
നഺമഭഴഺധീമഭററഹതത യ഻തഺമഺറ  യ഼ യ഻തഺമഺറ഼ും ഩയീഹഷഷ 
ങിമമഩഩിടഹതഺയഺഔഔഹന഼ും ഷഥഹഩനഩയഭഹമ഼ും ഷഹഘഔീതഺഔഩയഭഹമ഼ും 
ുഈങഺതഭഹമ നടഩടഺഔല  ഷഺ ഷഺ ുആ ഔുഔഔൂലലണും.  
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ുഅയ ജഴും: 

ുഇ ഩിയ഼ഭഹരരങങടടും ഩഹറഺഔഔഹന  ുഈതതയഴഹദഩഩിടട ഔൃല  ഷിന രയ  ഩയിഹപശണറ഼ഔല , എററഹ ജ഻ഴനഔഔഹയഺറ഼ും 
ുഅഴീവഴ഼ും ുഅതഭഴഺവഴഹഷഴ഼ും, ഷ഼ഩയധഹന റഔശമഘഘല  ഔുഴയഺഔഔഹഞ഼ലല ുഄബഺറഹശഴ഼ും 
ഩയീഹതഷഹസഺഩഩഺഔഔ഼നന ുഄനതയ഻ഔശും ഷാശടഺഔഔഹന  ഩയമതനഺഔഔണും. 

ഩയിഹപശണറഺഷും: 

ഷഥഹഩനതതീമ഼ും ഴമഴഷഹമതതീമ഼ും യ഼ ഩൃറി ഔഹയമഔശഭഭഹമഺ ുഄബഺഴാദധഺഩഩിട഼തതഹന , എററഹ 
ഩയഴയ തതനഘഘല഼ും ഩയിഹപശണറ഼ും ധഹയ ഭഭഺഔഴ഼ഭഹമ യ഻തഺമഺറ  നഺയ ഴസഺഔഔീണടത഼ണട. 

ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ഭഹമ഼ലല ഫനധും 

1. ഔൃല  ഴീലമഺറ , യ഼ ഷഺ ഷഺ ുആ ുഅദമും തനനി തഘഘല഼ടി ഩീയ഼ും തഘഘല  
ഩയതഺനഺധഹനും ങിമമ഼നന ഔഭഩനഺമ഼ടി ഩീയ഼ും ഩരമണും. എനനഺടട ുഈഩബൃഔതഹഴഺനി 
തഘഘല  ഴഺലഺങങ ഔഹയമും ുഄരഺമഺഔഔ഼ഔ. യ഼ ുഈറ ഩനനതതഺന രി/ഷയ ഴ഻ഷഺന രി ഒപയ 
ഴമഔതഭഹമ഼ും ഴഺന഻തഭഹമ഼ും ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ുഄഷതഺതഴതതീമ഼ും 
ഴമഔതഺതഴതതീമ഼ും ഭഹനഺങങ഼ ഔൂണട ഴഺവദ഻ഔയഺങങ഼ നറ ഔ഼ഔമ഼ും ഴീണും. ഔൃല  
ുഄഴഷഹനഺഩഩഺഔഔഹന  ുഈഩബൃഔതഹഴ ുഅഴവമഩഩിട഼ഔമഹണിഘഔഺറ  ഴഺനമഩഽയഴും 
ുഄഩയഔഹയും ങിമമ഼ഔ. 

2. ഓടടഖൃമഺഘ ഔൃല഼ഔല , ുഈഩബൃഔഔതഹഴഺറ  നഺനന ഭ഼ന ഔഽയ  ുഄന഼ഭതഺ ഴഹഘഘഹതത 
ഩഔശും ുഄന഼ങഺതഭഹമ ഷഭമഘഘലഺറ  നഺയ ഴസഺഔഔയ഼ത. ഩയഴാതതഺ ദഺഴഷും യഹഴഺറി 8 ഭണഺഔഔ഼ ഭ഼ഭഩ഼ും ഔൃല഼ഔല  
ങിമമ഼നനത ുഈങഺതഭററ. ുഄത഼ഩൃറി വനഺമഹളങഔലഺറ  യഹഴഺറി 10 ഭണഺഔഔ഼ ഭ഼ഭഩ഼ും യഹതയഺ 8 ഭണഺ ഔളഺഞഞ഼ും. 
ഞഹമരഹളങഔലഺറ഼ും ുഄഴധഺ ദഺനഘഘലഺറ഼ും ഔൃല഼ഔല  നഺയ ഴസഺഔഔയ഼ത.    

 
 
 
 
 
 
 
3. ുആന ഔഭഺഘ ഔൃല഼ഔല ഔഔ ഭര഼ഩടഺ ഩരമ഼ഭഩൃല , ഔഹതതഺയഺഔഔറ  ഷഭമും യ഼ ദഺഴഷും വയഹവയഺ 60 ഷിഔഔനഡ഼ും 
ഩയഭഹഴധഺ 5 ഭഺനഺടട഼ും ഔ഼രമഔഔഹന  ുഅഴവമഭഹമ എററഹ നടഩടഺഔയഭഘഘല഼ും ഔുഔഔൂണടഺയഺഔഔണും. ഏത഼ 
ഔീഷഺറ഼ും ഔഭഩനഺഔല  ഫദറ  ഴഺഴയ ഷുംഴഺധഹനഘഘലഺറഽടി (ഷിറപ-ഷയ ഴ഻ഷ ഷഺഷരരഭ഼ഔല , ുആന രരഹഔട഻ഴ ഴൃമഷ 
രിഷഩൃണഷ ത഼ടഘഘഺമഴ) ഔഹതതഺയഺഔഔറ  ഷഭമും ഔ഼രമഔഔഹന  എഩഩൃള഼ും വയഭഺഔഔണും. 
4. ഩയ഻-രിഔഔൃയ ഡഡ ടയഹന ഷഭഺശന  ങിമമ഼നനതഺന഼ ഭ഼ഭഩൃ ഔൃല  ഴീലമഺറൃ ുഄതഺന഼ 
വീശഭൃ ഔൃല  ുഄഴഷഹനഺഩഩഺഔഔഹന  ുഈഩബൃഔതഹഴ ത഻യ഼ഭഹനഺഔഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ  
ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി റുന  രഺറ഻ഷ ങിമമഹന഼ലല ഷഹഘഔീതഺഔ ഷഹധമത ഴഹഖദഹനും 
ങിമമ഼നനഺടതതൃലും ഔഹറും ഒടടൃ ഡമറ  എഔഴഺഩഭിന ര, ഩയ഻-രിഔഔൃയ ഡഡ ഭിഷീജ 
ടയഹന ഷഭഺശന  എനനഺഴ ുഈഩമൃഖഺഔഔഹും. 
5. Interactive Voice Response (IVR) ഷഹഘഔീതഺഔഴഺദമ ുഈഩമൃഖഺങങ഼ ഔൂണട഼ും 
ുഈഩബൃഔതഹഴഺന ഷഺ ഷഺ ുആമൃട ഷുംഷഹയഺഔഔഹന  ുഄന഼ഴദഺഔഔണും. 
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16. ഴമഔതഺഖത ഡഹരരഹ രിഔഔൃയ ഡ഼ഔല  ുഄനധഺഔാതഭഹമഺ ഴഹമഺഔഔ഼നനത഼ും ഩഔയ തത഼നനത഼ും ബീദഖതഺ 
ങിമമ഼നനത഼ും ഭഹമങ഼ ഔലമ഼നനത഼ും തട഼ഔഔഹന഼ലല ുഈങഺതഭഹമ നടഩടഺഔല  ഷഺ ഷഺ ുആഔല  ഔുഔഔൂലലണും. ഴമഔതഺഖത 
ഴഺഴയഘഘല  ുഄടഘഘഺമ ഴഷത഼ഔഔല  ുഄററിഘഔഺറ  ുആറഔടയീഹഭഹഖനരരഺഔ ഔഹയഺമര഼ഔല  ഔഭഩനഺ ഷ഼യഔശഺതഭഹമ 
ഷഥറതത ഷഽഔശഺഔഔ഼ഔമ഼ും ഔയവനഭഹമ ുഈഩമൃഖ ഴഺധഺഔല  ുഈണടഹഔഔ഼ഔമ഼ും ഩയഴയ തതനും ുഄുംഖ഻ഔാത ഴമഔതഺമി 
ഭഹതയും ഏറഩഺഔഔ഼ഔമ഼ും ങിമമണും. ുഄത഼ഩൃറി തനനി ഫഹഔഔഩഩ ഩഔയഩഩ഼ഔല  എട഼ഔഔ഼നനത഼ും.   
17. ഴമഔതഺഖത ഡഹരര ുഄനധഺഔാതഭഹമഺ ഔുഭഹരരും ങിമമഩഩിട഼നനത തടമഹന  ുഅഴവമഭഹമ ുഈങഺതഭഹമ എററഹ 
നടഩടഺഔയഭഘഘല഼ും ഔഭഩനഺഔല  ഔുഔഔൂലലണും. ുആതഺന, ഷഺ ഷഺ ുആഔല഼ടി ഒയൃ ഷഺഷരരതതഺറീഔഔ഼ും ഔണഔട 
ങിമതഺടട഼ലല ഴമഔതഺഖത ഔഭഩമഽടടര഼ഔല഼ടി ുഈഩമൃഖുംമഽഷയ ഐഡനരഺപഺഔഔീശന  യ഻തഺഔല , ുഅഔഷിഷ 
ഔൃഡ഼ഔല  ുഈഩമൃഖഺഔഔറ , ഴഺജമഔയഭററഹതത വയഭഘഘല  നടനനഹറഡഺഷഔണഔട ങിമമറ  എനനഺഘഘനിമ഼ലലഴ 
ഔൃണട ഴമഔതഺഖതഭഹഔഔഺമഺടട഼ണടിനന ുഄഴയ  ുഈരഩഩഹഔഔണും. 
18. തഘഘല഼ടി ുഈതതയഴഹദഺതത ഭീകറഔല ഔഔ഼ലലഺറ  ടയഹന ഷപയ  ങിമത ഴമഔതഺഖത ഡഹരരമ഼ടി ുഈതബഴതതഺനരീമ഼ും 
ങിനനീതതീണട ുഈദദഺശടഷഥറതതഺനരീമ഼ും ഔാതമത നഺയ ണമഺഔഔഹന  ുഅഴവമഭഹമ ഷൃപരര ഴിമയ  ഔൂണട 
ഷജജഭഹമഺയഺഔഔണും ഷഺ ഷഺ ുആ. ഷഺ ഷഺ ുആഔല  ഔഭഩനഺഔല ഔഔ ഴമഔതഺ ഡഹരര ഔുഭഹരരും ങിമമഩഩിട഼നന ഴീലമഺറ  
ഒയൃ ഷഺ ഷഺ ുആമ഼ും നഺമഭഴഺധീമഭററഹതത ഴഺധും ുഄഴ ഩയീഹഷഷ ങിമമ഼നനത തടമ഼നന഼ഴിനന ുഈരഩഩഹഔഔണും. 
ഖഽഡഹയ തഥും ഴമഹകമഹനഺഔഔഹന഼ും ടയഹനഷപര഼ഔല  നഺയ഻ഔശഺഔഔഹന഼ഭ഼ലല യ഻തഺഔല  
ഔുഔഔൂണട഼ഔൂണടഹമഺയഺഔഔണും ുആത ങിമമീണടത.  
19. ുഈഩബൃഔതഹഔഔല  ഷഺ ഷഺ ുആഔഔ ഔുഭഹര഼നന ഴമഔതഺഖത ഡഹരരഹഫീഷ ഔഭഩനഺമ഼ടി ുഅഷതഺമഹണ. ുഄത ഭരര 
റഔശമഘഘല ഔഔ ുഈഩമൃഖഺഔഔയ഼ത.  
20. ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ടിറഺപൃണ  നഭഩയ഼ഔലഺറീഔഔ ഭരര ഔൃല഼ഔലൂനന഼ും ുഄന഼ഴദന഻മഭററ. 

 
യ഼ ഷഥഹഩനതതഺറ  എഘഘനി ഩിയ഼ഭഹരണഭിനന഼ും ഩിര഼ഭഹരയ഼തിനന഼ും ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ഭഹമഺ 
ഏരരഴ഼ും ഭഺഔങങ ഫനധും നഺറനഺയ തതഹന  നുതഺഔതമ഼ടി ങടടഘഘല  ഩഹറഺഔഔ഼നനതഺന഼ും ഷഺ 
ഷഺ ുആമി ഫൃധഴൽഔഔയഺഔഔീണടത഼ണട. 

