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99DOTS என்பது TB மருந்துகள் கடைபிடிக்கப்படுவடை கண்காணிப்பைற்கும் 

மமம்படுத்துவைற்கும் ஒரு குடைந்ை விடை அணுகுமுடை ஆகும். இது 

ைற்மபாதுள்ள DOTS திட்ைங்களுக்கு உறுதுடையாக பயன்படுத்ைைாம், அல்ைது 

ம ாயாளிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப அங்கத்தினர்களால் நிர்வகிக்கப்படும் 

மருந்துகளின் கண்ைக்குகடள சரி பார்க்கவும் பயன்படுத்ைைாம். 99DOTS ஐ 

பயன்படுத்துவைால், ஒவ்வவாரு TB மாத்திடைகள் மபக்கும்  ைனிபயன் உடைவில் 

மூைப்பட்டிருக்கிைது, இதில் மைாஸ் வழங்கப்படும் மபாது மட்டுமம வைரியும் 

மடைந்ை வைாடைமபசி எண்கள் உள்ளன. தினசரி மருந்து எடுத்துக் வகாண்ைபின், 

ம ாயாளிகள் மடைக்கப்பட்ை வைாடைமபசி எண்ணிற்க்கு இைவச அடழப்பு 

விடுக்கிைார்கள், மைாஸ் எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்டிருப்பைாகவும் என்படை அந்ை 

அடழப்பு குறிக்கும். 



ப ொருளடக்ைம் 

 
Sr. No. உள்ளடக்ைம் 

1.  99DOTS இல் ய ொேொளியின் யேகை என்ன? 

2.  மொத்திகைைள் ேழங்கும் முகை மற்றும் யடொல் பிரீ எண்கை 
அகழக்கும் முகை 

3.  ய ொேொளிைகள எவ்ேொறு  திவு பெய்ேது? 

4.  ய ொேொளிைகள ஆயைொெகன பெய்ேது எப் டி? 

5.  எப் டி ய ொேொளிைகள ைண்ைொணிப் து? 

6.  ஆப்  ேன் டுத்தொதேர்ைளுக்கு  SMS எச்ெரிக்கைைள் 

எப் டி கிகடக்கும்? 

7.  ஆப்  ேன் டுத்தொதேர்ைளுக்கு  SMS எச்ெரிக்கைைள் 

எப் டி கிகடக்கும்? 

8.  ய ொேொளிைள் மொத்திகைைகள நிைப்  ேரும்ய ொது எவ்ேொறு 

அேர்ைளுக்கு ஆயைொெகன அளிப் து? 

9.  ஊழிேர்ைளுக்ைொன 99DOTS இைேெ யடொல் பிரீ  எண்  
ெரி ொர்ப்பு  ட்டிேல் 

10.   யிற்சி ஆேைங்ைகள எவ்ேொறு எடுப் து? 
  



 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                 
STEP 6: ம ாயாளி மாத்திடைடய எடுத்துக்வகாள்கிைார் (எடைடய அடிப்படையாகக் 

வகாண்ைது) மற்றும் ஒரு இைவச எண்டை அடழக்கிைார் 

                                   

                                                                                

 

STEP 7: Nikshay இல் வைாைர்ச்சியான 

கண்காணிப்பு மற்றும் பின்பற்றுைல்*. 

 
*ய ொேொளியின் படஸ்ட் ரிெல்ட் மற்றும் சிகிச்கெ விேைங்ைள்  Nikshayல் யெர்க்ைப் ட்ட பின்னயை பின் ற்றுதல் ைொபைண்டர் பதரியும். 

99DOTS Adherence Technology இல் ய ொேொளியின் யேகை 
என்ன? 

STEP 1: ம ாயாளி TB அறிகுறிகளுைன் 
டமயத்திற்கு வருகிைார். 

   இருமல், காய்ச்சல், இைவு வியர்டவ, 
எடை இழப்பு 

STEP 4: ம ாயாளிக்கு  TB க்கான 
ம ர்மடை அடையாளம் 

வைரியப்படுகிைது 

STEP 3: TB இருக்கிைைா என்று 
மருத்துவ மதிப்பீடு வசய்யப்படுகிைது 

STEP 2: ம ாயாளியின் 
மாதிரி மசாைடனக்கு 
அனுப்பப்படுகிைது 

STEP 5: Nikshay இல் ம ாயாளியின் 

விவைங்கள் பதிவிைப்பட்டு, 

அவர்களுக்கு 99DOTS ஐ எவ்வாறு 
பின்படுத்ை மவண்டும்  என்று 
ஆமைாசடன அளிக்கப்படுகிைது  
    



