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முன்னுலர

மிகவும் படைபபபாற்றல் மிகக கல்வி முட்றகளிலேலே, துணி மறறும் ஆடை வடிவடமபபபானது, 
த�பாழிறகல்வி முட்றயில் வளம் லேரபப�பாக இந்திேபாவில் மறறும் அல்ேபாமல் அேல்்பாடுகளிலும் 
திகழ்கின்றது. ்வ்பாகரீக ஆடை வடிவடமபபபானது, வபாழ்வபா�பாரத்திறகு மிக உகந்��பாக உளளது. 
அது ஏன என்றபால் கைந்� பத்து ஆண்டுகளில் துணி மறறும் ஆடை வடிவடமபபபானது ்பாகரீக 
த�பாழிறேபாடேகளில் தபரும் வளரச்சி கண்டுளளல� கபாரணமபாகும். படைபபபாற்றல் மிககவரகளும், 
மபாணவரகளும் இடணந்து அறிவு வளரச்சிககு மறறும் ஆடை வடிவடமபபு, �ேபாரிபபு 
ஆகிேவறறிறகபாக துணி மறறும் ஆடை வடிவடமபடப பபாைமபாக ல�ரந்த�டுககின்றனர. அது 
அறிடவ வளரபபது மறறும் அல்ேபாமல், தி்றடம, கருத்துருவபாககத்தில் ஆற்றடே டமேபபடுத்து�ல், 
வடிவடமபபு ஆற்றல் மறறும் �னிககடே தி்றன ஆகிேவறறில் லபஷன வடிவடமபடப 
தவளிபபடுத்து�லில் உளளது.  

மிக முககிேமபான படிபபுகளில் ஆககபபூரவமபான படிபபபாக துணிகளும் ஆடை வடிவடமபபும் 
உளளது. இந்திேபாவில் மட்டுமல்ே தவளி்பாடுகளிலும் மிகவும் வளமபான த�பாழில் ேபாரந்� கல்வித் 
திட்ைமபாக கரு�பபடுகி்றது ்பாகரீக ஆடை வடிவடமபபு வபாழ்வபா�பாரத்திறகு மிகவும் உகந்��பாக 
உளளது. ஜவுளித்துட்ற  த�பாழில் நுகரவு மறறும் வரம்புகள ஆகிேவற்றபால் வளரந்துளளது. 
ஆடை வடிவடமத்�ல் மறறும் �ேபாரித்�லில் அதிக அறிடவ தப்றவும், மபாணவரகளின மனட� 
ஆககபபூரவமபான�பாக மபாறறுவ�றகு ஜவுளித் துட்றயில் ஆடை வடிவடமபடப ல�ரவு தேய�ல் 
லவண்டும்.  

தி்றனகடள பறறிே அறிடவ தபறு�ல் மறறும் கருத்துருவபாககம், வடிவடமபபு உணரவு 
மறறும் ்பாகரீக வடிவடமபபில் �னிபபட்ை கடே தவளிபபபாடு ஆகிேவறறில் கவனம் தேலுத்து�ல். 

இந்� பபாை நூல் த�பாழிநுட்ப ரீதிேபாக அண்டமயில் ்பாகரீக லபபாககுகடள ஆயவு தேயவ�றகு 
பே மககளகடள ேந்தித்து தபபாருத்�மபான ல்பாககஙகளுைன வடிவடமககபபட்டுளளது. ்பாகரீக 
மபாணவரகள ேமீபத்திே ்பாகரீக லபபாககுகடள பகுபபபாயவு தேயது, அடிபபடை விேபாபபாரத்ட�யும், 
வணிக சூழல்கடளயும் பறறி அறிேேபாம். ்டைமுட்றயில் மபாணவரகள பல்லவறு வடகயில் 
பல்லவறு வி�மபான திட்ைஙகளில் புரிந்து தகபாளளும் தி்றனகடள வளரத்து தகபாளள உ�வுகி்றது 
மறறும் அவரகளின படைபபபாற்றலுககு அதிக மதிபபு லேரககி்றது. 

 துணிகளின முககிே கருத்துககள மறறும் வடிவடமத்�ல், ட�ேல், ஆடை 
வடிவடமத்�லின வரேபாறு, கணினி பேனபபாடுகள மூேம் ஆடை வடிவடமத்�ல். ஆடை பரபாமரிபபு, 
த�பாழில் முடனபபு வளரச்சி மறறும் விளம்பரம் இடவ அடனத்தும் இந்� பபாை நூலில் சி்றபபு 
கவனம் தேலுத்�பபடுகின்றன. ்பாகரீகம் வளரந்து வரும் த�பாழில் மறறும் படைபபபாற்றல்கடள 
அஙகீகரிககபபடும்.

 புத்�கத்தின வபாேகரகள புத்�கம் மிகவும் பேனுளள�பாகவும், வேதிேபான�பாகவும் 
மறறும் சுவபாரஸேமபான�பாகவும், இருபபட� அறிந்து தகபாளள முடியும். லமலும் எளிே வபாசிபபு 
மறறும் புரிந்து தகபாளள எளிே தமபாழி பேனபடுத்�பபடுகி்றது. புத்�கத்தில் மறத்றபாரு முககிே 
அம்ேமபாக வடரபைத்ட� சுறறி வடளத்துப லபபாடும் வி�த்தில் அது அடனத்து வடிவஙகளிலும் 
விளககபபைஙகள மறறும் எடுத்துககபாட்டுகளபால் விவரிககபபடுகி்றது. சுருககமபாக இந்� புத்�கம் 
வபாேகரகள அறிடவப தப்றவும், �னடன ஒரு த�பாழிேதிபரபாக மபாறறிக தகபாளளவும் மறறும் 
தபபாருத்�மபான லவடேடே ல�ரவு தேயேவும் உ�வுகி்றது.       
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ல�ரடவ எதிரதகபாளள மபாதிரி வினபா �பாள பேனபடுகி்றது. மபாதிரி வினபாத்�பாள 

கணிேமபான தேபாறகளின விளககம் கடேச் தேபாறகள

புரி�ல் மறறும் பேனபபாடு ேபாரந்� வடககளின கீழ் 
மபாணவரகள அணுகல்.மதிபபீடு 

இடணே இடணபபு, டிஜிட்ைல் ஆ�பாரஙகள லமலும் 
புத்துணரச்சி தபறுவ�றகு இடணே�ள முகவரி 

கூடு�ல் வபாசிபபிறகபான த�பாைரபுடைே புத்�கஙகளின 
பட்டிேல் குறிபபு 

சி்றந்� புரி�லுககபான அேகு கபாட்சி விளககஙகள �கவல் வடரகடே 

எந்� ல்ரத்திலும் எஙகும் வபாசிபபட� எளி�பாககுவ�றகு 

கற்றலின ல்பாககஙகள சுருககமபாக அேகு 
உளளைககஙகடள விவரிககின்றன. இது மபாணவரபால் தபற்ற 
அறிடவ தவளிபபடுத்துகி்றது. 

கற்றலின ல்பாககஙகள 

மபாணவரகடள ஊககபபடுத்தி சுவபாரஸேமபான �கவல்கள 
அேகு குறித்து லமலும் �கவல் தப்ற லவண்டும். 

சி்றந்� புரி�லுககபான அேகுகடள அடிபபடைேபாக தகபாண்ை 
தி்றன ேபாரந்� தேேல்பபாடுகள. மபாணவரகளின தேேல்பபாடு 

ஆசிரிேரின 
தேேல்பபாடு 

தி்றடன அதிகரிகக ஆசிரிேரபால் ்ைத்�பபடும் புதுடமேபான 
த�பாழில் நுட்பம் 

புத்த்கத்லத 
பயன்படுத்துவது 

எப்படி ? 

வடிவடமத்�ல், ட�ேல் மறறும் வடிவடமபபு, வடிவடமபபின 
லகபாட்பபாடுகளின நுட்பத்ட� சித்�ரிககும் கருத்துரு 
வடரபபைஙகள 

கருத்துபபைம் 

துட்றயின தவறறிகரமபான மபாணவரகளின சுருககமபான 
குறிபபு 

�னிேபாள ஆயவு 

தவறறிகரமபாக நிட்றவு தேயேபபடும் லவடேவபாயபபின 
பட்டிேல்

வபாழ்கடக 
வழிகபாட்ைல் 

iv
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ெெசவியலும் ஆல் வடிவலேப்பும்-ெதடாழிறமுலை வழி்கடாட்டுதல்

ட�ேல் ஆசிரிேர

ஃலபஷன த�பாழில் துட்றயில் CAD 
வடிவடமபபபாளர 

த�பாழில் முடனவர – ட�ேல் கூைம்

�ேபாரிககபபட்ை ஆடைத் த�பாழிலின லமறபபாரடவேபாளர

ேபாேமிடு�ல் மறறும் அச்சிடும் அேகு லமேபாளர 

லஷபா ரூமில் உளள முனனணி அலுவேக லமேபாளர

ஆடை த�பாழிறதுட்றயில் துணிகடள 
தவட்டுவது வல்லுனர

ஆடை த�பாழில் வரத்�கர 

v
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ெபடாருள்க்்கம்

அலகு 
எண் பநாடத் தலலப்பு பக்க எண் மநாதம்

1 துணிலய சீரபடுத்துதல் 1-24 ஜூன்

2 சடாயமி்ல் 25-41 ஜூன்

3 அச்சி்ல் 42-58 ஜூலல

4 குடும்ப ஆல்்களுக்்கடான வரவு ெசைவு பட்டியல் ேறறும் 
ஆல் அைேடாரி  திட்்மி்ல் 59-72 ஜூலல

5 ஆல் மதர்நெதடுக்கும் முலை ேறறும் 
ஆல் பரடாேரிப்பு 73-95 ஆ்கஸ்ட

6 ஆல்்கலள வடிவலேத்தல் 96-124 ஆ்கஸ்ட

7 துணி்கலள ்கண்றிதல் ேறறும் ஆல் உருவடாக்்கத்தில் 
பயன்படும் அடிப்பல்த் லதயல்்கள் 125-133 ஆ்கஸ்ட

8 துணியில் ேடாதிரிலய லவத்தல், குறித்தல் ேறறும் ெவட்டுதல் 134-157 அக்டநாபர்

9
படாணி உப்கரணங்கள் ேறறும் அைங்கடாரங்கள் - பட்ல்்கள், 
முடிச்சு்கள், ஸேடாக்கிங ேறறும் படாரம்பரிய 
சித்திர மவலைப்படாடு்கள்

158-186 வெப்டம்பர்
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Finishing
CHAPTER

1

சீர்படுத்துதல் நூல் அமைத்தல் 
கட்டத்திலும் ்பயன்படுத்தலாம். 
சீர்படுத்துதலின சில ்பயன்பாடுகள் :
• நிறம்,அமைப்பு ைற்றும் பிரகாசம் 

ப்பானற துணியின பதாற்றத்மத 
பைம்்படுத்தப் ்பயன்படுகிறது.

• எம்்பாசிங் ைற்றும் மைருபகற்றுவது 
ப்பானற முடிமவத் தருவதன மூலம் 
துணி வடிவத்மத ைாற்றுவதற்கு 
்பயன்படுகிறது.

• இது மைனமையான, மிருதுவான 
அல்லது உறுதியானதாக ைாற்றுவதன 
மூலம் துணியின உயரமவ 
பைம்்படுத்தப் ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.

• துணியின எம்டமய கூட்ட அல்லது 
குமறகக அதன ைடிப்பு தனமைமய 
பைம்்படுத்த ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 

• சுருககத்மத தடுகக கமறமய 
ப்பாகக எரியககூடிய தனமைமயப் 
ப்பாகக நீரபுகாைல் இருகக 
துணியின ்பண்புகமை 
பைம்்படுத்தப்்பயன்படுகிறது. 

• எளிதான சலமவ, விமரவாக 
உலரத்தும் பேரம், வண்்ணையைாககல்  
ைற்றும் குமறவான சுருககம் 
ஆகியவற்மற வழங்குவதன மூலம் 
துணிகளின பதமவகமை ்பாதுகாககப் 
்பயன்படுகிறது.

கற்றலின் ந�ோககஙகள்
●	 மவவபவறு வமகயான துணிகள் 

ம்பாருத்தைான துணிமய சீர்படுத்தும் 
முமறமய ்பற்றி அறிந்து மகாள்ளுதல்.

●	 துணிகமை சீர்படுத்திய பின துணியின 
்பண்புகளின ைாற்றங்கமை புரிந்து 
மகாள்ளுதல். 

1.1 அறிமுகம்
ஒவமவாரு துணிகளும் சீர மசய்து நிமறவு 
ம்பறும் ப்பாது அதன பதாற்றம் ைற்றும் 
அதன ்பயன்பாடு துணிமய ்பாரககும் 
ப்பாதும் மதாடும் ப்பாதும்  உ்ணரப்்படுகிறது. 
இது துணிமய சீர்படுத்துதல் மூலம் 
மசயல்்படுத்தப்்படுகிறது. இது மேய்யப்்பட்ட 
அல்லது பிம்ணககப்்பட்ட துணி 
ைாற்றுவதற்கான ஒரு மசயல்முமறயாகும். 
துணி சீர்படுத்துதலின மிக முககியைான 
ைாற்றம், உமழககும் திறன அல்லது 
மதாடு உ்ணரமவ பைம்்படுத்துதல். இந்த 
துணி பதாற்றத்மத ைடடுைல்லாைல் ேல்ல 
ைதிப்ம்ப வழங்கி, அதன மைனமைமய 
அதிகரித்து, உறுதி திறன பசரத்து, 
்பாதுகாப்ம்ப வழங்கி ைற்றும் துணியின 
மசயல்திறமன அதிகரிககிறது. 

1

துணியை சீர்படுத்துதல் 
்பா்டம்

1

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd   1 01/12/2022   2:29:38 PM



பாடம் 01 துணியை சீரபடுத்துதல் 2

2. மசயல்திறன சீர்படுத்துதல்
 இமவ துணியின பதாற்றம், ஆயுள் 

முதலியன சீர்படுத்துதல் மூலம் 
வைப்்படுத்த வழங்கப்்படுகிறது.  
சில முககியைான துணிமய 
சீர்படுத்துதல்கள் அமவயாவன:
●	 நுண்ணுயிர மகால்லி 

(ஆண்டிமைகபராபியல்) 
●	 அந்து பூச்சிமய தடுகக (Mote 

Proof)
●	 சுருககத்மத கடுகக 
●	 நிமலயான அழுத்தத்மதப் ம்பற
●	 சாய்ல் ரிலீஸ்
●	 நீர புகாதவாறு அல்லது துணி 

நீமர உறிஞசாைல் இருகக 
●	 சுருககம்
●	 எரியககூடிய தனமை 

1.2.2 தரமோன சீர செயதல்
இந்த வமக சீர மசய்தல் முமற பேரம் 
அல்லது ்பயன்பாடுகள் துணிகளின 
அடிப்்பம்டத் தரத்மத பைம்்படுத்த இமவ 
தற்காலிகைாக ்பாதி நிரந்தரைாக ைற்றும் 
நிரந்தரைாக இருகக பவண்டும்.

1. தற்காலிகைாக சீர மசய்யும் முமற  :
 ம்பயருகபகற்றவாறு  தற்காலிக சீர 

மசய்யும் முமற ஒரு நிமலயான சீர 
மசய்யும் முமற அல்ல. முதல் சலமவ 
அல்லது சில சலமவகளுககு பிறகு 
உ்டனடியாக ைமறந்து கா்ணப்்படும். 
இது ப்பானற சீர மசய்யும் முமறகள்  
பினவருைாறு. 
●	 கஞசி ப்பாடுதல் அல்லது மசசிங் 

(Starching or Sizing)
●	 மைனமைப்்படுத்துதல்  (Softening)
●	 எம்்பாசிங் (Embossing)
●	 காலண்்டரிங் (Calendaring)

்பல்பவறு துணிகள் அதன 
ம்பௌதிக ைற்றும் இரசாயன ்பண்புகளின 
போககத்மத ்பயன்படுத்துதல் 
ஆகியவற்மறப் ம்பாறுத்து ைாறு்படும்.  
இதமன ம்பாறுத்பத அதன இறுதி ்பயன்பாடு 
ைாறு்படும். துணிமய சீர்படுத்துதல் 
ம்பாருடகளுககு மகாடுககப்்பட்ட 
்பண்புகளின்படி அதன மசயல்்பாடுகள் 
பவறு்படுகினறன. 

1.2   துணியை சீர்படுத்துதலின் 
வயககள்

துணிமய சீர்படுத்துதல் ்பல வழிகளில் 
வமகப்்படுத்தலாம். முககிய இரண்டு 
வமககள். அமவயாவன. 

1.2.1 அடிப்பயை சீர செயதல்
இந்த வமக சீர்படுத்துதல் துணியின 
உடபுற மசயல் திறன அல்லது ்பண்புகமை 
ைாற்றுகிறது. இமவ துணியின அழகியல் 
்பண்புகள் அல்லது போககத்மத பைம்்படுத்த 
வழங்கப்்படுகிறது. இந்த அடிப்்பம்ட 
சீர்படுத்துதல் இரண்டு வமககைாக 
பிரிககப்்படுகினறன. 

1. அழகியல் சீர மசய்தல்
 இந்த சீர மசய்தல் பதாற்றம் 

ைற்றும் அதன ைடிப்பு திறமன 
அதிகரிகக வழங்கப்்படுகிறது. 
முககியைான அழகியல் முடிவில் சில 
சீர்படுத்துதல்கள்.
●	 பேப்பிங் (Napping) ைற்றும் 

ஸ்காடடிங் (Scudding)
●	 மைரசமரசிங் 
●	 மவடடுதல் (Shearing)
●	 மைனமைப்்படுத்துதல் (Softening) 
●	 விமரப்பு (Stiffening)
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2. ்பாதி நிரந்தர சீர மசய்தல்
 இந்த சீர மசய்யும் முமறயானது 

தற்காலிக முமறமய காடடிலும் 
நீடித்தது ைற்றும் இமவ 10  முதல் 
15 முமறககு பைல் சலமவ மசய்யப் 
்பயன்படுகிறது. இது ப்பானற சீர 
மசய்யும் முமறகள் பினவருைாறு. 
●	 ஸ்கரீனர காலண்்டரிங் (Schreiner 

Calendaring)
●	 ்பகராம் சீர மசய்யும் முமற   

(Buchram finish)
3. நிரந்தரைாக சீர மசய்தல்
 துல்லியைான சீர மசய்யும் முமற 

்பல சலமவகளுககும் ைற்றும் துணி 
உ்பபயாகத்தினால் ்பாதிககப்்ப்டாைல் 
இருககும் சீர மசய்தல் ஆகும். 
இவற்றின சீர மசய்யும் முமற 
பினவருைாறு  :
●	 தீ தடுப்்பான 
●	 மரசின சீர மசய்யும் முமற 
●	 சானப்பாமரசிங்  (Salforizing)
●	 நீர விரடடு அல்லது நீர ஆதாரம் 

1.3 சீர செயயும் முய்றயின் வயககள்
ைற்ற சீர மசய்யும் முமறகளுககு முன 
பதய்த்தல் ைற்றும் மவளுப்்பாககுதல்  
மசய்யப்்படுகினறன. ஏமனனில் 
அமவ இனனும் கூடுதலான 
மசயலாககத்திற்கான துணியின 
்பண்புகமை பைம்்படுத்துகினறன. சில 
ம்பாதுவான சீர மசய்யும் முமறகள் கீபழ 
விவரிககப்்படடுள்ைன. 

1.3.1 ஸநகோரிங  (Scouring)
எண்ம்ணய், மைழுகு, மகாழுப்பு, 
தூசி ப்பானற அமனத்து இயற்மக 
ைற்றும் அழுககு ப்பானறவற்மற நீககி 
மைடபராபிலிக ைற்றும் சுத்தைான 
துணிமய  தயாரிககும் முமறபய 
ஸ்பகாரிங் (Scouring) எனப்்படுகிறது. 

ஈரைான மசயலாகக முககிய மசயல்்பாடடில் 
இது ஒனறாகும். 

ஸநகோரிங ந�ோககஙகள்
●	 துணிமய மிகவும் மைடபராபிலிக 

மசய்ய 
●	 எண்ம்ணய், மைழுகு, கம் ப்பானற 

அழுககுகமை நீககுவதற்கு 
●	 ம்பௌதிக ைற்றும் இரசாயன பசதம் 

இல்லாைல் துணி அல்லது ஜவுளி 
ம்பாருடகள் உறிஞசும் தனமைமய 
அதிகரிகக.

●	 அல்கலி பசரப்்பதன மூலம் ஒரு 
சுத்தைான துணி தயாரிகக.

●	 மதா்டரச்சியான மசயல்முமறககான  
துணி தயாரிப்்பதற்கு 

●	 ்பருத்தியில் மசல்லுபலாஸிக இல்லாத 
ம்பாருள்கமை நீககுவதற்கு.

●	 ஸ்பகாரிங்  இரண்டு முமறகைால் 
பைற்மகாள்ைப்்படுகிறது. 

ெோந்போனிபிநகென் (Saponification)
மகாழுப்பு அமிலங்கள், கிளிசமரடுகள் 
ப்பானற தாவர எண்ம்ணய்கள் துணியில் 
உள்ைன. இந்த எண்ம்ணய் தண்ணீரில் 
கமரயாது. எனபவ அமவ பசாடியம் 
மைடராகமசடு பசரத்து நீமர மகாதிகக 
மவககும் ப்பாது, எண்ம்ணய் நீரில் கமரந்து 
மகாழுப்பு அமிலம் ைற்றும் கிளிசமரன 
ஆகியவற்மற பிரிககிறது. கிளிசமரன 
தண்ணீரில் எளிதில் கலககககூடியது. 
மகாழுப்பு அமிலங்கள் பசாடியம் 
மைடராகமசடு்டன இம்ணந்து பசாடியம் 
உப்பு அதாவது பசாப்பு்டன தண்ணீரில் 
கமரகிறது. எனபவ எண்ம்ணய் 
துணியிலிருந்து நீககப்்படுகிறது.

இமல்சிபிநகென் (Emulsification)
துணியில் உள்ை மைழுகு ைற்றும் 
சாப்பானிபியாபில் இல்லாத எண்ம்ணய் 
இைல்சிபிபகசன மூலம் நீககப்்படுகிறது. 
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●	 பசலடடிங் ஏமஜனட – உபலாக 
அயனிகமை மு்டககுவதற்கு.

●	 பசாடியம் சிலிகபகட – லிகமனனகமை 
ஊடுருவி உம்டகக.

●	 பசா்டா சாம்்பல் (ash) – pH ஐ ்பராைரிகக.
●	 கமரப்்பான – எண்ம்ணய் ம்பாருடகள் 

கமரத்து ்பமசயாககுதலுககு உதவ.      

1.3.2 பிளீச்சிங  (Bleaching)
பிளீச் என்பது ஒரு இரசாயனைாகும். 
இது வண்்ணத்மத நீககுகிறது. 
ஆகஸிப்டஷன ைற்றும் ரி்டகசன முமற 
துணியின மவண்மைமயக கூடடுகிறது. 
்பலவமகயான பிளீச் வலுவான ்பாகடீரியல் 
்பண்புகமை மகாண்டிருககினறன. பைலும் 
அமவ அழுககுகமை நீககுவதற்கும்  
ைற்றும் தூய்மையாககுவதற்கு 
்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. ்பருத்தி 
இமழகளுககு ஸ்பகாரிங் ைடடுைல்லாது 
பிளீச்சிங்கும் துணிகமை சீர மசய்வதற்கு 
முனனால் மசய்யப்்படும் முககியைான 
முமறயாகும். இந்த முமறயானது ்பருத்தி 
துணிகளில் உள்ை இயற்மக நிறம் தூய 
மவள்மை வண்்ணத்மத அளிககிறது. 
இது நிறம், அழுககுகமை அகற்றுவதன 
மூலம் சாயமிடுதல் ைற்றும் அச்சிடும் ஜவுளி 
ம்பாருடகள் திறமன அதிகரிககிறது. 
ம்பாதுவாக மதாழிற்சாமலகளில் 
ஆகஸிம்டசிங் ப்ளீச்சிங் ்பருத்தி 
ோரகளுககு மசய்யப்்படுகிறது. இரசாயன 
சந்மதயில் ்பல பிளீச்சிங் முகவரகள் 
இருப்பினும் சில பிளீச்சிங் விரிவாக 
்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. கால்சியம் 
மைடபராகுபைாமரடு (CaOCl), 
பசாடியம் மைடபராகுபைாமரடு 
(NaOCl) ைற்றும் மைடரஜன ம்பராகமசடு 
(H2O2) ஆகியமவ வழககைான ்பருத்தி 
மசயலாகக அலகுகளில் மிகவும் அடிககடி 
்பயன்படுத்தப்்படும் பிளீச்சிங் ஏமஜண்டஸ் 
ஆகும்.

மைழுகுகள் ைற்றும் எண்ம்ணய்கள் 
தண்ணீரில் கலககைம்டயாைல் 
ஒரு சாதார்ண சலமவ பசாப்பு ஒரு 
இைல்சிபிபகசனாக ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 
பசாப்பு, மைழுகு ைற்றும் எண்ம்ணய் அல்லது 
சாப்பானிபிபகசன ம்பாருள்கமை பிரித்து 
அவற்மற மவளிபய மகாண்டு வருகிறது. 

ஸ்பகாரிங் ப்பாது  ஏற்்படும் 
ைாற்றங்கள் பினவருைாறு  :
●	 சாப்பானிபில் எண்ம்ணய்கள் ைற்றும் 

மகாழுப்பு அமிலங்கள் பசாப்புகைாக 
ைாற்றப்்படுகினறன. 

●	 ம்பகடினகள் ைற்றும் ம்பகடிபனசஸ் 
அமிலம் கமரயக கூடிய உப்புகைாக 
ைாற்றப்்படுகினறன. 

●	 புரதங்கள் எளிதில் கமரயககூடிய 
அமிபனா அமிலங்கள் அல்லது 
அம்பைானியா. 

●	 தாது ம்பாருள்கள் ம்பாதுவாக 
கமரககப்்படுகிறது.

●	 சாப்பானிபில் இல்லாத ம்பாருள்கள் 
பசாப்பில் இருந்து வரும் சாப்பானிபில் 
எண்ம்ணயில் கமரககப்்படுகிறது.

●	 கடினைான கமற நீககப்்படுகிறது.
●	 கஞசி ம்பாருடகள் கமரயககூடிய 

ம்பாருடகைாக பிரிககப்்படுகினறன. 

ஸநகோரிங ்பைன்்படுத்தப்படும் 
இரெோைனஙகள் 
●	 காஸ்டிக பசா்டா – அமில ம்பாருடகளின 

ேடுநிமலயாக, சாப்பானிம்ப 
கிளிசமரடுகள் (மைழுகுகள் ைற்றும் 
எண்ம்ணய்கள்) சிலிகபகடம்ட  
கமரககினறன. 

●	 கார்பபனடஸ்-பைற்்பரப்பு ்பதற்றம் 
குமறகக ைற்றும் இம்டமுக ்பதற்றம் 
குமறகக

●	 பசாப்புகள் – எண்ம்ணய், மகாழுப்பு, 
மைழுகு ைற்றும் எண்ம்ணய்கைால் 
வரும் கமறகமை நீககிகுறது.
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்பைம்  1.1 ஸநகோரிங பிளீச்சிங இைந்திரம்

1.3.3 கோலணைரிங (Calendaring)
இது ஒரு இயந்திர மசயல்முமற. இமவ 
மதா்டர உருமைகள் ைற்றும் மவப்்பம், 
அழுத்தத்மத ்பயன்படுத்துவதன 
மூலம் துணிமய சீர்படுத்தப்்படுகிறது. 
உருமைகள் மவளிப்புறம் துல்லியைாக 
அல்லது ம்பாறிககப்்பட்ட முடிமவக 
மகாடுககும் வமகயில் உருமைகள் 
இருககும். கடினைான குபராமியம் பூசப்்பட்ட 
எஃகில் இருந்து மீள் மதரபைாபிைாஸ்டிக 
உருமைகள் வமர. உருமைககான 
கட்டமைப்பு. உருமைகள் ைாறு்படும், எந்த 
கூடுதல் இரசாயன ைற்றும் மவப்்பநிமல 
பசரத்து காலண்்டரிங் முடிந்ததும் ்பல்பவறு 
்பை்பைப்்பான அல்லது பைாய்பர ப்பானற 
துணிகமை உற்்பத்தி மசய்யலாம். 

குறிகநகோள்
காலண்்டரிங் ்பல்பவறு மசயல்்பாடடிற்காக 
மசயல்்படுகிறது. முககிய மசயல்்பாடுகள் 
பினவருைாறு  :
●	 துணியின பைற்்பகுதிமய  

மைனமையாககுவதற்கு.
●	 துணியின வழுவழுப்பு அல்லது 

்பை்பைப்்பான தனமைமய அதிகரிகக. 
●	 ்படடு ப்பானற பதாற்றத்மத மகாடுகக. 

மைடரஜன ம்பராகமசடு ஒரு 
உலகைாவிய பிளீச்சிங் முகவராக 
கருதப்்படுகிறது. ஏமனனில் இது அமனத்து 
வமகயான ஜவுளி வமககளுககும் 
ஏற்றது. ேடுநிமலயில் இது நிமலயானது. 
ைற்றும் அதன ைதிப்பு ேடுநிமல pH ககு 
அருகில் உள்ைது. துணிககு ஏற்றவாறு 
மைடரஜன ம்பராகமசடு திரவத்தின pHஐ 
ைாற்றியமைகக முடியும். மசல்லுபலாசிக 
மசயல்்பாடடுககு ்பயன்படுத்தப்்படும் pH 9 
முதல் 11.5 வமர உள்ைது. புரதங்களுககு  
2.5 முதல் 6.0 வமர ைற்றும் மசயற்மக 
முமறயில் இது நியூடரல் அமிலம் pH ககு 
அருகில் உள்ைது.

்பருத்திமய மவளுப்்பதற்காக 
மைடரஜன ம்பராகமசடு pH சுைார  11 
்பராைரிககப்்படுகிறது. ஆல்கலி (காரம்) 
பசரககப்்பட்டவு்டன,  மைடரஜன 
ம்பராகமசடு தி்டத்தனமை குமறந்து 
பவகைாக சிமதந்து விடும். விமரவான 
சிமதமவ கடடுப்்படுத்த ஒரு உறுதியான 
தீரவுககு பசரககப்்படுகிறது. ம்பராகமசடு 
பிளீச்சிங் மசய்யும் ப்பாது பசரககப்்படடு 
ம்பாருடகள் சாதார்ணைாக :  மைடரஜன 
ம்பராகமசடு (ப்ளீச்சிங் ஏமஜண்டஸ் 
1-3%), பசாடியம் மைடராமசடு அல்லது 
கார்பபனட (பிளீச்சிங் ஊககுவிப்பு 0.25 முதல் 
1.0%), பசாடியம் சிலிபகட (தாங்குவதற்கு 
அல்லது நிமலப்்படுத்தி, 0.5 முதல்1.0%)

H2O2   H+ + HO2 (திைத்தன்யம)
HO2  [OH]- + (O) (திைத்தன்யமைற்ற)

கார அமில நிமலயில் ம்பராகமசடின 
உறுதியற்ற தனமை மசறிவூடடுவதால் 
மதா்டரகிறது. ஒற்மறப் ்பயன்பாடம்ட ம்பற 
தி்டத்தனமை பதரந்மதடுப்்பதன மூலம் 
கடடுப்்பா்டான முமறயில் ஆகசிஜபனற்ற 
எதிர விமைவுககாக புதிதாக ஆகசிஜன 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.
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காலண்்டரிங் இயந்திரங்கள் மேலான 
6 மூலம் துணி தயாரிககப்்படுகினறன. 
இந்த ஏற்்பாடு இரண்டு மதா்டரச்சியான 
உருமைகள் ைற்றும் ைறு ்பயன்பாடடிற்கு 
இம்டபய ஒபர சீரான நிமலயில் 
இருப்்பதற்கு இ்டைளிககிறது. நீராவி 
சுழற்சி அமற வழியாக மவப்்ப ஏற்்பாடுகள் 
மசய்யப்்படுகினறன.