 

      : 
A. ഇനി പറയു� ചങോദയങ്ങൾക്്ക ഉ�രം നൽഔുഔ: 

1. എതോണ ്ന്പരുമോറ്റ സംഹിത? എതോണ ്ശ്പതീ�ിക്കന്�ടു� ന്പരുമോറ്റം? 
2. എതോണ ്അസേീഔോരയമോയ ന്പരുമോറ്റം? 
3. എന്തോന്ക്കയോണ ്ന്പരുമോറ്റ സംഹിതയുന്ട 3 അടിസ്ഥോനങ്ങൾ 
4. ഔസ്റ്റമർമോരുമോയുള്ള ബ�വുമോയി ബ�ന്�� ന്പരുമോറ്റ സംഹിത വിശദമോക്കുഔ 

B. ശരി ഉ�രം ന്തരന്െടുക്കുഔ 

1. നി�ിക്കു�, വിചവങനം ഔോ�ു� അന്െങ്കിൽ പീഡി�ിക്കു� ന്പരുമോറ്റവും സംസോരവും 
നിയശ്തിക്കു�തോണ് രു സി സി ഇയിൽ നി�് ശ്പതീ�ിക്കന്�ടു� ന്പരുമോറ്റം (ശരി/ന്തറ്റ്) 

2. രു ന്ശ്പോഫഷണൽ ച ോലി അതരീ��ിന ്അനുചയോ യമോയ വസ്ശ്തധോരണം _________ 
ആയിരിക്കണം. 

a. ഇന്ചഫോർമൽ 
b. ചഫോർമൽ 
c. ന്സമി ചഫോർമൽ 
d. ഔോഷേൽ 
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1. സതയസ�ത, സമ്പൂർണത, ________________ എ�ിങ്ങന്നയുള്ള 3 സ്തംഭങ്ങളിലോണ് ന്പരുമോറ്റ 

സംഹിതയുന്ട അടിസ്ഥോനം നിലന്ഔോള്ളു�ത്. 

a. ന്ശ്പോഫഷണലിസം 
b. പീഡനം 
c. സംസർഖം 
d. ആശയവിനിമയം 

2. ഔസ്റ്റമറുന്ട മുന്ഔൂർ സമ്മതം ഇെോന്ത ഓട്ട ്ചഖോയിഘ് ചഔോളുഔൾ ഉങിതമെോ� സമയങ്ങളിൽ 
നിർവഹിക്കരുത ്(ശരി/ന്തറ്റ)് 

3. ഐ വി ആറിന് ന്റ പൂർണ രൂപം ഇനറ്റോക്ടീവ ്ചവോക്കൽ ന്റസ ്ചപോൺസ് എ�ോണ ്(ശരി/ന്തറ്റ)് 

4. വയക്തിഖത വിവരങ്ങളുന്ട അനധിഔൃത കഔമോറ്റം തടയോന് ഉങിതമോയ എെോ 
നടപടിശ്ഔമങ്ങളും കഔന്ക്കോചള്ളണ്ടത ്ഔമ്പനിഔൾക്്ക അശ്ത ശ്പധോനന്െട്ട ഔോരയമെ (ശരി/ന്തറ്റ)് 

A. ഒചരോ സി സി ഇയുചടയും ശ്ഖൂമിഘ് ന്ങക്്ക 

B. ചറോൾ ചേ 
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16. ഴമഔതഺഖത ഡഹരരഹ രിഔഔൃയ ഡ഼ഔല  ുഄനധഺഔാതഭഹമഺ ഴഹമഺഔഔ഼നനത഼ും ഩഔയ തത഼നനത഼ും ബീദഖതഺ 
ങിമമ഼നനത഼ും ഭഹമങ഼ ഔലമ഼നനത഼ും തട഼ഔഔഹന഼ലല ുഈങഺതഭഹമ നടഩടഺഔല  ഷഺ ഷഺ ുആഔല  ഔുഔഔൂലലണും. ഴമഔതഺഖത 
ഴഺഴയഘഘല  ുഄടഘഘഺമ ഴഷത഼ഔഔല  ുഄററിഘഔഺറ  ുആറഔടയീഹഭഹഖനരരഺഔ ഔഹയഺമര഼ഔല  ഔഭഩനഺ ഷ഼യഔശഺതഭഹമ 
ഷഥറതത ഷഽഔശഺഔഔ഼ഔമ഼ും ഔയവനഭഹമ ുഈഩമൃഖ ഴഺധഺഔല  ുഈണടഹഔഔ഼ഔമ഼ും ഩയഴയ തതനും ുഄുംഖ഻ഔാത ഴമഔതഺമി 
ഭഹതയും ഏറഩഺഔഔ഼ഔമ഼ും ങിമമണും. ുഄത഼ഩൃറി തനനി ഫഹഔഔഩഩ ഩഔയഩഩ഼ഔല  എട഼ഔഔ഼നനത഼ും.   
17. ഴമഔതഺഖത ഡഹരര ുഄനധഺഔാതഭഹമഺ ഔുഭഹരരും ങിമമഩഩിട഼നനത തടമഹന  ുഅഴവമഭഹമ ുഈങഺതഭഹമ എററഹ 
നടഩടഺഔയഭഘഘല഼ും ഔഭഩനഺഔല  ഔുഔഔൂലലണും. ുആതഺന, ഷഺ ഷഺ ുആഔല഼ടി ഒയൃ ഷഺഷരരതതഺറീഔഔ഼ും ഔണഔട 
ങിമതഺടട഼ലല ഴമഔതഺഖത ഔഭഩമഽടടര഼ഔല഼ടി ുഈഩമൃഖുംമഽഷയ ഐഡനരഺപഺഔഔീശന  യ഻തഺഔല , ുഅഔഷിഷ 
ഔൃഡ഼ഔല  ുഈഩമൃഖഺഔഔറ , ഴഺജമഔയഭററഹതത വയഭഘഘല  നടനനഹറഡഺഷഔണഔട ങിമമറ  എനനഺഘഘനിമ഼ലലഴ 
ഔൃണട ഴമഔതഺഖതഭഹഔഔഺമഺടട഼ണടിനന ുഄഴയ  ുഈരഩഩഹഔഔണും. 
18. തഘഘല഼ടി ുഈതതയഴഹദഺതത ഭീകറഔല ഔഔ഼ലലഺറ  ടയഹന ഷപയ  ങിമത ഴമഔതഺഖത ഡഹരരമ഼ടി ുഈതബഴതതഺനരീമ഼ും 
ങിനനീതതീണട ുഈദദഺശടഷഥറതതഺനരീമ഼ും ഔാതമത നഺയ ണമഺഔഔഹന  ുഅഴവമഭഹമ ഷൃപരര ഴിമയ  ഔൂണട 
ഷജജഭഹമഺയഺഔഔണും ഷഺ ഷഺ ുആ. ഷഺ ഷഺ ുആഔല  ഔഭഩനഺഔല ഔഔ ഴമഔതഺ ഡഹരര ഔുഭഹരരും ങിമമഩഩിട഼നന ഴീലമഺറ  
ഒയൃ ഷഺ ഷഺ ുആമ഼ും നഺമഭഴഺധീമഭററഹതത ഴഺധും ുഄഴ ഩയീഹഷഷ ങിമമ഼നനത തടമ഼നന഼ഴിനന ുഈരഩഩഹഔഔണും. 
ഖഽഡഹയ തഥും ഴമഹകമഹനഺഔഔഹന഼ും ടയഹനഷപര഼ഔല  നഺയ഻ഔശഺഔഔഹന഼ഭ഼ലല യ഻തഺഔല  
ഔുഔഔൂണട഼ഔൂണടഹമഺയഺഔഔണും ുആത ങിമമീണടത.  
19. ുഈഩബൃഔതഹഔഔല  ഷഺ ഷഺ ുആഔഔ ഔുഭഹര഼നന ഴമഔതഺഖത ഡഹരരഹഫീഷ ഔഭഩനഺമ഼ടി ുഅഷതഺമഹണ. ുഄത ഭരര 
റഔശമഘഘല ഔഔ ുഈഩമൃഖഺഔഔയ഼ത.  
20. ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി ടിറഺപൃണ  നഭഩയ഼ഔലഺറീഔഔ ഭരര ഔൃല഼ഔലൂനന഼ും ുഄന഼ഴദന഻മഭററ. 

 
യ഼ ഷഥഹഩനതതഺറ  എഘഘനി ഩിയ഼ഭഹരണഭിനന഼ും ഩിര഼ഭഹരയ഼തിനന഼ും ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ഭഹമഺ 
ഏരരഴ഼ും ഭഺഔങങ ഫനധും നഺറനഺയ തതഹന  നുതഺഔതമ഼ടി ങടടഘഘല  ഩഹറഺഔഔ഼നനതഺന഼ും ഷഺ 
ഷഺ ുആമി ഫൃധഴൽഔഔയഺഔഔീണടത഼ണട. 

 

      : 
A. ഇനി പറയു� ചങോദയങ്ങൾക്്ക ഉ�രം നൽഔുഔ: 

1. എതോണ ്ന്പരുമോറ്റ സംഹിത? എതോണ ്ശ്പതീ�ിക്കന്�ടു� ന്പരുമോറ്റം? 
2. എതോണ ്അസേീഔോരയമോയ ന്പരുമോറ്റം? 
3. എന്തോന്ക്കയോണ ്ന്പരുമോറ്റ സംഹിതയുന്ട 3 അടിസ്ഥോനങ്ങൾ 
4. ഔസ്റ്റമർമോരുമോയുള്ള ബ�വുമോയി ബ�ന്�� ന്പരുമോറ്റ സംഹിത വിശദമോക്കുഔ 

B. ശരി ഉ�രം ന്തരന്െടുക്കുഔ 

1. നി�ിക്കു�, വിചവങനം ഔോ�ു� അന്െങ്കിൽ പീഡി�ിക്കു� ന്പരുമോറ്റവും സംസോരവും 
നിയശ്തിക്കു�തോണ് രു സി സി ഇയിൽ നി�് ശ്പതീ�ിക്കന്�ടു� ന്പരുമോറ്റം (ശരി/ന്തറ്റ്) 

2. രു ന്ശ്പോഫഷണൽ ച ോലി അതരീ��ിന ്അനുചയോ യമോയ വസ്ശ്തധോരണം _________ 
ആയിരിക്കണം. 

a. ഇന്ചഫോർമൽ 
b. ചഫോർമൽ 
c. ന്സമി ചഫോർമൽ 
d. ഔോഷേൽ 
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ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി യസഷമഹതഭഔത ഭനഷഷഺറഹഔഔറ഼ും ഷഴഔഹയമതമ഼ടി നഺമഭും 
ഩഹറഺഔഔറ഼ും   
  

 ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി യസഷമഹതഭഔത എനനത യ഼ ഷഥഹഩനും ുഄററിഘഔഺറ  ഴമഔതഺ തഘഘല഼ടി 
ുആടഩഹട഼ഔഹയിഔഔ഼രഺങങ഼ലല ഴഺഴയഘഘല  യ഼ ഭഽനനഹും ഔഔശഺഔഔ ഩയഷത഼ത ുആടഩഹട഼ഔഹയിന രി ഷഭഭതഭഺററഹതിമൃ 
ഴമഔതഭഹമ നഺമഭ ഔഹയണഭഺററഹതിമൃ ഴിലഺഩഩിട഼തതയ഼തത എനന തതഴഭഹണ. ഭഺഔഔ യഹജമഘഘലഺറ഼ും 
നഺമഭഩയഺധഺഔഔ഼ലലഺറഹണ ുഇ ഔഹയമഘഘല . ഔൃയ ഩരീരര ഔഷരരഭയ  ഷഴഔഹയമത നടഩടഺഔയഭഘഘല഼ടി ഩയഹജമഭൃ 
ഩയഺധഺഔലൃ ഭഽറും ഏതിഘഔഺറ഼ും ഴമഔതഺമ഼ടി ഷഴഔഹയമതഹ നശടതതഺന 
ഷുംയഔശണും നറ ഔ഼നനതഺന഼ ഴീണടഺമ഼ലലതഹണ 
ുഈഩബൃഔതാ ഷഴഔഹയമതഹ നഺമഭഘഘല഼ും നഺമനതയണഘഘല഼ും.  
യസഷമഹതഭഔത ഔഹതത഼ഷഽഔശഺഔഔീണടത ഷ഼ഩയധഹനഭഹണ. ഔഹയണും ുഄഘഘീമരരും 
ുഄഷഴഷഥത ുഈണടഹഔഔ഼നനതഹണ യസഷമഹതഭഔതമ഼ടി റുംഗനും. യ഼ ഩയിഹപശണറ഼ും 
യ഼ ുആടഩഹട഼ഔഹയന഼ും തഭഭഺറ഼ലല ഴഺവഴഹഷതതി ദ഼യ ഫറഩഩിട഼തത഼ും ുഄത. 
ഷഹഭഩഺല : 
ഷഹഭഩഺല  ഡഹരരഹ ഷുംയഔശണ നഺമഭഘഘല   

