




 

 
 
 

 

TABLE OF CONTENTS 
சிஎன்சி ஆபரட்டர் (மஷினிங் மடக்னஷீின்) 

Chapter - 1 ______________________________________________________________________________  

சிஎன்சி ஆப்பரட்டருக்கான அமிமுகம்  

1.1 நாகரீகத்தின் ான் ஸ்பார்க்  

1.2 இனந்திப துற ற்ின அிமுகம் 
1.3 சிஎன்சி என்து என்? 
1.4 சிஎன்சி ஆரபட்டர்கின் ணி பொறுப்புகள் 
1.5 சிஎன்சினின் ன்றநகள் 

Chapter - 2 ______________________________________________________________________________  

மஷினிங் ப்ாசஸின் பல்ரேறு ேகககள்  
2.1 பநரிிங் பசனல்முறகள் : ல்ரயறு யறககள் 
2.2 பநரிிங் பசனல்முறனின் யிறவுகள் 
2.3 பநரின் நற்றும் பநக்கொிக்றின் அடிப்றடகள் 

2.4 ொதுகொப்பு பிமுறகள் 

2.5 லூப்ரிகண்ட் நற்றும் கூண்ட்கள் 

Chapter - 3 _____________________________________________________________________________  

உதேி ற்றும் மபாருத்துதல் ற்றும் கிர் ாற்றும் இந்திம்  

3.1 டொபன்ஸ் நற்றும் ஃிட் 

3.2 டொபன்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் 

3.3 ஃிட் -ன் யறககள் 

3.4 கினர் நொற்றும் இனங்கறநப்ின் அடிப்றடகள் 

Chapter - 4 ____________________________________________________________________________  

பாதுகாப்பான ற்றும் சுகாதாான சூழ்நிகயக காப்பது: அேச காய 

4.1 பருப்பு 
4.2 தீப்ிடிப்பு ரபத்தில் பயிரனற்றுதல் திட்டநிடுதல் 
4.3 பருப்ின் தபயறககள் 
4.4 தீ அறணப்பு உகபணங்கள் நற்றும் முதலுதயி 
4.5 ி டுக்கம் 
4.6 பயிரனற்றும் யிமிமுறகள் 
4.7 கூடுயதற்கொ குதி 

Chapter - 5 ____________________________________________________________________________  

ரநாய்ககர தேிர்ப்பதற்கான முகமான சுகாதாம்  

5.1 கண்ர ாட்டம் 

5.2 சுகொதொபம் என்ொல் என்? 
5.3 சுகொதொபத்தின் முக்கினத்துயம் 
5.4 முறனொ சுகொதப மக்கத்தின் மூம் தயிர்க்கப்டும் சி யிரனங்கள் 

5.5 ணினிடத்தில் சுகொதொபம் 
5.6 சுகொதொபநற் சூழ்ிறனின் கொபணநொக ஏற்டும் சி ரொய்கள் 
5.7 சுகொதொப மக்கத்றத கறடிடிப்தற்கொ யமிகள் 



 

 
 
 

 

TABLE OF CONTENTS 
சிஎன்சி ஆபரட்டர் (மஷினிங் மடக்னஷீின்) 

Chapter - 1 ______________________________________________________________________________  

சிஎன்சி ஆப்பரட்டருக்கான அமிமுகம்  

1.1 நாகரீகத்தின் ான் ஸ்பார்க்  

1.2 இனந்திப துற ற்ின அிமுகம் 
1.3 சிஎன்சி என்து என்? 
1.4 சிஎன்சி ஆரபட்டர்கின் ணி பொறுப்புகள் 
1.5 சிஎன்சினின் ன்றநகள் 

Chapter - 2 ______________________________________________________________________________  

மஷினிங் ப்ாசஸின் பல்ரேறு ேகககள்  
2.1 பநரிிங் பசனல்முறகள் : ல்ரயறு யறககள் 
2.2 பநரிிங் பசனல்முறனின் யிறவுகள் 
2.3 பநரின் நற்றும் பநக்கொிக்றின் அடிப்றடகள் 

2.4 ொதுகொப்பு பிமுறகள் 

2.5 லூப்ரிகண்ட் நற்றும் கூண்ட்கள் 

Chapter - 3 _____________________________________________________________________________  

உதேி ற்றும் மபாருத்துதல் ற்றும் கிர் ாற்றும் இந்திம்  

3.1 டொபன்ஸ் நற்றும் ஃிட் 

3.2 டொபன்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் 

3.3 ஃிட் -ன் யறககள் 

3.4 கினர் நொற்றும் இனங்கறநப்ின் அடிப்றடகள் 

Chapter - 4 ____________________________________________________________________________  

பாதுகாப்பான ற்றும் சுகாதாான சூழ்நிகயக காப்பது: அேச காய 

4.1 பருப்பு 
4.2 தீப்ிடிப்பு ரபத்தில் பயிரனற்றுதல் திட்டநிடுதல் 
4.3 பருப்ின் தபயறககள் 
4.4 தீ அறணப்பு உகபணங்கள் நற்றும் முதலுதயி 
4.5 ி டுக்கம் 
4.6 பயிரனற்றும் யிமிமுறகள் 
4.7 கூடுயதற்கொ குதி 

Chapter - 5 ____________________________________________________________________________  

ரநாய்ககர தேிர்ப்பதற்கான முகமான சுகாதாம்  

5.1 கண்ர ாட்டம் 

5.2 சுகொதொபம் என்ொல் என்? 
5.3 சுகொதொபத்தின் முக்கினத்துயம் 
5.4 முறனொ சுகொதப மக்கத்தின் மூம் தயிர்க்கப்டும் சி யிரனங்கள் 

5.5 ணினிடத்தில் சுகொதொபம் 
5.6 சுகொதொபநற் சூழ்ிறனின் கொபணநொக ஏற்டும் சி ரொய்கள் 
5.7 சுகொதொப மக்கத்றத கறடிடிப்தற்கொ யமிகள் 

 

 
 
 

 

 

 

Chapter - 6 ____________________________________________________________________________ 

        ப ிிடத்தில் 5S  

        6.1 5S-ன் அடிப்றட கருத்தொக்கம் 

        6.2 5S-ன் அம்சங்கள் 

        6.3 கமிவுப் பொருட்கள் யிக்கம் 
        6.4 கமிவு பொருட்கள் ரநொண்றந 
        6.5 கமிவுப் பொருட்கள் பதொடர்ொ அச்சுறுத்தல்கள் 

        6.6 கமிவுப் பொருட்கள் றகனொலயதில் முன்பச்சரிக்றக டயடிக்றககள் 
        6.7 டி.க்ம.எம். ப்பொசஸ் 
Chapter - 7 ____________________________________________________________________________ 

       ரதகேககர பூர்த்தி மசய் நிர்ேகிக்கவும் 

       7.1 கண்ரணொட்டம் 
       7.2 கட்டங்கொக திட்டநிடல் ( திட்ட யறபவு) 
       7.3 அயசப ிறனின் அடிப்றடனின் முன்னுரிறநறன நொற்றுதல் 

 7.4 ஒழுக்கத்தின் முக்கினத்துயம் 

 7.5 ரப ிர்யொகம் 

 












