 

 

 

                                                       

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மொத்திகைைள் ேழங்கும் முகை மற்றும் யடொல் பிரீ எண்கை 
அகழக்கும் முகை (Lupin) 

ஆல ோசகர், ஒரு 

நோளைக்கு எவ்வைவு 

மோத்திளைகள் என்று 

எழுதுகிறோர் 

 

லநோயோளி அந்த நோளில் 

வவளிவரும் எந்த 

வதோள லேசி எண்ளை 

லவண்டும்னோலும் 

அளைக்க ோம்  

அடழக்கைாம். 

லநோயோளிகளுக்கு 

ஆல ோசளன வைங்கிட எண் 

வரிளச ேயன்ேடுத்தவும், 

எடுத்துக்கோட்டோக ஒரு 

நோளைக்கு 5 மோத்திளைகள் 

என்றோல்: 

• முதல் நோள்  1,2,3,4,5 
மோத்திளைகளை 
எடுத்துக்வகோள்ளுங்கள்  

• இைண்டோம் நோள் 

6,7,8,9,10 
மோத்திளைகளை  
எடுத்துக்வகோள்ளுங்கள்  

•  

வதோள லேசி எண்ளை எங்கு 
கண்டறிவது என்ேளத அளடயோைச் 

சின்னம் குறிக்கிறது, ஆனோல் 
எவ்வைவு மோத்திளைகள் எடுப்ேது 

என்று லநோயோளிகளை 

குைப்ேக்கூடோது – எப்லேோதும் 
ஆல ோசகர் அறிவுறுத்திய அைளவ 

எடுத்து, அந்த நோளில் வவளிவந்த 
எண்களில் ஏலதனும் ஒன்ளற 

அளைக்கலவண்டும். 

 



ய ொேொளிைகள எவ்ேொறு  திவு பெய்ேது? 

• Nikshay இல் ைாகின்(Login) வசய்ய மவண்டும். 
 

• NEW ENROLLMENT இல் புதிய ம ாயாளிடய மசர்க்கவும். பதிவு வசய்ை 

பின்னர், ம ாயாளிடய  PRESUMPTIVE > PENDING NOTIFICATION 

இல் காைைாம். 
 

• ம ாயாளிக்கு TB இருப்பது வைரிந்ை பிைகு, அைடன வைஸ்ட் ரிசல்ட் பக்கத்தில் 

புதுப்பிக்கவும். புதுப்பித்ை பிைகு அந்ை ம ாயாளிடய, DIAGNOSED (TB) 

NOTIFIED > TREATMENT NOT STARTED இல் காைைாம். 
 

• சிகிச்டச விவைங்கள்(TREATMENT DETAILS) ைாப் இல் ம ாயாளியின் 

சிகிச்டச விவைத்டை புதுப்பித்து, சிகிச்டசடய ஆைம்பிக்கவும். சிகிச்டச 

ஆைம்பித்ை பிைகு அந்ை ம ாயாளிடய,  DIAGNOSED (TB) NOTIFIED > 

ON TREATMENT LIST/CALENDAR இல் காைைாம். 
 

 

  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 1 = உத்மைசிக்கப்பட்ை புதிய ம ாயாளிடய மசர்க்கவும்   

STEP 2 = இந்ை பட்டியலில் வைஸ்ட் ரிசல்ட் ஐ மசர்க்கவும். 

STEP 3 = இந்ை பட்டியலில் சிகிச்டசடய ஆைம்பிக்க, சிகிச்டச விவைங்கடள மசர்க்கவும். 

STEP 4 = பட்டியலில் இருந்து அல்ைது ம ாயாளியின் காவைண்ைரில் 

இருந்து சிகிச்டச அளிக்கப்படும் ம ாயாளிடயக் காைைாம். 

உத்யதசிக்ைப் ட்ட (Presumptive) 

NOTIFIED – ஆனொல் இன்னும் 

சிகிச்கெ பதொடங்ைவில்கை. 

NOTIFIED – சிகிச்கெயில் உள்ளனர். 

STEP 5 = சிகிச்டச விடளவுகள் அளிக்கப்பட்ை ம ாயாளிகளின் பட்டியல். 

OUTCOME ASSIGNED- சிகிச்கெயின் 

விகளவுைள். 



 

ய ொேொளிைகள எவ்ேொறு  திவு பெய்ேது? 