4. ഡഹരരഹ ഷുംയഔശണ നഺമഭഘഘല  
4.1 ഩയഷത഼ത ഔഭഩനഺഔഔ ........ നറ ഔ഼നന ഴഺഴയഴ഼ും ഡഹരരമ഼ും ഏതഹമഹറ഼ും ുഇ ഔയഹരഺന രി ഩയഔടനതതഺനഹമഺ 
ഩയഷത഼ത ഔഭഩനഺ ഩയതമഔശഭഹമൃ ഩയൃഔശഭഹമൃ ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ഭഩൃല  ുഄത എഩഩൃള഼ും ......ന രി 
ുഈടഭഷഥതമഺറ  ുഈലലതഹമഺയഺഔഔ഼ും. ുഄത ഔഭഩനഺ എററഹ ഭഹധമഭഘഘലഺറ഼ും എററഹ ഡൃഔമ഼ഭിനരീശന഼ഔലഺറ഼ും 
ുഄഩയഔഹയും തഺയഺങങരഺമ഼ും ഴഺധും ഴമഔതഭഹമഺ ുഄടമഹലഩഩിട഼തത഼ഔമ഼ും യീകഩഩിട഼തത഼ഔമ഼ും ഴീണും. 
4.2 ഡഹരരമ഼ടീമ഼ും ഴഺഴയഘഘല഼ടീമ഼ും ുഅയ ജഴും ഷുംയഔശഺഔഔഹന഼ും ഏതിഘഔഺറ഼ും യ഻തഺമഺറ഼ലല ഴമതഺമഹനും, നശടും, 
ഔീട഼ഩഹട഼ഔല  ുഄററിഘഔഺറ  നവ഻ഔയണും എനനഺഴ തടമഹന഼ും ുഈങഺതഭഹമ ഭ഼ന ഔയ഼തറ഼ഔല  ഔഭഩനഺ ഔുഔഔൂലലണും. 
4.3 ഔഭഩനഺമൃട ുഇ ഔയഹയ  രദദഹഔഔഹന  ഩരമ഼നന ഗടടതതഺറ  ുഄഴയ  തഘഘല഼ടി എററഹ ഏജന ര഼ഭഹയൃട഼ും 
ുഈഩഔയഹര഼ഔഹയൃട഼ും ..... നറ ഔഺമ എററഹ ഴഺഴയഘഘല഼ും ഡഹരരമ഼ും .... നറ ഔഺമ ഴഺഴയഘഘല഼ടീമ഼ും ഡഹരരമ഼ടീമ഼ും 
ഏതിഘഔഺറ഼ും ബഹഖഘഘല഼ടി എററഹ ഩഔയഩഩ഼ഔല഼ും ഔഭഩനഺമ഼ടി ഷഺഷരരതതഺറ  നഺനന഼ും ഭഹഖനരരഺഔ ഡഹരരമഺറ  
നഺനന഼ും ഭഹമഔഔഹന  നഺയ ദദീവഺഔഔണും. 
4.4 ുആനഺ ഩരമ഼നനഴമഺറ  (ഔഹറഹഔഹറഘഘലഺറ  ബീദഖതഺ ങിമമ഼നനത഼ ഩൃറി) ുഄടഘഘഺമഺയഺഔഔ഼നന ഴമഴഷഥഔല഼ും 
നഺമഭഫഹധമതഔല഼ും എററഹ ഷഭമതത഼ും ജ഻ഴനഔഔഹയ ഩഹറഺഔഔ഼നന഼ണടിനന ുഈരഩഩഹഔഔഹന  ുഈങഺതഭഹമ 
നടഩഩഺറഹഔഔ഼നന഼ണടിനന഼ും ുഄത ഩഹറഺഔഔഹഭിനന഼ും ഔഭഩനഺ ഷഭഭതഺഔഔണും: 
1998-റി ഡഹരരഹ ഷുംയഔശണ നഺമഭും.  
1998-റി ടിറഺഔഭമഽണഺഔഔീശന  (ഡഹരരഹ ഷുംയഔശണഴ഼ും ഷഴഔഹയമതമ഼ും) (നീയഺടട഼ലല ഴഺഩണനും) നഺമഭഘഘല . 
2000-തതഺറി ഴഺദഽയ ഴഺറ ഩന ുഈഩബൃഔതാ ഷുംയഔശണ നഺമഭും.  
4.5 നഺനന നീടഺമ എററഹ ഴമഔതഺഖത ഡഹരരമ഼ും ുഇ ഔയഹരഺന രി റഔശമഘഘല ഔഔ഼ ഭഹതയഭഹമഺയഺഔഔണും 
ുഈഩമൃഖഺഔഔീണടത. .....ന രി ഷഭഭതും ുആററഹതി ഭരര യ഻തഺമഺറ  ഩയീഹഷഷ ങിമമ഼ഔമൃ ഴിലഺഩഩിട഼തത഼ഔമൃ 
ുഄയ഼ത.  
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4.6 Data Protection Act 1998 ന രി റുംഗനും ുഅഔ഼നന ഩഔശും ഏതിഘഔഺറ഼ും ഴഺഴയഘഘല  ഔഭഩനഺഔഔ 
ഴിലഺഩഩിട഼തതഹന  ുഇ ഔയഹരഺറി നന഼ും ......... ഫഹധമഷഥനഹമഺയഺഔഔ഼ഔമഺററ.  
4.7 ുഇ നഺമഭതതഺറി ഭ഼ഔലഺറ  ഩരഞഞ ഴഔ഼ഩഩ഼ഔല഼ടി ഏതിഘഔഺറ഼ും റുംഗനും നഺഭഺതതും ........ ന എനതിഘഔഺറ഼ും 
ഴഺറഔലൃ ഩഺളഔലൃ, ഔറിമഺഭ഼ഔലൃ ങിറഴ഼ഔലൃ ുഈണടഹഴ഼ഔമഹണിഘഔഺറ  .......ന ഔഭഩനഺ നശടഩയഺസഹയും നറ ഔണും. 
4.8 ഴഔ഼ഩഩ 4.4-ന഼ ഔ഻ളഺറ഼ലല നഺമഭഘഘല  ഩഽയ തത഻ഔയഺഔഔ഼നനതഺന എററഹ നീയഴ഼ും ഔഭഩനഺ ുഇ ഴഺഴയഘഘല  
നഺറഴഹയതതഺറ഼ും ുആനഺ ഩരമ഼നന ഩയഔഹയും ഷഭഖയഭഹമ഼ും ഩയഺഩഹറഺഔഔ഼നനതഺന഼ലല നടഩടഺഔല  ഔുഔഔൂലലണും: 
4.9 എററഹ ഩീയ഼ടീമ഼ും യസഷമഹതഭഔത, ുഅയ ജഴും, ഷ഼യഔശ എനനഺഴമ഼ടീമ഼ും ഔഭഩനഺഔഔ ..... നറ ഔഺമ ഏതിഘഔഺറ഼ും 
ഴഺഴയഘഘല഼ടീമ഼ും ഷുംയഔശണും. 
4.10 ുഇ ഴഔ഼ഩഩഺന രി ുഅഴവമഔതഔല ഔഔ ുഄന഼ഷാതഭഹമഺ ഒഡഺരര, ുഄഔഔെണട നടഩടഺഔയഭഘഘല  ുഈണടഹമഺയഺഔഔണും. 
4.10 A എ ുഇ ഴഔ഼ഩഩഺന഼ ഔ഻ളഺറ഼ലല തഘഘല഼ടീ ഫഹധമതമിഔഔ഼രഺങങ ഫൃധഴറ ഔഔയഺഔഔഹന  (ഩഩും ുഄത 
ഩഹറഺഔഔഹന഼ും) ഔളഺഴ഼ും ഩയഺവ഻റനഴ഼ും ജ഻ഴനഔഔഹയ ഔഔ ുഈണടിനന ുഈരഩഩഹഔഔണും. റ ഔഔ 
4.10 B ഫഺ ഴഔ഼ഩഩ 4-ന഼ ഔ഻ളഺറ഼ലല ഔഭഩനഺമ഼ടി ഫഹധമതഔല  ുഈരഩഩഹഔഔ഼നന ഭരരീതിഘഔഺറ഼ും ഴമഴഷഥഔല഼ും 
നടഩടഺഔയഭഘഘല഼ും ഔഭഩനഺഔഔ ുഈണടഹമഺയഺഔഔണും. 

 
ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി യസഷമഹതഭഔതമ഼ടീമ഼ും ഷഴഔഹയമതമ഼ടീമ഼ും നഺമഭഘഘല  ഷഺ ഷഺ ുആ 

ഭനഷഷഺറഹഔഔീണടത഼ണട. ുഄഘഘനി ുഅമഹറ  ഏതിഘഔഺറ഼ും തയതതഺറ഼ലല റുംഗനഘഘല  

ളഺഴഹഔഔഹന  ഩരര഼ും. 

 

      : 
A.                               : 

1.                            ? 

2. എന്തോന്ക്കയോണ ്സോമ്പിൾ ഡോറ്റോ ന്ശ്പോട്ടക്ഷന് നിയമങ്ങൾ 

B. ഔൃതയമോയ ബദൽ ന്തരന്െടുക്കുഔ: 

1. ഔസ്റ്റമർ ചഔോൺഫിഡന്ഷയോലിറ്റി എ�ത് തങ്ങളുന്ട ക്ലയനറ്ുഔന്ളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ രു 
_____________  ന്വളിന്െടു�രുന്ത� തതേമോണ.് 

a) ഔസ്റ്റമർ 

b) ഹൗസ് ഔീെിഘ് ചപഴ ്സൺ 

c)  ീവനക്കോരന് 

2. രഹസയോത്മഔതയുന്ട ലംഗനം രു ന്ശ്പോഷഷണലും രു ക്ലയനറ്ും തമ്മിലുള്ള ബ�ന്� 
ദുർബലമോക്കുഔയിെ (ശരി/ന്തറ്റ)് 
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ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി യസഷമഹതഭഔത ഭനഷഷഺറഹഔഔറ഼ും ഷഴഔഹയമതമ഼ടി നഺമഭും 
ഩഹറഺഔഔറ഼ും   
  

 ുഈഩബൃഔതഹഴഺന രി യസഷമഹതഭഔത എനനത യ഼ ഷഥഹഩനും ുഄററിഘഔഺറ  ഴമഔതഺ തഘഘല഼ടി 
ുആടഩഹട഼ഔഹയിഔഔ഼രഺങങ഼ലല ഴഺഴയഘഘല  യ഼ ഭഽനനഹും ഔഔശഺഔഔ ഩയഷത഼ത ുആടഩഹട഼ഔഹയിന രി ഷഭഭതഭഺററഹതിമൃ 
ഴമഔതഭഹമ നഺമഭ ഔഹയണഭഺററഹതിമൃ ഴിലഺഩഩിട഼തതയ഼തത എനന തതഴഭഹണ. ഭഺഔഔ യഹജമഘഘലഺറ഼ും 
നഺമഭഩയഺധഺഔഔ഼ലലഺറഹണ ുഇ ഔഹയമഘഘല . ഔൃയ ഩരീരര ഔഷരരഭയ  ഷഴഔഹയമത നടഩടഺഔയഭഘഘല഼ടി ഩയഹജമഭൃ 
ഩയഺധഺഔലൃ ഭഽറും ഏതിഘഔഺറ഼ും ഴമഔതഺമ഼ടി ഷഴഔഹയമതഹ നശടതതഺന 
ഷുംയഔശണും നറ ഔ഼നനതഺന഼ ഴീണടഺമ഼ലലതഹണ 
ുഈഩബൃഔതാ ഷഴഔഹയമതഹ നഺമഭഘഘല഼ും നഺമനതയണഘഘല഼ും.  
യസഷമഹതഭഔത ഔഹതത഼ഷഽഔശഺഔഔീണടത ഷ഼ഩയധഹനഭഹണ. ഔഹയണും ുഄഘഘീമരരും 
ുഄഷഴഷഥത ുഈണടഹഔഔ഼നനതഹണ യസഷമഹതഭഔതമ഼ടി റുംഗനും. യ഼ ഩയിഹപശണറ഼ും 
യ഼ ുആടഩഹട഼ഔഹയന഼ും തഭഭഺറ഼ലല ഴഺവഴഹഷതതി ദ഼യ ഫറഩഩിട഼തത഼ും ുഄത. 
ഷഹഭഩഺല : 
ഷഹഭഩഺല  ഡഹരരഹ ഷുംയഔശണ നഺമഭഘഘല   

