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www.aerb.gov.in

150  
500  
500  

ேநாயறித�கதி�ய�கவ�யலி��.எ�.�கைள�பய�ப

���வத�கானச�யான�ைறக�.

�.எ�.�ேப��எ�றா�எ�ன ேகச��ட��.எ�.�ஐ�பய�ப��த��

�.எ�.�ேப��கதி�வ�� �அளைவ

அளவ���ஒ�சாதன�. 

இ�ஏ.இ.ஆ�.ப�ஆ�ப���ைர�க

�ப�டபா�கா�பானஅளவ�� க�

���நா�ெசய�ப�கிேறாமாஎ�பைதஅறி

யஉத�கிற�.

ேகச����.எ�.�கா�ைடஏ��கிற�

��ஏ�ர���கீேழ�.எ�.�கைளஅண���க�

கதி�வ�� �ட�ேவைலெச�யாதேபா�பண�யாள��

.எ�.�ச�யாகேசமி�க�படேவ���

எ��-ேர�� / 

கதி�வ�� �ப�தி���ஒ�

ேபா���.எ�.�ேப��க

ைளேசமி��ைவ�காத��

க�.

க���பா��.எ�.�ேப�ைஜக���பா��.எ�.�ேப�ைஜ

எ�லாேநர�தி�� எ�லாேநர�தி�� 

கதி�வ�� �இ�லாதப�திகதி�வ�� �இ�லாதப�தி

ய��ேசமி�க��ய��ேசமி�க��

க���பா��.எ�.�ேப�ைஜ

எ�லாேநர�தி�� 

கதி�வ�� �இ�லாதப�தி

ய��ேசமி�க��

பண�யாள�க��.எ�.�ேப

��ம��� க���பா��. 

எ�.�ேப��பய�பா���

இ�லாதேபா�கதி�வ�� �

இ�லாதப�திய��ேசமி�க��, 

(உதாரண�:அ�வலகஅைற)

ஒ�ெவா�க�காண���கால�தி��உ

�க��.எ�.�கா�ைடமா�ற��

ஒ�ெவா�க�காண���கால�தி�� 

(உதாரண�:காலா��) 

உ�க��.எ�.�கா��கைளமா�றி, 

ேடா�மதி�ப�� ��காகபய�ப��த�ப�ட�.எ�.

�கா��கைளஆ�வக�தி���தி��ப�வ���க�.

எ��-ேரஅைறய���.எ�.�வ���� / 

வ���வ���, த�ெசயலாகெவள��ப�டா�, 

உடன�யாகஆ�வக�தி���காரள���ெசயலா�

க�தி��அ����க�

பய��ளதகவ�

ெதாழி�சா�ெவள��பா���அள�வர��க� (ஏ.இ.ஆ�.ப�உ�தர�)

ஒ�வ�ட�தி�எப����ேடா� ௨௦ எ�.எ�.வ�, 

௫ ஆ��கள��சராச�யாக.

வ�டா�திரசமமானேடா�

க�ண��ெல�� எ�.எ�.வ�.

எ�.எ�.வ�.
எ�.எ�.வ�.

ேதா�

ைகக�ம���கா�க�

அைன��கதி�வ�� �ெதாழிலாள�க��க

ைடப���பத�காகஇ�த�வெரா����கிய

இட�தி�கா�ட�படேவ���.

வழ�கிய�
அ�ஆ�ற�ஒ����ைறவா�ய�

இ�தியஅர�

நியமா�பவ�

அ�ஷ�திநக���ைப -௪௦௦௦௯௪

கதி�வ�� �எ�ச��ைகஅ

�ைடம���வஎ��ேர

நி�வ���ெவள�ேயஒ

�ட�படேவ���

Tamilnadu Tamil Final (1)-ML



ഡയേ�ാ�ി� േറഡിേയാളജിയി� 
ടിഎൽഡി ഉപേയാഗി�ു�തി�െറ 

ശരിയായ വഴികൾ.

ടിഎൽഡി ബാ�� ഒരു 

േറഡിേയഷൻ േഡാ� അള�ു� 

ഉപകരണമാ�. AERB 

നിർേ�ശി�ു� സുര�ിതമായ 

േഡാ� പരിധി�ു�ിൽ 

ആേണാന�ൾ�പവർ�ി�ു�� 

എ�് അറിയാൻ ഇ� 

സഹായി�ു�ു.