  ெரிேொன பதொகைய சி எண் / ைள் / ம ாயாளியிைமிருந்து மசகரிக்கப்படுகிைது. 

அந்ை எண்/எண்களில் இருந்து  ஒரு அடழப்பு விடுத்து அது மவடை வசய்கிைைா 

என்று  சரிபார்க்கவும். 

 

 அவர்கள் இைட்டை சிம்(dual SIM) அல்ைது பிை பதொகைய சிைகள வீட்டில் 
டவத்திருந்ைால் அந்ை எண்கடள இைண்ைாம் எண்களாக பதிவு வசய்ய 

மவண்டும். 4 வைாடைமபசி எண்கள் வடை ஒரு ம ாயாளிக்கு பதிவு 

வசய்யைாம். 

 

  ம ாயாளி ைற்மபாது வசிக்கும் முழு முகவரி மசர்க்கவும். முடிந்ைால், முகவரி 
அருகில் உள்ள ஏைாவது முக்கிே இடத்கதயும்(Landmark) கண்ைறிந்து அடையும் 

மசர்க்கவும். 

 

    

  ம ாயாளியின் வைஸ்ட் ரிசல்ட் (TEST RESULTS) மற்றும் சிகிச்டச 

விவைங்கள் (TREATMENT DETAILS)  Nikshayல் மசர்க்கப்பட்ை பின்னமை 

பின்பற்றுைல் காவைண்ைர் வைரியும். 

 

 99DOTS உடைகளில் இருந்து மருந்துகடள உட்வகாள்வது எப்படி, அடழப்பு 

வசய்வது எப்படி, மற்றும் அடழப்பு வசய்யவைன் முக்கியத்துவம் பற்றி 

ய ொேொளிக்கு ஆயைொெகன பைொடுங்ைள். 

 

 எந்ைவவாரு  ைல் இடுகை(duplicate entry)  டைவபைவில்டை என்படைச் 

சரிபார்க்கவும். ைவைாக ஒமை ம ாயாளி இைண்டு முடை பதிவு வசய்ைால், 
ம ாயாளி பக்கத்தில் நீக்ைல் விருப் த்திலிருந்து(delete option) ஒரு இடுடகடய 

நீக்கவும். 

குறிப்பு: delete option ஐ மவறு எந்ை ம ைத்திடையும் பயன்படுத்ைக் கூைாது. 

 

 

  



ய ொேொளிைகள ஆயைொெகன பெய்ேது எப் டி? 

 

 தினசரி மாத்திடைகள் எடுத்து அம்புகடளப் பின்வைாைைவும். START ல் 

இருந்து வைாைங்கவும். 

 

 

 ஒவ்வவாரு  ாளும் வவளிவரும் மைால்-பிரீ எண்டை அடழக்கவும், நீங்கள் 
மருந்து எடுத்துக்வகாள்ளும் அமை  ாளில் அடழக்கவும். குறிப்பு: மாத்திடை 

எடுக்கும் வபாழுது ஒன்றுக்கும் மமற்பட்ை எண்கள் இருந்ைால், ஏைாவது 

ஒன்டை மற்றும் அடழக்கவும். 

 

 

 பதிவு வசய்யப்பட்ை  எண்ணில் ஒரு  ாடளக்கு ஒரு இைவச அடழப்டப 

மட்டுமம வகாடுக்க மவண்டும். MISSED CALL வகாடுக்காதீர்கள். அடழத்ை 

பிைகு THANK YOU வரும் வடை காத்திருங்கள். 

 

 

 இைவச எண்ணுக்கு முன் '0' அல்ைது 91 ஐ மசர்க்காதீர்கள். அடழப்பு 

இைவசம், மபைன்ஸ் ‘0’ ஆக இருந்ைாலும் அடழக்கைாம் (மைாமிங் 

கட்ைைமும் இல்டை) 

 

 அடழப்புகடள பதிவு வசய்யப்பட்ை எண்களில் மட்டுமம வசய்யவும். 

எண்கடள மாற்றினால் ஊழியர்களுக்கு வைரியப்படுத்ைவும். 

 

 

 சிை மைாஸ் இைண்டு மபக்டக கைந்து வசல்லும் மபாது - இைண்ைாவது 

(புதிய) மபக் வவளியிட்ை எண்டை மட்டுமம அடழக்கவும். 

 

 

 உங்கள் ைகசியத்ைன்டம பைாமரிக்கப்படும் மற்றும் உங்கள் வைாடைமபசி 
எண்கள் சுகாைாை ஊழியர்கள் ைவிை மவறு யாரும் பகிர்ந்து வகாள்ள 
முடியாது. 