4. ഡഹരരഹ ഷുംയഔശണ നഺമഭഘഘല  
4.1 ഩയഷത഼ത ഔഭഩനഺഔഔ ........ നറ ഔ഼നന ഴഺഴയഴ഼ും ഡഹരരമ഼ും ഏതഹമഹറ഼ും ുഇ ഔയഹരഺന രി ഩയഔടനതതഺനഹമഺ 
ഩയഷത഼ത ഔഭഩനഺ ഩയതമഔശഭഹമൃ ഩയൃഔശഭഹമൃ ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ഭഩൃല  ുഄത എഩഩൃള഼ും ......ന രി 
ുഈടഭഷഥതമഺറ  ുഈലലതഹമഺയഺഔഔ഼ും. ുഄത ഔഭഩനഺ എററഹ ഭഹധമഭഘഘലഺറ഼ും എററഹ ഡൃഔമ഼ഭിനരീശന഼ഔലഺറ഼ും 
ുഄഩയഔഹയും തഺയഺങങരഺമ഼ും ഴഺധും ഴമഔതഭഹമഺ ുഄടമഹലഩഩിട഼തത഼ഔമ഼ും യീകഩഩിട഼തത഼ഔമ഼ും ഴീണും. 
4.2 ഡഹരരമ഼ടീമ഼ും ഴഺഴയഘഘല഼ടീമ഼ും ുഅയ ജഴും ഷുംയഔശഺഔഔഹന഼ും ഏതിഘഔഺറ഼ും യ഻തഺമഺറ഼ലല ഴമതഺമഹനും, നശടും, 
ഔീട഼ഩഹട഼ഔല  ുഄററിഘഔഺറ  നവ഻ഔയണും എനനഺഴ തടമഹന഼ും ുഈങഺതഭഹമ ഭ഼ന ഔയ഼തറ഼ഔല  ഔഭഩനഺ ഔുഔഔൂലലണും. 
4.3 ഔഭഩനഺമൃട ുഇ ഔയഹയ  രദദഹഔഔഹന  ഩരമ഼നന ഗടടതതഺറ  ുഄഴയ  തഘഘല഼ടി എററഹ ഏജന ര഼ഭഹയൃട഼ും 
ുഈഩഔയഹര഼ഔഹയൃട഼ും ..... നറ ഔഺമ എററഹ ഴഺഴയഘഘല഼ും ഡഹരരമ഼ും .... നറ ഔഺമ ഴഺഴയഘഘല഼ടീമ഼ും ഡഹരരമ഼ടീമ഼ും 
ഏതിഘഔഺറ഼ും ബഹഖഘഘല഼ടി എററഹ ഩഔയഩഩ഼ഔല഼ും ഔഭഩനഺമ഼ടി ഷഺഷരരതതഺറ  നഺനന഼ും ഭഹഖനരരഺഔ ഡഹരരമഺറ  
നഺനന഼ും ഭഹമഔഔഹന  നഺയ ദദീവഺഔഔണും. 
4.4 ുആനഺ ഩരമ഼നനഴമഺറ  (ഔഹറഹഔഹറഘഘലഺറ  ബീദഖതഺ ങിമമ഼നനത഼ ഩൃറി) ുഄടഘഘഺമഺയഺഔഔ഼നന ഴമഴഷഥഔല഼ും 
നഺമഭഫഹധമതഔല഼ും എററഹ ഷഭമതത഼ും ജ഻ഴനഔഔഹയ ഩഹറഺഔഔ഼നന഼ണടിനന ുഈരഩഩഹഔഔഹന  ുഈങഺതഭഹമ 
നടഩഩഺറഹഔഔ഼നന഼ണടിനന഼ും ുഄത ഩഹറഺഔഔഹഭിനന഼ും ഔഭഩനഺ ഷഭഭതഺഔഔണും: 
1998-റി ഡഹരരഹ ഷുംയഔശണ നഺമഭും.  
1998-റി ടിറഺഔഭമഽണഺഔഔീശന  (ഡഹരരഹ ഷുംയഔശണഴ഼ും ഷഴഔഹയമതമ഼ും) (നീയഺടട഼ലല ഴഺഩണനും) നഺമഭഘഘല . 
2000-തതഺറി ഴഺദഽയ ഴഺറ ഩന ുഈഩബൃഔതാ ഷുംയഔശണ നഺമഭും.  
4.5 നഺനന നീടഺമ എററഹ ഴമഔതഺഖത ഡഹരരമ഼ും ുഇ ഔയഹരഺന രി റഔശമഘഘല ഔഔ഼ ഭഹതയഭഹമഺയഺഔഔണും 
ുഈഩമൃഖഺഔഔീണടത. .....ന രി ഷഭഭതും ുആററഹതി ഭരര യ഻തഺമഺറ  ഩയീഹഷഷ ങിമമ഼ഔമൃ ഴിലഺഩഩിട഼തത഼ഔമൃ 
ുഄയ഼ത.  
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ഭഹതഷയമും നഺരഞഞ ുഇ റൃഔതത ഏരരഴ഼ും ഭ഼ന  നഺയമഺറ  നഺറ ഔഔഹന  ഷഭമും 

ഩയഺഩഹറഺഔഔീണടത എഘഘനി എനന ുഄരഺഞഞഺയഺഔഔീണടത഼ണട  

 
യ഼ ദഺഴഷും നഺയ ഴസഺഔഔീണട ഔഹയമഘഘല ഔഔഹമഺ നഺഘഘല  ഴഺനഺമൃഖഺഔഔീണട ഷഭമും ഭഹനീജ 
ങിമമ഼നനതഺനിമഹണ ടുും ഭഹനീജഭിന ര എനന഼ ഩരമ഼നനത. യ഼ ദഺഴഷും നഺഘഘല  ങിമമഹന  ുഈദദീവഺങങ 
ഔഹയമഘഘലിററഹും നഺഘഘല  ഔാതമഭഹമഺ ങിമമ഼നന഼ഴിനനതഹണ ഭഺഔങങ ടുും ഭഹനീജഭിന ര 
ഴുദഖധമും.ഔാതമഷഭമതത എള഼നനീറ ഔഔറ , ുഅയൃഖമഔയഭഹമ ഩയതറ  ഔളഺഔഔറ , ഔറഹഷഺറൃ ജൃറഺഔഔൃ 
ഩൃഔറ  (ുഄററിഘഔഺറ  യണട഼ും!), ഴ഻ടടഺറ  ഩൃഔറ഼ും സൃ ഴയ ഔഔ ങിമമറ഼ും (ുഄററിഘഔഺറ  നഺഘഘല  ജൃറഺ 
ഔളഺഞഞ ഴ഻ടടഺറിതതഺ ങിമമ഼നന ജൃറഺഔല ), ഔാതമഭഹമ ഷഭമതത ുഈരഘഘഹന  ഩൃഔറ , ുഄഩഩൃളീ ുഄട഼തത 
ദഺഴഷും യഹഴഺറി ഩതഺഴ ഷഭമതത നഺഘഘല ഔഔ എള഼നനീറഔഔഹന  ഔളഺമഽ, ത഼ടഘഘഺഴമഹണ ുആതഺന ുഈദഹസയണഘഘല . 

നഺഘഘലി ഭഹനീജ ങിമമ഼നനതഹണ മഥഹയ തഥതതഺറ  ടുും ഭഹനീജഭിന ര. ഔഽട഼തറ  ങഺടടഹമൃടിമ഼ും വയദധമൃടിമ഼ും 
ഩയഴയ തതഺഔഹന഼ും ഷഭമതതി നഺഘഘല഼ടി ഭഺഔങങ നീടടഭഹഔഔഹന഼ും ുഈലല ഩയതഺഫദധതമഹണ ുആത. 

ജഹഖയത, ുഄങങടഔഔും, ഔാതമനഺശഠ എനനഺഘഘനിമ഼ലല ഭഽനന ഷ഼ഩയധഹന ഔഹയമഘഘലഹണ 
ഭഺഔങങ ടുും ഭഹനീജഭിനരഺന രി ുഅമ഼ധഘഘല . 

നഺഘഘലഽടി ഷഭമതതി ഔാതമഭഹമഺ ഴഺനഺമൃഖഺഔഔഹന഼ും ഷജ഻ഴഭഹമഺതത഻യഹന഼ും 
ഷസഹമഔഭഹമ ഔഹയമഘഘലഹണ ങ഼ഴടി ഔൂട഼ഔഔ഼നനത: 

 യ഼ ഩദധതഺമഺറ  ുഈരങങ഼ നഺറ ഔഔ഼ഔ 

ുഅഷഽതയണും ങിമമ഼ഭഩൃല , ുഄത എററഹ യ഻തഺമഺറ഼ും ഩഹറഺഔഔ഼നന഼ണടിനന നഺഘഘല  
ുഈരഩഩഹഔഔണും. 

  ങിമമീണട ഔഹയമഘഘല഼ടി യ഼ ഩടടഺഔ ഩയഺഩഹറഺഔഔ഼ഔ 

ങിമമീണട ഔഹയമഘഘല഼ടി യ഼ ഩടടഺഔ തമഹരഹഔഔഺ ുഄത വ഻റഭഹഔഔ഼ഔമ഼ും ത഼ടയ ങങമഹമഺ 
ഔഹറഺഔഭഹഔഔ഼ഔമ഼ും ങിമമ഼ഔ. ുഄടഺമനതയഭഹമഺ ങിമമീണടത഼ും ുഄററഹതതത഼ഭഹമ 
ഔഹയമഘഘല  ുഈല ഩഩിട഼തത഼ഔ. ുഄഩഩൃളീ നഺഘഘല  നന഼ും ഭരഔഔഹതഺയഺഔഔ഼ഔമ഼ലല഼ 
ുഄററിഘഔഺറ  നഺഘഘല഼ടി വയദധമഺറഩിടഹതി ഩൃഔഹതഺയഺഔഔ഼ഔമ഼ലലഽ. ുഇ ഩടടഺഔ 
നഺഘഘല഼ടി ഔുഴവും എഩഩൃള഼ും ഷഽഔശഺഔഔ഼ഔ. ുഄത഼ഩൃറി തനനി, നഺവങഺത ുഅഔശന  
ഩൃമഺന ര഼ഔലഺറ  നഺഘഘല഼ടി ഩയീഹജഔട഼ഔല഼ും ുഄഷുനഭിന ര഼ഔല഼ും ങിമത഼ ത഻യഔഔണും. 
 

অধ্যায় - ৪ 
 

ഷഭമ ഩയഺഩഹറനം എനന് ആവമം 

Chapter - 4 

12



 
 

Customer Care Executive     
 

 
 

26 
 

 
 

   ഒയൃനനഺന഼ും ഷഭമും ഩയതമീഔും ഩയതമീഔും ഭഹരരഺഴമഔഔ഼ഔ. 

ഒയൃ ഩയഴയ തതനതതഺന഼ും ഔാതമഭഹമ ഷഭമഴ഼ും ുഄത ഩഽയ തതഺമഹഔഔീണട 
ത഻മതഺമ഼ും ങഺടടഩഩിട഼തത഼ഔ. ഏത ഔയഭതതഺറഹണ നഺഘഘല  ുഇ ഩയഴയ തതഺഔല  
ങിമമ഼നനത എനനതൂനന഼ും ഔഹയമഭഹഔഔീണട. ുആഴമഺറ  ങഺറ ഔഹയമഘഘല  ളഺഴ഼ 
ഷഭമഘഘലഺറഹമഺയഺഔഔ഼ും ുഄഩയത഻ഔശഺതഭഹമഺ നഺഘഘല ഔഔ ങഺറഩഩൃല  ങിമത഼ 
ത഻യ ഔഔഹന  ഔളഺമ഼ഔ. ുഈദഹസയണതതഺന, യ഼ ഔൃണ പരന ഷ ഔൃല  ത഼ടഘഘഹനഹമഺ 
നഺഘഘല  ഒപ഻ഷഺറ  ഔഹതതഺയഺഔഔ഼നന ഷഭമും ഴഺഴയഘഘല  നഺഘഘല ഔഔ 
ുആന രയ നിരരഺറ  ഖഴീശണും ങിമമഹും. 

 യ഼ ഔഹയമും ഩഽയ തത഻ഔയഺഔഔഹന  ുഄനതഺഭ ഷഭമും നഺവങമഺഔഔ഼ഔ 

 ഡിഡറുന഼ഔലിഔഔ഼രഺങങ഼ും ുഄത ഩഽയ തത഻ഔയഺഔഔീണടതഺനിഔഔ഼രഺങങ഼ും 
മഹഥഹയതഥമഫൃധും ുഈണടഹമഺയഺഔഔ഼ഔ. ുഄന഼ഴദഺഔഔഩഩിടടഺടട഼ലല ഔാതമ 
ഷഭമതത ഏത ദെതമഴ഼ും ഩഽയ തതഺമഹഔഔഹന  ഔളഺമ഼ഭിനനത മഹഥഹയതഥമഭഹണ. 
ഩീഩഩയ ഴയഔഔ഼ഔല  നഺഘഘല ഔഔ എതയ ഩിടടിനന ങിമമഹന  ഔളഺമ഼ഭിനന഼ും, 
ുഄഷുനഭിന ര഼ഔല  ഡിറഺഖീരര ങിമമഹഭിനന഼ും നഺഘഘല഼ടി ുഄഴധഺഔഔഹറതതഺന഼ 
തൂടട തറീ ദഺഴഷും ത഻യ഼ഭഹനഘഘലിട഼ഔഔഹഭിനന എഩഩൃളിഘഔഺറ഼ും 
വയദധഺങങഺടട഼ണടൃ? നഭഭല  ഷഭഭയ ദദതതഺറഹമഺയഺഔഔ഼ഭഩൃല  നഭഭഔഔ യ഼ഩഹട 

ങിമമഹന  ഩയീയണ ുഈണടഹഔ഼ും, ഩഔശീ ഭഹനഷഺഔ ഷഭഭയദദും ഔ഼രങങ ഴ഻ണട഼ഴഺങഹയതതൃടി ഔഽട഼തറ  
ഩയിഹപശണറഹമഺ ഩയഴയ തതന ഩദധതഺ നടഩഩഺറഹഔഔ഼ഔമ഼ും ുഄതഺറ  ുഈരങങ഼ നഺറ ഔഔ഼ഔമ഼ും ങിമമ഼ഔ. 

  ഷഭമും ഩഹളഹഔഔഹതഺയഺഔഔ഼ഔ. 

