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பய�ப��த�ப�� மி�சார �ள��க� ம��� சா�ெக��க� பய�ப��த�ப�� மி�சார �ள��க� ம��� சா�ெக��க� பய�ப��த�ப�� மி�சார �ள��க� ம��� சா�ெக��க� பய�ப��த�ப�� மி�சார �ள��க� ம��� சா�ெக��க� 
பா�கா�பனதாபா�கா�பனதாபா�கா�பனதாபா�கா�பனதா???? 

 

ெபா�வாக சாதாரண ம�க� ஒ� மி�சார� ெபா�ைள வா க ேவ"�ெம�றா$, அவ�றி$ 
எைத வா �வ� என மிக மிக ேயாசி��� ப( உ�ள�. எ+த உபகரண�ேதா� சா�ெக��க� 
ச�ப+த�ப�ட�, எ+ெத+த இட�தி$ எ�ென�ன ப.� பாய."� வர ேவ"�ம, எ கெக � 
எ�ன வைகயான மி� அள/ பய�ப��த�ப�� எ�� ம��ேம ஒ� வ 0�� உ1ைமயாள2 
3�வாேர தவ.ர எல�(1சிய� ம��ேம எ�ன ப.ரா"� உபகரண கக� வா �வ� என 
5(/ ெச6வா2. ஒ�றிர"� ப.ரா"ைடேய, உ1ைமயாள2 அறி+� அதைன� ப1+�ைர�பா2. 
 

எனேவ எல�(1க$ ப.ள��, சா�ெக�, எ�ப� வ 0�கள7$ சாதாரணமாக பய�ப�வதா$ 
அதைன�ப�றிய 8"ண.ய வ.வர க9� பா�கா�: ச�ப+த�ப�ட தகவ$க9� ம�க9�� 
அவசிய� எ�பதா$ இ� ச�ப+த�ப�ட ஆ6/ ேம�ெகா�ள�ப�ட�. 
 

மி�சார� எ�ப�  நம� வா=�ைகைய பல வைகய.$ 5�ேன��கிற� எ�பதி$ ஐயமி$ைல. 
ஆனா$ நா� பய�ப���� மி�சார? சாதன கைள� பா�கா�பாக பய�ப��தினா$ ம��ேம 
அ@வா� பயனள7���. எனேவ �ள� ம��� சா�ெக� எ�ப� அAவலக கள7A�, 
வ 0�கள7A�, உபகரண கள7$ பய�ப�கி�றன 5�கியமான அ(�பைட� ேதைவ எ�பதாA�, 
ப$ேவ� நி�வன க� இவ�ைற� தயா1�பதி$ ஈ�ப�(��பதாA�, பா�கா�: நல� க�தி 
இவ�ைற ஒ�பC� ஆ6/ ெச6வ� எ�ப� அவசியமாகிற�. 
 

ஓ�பC�� ஆ6/ஓ�பC�� ஆ6/ஓ�பC�� ஆ6/ஓ�பC�� ஆ6/:::: 
ப$ேவ� தயா1�பளா2கள7� 8க2ேவா2 பய�ப���� ெபா��கைளF� ம��� ேசைவையF� 
ஒ�பC� ெச6வ� எ�ப� நைட5ைறய.$ உ�ள ஒ� வழ�கமா��. ம�திய 8க2ேவா2 
நல��ைற அைம?சக�தி� ேப1$ கா�ச2� நி�வன� ெத�ன7+தியாவ.$ ஒ�பC� ஆ6/� பண. 
ெச6� வ�கிற�. கா�ச2� நி�வன� 2012/13 ஆ� ஆ"($ 7 ெபா��கைளF�, 3 
ேசைவகைளF� ஒ�ப.�� ெச6F� பண.ைய ேம�ெகா"ட�. அதி$ ஒ�� மி�சார  ப.ள�� 
ம��� சா�ெக��க� ஆ��. 
 

ஒ�பC�� ஆ6/�காக எ���� ெகா"ட ப$ேவ� �ள� ம��� சா�ெக�க� கீேழ 
ெகா��க�ப���ள�. 