்பைம்  1.2  மூன்று உருயை கோலணைரிங இைந்திரம்  

காலண்்டரிங் மசய்யும் ம்பாழுது 
துணியின பவகம் உருமையின பவகம் 
ைற்றும் உருமையின பைற்்பரப்பு ப்பானற 
மசயல்்பாடுகமை கடடுப்்படுத்த முடியும். 
மவவபவறு வமகயான காலண்்டரகளின 
விமைவுகள்; பைற்்பரப்பு மைருகூடடுதல், 
சியர விமைவு, பைாய்பர விமைவு, ஸ்கரீனர 
விமைவு ைற்றும் எம்்பாசிங் விமைவு. 
ப்பானறமவயாகும்

மவவபவறு சிகிச்மசகள் 
காலண்்டரிங்கு முன்பாக துணிககு 
வழங்கப்்படுகினறன. (எ.டு.) சினடஜ் 
(்பை்பைப்்பான ்பருத்தி) ப்பானற மைல்லிய 
முடிமவப் ம்பறுவதற்கு, துணி முதன 
முதலில் ஸ்்டாரச், மைழுகு அல்லது 
மரசின திரவங்கைால் பைற்பூச்சு 
மசய்யப்்படுகிறது. ைற்றும் காலண்்டரிங் 
முன உலரத்தப்்பட்டது. ஸ்்டாரச் அல்லது 
மைழுகு துணிககு ஒரு தற்காலிக முடிமவ 
தருகிறது. ஆனால் துணி துமவககப்்படடு 
இருந்தால் நீடித்த நீரத்பதமவ அளிககிறது. 

●	 அம்டப்்பற்ற நூல்கமை மூடுவதற்கு 
●	 காற்று ஊடுருவமல குமறகக
●	 துணியின மதளிமவ அதிகரிகக
●	 துணியின முடிச்சுகமை தடம்டயாகக  
●	 எம்்பாசிங் மூலம் துணியின 

பைற்்பரப்ம்ப ைாற்ற 

நமோயநர ்பறறி நீஙகள் என்ன 
செோல்கிறீரகள் ?

பைாய்பர துணி ஒரு அமல 
ப்பானற பதாற்றம் மகாண்்ட துணி. 
இது ம்பரும்்பாலும் ்படடு ைற்றும் 
சில பேரங்களில் கம்்பளி, ்பருத்தி 
ைற்றும் பரயான துணிகளில் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.  இதன 
சிறப்பு அம்சைான நீரின பதாற்றம் 
காலண்்டரிங்  மூலம் அறியப்்படுகிறது.

ம்பாதுவாக ஒரு காலண்்டரிங் 
இயந்திரத்தில் 2 முதல் 7 உருமைகள் 
ைற்றும் 3 கிண்்ணங்கள் இருககும். 
குமறந்த எண்ணிகமகயிலான 
கிண்்ணங்கள் பலசான துணிகளுககு 
்பயன்படுத்தப்்படுகினறன ைற்றும் 
அதிக எண்ணிகமகயிலான 
கிண்்ணங்கள் எம்ட அதிகைாக உள்ை 
துணிகளுககு ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. 
கிண்்ணங்கள் கடினைான எஃகு ைற்றும் 
எலாஸ்டிககினால் ைாற்றியமைககப் 
்படுகினறன. எலாஸ்டிக கிண்்ணம் 
வழககைாக அழுத்தப்்பட்ட காகிதம் 
அல்லது சுருககப்்பட்ட ்பருத்தியிலிருந்து 
தயாரிகக்பப்டுகிறது. இருப்பினும் ேவீன 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd   6 01/12/2022   2:29:40 PM



7பாடம் 01 துணியை சீரபடுத்துதல் 

்பைம்  1.3 கோலணைரிங செயைப்படை ்பருத்தித் 
துணி

மசனர காலண்்டரிங் மைட்டல் 
உருமைகளில் 200 – 300 அங்குலம் 
மிகவும் மைல்லியதான சாய்வுகபகாடுகள் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. இந்த பகாடுகமை 
பூதக கண்்ணாடி மூலபை கா்ண முடியும். 
இந்த முடிவு ்பருத்தி, சாடடின ைற்றும் 
ப்டபிள் ்டைாஸ் அவற்றின ்பை்பைப்பு 
தனமை கூடடுவதற்கும், மேலான 
டமரகாட ப்பானற துணி வமககளில் 
அவற்றின விட்டத்மத அதிகரிகக 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 

துணியில் அச்சு ்பதிப்்பது கூ்ட 
காலண்்டரிங் இயந்திரத்மத ்பயன 
்படுத்தலாம். அதில் துணிகள் ஒரு 
வடிவத்தில் ்பதிககப்்படும் அல்லது 
எம்பியதாக இருககும். ஒரு ம்பாறிககப்்பட்ட 
உருமை ைற்றும் ஒரு வடிவ காகித 
உருமை ஆகியவற்றிற்கு இம்டபய 
உள்ை துணிகமைச் மசலுத்துவதன மூலம் 
எம்பிய வடிவத்மத உருவாககலாம். 
இரும்பு உருமைகமை சூப்டற்றுவதால், 
உருமைகளின அழுத்தத்மதயும், 
பவகத்மதயும் ைாற்றுவதாலும் 
2-கிண்்ணம் ம்பாறிககப்்பட்ட உருமை 
அல்லது 3-கிண்்ணம் ம்பாறிககப்்பட்ட 
ஏற்்பாடம்டப் ்பயன்படுத்தி ்பல்பவறு 
வடிவமைப்புகமை உருவாககலாம். 

1.3.4 எம்்போசிங  (Embossing)
எம்்பாசிங் என்பது ஒரு துணியின 
பைற்்பரப்ம்ப ைாற்றுகிறது. துணிகமை 
எம்்பாசிங் மசய்வதற்கு காலண்்டரிங் 
இயந்திரத்மதயும் ்பயன்படுத்தலாம். இது 

்பை்பைப்்பான அல்லது ஈரைான 
பதாற்றத்து்டன காலண்்டரிங் 
துணிகள் தயாரிககப்்படுகினறன. 
சூ்டான உருமைகள் மகாண்்ட 
காலண்்டரிகங்ளுககு முனனர ஒரு 
மைழுகு அல்லது மரசின மகாண்்ட துணிகள் 
மூ்டப்்படடிருககும். மதரபைாபிைாஸ்டிக 
இமழகள் ்பயன்படுத்தும் ப்பாது, உபலாக 
உருமைகளு்டன மதா்டரபில் வரும் 
இமழகளின பைற்்பரப்பு உருகி ைற்றும் 
தடம்டயாகி அதிக ்பை்பைப்்பான துணி 
உற்்பத்தி மசய்கிறது. காலண்்டரிங் 
துணிககு எடுத்துககாடடுக – ்டஃப்பட்டா 
(taffeta), சாடடின அல்லது (tricot), ்படடு 
ைற்றும் ்படடு கலப்பு துணிகள். 

பைாயர (Moire) துணிகள் 
காலண்்டரிங் மசயல்்பாடடின ப்பாது 
தயாரிககப்்படும் சிறப்்பம்சைாக 
நீர குறிககப்்பட்ட (Water Marked) 
பதாற்றத்மதக மகாண்டிருககினறன. 
இந்த பதாற்றத்மத அளிகக பைாயர 
எம்்பாசிங் உருமை அல்லது உயர அழுத்த 
இரு அடுககு காலண்்டரிங் துணிகளின 
இம்டபய மசலுத்த பவண்டும். ஒரு 
வடிவமைப்பு்டன ம்பாறிககப்்பட்ட 
உருமைகள் ்பயன்படுத்தி பைாய்பர 
துணி அம்சங்கமை தயாரிப்்பதற்கான 
ஒரு பிர்பலைான முமற. இந்த துணிமய 
ம்பாரிககப்்பட்ட துணிகளுககிம்டபய 
ைத்தியில் மசலுத்தி சில இ்டங்களில் 
துணிமய சுருககி நீர அமலகள் ப்பானற 
பதாற்றத்மத உருவாககப்்படுகிறது.  
இந்த வமக துணிகள் ம்பரும்்பாலும் 
ைாமல பேர ஆம்டகள், மகப் ம்பகள், 
சாதார்ண ஆம்ட ைற்றும் ம்பண்களுககு 
ஏற்ற அணிகலனகமை உருவாகக 
்பயன்படுகிறது.

மசனர பதாற்றத்மத உருவாகக 
இமழகமை மகயினால் தடடி அல்லது 
காலண்்டரிங் மசய்து மைனமையான 
பதாற்றம் உருவாககப்்படுகிறது. 
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1.3.5 யெசிங அல்லது கஞ்சியிடுதல்
கஞசி என்பது இமழ அல்லது துணிமய 
்பாதுகாகக அல்லது வழவழப்பு தனமைமய 
உருவாகக பசரககப்்படும் திரவம். துணியில் 
கஞசி பசரப்்பதற்கு முன துணிமய மைழுகு, 
எண்ம்ணய், கிளிசரின ைற்றும் மைனமை 
ஆககிகள் மகாண்்ட திரவங்களில் 
மூழக மசய்ய பவண்டும். துணியில் 
பசரககப்்படும் திரவத்மத ம்பாறுத்பத 
துணியின விமரப்பு தனமையும், எம்டயும் 
ைாறு்படும். கஞசியிடுவதற்கு பிசின 
அல்லது மவப்்பம் ்பயன்படுத்தினால் அது 
நிமலயாக இருககும் எனினும் இதற்கு 
நீரில் கமரககககூடிய ம்பாருள்கமை 
்பயன்படுத்தினால் கஞசிகள் சலமவககு 
பின விமரப்பு தனமை குமறந்து விடும். 

பரயான துணிகளின 
கஞசி ஏற்றுவதற்கு மஜலடடின 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. இது ஒரு மதளிவான 
திரவம். பைலும் இது இயற்மக ்பை்பைப்பு 
தனமைமய இமழகளுககு தருகிறது.

துணி மேய்யும் ப்பாது மேடுககு 
வச துணி ்பல சுழற்சி, மேகிழவு ைற்றும் 
தறியின ்பாகங்களு்டன உராய்வு ப்பானற 
மசயல்்பாடடுககு உட்படுத்தப்்படுகிறது. 
இச்மசயல்்பாடுகளின ப்பாது குறுககு வச 
இமழ அறுந்து ப்பாகாைல் இருப்்பதற்கு 
கஞசியிடுதல் அவசியைாகிறது. இது 
இமழயின வலிமை, உராய்வு எதிரப்பு 
தனமைமய அதிகரித்து இமழயின 
சிலும்்பல் தனமைமய குமறககிறது. 
தண்ணீரில் கமரககக கூடிய ்பாலிைர 
ஆல்கைால் (பி.வி.எ.) ஜவுளி கஞசியிடும் 
ஏமஜனட ்பாலிவினால், காரப்பாகஸி,  
மீத்மதல் மசல்லுபலாஸ் (CMC), 
அகமரபலடஸ் ப்பானறு ைாறு்படும் 
கஞசி வமககளும், துணிமய கஞசியி்ட 
்பயன்படுகிறது. மேடுககு வச இமழகளின 
சிராய்ப்பு தனமைமய குமறப்்பதற்கு 
மைழுகுகமை கஞசியிடும் திரவங்களில் 
பசரககலாம். கஞசியிடுவதற்கு 

பதரந்மதடுககப்்பட்ட ்பகுதிகளில் மூனறு 
்பரிைா்ண அல்லது எம்பிய பதாற்றத்மத 
அளிககிறது. பைலும் துணியின 
ஈரத்தனமைமய ைாற்றுவதால் துணியின 
்பை்பைப்பு தனமைமய ைாற்ற முடியும். 

எம்்பாசிங் மசய்வதற்கு இரண்டு 
அச்சுகள் அல்லது உருமைகள் 
பதமவப்்படுகிறது. இவற்றில் ஒனறு 
எம்பியவாறும், ைற்மறானறு தாழந்தவாறும் 
இருககும். இந்த அச்மச தயாரிகக அச்சு 
மசய்்பவர பதமவப்்பட்ட பிம்்பங்கமை 
உபலாக தகடுகளில் வமரந்து பினனர 
இவற்மற ஒனறு பசரத்து எம்்பாசிங் 
மசய்யும் அச்சக எம்்பாசிங் இயந்திரத்தில் 
்பயன்படுத்துகிறாரகள். எம்பிய அச்சும், 
தாழத்தப்்பட்ட அச்சும் ஒனபறாடு ஒனறு 
ம்பாருந்தியவாறு இருகக பவண்டும். 
துணிமய இதன ைத்தியில் மசலுத்தும் 
ப்பாது எம்பிய அச்சு துணிமய தாழவான 
அச்சுககுள் மசலுத்தி பதமவப்்படும் 
எம்்பாசிங் வடிவங்கமை உருவாககுகிறது. 
ஒரு குறிப்பிட்ட அைவு அழுத்தத்மத அச்சின 
மீது மசலுத்துவதால் துணியிலுள்ை 
இமழகள் கசககி ஒரு எம்பிய ்பகுதிமய 
துணியில் உருவாககுகிறது. எம்்பாசிங் 
வடிவங்கமை நிரந்தரைாக துணியில் 
உருவாகக மதரபைாபிைாஸ்டிக இமழகள் 
ைற்றும் பிசினகள் அல்லது மவப்்பத்மத 
்பயன்படுத்தி உருவாககலாம். தகம்ட 
தடடி ்பயன்படுத்தும் முமறமய எம்்பாசிங் 
மசய்வதற்கு ்பயன்படுத்தலாம்.     

்பைம்  1.4 துணி எம்்போஸிங இைந்திரம் 
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முடிப்்பதற்கு ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. பைலும் 
ைாற்றப்்பட்ட பிசின மசல்லுபலாஸ் வமககள் 
துணிகமை விமரப்்பாககுவதற்கு 
்பயன்படுகிறது. 

்பைம்  1.6 இரடயை வியரபபு ்பகரோம் துணி 

ம்பரும்்பாலும் ்பருத்தி நுண் 
நூல்கமை விமரப்பு மசய்வதற்கு அமில 
விமரப்பு திரவங்கள் ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 
இது துணிககு மவளிப்்பம்ட (Transparent) 
தனமைமய தருகிறது. இந்த முடிவு 
மசய்வதற்கு துணிமய சல்ஃபுயூரிக 
அமிலத்தில் துணிமய மூழகச் மசய்து 
விமரவாக மவளிபய எடுத்து உ்டபன சைம் 
மசய்வதற்கு பசாடியம் மைடராகமசடு 
திரவத்தில் மூழக மசய்ய பவண்டும். 
இந்த முடிவு தனமை நிரந்தரைானது. 
இதமன ஆரககானிக முடிவு அல்லது 
(Parchmentisation) ்பாரசுமைனடிபசஷன 
முடிவு எனறு அமழககப்்படுகிறது. 

1.3.7 சமன்யமைோககல்  (Softening)  
மைனமையாககுதல் ஒரு அடிப்்பம்ட சீர 
மசய்யும் முமறயாகும். இது மககளுககு 
மைனமையான ைற்றும் இதைான 
உ்ணரமவ தருகிறது. பைலும் துணியின 
ைடிப்புத்தனமை இந்த மசயல்்பாடடின மூலம் 
பைம்்படுகிறது. விமரப்பு தனமை ைற்றும் 
துணிமய உருவாககும் ப்பாது அதமன சீர 
மசய்யும் ப்பாது துணிககு ஏற்்படும் கடினத் 

்பயன்படுத்தப்்படும் ம்பாருள்கமையும், 
மசய்முமறயும் இமழகளின தனமை, 
தடிப்பு தனமை மேசவுககு ்பயன்படுத்தும் 
இயந்திரங்கமை ம்பாறுத்து ைாறு்படும். 
கஞசியிடுதல் மகயால் அல்லது 
இயந்திரத்தில் மசய்ய முடியும். மேசவு சீர 
மசய்தலுககு பின துணியில் உள்ை கஞசி 
தனமை நீககப்்படுகிறது. இமத டிமசசிங் 
(Desizing) என கூறப்்படுகிறது.

்பைம்  1.5 கஞ்சியிை ்பைன்்படுத்தும் இைந்திரம் 

1.3.6 வியரபபு (Stiffening)  
ஒரு துணியின எம்ட அதிகரிப்்பதற்கும் 
துணியின தடிை தனமை ைற்றும் 
்பைப்்பைப்பு தனமை பைம்்படுத்துவதற்கும், 
விமரப்பு ஏமஜனட ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 
துணியின இறுதி மசயல்்பாடம்ட 
ம்பாறுத்பத துணியின விமரப்பு தனமை 
நிர்ணயிககப்்படுகிறது. விமரப்பு தனமை 
ம்பரும்்பாலும் தற்காலிகைான முடிவு. 
இது சலமவககு பின நீககப்்படுகிறது. 
்பருத்தி துணியின விமரப்பு தனமைமய 
உருவாககுவதற்கு பதமவப்்படும் விமரப்பு 
ஏமஜனட உருமை கிழங்கு, பகாதுமை 
ைற்றும் பசாைத்திலிருந்து எடுககப்்படுகிறது. 
சாயம் ைற்றும் அச்சி்டப்்பட்ட துணிகமை 
விமரப்்பாககுவதற்கு விமரப்பு ஏமஜனட 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. ஏமனனில் இது 
சாயம் ைற்றும் அச்சிட்ட துணிகளுககு 
எந்தமவாரு விமைவும் ஏற்்படுவதில்மல. 
இயற்மக பிசினகள் துணிகமை 
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தற்காலிகைான சீர மசய்யும் முமறயாக 
மசயல்்படுகிறது. உதார்ணம் (Sulphonated) 
எண்ம்ணய்கள் ைற்றும் மகாழுப்பு 
ஆல்கைால் எண்ம்ணய்கள். ோன 
அபயானிக மைனமையாககிகள் ைஞசள் 
நிறத்திற்கு எதிராக சிறந்த உறுதிப்்பாடம்டக 
மகாண்டுள்ைன. எனினும் சாயமிட்ட 
துணிகளுககு இமவ உகந்தது இல்மல. 
சில சலமவகள் மசய்த பினபும் பகட்டானிக 
மைனமையாககிகைால் சீர மசய்யப்்பட்ட 
மசல்லுபலாசிக (Cellulosic) துணிகள் 
மைனமையாகபவ இருககும். இமவ 
பிசினகளு்டன பசரத்தும் ்பயன்படுத்தலாம். 
எதிரவிமன மைனமையாககிகள், 
மசல்லுபலாஸ் துணியிலுள்ை (-OH) உ்டன 
பசரவதால் பவதியியல் ைாற்றம் ஏற்்படடு 
நீடித்த காலத்திற்கு மைனமையாககிகளின 
தனமை இருககிறது. இமவ மிகவும் விமல 
உயரந்த ைற்றும் ேச்சு தனமையும்டயது. 
திரவ மைனமையாககிகள் மிகவும் பிரசித்தி 
ம்பற்றது. எனினும் இதமன ்பயன்படுத்தும் 
ப்பாது துணியின கிழியும்  தனமைமய 
குமறத்து விடுகிறது. பிசின சீர மசய்யும் 
முமறயில் மசய்யப்்படும் மைனமை தனமை 
்பல சலமவகளுககு பினபும் நீடிககிறது. 
சிலிகான மைனமையாககிகள் சமீ்பத்திய 
காலங்களில் மிகவும் உ்பபயாகைான 
மைனமையாககிகைாக இருககினறன. 
இமவ ைனிதனால் தயாரிககப்்பட்ட 
்பாலிைரஸ் (Polymers) இவற்றில் இருககும் 
ஆகசிஜன இம்ணப்புகள் சிலிகானு்டன 
பசரந்து ஆரகானிக கலமவயாகிறது.

1.3.8 சவடடுதல் (Shearing)
மவடடுதல் என்பது ஒரு மசயல்முமறயாகும். 
இந்த மசயல்முமற ம்பல் துணிகளில் 
உள்ை இமழகளின நீைங்கமை ஒபர 
உயரத்திற்கு மவடடி சீர மசய்கிறது. ஒரு 
துணி குவியலின நீைம் மவளிபய மதரியும். 
இது பைற்்பரப்பு இமழகள், நூல் முமனகள், 
முடிச்சுகள் ைற்றும் ஒத்த முமறபகடுகள் 
ைற்றும் பைற்்பரப்பு குமற்பாடுகள் 

தனமைமய சீர மசய்ய மைனமையாககும் 
முமற மகயாைப்்படுகிறது. 
மைனமையாககுவதற்கு இயந்திரங்கமை 
அல்லது இரசாயனங்கமை ்பயன்படுத்தி 
மசய்யலாம். சாதார்ண காலண்்டரிங் 
துணிகமை மைனமையாககி அதன 
மதாடும் தனமைமய பைம்்படுத்துகிறது. 
எனினும் இந்த சீர மசய்தல் 
தற்காலிகைானது. சிலிகான கலமவகள் 
ம்பரும்்பாலும் மைனமையாககிகைாக 
்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. 

இமவ நீடித்திருககும் கியரிங் 
மசயல்்பாடடிற்கு பதமவப்்படுகினறன.  
மைனமையாககிகளின வமககள் 
அபயானிக மைனமையாககிகள் (Cationic), 
பகடடியானிக மைனமையாககிகள், 
ோன அயனி மைனமையாககிகள், 
எதிரவிமன மைனமையாககிகள், 
குழம்பு மைனமையாககிகள் ைற்றும் 
சிலிகான மைனமையாககிகள். திமிங்கல 
எண்ம்ணய்கள் ைற்றும் மைழுகுகள் 
்பாதி நீடிப்பு சீர மசய்யும் முமறககு 
்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. 

்பைம் 1.7 இைது ்பககத்தில் சுமோரோன மடிபபுள்ை 
துணி வலது ்பககத்தில் �ல்ல மடிபபுள்ை துணி

அபயானிக மைனமையாககிகைால் 
சீர மசய்யப்்பட்ட துணிகமை சலமவ 
மசய்தால் மைனமை தனமை நீடிப்்பது 
இல்மல. இமவ பிசினகளு்டன பசரத்து 
தற்காலிகைாக அல்லது கஞசி ைடடும் 
பகட்டானிக ம்பாருள்கபைாடு பசரககப்்படடு 
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்படும் ம்பாழுது நீடடிக மகாண்டிருககும் 
இமழகள் மவட்டப்்படுகிறது. வலுவான 
உறிஞசும் இயந்திரத்தின மூலம் மவடடு 
இமழகள் நீகக ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.  

மவடடுதல் மூலம் ஒரு துணியின 
பைற்்பரப்ம்ப மைனமையாகக அல்லது 
குறிப்பிட்ட பிம்்பங்கமை மசதுகக முடியும். 
இது ஒரு தடம்டயான உருவத்மத 
உருவாககுகிறது. பைலும் பிம்்பங்கள் 
்பதிககப்்பட்ட உருமைகமை ்பயன்படுத்தி 
மசதுககப்்பட்ட விமைமவ உருவாககலாம். 
நீராவிமய ்பயன்படுத்தி தடம்டயான 
்பகுதிமய உயரத்த முடியும். இந்த சீர மசய்யும் 
முமறயினால் ஒரு துணியின எழுப்்பப்்பட்ட 
வடிவங்கமை உருவாகக முடியும் அல்லது 
ஒரு துணியின ஒரு ்பகுதிமய அல்லது 
ஒடடு மைாத்த ோப் துணியின பைற்்பரப்ம்ப 
மைனமையாகக ்பயன்படுத்தலாம். 

்பைம்  1.8 சதோழில்துய்ற துணி சவடடும் 
இைந்திரம்

1.3.9 சின்ஜிங (Singeing) 
பைற்்பரப்பில் உள்ை சிறிய தூககிய 
இமழகமை தீவிர மேருப்பு அல்லது 
பிரதி்பலித்த மவப்்பத்தால் அகற்றுவது 
சினஜிங் ஆகும். சினஜிங்  எரிவமத 
குறிககிறது.  இது துணிகளுககு முன மசய்யும் 
மசயலாககம் ஆகும்.ஒரு முககிய ்பகுதியான 
ஒழுங்கற்ற அச்சிடுதல் ைற்றும் வடிவங்கள் 

ஆகியமவகமை மவடடுதல் உதவியு்டன 
நீககுகிறது. துணி ஒரு மதா்டரச்சியான 
விமச ்பாரகள் வழியாகவும், பகா்ணத்தில் 
மவககப்்பட்ட மவடடும் ்படுகமகயின மீது 
மசலுத்தப்்படுகிறது. அப்ம்பாழுது அதில் 
உள்ை கத்தி நீடடிக மகாண்டிருககும் 
இமழகமை சீராக மவடடும்.  

மலடஜர பிபைடடின ்படுகமகமய 
ேகரத்துவதற்கான தூரம் ைற்றும் 
மவட்டப்்ப்ட பவண்டிய உயரத்மத 
கடடுப்்படுத்த முடியும். மவடடும் இயந்திரம் 
ஒரு சுழற்சியின மதா்டரபும்டயது. இந்த 
துணி உருமையின மீது சுற்றி வமைந்து 
சுழல் கத்தி ைற்றும் மலககர கத்தியின மீது 

துணிகள் மீது சகோடுககப்படை 
முதல் ஆணடியமகநரோ்பல் சீர 
செயதல்  எபந்போது செயைப்படைது?

சிந்து ்பள்ைத்தாககு ோகரிகத்தின 
அகழவாராய்ச்சி காலத்தில் துணி 
காயங்கமை கு்ணப்்படுத்தும் 
போககத்திற்காக ைஞசள் நிறத்தில் 
துணிகளின ஆதாரங்கள் 
அம்டயாைம் கா்ணப்்படடுள்ைன. இது 
ஆண்டிமைகபராபியல் சீர மசய்தலுககான 
முதல் ஆதாரம். 

8 - ம ை ட ர ா க சி ஜி ப ய ா ம ன ன 
உப்புகள், தாமிரம், மசம்பு அம்பைானியம் 
ஃப்பைாமரடு ைற்றும் குபைாரினால் 
மசய்யப்்பட்ட பீனால்கள் ப்பானற 
பசரைங்கள் இரண்்டாம் உலகப் ப்பாரில் 
அமைரிகக இராணுவ காவலர மூலம் 
்பருத்தியில் ்பாகடீரியாககள் வைராைல் 
இருப்்பதற்காக ்பயன்படுத்தப்்பட்டன.
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அந்த துணிகமை தூககியவாறு சிறிய 
கம்பிகமை மகாண்்ட உருமையின மீது 
துணிகள் மசலுத்தப்்படுகினறன. இந்த 
சீர மசய்யும் முமற துணியின அமனத்து 
பைற்்பரப்பிலும் ஒரு தூககிய அமைப்ம்ப 
அளிககிறது. உதார்ணம்  ்பருத்தி பிைானல், 
பரயான பிைானல், கம்்பளி, மஜரசி ைற்றும் 
மைல்்டன ப்பானற ோஃபிங் துணி உள்ைன. 
ோஃபிங் துணிகள் மிகவும் மைனமையாக 
இருககும். இந்த துணிகள் அதிக காற்றழுத்த 
மினதிறன கார்ணைாக சிறந்த மினகாப்பு 
்பண்புகமை மகாண்டுள்ைன. இந்த 
துணிகள் முககியைாக ப்பாரமவகள் 
ைற்றும் குளிரகால ஆம்டகைாகப் 
்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. 

்பைம் 1.10 �ோஃபிங இைந்திரம் 

1.3.11 சமரெயரநெென் (Mercerization)
இது ்பருத்தி ைற்றும் மசல்லுபலாசிக 
மகாண்்ட இயற்மக இமழகமை சீர 
மசய்ய உதவுகிறது. இது (300 கிராம் / 
எல்) வலுவான காஸ்டிக ஆல்கமலன 
தீரவு்டன துணிகளின பதாற்றத்மத 
்பைப்்பைப்்பாக ைாற்றப் ்பயன்படுகிறது. 
இதமன கண்டுபிடித்த ஜான மைரசர (1791 
- 1866) ம்பயமரக மகாண்டு இந்த சீர 
மசய்யும் முமற ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. இந்த 
சீர மசய்யும் முமற ்பருத்திககு ்படடு ப்பானற  
்பைப்்பைப்பு தனமைமய தருகிறது. இந்த 
சீர மசய்யும் முமற மைரசமரபசசன எனறு 
அமழககப்்படுகிறது. வலுவான காஸ்டிக 
பசா்டா மசல்லுபலாசிக துணிகளின 

மசய்ய ்பயன்படுகினறன.  இது ம்பரும்்பாலும் 
பைற்்பரப்பு ோரகளிலும் ோர கலமவகளிலும் 
கடடுப்்படுத்தப் ்பயன்படுகிறது. துமையி்டப்்பட்ட 
பைற்்பரப்புககு ைடடுைல்லாைல் துணியின 
உள்பை மசனறு துணிமய சீரமசய்வதால் 
இது துணி மவடடுவமத வி்ட பைலான சீர 
மசய்யும் முமறயாக கருதப்்படுகிறது. 

குறிகநகோள்  
●	 ஒரு மதளிவான ைற்றும் மைனமையான 

பைற்்பரப்புகமை ம்பறுவது 
●	 அழுககுப் ்படியாைல் சுத்தைாக 

துணிகமைப் ம்பறுவது
●	 அதிக மதளிவு்டன வடிவங்கமை 

அச்சுடுவது ப்பானறமவயாகும் 
முதலாவதாக, விரும்்பத்தகாத 

இமழகமை அகற்றுவதற்கு துணிகமை 
பிரஸ்ஸினால்  சுத்தப்்படுத்தப்்படுகிறது. 
பினனர மவப்்பப்்படுத்திய மசம்பு தகடுகளின 
மீது மசலுத்தப்்படுகிறது. சிறிய பவண்்டப்்ப்டாத 
இமழகள் மேருப்பினால் எரிககப்்படடு இந்த 
துணி நீருககுள் மசலுத்தப்்படுகிறது. இந்த 
தண்ணீர சீர மசய்யப் ்பயன்படுத்தப்்படும் 
துணியில் இருககும் மேருப்ம்ப அம்ணத்து 
துணிமய சீர மசய்கிறது. 

்பைம்  1.9 எரிவோயு சின்ஜிங இைந்திரம் 

1.3.10 �ோஃபிங  (Napping)
இது ஒரு இயந்திர சீர மசய்யும் முமற 
ஆகும். அதில் மேய்யப்்பட்ட அல்லது 
பினனப்்பட்ட துணிகளுககு ஒரு எம்பிய 
பதாற்றத்மத அளிககிறது. இதற்கு 
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●	 இமழகளின முறுககுத் தனமைமய 
குமறப்்பதால் அமவ வீங்கி ஒரு வட்ட 
வடிமவ ம்பறுகிறது ைற்றும் ்பை்பைப்பு 
தனமைமய ம்பற மசய்கிறது. 

●	 சாயம் ைற்றும் இரசாயன விமனத்திறன 
அதிகரிககிறது.