ഷഭമും ഩഹളഹഔഔ഼നന ഩൂത഼ഴഹമ ഔഹയമഘഘല: ടുും ഭഹനീജ
ഭിനരഺറ നഺഘഘല ഭഺഔഴ഼രരതഹമഺയഺഔഔഹന, ഏതൂഔഔിമഹണ ഷഭമും 
ഩഹളഹഔഔ഼നനതിനന തഺയഺങങരഺമഹന നഺഘഘല ഔഔ ഔളഺമീണടത ഷ഼ഩയധഹനഭഹണ. 
ഭൃവഭഹമ ുഅഷഽതയണഭഹണ നഺഘഘല഼ടി ഷഭമും ുഅദമും ഩഹളഹഔഔ഼നനത. ുഅഷഽതയണും 
ഭൃവഭഹമഹറ  ുഄത നഺഘഘല഼ടി ഷഭമും ഭഹതയഭററ, നഺഘഘല഼ടി റഔശമും 
ഔുഴയഺഔഔഹന഼ലല വീശഺമീമ഼ും ഩയതഺഔഽറഭഹമഺ ഫഹധഺഔഔ഼ും.  
എററഹും രരമടഺഔഔ ങിമമഹന  വയഭഺഔഔ഼നനതഹണ ഭരരൂയ഼ ഩയവനും. 
നഺഘഘലിഔഔൂണട ഔുഔഹയമും ങിമമഹന  ഔളഺമ഼നനതഺനീഔഔഹല  ങിമമഹന  വയഭഺഔഔ഼നനത ഭഹനഷഺഔ 
ഩഺയഺഭ഼ര഼ഔഔതതഺന഼ും ഩയഹജമതതഺന഼ും ഭരര നഺയഴധഺ ഩയവനഘഘല ഔഔ഼ും ഴളഺമൂയ഼ഔഔ഼ും. 
യ഼ ഖയഽഩഩഺറ  ജൃറഺ ങിമമ഼ഭഩൃല  ഡിറഺഖീരര ങിമമീണടത ഷ഼ഩയധഹനഭഹണ. ഔഹയമഔശഭഭഹമഺ 
ങിമതഺററിഘഔഺറ  ുഄത ഷഭമും ഩഹളഹഔഔറഹഔ഼ും. 

ുഄട഼ഔഔ഼ും ങഺടടമ഼ും ുആററഹതതതഹണ ടുും ഭഹനീജഭിനരഺന രി ഭരരൂയ഼ ഔൂറമഹലഺ. ുഄട഼ഔഔ഼ും ങഺടടമ഼ും 
ുആററിഘഔഺറ  ഡിഡറുന഼ഔല  ഩഽയ തതഺമഹഔഔഹന  ുഄഴയ ഔഔ ഔളഺഞഞിനനഺയഺഔഔഺററ. ുഄററിഘഔഺറ  
ഏതിഘഔഺറ഼ും ഔഹയമും ങിമമഹന  ഴഺടട഼ഩൃഔ഼ും. 

ACHT / AHT
Average call handling time or Average handling time എനനത യ഼ ടയഹന ഷഹഔശന രി വയഹവയഺ ദുയഗമഭഹണ, 
ുഈഩബൃഔതഹഴ ഔൃല  ങിമത ഷഭമഴ഼ും സൃല ഡ  ങിമതഺടട഼ണടിഘഔഺറ  ുഅ ഷഭമഴ഼ും ടൃഔ ടുഭ഼ും, ുഅ 
ടയഹന ഷഹഔശന  പൃലൃ ങിമമഹന  ഫനധഩഩിടട ദെതമഘഘല ഔഔ഼ും ഴീണടഺഴനന ഷഭമഭഹണ ുആത. 

CCE നഺവങഺത ഩയഺധഺഔഔ഼ലലഺറ  ുഈഩബൃഔതഹഴഺനൃട ഷുംഷഹയഺഔഔഹന  ങിറഴളഺങങ ഭഺനഺടട഼ഔല഼ടി ഭൂതതും 
എണണതതഺറ  ഷനത഼റഺതഹഴഷഥ ഩഹറഺഔഔീണടത഼ണട. 
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ഭഹതഷയമും നഺരഞഞ ുഇ റൃഔതത ഏരരഴ഼ും ഭ഼ന  നഺയമഺറ  നഺറ ഔഔഹന  ഷഭമും 

ഩയഺഩഹറഺഔഔീണടത എഘഘനി എനന ുഄരഺഞഞഺയഺഔഔീണടത഼ണട  

 
യ഼ ദഺഴഷും നഺയ ഴസഺഔഔീണട ഔഹയമഘഘല ഔഔഹമഺ നഺഘഘല  ഴഺനഺമൃഖഺഔഔീണട ഷഭമും ഭഹനീജ 
ങിമമ഼നനതഺനിമഹണ ടുും ഭഹനീജഭിന ര എനന഼ ഩരമ഼നനത. യ഼ ദഺഴഷും നഺഘഘല  ങിമമഹന  ുഈദദീവഺങങ 
ഔഹയമഘഘലിററഹും നഺഘഘല  ഔാതമഭഹമഺ ങിമമ഼നന഼ഴിനനതഹണ ഭഺഔങങ ടുും ഭഹനീജഭിന ര 
ഴുദഖധമും.ഔാതമഷഭമതത എള഼നനീറ ഔഔറ , ുഅയൃഖമഔയഭഹമ ഩയതറ  ഔളഺഔഔറ , ഔറഹഷഺറൃ ജൃറഺഔഔൃ 
ഩൃഔറ  (ുഄററിഘഔഺറ  യണട഼ും!), ഴ഻ടടഺറ  ഩൃഔറ഼ും സൃ ഴയ ഔഔ ങിമമറ഼ും (ുഄററിഘഔഺറ  നഺഘഘല  ജൃറഺ 
ഔളഺഞഞ ഴ഻ടടഺറിതതഺ ങിമമ഼നന ജൃറഺഔല ), ഔാതമഭഹമ ഷഭമതത ുഈരഘഘഹന  ഩൃഔറ , ുഄഩഩൃളീ ുഄട഼തത 
ദഺഴഷും യഹഴഺറി ഩതഺഴ ഷഭമതത നഺഘഘല ഔഔ എള഼നനീറഔഔഹന  ഔളഺമഽ, ത഼ടഘഘഺഴമഹണ ുആതഺന ുഈദഹസയണഘഘല . 

നഺഘഘലി ഭഹനീജ ങിമമ഼നനതഹണ മഥഹയ തഥതതഺറ  ടുും ഭഹനീജഭിന ര. ഔഽട഼തറ  ങഺടടഹമൃടിമ഼ും വയദധമൃടിമ഼ും 
ഩയഴയ തതഺഔഹന഼ും ഷഭമതതി നഺഘഘല഼ടി ഭഺഔങങ നീടടഭഹഔഔഹന഼ും ുഈലല ഩയതഺഫദധതമഹണ ുആത. 

ജഹഖയത, ുഄങങടഔഔും, ഔാതമനഺശഠ എനനഺഘഘനിമ഼ലല ഭഽനന ഷ഼ഩയധഹന ഔഹയമഘഘലഹണ 
ഭഺഔങങ ടുും ഭഹനീജഭിനരഺന രി ുഅമ഼ധഘഘല . 

നഺഘഘലഽടി ഷഭമതതി ഔാതമഭഹമഺ ഴഺനഺമൃഖഺഔഔഹന഼ും ഷജ഻ഴഭഹമഺതത഻യഹന഼ും 
ഷസഹമഔഭഹമ ഔഹയമഘഘലഹണ ങ഼ഴടി ഔൂട഼ഔഔ഼നനത: 

 യ഼ ഩദധതഺമഺറ  ുഈരങങ഼ നഺറ ഔഔ഼ഔ 

ുഅഷഽതയണും ങിമമ഼ഭഩൃല , ുഄത എററഹ യ഻തഺമഺറ഼ും ഩഹറഺഔഔ഼നന഼ണടിനന നഺഘഘല  
ുഈരഩഩഹഔഔണും. 

  ങിമമീണട ഔഹയമഘഘല഼ടി യ഼ ഩടടഺഔ ഩയഺഩഹറഺഔഔ഼ഔ 

ങിമമീണട ഔഹയമഘഘല഼ടി യ഼ ഩടടഺഔ തമഹരഹഔഔഺ ുഄത വ഻റഭഹഔഔ഼ഔമ഼ും ത഼ടയ ങങമഹമഺ 
ഔഹറഺഔഭഹഔഔ഼ഔമ഼ും ങിമമ഼ഔ. ുഄടഺമനതയഭഹമഺ ങിമമീണടത഼ും ുഄററഹതതത഼ഭഹമ 
ഔഹയമഘഘല  ുഈല ഩഩിട഼തത഼ഔ. ുഄഩഩൃളീ നഺഘഘല  നന഼ും ഭരഔഔഹതഺയഺഔഔ഼ഔമ഼ലല഼ 
ുഄററിഘഔഺറ  നഺഘഘല഼ടി വയദധമഺറഩിടഹതി ഩൃഔഹതഺയഺഔഔ഼ഔമ഼ലലഽ. ുഇ ഩടടഺഔ 
നഺഘഘല഼ടി ഔുഴവും എഩഩൃള഼ും ഷഽഔശഺഔഔ഼ഔ. ുഄത഼ഩൃറി തനനി, നഺവങഺത ുഅഔശന  
ഩൃമഺന ര഼ഔലഺറ  നഺഘഘല഼ടി ഩയീഹജഔട഼ഔല഼ും ുഄഷുനഭിന ര഼ഔല഼ും ങിമത഼ ത഻യഔഔണും. 
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ഔൃല഼ഔല , നൂടടീശന഼ഔല , ടഹഖഺഘ എനനഺഴമിററഹും ങീയ നനതഹഴ഼ും ുആത.   

യ഼ CCE ജൃറഺ ങിമമ഼നന നടഩടഺഔയഭതതി ുഅവയമഺങങ഼ലലതഹണ AHT. 

Eg. ുഈദഹ.30 ഭ഼തറ  45 ഴയി ഭഺനഺടട ുഅഔഹും ുആന ഫൄണട ടിഔനഺഔഔറ  ഩയീഹഷഷഺന഼ ഴീണടഺമ഼ലല AHT. 

5 ഭ഼തറ  7 ഴയി ഭഺനഺടട ുഅഔഹും ുആന ഫൄണട ടിറഺഔൃും ഩയീഹഷഷഺന഼ ഴീണടഺമ഼ലല AHT. 

10 ഭ഼തറ  13 ഭഺനഺടട ഴയി ുഅഔഹും ഓടടഫെണട ടിറഺഭഹയഔഔരരഺഘഘഺന഼ ഴീണടഺമ഼ലല AHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

റലഺതഭഹമ ങഺറ ങ഼ഴട഼ഔ ഩഹറഺങങ഼ ഔൂണട, എഘഘനി ഷഭമും ഩഹറഺഔഔഹഭിനന഼ും 
ഭരര഼ലലഴയ഼ടീതഺ നഺനന഼ും എഘഘനി ഭ഼നഺയമഺ എതതഭിനന഼ും ഷഺ ഷഺ ുആ 
ുഄരഺഞഞഺയഺഔഔണും. 

 

      : 
A. ഇനി പറയു� ചങോദയങ്ങൾക്്ക ഉ�രം നൽഔുഔ: 

1. സമയ പരിപോലനം എതു ന്ഔോണ്ടോണ ്നമുക്്ക ആവശയമോയി വരു�ത?് 

2. സമയ പരിപോലന�ിൽ ഏറ്റവും സുശ്പധോനമോയ 3 ടൂളുഔൾ ഏന്തോന്ക്കയോണ?്  

3. നിങ്ങളുന്ട കദനംദിന ജീവിത�ിൽ നിങ്ങൾക്്ക സമയം പരിപോലിക്കോന് ഔഴിയു�ുചണ്ടോ? 
അത് എങ്ങന്നയോണ് നിങ്ങൾ ന്ങ�ു�ത?് 

4. എതോണ് എഎച്ച്ടി? എതിന ്ആശ്ശയിച്ചോയിരിക്കണം എഎച്്ചടി? 

5. എങ്ങന്നയോണ ്സിസിഇ എഎച്ച്ടി ഔുറയ് ചക്കണ്ടത?് 
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B. വയഺ ുഈതതയും തിയഞഞിട഼ഔഔ഼ഔ 

1. ഭഺഔങങ ഷഭമ ഩയഺഩഹറനതതഺന഼ലല ഏരരഴ഼ും ഷ഼ഩയധഹനഭഹമ ടഽല഼ഔൽ _____________, ുഄങങടഔഔും, 
ഔാതമനഺശഠ എനനഺഴമഹണ 

a) ുഅഷഽതയണും 
b) ുഅയൃഖമും 
c) ഩയതഺഫദധത 

d) സഹജൽ 

2. ങിമമീണട ഔഹയമഘഘല഼ടി യ഼ ഩടടഺഔ ഩയഹധഹനമതതഺന ുഄററിഘഔഺൽ ുഄതമഹഴവമതതഺന 
ുഄന഼ഷാതഭഹമഺ ദെതമഘഘൽ രഹഘഔ ങിമമഹൽ ഷസഹമഺഔഔ഼ും (വയഺ/തിരര)  

3. നഺഘഘല഼ടി ഷഭമും ഩഹളഹഔഔ഼നന ുഅദമ ഔഹയമും ഭൃവും _____________  

a) ുഅഷഽതയണും 

b) ഷുംഗഹടനും 

c) ത഻യ഼ഭഹനും 

d) ഔിടടഺടും 

C. ുഄട഼തത ദഺഴഷതതി നഺഘഘല഼ടി ഩദധതഺഔൽഔഔ ുഄന഼ഷയഺങങ ങിമമീണട ഔഹയമഘഘല഼ടി യ഼ ഩടടഺഔ 
തമഹരഹഔഔ഼ഔ 
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ഔൃല഼ഔല , നൂടടീശന഼ഔല , ടഹഖഺഘ എനനഺഴമിററഹും ങീയ നനതഹഴ഼ും ുആത.   