வவவவ....எ"எ"எ"எ" சா�ெக� சா�ெக� சா�ெக� சா�ெக� 6 6 6 6 ஆ2�Pஆ2�Pஆ2�Pஆ2�P சா�ெக� சா�ெக� சா�ெக� சா�ெக� 16 16 16 16 ஆ2ஆ2ஆ2ஆ2�P�P�P�P 

1. மி$லிய�(2 இ� 1) மி$லிய�(15 ம��� 5 ஆ2�P) 

2. �+த�(5 இ� 1) �+த�(15 ம��� 5 ஆ2�P) 

3. ஆ க2(2 இ� 1) ஆ க2(15 ம��� 5 ஆ2�P) 

4. ெல�ரா"�(3 ப.� ம���) ெல�ரா"�(15 ம��� 5 ஆ2�P) 

5. ஹாவ$P(2 இ� 1) Vபா(15 ம��� 5 ஆ2�P) 

6. ஃைப�ேராP(5 இ� 1)  ஃைப�ேராP(15 ம��� 5 ஆ2�P) 

7. ஈேரா(ெஜமின7)(2 இ� 1) எ�ேக (15 ம��� 5 ஆ2�P) 

8. கிரா�P (2 இ� 1) ெஜமின7 (15 ம��� 5 ஆ2�P)  

9. ஆPவா$(2 இ� 1) ஆPவா$(15 ம��� 5 ஆ2�P) 

10. ப.1�((2 இ� 1) ப.1�((15 ம��� 5 ஆ2�P) 

11. ஜிஎ�(2 இ� 1) ஜிஎ�(15 ம��� 5 ஆ2�P) 

12. கிேர�([(2 இ� 1) கிேர�([(15 ம��� 5 ஆ2�P) 
 

����ள� ள� ள� ள� 6 6 6 6 ஆ2மPஆ2மPஆ2மPஆ2மP ����ள� ள� ள� ள� 16 16 16 16 ஆ2மPஆ2மPஆ2மPஆ2மP ம$( �ம$( �ம$( �ம$( �ள�ள�ள�ள� \ ப.� �\ ப.� �\ ப.� �\ ப.� �ள�ள�ள�ள� 

மி$லிய� மி$லிய� சா6P (5 ஆ2�P) ஆ க2 

�+த� �+த� ேமான7� (5 ஆ2�P) ஒPவ.� 

ஜிஎ� ஆPவா$ காமி((5 ஆ2�P) ப.1�( 

ப.1�( ப.1�(  சா6P 
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�ள� ம��� சா�ெக��கைள ஒ�பC� ெச6ய எ���� ெகா"ட அளவ 0�க��ள� ம��� சா�ெக��கைள ஒ�பC� ெச6ய எ���� ெகா"ட அளவ 0�க��ள� ம��� சா�ெக��கைள ஒ�பC� ெச6ய எ���� ெகா"ட அளவ 0�க��ள� ம��� சா�ெக��கைள ஒ�பC� ெச6ய எ���� ெகா"ட அளவ 0�க�, , , , வைகக� ம��� வைகக� ம��� வைகக� ம��� வைகக� ம��� 
ஆ6/கள7� ப�(ய$ஆ6/கள7� ப�(ய$ஆ6/கள7� ப�(ய$ஆ6/கள7� ப�(ய$:::: 

1. ஒ@ெவா� �ள� ம��� சா�ெக� உ�ள பா�ெக�($ ெபா�ள7� ெபய2 அ$ல� 
ப.ரா"� ெபய2, தயா1�பாள2 ெபய2 ம��� 5கவ1, தயா1�: ேததி, நிகர எைட, 
அதிகப�ச வ.ைல, 8க2ேவா2 பா�கா�: ெதாட2: வ.வர� ஆகியவ�ைற� ெகா"(��க 
ேவ"��. 

2. ைகயாள வசதி: ைகயாள எள7தாக உ�ளதா என க"டறிய கீ= க"ட 5ைறக� 
ைகயாள�ப�டன. 

� �ள� சா�ெக�($ ெபா��திF� அக�றிF� மி�சார� ம��� எ+த க�வ.F� 
இய�காம$ ேசாதைன ெச6ய�ப�டன. 