 

 

 மாத்திடைகள் முடிந்ை பிைகு திரும்ப வைவும். ஆறு முைல் எட்டு 

மாைங்களுக்கு TB சிகிச்டச என்று நிடனவில் வகாள்ளுங்கள் 

 

 



எப் டி ய ொேொளிைகள ைண்ைொணிப் து? 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

நீங்கள் முன்னுரிடம(PRIORITY) அடிப்படையில் 

ம ாயாளிகடள வரிடசப்படுத்ை முடியும். அடனத்து 

உயர்ந்ை ஒத்துடழப்பு(High adherence) ம ாயாளிகள் 

முைலில் காண்பிக்கப்படும், பின்னர்  டுத்ைை (Medium 

adherence) மற்றும் இறுதியாக குடைந்ை ஒத்துடழப்பு(Low 

adherence) ம ாயாளிகள் விவைங்கள் காண்பிக்கப்படும். 

1. ஆப் / மைஷ்மபார்டில் ஒரு ம ாயாளியின் 

பின்பற்ைல் காைண்ைர் ஐ காைவும் 

2. அதிக கவனம் மைடவப்படும்(High Attention 

Required) ம ாயாளிகள் சிவப்பு நிைத்தில் 

உள்ளனர், அவர்கடள வைாைர்ந்து பின்பற்ை 

மவண்டும். (அடழப்பு / வீட்டு வருடக)  

3. வைாைர்ந்து வழக்கமாக அடழக்கப்படும் 

ம ாயாளிகள் பச்டச நிைத்தில் உள்ளனர், 

அவர்களுக்கு  டுத்ைை ஒத்துடழப்பு(medium 

adherence) ைான் மைடவப்படுகிைது. அவர்கள் 

ஒரு சிை  ாள் அடழக்கவில்டை என்ைால் 

உைனடியாக அவர்கடளப் பின்வைாைைைாம்.  

4. ம ாயாளி இருந்ைால், அவர்களின்  

ஒத்துடழப்பு வைைாற்டை(Adherence History) 

அவர்களுக்கு காட்டுங்கள். அல்ைது 

ம ாயாளிடய அடழக்க ஆப் ஐ 

பயன்படுத்ைவும். 

5. அவர்கள் எப்வபாழுது ஒத்துடழக்காமல் 

மபானார்கள் என்று குறிப்பிட்டு 

வசால்ைவும். 



ஆப்  ேன் டுத்தொதேர்ைளுக்கு  SMS எச்ெரிக்கைைள் 

எப் டி கிகடக்கும்? 

குறிப்பு: TU Staff  க்ைத்தில் சிகிச்கெேளிக்கும் ஆதைேொளர்ைள் கூட இங்யை 

யெர்க்ைைொம், அேர்ைளுக்கும் சிை ய ொேொளிைள் ஒதுக்ைப் டைொம். 

 

 

 

 

  



 ய ொேொளி ேொரி விேைங்ைகள கூடிே விரிேொன எஸ்எம்எஸ் 

ஐ ப றுேது எப் டி? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உங்கள் TU ஊழியர் / 
சிகிச்டசயளிக்கும் 

ஆைைவாளர் எஸ்எம்எஸ் 
விழிப்புைர்வு 
வபறுகிைாைா? 

அடழத்ை பிைகு … 

விரிேொன   எஸ்எம்எஸ் 

ய ொேொளி ப ேகையும் 
பதொகைய சி 
எண்கையும் ஒரு 
விரிேொன எஸ்எம்எஸ் 

இல் ப ை யேண்டுமொ? 

Satara (TU) - 

YY / ZZ 

patients have 

not called till 

3 p.m. today. 

For detailed 

SMS, call 

18001231090 

Satara (TU) - 

patients who 

have not called 

till XX p.m. 

today - NAME 

(123456789), 

NAME 

(123456789) 



ய ொேொளிைள் மொத்திகைைகள நிைப்  ேரும்ய ொது 

எவ்ேொறு அேர்ைளுக்கு ஆயைொெகன அளிப் து? 

 

 

 

 

 
ம ாயாளியின் படழய உடைகடள பார்த்து, எத்ைடன மாத்திடைகள் எஞ்சியுள்ளன என்படைப் 

பார்க்கவும். 

 
ம ாயாளியின் சிகிச்டச அட்டைடய(TREATMENT CARD) எடுக்கவும். 