ടിഎൽഡിെല�ഏ�പണിനുതാെഴ ടിഎൽഡിെല�ഏ�പണിനുമുകളിൽ.
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Loading TLD card in the cassette 
ടിഎൽഡിേകസ�ിൽ േലാ� 

െച���ു

േക �ിെനാ�ംസ ടിഎൽഡി ടിഎൽഡി സേക �് ഇല�ാെത

 

െമഡി�ൽ എ��-േറ 

െമഷീനുകള�െടപുറ�് 

ഒ�ി�ു�തിനു�േറഡിേയഷ

ൻ മു�റിയി�് ��ാർ�

എ�ാ� ടിഎൽഡി ബാ��

ഉപകാര�പദമായ വിവര�ൾ

ടിഎൽഡിെല� ഏ�പണിനു താെഴ ധരി�ുക

എല�ാ േമാണി�റിം� കാലയളവിലും 

നി�ള�െട ടിഎൽഡി കാർ� മാ��ക

ടിഎൽഡിേകസ�ിെനാ�ം ഉപേയാഗി�ുക

ടിഎൽഡിഎവിെടസൂ�ി�ണം?
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േറഡിേയഷൻേമഖലയിൽേജാലിെച���വരുെടേഡാ� പരിധി (AERB നിർേദശം)

ഒരുവർഷെ�എഫ��ീ�േഡാ�20 mSv

(5 വർഷേ��് ശരാശരികണ�ാ�ിയാൽ)

ക�ി�െറ െലൻസ�ാ  150 mSvർഷികത�ുല�േഡാ�

ആേ�ാമി�എനർജിെറഗുേല�റിേബാർ�
പുറെ�ടുവി��

ഭാരത സർ�ാർ
നിയാമ� ഭവൻ, അനുശ�ിനഗർ 
മുംൈബ-400094
www.aerb.gov.in

േറഡിേയഷൻേമഖലയിൽേജാലിെച

���വരുെടഅറിവിേല�ായിഈ 

േപാ�ർ �പമുഖ െലാേ�ഷനിൽ 

�പദർശി�ി�ണം.

Lens of the eye     150  mSv
ചർ�ം 500  mSv
ൈകകള�ം കാലുകള�ം 500  mSv

ഉപേയാഗി�ാ�സമയ�് ഉേദ�ാഗ�ർ 

ടിഎൽഡി സൂ�ി�ണംശരിയായി 

എ��-േറ റൂം/േറഡിേയഷൻ 

ഏരിയ��ു�ിൽ 

ഒരി�ലും 

ടിഎൽഡി സൂ�ിബാ�ജുകൾ

�രു�

കൺേ�ടാൾ ബാടിഎൽഡി

��എേ�ാഴുംേറഡിേയഷ

ൻ �ഫീ ഏരിയയിൽ 

സൂ�ി�ുക.

ഉപേയാഗ�ിൽ ഇല�ാ� 

സമയ�് 

ടിഎൽഡിബാ��േറഡി

േയഷൻ �ഫീ ഏരിയയിൽ 

കൺേ�ടാൾബാ�ജിെനാ�ം  (ഉദാ: സൂ�ി�ുക

ഓഫീ� റൂം).

എല�ാേമാണി�റിം�കാലയളവിലുംനി�

ള�െടടിഎൽഡികാർ�മാ�ിേഡാ� 

നിർ�യ�ിനായി ലേബാറ�റിയിേല�് 

അയ�ണം

ടിഎൽഡിഎ��-േറ റൂമിൽ വീഴുകയും 

അവിചാരിതമായി േറഡിേയഷൻഏൽ�ുകയും 

െച�താൽ, ഉടനടി ലാബിൽ റിേ�ാർ�് െച�� 

േ�പാസസി�ിനായി അയ��ുക.



ఎ��� ను ���ంద ట�ఎ��(TLD) ఎ��� ను ��ౖన ట�ఎ��(TLD).
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Loading TLD card in the cassette 

�ా���� గల  ట�ఎ��(TLD) �ా���� ల�క�ం�� ట�ఎ��(TLD)

 ఉప�గప�ే సమ���రం
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Effective Dose 20 mSv in a year averaged over a 
period of 5 years.

��రత పభ� �త�మ�

�య�మక భవనమ�,  అణ�శ�� �నగ�,  
మ�ంబ�-400094
www.aerb.gov.in

150  mSv
500  mSv
500  mSv

�డయ�����ి�  ������ష��  ట�ఎ�లను(TLDs)  � �

�ఉప���ంచట����  స���న  మ��ాల�.

ట�ఎ�(TLD)  బ��� అంట� ఏ�ట� ?� �

ట�ఎ�� బ����  ������ష� �ో� ����ే ప��కరం. 

ఇ�� AERB సూ�ం�న సుర��త���న �ో� 

(���దు) ప���త�ల� � �ేస� ు���� ల��ో  

�ెల�సు��వ����� ఇ�� మనక� 

స�యపడ�త�ం��.

�ా���ట� ట�ఎ�(TLD) ఉప���ంచం��� �

��ా���ట� ట�ఎ�(TLD) �ార�ను ల�� �ేయడం.� �

�ీసం ఎ��� ను ��ంద ట�ఎ�లను ధ��ంచం��� �

ట�ఎ�� (TLD) �ల� �ేయడం - ఎక�డ�

������ష� �� ప� �ేయనప��డ� �ిబ�ం�� ట�ఎ��ను (TLD) స���� ా 

(��మం�ా) �ల� �ేయ��.

ఎ���� ర�� / ������ష� 

ఏ��య�ల� ట�ఎ�� (TLD) బ��డ��ను 

ఎప��డూ �ల� �ేయవద�ు / 

మర�వద�ు /ఉంచవద�ు.

కంట��� (�యంతణ� ) ట�ఎ�� 

(TLD) బ����  లను ������ష� 

�ీ� ఏ��య�ల� �� � � �ేయం��.