� மி�சார� இைண�: இ���� நிைலய.$ அ@வா� �ள� சா�ெக�($ 
ெபா���� ேபாேதா அக��� ேபாேதா ஏேத^� ெபாறி ஏ�ப�கிறதா என 
பா2�க�ப�ட�. 

� ப$ேவ� வ.தமான மி�சார�ைத பய�ப��தி க�வ.கைள பய�பட ைவ�� 
�ள� ம��� சா�ெக��க� எ+த அள/�� ெவ�ப� அைடகி�றன என 
ேநர5�, _�(� அள/� பதிய�ப�ட�. 

3. ஒ@ெவா� �ள� ம��� சா�ெக����� ெமா�த தர மதி�பC� ஆ6/ ெச6ய�ப�ட�. 
 

ஒ�பC�� ஆ6/ 5(/ஒ�பC�� ஆ6/ 5(/ஒ�பC�� ஆ6/ 5(/ஒ�பC�� ஆ6/ 5(/க�க�க�க�:::: 
1. பா�ெக� ெச6தA� வ.வர?சீ���: கீ=�க"ட ப.ரா"� �ள� ம��� சா�ெக� வ.வரசீ�($ 

தயா1�: ேததி �றி�ப.ட�படவ.$ைல. 
� 6 ஆ2�P வைக சா�ெக��கள7$ –மி$லிய�(2 இ� 1) & கிரா�P(2 இ� 1) 

ஆகியவ�றி$ 

� 16 ஆ2�P சா�ெக��க� -மி$லிய� 

 

2. ைகயா9வதி$ வசதி: எ+தவ.த மி� இைண�:� ெகா��காம$ 6 ஆ2�P ம��� 16 
ஆ2�P �ள��கைள பய�ப��தி பா2�ததி$ 5(/. 

 

 

6 ஆ2�P சா�ெக��க� (ெமா�த� 12 ப.ரா"� 
சா�ெக��க�) 

16 ஆ2�P சா�ெக��க�  
(சா6P, ேமான7� ப.ரா"� ம$( �ள��க� 12 
ப.ரா"� சா�ெக��கள7$ ேசாதி�க�ப�டன) 

எ$லா ப.ரா"� \ ப.� ம��� ம$( 
ப.ள��க� எ$லா சா�ெக��கள7$ ெபா�+தின. 
 

இர"� வைக ம$( �ள��க9� �ரா��[ 
சா�ெக��கள7$ ந�� ெபா�+தின. 

ஆ கி� ப.ரா"� 2 ப.� �ள��க� 
ெமா�த5�ள 12 ப.ரா"� சா�ெக��கள7$ 8 $ 
ம��ேம ெபா�+தின  
 

இர"� வைக ம$( �ள��க9� Vபா ப.ரா"� 
சா�ெக��கள7$ ெபா�+தவ.$ைல ஆனா$ ஆ கி� 
ப.ரா"� சா�ெக��கள7$ ெபா�+த மிக/� 
சிரமமாய.�+த� 

ஈேரா ம��� ஆPவ$ சா�ெக��கள7$ இ+த 
இர"� ப.� அ$ல� ம$( �ள��க� 
ெபா�+தவ.$ைல  
 

சா6P ம$( �ள�, ேக� இ$லாத சா�ெக��கள7$ 
ச1யாக ெபா�+தினாA�, மி$லிய�, 
�+த�,ெல�ரா"�, ஃைபேராP, எ�.ேக, ெஜமின7, 
ஆPவ$, ப.1�(, ம��� ஜி.எ� ப.ரா"�க� 
சா�ெக��க9�� தள2+த நிைலய.ேலேய ெபா�+தின. 

சா6P \ ப.� �ள��க� ஆ கி� 
சா�ெக��கள7A�, ேமான7� ம$(�ள��, 
கிரா�P வைக சா�ெக��கள7A� ந�� 
ெபா�+தின. 
 