 ஆப்/ைாஷ்மபார்டு ஐ பயன்படுத்தி ம ாயாளியின் பின்பற்றுைடை கண்காணிக்கைாம். 

 ம ாயாளி அடழக்கவில்டை என்ைால், அவர்களிைம் ஏன் என்று விசாரிக்கைாம். 

 உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ை வைாைர்பு எண்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்ைவும், மைடவப்பட்ைால் 

புதுப்பிக்கவும் (UPDATE). 

 
ம ாயாளி அடழப்படைப் பாருங்கள். ம ாயாளி ஒரு  ாடளக்கு ஒரு ைைடவ மமல் மைால் பிரீ 

எண்டை ஐ அடழத்ைால், பின்னர் அடவ ஒரு Phone_Number_Repeated குறிப்டப வழங்கப்படும், 

மற்றும் அது ைாஷ்மபார்டில் காவைண்ைரில் ஒரு ஆச்சரியக் குறியாக(!) கட்ைப்படும்.  

காவைண்ைரில் ஆச்சார்யக் குறிகள்(!) இருந்ைால், எவ்வாறு அடழக்க மவண்டும் என்படை 

மீண்டும் ஆமைாசிக்கவும். . 

 

 

 
ம ாயாளி மருந்து எடுத்துக் வகாண்ைார் ஆனால் அடழக்கப்பைவில்டை என்ைால், ைாங்களாமவ 

குறிச்வசாற்கடள(tags) / குறிப்புகடள (notes) மசர்த்து புதுப்பிக்கவும். 

 
ம ாயாளிகள் அடழக்கவில்டை என்ைால், அவர்களுக்கு மறு ஆமைாசடன அளிக்கவும் 

 
மருந்து நிைப்புவுைற்கு(refill), மருந்ைாளரிைம்(Pharmacist) அவர்கடள அனுப்பவும் 



ஊழிேர்ைளுக்ைொன 99DOTS இைேெ யடொல் பிரீ  எண்  

ெரி ொர்ப்பு  ட்டிேல் 

 

 ய ொேொளி இைேெ யடொல் பிரீ எண்கை டேல் பெய்கிைொர், THANK YOU என்று யைட்கிைொர், ஆனொல் 

டொஷ்ய ொர்டில் இன்னும் சிேப் ொை தொன் ைொட்டுகிைது. 

99DOTSல் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ள ம ாயாளியின் வைாடைமபசி எண்டைக் குறித்துக்வகாள்ளுங்கள். 

ம ாயாளிடயப் பார்டவயிைவும், அவர்கடள உங்கள் வைாடைமபசிக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் வசய்ய 

வசால்லுங்கள். சரி, அந்ை எண் Nikshayல் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ள அமை எண் ைான என்று சரிபார்க்கவும். 

இல்டைவயனில், Nikshayல் உள்ள ம ாயாளி விவைங்கள் பக்கத்தில்(Enrollment) வைாடைமபசி எண்டைப் 
புதுப்பிக்கவும். 

ம ாயாளி இைட்டை சிம்(dual SIM) வைாடைமபசிக் கூை பயன்படுத்ைைாம். ம ாயாளிக்கு இைண்டு எண்கள் 

பயன்படுத்தினால், Nikshayல் அந்ை இைண்டு எண்கடளயும் பதிவு வசய்யவும்.மமலும் பதிவுவசய்ை 

வைாடைமபசி எண் சரிைாமன என்று பார்க்கவும். 

 

 ய ொேொளி இைேெ யடொல் பிரீ எண்கை டேல் பெய்கிைொர், ஆனொல் OUT OF SERVICE என்று யைட்கிைொர். 

ம ாயாளிடய சந்திக்கவும், அவர்களின் ப்ரீ டபட்(Pre paid) எண்ணின் மபைன்டை சரி பார்க்கவும்..மபைன்ஸ் 

பூஜ்யத்துக்கு குடைவாக(Negative balance) இருந்ைால் அடழப்பு வசய்ய முடியாது. புஜ்ஜியமமா அல்ைது 

புஜ்ஜியத்துக்கு மமல் மபைன்ஸ் இருந்ைால் மட்டும் ைான் அடழப்பு வசய்ய முடியும். மபாஸ்ட் டபட்(Post paid) 

எண்ைாக இருந்து, கட்ைைம் வசலுத்ைவில்டை என்ைாலும் அடழப்பு வசய்ய முடியாது. 