യ഼ CCE ജൃറഺ ങിമമ഼നന നടഩടഺഔയഭതതി ുഅവയമഺങങ഼ലലതഹണ AHT. 

Eg. ുഈദഹ.30 ഭ഼തറ  45 ഴയി ഭഺനഺടട ുഅഔഹും ുആന ഫൄണട ടിഔനഺഔഔറ  ഩയീഹഷഷഺന഼ ഴീണടഺമ഼ലല AHT. 

5 ഭ഼തറ  7 ഴയി ഭഺനഺടട ുഅഔഹും ുആന ഫൄണട ടിറഺഔൃും ഩയീഹഷഷഺന഼ ഴീണടഺമ഼ലല AHT. 

10 ഭ഼തറ  13 ഭഺനഺടട ഴയി ുഅഔഹും ഓടടഫെണട ടിറഺഭഹയഔഔരരഺഘഘഺന഼ ഴീണടഺമ഼ലല AHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

റലഺതഭഹമ ങഺറ ങ഼ഴട഼ഔ ഩഹറഺങങ഼ ഔൂണട, എഘഘനി ഷഭമും ഩഹറഺഔഔഹഭിനന഼ും 
ഭരര഼ലലഴയ഼ടീതഺ നഺനന഼ും എഘഘനി ഭ഼നഺയമഺ എതതഭിനന഼ും ഷഺ ഷഺ ുആ 
ുഄരഺഞഞഺയഺഔഔണും. 

 

      : 
A. ഇനി പറയു� ചങോദയങ്ങൾക്്ക ഉ�രം നൽഔുഔ: 

1. സമയ പരിപോലനം എതു ന്ഔോണ്ടോണ ്നമുക്്ക ആവശയമോയി വരു�ത?് 

2. സമയ പരിപോലന�ിൽ ഏറ്റവും സുശ്പധോനമോയ 3 ടൂളുഔൾ ഏന്തോന്ക്കയോണ?്  

3. നിങ്ങളുന്ട കദനംദിന ജീവിത�ിൽ നിങ്ങൾക്്ക സമയം പരിപോലിക്കോന് ഔഴിയു�ുചണ്ടോ? 
അത് എങ്ങന്നയോണ് നിങ്ങൾ ന്ങ�ു�ത?് 

4. എതോണ് എഎച്ച്ടി? എതിന ്ആശ്ശയിച്ചോയിരിക്കണം എഎച്ചട്ി? 

5. എങ്ങന്നയോണ ്സിസിഇ എഎച്ച്ടി ഔുറയ് ചക്കണ്ടത?് 
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പൃണഺറഽടി ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ഭഹമഺ ഷുംഷഹയഺഔഔ഼ഭഩൃൽ ടിറഺപൃൽ ഭയമഹദമ഼ും ുഈഩങഹയഴ഼ും 
ുഄരഺഞഞഺയഺഔഔണും 

ുഅഔഔഹ ഭരര഼ലലഴയി ഴഺലഺഔഔ഼ഭഩൃള഼ും ഭരര഼ലലഴയഺ നഺനന ഔൃല഼ഔ റബഺഔഔ഼ഭഩൃള഼ും 
ഫഹധഔഭഹമ നഺമഭഘഘലഹണ ടിറഺപൃ ഭയമഹദ. ഴമതമഷത ങ഼രര഼ഩഹട഼ഔലഺ ഴലയി 
നീയഺമ ഴമതമഷതമ഼ലല നഺമഭഘഘ ുഈണട. ഴമഔതഺഩയഭഹമഺ ഔൃല഼ഔ ങിമമ഼നനത഼ും 
ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼നനത഼ും ഫഺഷഺനഷ ഔൃല഼ഔ ങിമമ഼നനത഼ും 

ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼നനത഼ും തഭഭഺ ഴമതമഹഷഭ഼ണട. ുഇ നഺമഭഘഘലഺ തനനി ഴമതമഷതതഔ 
ുഈണട, ഩയതമീഔഺങങ഼ും ഫഺഷഺനഷ ഔൃല഼ഔ നഺഴസഺഔഔ഼ഭഩൃ. ുആതതയും ങ഼രര഼ഩഹടഺ 
ഔഭഩനഺഔ ഴഺലഺഔഔ഼നനഴയഺ നഺനനൃ ുഄററിഘഔഺ ഔൃ ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼നനഴയഺ 
നഺനനൃ ങഺറ ഔഹയമഘഘ ഔീഔഔഹ ുഅഖയസഺഔഔ഼നന഼ണടഹഔ഼ും. 

പൃണഺറ ഴഺലഺഔഔറ 

 ുഅല ഔഔഹയൃട ഭ഼കതതൃട഼ ഭ഼കും നൃഔഔഺ ഷുംഷഹയഺഔഔ഼നനത഼ ഩൃറി പൃണഺറ  ഷുംഷഹയഺഔഔ഼ഭഩൃള഼ും 
ഭയമഹദ ഷ഼ഩയധഹനഭഹണ. യഹഴഺറി 8 ഭണഺഔഔ഼ ഭ഼ഭഩ഼ും യഹതയഺ 9 ഭണഺഔഔ഼ വീശഴ഼ും ഩൂത഼ഴഺറ  പൃണ  
ഔൃല഼ഔല  ങിമമയ഼ത. ബഔശണ ഷഭമഴ഼ും ളഺഴഹഔഔ഼ഔ. 

 യഹല ഔഔ എതയ തഴണ ഡമറ  ങിമത഼ഴിനനതഺനിഔഔ഼രഺങങ എഩഩൃള഼ും ഫൃധമഭ഼ണടഹമഺയഺഔഔണും. 
ുഅയിമിഘഔഺറ഼ും ുഄനഹഴവമഭഹമഺ വറമും ങിമമ഼നനത ുആതഺറഽടി ളഺഴഹഔഔഹും. തിരരഹമ നഭഩയഺറീഔഔഹണ 
നഺഘഘല഼ടി ഔൃല  എതതഺഩഩിട഼നനതിഘഔഺറ , 'ഔശഭഺഔഔണും, നഭഩയ തിരരഺഩഩൃമഺ'' എനന പൃണ  
ഴമഔഔ഼ും ഭ഼ഭഩ ഩരമീണടത ഷ഼ഩയധഹനഭഹണ. 

 ുഅയിഘഔഺറ഼ും പൃണഺറ  ഭര഼ഩടഺ ഩരഞഞഹറ , ഴഺലഺങങമഹല  തഘഘല഼ടി ഩീയ 
നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺ ങൃദഺഔഔ഼ും ഭ഼ഭഩ ഩരമണും.  

 ടിറഺപൃണഺറഽടി നഺഘഘല  ഷുംഷഹയഺഔഔ഼ഭഩൃല , നഺഘഘല഼ടി വഫദ 
ഭീനഭമിഔഔ഼രഺങങ ഒയഔഔ഼ഔ. 

 ഴമഔതഭഹമ഼ും ഷുംഔശഺഩതഭഹമ഼ും ഔഹയമഘഘല  ഩരമ഼ഔ 

 യ഼ ഷുംബഹശണും ുഄഴഷഹനഺഩഩഺങങ നഺഘഘല  പൃണ  ഴഺങഛീദഺഔഔ഼ഭഩൃല  ുഄത ഷെഭമഭഹമഺ ങിമമണും. 
പൃണ  തഹളി ഴമഔഔ഼ഭഩൃള഼ും ഷെഭമഭഹമഺ ങിമമണും. രഺഷ഻ഴയ  ടഩഩീ എനന വഫദതതൃടി തഹളി 
ഴമഔഔയ഼ത. ഭരരീതതറമഔഔറ഼ലല ഴമഔതഺമ഼ടി പൃണ  ുഄഩഩൃള഼ും ഔഹതഺറ  തനനിമഹമഺയഺഔഔ഼ും. 
ുഄഩയത഻ഔശഺതഭഹമഺ ഩിടടിനന഼ലല ുഈരങങ വഫദും ഴീദനഺഩഩഺഔഔ഼നനത഼ും ുഄത഼ഩൃറി തനനി 
ഭയമഹദമഺററഹതതത഼ഭഹണ. 

പൃണഺറ ഭര഼ഩടഺ ഩരമറ 

 'സറൃ' എനനഹണ യ഼ ടിറഺപൃണഺന ഭര഼ഩടഺ ഩരമീണട ഔാതമഭഹമ യ഻തഺ. 'മിഷ' എനനത നഺയ ഭഭയമഹദമ഼ും 
ുഄറ ഩും ഩയ഼ശഴ഼ഭഹണ, എനനഹറ  'ുആത ുആനനമഹല഼ടി ഴ഻ട'' എനനത഼ും ുആത 'ുആനനമഹല഼ടി ബഹയമമഹണ 
ഷുംഷഹയഺഔഔ഼നനത' എനനത഼ും ുഄറ ഩും ുഄഴമഔതഭഹണ.ുഄതഺനഹറ  'സറൃ' എനനതഹണ പൃണഺറ  ഭര഼ഩടഺ 
ഩരമഹന  ഏരരഴ഼ും ുഈങഺതഭഹമ ഭഹയ ഖും. 

 

അഭിലഷണീയവുും അനഭിലഷണീയവുമായ 
ആശയവിനിമയങ്ങ  
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 ജൃറഺ ഷഭമതത ുഅയിഘഔഺറ഼ും ഷഽഩഩയ ഴുഷരു ഴഺലഺഔഔ഼ഔമഹണിഘഔഺറ , 'വയ഻ ഫയെണഺനൃട എനഺഔഔ 
ഷുംഷഹയഺഔഔഹഭൃ, ഩറ഻ഷ?' എനന ങൃദഺങങഹറ  ഔൃലഺന ഭര഼ഩടഺ ഩരമ഼നന 
ഴമഔതഺ 'യ഼ നഺഭഺശും, ഩറ഻ഷ' എനന഼ ഩരമണും. വയ഻ ഫയഴെണഺന പൃണഺറ  
ഴയഹന  ഔളഺമ഼നനഺററിഘഔഺറ , ഔാതമഭഹമ ഭര഼ഩടഺ 'വയ഻ ഫയെണഺന ുആഩഩൃല  
പൃണഺറ  ഴയഹന  ഔളഺമഺററ. തഹഘഔല഼ടി ഩീയ഼ ഩരമഹഭൃ? ഔളഺമ഼നനത഼ും ഴീഖും 
ുഄഴയ  നഺഘഘലി തഺയഺങങ഼ ഴഺലഺഔഔ഼ും' എനനതമഺയഺഔഔണും ഔാതമഭഹമ ഭര഼ഩടഺ. 

 യ഼ ഷുംബഹശണും ുഄഴഷഹനഺഩഩഺങങ നഺഘഘല  പൃണ  തഹഷീഔഔ഼ 
ഔൂണട഼ഩൃഔ഼ഭഩൃ ുഄത ഷെഭമഭഹമഺ ങിമമണും. പൃണ  തഹളി 
ഴമഔഔ഼ഭഩൃള഼ും ഷെഭമഭഹമഺ ങിമമണും. രഺഷ഻ഴയ  ടഩഩീ എനന 
വഫദതതൃടി തഹളി ഴമഔഔയ഼ത. ഭരരീതതറമഔഔറ഼ലല ഴമഔതഺമ഼ടി പൃണ  
ുഄഩഩൃള഼ും ഔഹതഺറ  തനനിമഹമഺയഺഔഔ഼ും. ുഄഩയത഻ഔശഺതഭഹമഺ ഩിടടിനന഼ലല ുഈരങങ വഫദും 
ഴീദനഺഩഩഺഔഔ഼നനത഼ും ുഄത഼ഩൃറി തനനി ഭയമഹദമഺററഹതതത഼ഭഹണ. 

ഩൂത഼ഴഹമ ടിറഺപൃണ  ഭയമഹദഔല : 

  നഭഩയ ഔാതമഭഹണൃ എനന ുഈരഩഩഹഔഔ഼ഔ. ുഄഩഩൃളീ ുഄഩയഺങതയി വറമഩഩിട഼തത഼നന ുഄഩഔടും 
ളഺഴഹഔഔഹന  ഔളഺമഽ  

 തഺയഺഔഔ഼ലലഴയൃട ഷുംഷഹയഺഔഔ഼ഭഩൃല  നഺഘഘല഼ടി ഷുംബഹശണും 
ഔളഺമ഼നനത഼ും സയഷഴഭഹണിനന ുഈരഩഩഹഔഔ഼ഔ  

 നഺഘഘല഼ടി ഔൃലഺന ഷഭമും നഺവങഺമഺഔഔ഼ഔ. ുഄഩഩൃളീ നഺഘഘല  
ഴഺലഺഔഔ഼നന ഴമഔതഺഔലഽടി ജൃറഺ ശിഡമഽലഺന ുഄത 
തടഷഷഭഹഔഹതഺയഺഔഔ഼ഔമ഼ലലഽ  

 ഒപ഻ഷ ഷഭമും ുഄഴഷഹനഺഔഔ഼ും ഭ഼ഭഩ഼ തനനി ഫഺഷഺനഷ ഔൃല഼ഔല  നഺയ ഴസഺഔഔ഼ഔ  

 യ഼ തിരരഹമ നഭഩയ ഡമറ  ങിമത഼ ഩൃമിഘഔഺറ , 'ഔശഭഺഔഔണും, നഭഩയ തിരരഺഩഩൃമഺ'' എനന഼ ഩരമണും. 

