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PRESS RELEASE - ICF GROUP OF SCHOOLS GET ISO 9001:2015
CERTIFICATION FOR BEST QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
ICF Group of schools has received prestigious ISO 9001:2015 certificate from
M/S TUV India Pvt. Ltd. for Quality Standards in accordance with TUV INDIA
procedures in ISO Award function held at ICF Silver Jubliee School on 03.12.18. Shri N.
Pradeep Kumar, Associate Vice-President / Certification, Sustainability and Training,
handed over the certificate to Smt. R. Kanchanamala, Senior Principal, ICF Silver
Jubilee Matriculation Higher Secondary School in the presence of Shri S. Mani, General
Manager/ICF and ICF’s team of Officers and Staff. This ISO certificate has been
awarded for the group of four ICF schools which includes ICF Silver Jubilee
Matriculation Higher Secondary School, ICF Silver Jubilee Nursery & Primary School,
ICF Vidyaniketan (CBSE) and ICF Higher Secondary School. This certification was
conducted in accordance with the TUV India auditing and certification procedures and
shall be valid for 3 years from 09.10.18 to 08.10.2021. The audit of ISO has been
conducted in 2 stages in August, 2018 and September, 2018. The certificate process
and audit have started in the month of July, 2018.
In photo seen are: Shri R. Mohanraja, PCPO (First from the left), Shri Debi Prasad
Dash, CDE/Electrical (Second from the left), Smt. R. Kanchanamala, Senior Principal,
ICF Silver Jubilee MHSS, (receives award) from Shri N. Pradeep Kumar, Associate
Vice-President / Certification, Sustainability and Training, Shri S. Mani, General
Manager/ ICF, (in the centre ), Smt Muthu Dhanalakshmi, Incharge, ICF Vidyaniketan
CBSE School (first from the right) and Shri P.R. Viswanathan, Dy.CPO/WS (Second
from the right).
*ஐசிஎப் குழுந ள்ிகளுக்கு ஐஎஸ்ஓ 9001 தபச்சான்ிதழ்*
ஐசிஎப் ிர்யாகம் சார்ில் ஐசிஎப் யாகத்தில் ஊமினர்கள் குமந்ததகள்
நற்றும் ி நாணயர்கின் கல்யிக்காக ஐசிஎப் சில்யர் ஜூப்ி
மநட்ரிகுலரன் லநல்ிதப்ள்ி, ஐசிஎப் சில்யர் ஜூப்ி நமதனர்
நற்றும் முதிதப்ள்ி , ஐசிஎப் லநல்ிதப்ள்ி , நற்றும் ஐசிஎப்
யித்னாிலகதன் சிிஎஸ்ஈ ள்ி ஆகின

4

ள்ிகள் ிறுயப்ட்டு

அயற்ின் தபத்தத லநம்டுத்த ல்லயறு டயடிக்தககள்
எடுக்கப்ட்டு யருகின்.

அதன் ஒரு குதினாக ஐஎஸ்ஓ

9001 தபச்சான்ிதழ் ம முனற்சிகள்

லநற்மகாள்ப்ட்டு டிமயி தபக்கட்டுப்ாட்டு சான்ிதழ் ிறுயம்
மூம் தணிக்தக ஆய்வு மசய்னப்ட்டது. இந்த ஆய்வுப் ணிகள்

2018

ஜூத நாதம் முதல் துயங்கி இபண்டு கட்டநாக ஆகஸ்ட் நற்றும்
மசப்டம்ர் நாதம் தடமற்.

அதன் ிதயாக இன்று ( 03.12.2018)

தடமற் யிமாயில் டிமயி ிறுயத்தின் துதணத்ததயர் திரு
என் ிபதீப்குநார் அயர்கள் ஐஎஸ்ஓ

9001 தபச்சான்ிததம ஐசிஎப்

சில்யர் ஜூப்ி ள்ிகின் முதுித தததந ஆசிரிதன திருநதி
ஆர். காஞ்சநாா அயர்கிடம் ஐசிஎப் மாதுலநார் திரு எஸ்
நணி,

ஐசிஎப் ள்ிகின் தாார் நற்றும் ஐசிஎப் தததந

நின்யடியினல் மாினார் திரு லதி ிபசாத் தாஷ்

,

ஐசிஎப்

முதன்தந தததந ணினார்  அதிகாரி திரு ஆர் லநாகன்பாஜா ,
நற்றும் ஐசிஎப் அதிகாரிகள், ஊமினர்கள் முன்ிதனில் யமங்கிார்.
இந்த சான்ிதழ்

9.10.2018

முதல்

மூன்ாண்டுகளுக்கு யமங்கப்ட்டுள்து.

8.10.2021

யதபனிா

Sr.PRO