ேமான7� ப.ரா"� ம$( �ள� ெல�ரா"�, ஆPவ$, 
ப.1�(, ஜி.எ� ம��� கிேர �1 சா�ெக� வைகக9� 
ந�� ெபா�+தினாA� மி$லிய�, �+த�, ஃைபேராP, 
எ�.ேக ம��� ெஜமின7 ப.ரா"� சா�ெக��கள7$ 
தள2+த நிைலய.$ ெபா�+தின. 
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ஆ. 6 ஆ2மP சா�ெக��கைள� ெகா"� சா�ச  ைம�ேரா ேம�P, ஐ-ேபா�, ேநா�கிேயா (3 
ப.�) உ�b2 ப.ரா"� ம��� ேசான7 ேகமிரா சா2ஜ2 ஆகியவ�ைற ேசாதி�த$. 

i. மி$லிய� சா�ெக� (ேசான7 ேகமிரா சா2ஜ2 தவ.ர) ஜி.எ� சா�ெக� (உ�b2 ப.ரா"� 

சா2c தவ.ர) எ$லா சா2ஜ2க9��� ந�� பய�ப�டன. 

ii. ஆPெவ$ சா�ெக� ேநா�கியா (3 ப.�) ெமாைப$ சா2ஜ2 தவ.ர ம�ற அைன����ேம 
தள2+த நிைலய.$ ெபா�+தின. 

இ. சா�ெக��கள7� அதிக அd�த மி�சார� (Load) பாF�ேபா� ஆ6/ ெச6ததி$, �ள��க� 
தள2+த நிைலய.$ (loose) ெபா�+�� ேபா� ேஹ2 (ைரய2, ஹா� ப.ேள�, இ"டe� 
ேபா�றைவ �ள�கி$ அதிக ெவ�ப�ைத ஏ�ப��தின. 
 

ஒ��ெமா�த தர�ஒ��ெமா�த தர�ஒ��ெமா�த தர�ஒ��ெமா�த தர�::::    
� ஐஎP: 1293, �ைண ப.1/ 6 � தர நி2ணய�தி�ப( �ள�� ம��� சா�ெக��க� 

அைன��� நி2ணய.�த தர�தி$ ேவா$ேடc ம��� மி�தர� ெகா"(�+தன. 
� 6 ஆ2மP சா�ெக� எ�ப� fட�ப��, �ள�ைக ெபா��தி எ��த/ட� அத� �வார க� 

fட�பட ேவ"�� (ஐ.எP 1293, �ைண ப.1/ 7.2 � வைக�பா�(�ப() பா�கா�: நல� 
க�திய இ+த நிப+தைன ெலகர"� ம��� கிேர�� சீய.� 6 ஆ2மP சா�ெக��க� 
ம��ேம g2�தி ெச6தி�+த�. இதர 10 ப.ரா"�க9� இ+த வைகய.$ 
தயா1�க�படவ.$ைல. 

� மி$லிய�, ஆ க2, ெல�ரா"�, ஃைப:ேராP, Vபா, எ�.ேக, ஜி.எ� ம��� கிேர� �[ 
ஆகிய ப.ரா"�கள7� 16 ஆ2மP சா�ெக��க� தவ.ர இதர ப.ரா"�க� அ@வா� 
அைட�க�படவ.$ைல. 

� ஐ எP 1293, �ைண ப.1/ 89, B,C � ப( ஒ@ெவா� �ள� சா�ெக�(� மh�� ேவா$ேடc, 
மி�திற�, தயா1�பாள2 ெபய2, வண.க 5�திைர 5தலியன இ��க ேவ"�� என வ.தி 
உ�ள�. 

எ$லா �ள� ம��� சா�ெக��க9� இ+த நிப+தைன g2�தி ெச6தி�+தன. 
 
ஆ6/�� எ���� ெகா�ள�ப�ட அைன�� 6 ம��� 16 ஆ2�P �ள� ம��� 
சா�ெக��கள7A� ஐ.எP.ஐ 5�திைர, எ2� ெகா��க வசதி, 5ைனய.$ தி��வசதி ஆகியைவ 
இ�+தன. 
 