 

 ய ொேொளி இைேெ யடொல் பிரீ எண்கை டேல் பெய்கிைொர், ஆனொல் PLEASE CHECK THE NUMBER அல்ைது 

INVALID NUMBER அல்ைது NUMBER NOT IN USE என்று யைட்கிைொர். 

ம ாயாளிடய சந்திக்கவும், எண்டை ையல் வசய்ய மகட்கவும். '0', '91', அல்ைது '+91 'ஆகியவற்டைச் 

மசர்க்காமல், முழு எண்டையும் அவர்கள் அடழக்கிைார்களா என்றும் மற்றும், THANK YOU என்று மகட்கும் 

வடை வைாடைமபசிடய துண்டிக்காமல் இருக்கிைார்களா என்று சரிப் பார்க்கவும். 

 

 ய ொேொளி இைேெ யடொல் பிரீ எண்கை டேல் பெய்த பிைகு, அேர் ப்ரீ க ட் ய ைன்ஸில் இருந்து   ைம் 

இருப்பு குகைகிைது என்கிைொர். 

ம ாயாளிடய சந்திக்கவும், அவர்கடள மைால் பிரீ எண்டை டைல் வசய்ய வசால்ைவும். அவர்கள் வபறும் 
மபைன்ஸ் எஸ்எம்எஸ் ஐ(SMS) சரிபார்க்கவும். ப்ரீ டபட் மபானில், வைாடைத் வைாைர்பு ஆபமைட்ைர்(telecom 

operator) கடைசி அடழப்பு கட்ைைம் மற்றும் வமாத்ை மபைன்ஸ் எஸ்எம்எஸ் ஐ (SMS) அனுப்புகிைது. இதில் 

கடைசி அடழப்பு கட்ைைம் ரூ. 00.00 ஆக காட்ைப்படுகிைைா என்று பார்க்கவும்.  

 

 ய ொேொளி மிைவும் குகைந்த அல்ைது பூஜ்ே ய ைன்ஸ் கேத்துள்ளொர், இைேெ யடொல் பிரீ எண்கை டேல் 

பெய்கிைொர் , குகைேொன அல்ைது பூஜ்ஜிே ெமநிகை குறித்த ஒரு நீண்ட பெய்திகே யைட்கிைொர். 

ப்ரீ டபட் வைாடைமபசியில் மபைன்ஸ் புஜ்ஜியமாகமவா அல்ைது குடைவாகமவா இருந்ைால், ம ாயாளி 

குடைவாக இருப்பது, மற்றும் ரீசார்ஜ் வசய்வது வைாைர்பாக வைாடைவைாைர்பு மசடவ வழங்கு ரின் நீண்ை 

வசய்திடய மகட்கைாம். அந்ை குைல் வசய்தி முடியும் வடை ம ாயாளிடய காத்திருக்க வசால்லுங்கள் மற்றும் 
இடைப்டப அடைக்க மவண்ைாம் என்றும் எடுத்துடைங்கள். அந்ை குைல் வசய்தி முடிந்ைவுைன், 

கட்ைைமில்ைா மைால் பிரீ எண் ையல் வசய்யப்பட்டு, ம ாயாளிக்கு THANK YOU என்று மகட்கும். 

 

 ய ொேொளி இைேெ யடொல் பிரீ எண்கை டேல் பெய்கிைொர், ஆனொல் எகதயும் யைட்ை முடிேவில்கை அல்ைது 

THANK YOU என்று யைட்ைவில்கை  

பை முடை முயற்சி வசய்ய ம ாயாளிடய மகட்டுக்வகாள்ளுங்கள். சிை ம ைங்களில், வ ட்வவார்க் வ ரிசல் 

காைைமாக அடழப்பு வசல்ைாமல் இருக்கைாம். நீங்களும் உங்கள் வைாடைமபசி எண்ணில் அந்ை மைால் பிரீ 

எண்டை டைல் வசய்து சரி பார்க்கவும். ம ாயாளி பை முடை முயற்சி வசய்ைால், அவர்களுக்கு THANK YOU 

என்று மகட்க மவண்டும். 

 



 யிற்சி ஆேைங்ைகள எவ்ேொறு எடுப் து? 

 
• Nikshayஇல் ைாகின் வசய்யவும். 

• TRAINING MATERIALS ஐ கிளிக் வசய்யவும்.     

 

 
 

 

• ஆப்பில், பயிற்சி ஆவைங்கள் பக்கம் வசன்று, அமை வசய்ய மவண்டும். 

 

 
                               