●	 துணி வலுவானது ைற்றும் 
மைனமையானதாகிறது.

ஸலோக சமரெயரநெென்
●	 ஸ்லாக மைரசமரபசசன அழுத்த 

திறமனப் ப்பால ்பை்பைப்பு தனமைமய 
ம்பறாது.

●	 நீடசி ைற்றும் மீடபு ்பண்புகள் 
அதிகரிககினறன. 

●	 வசதியான ைற்றும் இழுப்பு தனமையுள்ை 
ஆம்டகமை தயாரிககவும் உ்டல் 
வடிவங்களுககு இ்ணங்கி இருககும் 
துணி ப்பண்ப்டஜ்கமை தயாரிககவும் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.

்பருத்தி இமழயின பவதியியல் 
அமைப்பு மைரசமரபசசமன 
ைாற்றியமைககிறது. அல்்பா-
மசல்லுபலாஸ்லிருந்து இமழ 
ையைாககலின ஒரு மவப்்பைாககல் 
மவப்்பையைான மிகவும் சாதகைான பீட்டா-
மசல்லுபலாஸ் ்பாலிைாரப் ஆகும். அடிப்்பம்ட 
மசல்லுபலாஸ்கமை (மசல்லுபலாஸ் I) 
ஆல்கலி மசல்லுபலாஸ் I ஐ மசறிவூட்டப்்பட்ட 
பசாடியம் மைடராகமசடுகைாக 
உருவாககுகிறது. 

படம் 1.11 மெர்சரைசிங் இயந்திைம் 

உள்பை புகுந்து இமழகமை வீககம் 
அம்டயச் மசய்கிறது. அபத ப்பால் இமழகள் 
நீண்டும் சுருங்குகிறது. இமழகளின 
உருைாற்ற அமைப்பு துணியின 
பைற்்பரப்பிற்கு ஒரு ்பைப்்பைப்்பான 
தனமைமய உருவாககுகிறது. இது 
அணியவும், சலமவ மசய்யவும் ஒரு தடுப்பு 
தனமைமய உருவாககுகிறது. இதனால், 
்பருத்தி மசல்லின  வீககத்மத மைரசமரசிங் 
விமைமவ ஏற்்படுத்துவதன மூலம் அதன 
பைற்்பரப்பு ைற்றும் அதன பிரதி்பலிப்பு 
அதிகரிககிறது ைற்றும் இமழகள் 
மைனமையான உ்ணரமவ தருகிறது. 

ஜவுளித் துணியின் மீது ஏன் 
சமரெயரநெென் சீர செயயும் 
முய்ற செயைப்படுகி்றது ?

இந்த சீர மசய்யும் முமற துணிகளுககு 
சாயத்மத உறிஞசும் தனமைமய 
அதிகரிகக மசய்வதற்கும் அதன 
வலிமைமய கூடடி ்பை்பைப்பு 
தனமைமய அதிகரிப்்பதற்காகவும் 
மசய்யப்்படுகிறது. 

சமரெயரநெென் வயககள்
இரண்டு விதைான மைரசமரபசசனகள் 
உள்ைன.

அழுத்தம் சமரெயரநெென்
●	 அழுத்தம் மைரசமரபசசன போககம் 

்பருத்தி இமழகளில் ்பை்பைப்பு 
தனமைமய அதிகரிகக உதவுகிறது. 
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●	 இழுவிமச வலிமைமய அதிகரிககும் 
●	 குமறவான தனமையுள்ை ்பருத்திகளுககு 

ஒரு சிறந்த தனமைமய உருவாககும்.
●	 மதாடுதமல பைம்்படுத்துதல் 

1.3.12   சவப்ப அயமபபு (Heat Setting)
மவப்்ப அமைப்பு துணி சீர மசய்தலின 
முககிய ்பகுதியாகும். முககியைாக மசயற்மக 
துணிகள் மீது ே்டத்தப்்படும் மசயல்்பாடு 
சீர மசய்தலில் ஒனறாகும். உற்்பத்திககாக 
உருவாககப்்பட்ட உள் அழுத்தங்கமைத் 
தவிரப்்பது்டன, ம்பாருத்தைான இ்டத்தில் 
இமழகமைப் ம்பாருத்தி விமரவாக குளிர 
மவககிறது. மவப்்ப அமைப்்பானது தைரவான 
நிமலயிலுள்ை துணிகள் அகற்றப்்படுவபதாடு, 
மதா்டரந்து சுருங்குதல் அல்லது துணி 
உருவாககுதல் ஆகியவற்மற தவிரககிறது. 
ம்பாருள்களின முனனிமலப்்படுத்தல்கள் 
சாய ்பதங்கைாதல் ்பண்புகமை 
்பரிசீலிப்்பதில் அதிக மவப்்ப நிமலமயப் 
்பயன்படுத்துவபதாடு ம்பாருள்களின 
சாயத்தனமை ைற்றும் இயங்கும் ்பண்புகளின 
மீது சாதகைான விமைமவ மகாண்டுள்ைது. 
ைறுபுறம் பிந்மதய அமைப்்பானது தரைபசால் 
சாயமிடுதல் அல்லது ்பாலியஸ்்டர ஒளியில் 
பிரகாசிககும் ப்பானற பிற மசயல்்பாடுகளு்டன 
இம்ணககப்்படுகிறது. பிந்திய முடிவு 
ஒரு இறுதி முடிவாக ்பயன்படுகிறது. இது 
துணிகளுககு ஒரு உயர மசயல்்பாடம்டயும் 
ேல்ல தனமைமயயும் தருகிறது. 

்பைம் 1.12 சவப்ப அயமத்தல் இைந்திரம்

செைல்முய்ற
மைரசமரபசசன மசயல்முமற இந்த 
மூனறு ்படிகமை உள்ை்டககியது. 
்படி 1: குளிரந்த காஸ்டிக பசா்டாமவ 
பதமவப்்பட்ட வலிமைத் தனமையு்டன 
ஈரப்்படுத்தப்்பட்ட துணியின மீது 
மசலுத்துதல்  
்படி 2:  காஸ்டபரா கமரசலில் இந்த 
ம்பாருள் துணி இருககும் ம்பாழுது அமத 
நீட்டப்்படுகிறது. 
்படி 3:  நீட்டப்்பட்ட நிமலயில் துணி 
இருககும் ம்பாழுது காஸ்டிக பசா்டாமவ 
நீகக துணிமய சலமவ மசய்யவும்.

மசயல்்பாடடில் ஒரு கம்டசி ்படி ஒரு 
திறந்த மேருப்பு மீது நூல் க்டந்து வருகிறது. 
இது துல்லியைான இமழகள் எரித்து, 
துணி பதாற்றத்மத பைம்்படுத்துகிறது. 
இது ம்பாதுவாக ்பயன்படுத்தப்்படும் 
எரிவாயு எரிப்்பான கார்ணைாக வாயுவால் 
்பண்்படுத்தப்்பட்ட நூல் ஆகிறது (Gassing 
The Thread).

மைரசமரசிங் பேரடியாக 
மேய்யப்்பட்ட எந்த சீர மசய்யும் முமறயும் 
மசய்யப்்ப்டாத அடிப்்பம்ட (grey) துணியில் 
மவககலாம் அல்லது மவளுத்த பிறகு 
மசய்யலாம். குளிரந்த ைற்றும் சூ்டான 
சூழல்களில் அது விமசயு்டன அல்லது 
விமசயினறி மசய்யப்்ப்டலாம். இரண்டு 
சந்தரப்்பங்களிலும், நுண்ணிய ்பருத்தி, 
எதிரவிமன ைற்றும் பேரடி ்பருத்தி 
சாயங்கள் ைற்றும் நீமர அதிக அைவில் 
உறிஞசி மகாள்ைவும் இமழகள் அதிக 
வலிமைமயயும் ம்பறுகிறது.   

சமரெயரநெெனின் �ன்யமகள்
●	 அதிக சாயங்கமை உறிஞசும் தனமை 
●	 ம்பரிய ்பரிைா்ண நிமலத்தனமைமய 

துணிகளுககு அளிககிறது.
●	 ்பை்பைப்பு தனமைமய அதிகரிககும் 
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தனமையும், காற்றும் புகும். ஒரு துணி 
மிகவும் ஈரம் அம்டந்த பின நீர அந்த 
துணியில் சைைாக மசல்லும். இமழகமை 
மைழுகு ப்பானற ம்பாருடகமை மகாண்டு 
பைல் பூச்சு மசய்வதால் அது காற்று 
ைற்றும் நீராவிகமை துணியின ைத்தியில் 
பசகரிககும். இந்த பூச்சுகளினால் நீர 
ைற்றும் பிற திரவங்கள் துணியின 
பைற்்பரப்பில் முத்துககள் ப்பானறு 
்பரந்து மதரியும் துணி இந்த நீமர 
அல்லது திரவத்மத உறியாது. இதற்கு 
்பயன்படுத்தும் சில இரசாயனங்கள் 
சிலிககான, பிபைாகார்பன ைற்றும் 
்பாராஃபின ஆகும். இந்த முடிவுககு 
்பயன்படுத்தப்்படும் இரசாயனங்கள் 
கமறகமையும் ஒட்ட மவககாத முடிவு 
ஆகும். துணியின ்பரப்பு, துணியின 
இழுவிமச ைற்றும் துணிககும் காற்று 
புகும் தனமைமய ம்பாறுத்பத இந்த சீர 
மசய்யும் முடிமவ அம்டயலாம். பைல் 
கூறிய துணியின தனமைகமை சரியாக 
பசரத்து இந்த சீர மசய்யும் முமறமய 
மசய்தால் இந்த துணி ஒரு மைல்லிய 
உ்ணரமவயும், ஒரு ேல்ல ைதிப்ம்பயும் 
தரும். பைலும் கமறகமை ஒட்ட மசய்யாது.

இந்த முடிவு இரு வமககமை 
மகாண்்டது. அமவ ்பல ோடகளுககு 
நீடித்த அல்லது குறுகிய காலத்திற்கு 
நீடித்த முடிவு ஆகும். குறுகிய காலத்திற்கு 
நீடித்த முடிவானது சில சலமவகளில் 
அல்லது உலர சலமவ மூலம் எளிதாக 
நீககப்்படுகிறது. இமவ எண்ம்ணய் 
ம்பாருடகளுககு திருப்திகரைான 
எதிரப்ம்ப தருவதில்மல. நீடித்த முடிவு நீர 
ைற்றும் எண்ம்ணய் திரவங்களுககு ேல்ல 
எதிரப்ம்ப தருகிறது. ப்ஃளுபராகார்பன 
கலமவகமை மகாண்டு இந்த 
முடிமவ மசய்தால் அந்த துணி, ்பல 
சலமவகளிலும், உலர சலமவகளிலும் 
்பாதிககப்்படுவதில்மல. 

1.3.13    துணி நீயர உறிஞ்ெோமல் 
இருகக சீர செயதல் 

துணி நீமர உறிஞசாைல் இருகக 
சீர மசய்தமல ்பாராஃபின அமிலம், 
பிசின, ்டானின, ்டானின அமிலம், 
உலரத்திய எண்ம்ணய்கள், அலுமிபனா 
அல்லது அலுமினா உப்பு கார்பபனட, 
மைகனீசியம் ப்பானறமவ துணிககு 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. நிமறவு 
மசய்யப்்படும் முமறகளின எண்ணிகமக 
ம்பாருமைப் ம்பாறுத்து ைாறு்படும். ஒரு 
துணி நீமர உறிஞசாைல் இருந்து சீர 
மசய்யும் முமற முற்றிலும் ஈரப்்பதம் 
ஆனது. இந்த துணி பூசப்்பட்ட அல்லது 
இயற்மக எஃகு அல்லது பிைாஸ்டிக 
அல்லது ரப்்பரு்டன இம்ணககப்்படுகிறது. 
இது தண்ணீர உறிஞசும் தனமைமய 
குமறகக விமனல் அல்லது ்பாலியூபரன 
ப்பானற திரவங்கமை ்பயன்படுத்தலாம். 
பைலும் துணியின வசதித் தனமைமய 
இந்த சீர மசய்யும் முமற குமறத்து 
துணிகளின ைத்தியில் காற்று புகும் 
தனமைமய குமறககிறது.  

்பைம் 1.13 நீர ஆதோரம் ஃந்பபரிக

1.3.14   துணியில் நீர ஒடைோமல் இருகக 
சீர செயதல் 

துணியில் நீர ஒட்டாைல் இருகக சீர மசய்யும் 
முமற ஒரு இரசாயன முடிவு ஆகும். இந்த 
முடிவினால் நீர புகாது. எனினும் ஈரத் 
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இந்த முடிவு நீடிகக ம்டட்டா்டாககிஸ், 
மைடிபராமைத்தலின, [THPC-
Tetakis, Hydroxymethyl, Phosphonum,  
Chloride], ்பாஸ்ஃப்பானியம் குபைாமரடு 
ைற்றும் அதன ்பங்குகள் N மைதில் ம்ட 
மைதில், ்பாஸ்்பராபிக புபரா அமைடு, 
்பாஸ்்பானிக ைற்றும் ்பாஸ்்பானிக ஆசிடு 
[Phosphonopropioamide, Phosphonic] 
ைற்றும் வழித்பதானறலுககு உதவுகிறது. 

்பைம்  1.14 தீ ஜவோயல தடுபபு ெடயை 

1.3.16    ஆணடியமகநரோபிைல் சீர 
செயதல்

ஆண்டிமைகபரா்பல் முடிச்சு 
போமயத் தடுககிறது ைற்றும் காயம் 
ஏற்்படுவதற்கான ஆ்பத்மத குமறககிறது. 
இது ்பாகடீரியாவின வைரச்சிமய 
குமறககிறது. பிற வாசமனமய 
கிருமிகள் ஏற்்படுத்துகிறது. வியரமவ 
ைற்றும் சிமதவுகள் ஏற்்படுவமத 
குமறககிறது. இந்த முடிச்சுகள் 
எதிரப்பு-்பாகடீரிபயாஸ்டடிக, கிருமிகள் 
அல்லது ஆனடிமசப்டிக முடிச்சுகள் 
எனறும் அமழககப்்படுகினறன. இந்த 
முடிச்சு முககியைாக ஷூ மலனிங், 
ைருத்துவைமனகளில் ்பயன்படுத்தப்்படும் 
மலனிங் ைற்றும் தமரவிரிப்புகளில் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. சுவர மூடுதல் ைற்றும் 
இருகமககளின உமறகளுககு இந்த சீர 
மசய்யும் முமற மசய்ய பவண்டும்.  இதற்கு 

மிகவும் ்பழயம வோயந்த ச�ெவு 
செயைப்படடு முடிககப்படை துணி 
எது?

ஸ்காடலாடடின புல்லிங் எனப்்படும் 
மகயினால் மேசவு மசய்யப்்ப்ட 
துணிமய மிகவும் ்பழமை வாய்ந்த 
சீர மசய்து முடிககப்்பட்ட துணியாகும். 
இதில் ஸ்காடலாட ம்பண்கள் ்பாடுவது 
ைற்றும் ே்டப்்பது ப்பானற பிம்்பங்கள் 
ம்பாறிககப்்படடுள்ைது. 

1.3.15    ச�ருபபு ஜவோயலைோல் அழிைோத 
தன்யமயுைன் சீர செயதல்

மேருப்பு ஜ்வாமலயால் அழியாத 
தனமையு்டன சீர மசய்தல் ஒரு 
மசயல்்பாடடு முடிவாகும். இது துணிகளின 
சீர மசய்யும் முமறகளில் முககிய 
தனமை வாய்ந்தது. இமத அணியும் 
ஒருவருககு ்பாதுகாப்பு அளிககிறது. 
மேருப்பு சுழற்சிமயத் மதா்டங்கும் ப்பாது 
எரிம்பாருமைத் தடுககவும், எதிரகால 
சுழற்சிமய தம்ட மசய்வதன மூலம் 
தடுப்புகளும் தீ ்பரவல் ைற்றும் தீ வைரச்சி 
விகிதத்மத குமறககினறன. ப்பாரிக 
அமிலம் / ப்பாரகஸ்ம்ட அம்பைானியம் 
்பாஸ்ப்பட ைற்றும் ்பாஸ்ப்பாரிக அமிலம், 
சல்ப்பட அமிலம் ைற்றும் அம்பைானியம் 
சல்ப்பட ஆகியமவ ்பல ோடகளுககு 
நீடிககாத மேருப்பு ஜ்வாமலயால் 
அழியாத தனமையும்டய துணிகமை 
தயாரிகக உதவுகிறது. நீண்்ட ோடகளுககு 
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1.3.17    ஆணடிஸடடிக  
சீர செயதல் 

நீர உறியும் தனமை இல்லாத 
மசயற்மக இமழகைால் தயாரிககப்்படும் 
துணிகள் உமறயும் ப்பாது மினசாரம் 
உற்்பத்தியாகிறது. வறடசியான 
நிமலயில் அதிக பவகத்தில் துணி 
உற்்பத்தி மசய்யும் ப்பாது இந்த 
பிரச்சமன மிகவும் மதாந்தரவாக 
இருககிறது. ம்பாதுவாக இரண்டு 
இயற்மக இமழகைால் தயாரிககப்்பட்ட 
துணிகள் உராய்வதால் நிமலயான 
(Static) மினசாரம் உருவாகிறது, இந்த 
இரு பைற்்பரப்பும் உராய்வதால் எதிர 
மினபனாட்டம் உற்்பத்தியாகிறது. இந்த 
உராய்வு மதா்டரச்சியாக இருந்தால் மின 
உற்்பத்தி அதிகைாகிறது. இந்த துணிமய 
அணி்பவரால் இந்த மின அதிரமவ 
உ்ணர முடியும். பைலும் இந்த துணிமய 
அணி்பவரின உ்டம்ப்பாடு ஒனற 
மசய்கிறது. எனபவ ஆண்டிஸ்டடிக சீர 
மசய்தல் துணிகளுககு தரப்்படுகிறது. இந்த 
சீர மசய்யும் முமற ரசாயன ம்பாருடகமை 
மகாண்டு நிமலயான மினபனாட்டத்மத 
அகற்றுகிறது. இந்த சீர மசய்ய  
்பயன்படுத்தப்்படும் இரசாயன ம்பாருடகள் 
காற்றிலுள்ை ஈரத்தனமைமய உறிஞசி 
துணியில் உள்ை உலர நிமலமய 
குமறத்து நிமலயான மினபனாட்டத்மத 
கடடுப்்படுத்துகிறது. ம்பாதுவாக இந்த சீர 
மசய்யும் முமறககு ்பயன்படுத்தப்்படும் 
ரசாயன ம்பாருடகள் ஒரு ைந்த நிமலயில் 
இருப்்பதால் தரைபசால் அல்லது மவப்்ப 
சிகிச்மச பதமவப்்படுகிறது. ம்பாதுவாக 
தரைபசாலுககு ்பயன்படுத்தப்்படும் 
ம்பாருள்களுககு ேல்ல அழுகமக நீககும் 
தனமைமய உம்டயது. பைலும் இது ஒரு 
நிரந்தர முடிவு ஆகும். மிதைான மவப்்ப 
நிமலயில் ்பாலியமைடு ்பயன்படுத்தி 
இந்த சீர மசய்யும் முமற மசய்யப்்ப்டலாம். 

்பயன்படுத்தும் இரசாயன ம்பாருடகமை 
நூல் தயாரிகக ்பயன்படுத்தப்்படும் 
திரவங்களு்டன பசரத்பத நூல்கமை 
தயாரிககலாம். 

நுண்ணுயிர கிருமிமய தம்ட 
மசய்வதற்கு ்பயன்படுத்தப்்படும் ம்பாதுவான 
இரசாயனைானது ஜிமகானியம் 
ம்பராகமசடு ைற்றும் எத்திலீன ஆகமசடு 
வாயு ஆகும். இது ைருத்துவைமனகளில் 
மதயலுககாக ்பயன்படுத்தப்்படும் 
நூல்கள், காயங்களுககாக கட்டப்்படும் 
துணிகள் ைற்றும் ைருத்துவரகள் 
்பயன்படுத்தப்்படும் மகயுமறகளுககு 
சீர மசய்வதற்கு ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 
இதற்கு முககிய கார்ணைானது இது 
எளிதில் கிம்டககிறது ைற்றும் குமறந்த 
விமல, பைலும் ்பாதுகாப்்பானது. 
எனபவ இதமன ைருத்துவத்திற்கு 
்பயன்படுத்தப்்படும் ம்பாருள்களுககு சீர 
மசய்ய ்பயன்படுத்துகிறாரகள். இந்த 
ம்பாருள்கமை தயாரிகக நுண்ணுயிர 
அகற்றப்்பட்ட சுழல் பதமவப்்படுகிறது. இது 
அந்த ம்பாருடகமை திறந்து ்பயன்படுத்தும் 
வமர இந்த சுழல் நீடிகக பவண்டும். 
ஆண்டிமைகபராபியல் பூச்சு மசயல் முமற 
வாயு சிகிச்மச இரசாயன சிகிச்மச ைற்றும் 
கதிரியகக சிகிச்மச ஆகியமவகள் இதில் 
அ்டங்கும்.  

்பைம்  1.15 ஆணடியமகநரோபிைல் சீர செயைப்பை 
துணிகளின் ்பைன்கள் 
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ம்பாருந்தாது. எஞசிய சுருககத்மத 
குமறகக இயந்திர காம்்பாடடிங் ஒரு 
முமறயாகும். இந்த முடிவினால் துணிகள் 
மேருககைாக ஒனறிம்ணந்து, துணி 
தடிைனாகவும் கனைாகவும் ைாறும்.  
சானப்பாமரசிங் முமறமய குளூக பீ 
்பாடி என்பவர அறிமுகப்்படுத்தினார. 
அந்த நிறுவனத்தின ்பதிவு மசய்யப்்பட்ட 
வியா்பார குறிபய சானப்பாமரசிங் 
எனற வாரத்மதயாகும். இது சந்மதயில் 
சுருககப்்பட்ட துணிகமை கூறும் 
வாரத்மதயாகும். இப்ம்பாழுது இதமன 
ம்பாதுவாக சுருககப்்பட்ட துணிகளுககு 
்பயன்படுத்துகிறாரகள். பைலும் இந்த 
வாரத்மத சுருககத்மத தடுககும் 
துணிகளுககும் ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. இம் 
முமற ்பல ்படிகமை மகாண்டுள்ைது. முதல் 
்படியானது துணிமய நீராவியின மூலைாக 
ஈரம் ்படுத்துதல். இதனால் துணி வமைந்து 
மகாடுககும் தனமைமய ம்பறுகிறது. 
பினனர இந்த துணி சிறிய சட்டங்களுள் 
மசலுத்தப்்படடு பேர மசய்யப்்படுகிறது. 
இந்த முமறயினால் துணிகளிலுள்ை 
சுருககங்கள் நீககப்்படடு ஒரு 
மைனமையான தனமைமய ம்பறுகிறது. 
இதற்கு பின இந்த துணிமய உலர பிரிவில் 
மசலுத்தப்்படுகிறது. இங்பக சுருககத்திற்கு 
ஒரு சிறிய உருமை (தமல) உள்ைது. இந்த 
உருமையில் மகாடுககப்்படும் அழுத்தபை 
இமழகமை பேர்படுத்துவதற்கும், 
மேருககப்்படுத்துவதற்கும் கார்ணைாக 
இருககிறது. இதற்கு ஒரு தடிைனான 
இரப்்பரினால் மசய்யப்்பட்ட கம்்பளியின 
மீது நீராவியினால் சூடுப்்படுத்தப்்பட்ட 
உருமைகள் ஓட்டப்்படுகிறது. இந்த ரப்்பர 
கம்்பளி முதலில் ஒரு சிறிய உருமையின 
மீது இழுத்து மசலுத்தப்்படுகிறது. இதன 
மீது துணி இழுத்து மவககப்்படுகிறது. 
பினனர துணியும், கம்்பளியும் பசரத்பத 
நீராவியினால் சூடுப்்படுத்தப்்பட்ட 
உருமையின மீது மசலுத்தப்்படுகிறது. 

1.3.18    மோத்  பரூப சீர செயதல் 
(அந்துபபூச்சிைோல் 
்போதிககப்பைோதவோறு 
துணிகயை சீர செயதல்)

ைாத் ப்ரூப் சீர மசய்தல் பூச்சு துணிகளுககு 
மகாடுககப்்பட்ட மசயல்்பாடடு சீர மசய்யும் 
முமறகைாகும். இது அந்துபூச்சிகளின 
வைரச்சிமய தடுககிறது. ்பருத்தி ைற்றும் 
கம்்பளி ப்பானற துணிகமை மவள்ளி 
மீன தாககுகினறன. இமழைங்கள் 
ஃப்ளூரின கலமவகள், ோப்தலின, 
டி.டி.டீ. ைற்றும் ்பாரம்டகபைாபரா ம்பனசீன 
ஆகியமவ இந்த சீர மசய்யும் முமறககு 
்பயன்படுத்தப்்படும் சில இரசாயன ம்பாருள்கள் 
ஆகும். இது ்படிகாரம் ைற்றும் மகடடியாக 
ைற்றும் தூவககூடிய ம்பாடி வமககளில் 
கிம்டககினறன. மசல்கள் ைற்றும் 
பூஞமசகளின விமரவான வைரச்சிமய 
தடுகக மசல்லுபலாஸ் இமழகளுககு ப்பாரிக 
அமிலம் ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.

்பைம்  1.16 அந்துப பூச்சிைோல் தோககப்படை கம்்பளி 
துணி 

1.3.19    கடடுப்படுத்திை சுருககம் 
அல்லது ெோன்ந்போயரசிங 

கடடுப்்படுத்தப்்பட்ட எஞசிய சுருககம் ்பல 
துணிகளுககு ஒரு முககியைான தரைான 
அைவு பகாலாகும். உதார்ணைாக, துணிகள் 
மீது தயாரிககப்்படுவதற்கு அதிகப்்படியான 
சுருககம் பதமவயில்மல. இங்பக, எஞசிய 
சுருககம் 2% ககும் குமறவானதாக 
இருகக பவண்டும். இல்மலமயனில் 
அது சலமவ மசய்யப்்பட்ட பிறகு ஆம்ட 
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1.3.20 அழுககு சவளியீடு சீர செயதல் 
(ெோயில் ரிலீஸ முடிவு)

துணிகளில் அழுககு  ைற்றும் ைண் 
ஒடடிகமகாள்ளும்.  துணிகளுககு 
நிமலயான மினபனாட்டம் ைடடும் 
மைடபராப்பாபிக  மூலம் சீரமசய்தல்  
மசய்யும்ப்பாது அழுககிலிருந்து இமத 
்பாதுகாககலாம்.   சலமவ மசய்யும்ப்பாது 
இமவ எளிதில் நீககப்்படுவதில்மல. 
துணியில் அழுககுகள் ஒடடிக மகாள்வதும் 
இல்மல.  மைடபராப்பாபிக சீரமசய்யப்்பட்ட 
துணிகள் நீமர உறிஞசாது.  எனபவ இதில் 
அழுககு நீககுவதில் பிரச்சமன ஏற்்படுகிறது.

்பைம்  1.18 அழுககு சவளியீடு சீர செயத துணி 

அழுககமை விடுவிகக சீர 
மசய்தல் என்பது ஒரு மசயல்்பா்டான 
முடிவு ஆகும்.  இது துணி இமழகளுககு 
உறிஞசும் தனமைமய அதிகரிககிறது.  
மைடபராகபிலிக  பூச்சு இமழகளுககு 
ஈரப்்படுத்தும் தனமைமய 
அதிகரிககிறது.  எனபவ, சலமவ 
மசய்யும் ம்பாழுது அழுககுகள் எளிதாக 
மவளிபயற்றப்்படுகிறது.  இது அழுககமை 
மீண்டும் துணியில் ஒடடுவமத தவிரககிறது. 
இந்த சீர மசய்யும் முமறயானது 
நிமலயான மினபனாட்டத்மத 
குமறத்து துணியின பைற்்பரப்பில் உள்ை 
ஈரத்தனமைமய ்பாதுகாககிறது.  இமத 
்பாலியஸ்்டர துணிகளிலும் கா்ணலாம்.  
இமவ ஆண்டிஸ்ப்டடிக தனமைமயயும் 
துணியின ைதிப்புத் தனமைமயயும் ைன 
நிமறமவயும் அதிகரிககிறது.

இதனால் துணி அதன அசல் நீைத்மத 
அம்டகிறது. துணிககு எலாஸ்டிக தனமை 
இல்லாததால் அதிக ்படியாக வரும் 
துணியின நீைம் ரப்்பர கம்்பளிககும் 
சூடு்படுத்தப்்பட்ட உருமைககும் ேடுபவ 
மசலுத்தி சுருககப்்படுத்தப்்படுகிறது. ரப்்பர 
கம்்பளிககும் உருமைககும் ைத்தியிலுள்ை 
உராய்வினால் இமழகள் மேருககைாக 
ேகரந்து கம்்பளியின அகலத்திற்கு பேராக  
துணியின அகலமும் ைாறும். ரப்்பர 
கம்்பளிமய மதா்டரந்து மதா்டரச்சியாக 
இழுத்து ைடடும் தைரவம்டய மசய்வதால் 
சூடு ஏற்்படுகிறது. இதமன குளிரவிப்்பதற்கு 
நீர மதளிககப்்படுகிறது.

்பைம் 1.17 கோம்்போகடிங / ெோன்ந்போயரசிங 
இைந்திரம் 

சுருககத்தின தனமைமய கம்்பளியின 
தடிைன கடடுப்்படுத்துகிறது. கம்்பளியின 
தடிைன அதிகைாக இருந்தால் இழுப்புத் 
தனமையும் அதிகைாக இருககும். நீைைான 
துணிமய சுருககும் இயந்திரத்திற்குள் 
மசலுத்துவதால் சுருககும் தனமைமயயும் 
அதிகரிககிறது. சுருககும் தனமை மசயல் 
திறனமிககதாக இருப்்பதற்கு எவவைவு 
சுருககம் தர பவண்டும் என்பமத முன 
கூடடிபய தீரைானிகக பவண்டும். இதமன 
தீரைானிகக சலமவ மசய்யும் ம்பாழுது 
துணியின சுருககத்மத மதரிந்து மகாள்ை 
பவண்டும். துணிமய காம்ப்பக மசய்யும் 
ப்பாது இது துணியின இழுப்பு தனமைமய 
வி்ட அதிகைாக இருககககூ்டாது. அப்்படி 
இருந்தால் இந்த முடிவுககு பின தைரச்சி 
அம்டந்த துணியின நீைம் அதிகரிககும்.  
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திருத்தப்்பட்ட DMDHEU (இரு-methylol 
dihydroxylethylene யூரியா) முககியைாக 
ஒரு துணிககு சுருககத்மத தடுத்து நிமறவு 
மசய்வதற்கு ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. 

