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�ಾ�ಾರ್ಲಯದ� ಮ��ಯರ
�ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳದ ತ� �ಾಗೂ
ಪ��ಾರ�ಾಕ್ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ

ICTS-TIFR ತನನ್

ಉ�ೂಯ್ೕ��, ��ಾಯ್�ಗ�� ಮತುತ್ ಅ��ಗ��

ಒಂದು ವೃ�ತ್ಪ ಕ��ಯ �ಾಗೂ �ಲಸದ 

ಪ�ಸರವನುನ್ �ಾಯುದ್�ೂಳಳ್ ಲು ಬದಧ್. �ಂಗ �ಾರತಮಯ್ ಮತುತ್ ಸೂಕತ್ವಲ ಲ್ದ �ೖಂ�ಕ ನಡವ��ಯ
ತ�ಯುವ�ದು “�ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ ದೂರುಗಳ ಸಂ��ಾಗ”ದ  ಕ�ಾಟ್��ಾ�. ಇದನುನ್ ಎ�ಾಲ ICTS �ೌಕರರ�ಲ್ �ಂಗ
ಸೂಕಷ್ಮ್� ಮತುತ್ �ಾಯ್ಯಪರ�ಯನುನ್ ಉ�ತ್ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅತುಯ್ತತ್ಮ�ಾ� . ICTSನ ಒಬಬ್ ಸದಸಯ್�ಾ

ಪ��ಾರ
ದೂರನುನ ಪ�ದ ನಂತರ ಮ��ಾ ಸಂ��ಾಗವ� ಒಂದು ಸ��ಯನುನ್��ೕ�ಸುತತ್� ಈ ಸ��ಯು ಪರ್ಕರಣವನುನ
ಪ��ೕ�� ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ವಯ್�(ಗಳ) �ರುದಧ್ �ಸುತ್ ಕರ್ಮವನ�ೖ�ೂಳಳ್ಲ ಮತುತ್ ಮುಂ�ನ
�ಾ�ಾರ್ಚರ�ಯನುನ��ಾರಸು �ಾಡುತತ್. �ೕ�ರುವ ದೂರು ಸು�ಳ್ಂದು �ಾ�ೕ�ಾದ, ಸ��ಯು ದೂರು

�ೕವ� ���ರ�ೕ�ಾದ ಅಂಶಗಳು ಇ�ಲ್.

�ೕ�ದ ವಯ್�ತ್ಯ �ರುದಧ್ ಕ�ೖ�ೂಳಳ್ಲ ��ಾರಸು �ಾಡುತತ್.

�ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ�ಂದ�ೕನು?

ICTSನ�ಲ್ಆ�ೂೕಗಯ್ಕರ �ಾ�ಾವರಣವನುನ್ �ಾ�ಾ��ೂಳಳ್ಲು �ಲವ� ಸಲ�

�ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳವ�, ಪರ್ತಯ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಸೂಚ�ಯ ಮೂಲಕ, ಇಷಟ್�ಲಲ್ದ �ೖಂ�ಕ ನಡವ��ಯನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರು.

�ಾಡ�ಾರದವ�ಗಳ ಪ�ಟ (X)

�ೖ�ಕ ಸಂಪಕರ್ ಮತುತ್ ಸ�ನ್, �ೖಂ�ಕ ಸಹ�ಾರ�ಕ್ �ೕ�� ಅಥ�ಾ ಮನ, �ೖಂ�ಕ �ಾ��ರುವ �ಪಪ್�ಗಳ ಅಥ�ಾ
ಅ�ಲ್ೕಲ  �ತರ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ, ಮತುತ್ ಇತರ ಇಷಟ್�ಲ, �ೖ�ಕ, �ೌ�ಕ ಅಥ�ಾ �ೌ�ಕವಲಲ್ದ ನಡ�ಯನುನ
�ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು.
�ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳವ� ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಸ�ನ್�ೕಶಗ�ಂದ
i.

ಇಷಟ್�ಲಲ್ದ �ೖಂ� ಮುನನ್, �ೖಂ�ಕ ಸಹ�ಾರ�ಕ್ �ೕ��, �ಾಗೂ �ೖಂ�ಕ ಸವ್ರೂಪದ �ೌ�ಕ ಅಥ�ಾ �ೖ�ಕ
ನಡವ��ಗಳನುನ್ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ�ೂ, ಉ�ೂಯ್ೕ, �ೂೕಧ�, ಓವರ್ವಯ್�ತ �ಾವ��ೕ �ೖಕಷ್�ಕ ಅಥ�
�ಾಯ್ಂಪಸಚಟುವ��ಯ�ಲ್ಅಥ�ಾ �ೖಕಷ್��ೌಲಯ್�ಾಪನ�ಲ ಷರ�ಾತ್� �ಾ��ಗ;

ii.

×

ದ�ಾಬ್���ಲಲ) ಸಪಶರ್� ಒ�ಪ್�ೂಂಡ� �ಾತರ್ �ಾ� �.
×

�ೂೕ�ಸುವದು, �ಾಮುಕ �ೂೕಟಗಳು, �ೖ�ಕ ಸಂಪಕರ್ ಅಥ�ಾ �ೖ�ಕ �ರುಕು, �ಂ�ಾ�ಸುವ�ದು,
ಅವ�ೕಳನ�ಾ��ಾದ  ಶಬದ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಪರ್ದಶರದಂತ ಸ�ನ್�ೕಶಗ�ಂದ ಓವರ ವಯ್�ತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ� �ೕ�
ಪರ್�ಾವ �ೕರುವ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ದ��, ಪರ್�ಕೂದ ಅಥ�ಾ ಆಕರ್ಮಣ�ಾ��ಾದ �ಾಯ್ಂಪಸ್ ಪ�ಸರವನ
ಉಂಟು�ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾಮವನುನ್ �ೂಂ��,
�ೕ�ರುವ�ದು ಒಂದು ಸಮಗರ್�ಾದ ಪ�ಟ್ಯ.