பா�கா�: ேநா�கி$ 8க2ேவா��� எ?ச1�ைகபா�கா�: ேநா�கி$ 8க2ேவா��� எ?ச1�ைகபா�கா�: ேநா�கி$ 8க2ேவா��� எ?ச1�ைகபா�கா�: ேநா�கி$ 8க2ேவா��� எ?ச1�ைக    
கி=க"டைவ உ க� �ள�� ம��� சா�ெக�� இைண�:கள7$ பா2�த02க� எ�றா$, உடேன 
நடவ(�ைக எ� க�. 

1. சா�ெக�(� அ�கி$ எ1F� அ$ல� _டான ப.ளாP(� வாசைன 

2. �ள�� உ�ள இட�தி$ ெபாறி அ$ல� :ைக 
3. க�கிய அ$ல� க��: நிற� �ள� & சா�ெக�($ ெத�ப�வ�. 
4. உ�கிய ப.� 5ைனக�. 
5. காரணமி$லாம$ வ.ள�கைண+� ‘�FP’ ஆத$ 
6. அதிக�ப(யான இைண�:க� ேவ"(� அதிேலேய இைண�காம$ தன7யான சா�ேக� 

ேபாட/� 
7. �ள�கி� உ�ேள நிற� உ�ள க�ப.க� ம��� 5ைனக� ெத1வ�. 
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8க2ேவா2 கவன�தி��8க2ேவா2 கவன�தி��8க2ேவா2 கவன�தி��8க2ேவா2 கவன�தி��:::: 
1. ISI மா2� உ�ள ப.ள�� ம��� சா�ெக��கைளேய வா க/�. 
2. �ள�ைக சா�ெக�ைட வ.�� எ���� ேபா� கவனமாக எ��க/� இர"���� உ�ள 

ெதாட2: பாதி�க�3��. 
3. பdதைட+த மி�க�ப.கைள உடேன மா�ற/� இ$ைலேய$ மி� அதி2?சி�� வழிவ����. 
4. பல மி�சாதன க� (உதாரண�) ஹ0�ட2 ேபா�றைவக9�� கா�� ெச$ல �வார க� 

இ���� அவ�ைற fடாம$ பா2��� ெகா�ள/� இ$ைலேய$ த0 ப.(��� அபாய� 
உ"�. 

5. சைமய$ அைறய.$சைமய$ அைறய.$சைமய$ அைறய.$சைமய$ அைறய.$: : : : ந02 ெதா�(க� இ�+தா$ சா�ெக���� பா�கா�பான �ர�தி$ 
அைம�க/�. 

6. ஈர� ைகய.னா$ எ+த மி� உபகரண�ைதF� ைகயாளாத02க�. 
7. வாஷி ெமஷ0�, �ள72 சாதன�ெப�( ேபா�றைவ சைமயலைறய.$ இ�+தா$ 

அத�ேக�றவா� பா�கா�ேபா� சா�ெக� அைமF க�. 
8. _டாக ஒ� மி�சாதன� உ�ள ேபா� அத� மh� ெம�ைமயான ேகப.ளா$ fடாத02க�. 
9. ெதா�(ய.$ மி� இைண�ப.$ உ�ள ேபா� j�த� ெச6யேவா நிர�பேவா ெச6யாத02க�. 
10. ேடாPட1$ ஒ�(� ெகா"ட ேடாPைட மி� இைண�ப.$ உ�ள ேபா� எ��க 

5ய�சி�காத02க�. 
11. அ@வ�ேபா� ெக�($, ேடாP� ேபா�றவ�றி� மி� இைண�:க� ச1வர உ�ளனவா 

எ�� ேசாதி��� ெகா�9 க�. 
12. �ள7யலைற�ள7யலைற�ள7யலைற�ள7யலைற:::: மி�சார� பாய வசதியான இட� எ�பதா$ மி�சார சா�ெக��க� 

�ள7யலைறய.லி�+� 3 மh�ட2 ெதாைலவ.$ ைவ�கலா�. 
13. ேஹ2(ைய2, ஹ0�ட2 ேபா�றவ�ைற �ள7யலைறய.$ பய�ப��தாம$ மி�சார பாதி�ைப 

தவ.2�க/�. 
14. அ@வ�ேபா� ப.ள��, சா�ெக�ைட பd� உ�ளதா என ச1பா2�க/�. 
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