1.4 ்போைச் சுருககம் 

துணியின பதாற்றத்மத பைம்்படுத்தவும், 
மைருபகற்றவும், துணிமய எம்ட 
பசரககவும், ைதிப்புத் தனமைமய 
பைம்்படுத்தவும் சீர மசய்தல் உதவுகிறது. 
சுருககத்மத தடுகக கமறமய ப்பாகக 
எரியககூடிய தனமைமயப் ப்பாகக 
நீரபுகாைல் இருகக துணியின ்பண்புகமை 
பைம்்படுத்தப்்பயன்படுகிறது. ப்பானற 
துணியின ்பண்புகமை பைம்்படுத்த சீர 
மசய்தல் உதவுகிறது. பேப்பிங், மைரசமரசிங், 
மவடடுதல், மைனமைப்்படுத்துதல், விமரப்பு 
ப்பானறமவ முககியைான அழகியல் 
சீர மசய்தல்கைாகும். கஞசிப்பாடுதல், 
மைனமைப்்படுத்துதல், எம்்பாசிங், 
காலண்்டரிங் ப்பானறமவ தற்காலிக 
சீர மசய்தல் முமறகைாகும். ப்ளீச்சிங் 
துணிகமை சீர மசய்வதற்கு முனனாள் 
மசய்யப்்படும் முககிய மசயல்்பாடு. இயற்மக 
நிறைான நிறத்மத ைாற்றி தூய மவள்மை 
நிறத்மத வழங்க ப்ளீச்சிங் சீர மசய்யும் 
முமற ்பயன்படுகிறது. காலண்்டரிங் ஒரு 
இயந்திர மசயல் முமற. இமவ மதா்டர 
உருமைகள் ைற்றும் மவப்்பம் அழுத்தத்மத 
்பயன்படுத்துவதன மூலம் துணிமய 
சீர ்படுத்துகிறது. எம்்பாசிங் என்பது ஒரு 
துணியின பைற்்பரப்ம்ப ைாற்றுகிறது. 
துணிகமை எம்்பாசிங் மசய்வதற்கு 
காலண்்டரிங் இயந்திரத்மதயும் 
்பயன்படுத்தலாம். மைனமையாககுதல் 
ஒரு அடிப்்பம்ட சீர மசய்யும் முமறயாகும். 
இது மககளுககு மைனமையான ைற்றும் 
இதைான உ்ணரமவத் தருகிறது. மவடடுதல் 
ஒரு மசயல்முமறயாகும். இந்த மசயல் முமற 
ம்பல் துணிகளில் உள்ை நீைங்கமை ஒபர 
உயரத்திற்கு மவட்ட சீர மசய்கிறது.

1.3.21 சுருககம் எதிரபபு அல்லது கரீஸ 
சரசிச்ைோன்ட சீர செயதல்

சற்பற அழுத்தும் ப்பாது மிருதுவான 
அல்லது சுருககத்மத உருவாககாைல் 
இருககும் துணிமய சுருககத்மத தடுககும் 
துணி எனறு அமழககப்்படுகிறது.  ஒரு 
சுருககத்திலிருந்து மீண்டும் வழுவழுப்்பான 
தனமைமய உருவாககுதல் சுருகக 
மீடபு தனமை எனறு அமழககப்்படுகிறது 
(Crease Recovery).துணிகள் ைற்றும் 
ஆம்டகளில் சுருககங்கமை நீகக 
மசய்யப்்படும் சீர ்படுத்துதல் சுருகக தடுப்பு 
எனறு அமழககப்்படுகிறது. ்பருத்தி, 
பரயான, பிைகஸ் (Flax) ப்பானற துணி 
வமககளில் மைடரஜன பிம்ணப்புகள் 
இருப்்பதினால் இதில் சுருககத் தனமை 
அதிகைாக கா்ணப்்படுகிறது. பைலும் 
மசல்லுபலாசிக மூலககூறுகள் உருவைற்ற 
தனமைமய உம்டயமவ. மவப்்பம் 
அல்லது ஈரத்தனமைமய துணி ைற்றும் 
ஆம்டகளின மீது மசலுத்துவதால் 
மைடரஜன பிம்ணப்புகள் உம்டத்து புதிய 
திமசகளில் பைலும் புதிய மைடரஜன 
பிம்ணப்புகள் உருவாககப்்படுகிறது. 
இதனால் மைடரஜன பிம்ணப்புகள் 
குமறந்து சுருககங்கமையும் குமறககிறது. 
டி.எம்.யூ. (டி-மைதிபலால் யூரியா), 
டி.எம்.ஈ.யூ. (டி-மைதிபலால் எகிலன 
யூரியா), டி.எம்.டி.மைச்.யூ. (டி-மைதிபலால் 
டி-hydroxylethyleneurea) ைற்றும் 

்பைம்  1.19 சுருககம் நீககும் சீர செயயும் துணி
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ஆசிரிைரின் செைல்்போடு
●	 ்பல்பவறு வமகயான சீரமசய்தல் முமறமய காண்பித்தல். 
●	 சீர மசய்யும் மதாழிற்சாமலககு அமழத்து மசல்லுதல். 

மோணவரகளின் செைல்்போடு
●	 ்பலவிதைான முடிமவப் ்பற்றிய ஒரு ைாதிரி தயார மசய்தல். 
●	 ைா்ணவரகமை அவரகளுககு மகாடுககப்்பட்ட துணியில் ஏதாவது ஓர சீர மசய்யும் 

முமறமய மசய்தல். 

இயணை தை முகவரி

https://www.youtube.com/watch?v=7ljwYeN7kbw பினனலாம்ட துணி சுருககம் / 
சாயமிடுதல் ைற்றும் அைவீடுகள் 

https://www.youtube.com/watch?v=X 07XXM llnhe ம்டகஸ்ம்டல்ஸ் : இண்்டஸ்டரீஸ் 
முடிககும் மசயல்முமறகள் 

நியனவில் சகோள்க

●	 சீர மசய்யும் முமறகளுககு முன ஸ்பகாரிங் ைற்றும் மவளுப்்பாககுதல் மசய்யப்்படுகிறது. 
●	 மூல துணியின தனமைகமை பைம்்படுத்த உதவுகினறன. 
●	 துணிகளில் உள்ை மைழுகு ைற்றும் எண்ம்ணய்கள் குழம்பு மூலம் நீககப்்பட்டது. 
●	 ப்ளீச் என்பது ஒரு இரசாயனைாகும். இது வண்்ணத்மத நீககுகிறது. ஆகசிஜமன நீககி 

அல்லது பசரத்து துணியின மவளுப்புத் தனமைமய அதிகரிககிறது. 
●	 மவள்மை துணியில் உள்ை இயற்மக நிறைான நிறத்மத ைாற்றியமைகக ைற்றும் தூய 

மவள்மை நிறத்மத வழங்குவதற்கு ப்ளீச்சிங் சீர மசய்யும் முமற ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 
●	 காலண்்டரிங் ஒரு இயந்திர மசயல்முமறயாகும், இது ஒரு துணிகமை  வரிமசயாக 

இருககும் உருமைகளில் மவப்்பம் ைற்றும் அழுத்தத்மத மசலுத்தி சீர மசய்தல் ஆகும். 
●	 காலண்்டரிங் மூலம் சீர மசய்யப்்பட்ட துணிகளில் ஒரு ்பை்பைப்பும்  ஈரத்தனமை 

இருந்தால் இது கிபலசிங் சீர மசய்யும் முமறககு இம்ணயானது. 
●	 ம்பாரித்தல் (எம்்பாசிங்) என்பது ஒரு துருவத்தின பைற்்பரப்ம்ப இது பதரந்மதடுககப்்பட்ட 

்பகுதிகளில் மூனறு ்பரிைா்ண அல்லது தூண்்டப்்பட்ட விமைமவ அளிககிறது. 
●	 விமரப்பு தனமைமய துணிகளுககு தர ்பயன்படுத்தும் கலமவகைால் துணிகளின 

எம்ட, தடிைன, ்பை்பைப்பு தனமை அதிகரிககிறது. 
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Embossing 
ம்பாரித்தல்

Alters the surface of the fabric by providing a three dimensional 
or raised effect on selected areas .
பதரந்மதடுத்த இ்டங்களில் மூனறு ்பரிைா்ண அல்லது 
தூண்்டப்்பட்ட விமைமவ வழங்குவதன மூலம் துணி 
பைற்்பரப்ம்ப ைாற்றுகிறது. 

Shearing
மவடடுதல்

A process that evens out the length of the pile of a fabric.
ஒரு துணி குவியலின நீைத்மத சை ்படுத்த மசய்யும் மசயல்்பாடு.

Singeing
சினஜிங்

Removal of surface fibres by an intensive flame or by reflected 
heat.
தீயினால் அல்லது மவப்்பத்தினால் துணியின பைற்்பரப்பிலுள்ை 
சிறிய இமழகமை நீககுதல்.

Mercerization
மைரசமரசிங்

A finishing process to increase lustre of Cotton fibres.
்பருத்தி இமழகளுககு ்பை்பைப்பு தனமைமய தர மசய்யப்்படும் 
சீர மசய்யும் முமற.

Heat Setting
மவப்்ப அமைத்தல்

One of the functional finishes which is carried out mainly on 
synthetic fabrics.
முககியைாக மசயற்மக துணிகள் மீது மசயல்்படும் மசயல்்பாடடு 
முடிச்சுகளில் ஒனறாகும்.

Water Proof Finishes 
துணி நீமர 
உறிஞசாைல் இருகக 
மசய்தல் 

A finish which gives the resistance of water to the fabric.
துணிககு நீர எதிரப்ம்ப வழங்கும் ஒரு பூச்சு.

Moth Proof Finishes
ைாத் ஆதாரம் 
முடிவம்டகிறது

A finish to prevent the growth of moths.
அந்துப் பூச்சி ைற்றும் ைாத் வைரச்சிமய தடுககும் சீர மசய்யும் 
முமற.
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6. எந்த சீர மசய்தல் முமறயில் ஒரு ்படி 
______________

 அ)  மவளுப்்பாககுதல் 
 ஆ)  ஸ்பகாரிங் 
 இ)  காம்ப்பகட 
 ஈ)  காலண்்டரிங் 
7. ஜான மைரசர கண்டுபிடித்த சீர 

மசய்யும் முமற __________
 அ)  கடடுப்்படுத்திய சுருககம்
 ஆ)  மவளுப்்பாககுதல் 
 இ)  இைல்சிபிபகசன 
 ஈ)  சானப்பானிபிபகசன  
8. காலண்்டரிங் சீர மசய்யும் 

முமறயினால் ______________ 
துணிகளுககு நீபராட்டம் ப்பானற 
பதாற்றத்மத உருவாகக முடியும். 

 அ)  பைாய்பர 
 ஆ)  சிபர 
 இ)  ஸ்கரீனர 
 ஈ)  ம்பாறிககப்்பட்ட  
9. ___________ மசயல்முமற 

துணிககு விமரப்பு ைற்றும் எம்ட 
பசரத்து ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. 

 அ)  சினஜிங் 
 ஆ)  ஸ்பகாரிங் 
 இ)  சானப்பாமரசிங் 
 ஈ)   கடடுப்்படுத்திய சுருககம் 
10. ம்பல் துணிகளில் இமழகளின 

நீைத்மத சை்படுத்த மசய்யப்்படும் சீர 
மசய்யும் முமற 

 அ)  எரிதல்   
 ஆ)  மவடடுதல் 
 இ  உராய்தல் 
 ஈ)  துலககுதல்  

வினோககள்
்பகுதி – அ 
 I.   ெரிைோன வியையைத் 

நதரந்சதடுத்து எழுதுக
1. துணிகள் மீது ஒரு மைனமையான 

பைற்்பரப்ம்ப உருவாகக ்பயன்படுத்த 
சீர மசய்தல் 

 அ)  கஞசி இடுதல்  ஆ)  சினஜிங் 
 இ)  எம்்பாசிங்  ஈ)  மவப்்ப அமைத்தல் 
2. கடடுப்்படுத்திய சுருககம் சீர மசய்த 

துணிமய சந்மதயில் இவவாறு 
அமழப்்பர. 

 அ)  சானப்பாமரசிங்   
 ஆ)  சின ஜிங்  
 இ)  காலண்்டரிங் 

 ஈ)  பேப்பிங்   
3. ஆண்டிமைகபராபியல் சீர மசய்ய 

ம்பாதுவாக ்பயன்படுத்தப்்படும் 
ரசாயன ம்பாருள் 

 அ)  மஜல்லடடின 
 ஆ)  சிகனியம் ம்பராகமசடு 
 இ)  பதரைாசால்  
 ஈ)  ்பாலியூபரன  
4. ஒரு துணிமய மைரசமரசிங் 

மூலம் சீர மசய்வதற்கு இந்த திரவம் 
்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.  

 அ)  ஃ்பாரைால்டிமைட 
 ஆ)  சல்்பர 
 இ)  ்பாராஃப்பின 
 ஈ)  காஸ்டிக பசா்டா 
5. இந்த சீர மசய்யும் முமறகளினால் 

துணிகளின பைற்்பரப்பில் உள்ை 
சிறிய தூககிய இமழகமை அகற்ற 
முடியும். 

 அ)  சு்டர
 ஆ)  ஆண்டிஸ்டடிக சீர மசய்தல்   
 இ)  ஜினஜிங் 
 ஈ)   மைரசமரசிங்  
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5. பிளீச்சிங்கிற்கு ்பயன்படுத்தப்்படும் 
இரசாயனங்களின ம்பயரகமை 
எழுதுக. 

6. துணி நீமர உறிஞசாைல் இருகக 
சீர மசய்தல் ைற்றும் நீர புகாதவாறு 
இருகக சீர மசய்தல் ஆகியவற்றிற்கு 
இம்டபய ஆன வித்தியாசத்மத 
கூறு.

7. பைாய்ர துணிகள் விைககுக.
8. மேருப்பு ஜ்வாமலயால் அழியாத 

தனமையு்டன சீர மசய்யும் முமறககு 
்பயன்படுத்தப்்படும் சில ரசாயன 
ம்பயரகமை எழுதுக.  

9. காம்ப்பகடிங் ்பற்றி விைககுக. 
10. ஸ்பகாரிங் வமககமை விைககுக.  

்பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு ்பகக அைவில் 

வியைைளிககவும்
1. துணி நீமர உறிஞசாைல் இருகக 

சீர மசய்தல் எனறால் எனன ? அதன 
வமககமை விைககுக. 

2. மேருப்பு ஜ்வாமலயால் அழியாத 
தனமைமய சீர மசய்தல் முமறமய 
விைககுக.

3. ம ை ர ச ம ர ப ச ஷ னி ன 
மசயல்முமறமய விவரிககவும்.

4. ஸ்பகாரிங்ககு  பிறகு துணியில் 
ஏற்்படும் ைாற்றங்கமை விைககுக. 

5. மவவபவறு வமகயான 
காலண்்டரிங் முமறயில் சீர 
மசய்யப்்பட்ட துணிகமை விவரிகக. 

்பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் வியைைளிககவும்  

1. எந்த கார்ணத்திற்காக துணிகமை 
சீர மசய்ய பவண்டும் ?

2. சீர மசய்யும் வமககமை கூறு. 
3. காலண்்டரிங் வமரயறு. 
4. சுருககைாக சானப்பாமரசிங்  ்பற்றி 

விைககுக. (கடடுப்்படுத்திய சுருககம்) 
5. மவடடுதல் எனறால் எனன ?
6. ஜினஜிங் போககங்கள் யாமவ ?
7. துல்லியைாக மைரசமரசிங்மக 

விவரிகக.
8. ஏன மைனமையாககுதல்  துணிககு 

மகாடுககப்்படுகிறது ?
9. ஸ்பகாரிங் எனறால் எனன ?
10. ஆண்டிஸ்டடடிக சீர மசய்தலின  

்பயனகள் எனன ? 

்பகுதி – இ 
III.    ஒரு ்பத்திைைவில் 

வியைைளிககவும்  
1. காலண்்டரிங் ப்பாது அம்டய 

்பயன்படும் ்பல்பவறு வமகயான 
விமைவுகமை விைககு.

2. கஞசி ப்பாடுதல் எனறால் எனன ? 
அது ஏன ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது ?

3. மைரசமரபசசனின  ேனமைகமை 
எழுதுக. 

4. மைடரஜன ம்பராகமசடுகளின 
மூலம் ப்ளீச்சிங்  மசய்யும் முமறமய 
விைககுக.  

்பகுதி ‘அ’ விறகோன வியைகள்  :
 1.  (ஆ)      2. (அ)      3. (ஆ)      4. (ஈ)      5. (இ)    
 6.  (ஆ)     7. (ஈ)      8. (அ)      9. (இ)     10. (ஆ) 
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Finishing
CHAPTER

1

நிறம் பருவகால 
மாறறத்திற்கறப மாறும். 
முதலாம் நூறறாண்டில் 
அஜநதா குகககளில் 
உள்ள வண்்ண 
வண்்ண ஓவியஙகள 
மறறும் அதரவ்வதாவில் உள்ள 
இயறகக சாயஙகளின் குறிப்புகள 
பண்கடைய காலஙகளில் சாயம் 
உப்யாகப்படுத்தியதறகான சான்றாகும். 
மககள தாஙகள உப்யாகப்படுத்தும் 
அகனத்திறகும் வண்்ணம் சூடடை 
விரும்பினர, முககியமாக ஆகடைகளுககு. 
அதனால் அவரகள வவவ்வறு இயறகக 
வபாருடகள, வசடி, விலஙகுகள, பூச்சிகள 
மறறும் கனிமஙகளில் இருநது சாயத்கத 
பிரித்வதடுத்து துணிகளுககு பூசினர. புதிய 
நிறஙகளுககான ்தடைலால் வசயறகக 
சாயம் கண்டுபிடிககப்படடைது. பின்னர 
இது்வ முழு  ்ேர வதாழில் ஆனது. 

2.2 சாயங்களின் வக்க்கள்
சாயம் இரண்டு கரிம ்சரமஙக்ளால் 
ஆனது. ஒன்று நிறத்கத தரககூடிய 
கு்ரா்மாஃபார. மறறது நிறத்கத 
நிகலகக கவககும் ஆக்சாகு்ராம் 
ஆகும். சாயஙகக்ள இயறகக சாயம், 
வசயறகக சாயம் என்று இரண்டு 
வககயாக பிரிககலாம்.

்கற்றலின் ந�ாக்கங்கள்
●	 சாயத்தின் வகககக்ள புரிநது 

வகாளளுதல்.
●	 சாயஙகளின்  தன்கமயின் 

நுண்்ணறிகவ வபறுதல்.
●	 சாயமிடைலின் வவவ்வறு கடடைஙகக்ள 

பறறி கறறுக வகாளளுதல்.

2.1 அறிமு்கம்
மனிதன் அவன் பகடைப்புகளிடைம் இருநது 
நிறத்கத அறிநது வகாளவான். இயறகக 
என்பது அழகிய கலகவ வகாண்டை வண்்ண 
தடடுகடைய ஓவியம் ்பான்றது. இது 
மனிதகன தன் ஆகடைகளுககு நிறத்கத 
வகாடுத்து அழகுபடுத்தி ஊககமளிககிறது. 
கறகால மனிதரகள குகககளுககு 
வண்்ணம் பூசினர  மறறும் நிறமிகக்ள 
உடைலில் பூசுவகத கண்டுபிடித்துள்ளனர. 
பண்கடைய மககள ்வர மறறும் தண்டு, 
இகலகள, பழஙகள, ஃவபரிஸ், பூககள, 
வகாடகடை, காயகறிகள, விலஙகுகள, 
கனிமஙகள மறறும் பூச்சிகளிடைம் இருநது 
சாயத்கத பிரித்வதடுத்தனர. 

நிறஙகள மனிதனின் வாழ்வில் ஒரு 
முககிய பஙகு அளிககிறது. இயறககயின் 
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வகாள்ளலாம். இதனால் மூலப்வபாருள 
கிகடைப்பது வதாடைரச்சியாக இருககும் 
மறறும் ்பாககுவரத்து வசலவு 
குகறகிறது. 

2.2.1.2 இயறக்க சாயங்களின் குக்ற்கள்
●	 இயறகக சாயஙகக்ள ்சமிப்பது 

கடினம். 
●	 இயறகக வபாருடகளிலிருநது 

சாயத்கத பிரித்வதடுப்பதறகு அதிக 
்ேரம் எடுககும். 

●	 ஒ்ர வண்்ணத்கத மீண்டும் 
உருவாககுவது கடினம். ஒவவவாரு 
முகறயும் சாயத்தின் வண்்ணம் 
மாறுபடும். 

●	 இயறகக சாயஙகளில் இருககும் 
அழுககுகள நிறத்கத மஙகச் வசயயும். 

●	 பருவகாலம் வபாறுத்்த இநத சாயஙகள 
கிகடைககும்.

●	 இயறககயான சாயமிடைல் 
வசயல்முகறகய தரப்படுத்துவது 
கடினமானது. 

இயறக்கச் சாயங்களின் வக்க்கள் 
இயறகக சாயத்தின் மூலப்வபாருடகக்ளப் 
வபாறுத்து அது மூன்று வககயாகப் 
பிரிககப்படுகிறது. அகவ :  1. தாவரச்சாயம்,  
2.  விலஙகினச்சாயம்,  3. தாதுச்சாயம். 

2.2.2   தாவரச் சாயங்கள்
பழஙகள அல்லது வசடிகளின் சாறு 
ஆகடைகளில் தறவசயலாக படடைதினால் 
ஏறபடடை ககறயின் மூலம் காயகறிகளிடைம் 
இருநத சாயத்கத கண்டுபிடித்தனர. 
காயகறி சாயஙகள இகலகள, பூககள, 
பழஙகள, தண்டு, காயகள ்பான்ற 
வசடிகளின் வவவ்வறு பகுதியில் இருநது 
கிகடைகக கூடியகவ. இநத தாவர 
சாயஙகக்ள ்ேரடியாக்வா அல்லது 
வவவ்வறு நிறமூடடியுடைன் (MORDANT) 
்சரத்்தா சாய்மறறலாம். 

2.2.1 இயறக்க சாயம்
இயறகக சாயம் என்பது இயறகக 
வபாருடகளிடைம் இருநது வபறப்படும்.  ஒரு 
நிறப்வபருள. (19ஆம்) நூறறாண்டில் 
இகடைப்படடை காலம் வகர இயறகக 
சாயத்கத்ய அகனத்து வககயான 
துணிகளிலும் சாயமிடுதல் மறறும் 
அச்சிடுதலுககு உப்யாகப்படுத்தினர. 
வசயறகக சாயஙகளின் வருககககு பிறகு 
இயறகக சாயத்கத உப்யாகப்படுத்துவது 
குகறநதது.  ஏவனன்றால், வசயறகக 
சாயஙகள விகல குகறவானகவ மறறும் 
சிறநத சாயம் ்பாகாத தன்கம வகாண்டைது. 
வ்ளரநது வரும் நுகர்வாருககு வசயறகக 
சாயத்தின் வகாடிய தாககம் பறறிய 
விழிப்பு்ணரவு உலக்ளாவிய சுறறுச்சூழல் 
பாதுகாப்பு மறறும் கடுகமயான சுறறுச்சூழுல் 
சடடைஙகள இயறகக சாயஙகக்ள மீண்டும் 
புத்துயிர வபற வழிவகுககிறது. 

2.2.1.1  இயறக்க சாயங்களின் �ன்கமை்கள்
●	 இயறகக சாயஙகள இயறகக 

வபாருடகளிலிருநது வபறப்படுகிறது. 
என்வ இகவ இயறகக சூழலுககு 
ஏறறது. 

●	 வமன்கமயான மறறும் அழகான 
நிறஙகக்ள உருவாககுகிறது. 

●	 இநத சாயஙகள புற ஊதா கதிரகளிடைம் 
இருநது பாதுகாப்கப அளிககிறது. 

●	 மஞசள ் பான்ற இயறகக சாயஙகளில் 
நுண்ணுயிர வகால்லி பண்புகள 
இருககும். இது துணிகள மறறும் 
ஆகடை அணிபவகரயும் நுண்ணுயிர 
தாககத்தில் இருநது பாதுகாககிறது. 

●	 சில இயறகக சாயஙகளில் வகாசு 
விரடடி மறறும் தீ எதிரப்பு பண்புகள 
இருககிறது. 

●	 இவறகற குறிப்பிடடை பகுதிகளில் 
அதிக அ்ளவில் உள்ள இயறகக 
வபாருடகளிலிருநது வபறறுக 
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சாயமிடைலுககு வபாதுவாக 
உப்யாகப்படுத்தப்படும் சில தாவர 
சாயஙகள கீழ் வகாடுககப்படடுள்ளது. 
●	 இண்டிந்கா / ்கருநீலம்: இண்டி்கா 

(கருநீல சாயம்) அகனத்து இயறகக 
சாயஙகளின் ராஜா என்றகழப்பர. 
இது நீல நிறத்கதக வகாடுககும். இகத 
இண்டி்கா-ஃவபரா டின்ட்டைாரியா 
என்ற தாவரக குடும்பத்கதச் ்சரநத 
வசடியின் இகலகளில் இருநது 
பிரித்வதடுப்பர. இது பருத்தி மறறும் 
கம்பளிகய சாயமிடை உகநதது. 

●	 இந்தியன் நமைடார்: இது ஜவுளி 
துணிகளில் சிவப்பு நிற நிழல்கக்ள 
உருவாககும். இது பருத்தி மறறும் 
கம்பளி துணிகக்ள சாயமிடை 
உப்யாகப்படுத்தப்படும். இது ரூபியா 
டின்ட்டைாரியா என்ற தாவர ் வரகளில் 
இருநது பிரித்வதடுககப்படுகிறது. 

●	 மைஞசள்: இது துணிகளில் மஞசள  நிற 
நிழல்கக்ள உருவாககும். இது பருத்தி, 
படடு மறறும் கம்பளி துணிகக்ள சாயமிடை 
உகநதது. இநத மஞசள சாயம் மஞசள 
வசடி (கரகியூமாலாஙகா) ்வரகளில் 
இருநது பிரித்வதடுககப்படுகிறது. 

●	 சாமைந்தி: இது எலுமிச்கச அல்லது 
ஆரஞசு நிற சாமநதி (காவலண்டுலா 
அஃபிஸினாலிஸ்) பூககளில் இருநது 
பிரித்வதடுககப்படுகிறது. இது படடு 
மறறும் கம்பளி இகழகக்ள சாயமிடை 
உகநதது. 

●	 மைருதாணி: காயநத மருதாணி 
(லா்சானியா இன்னரமிஸ்) (Lawsonia 
inermis) இகலகளில் இருநது சாயம் 
பிரித்வதடுககப்படுகிறது, இது மஞசள 
கலநத ஆரஞசு நிறத்கத உருவாககும். 
இது படடு மறறும் கம்பளி இகழகக்ள 
சாயமிடை உகநதது.

●	 நதயிகல: ்தயிகல வசடியின் 
இகலகள (காமிலியா சிவனன்சிஸ்) 
அல்லது ்தயிகல தூக்ள 

உப்யாகித்து சாயம் எடுப்பாரகள. இது 
வவவ்வறு நிற பழுப்பு நிற நிழல்கக்ள 
உண்டைாககும். 

●	 வவங்காயம்: வவஙகாயத்தின் 
(அல்லியம் வசப்பா) வவளிப்பகுதியில் 
உள்ள ்தால் அல்லது வவஙகாயத் 
தாளில் இருநது சாயத்கத 
பிரித்வதடுப்பர. வவஙகாயத் ்தாகல 
சரியான முகறயில் உலரத்தினால் 
ஒரு வருடைம் வகர உப்யாகிககலாம்.

அடடவகை  2.1 
 ்காய்கறிச் சாயங்கள் 

மூலபவபெயர் வசடி சாயத் துணி

இண்டி்கா 

இநதியன் 
்மடைார 

மஞசள 

சாமநதி 

மருதாணி 
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இநத சாயவகக முககியமாக 
கம்பளி மறறும் படடுத் துணிகக்ள  
சாயமிடை உப்யாகப்படுத்தப்படுகிறது. 
இநத சாயஙகள நீண்டை ோடகள 
நிகலத்திருககக கூடிய சிறப்புத் 
தன்கம வாயநதகவ. 

2. டிரியன் பரப்பிள  
 இநத ஊதா சாயம் மத்திய தகரக 

கடைலில் உள்ள கடைல் ேத்கதயில் 
இருநது எடுககப்படுகிறது. இநத 
சாயம் குகறவாக உறபத்தியாவதால் 
விகல உயரவானது. அதனால், 
இகத ராயல் ஊதா என்றகழப்பர. 

3. லாக சாயம்  (Lac Dye)
 லாக பூச்சியில் (வலல்பிபர லாககா) 

(LaviFer. Lacca) சுரககும் திரவத்தில் 
இருநது இநத சாயத்கத பிரித்வதடுப்பர. 
இநத பூச்சி ஆலமரம் மறறும் பிற வகக 
மரககிக்ளகளில் வசிககும். இது சிவப்பு 
மறறும் கருஞசிவப்பு வண்்ணஙகக்ள 
வகாடுககும். இநத சாயம் ஒளி மறறும் 
சலகவயினால் வவளுககாது.
மியூவரகஸ் ேத்கதயில் இருநது 

எடுககப்படும் ஊதா நிற சாயமும் 
ஆக்டைாபஸ் / கடடின் மீனிடைமிருநது 
எடுககப்படும் வசபியா பழுப்பு சாயமும் 
விலஙகு சாயஙகள ஆகும்.

வண்ைங்களின் ்கண்டுபிடிபபு 
எவவாறு உலக்க மைாறறியது?

வில்லியம் வென்றி 
வபரகின் என்பவர 1856 
ஆம் ஆண்டு ம்லரியாகவ 
கு்ணப்படுத்த நிலககரி 
தாகரக வகாண்டு 
வசயறகக குயிவனன் 
தயாரிககும் ஆராயச்சியில் 
இருககும் ்பாது முதல் 
வசயறகக சாயம் “மாவ” 
என்ற சாயத்கதக  கண்டுபிடித்தார. இது 
உலக்ளவில் சாயம் உருவாககுதல் மறறும் 
ோகரீகத்தில் ஒரு புரடசிகய உருவாககியது.

வில்லியம் 
வென்றி வபரகின்

்தயிகல 

வவஙகாயம் 

அநடால்ப நவான் நபெயர்  
என்பெர் யார்?

அ்டைால்ப் ்வான் 
்பயர ஒரு வஜரமன் 
் வ தி யி ய ல ா ்ள ர , 
இ ண் டி ் க ா வி ன் 
மூலககூறு கடடைகமப்பு 
மறறும் வசயறககயான 
முகறயில் இண்டி்காகவ 
உறபத்தி வசயயும் வசயல் 
முகறகய கண்டுபிடித்ததறகாக 1905 ஆம் 
ஆண்டு ்வதியியலுககான ்ோபல் பரிசு 
இவருககு வழஙகப்படடைது.

2.2.3   விலஙகினச் சாயம்
விலஙகினச் சாயம் சில பூச்சிகள மறறும் 
முதுவகலும்பு இல்லாத உயிரினஙகளிடைம் 
இருநதும் எடுககப்படுகிறது. பல 
வககயான சிவப்பு மறறும் ஊதா நிறஙகள 
விலஙகினஙகளில் இருநது கிகடைககிறது. 
“காககினியல் டிரியன்“ – “பரப்பிள” மறறும் “லாக” 
ஆகியகவ வபாதுவாக உப்யாகப்படுத்தப்படும் 
விலஙகினச் சாயஙகள.

1. காககினியல் சாயம்
 வபண் சிவப்பு வண்டின் 

(டைகடி்லாபியஸ் காககஸ்) உலரநத 
உடைலில் இருநது காககினியல் 
சாயத்கத பிரித்வதடுப்பர. அலுமினியம் 
மறறும் டின் ஆககசடு ்பான்ற 
நிறமூன்றியுடைன் இது சிவப்பு மறறும் 
கருஞசிவப்பு நிறஙகக்ள உருவாககும். 
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தயாரிககப்படும் சாயஙகள விஷத்தன்கம 
உகடையதாக இருககலாம். என்வ 
இவறகற உப்யாகிப்பது இல்கல.  