നഺഘഘല  ഡമറ  ങിമത നഭഩയ ഩിടടിനന ഭര഼ഩടഺ ഩരമ഼നനഺററിഘഔഺറ , ുഄദദീസും ുഄററിഘഔഺറ  ുഄഴയ  ങിമത 
ത഻യ഼നനത഼ ഴയി ഔഹതതഺയഺഔഔ഼ഔ. ഔഹതതഺയഺഩഩഺന഼ വീശും ഴനന഼ നൃഔഔ഼ഭഩൃല  ഴഺലഺങങമഹല  പൃണ  ഴങങ഼ 
ഩൃമഺ എനന഼ ഔണടഹറ  ുഅയ ഔഔ഼ും ുഄറൃഷയഭഹഔ഼ും. 

ഫഺഷഺനഷ ടിറഺപൃണ  ഭയമഹദമ഼ും നഺയഴധഺ ഴളഺഔലഺറ  ഴ഻ടടഺറി പൃണഺന഼ും രഺഷഩശന഼ും ഷഭഹനും 
തനനിമഹണ. ഭയമഹദ ഩഹറഺഔഔ഼നനത ഫഺഷഺനഷഺറ  ഔഽട഼തറ  നഺഔശഺഩതഭഹമതഺനഹറ  ഭൃവും പൃണ  ഩിയ഼ഭഹരരും 
ഫഺഷഺനഷ ഩയവഷതഺമഺറ  ഩയതഺഔഽറ പറഘഘല  ുഈണടഹഔഔ഼ും. ഫഺഷഺനഷ ഔഹയമതതഺനററഹതി ഴഺലഺഔഔ഼നനത഼ും 
യ഼ ഩീളഷണറ  ഔൃലഺന഼ ഷഭഹനും തനനിമഹണ. യ഼ ുഅവുംഷമൃടിമഹമഺയഺഔഔണും ഩയഷത഼ത ഴമഔതഺ 
ത഼ടഘഘീണടത, എനനഺടട ഷഴമും ഩയഺങമഩഩിട഼തത഼ഔമ഼ും തൂളഺറ ദഹതഹഴഺനി ഩയഺങമഩഩിട഼തത഼ഔമ഼ും ഴീണും. 
ുആതഺന഼ വീശും ഷുംഔശഺഩതഭഹമ ഩയഷതഹഴനമഺറഽടിമൃ ുഄബമയ തഥനമഺറഽടിമൃ ുഅമഺയഺഔഔണും ഭരരൂയഹലൃട 
ഷുംഷഹയഺഔഔീണടത. 

ഷുംഔശഺഩതഭഹമ വഫദ ഭീനഭഔല 

1)  TONE: ഭനൃബഹഴും ുഄററിഘഔഺറ  ഴഺഔഹയും ഩയതഺപറഺഩഩഺഔഔ഼നന഼  

2)  INFLECTION: ഷനദീവും ഭിങങഩഩിട഼തതഹന഼ലല ഴഹഔഔ഼ഔലഺറ഼ും ഴഹങഔഘഘലഺറ഼ും ുഉനനറ  നറ ഔ഼നന഼ 

3)  PITCH: ുഈമയ നനത ുഄററിഘഔഺറ  ുഅളതതഺറ഼ലല വഫദും 

4)  RATE: യ഼ ഭഺനഺടടഺറ  ഷുംഷഹയഺഔഔ഼നന ഴഹഔഔ഼ഔല഼ടി എണണും 

5)  VOLUME : എതയ ുഈങങതതഺറഹണ ുഄററിഘഔഺറ  ഭാദ഼റഭഹണ വഫദും 
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പൃണഺറഽടി ുഈഩബൃഔതഹഔഔല഼ഭഹമഺ ഷുംഷഹയഺഔഔ഼ഭഩൃൽ ടിറഺപൃൽ ഭയമഹദമ഼ും ുഈഩങഹയഴ഼ും 
ുഄരഺഞഞഺയഺഔഔണും 

ുഅഔഔഹ ഭരര഼ലലഴയി ഴഺലഺഔഔ഼ഭഩൃള഼ും ഭരര഼ലലഴയഺ നഺനന ഔൃല഼ഔ റബഺഔഔ഼ഭഩൃള഼ും 
ഫഹധഔഭഹമ നഺമഭഘഘലഹണ ടിറഺപൃ ഭയമഹദ. ഴമതമഷത ങ഼രര഼ഩഹട഼ഔലഺ ഴലയി 
നീയഺമ ഴമതമഷതമ഼ലല നഺമഭഘഘ ുഈണട. ഴമഔതഺഩയഭഹമഺ ഔൃല഼ഔ ങിമമ഼നനത഼ും 
ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼നനത഼ും ഫഺഷഺനഷ ഔൃല഼ഔ ങിമമ഼നനത഼ും 

ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼നനത഼ും തഭഭഺ ഴമതമഹഷഭ഼ണട. ുഇ നഺമഭഘഘലഺ തനനി ഴമതമഷതതഔ 
ുഈണട, ഩയതമീഔഺങങ഼ും ഫഺഷഺനഷ ഔൃല഼ഔ നഺഴസഺഔഔ഼ഭഩൃ. ുആതതയും ങ഼രര഼ഩഹടഺ 
ഔഭഩനഺഔ ഴഺലഺഔഔ഼നനഴയഺ നഺനനൃ ുഄററിഘഔഺ ഔൃ ഷഴ഻ഔയഺഔഔ഼നനഴയഺ 
നഺനനൃ ങഺറ ഔഹയമഘഘ ഔീഔഔഹ ുഅഖയസഺഔഔ഼നന഼ണടഹഔ഼ും. 

പൃണഺറ ഴഺലഺഔഔറ 

 ുഅല ഔഔഹയൃട ഭ഼കതതൃട഼ ഭ഼കും നൃഔഔഺ ഷുംഷഹയഺഔഔ഼നനത഼ ഩൃറി പൃണഺറ  ഷുംഷഹയഺഔഔ഼ഭഩൃള഼ും 
ഭയമഹദ ഷ഼ഩയധഹനഭഹണ. യഹഴഺറി 8 ഭണഺഔഔ഼ ഭ഼ഭഩ഼ും യഹതയഺ 9 ഭണഺഔഔ഼ വീശഴ഼ും ഩൂത഼ഴഺറ  പൃണ  
ഔൃല഼ഔല  ങിമമയ഼ത. ബഔശണ ഷഭമഴ഼ും ളഺഴഹഔഔ഼ഔ. 

 യഹല ഔഔ എതയ തഴണ ഡമറ  ങിമത഼ഴിനനതഺനിഔഔ഼രഺങങ എഩഩൃള഼ും ഫൃധമഭ഼ണടഹമഺയഺഔഔണും. 
ുഅയിമിഘഔഺറ഼ും ുഄനഹഴവമഭഹമഺ വറമും ങിമമ഼നനത ുആതഺറഽടി ളഺഴഹഔഔഹും. തിരരഹമ നഭഩയഺറീഔഔഹണ 
നഺഘഘല഼ടി ഔൃല  എതതഺഩഩിട഼നനതിഘഔഺറ , 'ഔശഭഺഔഔണും, നഭഩയ തിരരഺഩഩൃമഺ'' എനന പൃണ  
ഴമഔഔ഼ും ഭ഼ഭഩ ഩരമീണടത ഷ഼ഩയധഹനഭഹണ. 

 ുഅയിഘഔഺറ഼ും പൃണഺറ  ഭര഼ഩടഺ ഩരഞഞഹറ , ഴഺലഺങങമഹല  തഘഘല഼ടി ഩീയ 
നഺയ ദദഺശട ഴമഔതഺ ങൃദഺഔഔ഼ും ഭ഼ഭഩ ഩരമണും.  

 ടിറഺപൃണഺറഽടി നഺഘഘല  ഷുംഷഹയഺഔഔ഼ഭഩൃല , നഺഘഘല഼ടി വഫദ 
ഭീനഭമിഔഔ഼രഺങങ ഒയഔഔ഼ഔ. 

 ഴമഔതഭഹമ഼ും ഷുംഔശഺഩതഭഹമ഼ും ഔഹയമഘഘല  ഩരമ഼ഔ 

 യ഼ ഷുംബഹശണും ുഄഴഷഹനഺഩഩഺങങ നഺഘഘല  പൃണ  ഴഺങഛീദഺഔഔ഼ഭഩൃല  ുഄത ഷെഭമഭഹമഺ ങിമമണും. 
പൃണ  തഹളി ഴമഔഔ഼ഭഩൃള഼ും ഷെഭമഭഹമഺ ങിമമണും. രഺഷ഻ഴയ  ടഩഩീ എനന വഫദതതൃടി തഹളി 
ഴമഔഔയ഼ത. ഭരരീതതറമഔഔറ഼ലല ഴമഔതഺമ഼ടി പൃണ  ുഄഩഩൃള഼ും ഔഹതഺറ  തനനിമഹമഺയഺഔഔ഼ും. 
ുഄഩയത഻ഔശഺതഭഹമഺ ഩിടടിനന഼ലല ുഈരങങ വഫദും ഴീദനഺഩഩഺഔഔ഼നനത഼ും ുഄത഼ഩൃറി തനനി 
ഭയമഹദമഺററഹതതത഼ഭഹണ. 

പൃണഺറ ഭര഼ഩടഺ ഩരമറ 

 'സറൃ' എനനഹണ യ഼ ടിറഺപൃണഺന ഭര഼ഩടഺ ഩരമീണട ഔാതമഭഹമ യ഻തഺ. 'മിഷ' എനനത നഺയ ഭഭയമഹദമ഼ും 
ുഄറ ഩും ഩയ഼ശഴ഼ഭഹണ, എനനഹറ  'ുആത ുആനനമഹല഼ടി ഴ഻ട'' എനനത഼ും ുആത 'ുആനനമഹല഼ടി ബഹയമമഹണ 
ഷുംഷഹയഺഔഔ഼നനത' എനനത഼ും ുഄറ ഩും ുഄഴമഔതഭഹണ.ുഄതഺനഹറ  'സറൃ' എനനതഹണ പൃണഺറ  ഭര഼ഩടഺ 
ഩരമഹന  ഏരരഴ഼ും ുഈങഺതഭഹമ ഭഹയ ഖും. 

 

അഭിലഷണീയവുും അനഭിലഷണീയവുമായ 
ആശയവിനിമയങ്ങ  

Chapter - 5 
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രഠിച്ച കാരയങ്ങൾ ഒന്നു കൂടി ഓർത്തു നനാക്ാും: 

ങിമമീണടത (DO’s)      ങിമമയ഼തഹതതത (DON’TS) 

                                                                

ുഈറ ഩനനതതിഔഔ഼രഺങങ഼ലല ുഄരഺഴ   ുഄരഺഴഺററഹമഭ 

ുഅതഭഴഺവഴഹഷതതൃടിമഺയഺഔഔ഼ഔ   ുഈരഩഩഺററഹമഭ/ബമും 

നഺവങമദഹയ ഢമും       ുഅധഺഔഹയഺഔും/ഴഺയ഼ദധും 

ഷുംഷഹയും ഷഹഴഔഹവും     ഷുംഷഹയും ഴീഖതതഺറ  

ുഈഩബൃഔതഹഴ ഩരമ഼നനത ഔീല ഔഔ഼ഔ   ുഈഩബൃഔതഹഴഺനി തടഷഷഩഩിട഼തത഼ഔ/  

ുആടമഔഔ഼ ഔമരഺ ഷുംഷഹയഺഔഔ഼ഔ  

ഴയഺഔല ഔഔഺടമഺറ  ഴഹമഺഔഔ഼ഔ   തഹറ ഩയമഭഺററഹമഭ ഔഹടട഼ഔ 

ുഄന഼ഔഽറ ബഹശ ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ഔ    ഭരര഼ ഔഹയമഘഘലഺറ  ഴമഹഩാതയഹഔ഼ഔ 

റലഺതഭഹമ ബഹശ      ഩയതഺഔഽറബഹശ-എനഺഔഔരഺമഺററ/എനഺഔഔ ുഈരഩഩഺററ 

മൃജഺഩഩ ഔിടടഺഩഩട഼ഔഔ഼ഔ     ുഄയ തഥവഽനമഭഹമ ഷുംബഹശണും 

പൃഔഔഷ ുഈണടഹമഺയഺഔഔ഼ഔ     ഴമഔതഺഩയഭഹഔ഼ഔ 

       ുഄതഺഴുഔഹയഺഔത/തയഔഔഺഔഔ഼ഔ 

 DO's AND DON’Ts while you are on a call
ഭുഔഔ നഺഘഘല഼ടി ഴഹമഺറ  നഺനന ുഄറ ഩും ുഄഔറിമഹമഺ ഷഽഔശഺഔഔ഼ഔ 