�ిబ�ం�� ట�ఎ�� (TLD)  బ����  

�ాడ�కల� ల�నప��డ�, కంట��� 

(�యంతణ� ) TLD బ���ో �� �ాట� 

�ిబ�ం�� ట�ఎ�� (TLD)  బ���� , 

������ష� ల�� ��ా ంతంల� �� � � �ేయం��. (ఉ�� : ఆ�ీ� ర��).

ప�� ఒక పర����ణ వ�వ����, � ట�ఎ� �

�(TLD)  �ార�ను మ�ర�ం��.

. ప��  ఒక పర����ణ వ�వ��ల� (ఉ��. �ైమ��ికంల�) � �

ట�ఎ�� (T L D )  �ార��లను మ�ర�ం�� మ��య� �ో� 

(���దు) అంచ�� ��సం ఉప���ం�న ట�ఎ�� �ార��లను 

ప�� గ�ాలక� ����� ఇవ�ం��.

ట�ఎ�� (TLD) ఎ��-�� గ��ల� ��ంద ప���� �ే ల�క మర� 

�� �ే, మ��య� అను��క�ం�� బ��ర�త����ే, ��ంట�� 

ల��బ�� �����ంచం�� మ��య� ��ా ���ిం� ��సం పంపం��.

�ఆక����షన� ఎ����జ� �క� �ో� (���దు) ప���త�ల� (AERB �ై�����).

��ా��క సమ�న���న ���దు

కంట� కట�ాల �� ల� 
చర�ం �� ల� 
�ేత�ల� మ��య� �ాళ� �� ల� �

������ష� ల� ప� �ే�� �ా���క�లందర� �యమ�లక� 

కట�బ�� ఉండట���� ఈ �� స� ప�మ�ఖ ప��ేశంల� తప�క � �

ప�ద���ంచబ���.

�������ష� ��చ���క  ప�ా� �

����క� ఎ��- ���రణం 

ఇ����ల�ష� ��ల�పల (��ౖన) 

అ���ం���

జ��� �ే�ిన �ార� � � � �అణ�శ�� �యంతణ బ� ర� (అట��� ఎన�� ��గ��ల�ట�� బ� ర�)�

Telegu-Ganesh



ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ದಲ್ಲಿ ಟಿಎಲ್ ಡಿ (TLD) 

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಏಪ್ರೊನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ(TLD) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಏಪ್ರೊನ್ ಮೇಲೆ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್
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Loading TLD card in the cassette 
ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ  ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ (TLD)

ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.

ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ.

ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್
ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

 

ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD)ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು.

ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಡ್ಏಪ್ರೊನ್ ಕೆಳಗೆ ಟಿ 
ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಪ್ರತಿ ಮಾಪನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ 

(TLD) ಕಾರ್ಡನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬದಲಿಸಬೇಕು.

ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ?
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ವ್ಯವಸಾಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ ಗೆ ಡೋಸ ಮಿತಿಗಳು (ಏ ಈ ಆರ್ ಬಿ (AERB) ನಿರ್ದೇಶಿತ))

ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ ಮಾಪನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೋಸ್ 

ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20mSv ಇರುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಇಕ್ವಿವಳೆಂಟ್ ಡೋಸ್

ಅಟೊಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬೋರ್ಡ್
ಇವರಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

(ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ)
ನಿಯಾಮಕ್ ಭವನ, ಅನುಶಕ್ತಿನಗರ
ಮುಂಬೈ -400094.
www.aerb.gov.in

ಕಣ್ಣಿನ ಲೆನ್ಸ್. 150  mSv
ಚರ್ಮ 500  mSv
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ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಡೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಮಾಪನ 

ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ 

(TLD)ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ

ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಏ ಈ ಆರ್ 

ಬಿ (AERB)ನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಪಟ್ಟ 

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ

ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಸ್-ರೇ ರೂಮ್ ಅಥವಾ 
ರೇಡಿಯೇಶನ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ 
(TLD) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್

ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರದು.

ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ 

(TLD) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ 

ರೇಡಿಯೇಶನ್ (Radiation) 

ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ 

ಉಪಯೋಗ ಆಗದಿದ್ದ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ,ಕಂಟ್ರೋಲ್ 

ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಟಿ ಎಲ್ 
ಡಿ (TLD) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ಇಡಬೇಕು. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್.)

ಪ್ರತಿ ಮಾಪನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಕಾಡನ್ನು 

ಬದಲಿಸಬೇಕು .(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ.). 

ಹಾಗೂ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅದರ 

ಡೋಸ್ ಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಕಳಿಸಬೇಕು.

ಎಕ್ಸ್-ರೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿ (TLD) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೈ 

ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರೆ ,ಎಕ್ಸ್ ರೇ

ಕಿರಣಗಳು ಬಡ ದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಗೆ 

ಕಳಿಸಿ ಅದರ ಡೋಸ್ ಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಈ ಪೋಸ್ಟರ್, ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ 

ನಿಯಮಿತ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ 

ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.

ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ 

ಚಿನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಕ್ಸ್ 

ರೇ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗಡೆ 

ಅಂಟಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ.