அடடவகை  2.3 
தாதுச்சாயம்
மூலபவபெயர் சாயம் சாயத் துணி

இரும்பு

புருஸ்யன் 
நீலம் 

கு்ராம் 
மஞசள 

மாஙகனீஸ் 
பழுப்பு 

2.2.5   வசயறக்க சாயங்கள்
இரசாயன வபாருடகளிலிருநது 
தயாரிககப்படும் சாயஙகள வசயறகக 
சாயஙகள ஆகும். அவறறின் இரசாயன 
கு்ணஙகளின் அடிப்பகடையில் 
வககப்படுத்தியுள்ளனர. 

2.2.5.1 ந�ரடி சாயங்கள்
எநத ஒரு இக்ணப்வபாருளும் இல்லாமல் 
துணியில் சாய்மறறினால் அவவககயான 
சாயத்கத ்ேரடி சாயம் என்பர. ்ேரடி 
சாயம் தண்ணீரில் ககரயக கூடியகவ. 
இது உறபத்தி வசயய எளிகமயானது, 
உப்யாகிகக சுலபமானது மறறும் 
விகல குகறவானது. ்ேரடி சாயஙகள 

அடடவகை  2.2 
விலஙகியல் சாயம் 
மூலபவபெயர் பூச்சி சாயத் துணி

காககினியல் 
சாயம்

டி ரி ய ன் 
பரப்பிள

லாக சாயம்

டிரியன் பெர்பபிள் (TYRIAN 
PURPLE) என்்றால் என்ன?

டிரியன் பரப்பிள என்பது 
இயறககச் சாயம். அது வஷல் 
மீன் / கிளிஞசல் பூச்சிகளிடைம் 
இருநது எடுககப்படுகிறது. 
ஏறத்தாழ 8500  வஷல் 
மீன்கக்ள உப்யாகப்படுத்தி 
ஒரு கிராம் ஊதா சாயம் 
உறபத்தி வசயயலாம். இது தஙகத்கத காடடிலும் 
மிகவும் விகல உயரநதது.

2.2.4   தாது சாயங்கள்
இகவ உ்லாக தாதுககளிலிருநது 
உறபத்தி வசயயும் சாயஙகள ஆகும். 
இரும்பு தாதுவிலிருநது மஞசள, பழுப்பு, 
கு்ராம் மஞசள, புருஸ்யன் நீலம் மறறும் 
மாஙகனீஸ் பழுப்பு நிற சாயஙகள 
தயாரிககப்படுகின்றன. இநத வககயில் 
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2.2.5.3   ்காரச்சாயங்கள்
காரச்சாயஙகள ்ேர அயனி / 
காரககூறுகக்ள வகாண்டிருககும். 
அதனால் இது ்ேர அயனிச்சாயம் 
என்றகழககப்படுகிறது. இகழகளில் 
இருககும் அமிலக கூறுகள 
காரச்சாயத்துடைன் விகனயாறறி 
மின்னாறறல் பிக்ணப்கப உருவாககும். 
காரச்சாயஙகள தண்ணீரில் எளிதில் 
ககரயாது. ஆனால் ஆல்கொலில் 
ககரயும். மறற வகக சாயஙகள 
தர முடியாத ஒளிமிகக நிறஙகக்ள 
காரச்சாயஙகள வகாடுப்ப்த இதன் தனி 
சிறப்பாகும். காரச்சாயஙகள கம்பளி, 
படடு மறறும் அகராலிககக சாயமிடை 
சிறநதது. ஆனால் பருத்தி இகழகளுடைன் 
இ்ணககம் வகாள்ளாது. காரச்சாயஙகக்ள 
இக்ண வபாருளுடைன் ்சரநது பருத்தி, 
லினன், அசி்டைட, கேலான் மறறும் 
பாலியஸ்டைர ்பான்ற இகழகக்ள சாயமிடை 
உப்யாகப்படுத்தலாம். காரச்சாயஙகள 
ஒளி மறறும் சலகவயால் சிறித்ளவு 
பாதிப்பகடையும். சாயமிடுதலில், சாயத்கத 
சம அ்ளவிலான அசிடடிக அமிலத்துடைன் 
்சரத்து கலகக ்வண்டும். பின் 
வவதுவவதுப்பான நீர ்சரத்து வதாடைரநது 
கி்ளற ்வண்டும்.  

2.2.5.4   அமிலச் சாயங்கள்  
இவவககச் சாயஙகள நீரில் ககரயக 
கூடியகவ. இவவகக சாயஙகக்ள 
வகாண்டு படடு, கம்பளி இகழகக்ள 
நிற்மறறும் வபாழுது சாயத்துடைன் 
அமிலஙகள (கநதக அமிலம் (அ) 
அசிடடிக அமிலம் (அ) ஃபாரமில் அமிலம்) 
்சரககப்படுவதால் இவறகற அமிலச் 
சாயஙகள என அகழககப்படுகிறது. 
இகவ கரிம அமிலஙகளின் ்சாடியம் 
உப்பு. தண்ணீர ககரயும் ்பாது அமில 
சாயஙகள எதிர மின் அயனிகக்ள 
உருவாககும். இகவ பு்ராடடீன் 
ோரகளில் உள்ள ் ேர மின் அயனிகளுடைன் 

எதிரமின் அயனி ஆகும். இது வசல்லு்லாஸ் 
இகழயிடைம் அதிக இ்ணககத்கதப் 
வபறறது. இநத சாயஙகள நிறமூடடியின் 
உதவியில்லாமல் வசல்லு்லாஸ் இகழகய 
அடைரநத நிற சாயத்கத உருவாகக வல்லது. 
இவவகக சாயஙகள பல வண்்ணஙகக்ள 
உருவாகக கூடியது. சீரான சாயமிடுதலுககு 
்சாடியம் காரப்னட ்சரககப்படுகிறது. 
சாயமிடைலின் இறுதியில் உப்கப ்சரப்பர. 
இது சாயக ககரசலில் உள்ள சாயம் 
இகழயுடைன் / ஃகபபருடைன் ் சரநது வகாள்ள 
உதவும். சில ்ேரடி சாயஙகள கம்பளி, 
படடு மறறும் கேலாகன சாயமிடை உதவும். 
்ேரடி சாயஙகக்ள துணி, ஆகடை, வதாஙகு 
திகர, வாகன துணிகள மறறும் கலனிங 
துணிகளுககு சாயமிடை உப்யாகிககலாம். 
்ேரடி சாயஙகள ஒளியினால் ஓர்ள்வ 
பாதிப்பகடையும். ஆனால் சலகவயில் அதிகம் 
பாதிப்பகடைவதால் பிரகாசம்  குகறநது 
கா்ணப்படும்.
2.2.5.2 விகன புரியும் சாயங்கள்
இநத சாயஙகள இகழயுடைன் பிக்ணப்கப 
உருவாககி இகழ / ஃகபபரின் 
ஒருஙகிக்ணநத பகுதியாக மாறும். 
இது நீரில் ககரயக கூடியது மறறும் 
இது பருத்தி, பு்ராடடீன் மறறும் 
பாலி அகமட இகழகக்ள சாயமிடை 
உப்யாகப்படுத்தப்படுகிறது. இச்சாயஙகள 
ஆழ்நத ஒளி மிகக பல நிறஙகக்ள 
வகாடுககும். ஒளி மறறும் சலகவயால் 
பாதிப்பகடையாமல் இருப்ப்த விகனபுரியும் 
சாயஙகளின் சிறப்பாகும். விகன புரியும் 
சாயஙகக்ள வகாண்டு இகழகக்ள 
சாயமிடை மூன்று முககிய படிகள உண்டு. 

1. சாயகககரசலில் உள்ள சாயம் 
கபப்ராடு இக்ணவது (்சாடியம் 
கு்்ளாகரடு அல்லது கு்லாபர சால்ட).

2. துணியில் சாயத்கத நிகலப்படுத்துதல் 
(்சாடியம் காரப்னட அல்லது 
்சாடியம் கெடராககஸைடு).

3. துணிகய அலசுதல்.
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வநதது. இது நீரில் ககரயாது. ஆனால் 
காரத்தில் ககரயும். அதனால் இகத 
பயன்படுத்தி ககரய வசயயலாம். வதாடடி 
சாயஙகக்ள ஆகசிஜன் ஒடுகக நிகலயில் 
இகழகள ஏறறுகவகாளளும். இது பின் 
ஆகசிஜ்னறறப்படும் ்பாது இகழயுடைன் 
உறுதியாக பிக்ணநது வகாளளும். 
இநத சாயஙகக்ள ஆகசிஜன் ஒடுககம் 
்சரமஙகளுடைன் ்சரத்தால் இகவ லு்கா 
கலகவக்ளாக மாறறும். இது காரத்தில் 
ககரயககூடியது. சாயத்கத ககரய 
வசயயும் வசயமுகறககு வாடடிங என்று 
வபயர உண்டு. லு்கா கலகவகளுககு 
ஒன்று நிறம் இருககாது அல்லது இறுதி 
வபாருளில் இருநது ்வறு நிறத்கத 
வகாண்டிருககும். இது ஆகசி்டைஷனுககு 
பிறகு கிகடைககும். சாயம் ஒரு முகற 
ோருடைன் பிக்ணத்து வகாண்டை பிறகு 
இது ஆகசிஜ்னறறப்படடு பின் ககரயாத 
வண்்ணப் வபாருள ஆகி இகழகளின் உள 
வகர பிடித்துக வகாளளும். ‘இண்டி்கா’ 
வதாடடி சாயத்திறகு உதார்ணம் 
இகத இநதியாவில் நீண்டை காலமாக 
உப்யாகப்படுத்துகின்றனர. 

ககரயும் தன்கமயுள்ள, வாட 
சாயம் வசல்லு்லாஸ் ஃகபபர உடைன் 
ேன்றாக இக்ணயும். வாட சாயம் பருத்தி, 
லினன் மறறும் ்ரயானுடைன் இக்ணநது 
நிறம் மாறாது. இகத நிறமூன்றிகளுடைன் 
்சரத்து கம்பளி, கேலான், பாலியஸ்டைர 
மறறும் அகரலிக ்பான்றகவச் சாயமிடை 
பயன்படுத்தலாம். வாட சாயம் ஒளி, அமிலம் 
மறறும் காரம் ஆகியவறகற எதிரககும் 
சகதி வகாண்டைது. 

வதாடடி சாயம் பயன்பாடடின் 
அடிப்பகடையான நியமஙகள சுருககி 
கூறப்படடுள்ளது. 
●	 ககரயாத வாட சாயஙகக்ள ககரயும் 

்சாடியம் லு்கா தன்கமககு மாறற / 
ஆகசிஜன் ஒடுககம் அல்லது “வாடடிங” 
முகறகய ்மறவகாள்ள ்வண்டும். 

மின்னாறறல் பிக்ணப்பின் மூலம் ்சரநது 
வகாளளும். அமிலச்சாயஙகள ்ேரடிச் 
சாயம் ்பான்றது. அகமப்புகளில் சிறிய 
மாறுபாடு இருப்பதால் வசல்லு்லாஸ் 
கபபருடைன் ஒடடிகவகாள்ளாது. 
அமிலச்சாயம் பு்ராடடீன் மறறும் பாலி 
அகமட இகழகளுடைன் ேல்ல ஈரப்புத் 
தன்கமயுடைன் இருககும். அமிலச்சாயஙகள 
ஒளி மறறும் சலகவயால் பாதிப்பகடையாது. 
இச்சாயஙகள பல்்வறு நிறஙகக்ள 
வகாடுககும். விகல மலிவானகவ.  

2.2.5.5   மைார்டண்ட அல்லது குநராம் சாயங்கள்
இயறகக சாயஙகள மறறும் சில வகக 
வசயறகக சாயஙகளுககு  இகழகளுடைன் 
ஈரப்பு இருககாது. சில ரசாயனஙகளின் 
உதவி்யாடு இநத சாயஙகக்ள கபபரகள 
சாயமிடை பயன்படுத்தலாம். இத்தககய 
ரசாயனஙகக்ள மாரடைண்ட என்றகழப்பர. 
மாரடைண்ட இகழ மறறும் சாயம் ஆகிய 
இரண்டுடைனும் இக்ணயக கூடியது. 
என்வ  சாயம் மறறும் கபபருககு 
இகடையில் இக்ணப்கப உருவாககும். 

2.2.5.6    டிஸபெர்ஸ சாயங்கள் (்ககலபபொன் 
சாயங்கள்)  

இவவகக சாயஙகள நீரில் ககரயாதகவ. 
சூடைான நீரில் ககரயும். ககலப்பான்கள 
(Dispersive Agent)  முன்னிகலயில் 
குளிரநத நீரிலும் ககரயும். இது கேலான், 
பாலியஸ்டைர, அகரலிக ் பான்ற நீர உறியாத 
கபபரகக்ளயும் மறறும் பிற வசயறகக 
கபபரகக்ளயும் சாயமிடை உதவும். 
டிஸ்பரஸ் சாயம் ேடுநிகல தன்கமகய 
வகாண்டைது. இது சலகவ மறறும் சூரிய 
ஒளியால் பாதிப்பகடையாது. 

2.2.5.7   வதாடடி சாயங்கள் (VAT DYES) 
வாட என்றகழககப்படும் வபரிய மரத் 
வதாடடிகளில் முதலில் இநத சாயஙகள 
புளிகக கவககப்படும். அதனால் 
இதறகு வதாடடி சாயம் என்று வபயர 
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உருவாககப்படுவதில்கல. அதறகு பதில் 
அதில் அடைஙகியுள்ள வபாருடகளுடைன் 
்சரநது ோரி்ல்ய ்ேரடியாக 
உருவாககப்படும். முதலில் அகறயின் 
வவப்பநிகலயில் ோப்தால், ்சாடியம் 
கெடராககசடு முன்னிகலயில்  
பருத்தியில் உப்யாகிககும் ்பாது, 
நிறமறற அல்லது மஙகலான மஞசள 
அல்லது பழுப்பு நிறத்கத வகாடுககும். 
ோப்தால் ஏறறப்படடை துணிகய அமிலம் 
மறறும் குளிரநத வவப்ப நிகலயில் 
உள்ள ்சாடியம் கேட்ரட கலகவகய 
வகாண்டை இரண்டைாவது வதாடடியில் 
மூழ்கும் ்பாது நீரில் ககரயாத ஒளியுள்ள 
வண்்ணஙகள உருவாகும். இரண்டு 
கலகவகள இக்ணயும் ்பாது அ்ஜா 
வதாகுதி உருவாகும். அதனால் இநத சாயம் 
அ்ஜாசிக சாயம் என்றகழககப்படுகிறது. 
இது ோருககு உள்்ள உருவாவதால் 
உடவபாருத்தும் சாயம் என்று 
அகழககப்படும். அ்சாசிக சாயம் ஐஸ் 
வண்்ணம் என்றகழககப்படும். ஏன் 
என்றால் இதன் பயன்பாடடில் வவப்பத்கத 
குகறகக ஐஸ் உப்யாகப்படுத்தப்படுகிறது. 
பரவலாக பருத்தி ஃகபபரில் 
உப்யாகப்படுத்தப்படுகிறது, ்மலும் 
அகரலிக, கேலான் மறறும் பாலியஸ்டைர 
்பான்றவறறில் குறிப்பிடடை பயன்பாடு 
உள்ளது. அ்ஜாசிக சாயம் ஒளியுள்ள 
வண்்ணத்கத உருவாககும். இதறகு 
சலகவ மறறும் ஒளிககு ேல்ல விரகதி 
பண்புகள உள்ளது.

2.2.5.10   நி்றமி சாயங்கள்
நிறமிகள உண்கமயான சாயஙகள 
இல்கல. ஏவனனில் இகவ  இகழகளுடைன் 
இக்ணயாது. பகசயின் (Adhesive) மூலம் 
தான் இகழகளில் ஒடடை கவககலாம். 
நிறமிகள வபாதுவாக இகவ ்டைாப்கடையிங 
(Dope Dyeing) மறறும் அச்சிடுதல் 
ஆகியவறறில் உப்யாகப்படுத்தப்படுகிறது. 

●	 ககரநத சாயம் ோரக்ளால் உறிஞசு 
வகாள்ளப்படும்.

●	 ஆகஸிஜ்னறறம் மூலம் உறிஞசு 
வகாண்டை சாயத்கத ககரயாத 
நிகலககு மாறற ்வண்டும். 

●	 சாயம் ஏறறிய பின் அச்சிடடை துணிகய 
சூடைான ்சாப்பு வதாடடியில் ்பாடுவது 
அதிக அ்ளவு நிகலப்பு தன்கமயுள்ள 
மறறும் உறுதியான வண்்ணஙகக்ள 
உருவாகக உதவும். 

2.2.5.8   ்கந்த்க சாயங்கள்  
இவவகக சாயஙகளின் மூலககூறுகளில் 
கநதகம் இடைம் வபறறிருககும். வதாடடி 
சாயம் ்பான்று கநதக சாயஙகளும் நீரில் 
ககரயாதகவ. இகத ஆகசிஜன் குகறககும் 
்சரமஙகள மறறும் காரம் ்சரத்து ககரய 
வசயயலாம். ்சாடியம் சல்கபடு அல்லது 
்சாடியம் கெட்ராசல்கபடு ்பான்ற 
ஆகசிஜன் குகறககும் ்சரமஙகளுடைன் 
்சரத்து ககரயும் லு்கா கலகவக்ளாக 
மாறறலாம். லு்கா கலகவகள 
வசல்லு்லாஸ் ஃகபபருடைன் அதிக அ்ளவு 
இக்ணயும். துணிககு சாயம் ஏறறிய 
பிறகு, வபாடடைாசியம் கடைககு்ரா்மட 
மறறும் அசிடிக அமிலம் ்சரத்து சாயத்கத 
ககரயாத நிகலககு மாறற ்வண்டும். 
சல்பர சாயஙகள ஒளி மிகக நிறஙகக்ள 
தராது. இகவ மலிவானகவ மறறும் 
்ேவி புளு, கருப்பு, காககி மறறும் 
ஆலிவ பச்கச ்பான்ற நிறஙகக்ள 
உருவாககும். இதகன வபரும்பாலும் 
கருப்பு நிறத்திறகாக்வ உப்யாகிப்பர. 
இவறறில் சலகவ விரகதி பண்புகள ேன்கு 
உள்ளது. ஆனால் துணிகளின் வமன்கம 
தன்கமகய ்பாககி கடினமாககி விடும்.  

2.2.5.9    அந�ாசிக சாயம் அல்லது �ஃப நதால் 
சாயம்  

பிற வண்்ணப் வபாருடகள 
்பான்று, அ்ஜாசிக சாயம் சாயமாக 
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2.3.1 �வுளி சாயமிடும் பெடி நிகல்கள்
ஜவுளி உறபத்தியின் எநத நிகலயிலும் 
சாயமிடைலாம். இகழ, நூல், துணி மறறும் 
தயாரிககப்படடை ஆகடைகளில் சாயமிடைலாம். 
அடடவகை:  2.3 
�வுளி சாயமிடும் பெடி நிகல்கள்
நிகல்கள் சாயமிடும் முக்ற்கள்
இகழகள (கபபர) ஸ்டைாக சாயமிடுதல் / 

சாய்மறறல் 
கம்பளி இகழ டைாப் சாயமிடுதல் 
வசயறகக இகழ ்டைாப் சாயமிடுதல் 
நூல் ஸ்கீன் சாயமிடுதல், 

்பக்கஜ் சாயமிடுதல், 
வாரப் பீம் சாயமிடுதல், 
ஸ்்பஸ் சாயமிடுதல் 

துணி பீம் சாய்மறறல், வபக 
/ வின்ச் சாய்மறறல், 
ஜிக சாய்மறறல், வஜட 
சாய்மறறல், ்படு 
சாய்மறறல் 

தயாரிககப்படடை 
ஆகடை 

ஆகடை சாயமிடுதல் 

கலப்பு துணிகள யூனியன் சாயமிடுதல், 
கராஸ் சாயமிடுதல் 

2.3.1.1   இகை்ககை  சாயமிடுதல்
இகழகக்ள சாயமிடுவது இகழ சாயமிடுதல் 
ஆகும். இதில் ஸ்டைாக  சாயமிடுதல், டைாப் 
சாயமிடுதல், ்டைாப்  சாயமிடுதல் ஆகியகவ 
அடைஙகும். 

ஸடாக சாயமிடுதல்
ஸ்டைாக சாயமிடுதல் வசயல்முகறயில் 
இகழகள சாயமிடைப்படுகிறது. இநத 
வசயல்முகறயில் வபரிய மூடைப்படடை 
பாத்திரத்தில் (KIER) சாயமிடைல் 
்மறவகாள்ளப்படும். கியரின் உள்்ள 
துக்ளயிடைப்படடை வகாளகலனில் இகழகள 
த்ளரவாக கவககப்படடிருககும். ்பாதிய 
நிறத்கத வபற அதிக வவப்பநிகலயில் 
சாயத்திரவம் இகழகளுககு இகடை்ய 

இநத நிறமிகக்ள பயன்படுத்தி குகறநத 
வசலவில் விகரவாக சாய்மறறலாம். 
வாட சாயம் ககரயககூடிய  நிகலயில் 
துணியில் பயன்படுத்தினால் அது சாயம் 
என்று அகழககப்படும். அது்வ ககரயாத 
நிகலயில் ்சரப்பானுடைன் துணியில் 
பயன்படுத்தினால் அது நிறமி சாயஙகள 
என்றகழககப்படும். நிறமி சாயஙகள 
ஒளியால் பாதிப்பகடையாத சிறநத பண்கப 
வகாண்டைது. 

2.2.5.11    நி்றமைற்ற சாயங்கள் ஒளிச்வசறிவால் 
பெளீராகுவன (Optical Brighteners) 

இநதச் சாயஙகள நிறமில்லாத சாயஙகள 
அல்லது ஃப்்்ளாரசன்ட வவளுப்பான்கள 
என்றகழககப்படுகின்றன. இநத சாயம் 
புற ஊதா கதிரகக்ள  உறிஞசி  பின் 
புலப்படும் பகுதியில் நீல ஒளிகய உமிழும். 
இகத வவளுககும் ்பாதும் சீர வசயயும் 
்பாதும் பயன்படுத்த ்வண்டும்.  இநத 
சாயத்கத பருத்தி, கம்பளி, கேலான் 
மறறும் அசி்டைட ்பான்றவறறிறகும் 
உப்யாகப்படுத்தலாம். 

2.3 சாயமிடும் முக்ற்கள்
சாயமிடும் ககல வரலாறறிறகு முநகதய 
காலத்திலிருந்த வநதது. இகத பண்கடைய 
காலத்தில் இருநது வசயது வகாண்டு 
வருகின்றனர மறறும் இது மனித ோகரிகம் 
்பால் பழகமயானது. சாயமிடுதல் என்பது 
சாயம் அல்லது நிறமிகக்ள வகாண்டு ோர / நூல் 
அல்லது துணிககு வண்்ணம் வகாடுககும் ஒரு 
வசயல்முகறயாகும். வண்்ணம் சாயத்திறகும் 
இகழ அல்லது துணிககும் இகடை்ய 
உருவாகும். சாயத்திறகும் இகழககும் 
இகடையிலான இக்ணப்பு வலுவாக அல்லது 
வலுவறறு இருப்பது சாயத்கத வபாறுத்தது. 
சாயமிடைல் துணியின் அழகக கூடடும். இது 
ஒரு வககயான ்மறபரப்பு அலஙகார முகற 
ஆகும். 
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டாப சாயநமைற்றல் 
சிறு இகழகக்ள நீககுவதறகாக 
கம்பளி இகழககப்படுகிறது. அவவாறு 
இகழககப்படடை கம்பளி்ய டைாப் ஆகும். இநத  
டைாப் பிறகு துக்ளயிடடை உருக்ளகளில் 
சுறறப்படும். பின் சாயகககரசல் 
உருக்ளயின் வழியாக சீராக அனுப்பப்படும். 
இம்முகறயில் ஒ்ர சீரான சாய்மறறலாம். 

பெடம்  2.2 டாப சாயநமைறறுதல் 

�ன்கமை்கள்
●	 சாயத்கத சீராக ஏறறும். 
●	 இகழகளுககு உள்்ள சாயம் ஊடுருவி 

வசல்வதால் நீண்டை ோடகள நிகலத்து 
இருககும். 

குக்ற்கள்
●	 வமன்கம தன்கம குகறயும். 
●	 அதிக ்ேரம் எடுத்துக வகாளளும். 

நடாப சாயமிடல்
வசயறககயாக தயாரிககப்படடை பாலியஸ்டைர 
மறறும் பாலிபு்ராப்பிலின் இகழகளுககு 
இம்முகறயில் சாயமிடைப்படுகிறது. 
பாலியஸ்டைர / பாலிபு்ராப்பிலிகன 
இகழயாக பிழிவதறகு முன்்ப சாயம் 
ஏறறப்படும். பின் சாய்மறறிய பாலியஸ்டைர 
குழம்பு (ஸ்பின்னவரட) சிறு துக்ளகள 
மூலம் இகழயாக பிழியப்படும். 

சுறறிகவகாண்டிருககும். மீதமுள்ள சாயத் 
திரவத்கத வவளி்யறறி விடடு, சாய்மறிய 
இகழகக்ள அலசி, பின் உலரத்த ்வண்டும். 

பெடம்  2.1 ஸடாக சாயமிடுதல் 

�ன்கமை்கள்
●	 வவவ்வறு வண்்ணஙகக்ள கலப்பதன் 

மூலம் விதவிதமான வண்்ண 
இகழகக்ள உருவாகக முடியும். 

●	 அதிக அ்ளவிலான இகழகக்ள ஒ்ர 
சமயத்தில் சாயமிடைலாம். 

●	 இகழகக்ள ஒ்ர நிறத்தில் சீராக 
சாய்மறறலாம். 

●	 சாயம் எளிதில் இகழகளுககுள 
ஊடுருவி விடும் இதனால் சாயத்தின் 
உறுதிகயக காககலாம். 

●	 இவவககயில் சாயமிடடை இகழகள, 
ஒளியாலும், சலகவயாலும், 
வவளுககாமல் ேன்றாக இருககும். 

குக்ற்கள்
●	 இம்முகற நீண்டை ்ேரமும், அதிக 

வசலவும் எடுத்துக வகாளளும். 
●	 உடைனடியாக உப்யாகப்படுத்தாவிடில் 

இகழகள வீ்ணாகிவிடும். 
●	 சாயமிடடை இகழகள வமன்கம 

தன்கமகய இழநது விடும். அதனால் 
சாயமிடைாத இகழகள ்பால் வேயய 
முடியாது.

●	 ோகரீகத்தில் உள்ள அதிவிகரவு 
மாறறத்கத தாககு பிடிகக முடியாது. 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 02.indd   34 01/12/2022   2:30:31 PM



35பாடம் 02 சாயமிடல்

நிரப்புநூல் வவளக்ள நிறமானதாகவும் 
வகாண்டு வேயயப்படுவதாகும். இது ஸ்கீன் 
சாயமிடுதல், ்பக்கஜ் சாயமிடுதல், வாரப் 
பீம் சாயமிடுதல் மறறும் ஸ்்பஸ்  சாயமிடுதல் 
ஆகிய உத்திகக்ள வகாண்டைது. 

ஸகீன் சாயநமைற்றல்
இநத வசயமுகறயில், ஸ்கீன் அல்லது 
்ெஙக (Hank) வடிவத்தில் நூல் த்ளரவாக 
சுறறி கவககப்படும். துக்ளயிடைப்படடை 
கம்பியில் இநத ஸ்கீன் அல்லது 
்ெஙககக வதாஙகவிடை ்வண்டும். பின் 
அகத சாயத்வதாடடியில் மூழ்க வசயய 
்வண்டும். சீரான நிறத்கத அகடைய 
சாய திரவத்கத நூலிறகு உள மறறும் 
வவளிபுறத்தில் சுழறறி வசலுத்த ்வண்டும். 
இநத முகறகய அகரலிக மறறும் 
கம்பளி நூல்கக்ள சாயமிடை வபாதுவாக 
பயன்படுத்துவர. 

�ன்கமை்கள்
●	 நூகல த்ளரவான நிகலயில் 

சாய்மறறுவதால் சாயம் / நூலின் உள 
ஊடுருவ ேன்கு வழிவகுககும். 

●	 நூல் வமன்கம தன்கம மாறாது. 

குக்ற்கள் 
●	 இம்முகறயில் மிக அதிக வசலவாகும். 

நபெகந்கஜ் சாயமிடல் 
நூகல கூம்புகள (Cone) அல்லது 
கண்டுகளில் (Spools) சுறற ்வண்டும். 
அகத துக்ளயிடைப்படடை நிகல 
அடுககுகளில் அடுககி கவககப்படடிருகக 
்வண்டும். பின் அகத சாயத் வதாடடியில் 
மூழ்கச் வசயய ்வண்டும். சாயத்திரவம் 
தண்டின் வவளிப்புறம் வசலுத்தப்படும் 
பின் அழுத்தத்துடைன் வதாகுப்பின் உடபுறம் 
வசலுத்தப்படும். அதனால் சாயம் நூல் 
முழுவதும் ஊடுருவும். 

பெடம்  2.3 நடாப சாயமிடல் 

�ன்கமை்கள்
●	 சாயமிடுதல் சீராக இருககும். 
●	 சாயமிடடை துணிகள சலகவ மறறும் 

ஒளியால் பாதிப்பகடையாமல் நிறம் அதிக 
காலம் நீடித்து நிகலத்து இருககும். 

குக்ற்கள்
●	 திரவத்தில் சாயமிடடை இகழகளின் 

சகதி சிறித்ளவு குகறவாக இருககும். 
●	 அதிக வசலவாகும். 
2.3.1.2   நூல் நிகலயில் சாயமிடுதல்
நூல் நிகலயில் சாயமிடும் 
வசயல்முகறகய நூல் சாயமிடுதல் 
என்பர. நூல் சாயமிடுதலில் விரும்பத்தகக 
கடடைஙகள, ்காடுகள மறறும் பிக்ளடுகள 
ஆகியவறகற துணியில் உருவாகக 
உதவும். நூல் சாயமிடடை துணிகள 
ஆழமான மறறும் அழுத்தமுள்ள நிறத்கத 
வகாண்டிருககும். உதார்ணத்திறகு 
சாம்ப் ்ரககள (Chamb Rays) வழககமாக 
நீ்ளவாககில் உள்ள வண்்ண நூல் மறறும் 

பெடம்  2.4 நூல் சாயமிடுதல்
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இகடவவளி சாயமிடுதல்
இநத வசயமுகறயில் நூல் முழுவதுமாக 
சாயமிடைப்படுவதில்கல, இகடைவவளி 
விடடு சாயமிடைப்படடிருககும். இகடைவவளி 
சாயமிடுதல் இரண்டு முகறக்ளாக 
வசயயப்படும். அகவ நிட – டி- நிட (Knit 
– de – knit) மறறும் ஓபிஐ ஸ்்பஸ் – கடை 
– அப்ளி்கடடைர முகற (OPI Space Dye 
Applicator method). நிட – டி- நிட முகறயில், 
பின்னப்படடை துணிகய சாயமிடடை பின் 
அகத பிரிகக ்வண்டும். இதனால் சாயம் 
இகடைவவளி விடடு விடடு கா்ணப்படும். 
ஸ்்பஸ் – கடை – அப்ளி்கடடைர முகறயில் 
நூல் சாய வதாடடியில் மிக ்வகமாக 
்பாவதால்  இது இகடைப்படடை சாயத்தின் 
்தாறறத்திறகு வழிவகுககும். 