ഔൃലഺറഹമഺയഺഔഔ഼ഭഩൃല  ബഔശണും തഺനന഼ഔമൃ/ങഴമഔഔ഼ഔമൃ ുഄയ഼ത 

ഴഺഴയഘഘല  എള഼തഺമിട഼ഔഔഹന  നൃടട ഫ഼ഔഔ഼ും ഩീനമ഼ും തമഹരഹഔഔഺ 
ഴമഔഔ഼ഔ 

ഩ഼ഞങഺയഺമൃടിമ഼ും ുഅതഭഴഺവഴഹഷതതൃടിമ഼ും ഴമഔതഭഹമഺ 
ഷുംഷഹയഺഔഔ഼ഔ 

നഺഘഘല഼ടി ‚ഩറ഻ഷ഼ും തഹഘഔ മ഼‛ ഔല഼ും ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ഔ 

റലഺതഭഹമ ബഹശ ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ഔ, ുഄഷഩശടഭഹമ ബഹശ ളഺഴഹഔഔ഼ഔ 

ുഈഩബൃഔതഹഴ ഩരമഹതി ഩരമ഼നന ഴഹഔഔ഼ഔല  വയദധഺഔഔ഼ഔ 

ുഈഩബൃഔതഹഴ ഩരമ഼നനത വയദധഺഔഔ഼ഔ 

ുഄഷഩശടഭഹമ ബഹശ, ുഄനെഩങഹയഺഔ ഴഹഔഔ഼ഔല , ഷഹഘഔീതഺഔ ഩദഘഘല  എനനഺഴ 
ളഺഴഹഔഔ഼ഔ 
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നഺഘഘല഼ടി ുഈഩബൃഔതഹഴഺനൃട ുഈഩമൃഖഺഔഔീണട ഭഹനതയഺഔ ഴഹഔഔ഼ഔല഼ും വുറഺഔല഼ും 
എനനഺയ഼നനഹറ഼ും 
ുഄതി 
ദമഴഹമഺ 
ന തഹഘഔല ഔഔ നനദഺ 

ഞഹന  തഹഘഔല ഔഔ഼ ഴീണടഺ എനതഹണ ങിമമീണടത? 

തഹഘഔല  ഩരഞഞതഺനൃട ഞഹന  മൃജഺഔഔ഼നന഼/തഹഘഔല  
ഩരഞഞത വയഺമഹണ 
ുഄത഼ഩൃറി തൃനനഺമീഔഔഹും, എനനഺയ഼നനഹറ഼ും... 

ുഅ ഷഭമതത തഹഘഔല  ത഻ഔങങ഼ും ുഄഷഴഷഥതമഺറഹമഺയ഼നന഼ഴിനന 
എനഺഔഔ ഭനഷഷഺറഹഔഔഹന  ഔളഺമ഼നന഼ണട... 

ുഅ ഔഹറതഹഭഷതതഺന ഞഹന  ഔശഭ ങൃദഺഔഔ഼നന഼ 

തഹഘഔല഼ടി ഔശഭഹവ഻റതതി ഞഹന  ുഄബഺനനദഺഔഔ഼നന഼ 

തഹഘഔല ഔഔ഼ ഴീണടഺ യ഼ ഷഩിശമറ  ഔീഷ ുഅമഺ 

തഹഘഔലൃട ഩരമ഼നനതഺറ  എനഺഔഔ ഷനതൃശഭ഼ണട 

തഹഘഔല ഔഔ഼ ഴീണടഺ ുആനഺമിനതിഘഔഺറ഼ും ഞഹന  ങിമത഼ തയീണടത഼ണടൃ 

എഘഘനിമഹണ ഞഹന  തഹഘഔലി ഷസഹമഺഔഔീണടത? 

എന രി ഷനതൃശും 

എനനഺയ഼നനഹറ഼ും, തഹഘഔലൃട ഩരമ഼നനതഺറ  കീദഭ഼ണട... 

ുആതഺറ  തഹഘഔലി ഷസഹമഺഔഔഹന  ഞഹന  ുഅഖയസഺഔഔ഼നന഼  
എനഺഔഔ ഭനഷഷഺറഹഔ഼നന഼ണട 
ഞഹന  തഹഘഔലി ഷസഹമഺഔഔഹും 

ഞഹന  തഹഘഔല ഔഔ ുഈരഩഩ഼ നറ ഔ഼നന഼ 

ങഺറ ങൃദമഘഘല  തഹഘഔലൃട എനഺഔഔ ങൃദഺഔഔഹഭൃ, ുഄഩഩൃളീ തഹഘഔല഼ടി ുഄഴഷഥ എനതഹണിനന എനഺഔഔ 
നനനഹമഺ ഭനഷഷഺറഹഔ഼ഔമ഼ലല഼? 

ഞഹന  തഹഘഔലൃട ുഄബമയ തഥഺഔഔ഼ഔമഹണ 

തഹഘഔല ഔഔ തഹറ ഩയമഭ഼ണടിഘഔഺറ ... 

ഞഹന  ുആത  നഺയ ദദീവഺഔഔടടി... 
ദമഴഹമഺ 
ത഻യ ങങമഹമ഼ും 

ുഄത വയഺമഹണ, ുഄതി 

ുഄഘഘനി ഔീല ഔഔീണടഺ ഴനനതഺറ  ഞഹന  ഔശഭഺ 
ങൃദഺഔഔ഼നന഼ 
ദമഴഹമഺ സൃല ഡ  ങിമമ഼ഔ 

വ഼ബദഺനഹവുംഷഔല /യ഼ നററ ഷഹമനതനും/ഴുഔ഼നനീയും 
ുഅവുംഷഺഔഔ഼നന഼ 
യ഼ ഷിഔഔന ഡ ഩറ഻ഷ 

തഹഘഔല ഔഔ ത഻യ തത഼ും ഷഴഹഖതും 
തഹഘഔല഼ടി ഷസഔയണതതഺന നനദഺ 
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രഠിച്ച കാരയങ്ങൾ ഒന്നു കൂടി ഓർത്തു നനാക്ാും: 

ങിമമീണടത (DO’s)      ങിമമയ഼തഹതതത (DON’TS) 

                                                                

ുഈറ ഩനനതതിഔഔ഼രഺങങ഼ലല ുഄരഺഴ   ുഄരഺഴഺററഹമഭ 

ുഅതഭഴഺവഴഹഷതതൃടിമഺയഺഔഔ഼ഔ   ുഈരഩഩഺററഹമഭ/ബമും 

നഺവങമദഹയ ഢമും       ുഅധഺഔഹയഺഔും/ഴഺയ഼ദധും 

ഷുംഷഹയും ഷഹഴഔഹവും     ഷുംഷഹയും ഴീഖതതഺറ  

ുഈഩബൃഔതഹഴ ഩരമ഼നനത ഔീല ഔഔ഼ഔ   ുഈഩബൃഔതഹഴഺനി തടഷഷഩഩിട഼തത഼ഔ/  

ുആടമഔഔ഼ ഔമരഺ ഷുംഷഹയഺഔഔ഼ഔ  

ഴയഺഔല ഔഔഺടമഺറ  ഴഹമഺഔഔ഼ഔ   തഹറ ഩയമഭഺററഹമഭ ഔഹടട഼ഔ 

ുഄന഼ഔഽറ ബഹശ ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ഔ    ഭരര഼ ഔഹയമഘഘലഺറ  ഴമഹഩാതയഹഔ഼ഔ 

റലഺതഭഹമ ബഹശ      ഩയതഺഔഽറബഹശ-എനഺഔഔരഺമഺററ/എനഺഔഔ ുഈരഩഩഺററ 

മൃജഺഩഩ ഔിടടഺഩഩട഼ഔഔ഼ഔ     ുഄയ തഥവഽനമഭഹമ ഷുംബഹശണും 

പൃഔഔഷ ുഈണടഹമഺയഺഔഔ഼ഔ     ഴമഔതഺഩയഭഹഔ഼ഔ 

       ുഄതഺഴുഔഹയഺഔത/തയഔഔഺഔഔ഼ഔ 

 DO's AND DON’Ts while you are on a call
ഭുഔഔ നഺഘഘല഼ടി ഴഹമഺറ  നഺനന ുഄറ ഩും ുഄഔറിമഹമഺ ഷഽഔശഺഔഔ഼ഔ 

ഔൃലഺറഹമഺയഺഔഔ഼ഭഩൃല  ബഔശണും തഺനന഼ഔമൃ/ങഴമഔഔ഼ഔമൃ ുഄയ഼ത 

ഴഺഴയഘഘല  എള഼തഺമിട഼ഔഔഹന  നൃടട ഫ഼ഔഔ഼ും ഩീനമ഼ും തമഹരഹഔഔഺ 
ഴമഔഔ഼ഔ 

ഩ഼ഞങഺയഺമൃടിമ഼ും ുഅതഭഴഺവഴഹഷതതൃടിമ഼ും ഴമഔതഭഹമഺ 
ഷുംഷഹയഺഔഔ഼ഔ 

നഺഘഘല഼ടി ‚ഩറ഻ഷ഼ും തഹഘഔ മ഼‛ ഔല഼ും ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ഔ 

റലഺതഭഹമ ബഹശ ുഈഩമൃഖഺഔഔ഼ഔ, ുഄഷഩശടഭഹമ ബഹശ ളഺഴഹഔഔ഼ഔ 

ുഈഩബൃഔതഹഴ ഩരമഹതി ഩരമ഼നന ഴഹഔഔ഼ഔല  വയദധഺഔഔ഼ഔ 

ുഈഩബൃഔതഹഴ ഩരമ഼നനത വയദധഺഔഔ഼ഔ 

ുഄഷഩശടഭഹമ ബഹശ, ുഄനെഩങഹയഺഔ ഴഹഔഔ഼ഔല , ഷഹഘഔീതഺഔ ഩദഘഘല  എനനഺഴ 
ളഺഴഹഔഔ഼ഔ 
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ദ഼ശഺങങ ഴഹഔഔ഼ഔല഼ും വുറഺഔല഼ും ുഄഴ ുഈഩമൃഖഺഔഔയ഼ത  
എനനഹറ  

ഩഔശീ 
യഺഔഔറ഼ഭഺററ 

ഫ഼ദധഺഭ഼ടട഼ണടഹമതഺറ  ഔശഭ ങൃദഺഔഔ഼നന഼ 

ുഄത വയഺമററ 

റുന  സൃല ഡ  ങിമമഽ 

 ുഄത ഔാതമഭററ 
ഷഹധമഭററ 

തഹഘഔല  ഩരഞഞതഺനൃട ഞഹന  ഴഺമൃജഺഔഔ഼നന഼ 

ഔൃല  ഴമഔതഺഖതഭഹഔഔറ -സറൃ എനന഼ ഭഹതയും ഩരമഹഴ഼നനതഺന഼ 
ഩഔയും ഩീയഺന രി ുഄഴഷഹന ബഹഖും ഔൂണട ുഄബഺഷുംഫൃധന ങിമമറ  
(സൃല ഡഺറ  നഺനന തഺയഺഔി ഴയ഼ഭഩൃല ) 

തഹഘഔല  എനതൂഔഔിമഹണ ഩരമ഼നനത? 

തഹഘഔല ഔഔ ഔളഺമ഼ഭൃ 

യ഼ ഔതത എനഺഔഔ പഹഔഷ ങിമമഽ   

ുഈഭഭ, ുഅസഹ, മഹ, മഹ, സ഼-ഴഹ, സഹ 

ഞഹന  വയഭഺഔഔഹും/എനഺഔഔ ുഄത ങിമമഹന  ഔളഺമഺററ 

എനഺഔഔ ഷുംഷഹയഺഔഔഹഭൃ 

ഞഹന  ഩരമ഼നനത വയദധഺഔഔഽ 

ങ഼യ഼ഘഘഺമത ഭനഷഷഺറഹഔഔഹനിഘഔഺറ഼ും വയഭഺഔഔഽ/തഹഘഔല ഔഔ എനതഹ ഭനഷഷഺറഹഔഹതതത 

തഹഘഔല  ങിമമണും 

സഹുംഖ ഒണ 

ഩയവനും വയദധമഺറ  ഩിടട഼ 

ത഻യ ങങമഹമ഼ും/ങിമമണും 

തഹഘഔല ഔഔ ുഈരഩഩഹണൃ 

എനഺഔഔ തൃനന഼നനഺററ/എനഺഔഔ ുഄരഺമഺററ 

എനഺഔഔ ഔൃല  ങിമമഹനഹഔഺററ/എനനി ഔൃല  ങിമമഹന  ുഄന഼ഴദഺഔഔഺററ 

യ഼ഩഔശീ തഹഘഔല  ുഄഴഺടി ുഈണടഹഔഺററ 

തഹഘഔല  ത഻യ ങങമഹമ഼ും/ഩീമഭിന ര നഺയ ഴസഺഔഔണും, നഺയ ഴസഺങങഺയഺഔഔണും... 

നഺഘഘല ഔഔ റബഺഔഔഹതഺയഺഔഔഹന  ഷഹധമതമഺററ, എനഺഔഔ തൃനന഼നനത 
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