ದೂರು �ೕಡುವ�ದು
ದೂರುಗಳನುನ್ �ೌ�ಕ�ಾ, ��ತ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂ��ಾಗದ �ಾವ��ೕ ಸದಸಯ್�� ಅಥ� ICTSನ
�ಾವ��ೕ ಅ�ಾಯ್ಪಕ ವಗರ್ದವ� � �ೕಡಬಹು. �ೌ�ಕ�ಾ� ದೂರುಗಳನುನ್ �ೕಡುವವ�� ಆ ದೂರನುನ್ ��ತ�ಾ�
�ೕಡಲು ಸ�ಾಯ ಒದ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ದೂರುಗಳನುನ್ �ೕ�ತರು ಅಥ�ಾ ಮೂರಯ ವಯ್�ಗಳು (ಅ�ಾಯ್ಯ�ೂಕ್ಳ�ವರ
��ತ ಅನುಮ��ಡ�) �ೕಡಬಹುದು

�ೖಂ�ಕ �ೕ�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾಸಯ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ೕ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ಂಗ ಅಥ�ಾ ವಗರ್ದ ಜನರನ
ಅವ�ಾ�ಸ�ೕ�.

×

�ಾರ ಅನುಮ��ಲಲ್ ಅವರ ಧವ್�ಮುದರ್ಣ, �ಾವ�ವನುನ ಅಥ�ಾ ���ೕವನುನ್��ಯ�ೕ�.

×

�ೖಂ�ಕ ಪರ್ಕೃ�ಯ �ಾವ��ೕ �ಾಸ� ��ತ �ಾಖ, ಬಹು�ಾಧಯ್, �ಾವ�ತರ್,�ೕ��ೕ ಅಥ�ಾ
ಧವ್�ಮುದರ್ಣವನ ಇ�ೕಲ, �ಾ�ಾನಯ್ ��ೕಸ, �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಲ�ಾಣ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾಲ�ಾಣಗಳ�ಲ್

ಇಷಟ್�ಲಲ್ದ �ೖಂ� ಮುನನ್�, �ೌ�ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅ�ೌ�ಕ��, �ೖಂ�ಕ ಅಥರ್ ಬರುವ �ಾತುಗಳ,
ಸುಳುಳ್ಸು�, �ೕ� ಅಥ�ಾ �ಾಸಯ, ಪತರ್ಗಳ, ದೂರ�ಾ� ಕ� ಅಥ�ಾ ಇ�ೕಲ, ಸ�ನ್ಗಳ, ಅ�ಲ್ೕಲ  �ತರ್ಗಳನು

ಅನುಮ��ಲಲ್��ಾರನೂನ್ �ೖ�ಕ�ಾ� ಸಪ್�ರ್ಸ. ಇ�ೂನ್ೕವರ್ ವಯ್�ತ್ಯು ಬ�ರಂ (�ಾಗೂ

ಹಂಚಕೂಡದು.
×

�ಶರ್ ಸಂ�ೕತಗಳನುನ್ ಕಳು�ಸ�ೕ� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ ಅ�ತ/ ಅನಗತಯ್ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಮಮ್ ��ಾರ್
ಧೃಢ�ಾ�� �ಾಗೂ ಬದಧ್�ಾ�.
�ಾಡ�ೕ�ಾದವ�ಗಳ ಪ�ಟ್(√ )

√

ICTSನ�ಲ್ಎಲಲ�ೂಡ� �ೌರವ�ಂದ ನ�ದು�ೂ�ಳ.

√

ಓವರ ವಯ್�ಯು ಒಂದು ಸಂ�ಾದದ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೂೕ�ಯ �ಾ�ಲು  ���ರ�ೕ�ಂದು �ೕಳಬಹುದ.

√

ಓವರ ವಯ್�ಯು ಒಂದು ಸ� �ಗ�ತ �ಲಸದ ಸಮಯದ�ಲ್ ನ�ಯ�ೕಕು �ಾಗೂ �ಜರ್ಪರ್�ೕಶ�ಲ್
ನ�ಯ�ಾರದು ಎಂದು ಮನ� �ಾಡಬಹುದು.

√

ಓವರ ವಯ್�ಯು, ಸ�ಗಳು ಮತುತ್ ಅಧಯ್ಯ�ೂೕ�ಠ್ಗಳ, �ೂರ��ಂದ �ೕ�ತ ಪರ್�ೕಶ�ರುವ �ೂೕ�ಗಳು
ಅಥ�ಾ �ಾಸ� �ೂೕ�ಗಳ�ಲ್(ಉ�ಾ: ವಸ�ಗೃಹದ ಮಲಗುವ �ೂೕ�) ನ�ಯುವ ಬದಲು ��ಾನ್�
�ಳ�ರುವ �ಾವರ್ಜ�ಕ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ ನ�ಸ�ೕ�ಂದು �ನಂ�ಸಬಹ.
=============================================
ಅಪನಂ�� ಅಥ�ಾ ಅಪ�ಾಸಯ್� �ದ� �ೌನ�ಾ�ರ�ೕ�
=============================================