�ன்கமை்கள் 
●	 பிரகாசமான மறறும் ஆழமான நிற 

நிழல்கக்ள உருவாககலாம். 
●	 இது ரசிககககூடிய கடடைஙகள, ்காடுகள 

மறறும் பிக்ளடுகக்ள  உருவாககும். 

குக்ற்கள்
●	 விகல உயரநதது மறறும் அதிக ்ேரம் 

எடுககக  கூடியது.
●	 தற்பாகதய ோகரீகத்திறகு ஏறறவாறு 

வடிவகமப்புகக்ள உருவாகக 
முடியாது. 

2.3.1.3    துணி்ககை சாயமிடுதல்
வேயத அல்லது பின்னப்படடை துணிகய 
சாயமிடும் முகறகய பீஸ் சாயமிடுதல் என்பர. 
பீஸ் கடையிஙகில் பீம் கடையிங,  வபக / வின்ச் 
கடையிங, ஜிக கடையிங, வஜட சாயமிடுதல், ் பட 
கடையிங ஆகிய வகககள உள்ளன. 

�ன்கமை்கள்
●	 சீராக சாயமிடைலாம்,
●	 இகழ அல்லது நூல் சாயமிடுதகல விடை 

வசலவு குகறவு.

�ன்கமை்கள்
●	 ஸ்கீன் சாயமிடுதலுடைன் (200 கி்லா 

கிராம்) ஒப்பிடும் ்பாது இதன் சாயமிடும் 
வகாள்ள்ளவு அதிகம் (550 கி்லா 
கிராம்).

●	 குகறவான சமயத்தில் சீராக 
சாய்மறறலாம்.

●	 இச்சாயமிடுவதறகு குகறநத அ்ளவு 
தண்ணீர ்தகவப்படும்.

குக்ற்கள்
●	 இம்முகறயில் சாயமிடடை நூல் 

வமன்கமத் தன்கமகய இழநது விடும். 
●	 இம்முகற அதிக முறுககு வகாண்டை 

நூலுககு வபாருநதாது. ஏன் என்றால் 
அது சாயத்கத ஊடுருவ அனுமதிககாது. 

வார்ப பீம் சாயமிடுதல்
இநத வசயமுகற ்பக்கஜ் சாயமிடைல் 
்பான்றது. வாரப் பீம் சாயமிடைலில், நூகல 
துக்ளயிடைப்படடை  வாரப் பீமில் சுறறிக 
வகாள்ள ்வண்டும். அகத சாய திரவம் 
இருககும் வதாடடியில் கவகக ்வண்டும். 
சாயமிடைல் அழுத்தத்தின் கீழ் ்மறவகாள்ள 
்வண்டும். ஏவனன்றால் அப்வபாழுது 
தான்  சாயம் ஆழமாகவும் மறறும் சீராகவும் 
ஊடுருவும். இநத  வசயல்முகற வடைனிம் 
உறபத்தியில் ்மறவகாள்ளப்படுகிறது. 
அதில் பாவு நூல் இண்டி்கா மூலம் 
சாயமிடைப்படடிருககும் மறறும் ஊகடை நூல் 
சாயமிடைாமல் விடைப்படடிருககும்.

�ன்கமை
●	 பிற நூல் சாயமிடுதகல விடை 

சிககனமானது. 

குக்ற
●	 பாவு நூல் ஒரு குறிப்பிடடை நிறத்தில் 

சாயமிடைப்படடிருப்பதால் அதிக 
அ்ளவிலான ோகரீக துணிகய 
உறபத்தி வசயய முடியாது. 
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்வண்டும். ஒ்ர ்ேரத்தில் 1000 மீடடைர 
அல்லது 900 கி்லா துணிககு சாயமிடைலாம். 
சாயமிடடை துணி தன்னுகடைய சுயமான 
வமன்கமத் தன்கமகய வகாண்டிருககும். 
இது வேயயப்படடை கம்பளி துணி மறறும் 
பின்னப்படடை துணிககு பயன்படுத்தப்படும் 
முகறயாகும். 

ஜிக கடயிங 
இநத முகறயில், துணி உருக்ளகளில் 
முழு அகலத்தில் சுறறப்படடிருககும். 
பின் அது சாயத் வதாடடிகளின் வழியாக 
வசலுத்தப்படும். ஒரு உருக்ள துணிகய 
சாயத் வதாடடிககுள விடும். ்வறு 
ஒரு உருக்ள துணிகய தன்னுடைன் 
சுறறிக வகாளளும். ஒரு சுழறசிககு பின் 
வசயறமுகற மாறறி அகமககப்படும். மறறும் 
துணிகய இரண்டைாவது உருக்ளயில் 
இருநது முதலில் விடை ்வண்டும். 
்தகவயான நிறம் கிகடைககும் வகர இநத 
வசயல்முகறகய வதாடைரச்சியாக வசயய 
்வண்டும். 250 கி்லாவுககும் ்மலான 
துணிகய ஒ்ர ்ேரத்தில் சாயமிடைலாம். 
இநத முகற வவப்பத்தினால் பாதிககப்படும் 
வதர்மாபி்ளாஸ்டிக துணிககு ஏறறது. ஏன் 
என்றால் இகவ கயிறு வடிவில் சாயமிடும் 
வபாழுது அகவ நிரநதர சுருககம் அல்லது 
நிற ்காடுகக்ள துணியில் விடடு விடும். 
இநத முகற பின்னப்படடை அல்லது இழு 
தன்கமயுள்ள துணிகளுககு வபாருநதாது. 
ஏவனனில் இவறறிறகு அழுத்தம் 
வகாடுகக கூடைாது, மறறும் வமன்கமயான 
துணிகளுககு வபாருநதாது.

வ�ட கடயிங
இநத வசயமுகறயில் துணி கயிறு வடிவில் 
சாயமிடைப்படும். கயிறு வடிவில் துணி 
ஒரு சூடைான குழாய வழியாக ேகரநது 
வகாண்டிருககும். துணியின் ேகரும் 
்வகத்கத விடை அதிக ்வகத்துடைனும் 

●	 பல் துகற மறறும் ோகரீக மாறறத்திறகு 
ஏறறவாறு வக்ளநது வசதிகக்ள 
வகாடுககும் .

●	 ்வகமாகவும் எளிதாகவும் 
சாய்மறறலாம். 

குக்ற 
●	 துணியின் இறுதி பகுதி ் வறு நிறத்தில் 

இருககும். 

பீம் கடயிங
இது வாரப் பீம் நூல் சாயமிடுதல் ்பான்றது. 
இநத வசயமுகறயில், வேயத அல்லது 
பின்னப்படடை துணிகய துக்ளயிடைப்படடை 
பீமில் சுறறி அகத சாயதிரவத்தில் மூழ்க 
வசயய ்வண்டும். துணியின் வழி்ய சாயம் 
சுழறறி அனுப்பப்படும். 

வபெக / வின்ச் கடயிங
நீ்ளமான துணி இநத முகறயில் 
சாய்மறறப்படுகிறது. துணி சாயத் 
வதாடடியில் அழுத்தமில்லாத கயிறு 
்பான்று சுழறறப்படுகிறது. லூப் உருவாகக 
துணியின் இரு முகனகளும் ்சரத்து 
கடடைப்படும். துணி வின்ச் ரீலில் உள்ள 
சககரத்தின் ்மல் வழியாக வசல்லும். இது 
துணிகய சாயத் வதாடடியினுள மூழ்கச் 
வசயயும். பின் துணிகய ்ம்ல எடுககும். 
துணியில் சீரான நிறத்கதயும், விரும்பத்தகக 
நிறஙகள கிகடைககும் வகரயிலும் இநத 
வசயல்முகறகய வதாடைரச்சியாக வசயய 

பெடம்  2.5 துணி்ககை  சாயமிடுதல் 
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மறறும் பின்னலாகடைகளுககு இநத ஆகடை 
சாயமிடுதல் வபாருநதும். 

�ன்கமை்கள்
●	 மலிவானது.
●	 நிற நிழல் ்வறுபாடுகள இல்கல. 

குக்ற்கள்  
●	 சாயம் ்பாகுதல் மறறும் மஙகுதல்.
●	 ஜிப்பரகள, கதயல் நூல், கலனிங 

்பான்ற தயாரிப்புகளுககுப் வபாருநதாது. 

2.3.2  ்கலபபு துணிகய சாயமிடுதல்
துணி ஒ்ர வககயான இகழகள அல்லது 
நூலால் வேயயப்படடிருநதால் சாயமிடுதல் 
எளிகமயானது. ஆனால் ஒன்றுககு ் மறபடடை 
நூல் கலகவகக்ள வகாண்டிருநதால் 
சாயமிடுதல் கடினமானது ஆகும். ஒவவவாரு 
நூலுககும் ஏறறவாறு வவவ்வறு சாயத்கத 
்தரநவதடுகக சிறப்பு வசயல்முகற 
்தகவப்படுகிறது. 

2.3.2.1    கூடடுச் சாயமிடுதல்  
(யூனியன் கடயிங) 

இநத முகறயில், கலப்பு துணிகளுககு ஒ்ர 
வண்்ணம் கிகடைககுமாறு சாயமிடை்வண்டும். 
ஒன்று அல்லது இரண்டு (குளியல்) வதாடடி 
வசயல்முகற மூலம் துணிகய சாயமிடைலாம். 
ஒரு வதாடடி வசயல்முகறயின் ்பாது, 
ஒவவவாரு நூலுககும் ஏறற சாயத்கத ஒ்ர 
சாயத் வதாடடியில் ்சரகக ்வண்டும். இரு 
வதாடடி வசயல்முகறயில் நூல்களுககு 
்தகவப்படும் சாயம் தனித்தனியாக 
ஒன்றுககு பின் ஒன்றாக ்சரககப்படும். 

2.3.2.2   குறுககு சாயமிடல் 
இநத முகறயில், துணிகள ஒ்ர சாயத்கத 
வகாண்டு, வவவ்வறு ஃகபபரகள வவவ்வறு 
நிறஙகக்ள உருவாககுமாறு சாயமிடைலாம். 
சில சமயஙகளில், ஒரு வககயான நூல் 

அழுத்தத்துடைனும் சாய திரவம் அகத சுறறிக 
வகாண்டிருககும். ஒ்ர ் ேரத்தில் 500 கி்லா 
துணிகய சாயமிடைலாம். இநத வசயமுகற 
கம்பளி, பருத்தி, விஸ்்காஸ், ்ரயான், 
பாலியஸ்டைர மறறும் அதன் கலகவக்ளால் 
ஆன வேயத மறறும் பின்னப்படடை 
துணிகளுககு வபாருநதும். 

நபெட சாயமிடுதல்
்பட கடையிஙகில் முழு அகலத்தில் துணிகய 
சாயகககரசல் உள்ள வதாடடியின் வழியாக 
வசலுத்த ்வண்டும். பின் துணிகய இரு 
கனமான உருக்ளகளுககு இகடை்ய 
வசலுத்த ்வண்டும். அவவாறு வசயயும் 
வபாழுது சாயம் துணியினுள ஊடுருவும் 
மறறும் அதிக சாயம் பிழிநவதடுககப்படும். 
சாயம் துணியுடைன் வபாருநதுவதறகாக சூடைான 
அகறயின் வழி்ய வசலுத்தி பின் நீரில் அலசி 
உலரத்த ்வண்டும். 

2.3.1.4   ஆகட சாயமிடுதல்
இது சாயமிடுதலில் இறுதி நிகலயாகும். 
ஆகடை ்பான்ற முடிககப்படடை தயாரிப்புகள 
சாயமிடைப்படுவது விக்ளவபாருள சாயமிடுதல் 
அல்லது ஆகடை சாயமிடுதல் ஆகும். 
ஆகடைகக்ள தயாரிப்பதறகு முன்்ப அநத 
துணிகக்ள கஞசி நீககுதல், வவளுத்தல் 
மறறும் வமரு்கறறுதல் ்பான்றவறகற 
வசயது விடை்வண்டும். இம்முகறயில் 
மிக பரவலாக உப்யாகப்படுத்தப்படும் 
வசயல்முகற, ்படில் சாயமிடுதல் (Paddle-
dyeing) ஆகும். இச்வசயல்முகறயில் 
ஆகடைகக்ள ஒரு வகலப்கபயில் ்பாடடு 
த்ளரவாக கடடிவிடை ்வண்டும். பத்தில் 
இருநது ஐம்பது கபகக்ள சாயதிரவத்கத 
உகடைய வபரிய வதாடடிகளில் கவகக 
்வண்டும். சாயம் ஊடுருவகல அதிகரிகக 
இயநதிரத்தின் மூலமாக சாயத்தில் 
அதிரச்சி ஏறபடுத்த ்வண்டும். (ஸ்வவடடைர) 
கம்பளி சடகடை, சடகடை, சாதார்ண ஆகடை 
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்மலும் அவறறின் பயன்பாடகடை வபாருத்தும் 
மறறும் இ்ணககத்கதப் வபாருத்தும் ்ேரடிச் 
சாயஙகள, விகனபுரியும் சாயஙகள, 
காரச்சாயஙகள, அமிலச்சாயஙகள, மாரடைண்ட 
சாயஙகள, வாட சாயஙகள, டிஸ்பரஸ் 
சாயஙகள, சல்பர சாயஙகள, அ்ஜாசிக 
சாயஙகள, நிறமிச் சாயஙகள மறறும் நிறமறற 
சாயஙகள, ஒளிச்வசறிவால் பளீராகுவன என 
வககப்படுத்தப்படும். சாயமிடுதல் என்பது 
ஃகபபர, நூல் அல்லது துணிகளுககு 
சாயத்கத உப்யாகப்படுத்தி வண்்ணத்கத 
வகாடுககும் வசயல்முகற ஆகும். சாயமிடுதல் 
சாயத்வதாடடியில் இருநது வண்்ணத்கத 
நூலின் ்மறபரப்புககு மாறறம் வசயயும் 
மறறும் ்மறபரப்பில் இருநது நூலின் 
உள்்ள பரவும். கபபர, நூல், துணி அல்லது 
முடிககப்படடை தயாரிப்பு ்பான்ற வவவ்வறு 
ஜவுளி உறபத்தி வசயமுகற நிகலகளில் 
சாயமிடுதகல வசயயலாம். 

கலகவகள சாயமிடைாமல் விடைப்படடிருககும். 
கிராஸ் கடையிங கடடைம், ் காடுகள, பிக்ளடுகள 
மறறும் பல வண்்ணத் துணிகக்ள 
உருவாககும். கிராஸ் கடையிங இடடை துணி 
இகழ அல்லது நூல் சாயமிடடை ஜவுளி 
துணிகக்ளப் ்பான்று இருககும். துணியில் 
உள்ள ஒரு நூல் தாவர இகழயாகவும் மறறது 
விலஙகு இகழயாகவும் இருககுமானால் 
இகழகளுககு ஏறறவாறு தனித்தனி்ய 
இரு சாயத் வதாடடியில் துணிகய சாயமிடை 
்வண்டும். இது வண்்ணம் நிகறநத 
விக்ளவுகக்ள உருவாககும். 

2.4 பொடச் சுருக்கம் 
சாயம் என்பது ஒரு இரசாயனப் வபாருள. 
இது துணிககு வண்்ணத்கத வகாடுககும். 
சாயஙகக்ள இயறகக சாயம் மறறும் 
வசயறகக சாயம் என்று அதன் ஆரம்ப 
வபாருடகளின் ்தாறறத்கத வபாறுத்து இரு 
வககயாக பிரிப்பர. வசயறகக சாயத்கத 

நிகனவில் வ்காள்்க

●	 சாயஙகள என்பது கரிமக கூறுகள. இகவ ஃகபபர / நூல் அல்லது துணிககு வண்்ணத்கதக 
வகாடுகக உதவும். 

●	 சாயஙகள இயறகக மறறும் வசயறகக சாயஙகள என்று வககப்படுத்தப்படடுள்ளது. 
●	 சாயமிடுதல் என்பது ஃகபபர, நூல், அல்லது துணிகய சாயத்கத வகாண்டு நிறம் வகாடுககும் 

வசயமுகற ஆகும். 
●	 ஃகபபர, நூல், துணி அல்லது முடிககப்படடை தயாரிப்பு ்பான்ற வவவ்வறு ஜவுளி உறபத்தி 

வசயமுகற நிகலகளில் சாயமிடுதகல வசயயலாம். 
●	 கலப்பு துணிகக்ள யூனியன் கடையிங மறறும் கிராஸ் கடையிங முகறயில் சாயமிடைலாம்.

ஆசிரியரின் வசயல்பொடு
●	 வவவ்வறு வககயான சாயஙகக்ள காடடைவும். 
●	 சாயப்படடைகறககு வசல்வதறகு ஏறபாடு வசயயவும்.

மைாைவர்்களின் வசயல்பொடு
●	 வவவ்வறு வககயான இயறகக சாய வ்ளஙகக்ள ்சகரிகக மா்ணவரகளுககு ஊககம் 

அளிககவும். 
●	 மா்ணவரகக்ள ஏ்தனும் ஒரு வசயறகக சாயத்கத உப்யாகப்படுத்தி துணிகய சாயமிடை 

கவத்தல்.
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இகைய தை மு்கவரி

https://www.youtube.com/watch?v=ThphBpsRHQO ஆகடை சாயமிடும் - வசயமுகற 
https://www.youtube.com/watch?v=llozophnHfs இயறகக சாயமிடுதல் 
https://www.youtube.com/watch?v=UEMcjmyjoOY இண்டி்கா சாயம் பிரித்வதடுத்தல்

  

Stock Dyeing 
ஸ்டைாக கடையிங 

Dyeing at the fibre stage .
ஃகபபர (ோர) நிகலயில் சாயமிடுதல்

Dope Dyeing
்டைாப் கடையிங

Dyeing of man-made fibres by adding the dye to the spinning solution. 
சுழலும் திரவத்தில் சாயத்கத ்சரப்பதன் மூலம் மனிதனால் 
உருவாககப்படடை இகழகய சாயமிடை முடியும்.

Piece Dyeing 
பீஸ் கடையிங

Dyeing at the fabric stage.
துணி நிகலயில் சாயமிடுதல்

Chromophore
கு்ரா்மாஃ ்பார

A part of a dye molecule that is responsible for the production of colour 
with the substrate.
சாயஙகளின் வண்்ணத்திறகு கார்ணமான சாய மூலககூறின் ஒரு 
பகுதியாகும்.

Pigments
நிறமிகள

Coloured insoluble substances that don’t  have affinity towards fibre.
 ககரயாத வண்்ணப்வபாருள இது  நூல்களுடைன் இக்ணயாது.

Levelling Agents 
சமநிகல முகவர 

Enhances the even distribution of dye throughout the fibre.
நூல்களில் (ஃகபபரகளில்) சாயம் சமமாக பரவுவகத அதிகரிககும்.

Mordants 
நிறமூன்றிகள

Compounds that link dye molecule and the fibre by reacting with both of 
them.
சாயம் மறறும் இகழயுடைன் விகன புரிநது அவறகற இக்ணககும் 
மூலககூறு.

Reactive Dyes
விகன சாயம்

Dyes that form covalent bonds with the fibre.
இகழகளுடைன் சக பிக்ணப்கப ஏறபடுத்தும் சாயம்.

Leuco Compounds
லு்கா கலகவகள

Colourless compounds which are produced when vat dyes are subjected 
to reduction reaction.
வாட சாயஙகக்ள ஆகசிஜன் இறககம் (Reduce) வசயயும் வபாழுது 
உருவாககப்படும் நிறமில்லாத கலகவகள.

Colour Fastness
நிற விரகதி

Resistance of a textile material to change in colour.
நிறம் மாறாத தன்கம (வவளுககாது)

Exhaution Agents
்சாரவு முகவர

Compounds that enhances the absorption of dye molecule by the textile 
substrate.
ஜவுளி மூலககூறுகள சாயம் உறிஞசுவகத அதிகரிககும் மூலககூறு.  
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பெகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரி்களில் விகடயளிக்கவும்  

1. சாயமிடும் நிகலகய படடியலிடுக.
2. இயறகக சாயம் என்றால் என்ன ?
3. வாட சாயத்தின் அடிப்பகடையான 

வகாளகககக்ள எழுதுக. 
4. யூனியன் கடையிங வகரயறுகக.
5. ஒளிச்வசறிவால் ஒளிரவன என்றால் 

என்ன ?  

பெகுதி – இ 
III.    ஒரு பெத்தியைவில் 

விகடயளிக்கவும்  
1. இயறகக சாயத்தின் வகககள 

யாகவ  ?
2. நூல் சாயமிடும் பல்்வறு முகறகக்ள 

வி்ளககுக. 
3. யூனியன் சாயமிடுதல் மறறும் 

கிராஸ் கடையிங இகடையில் உள்ள 
்வறுபாடுகள யாகவ ?. 

4. ்ேரடி சாயம் பறறி ஒரு குறிப்பு 
எழுதவும். 

5. சல்பர மறறும் வாட சாயஙகளின் 
கு்ணஙகக்ள எழுதுக. 

பெகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பெக்க அைவில் 

விகடயளிக்கவும்
1. வசயறகக சாயஙகளின் 

வககப்பாடுகக்ள விரிவாக எழுது. 
2. வவவ்வறு துணி சாயமிடும் 

முகறகய விவரி.
3. வவவ்வறு (ஃகபபர) இகழ 

சாயமிடுதல் முகறகய விவரி.

வினாக்கள்
பெகுதி – அ 

 I.   சரியான விகடகயத் 
நதர்ந்வதடுத்து எழுது்க

1. ஸ்கீன் சாயமிடுதல் எநத நிகலயில் 
வசயயப்படுகிறது ? 

 அ)  நூல் நிகல 
 ஆ)  இகழ  நிகல 
 இ)  துணி நிகல  
 ஈ)  ஆகடை நிகல 
2. எநத ஒரு சாயம் “ஐஸ் வண்்ணம்” 

என்றகழககப்படும் ?
 அ)  ்ேரடி சாயஙகள 
 ஆ)  எதிரவிகன சாயம் 
 இ)  அ்ஜாசிக சாயஙகள
 ஈ)  சல்பர  சாயஙகள
3. கம்பளி ஃகபபகர எநத முகறயில் 

சாய்மறறுவர ?
 அ)  ்டைாப் சாயமிடுதல் 
 ஆ)  ்மல் சாயமிடுதல் 
 இ)  ஸ்கீன் சாயமிடுதல் 
 ஈ)  ்பக்கஜ் சாயமிடுதல் 
4. இகழகளுடைன் சக இக்ணப்கப 

உருவாககும் சாயம் எது ?
 அ)  விகன சாயம்
 ஆ)  சல்பர சாயம்
 இ)  ்ேரடி சாயம் 
 ஈ)  அமில சாயம்
5. கருப்பு நிறம் உருவாகக 

உப்யாகப்படுத்தப்படும் சாயம் எது ?
 அ)  ்ேரடி சாயம்
 ஆ)  அமில சாயம்
 இ)  காரச்சாயம்  
 ஈ)  சல்பர சாயம்

பெகுதி ‘அ’ விற்கான விகட்கள்
1.  (அ)      2.  (இ)      3.  (ஆ)      4. (அ)      5. (ஈ)   

41பொடம் 02 சாயமிடல்

XII TDD_Tamil version CHAPTER 02.indd   41 01/12/2022   2:30:32 PM



Finishing
CHAPTER

1

சாயங்கள் ்கவர்ச்சி்கரமான வடிவங்கள் 
அல்லது வடிவமமப்பு்கமை அச்சிட 
பயனபடுத்தப்படுகின்றன. விமரவா்கவும், 
மலிவா்கவும் துணி்களுக்கு நி்றமமற்ற 
அச்சிடு்தல பயனபடுகி்றது. பபாதுவா்க ஒரு 
நி்றமி அல்லது பமசயானது துணி்களுக்கு 
அச்சிட ம்தமவப்படுகி்றது. அச்சிடு்தல 
ப்ைாக், ஸ்கிரீன (அ) திமர, ஸ்படனசில 
மபான்ற பலமவறு மும்ற்களின மூ்லம் 
மமறப்காள்ைப்படுகி்றது. 

3.2 அச்சிடும் பசை    
அச்சிடு்தலில, சாயங்கள் மறறும் 
நி்றமி்கள் அச்சிடும் மபாது அச்சிடப்படட 
வடிவமமப்பு இள்்காமல இருக்்கவும், 
உ்லராமல ்தடுக்்கவும் பெல வடிவததில 
பயனபடுத்தப்படுகின்றன. சாயங்கள், 
பமச மறறும் மாவுப் பபாருட்களுடன 
்க்லந்து அடர்ததியாகின்றன. இந்்த  
அடர்ததியாக்்கப்படட சாயமானது, அச்சிடும் 
பமச எனறு அமைக்்கப்படுகி்றது. அச்சிடும் 
பமச, சாய பபாருட்கள், அடர்ததியாக்கி்கள் 
(Thickener), நீர் உறிஞ்சும் பபாருள்்கள் 
மறறும் துமை இரசாயனங்கள் 
ஆகியவற்றால ஆனது. அடர்ததியாக்கி்கள் 
பாகுத்தனமமமய அதி்கரிக்்கவும், 
சாயப் பபாருட்கள் துணி்களில சி்றப்பா்க 

கற்றலின் ந�ோககஙகள்
●	 அச்சிடும் வம்க்கமை ப்தரிந்து ப்காள்ளு்தல.
●	 பவவமவறு அச்சிடும்  மும்ற்கமைப் பறறி 

புரிந்து ப்காள்ளு்தல.
●	 அச்சிடப்படட பி்றகு துணி்கமை ப்தப்படுததும் 

மும்ற்கமைப் பறறி ப்தரிந்து ப்காள்ளு்தல.

3.1 அறிமுகம் 
அச்சிடும் துணி 
்கம்லயானது. கி.மு. 
300-ன ப்தாடக்்கததில 
அறியப்படடது. அச்சிடு்தல 
எனபது எந்்தபவாரு துணி 
அல்லது ஆமடயின மமல 

வணைமிடும் ்கம்ல ஆகும். பைங்கா்லததில 
பபாதுவா்க உடலில பச்மசக் குததிக் 
ப்காள்ளும் மும்ற இருந்து பபாருட்களின 
/ உருவங்களின ம்தாற்றதம்த ப்ல 
வணைங்களில துணி்களின மமல 
பதிப்பது அச்சிடும் ப்தாழிலநுடபம் 
ஆகும். துணி்களின குறிப்பிடட 
பகுதி்களில மடடும் சாயமமறறுவது 
அல்லது வடிவமமறறு்தல துணி்கமை 
அச்சிடு்தல என அமைக்்கப்படுகி்றது. 
குறிப்பிடட பகுதியில  துணிமய 
ஒனறு அல்லது பலமவறு நி்றமி்கள் / 
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துமை இரசாயனங்கைா்க ்கமரப்பான்கள் 
பயனபடுத்தப்படுகி்றது. இது சாயததின 
்கமரதி்றன மறறும் வணை விமைமவ 
மமம்படுததுகி்றது. நூலிமை்கள் மறறும் 
சாயங்கமைப் பபாறுதது கூடு்தல 
இரசாயனங்கள் மசர்க்்கப்பட்லாம். 
உ்தாரைமா்க, சிடரிக் அமி்லம், அமி்ல சாயம் 
அல்லது விமனபுரியும் சாயங்களுக்கு 
்காரப்பபாருள்்கமை மசர்க்்க்லாம். 
அச்சிடு்தலின ்தரம் மறறும் நிம்லப்புத 
்தனமம அச்சிடும் பமசயின அடர்ததிமயயும் 
பபாலிவுறும் ்தனமமமயயும் பபாறுத்தது.  

ஊடுருவுவ்தறகும் மசர்க்்கப்படுகின்றன. 
அச்சு பமச ்தயாரிப்ப்தறகு அடர்ததியாக்கி்கள் 
பயனபடுத்தப்படுகின்றன. அமவ்கள் 
இயறம்கயான்தா்க இருக்்க்லாம். 
உ்தாரைமா்க (ஸ்டார்ச் மறறும் பமச 
(gum arabic) அல்லது பசயறம்க 
ப்லப்படி மசர்மங்கைா்கவும் இருக்்க்லாம். 
(பாலிமர்) உ்தாரைமா்க பாலிவிமனல 
ஆல்கஹால மறறும் பாலி அக்ரில 
அமமடு, யூரியா, கிளிசரின நீர் உறிஞ்சும் 
பபாருைா்க பயனபடுகி்றது. இமவ 
நூலிமை அமமப்பிறகுள் நுமைந்து 
சாயம் பபாருந்துவ்தறகு உ்தவுகின்றன. 

3.3 ைோயமிடுதல் மறறும் அச்சிடுதலிறகு இசடநய உள்்ள நேறுபோடு 
ைோயமிடுதல் அச்சிடுதல் 

துணி்களுக்கு வணைம் ்தரும் பசயலமும்ற 
சாயமிடு்தல ஆகும். 

நி்றமி்கள் அல்லது சாயங்கமை பயனபடுததி 
குறிப்பிடட பகுதியில துணி்களின மமல பலமவறு 
வடிவமமப்பு்கமை உருவாக்குவம்த அச்சிடு்தல 
ஆகும். 

இது ஈரமான நிம்ல்களில, துணி, நூல அல்லது 
நூலிமை்களின மமல பசயயப்படுகி்றது. 

இது உ்லர்ந்்த நிம்லயில துணி மீது பசயயப்படுகி்றது. 

பாதியைவு பவளுத்தம்ல மபாதுமானது. ஆப்டிக்்கல மவடனர் (Optical Whitener) ப்காணடு 
முழு பவளுத்தல அவசியமாகும்.

சாயமிடு்தல நூலிமை, நூல மறறும் துணி மபான்ற 
நிம்ல்களில பசயய்லாம். 

அச்சிடு்தல துணி்களில மடடுமம பசயயப்படுகி்றது. 

்கமரசல வடிவில நி்றம் பயனபடுத்தப்படுகி்றது. அடர்ததியான பமச வடிவததில நி்றம் 
பயனபடுத்தப்படுகி்றது. 

சாயமிடுவ்தறகு வடிவமமப்பு இலம்ல. அச்சிடுவ்தறகு ஒரு குறிப்பிடட வடிவமமப்பு 
ம்தமவப்படுகி்றது. 

துணி்களின இரணடு பக்்கங்களிலும் 
சாயமமற்றப்படுகின்றது .

அச்சு்கள் துணி்களின ஒரு பக்்கததில 
பயனபடுத்தப்படுகின்றன. 

சாயமிடுவ்தறகு ஒரு நி்றம் மடடுமம 
பயனபடுத்தப்படுகி்றது. 

அச்சிடுவ்தறகு ஒனறு அல்லது அ்தறகு மமறபடட 
நி்றங்கள் பயனபடுத்தப்படுகின்றன. 

சாயமிடு்தலில நி்றமானது நூலிமை அல்லது 
துணியில ஊடுருவுகி்றது. 

நி்றமானது, மமறபரப்பில மடடுமம 
பயனபடுத்தப்படுகி்றது. 

சாயமிடு்தல பசயலமும்றயில,  ஒரு  
குறிப்பிடட பவப்ப நிம்ல பராமரிக்்கபடுகி்றது. 

அம்ற பவப்பநிம்லயில அச்சிடு்தல நடத்தப்படுகி்றது. 

அடர்ததியாக்கி்கள் பயனபடுத்தப்படுவதிலம்ல. அடர்ததியாக்கி்கள் ்கணடிப்பா்க பயனபடுத்தப்பட 
மவணடும். 

சாயக்்கமரசலின அடர்ததி கும்றவா்க உள்ைது. சாயக்்கமரசலின அடர்ததி அதி்கமா்க உள்ைது. 
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3.4 அச்சிடும் ேசககள்  
மநரடி, டிஸ்சார்ஜ் மறறும் பரசிஸ்ட மபான்ற 
மூனறு பவவமவறு வம்க்களில துணி்கள் 
அச்சிடப்படுகின்றன. 

3.4.1  ந�ரடி அச்சிடும் முச்ற   
பபாதுவா்க, துணி்களுக்கு அச்சிடுவ்தறகு 
மநரடி அச்சிடும் மும்ற அதி்கமா்க 
பயனபடுத்தப்படுகி்றது. இம்மும்றயில, 
சாயமானது துணி்களின மீது மநரடியா்க 
பயனபடுத்தப்படுகி்றது. சாயங்கள் பமச 
வடிவததில பயனபடுத்தப்படுகி்றது. இது 
எளிமமயானது மறறும் பைமமயான 
அச்சிடும் மும்ற ஆகும். இது பவள்மை 
மறறும் வணைத துணியில 
பசயயப்படுகி்றது. சாயம் பமச வடிவததில 
துணி மீது விரும்பிய வடிவமமப்பில 
பதிக்்கப்படடு ்தயாரிக்்கப்படுகி்றது. 
பவளிர் நி்ற பினனணியில இருணட 
நி்றததில அச்சிடுவம்த மநரடி அச்சிடும் 
மும்றயின சி்றப்பம்சம் ஆகும். 
இம்மும்றயில, அச்சிடும் பமசயானது 
துணி்களில ம்தர்ந்ப்தடுக்்கப்படட 
பகுதியில மாற்றப்படுகி்றது மறறும் அதில 
இருக்கும் நி்றமியானது துணி்களின 
மமறபரப்பில ஒடடுகி்றது. மநரடி அச்சிடும் 
மும்றயானது, ப்ைாக் (Block), ஸ்கீரின, 
மரா்லர் அச்சிடு்தல மபான்ற வம்க்களில 
பயனபடுத்தப்படுகி்றது. இம்மும்ற 
எளி்தானது, மலிவானது மறறும் எளிய 

மறறும் சிக்்க்லான வடிவமமப்பு்களுக்கும் 
பபாருத்தமானது. 
3.4.2 டிஸைோர்ஜ் அச்சிடும் முச்ற  
இந்்த மும்றயில, சாயமிடட துணி்களின 
மமல அச்சிடப்படுகி்றது. இம்மும்றயில, 
பயனபடுத்தப்படும் அச்சிடும் பமசயில, 
நி்றதம்த நீக்்கக்கூடிய ஒரு வம்கயான 
பபாருள் பயனபடுத்தப்படுகி்றது. இது 
அச்சிடப்படட பகுதி்களில உள்ை 
வணைதம்த நீக்குகி்றது. இ்தனால 
உருவான பவள்மை பகுதி ஒடடு பமாத்த 
வடிவமமப்மப விட பிர்காசமா்க உள்ைது. 
சி்ல மநரங்களில, அடிப்பமட நி்றம் 
நீக்்கப்படடு, மறப்றாரு நி்றம் அ்தன இடததில 
அச்சிடப்படுகி்றது. டிஸ்சார்ஜிங ஏபெணட 
ஆக்சிெமனற்றம் மறறும் இ்றக்்கம் மூ்லம் 
வணைங்கமை நீக்குகி்றது. பபாடடாசியம் 
குமைாமரட, மசாடியம் குமைாமரட (Oxidizing 
Agent) மறறும் ஸ்மடனஸ் குமைாமரடு 
(Reducing Agent) மபான்ற மசர்மங்கள் 
பபாதுவா்க பயனபடுத்தப்படும் டிஸ்சார்ஜிங 
ஏபெணடு்கைாகும்.  இ்தன மூ்லம் உருவாகும் 
வடிவம் மி்கவும் ்கவரும் வணைததில 
உள்ைது. ஒடடு பமாத்த வடிவமமப்மபவிட 
அந்்த பவள்மைப் பகுதியானது பிர்காசமா்க 
கிமடக்கி்றது. இந்்த மும்றயில சிக்்க்லான 
மறறும் நுணுக்்கமான வடிவமமப்மப 
துணி்களின மமல அச்சிட்லாம். அச்சிடப்படட 
பி்றகு, அததுணிமய முறறிலும் ச்லமவ 
பசயயவிலம்ல என்றால, டிஸ்சார்ஜிங 

பபாதுவா்க, சாயமிடட பி்றகு, நீராவிமயற்றம் மறறும் 
குைப்படுதது்தல ம்தமவயிலம்ல. 

அச்சிடப்படட பி்றகு, நீராவிமயற்றம் மறறும் 
குைப்படுதது்தல ம்தமவ. இது துணி்களில சாயம் 
ஒடடுவ்தறகு ம்தமவப்படுகி்றது. 

சாயமிடட துணி்கைானது பமனமமயா்க இருக்கும். அச்சிடப்படட துணி்கைானது, ப்தாடுவ்தறகு 
பசாரபசாரப்பா்க இருக்கும். 

பயனபடுததும் நீரின அைவு அதி்கம். பயனபடுததும் நீரின அைவு கும்றவு. 
சாயமிடுவ்தறகு அதி்க மநரம் ம்தமவப்படுகி்றது. அச்சிடுவ்தறகு கும்றந்்த மநரம் ம்தமவப்படுகி்றது. 
நீரின விகி்தம் அதி்கமா்க உள்ைது. நீரின விகி்தம் கும்றவா்க உள்ைது. 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 03.indd   44 01/12/2022   2:31:05 PM



45பாடம் 03 அச்சிடல் 

உம்லா்கததில பசதுக்்கப்படும் உறுதியான 
மறறும் அழுத்ததம்த ்தாங்கக்கூடிய 
வம்கயில உள்ை மமமசயில துணியானது 
பபாருத்தப்படுகி்றது. உம்லா்கத்தால 
பசயயப்படட மமமெயின மமறபரப்பின மீது 
பநகிழ்வுத ்தனமம ப்காணட பசயறம்கத 
ம்தால பபாருத்தப்படுகி்றது. மர  அச்சுக்்கள், 
அச்சிடும் வணைப்பமசயில மூழ்கி 
எடுக்்கப்படுகின்றன அல்லது பிைாக்கு்களின 
மமறபரப்பில வணைப்பமச பூசப்படுகி்றது. 
இந்்த பிைாக்கு்கள் துணி்களின 

ஏபெணட துணியின வலிமமமய 
கும்றததுவிடும். இம்மும்றயின சி்றப்பு்கள் 
இருணட பினனணியில ஒளிமிக்்க 
மறறும் பிர்காசமான வணைதம்த 
ம்தாறறுவிக்்க்லாம். மமலும், இந்்த அச்சிடு்தல 
மும்ற மவம்ல பசயவ்தறகு எளி்தானது. 
துலலியமான சீரான வடிவங்கமை 
உருவாக்்க்லாம். எனினும், இந்்த மும்றயின 
முக்கிய கும்றபாடு அதி்க பச்லவு்கள் ்தான. 

3.4.3 ரரசிஸட் அச்சிடும் முச்ற  
 இந்்த மும்றயில, பமழுகு, 
அரிசி-விழுது, சீனா ்களிமண மறறும் 
அமி்லம், ்காரம், உப்பு்கள் மபான்ற 
இரசாயனங்கமைக் ப்காணடு 
பவளுக்்கப்படட துணியின மீது அச்சிடப்பட 
மவணடும். இந்்த பபாருள்்கள் சாயம் 
ஊடுருவு்தல மறறும் பபாருந்து்தம்ல 
்தடுக்கி்றது. அச்சிடப்படட துணியானது, 
பினனர், குளிர் சாயக்்க்லமவயுள்ை 
்க்லனில மூழ்கி மவக்்கப்படுகி்றது. 
அ்தனால, பரசிஸ்ட பபாருள் உள்ை 
இடம் சாயத்தால பாதிக்்கப்படாது மறறும் 
பரசிஸ்ட பபாருள் இல்லா்த பகுதி மடடுமம 
சாயமமற்றப்படுகி்றது. சாயமிடட பி்றகு, 
பரசிஸ்ட பபாருைானது நீக்்கப்படுகி்றது. 
பமச நீஙகிய பி்றகு உருவ வடிவ மாதிரி 
ஆழ்ந்்த நி்ற துணியில பார்க்்க முடியும். 
படடிக், மட மறறும் மட (துணிமயக் ்கடடி 
சாயமிடு்தல) மபான்றமவ உ்தாரைங்கள் 
ஆகும். துணியின ஆயுட்கா்லம் இந்்த 
மும்றயினால பாதிக்்கப்படாது. 

3.5 அச்சிடும் முச்றகள்
3.5.1 பி்ளோக பிரிண்டிங (அச்சிடுதல்)
பிைாக் பிரிணடிங எனபது ம்க்கைால ெவுளித 
துணியின மீது வடிவமமப்பு்கமை அச்சிடும் 
மும்றயாகும். இது அச்சிடும் மும்ற்களில 
மி்க பைமமயானதும் எளிமமயானதும் 
ஆகும். இந்்த மும்றயில, விருப்பமான 
வடிவமமப்பானது, ஒரு மரம் அல்லது 

பண்சடய கோல துணி அச்சிடுதல்

ப்ைாக் அச்சிடு்தல மும்றமய துணி்களின மீது 
பயனபடுத்தப்படட மு்தல வம்க அச்சிடு்தல 
(பிரிணடிங) மும்ற ஆகும். ஒரு பசதுக்்கப்படட 
பபாருளின மமல வணைப்பமசமய 
பூசி, பின துணி மீது அழுததுவம்த இந்்த 
பசயலமும்ற ஆகும். வர்லாறறில மரம், ்தாமிரம், 
ரப்பர் மபான்ற பபாருள்்களும் ்தற்கா்லததில 
அம்தத ்தவிர மமலும் ப்ல பபாருள்்களும் 
பயனபடுத்தப்படுகின்றன. பினனர், 18-ஆம் 
நூற்றாணடில, மரா்லர் அல்லது உருமையின 
மூ்லம் அச்சிடும் ப்தாழிலநுடபம் வந்்தது. இந்்த 
பசயமும்றயில, துணியானது, சுைலும் மததிய 
உருமையின வழியா்க எடுததுச் பசல்லப்படும். 
மமலும் இந்்த துணியானது, வடிவமமப்பு்கள் 
பபாறிக்்கப்படட பலமவறு உருமை 
வரிமசயினால அழுத்தப்படடு அச்சிடப்படுகி்றது. 
ஃபீட மரா்லரின மூ்லம் ஒவபவாரு உருமையும் 
பவவமவறு நி்றதம்த அளிக்கி்றது. சி்ல மரா்லர் 
அச்சு இயந்திரங்களினால ஒமர மநரததில 
ஆறு  நி்றங்கமை அச்சிட முடியும். இது ப்ைாக் 
அச்சிடு்தல பசயலமும்றமய விட மி்க மவ்கமா்க 
அச்சிடு்தம்ல பசயகி்றது.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 03.indd   45 01/12/2022   2:31:06 PM



பாடம் 03 அச்சிடல் 46

படம்  3.4  பி்ளோக பிரிண்டிங 

படம் 3.5 பி்ளோக பிரிண்டிங ரையயபபட்ட துணி  

�ன்சமகள் 
●	 எளிமமயான அச்சிடும் மும்ற.
●	 ம்கவிமன ்கம்ல 
●	 சி்றப்பு அச்சிடும் உப்கரைங்கள் 

ம்தமவப்படுவதிலம்ல.

குச்றகள் 
●	 ்கடினமான (சலிப்பூடடுகி்ற) மறறும் அதி்க 

மநரம் ம்தமவப்படும் பசயலமும்ற.
●	 பச்லவு அதி்கமாகும். 
●	 சீரற்ற வணைப் படிநிம்ல
●	 ஒடடுபமாத்த உறபததி கும்றவானது.
●	 பிைாக்கு்கமை பசதுக்கு்தல 

்கடினமானது மறறும் எளி்தா்கச் பசயய 
இய்லாது. 

3.5.2 நரோலர் பிரிண்டிங 
இது ஒரு இயந்திர அச்சிடும் மும்ற 
ஆகும். இது பபாறிக்்கப்படட உருமை்கள் 
மூ்லம் துணியில வடிவமமப்பு்கமை 
அச்சிடுகி்றது. இம்மும்றயில ஒரு மணி 
மநரததிறகு 4000 க்கும் அதி்கமான 

ம்தர்ந்ப்தடுக்்கப்படட பகுதியில உறுதியா்க 
அழுத்தப்படுகி்றது. இந்்த பசயலமும்ற, 
துணி்களின ம்தமவயான நீைம் வமர 
மீணடும் மீணடும் அச்சிடப்படுகி்றது. ப்ல 
வணை வடிவமமப்பு்களுக்கு, ஒவபவாரு 
வணைததிறகும் ்தனித்தனி பிைாக்கு்கள் 
ம்தமவப்படுகி்றது. பிைாக் பிரிணடிங 
முக்கியமா்க அ்லங்கார துணடு்கள் அல்லது 
விம்லயுயர்ந்்த மபார்மவ்கள் மபான்ற 
விரிப்பு்களுக்்கா்க பயனபடுத்தப்படுகி்றது. 

படம்  3.1 பி்ளோக அச்சிடுதலுககு பயன்படுததபபடும் 
அச்சுகள்

படம்  3.2 அச்சிடுதலுககு பயன்படுததபபடும் பசை 

படம்  3.3 அச்சிடும் பசைசய அச்சுகளின் மீது 
பூசுதல் 
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உருமையின மூ்லம் ப்தாடர்பு ப்காணடு 
சுைலகி்றது. ஒரு மணி மநரததிறகு, 
1000 மு்தல 4000 ப்கெம்  நீைம் வமர 
அச்சிடப்படுகி்றது. பலமவறு உருமை்கள் 
ஒரு ப்தாடரா்க உள்ைன. ஒவபவாரு 
உருமையும் துணி மீது  ஒவபவாரு 
வணைதம்த அச்சிடுகின்றன. 
பபாறிக்்கப்படட உருமையின 
அைவானது, அச்சிடப்படும் உருமாதிரியின 
அைமவப் பபாறுத்தது. உருமை்களில 
பசதுக்குவ்தறகு பவவமவறு வம்க்கள் 
உள்ைன. அமவ ம்க்கைால பசதுக்கு்தல, 
இயந்திரம் அல்லது ஆம்ல மூ்லம் 
பசதுக்கு்தல மறறும் பும்கப்பட 
மவம்லப்பாடு ப்காணடு பசதுக்கு்தல.  
வடிவமமப்பு உருமையானது, துணிக்கு 
எதிரா்க சுைலவ்தால உருவடிவமமப்பு 
அச்சிடப்படுகி்றது. துணியானது 
இரணடாவது உருமைக்கு ந்கர்ந்து, அஙகு 
இரணடாவது நி்றம் அச்சிடப்படுகி்றது. 
டாக்டர் பிமைடடானது, வடிவமமப்பு 
உருமையுடன பபாருத்தப்படடிருக்கும். 
இது வடிவமமப்பு உருமையின 
மமறபரப்பில உள்ை அதி்க சாயதம்த 
அ்கறறுகி்றது. அச்சிடப்படட துணியானது, 
உ்லர மவக்்கப்படுகி்றது. பினனர், சாயம் 
ஓடடுவ்தற்கா்க அததுணி மீது நீராவி 
பசலுத்தப்படுகி்றது.

படம்   3.7 அச்சிடபபட்ட உருச்ளகள் 

(Yard) ்கெத துணி்கள் அச்சிடப்படடு 
பவளிவருகி்றது. உருமையானது 
வார்ப்பிரும்பினால பசயயப்படுகி்றது. இது 
அச்சிடும் மமமசயா்க பசயலபடுகி்றது. 
உருமையானது ப்ல அடுக்கு்கள் ப்காணட 
சி்றப்புத துணி மூ்லம் மூடப்படடிருக்கும். 
இந்்த சி்றப்பு துணியானது, லினன, பாவு 
நூ்லா்கவும் ்கம்பளி ஊமட நூ்லா்கவும் 
பநசவு பசயயப்படடிருக்கும். இது 
பநகிழ்வுத்தனமமமய ப்காடுக்கி்றது. 
மமலும் இது அச்சிடுவ்தறகு சி்றந்்த 
மமறபரப்மப ப்காடுப்ப்தற்கா்க ப்ல 
அடுக்கு்கள் ப்காணட ்கம்பளி மபார்மவயின 
மூ்லம் மூடப்படடிருக்கும். இந்்த ்கம்பளி 
மபார்மவயானது, பவளுக்்கப்படா்த 
பருததி துணியினால மூடப்படடிருக்கும். 
இது அதி்க சாயதம்த உறிஞ்சிக் ப்காள்ளும். 
்கமடசி அடுக்கு, அச்சிடப்பட மவணடிய 
துணி ஆகும்.

அச்சிடும் 
துணி 
காயைவத்தல்

Guide roller

கம்பளி 
ேபார்ைவ

Mail cylinder

Dye bath

Lint doctor டாக்டர் பிேளட்

Furnishing roller

Design roller

அச்சிடும்
 துணி

அச்சிடும்
 துணி

க்ேர துணி Guide roller

Guide
roller

படம்  3.6 நரோலர் பிரிண்டிங ேசரபடம்  
பபாறிக்்கப்படட (அ) 

பசதுக்்கப்படட ்தாமிர உருமையின 
மூ்லம் வடிவமமப்பானது துணிக்கு 
மாற்றப்படுகி்றது. மு்தலில பமசயானது, 
வடிவமமப்பு உருமையில 
பயனபடுத்தப்படடு, பினனர் துணி்களுக்கு 
மாற்றப்படுகி்றது. பலமவறு பபாறிக்்கப்படட 
உருமையானது, பபரிய சுைலும் 
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வடிவமமப்பானது பவடடி எடுக்்கப்படுகி்றது. 
பவடடப்படா்த பகுதியானது, சாயமிடப்பட 
ம்தமவயில்லா்த பகுதிமய பிரதிபலிக்கி்றது. 
ஸ்படனசிம்ல பவடடும் பபாழுது, சிறிய 
வடிவ மாதிரி்களுக்கு அதி்க ்கவனம்  
ம்தமவ மறறும் இவறம்ற மு்தலில பவடடி 
எடுக்்க மவணடும். அச்சிடப்பட மவணடிய 
துணியின மீது ஸ்படனசிம்ல மவதது, 
அ்தன இமடபவளி்களில ஸ்படனசில 
தூரிம்க்கள் மூ்லம், அச்சுப் பமசயானது 
பரப்பப்படுகி்றது. அச்சிடு்தல ப்தாடரும் மபாது, 

படம்  3.8 நரோலர் பிரிண்டிங ரையயபபட்ட துணி 

�ன்சமகள்  
●	 நல்ல மறறும் துலலியமான 

வடிவமமப்பு்களின உறபததிக்கு மற்ற 
மும்ற்கமை விட இது சி்றந்்தது. 

●	 உறபததி மவ்கமானது மி்கவும் 
துலலியமானது. 

●	 இந்்த ஒமர பசயலமும்றயில அச்சிட 
ம்தமவயான எல்லா நி்றங்களும் 
அச்சிடப்படுகி்றது.

●	 பலமவறு நி்றங்கள், உருவ மாதிரி 
மறறும் அைவு்கமை ப்காணடது.

குச்றகள்  
●	 தி்றமமயான ப்தாழி்லாைர்்கள் ம்தமவ.
●	 ்கடினமான பசயலமும்ற மவம்ல.
●	 சிறிய அைவு அச்சிடுவ்தறகு உறபததி 

பச்லவு அதி்கம் 
●	 பபாறிக்்கப்படட உருமை்கமை 

உருவாக்்க பச்லவு அதி்கம்.
●	 பசயலமும்ற பசயய அதி்க மநரம் ம்தமவ.
●	 உருமை்கள் ஒழுங்கா்க 

சீரமமக்்கப்படவிலம்ல என்றால, 
வணைங்கள் சீரா்க இல்லாமல மபாகும்.  

3.5.3   ஸரடன்சில் பிரிண்டிங
ஸ்படனசில அச்சிடு்தலில, வடிவமானது 
மு்தலில அடமட, மரம், உம்லா்கம் (அ) 
பிைாஸ்டிக் ்தாள்்களில (குறியீடு ்கருவி) 
மார்க்்கர் மபனாக்்கள் அல்லது பபனசிலின 
மூ்லம் வமரயப்படுகி்றது. ்கத்தரிக்ம்கால, 
்கததி (அல்லது) கூர்மமயான பிமைடு மூ்லம் 

சுறறுச்சுழல் – அச்சு என்்றோல் 
என்்ன ?

அந்திய ்கா்லததில பசதுக்கிய ப்லம்க்கமை 
பயனபடுததி அச்சிடுவம்த ரிலீப் அச்சிடு்தல 
எனறு அமைக்்கப்படடது. இந்்த பசயலமும்ற 
ப்லம்க, பசம்பு மறறும் ரப்பர்்களில அச்சிடடு 
இ்தன மீது சாயமிடடு பின துணி்களின மீது அச்சு 
பசயவ்தாகும். 18-ஆம் நூற்றாணடில அச்சிடும் 
உருமை்கள் ்தயாரிக்்கப்படடன. இவறறின 
பிம்பங்கள் வமரயப்படடன. துணி இரணடு 
உருமை்களுக்கு இமடமய பசலுத்தப்படடு 
அச்சிடப்படடது. ஒவபவாரு நி்றததிறகும் 
்தனித்தனி உருமை ்தாயாரிக்்கப்படடது. 
உ்தாரைம் ஆறு நி்றம் ப்காணட பிம்பததிறகு 
ஆறு ்தனித்தனி உருமை்கள் ்தயாரிக்்கப்பட 
மவணடும். இம்மும்ற ம்கயினால அச்சிடும் 
மும்றமய விட மி்கவும் விமரவானது.
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�ன்சமகள்
●	 கும்றந்்த மு்தலீடு.
●	 ்தனிப்படட மறறும் நுணுக்்கமான 

வடிவமமப்பு்கள்.
குச்ற 
●	 அச்சிடும் மமமசயானது சமமற்ற 

நிம்லயிலிருந்்தால அச்சிடு்தல சீரா்க 
இருக்்காது.  

3.5.4    ஸகிரீன் அச்சிடுதல் (அ) திசர 
அச்சிடுதல் 

இந்்த அச்சு மும்றயில, துணியானது 
பபரிய மமமசயின மீது விரிக்்கப்படும். இந்்த 
துணியின மீது வடிவமமப்பு திமர (ஸ்க்ரீன) 
மவக்்கப்படுகி்றது. திமரயானது, மந்லான 
அல்லது படடுததுணியுடன மரத்தா்லான 
விளிம்புச்சடடதம்த ப்காணடது. படடுததுணி 
பயனபடுததி அச்சிடுவ்தால, இந்்த ப்தாழில 
நுடபமானது, படடுததிமர அச்சிடு்தல 
எனறு அமைக்்கப்படுகி்றது. திமரயில, 
வடிவமமப்பு இல்லா்த பகுதி்களில ம்லக்குவர் 
(Lacquer) பூசப்படுகி்றது. இ்தனால, அச்சுப் 
பமசயானது, வடிவமமப்பு பகுதி்களில 
மடடுமம மாற்றப்படுகி்றது. நி்றங்களின 
எணணிக்ம்கயின அடிப்பமடயில, ப்ல 
திமர்கள் ஒரு வடிவமமப்மப நிம்றவு 
பசயய பயனபடுத்தப்படுகி்றது. இரணடாவது 
திமரமய மவப்ப்தறகு முனபு, அச்சிடப்படட 
பகுதியானது உ்லர மவக்்க மவணடும். 
திமர்கமை ஒழுங்கா்க மவப்ப்தன மூ்லம் 
முழுமமயான வடிவமமப்மபப் பப்ற்லாம். 

படம்  3.121 அச்சிடும் பசை

்கவனிப்பு இருக்்க மவணடும். ஸ்படனசிலின 
முன பக்்கததில சாயமானது இல்லாமல 
இருக்்க மவணடும். வடிவமமப்பில, ஒரு 
நி்றம் ்காயந்்தவுடன, மற்ற நி்றங்கமை 
பயனபடுத்த்லாம். இந்்த மும்றயானது 
சீரான வடிவமமப்பு்களுக்கும், பபரிய 
இமடபவளியுள்ை வடிவமமப்பு்களுக்கும் 
ஏற்றது. 

படம்  3.9 ஸரடன்சில் ரேட்டி எடுததல் 

படம்  3.10 ஸரடன்சில் அச்சுகள் 

படம்  3.11 ஸரடன்சில் அச்சிடபபட்ட சப       
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அச்சுப் பமசமய ரப்பர் முமனயுடன 
கூடிய ்கருவி (squeeze) யின மூ்லம் 
திமரயிலிருந்து துணிக்கு பிழியப்படுகி்றது. 
இந்்த ்கருவியானது, திமரயில சமமா்க 
சாயதம்த பரப்ப பயனபடுகி்றது. இது 
திமர முழுவதும் ந்கர்த்தப்படடு, திமரயில 
உள்ை துமை்களின மூ்லம் அச்சிடும் 
பமசமய துணிக்கு மாற்றப்படுகி்றது. இது 
துணியில ப்தளிவான படதம்த ஏறபடுத்த 
உ்தவுகி்றது. ஒரு வடிவமமப்பில உள்ை 
ஒவபவாரு நி்றததிறகும் ஒவபவாரு திமர 
்தயாரிக்்கப்படுகி்றது. ஸ்கீரின பிரிணடில 
சம்தைமான ஸ்க்ரீன ப்ரிணடிங (Flat 
Screen Printing) மறறும் மராடடரி ஸ்கிரீன 
பிரிணடிங என இருவம்கயான அச்சிடும் 
மும்ற்கள் உள்ைன. 

திசரயின் (ஸகீரின்) மூலம் 
அச்சிடும் முச்றயோ்னது முதலில் 
எபநபோது பயன்படுததபபட்டது ?

இது மு்தன மு்தலில சீனாவில சாஙக் மரபு வழி 
வம்சததில (Song dynasty) 960 – 1279 கி.பி. 
யில ்காைப்படடது. மமலும், இது ெப்பான, 
மமறகு ஐமராப்பா, ஆசியா மபான்ற பலமவறு 
ஆசிய நாடு்கைால 18-ஆம் நூற்றாணடு 
வமர பயனபடுத்தப்படடது. இந்்த பாரம்பரிய 
மும்றயானது, திமர அச்சிடு்தல அல்லது 
படடுததிமர அச்சிடு்தல என அமைக்்கப்படுகி்றது. 
ஏபனனில, இந்்த ப்தாழிலநுடபததில படடு 
பயனபடுத்தப்படடது. மமலும் இது பசரிகிராஃபி  
அல்லது பசரிகிராஃப்  அச்சிடு்தல எனப்படுகி்றது. 

படம்  3.13 ஸகுவிஜி 

படம்  3.14 துணிசய அச்சிடுதல் 

படம்  3.15 ஸகீரின் பிரிண்ட் ரையயபபட்ட துணி  

திமரயில ம்தமவயான வடிவம் 
ஓவியமா்க உருவாக்்கப்படுகி்றது அல்லது 
ஓவியமற்ற பகுதி்கமை அச்சுப்பமச 
ப்காணடு வணைம் ஊடுருவா்காமல 
்தடுக்்கப்படுகி்றது. அச்சிடப்படட பகுதி்களில 
மடடுமம வணைங்கள் திமர்கமைக் 
்கடந்து ஒரு அச்சிடப்படட உருவ மாதிரிமய 
உருவாக்குகி்றது. அச்சிடப்படமவணடிய 
துணியின மீது திமரமய மவதது, 
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வடிவமமப்பின ஒவபவாரு நி்றததிறகும் 
இந்்த பசயலமும்ற மீணடும் மீணடும் 
பசயயப்படுகி்றது. இ்தறகு அதி்க  
மநரம் ம்தமவப்படுகி்றது. நீைம் 
கும்றவான துணி்களுக்கு மடடுமம 
இம்மும்ற ஏற்றது.

தோனியஙகி ைமத்ள திசர அச்சிடுதல்
இந்்த பசயல மும்றயானது, ்தானா்கவும், 
மவ்கமா்கவும் நமடபபறுகி்றது. இஙம்க 
துணியானது, அ்க்லமான இரப்பரால ஆன 
பபலடடின மமல ந்கருகி்றது. திமர்கள், 
பபலடடிறகு மமம்ல மவக்்கப்படடிருக்கும். 
துணி ந்கரும் மபாது, திமரயானது 
்தானா்கமவ துணியின மீது மவக்்கப்படடு 
்தானா்கமவ  ்கடடுப்படுத்தப்படும். 
இரப்பர் முமனயுடன கூடிய ்கருவியின 
உ்தவியால, பபாருத்தமான நி்றம் 
அச்சிடப்படுகி்றது. பினனர், உ்லர் அடுப்பில 
்காய மவக்்கப்படுகி்றது. 

�ன்சமகள் 
●	 ஒமர பசயலமும்றயில இருபது 

நி்றங்கள் வமர அச்சிட்லாம். 
●	 அதி்க அைவில அச்சிட்லாம்.
●	 சீரான மறறும் பிர்காசமான வணை 

மாதிரி்கமை ்தயாரிக்்க்லாம். 
●	 சதுரம், வடடம் மறறும் நீள்வடடம் 

மபான்ற வடிவமமப்பு்கமை 
உருவாக்்க்லாம். 

குச்ற 
●	 அதி்க பச்லவு. 

நரோட்டரி ஸகிரீன் பிரிண்டிங 
இந்்த மும்றயானது, இயந்திரதம்தப் 
பயனபடுததி பசயயப்படுகி்றது. மராடடரி 
ஸ்கிரீன உருமை்களுக்கு கீமையுள்ை 
அ்கன்ற ரப்பர் பபலடடின மமல 

�ன்சமகள்  
●	 துணி முழுவதும் ஒமர மநரததில 

அச்சிடப்படுகி்றது. இந்்த 
பசயலமும்றயானது பிைாக் 
அச்சிடு்தம்ல விட மவ்கமா்க 
நமடபபறுகி்றது.

●	 திமர்கமை பாது்காதது நீணட 
்கா்லததிறகு பயனபடுத்த்லாம்.  

குச்றகள் 
●	 திமர ்தயாரித்தம்ல, அதி்க மநரம் 

எடுததுக்ப்காள்ளும்.
●	 திமர பாது்காப்பிறகு கூடு்தல ்கவனிப்பு 

ம்தமவ. 
●	 ஒரு சிறிய பழுது திமரயில ஏறபடடாலும், 

முழு அச்சிடு்தம்லயும் பாதிக்கும்.
●	 சம்தைமான (Flat) திமர அச்சிடு்தல 

அல்லது ம்க்கைால திமர அச்சிடு்தல  :

இது ம்க்கைால பசயயப்படுகி்றது. 
வடிவமமப்பானது, சீரான சம்தைமான 
திமரயில ந்கல எடுக்்கப்படுகி்றது. மமலும் 
ஒவபவாரு வணைமும் அச்சிடப்பட 
மவணடும். ்லாக்குவர் அல்லது பி்ற 
ஊடுருவ இய்லா்த பபாருைால திமரயில 
வடிவமமப்மபத ்தவிர மற்ற இடங்களில, 
பூசப்படுகி்றது. ஒவபவாரு திமரயும் 
மரம் அல்லது உம்லா்கத்தால ஆன 
சடடததுடன பபாருத்தப்படடிருக்கும். 
அச்சிடப்படமவணடிய துணியானது, ஒரு 
நீணட மமமசயில பரப்பப்படும். துணி 
மீது, திமர மவக்்கப்படடு அ்தன மமல 
அச்சிடும் பமசயானது ஊற்றப்படுகி்றது. 
இது ரப்பர் முமனயுடன கூடிய ்கருவியின 
உ்தவியால திமரயில உரு வடிவம் 
உள்ை பகுதி்களில அச்சிடப்படுகி்றது. 
பினனர் திமரயானது, துணியின 
அடுத்த பகுதிக்கு ந்கர்த்தப்படுகி்றது. இந்்த 
பசயலமும்றயானது, முழு துணிக்கு 
ப்தாடர்ச்சியா்க பசயயப்படுகி்றது. 
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துணிக்கு எவவி்த மச்தமில்லாமல 
மாற்றப்படுகி்றது. இந்்த மும்றயானது 
மி்கவும் பயனுள்ை மறறும் எளி்தான மும்ற 
ஆகும். உ்லர் பவப்ப பரிமாற்றம் மறறும் 
ஈர பவப்ப பரிமாற்றம் மூ்லம் ஆவியாக்்கல 
பசயயப்படுகி்றது. 

டிஸ்பர்ஸ் (disperse) சாயங்கள் 
மடடுமம மநரடியா்க ஆவியாக்்கப்படடு 
பவப்ப பரிமாற்ற அச்சிடு்தலுக்கு 
பயனபடுத்தப்படுகி்றது. எனமவ, பரிமாற்ற 
அச்சிடும் மும்றயானது, டிஸ்பர்ஸ் 
சாயததுடன பபாருந்்தக்கூடிய துணி்களுக்கு 
ஏற்ற்தாகும். பாலியஸ்டர் (Polyester), 
மந்லான மறறும் அக்ரிலிக் மபான்றமவ்கள் 
இம்மும்ற மூ்லம் அச்சிட்லாம். அச்சிடப்பட 
மவணடிய துணியானது, பவப்ப பரிமாற்ற 
அச்சிடும் இயந்திரததின வழியா்க 
ந்கர்த்தப்படுகி்றது. இது ்காகி்தம் மறறும் 
துணிமய ஒன்றா்க இமைக்கி்றது. இது 
சுமார் 204°C ன அதி்க பவப்பதம்த ப்காணடு 
அச்சிடப்படுகி்றது. உயர் பவப்பநிம்லயில, 
அச்சிடப்படட ்காகி்தததில உள்ை சாயமானது 
ஆவியாக்்கப்படடு பினனர் துணிக்கு 
மாற்றப்படுகி்றது.

படம்  3.16 டிரோன்ஸபர் அச்சிடுதல் 

�ன்சமகள்
●	 உறபததி பச்லவு கும்றவா்க உள்ைது. 

ஏபனனில, அச்சிடட பின பசயய 
மவணடிய மும்ற்கள் ம்தமவயிலம்ல. 

●	 ்காகி்தததில உள்ை உருவ 
வடிவமானது முழுவதுமா்க துணிக்கு 

அச்சிடப்படமவணடிய துணியானது 
ந்கர்கி்றது. இது திமர அச்சிடு்தலில, 
மவ்கமான பசயலமும்ற ஆகும். இதில 
3500 ப்கெம் நீைமுள்ை துணிமய ஒரு 
மணி மநரததில அச்சிட்லாம். ஒவபவாரு 
மராடடரி திமரயுடன ரப்பர் முமனயுடன 
கூடிய ்கருவியானது பமசமய திமரயின 
வழியா்க துணி மீது ஓடடச் பசயகி்றது. 
பினனர், இந்்த துணியானது வணைதம்த 
நிம்ல நிறுத்த பவப்ப உ்லர் அடுப்பில 
பசலுத்தப்படுகி்றது. பினனர் ச்லமவ 
பசயயப்படுகி்றது.

�ன்சமகள்
●	 மவ்கமான அச்சிடும் மும்ற.
●	 மராடடரி உம்லா்க திமரயானது 

்கனர்க பசம்பு உருமை்கள் மபானறு 
இல்லாமல எமட கும்றவு; அ்தனால 
விம்ல கும்றவு ஏறப்படும். 

●	 ப்தாடர்ச்சியா்க  பயனபடுத்த்லாம்.
●	 அதி்க அைவு துணி்கமை அச்சிட்லாம்.  

3.5.5    (டிரோன்ஸபர் பிரிண்டிங)  
பரிமோற்ற அச்சிடுதல்  :

பரிமாற்ற அச்சிடு்தல எனபது 
வடிவமமப்மப ஒரு மமறபரப்பில 
இருந்து மறப்றானறிறகு மாறறுவம்த 
ஆகும். இம்மும்றயில பவப்பத்தால 
இைகும் ்தனமமயுள்ை  பாரஃபின (அ) 
ப்தர்மமாபிைாஸ்டிக் மபான்றவறம்ற 
அடித்தைமா்கக் ப்காணட நி்றமி்கைால 
உருவான வடிவமமப்பானது பவப்பம் 
மறறும் அழுத்தததின மூ்லம் துணியின 
மமறபரப்பிறகு மாற்றப்படுகி்றது. 
இம்மும்றயில அச்சிடப்படட துணியானது 
விமரப்பாகி்றது மறறும் இது ச்லமவ 
மறறும் ஒளியினால நி்றதம்த 
இைக்கி்றது. வடிவமமப்பில உள்ை 
நி்றமி்கமை ஆவியாக்குவதினால இந்்த 
வடிவமமப்பானது ்காகி்தததிலிருந்து 
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டிமெனடிங (Tjanting) எனபது 
உருக்கிய பமழும்க துணி மீது வமரயப் 
பயனபடுத்தப்படும் ஒரு கூர்மமயான 
்கருவி ஆகும். டிமெப் (Tjap) எனபது சீரான 
பசப்பு ்கம்பி்கைால வடிவமமக்்கப்படட அச்சு 
மாதிரி ஆகும். திரவ பமழு்கானது டிமெப் 
(tjap) உ்தவியுடன அழுத்தப்படடு, துணியில 
பயனபடுத்தப்படுகி்றது. துணி்களின 
இருபு்றமும் பமழுகு பயனபடுத்தப்பட 
மவணடும். பமழுகு பயனபாடடிறகு பி்றகு, 
துணிமய விரும்பிய நி்றததிறகு ஏறப 
சாயமிட மவணடும். பமழுகில்லா பகுதி்களில 
மடடுமம சாயமானது உறிஞ்சப்படுகி்றது. 
சாயம் உறிஞ்சப்படட பி்றகு, துணியானது 
உ்லர மவக்்கப்படுகி்றது. பினனர், பமழும்க 
நீக்குவ்தறகு துணியானது ப்காதிக்்க 
மவக்்கப்படடு பின அ்லசப்படுகி்றது. இந்்த 
மும்ற பசயவ்தறகு மநரம் அதி்கமாகும். 

படம்  3.17 பட்டிக பிரிண்டிங ரையய 
பயன்படுததபபடும் ஆணியோல் ரையயபபட  

அச்சு ரமழுகில் இருககி்றது 

�ன்சம 
●	 துணிக்கு ்கம்ல நுடபதம்த அளிக்கி்றது. 

குச்றகள் 
●	 அதி்க உமைப்பு ம்தமவப்படும் மறறும் 

அதி்க மநரதம்த எடுததுக் ப்காள்ளும் 
பசயலமும்ற ஆகும்.

மாற்றப்படுவ்தால, நி்றமி்கள் 
வீைாக்்கப்படுவதிலம்ல. 

●	 சி்றந்்த, பமலலிய ம்காடு மறறும் ஏற்ற 
நி்றதம்த பப்ற முடியும். 

●	 ப்ல நி்றங்கமை ப்காணட 
வடிவமமப்மப பப்ற முடியும். 

●	 பநய்த மறறும் பிமைக்்கப்படட 
துணி்கள் மீது சி்றப்பான மறறும் 
ஒளிமிக்்க வடிவமமப்மப பப்ற முடியும். 

●	 இம்மும்ற எளிமமயானது மறறும் 
தி்றமமயான ப்தாழி்லாைர்்கள் 
ம்தமவப்படுவதிலம்ல. 

●	 உயர்்தரமான அச்சிடட துணி்கமை 
பப்ற முடியும்.

●	 கும்றந்்த மநரம் ம்தமவப்படுகி்றது.
●	 சுறறுசூைலுக்கு தீஙகு விமைவிக்்கா்த  

பசயலமும்றயாகும். 
●	 சிறிய பசயலமும்ற சிக்்கனமானது. 

குச்றகள் 
●	 சி்ல சாயங்கள் மடடுமம இம்மும்றக்கு 

பயனபடுத்த முடியும்.
●	 ச்லமவ மறறும் ஒளியால நி்றம் 

பாதிக்்கப்படுகி்றது.
●	 அமனதது வம்கயான துணி்களுக்கும் 

பபாருந்துவதிலம்ல. 

3.5.6    பட்டிக பிரிண்டிங  
(பட்டிக அச்சிடுதல்)  :

படடிக் பிரிணடிங ம்க்கைால அச்சிடும் 
மும்ற ஆகும். இது பரசிஸ்ட அச்சிடும் 
மும்றயில ஒரு வம்க ஆகும். இம்மும்றயில, 
வடிவமமப்பானது பமழுகின மூ்லம் 
வமரயப்படுகி்றது. பமழுகில்லா பகுதி்களில 
சாயமிட, துணியானது சாயக் ்க்லனில 
அமிழ்தது மவக்்கப்படுகி்றது. பமழு்கானது, 
தூரிம்க, டிமெப் (tjap) மறறும் டிமெனடிங 
(tjanting) மபான்றவறம்ற ப்காணடு 
துணி்களில வமரயப்படுகி்றது.
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படுகின்றன. அச்சிடப்படா்த பகுதி்களில 
சாயம் ஒடடுவம்த ்தவிர்ப்ப்தறகு இது 
முக்கியமான பசயல ஆகும். இது 
வடிவமமப்பு பகுதி்களிலிருந்து மற்ற 
பகுதி்களுக்கு சாயம் ஒடடுவம்த ்தடுக்கி்றது. 
உ்லர்தது்தம்ல ப்தாடர்ந்து நீராவியில மவ்க 
மவப்ப்தன மூ்லம் அச்சு பமசயிலிருக்கும் 
நி்றமி்கள் துணி்களுக்கு மாற்றப்படுகி்றது.  

3.6.1 ஸடீமிங (நீரோவியில் நேக 
சேததல்)  :

ஏஜிங (Ageing) அல்லது ஸ்டீமிங 
(Steaming) பசயலபாடடில, துணி்களின 
மமறபரப்பில உள்ை சாயங்கள் மறறும் 
இரசாயனங்கள் துணிக்குள் பசலகி்றது. 
உ்லர்ந்்த அச்சிடப்படட துணியில நி்றமி்கள் 
அல்லது சாயங்கள், ஸ்டார்ச், பிசின 
மபான்ற அடர்ததியாக்கி்கள், அச்சிடல 
துமைப்பபாருள்்கள் மபான்றமவ 
அ்தன மமறபரப்பில இருக்கும். ஸ்டீமிங 
சாயங்கள் அல்லது நி்றமி்கள் துணி்களில 
உறிஞ்சுவம்த அதி்கப்படுததுகி்றது. 
ஸ்டீமிங அல்லது ஏஜிங பசயலமும்றயில, 
பவவமவறு ்கா்ல இமடபவளி்களில 
வளிமணட்ல அல்லது உயர் அழுத்தததில 
உ்லர்ந்்த அச்சிடப்படட துணியானது 
நீராவியில உடபடுத்தப்படுகி்றது. ஸ்டீமிங 
ப்தாடர்ச்சியா்க அல்லது ப்தாகுதி 
வாரியா்க பசயயப்படுகி்றது. அச்சிடப்படட 
துணியானது, நீராவி அம்றக்குள் 
நுமையும் மபாது, அச்சிடப்படட துணியில 
உள்ை அடர்ததியாக்கி்கள் நீராவியினால 
உருவாகும் நீர் மூ்லக்கூறு்கமை 
உறிஞ்சுகி்றது. அடர்ததியாக்கி்கைால 
உறிஞ்சப்படும் நீரானது, சாயங்கள் அல்லது 
நி்றமி்கமைக் ்கமரதது விடுகி்றது. மமலும் 
இது துணி்களிலுள்ை அடர்ததியாக்கி்களில 
நி்றமி உறிஞ்சு்தல விகி்ததம்த 
அதி்கரிக்கி்றது. ஸ்டீமிங முடிந்்தவுடன 
துணியானது விமரவில  உ்லர மவக்்க 
மவணடும். 

●	 சாயமானது, பமழுகு உரு்கத 
ம்தமவப்படும் பவப்பநிம்லமய 
விட கும்றவான பவப்பநிம்லயில 
பயனபடுத்தப்பட மவணடும்.

படம்  3.18 பட்டிக பிரிண்டிங ரையயபபட்ட துணி  
3.5.7    புசகபபட அச்சிடுதல் (நபோட்நடோ 

பிரிண்டிங)  :
இவவம்கயில, துணியில ஒளியால 
பாதிப்பமடயக்கூடிய ஒரு இரசாயனம் 
பூசப்படுகி்றது பின பும்கப்படங்கள் துணியின 
மீது அச்சிடப்படுகி்றது. இ்தன முடிவு்கள் 
்காகி்தததில பும்கப்படதம்த அச்சிடுவம்தப் 
மபா்லமவ உள்ைது. இது மநரடி அச்சிடும் 
மும்றயின ஒரு வம்கயாகும். 

படம்   3.19 புசகபபட அச்சிடுதல் 
(நபோட்நடோ பிரிண்டிங)  

3.6  துணிகளில் அச்சிடபபட்ட பி்றகு 
ரையய நேண்டிய ரையல்முச்றகள்  

அச்சிடப்படட பி்றகு, அச்சிடப்படட 
வடிவமமப்மப ்தக்்க மவததுக் 
ப்காள்வ்தற்கா்க துணி்கள் உ்லர்த்தப் 
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மீது அச்சிடப்படுகி்றது. பரசிஸ்ட அச்சிடும் 
மும்றயில, பவளுக்்கப்படட துணி மீது, 
பமழுகு, அரிசி விழுது, ஒரு வம்க ்களிமண 
(China Clay) மறறும் அமி்லம், ்காரம் மறறும் 
உப்பு்கள் மபான்ற இரசாயனங்களின மூ்லம் 
அச்சிடப்படுகி்றது. பிைாக், ஸ்கிரீன (திமர), 
ஸ்படனசில, பரிமாற்றப்படட (டிரானஸ்பர்), 
படடிக் (பும்கப்படம்) மபாடமடா பிரிணடிங 
மபான்ற பவவமவறு வம்கயான அச்சிடும் 
மும்ற்கள் உள்ைது. பிைாக் பிரிணடிங 
பைங்கா்ல அச்சிடு்தல மும்ற ஆகும். 
இந்்த மும்றயில மர பிைாக்கு்கள் மூ்லம் 
பைங்கா்லததில அச்சிடப்படடது. மரா்லர் 
பிரிணடிங இயந்திரததினால அச்சிடும் மும்ற 
ஆகும். இதில 4000 ப்கெம் (Yard) நீைமுள்ை 
துணிமய ஒரு மணி மநரததில அச்சிட 
முடியும். ஸ்படனசில அச்சிடும் மும்றயில, 
உருவ வடிவமமப்பானது மு்தலில 
அடமட, மரம், உம்லா்கம் (அ) பிைாஸ்டிக் 
்தாள்்களில மார்க்்கர் (குறியீடு ்கருவி) 
மபனாக்்கள் அல்லது பபனசிலின மூ்லம் 
வமரயப்படுகி்றது. டிரானஸ்வர் (பரிமாற்ற) 
அச்சிடும் மும்றயில, வடிவமமப்பானது, 
ஒரு மமறபரப்பில இருந்து மறப்றானறிறகு 
மாற்றப்படுகி்றது. படடிக் பிரிணடிங மும்ற 
ம்க்கைால அச்சிடப்படும் மும்றயாகும். 
இம்மும்றயில, பமழுகின மூ்லம் 
வடிவமமப்பானது உருவாக்்கப்படுகி்றது. 
மபாடமடா பிரிணடிங மும்றயில, துணியில 
ஒளியால பாதிப்பமடயக்கூடிய இரசாயனம் 
பூசப்படுகி்றது. பி்றகு பும்கப்படங்கள் மூ்லம் 
துணி மீது அச்சிடப்படடு வடிவமமப்பு 
உருவாக்்கப்படுகி்றது. அச்சிடப்படட 
துணி்கள் உ்லர்தது்தல, ஸ்டீமிங 
(நீராவியில மவ்கமவத்தல) மறறும் 
ச்லமவ பசய்தல மபான்ற மும்ற்களுக்கு 
உடபடுத்தப்படுகி்றது. இந்்த மும்ற்கள், 
சாயம் ஓடடுவம்த மமம்படுத்தவும் ஒடடா்த 
சாயம் மறறும் இரசாயனங்கமை நீக்்கவும் 
பயனபடுத்தப்படுகி்றது. 

3.6.2   ைலசே ரையதல் 
ஸ்டீமிங பசயயப்படட  அச்சிடப்படட 
துணியானது, வடியபபற்ற 
அடர்ததியாக்கி்கள் மறறும் சி்ல அச்சிடும் 
துமைப் பபாருள்்கமை ப்காணடிருக்கி்றது. 
்தற்காலி்கமா்க அடர்ததியாக்கி்கள் 
பயனபடுத்தப்படடிருந்்தால, அமவ்கள் 
ச்லமவ மூ்லம் நீக்்கப்படுகி்றது. 
குளிர்ந்்த நீமர பயனபடுததி ச்லமவ 
பசயயப்படுகி்றது. துணி்களில இருந்து 
சாயம் ்கசிவம்த ்தடுக்்க நடுநிம்ல (neutral) 
மசாப்பு்கள் பயனபடுத்தப்படுகி்றது. அச்சுப் 
பமச இரசாயனங்கள் மறறும் ஒடடா்த 
சாய மூ்லக்கூறு்கள் அ்லசு்தலினால 
நீக்்கப்படுகி்றது. வாட சாயங்கள் அச்சிடப்படட 
துணிக்கு, அ்லசு்தம்ல (Soaping) ப்தாடர்ந்து 
ஆக்சிெமனற்றம் பசயயப்படுகி்றது. 

�ன்சமகள் 
●	 சி்றந்்த அச்சு அல்லது வடிவமமப்பு 

துணி்களில பப்ற்லாம்.
●	 வணை இைப்மப ்தடுக்கி்றது. 
●	 வடிவமமப்பு எலம்லக்கு அப்பால 

வணைம் பரவுவம்த ்தடுக்கி்றது.

குச்றகள்  
●	 விம்லயுயர்ந்்த பசயலமும்ற, ஏபனனில 

ஸ்டீமிங பசயலிறகு அதி்க இடம் 
ம்தமவப்படுகி்றது. 

●	 மினசார ்தமட ்காரைங்கைால, 
அச்சிடப்படட துணிக்கு பாதிப்பு ஏறபட 
வாயப்புள்ைது. 

3.7 போடச் சுருககம் 
அச்சிடு்தல துணியின மீது பசயயப்படும் 
ஒரு அைகியல மமம்பாடு ஆகும். மநரடி, 
பவளிமயற்றம், (டிஸ்சார்ஜ்), மறறும் 
பரசிஸ்ட மபான்ற பலமவறு வம்கயான 
அச்சிடும் மும்ற்கள் உள்ைன. மநரடி 
அச்சிடும் மும்றயில, துணியின மீது 
மநரடியா்க அச்சிடப்படுகி்றது. டிஸ்சார்ஜ் 
அச்சிடும் மும்றயில, சாயமிடப்படட துணி 
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நிச்னவில் ரகோள்க

●	 ெவுளி அச்சிடு்தல எனபது குறிப்பிடட பகுதியில சாயமிடு்தல எனறு அமைக்்கப்படுகி்றது. 
சாயங்கள் பமச வடிவததில துணி மீது ம்தமவயான வடிவமமப்புக்கு ஏற்றவாறு 
அச்சிடப்படுகி்றது. 

●	 மநரடி, டிஸ்சார்ஜ் மறறும் பரசிஸ்ட மபான்ற பலமவறு வம்கயான அச்சிடும் மும்ற்கள் 
உள்ைன. 

●	 மநரடி அச்சிடு்தலில, அச்சுப் பமசயானது மநரடியா்க துணி மீது அச்சிடப்படுகி்றது.  
●	 டிஸ்சார்ஜ் அச்சிடு்தலில துணியானது மு்தலில சாயமிடப்படுகி்றது. பினனர் குறிப்பிடட 

வடிவமமப்பிலுள்ை நி்றமானது நீக்்கப்படுகி்றது. அம்த சமயததில, பரசிஸ்ட அச்சிடு்தலில, 
பரசிஸ்ட பமச மு்தலில துணி மீது அச்சிடப்படுகி்றது. பினனர் துணி சாயமிடப்படுகி்றது.

●	 பிைாக் பிரிணடிங மும்றயில, மர பிைாக்கு்கள் அச்சிட பயனபடுத்தப்படுகி்றது. 
●	 மரா்லர் பிரிணடிங மும்றயில, பசதுக்்கப்படட பசம்பு உருமை்கள் பயனபடுத்தப்படுகி்றது.
●	 டிரானஸ்பர் பிரிணடிங (பரிமாற்ற அச்சிடு்தல) மும்றயில, வடிவமமப்பானது 

்காகி்தததிலிருந்து துணிக்கு மாற்றப்படுகி்றது. 
●	 ஸ்டீமிங (நீராவியில மவ்கமவத்தல) துணியின மீது நிரந்்தரமா்க சாயம் ஒடட 

பயனபடுத்தப்படுகி்றது.

ஆசிரியரின் ரையல்போடு
●	 பவவமவறு அச்சிடும் மும்ற்கமை பறறி விைக்கு்தல. 
●	 அச்சிடும் இடததிறகு அமைததுச் பசல்ல ஏறபாடு பசய்தல.

மோணேர்களின் ரையல்போடு
●	 ஏம்தனும் அச்சிடும் மும்றமயப் பயனபடுததி, ஒரு துணிமய அச்சிடு்தல. 
●	 மர பிைாக்கு்கமை ்தயாரிக்்க பசய்தல. 

இசணய த்ள முகேரி

https://youtube/iQBtuDAY5WQ ெவுளி அச்சிடு்தலிற்கான அறிமு்கம். 
https://youtube/spbyJdqOIZw அச்சிடும் மும்ற்கள்
https://youtube/2PO3AEpGLOE அச்சிடும் பாணி்கள் (ஸ்மடல) 

  
Thickeners
அடர்ததியாக்கி்கள்

Thickeners are substances that improve the viscosity and consistency of 
the printing paste.
அச்சிடும் பமசயின குமைம நிம்ல மறறும் நிம்லத்தனமமமய 
மமம்படுததும் பபாருள்்கள்.  

போடம் 03 அச்சிடல் 56

XII TDD_Tamil version CHAPTER 03.indd   56 01/12/2022   2:31:07 PM



Steaming
நீராவியில  
மவ்கமவத்தல

It is a process done after printing to enhance dye penetration and 
fixation. 
அச்சிடப்படட பி்றகு, சாயம் ஊடுருவு்தல மறறும் ஒடடு்தம்ல மமம்படுத்த 
பசயயப்படும் பசயல மும்ற 

Sublimation
ப்தங்கமா்தல  

It is the direct transition of solids to gaseous state without intermediate 
liquid state.
திடப்பபாருளிலிருந்து திரவ நிம்லக்கு மா்றாமல மநரடியா்க 
திடப்பபாருளிலிருந்து வாயு நிம்லக்கு மநரடியா்க மாற்றப்படு்தல 

Engraving
பசதுக்கு்தல

Engraving is the carving of designs onto copper rollers.
பசம்பு உருமையில, வடிவமமப்பு்கள் பசதுக்கு்தல. 

Squeegee
ஸ்கூவ ஜி

It is a printing tool with wooden handle and flat, smooth rubber blade that 
spreads the print paste evenly across the stencil or screen.
ஸ்படனசில (அ) திமரயில அச்சுப்பமசயானது சீரா்க பரவ 
பயனபடுத்தப்படும் பமனமமயான, சம்தைமான ரப்பர் பிமைட மறறும் 
மரத்தா்லான ம்கப்பிடியுடன கூடிய அச்சிடுவ்தற்கான ்கருவி ஆகும். 

Tjap
டிமெபி

Design or pattern made of fine copper strips.
சீரான பசப்பு படமட்கமைக் ப்காணடு பசயயப்படும் வடிவமமப்பு 
அல்லது உருவமாதிரி.

Tjanting 
டியாணடிங 

Used to draw pattern on the fabric with melted wax 
உருகிய பமழுகின மூ்லம் துணி மீது வடிவதம்த வமரய 
பயனபடுத்தப்படுகி்றது. 

வி்னோககள்
பகுதி – அ 
 I.   ைரியோ்ன விசடசயத 

நதர்்நரதடுதது எழுதுக
1. ெவுளி அச்சிடு்தல __________ 

எனறு வமரயறுக்்கப்படுகி்றது. 
 (அ) பாதி சாயமிடு்தல
 ஆ)  குறிப்பிடட சாயமிடு்தல 
 இ)  முழு சாயமிடு்தல
  ஈ)  பகுதி சாயமிடு்தல  
2. _____________ பாணியில 

சாயமிடப்படட துணி மீது 
அச்சிடப்படுகி்றது. 

 அ)  மநரடி
 ஆ)  பரசிஸ்ட
 இ)  டிஸ்சார்ஜ் 
 ஈ)  படடிக் 

3. டிரானஸ்பர் அச்சிடு்தலுக்கு ஏற்ற 
சாயம் ________________

 அ)  மநரடிச்சாயம்
  ஆ)  விமன புரியும் சாயங்கள்  
 இ)  டிஸ்பர்ஸ் சாயம்  
 ஈ)   வாட சாயம் 
4. _____________ பிரிணடிங 

மும்றயில, ஒரு மமறபரப்பில  
உள்ை வடிவமமப்பானது 
மறப்றாரு துணியில மமறபரப்பிறகு 
பரிமாற்றப்படுகி்றது. 

 அ)  படடிக்
 ஆ)  திமர (ஸ்கிரீன)
 இ)  மராடடரி  
 ஈ)  டிரானஸ்ஃபர் 
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5. அச்சிடப்படட பி்றகு, பசயயப்பட மவணடிய பசயலமும்ற ___________ ஆகும். 
 அ)  ்தக்்க மவததுக் ப்காள்ளு்தல        
 ஆ)  பரசிஸ்ட
 இ)  டிஸ்பர்ஸ்  
 ஈ)  ச்லமவ பசய்தல 

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று ேரிகளில் விசடயளிககவும்  

1. அச்சிடு்தல – வமரயறு.
2. மவறுபடுதது்க – டிஸ்சார்ஜ் பிரிணடிங மறறும் பரசிஸ்ட பிரிணடிங. 
3. அச்சுப் பமசயில உள்ை மூ்லப் பபாருள்்கள் எனன ?”
4. அடர்ததியாக்கி்களின முக்தியததுவதம்த குறிப்பிடவும்.
5. அச்சிடு்தல, அச்சிடட பி்றகு பசயயும் சிகிச்மச மும்ற்களின முக்கியததுவதம்த எழுது்க. 

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பததிய்ளவில் விசடயளிககவும்  

1. பிைாக் அச்சிடு்தலின நனமம, தீமம்கமை எழுது்க.
2. பலமவறு அச்சிடும் பாணிமய விைக்கு்க. 
3. ஸ்படனசில அச்சிடும் மும்றமயப் பறறி குறிப்பபழுது்க. 
4. டிரானஸ்பர் அச்சிடு்தலில உள்ை பசயலமும்ற்கமை விைக்கு்க. 
5. அச்சிடப்படட துணிக்கு பசயயப்படும் சிகிச்மச மும்ற்கை விைக்கு்க.

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அ்ளவில் விசடயளிககவும்

1. மரா்லர் பிரிணடிங பசயலபாடமட படததுடன விைக்கு்க. 
2. சம்தை திமர அச்சிடு்தல மறறும் மராடடரி ஸ்கிரீன பிரிணடிங பறறி விவரிக்்க.
3. படடிக் பிரிணடிங – விவரிக்்க. 

பகுதி ‘அ’ விறகோ்ன விசடகள்:
1.   (ஆ) 2.  (இ ) 3.  (இ) 4.  (ஈ)  5.  (அ)
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Finishing
CHAPTER

1

4.2 �குடும்ப�உடைகளின்�
முக்கியத்துவம��

குடும்ப வரவு செலவு திட்டத்தில் உட்டகள் 
முக்கியமான ்பங்கு வகிக்கின்றன. ஆட்ட 
என்பது ஒரு முக்கிய வடக செலவினமாக 
மடடுமில்லாமல், தனிப்பட்ட மகிழ்ச்சிடயயும, 
ெமூகத்தில் அட்டயாளத்டதயும, 
தருவதற்கு முக்கிய ்பங்கு வகிக்கி்றது.

அதிக்படெ திருபதி அட்டவதற்கு, 
நல்ல ஆட்ட நட்டமுட்றகடள 
்பழக்கப்படுத்த வவண்டும. நல்ல 
ஆட்டகடள அணிய ஆட்டகடள 
்பகுதி வாரியாக வதர்நசதடுப்பது ்பற்றிய 
அறிவு, ்பல்வவறு ெ்நதரப்பங்களில் 
ச்பாரு்நதக்கூடிய ஆட்டகள் 
வ்பான்றவற்ட்ற உள்ள்டக்கியது. 
இது முட்றயான ஆட்ட அலங்கார 
்பழக்கத்திற்கு உதவுகி்றது. 

இனட்றய உலகில் ஆட்டகடள 
வதரவு செயதல் எளிதானது அல்ல. 
ஆட்ட வதரவு, உ்டலியியல், உளவியல், 
ெமூகவியல் மற்றும ச்பாருளாதார 
காரணிகளால் ்பாதிக்கப்படுகி்றது. 
உட்டகளின வதரவு நவநாகரிகம. 
வாழ்க்டக முட்ற, வருமானம, 
்பாலினம மற்றும வயது ஆகியவற்றின 
அடிப்பட்டயிலான தனிப்பட்ட முட்ற ஆகும. 

கற்றலின்�ந�ோக்கஙகள்
●	 ஆட்டகளுக்கான வரவு செலவு 

திட்டத்தின அடிப்பட்ட கருத்துகடள 
புரி்நது சகாள்ளுதல்.

●	 தனி ஒருவர ்பயன்படுத்தும ஆட்டகடள 
ஒழுங்குப்படுத்தும முட்றகடள ்பற்றி 
சதரி்நது சகாள்ளுதல்.

●	 ஆட்ட அலமாரி திட்டத்டதப ்பற்றிய 
அறிடவ ச்பறுதல்.

4.1 அறிமுகம����
ஆட்டகள், ஒருவரின உணரவுகடளயும, 
தங்கடளப ்பற்றியும, அவரகடளச் 
சுற்றியுள்ள உலகம ்பற்றியும 
எப்படி உணரகி்றாரகள் என்படத 
சவளிப்பட்டயாக சதரிவிக்கி்றது. 
ஒருவரின குரல் வகடகும முனவ்ப ஒரு 
ந்படரப ்பற்றித் சதா்டரபு சகாள்வதற்கான 
ஒரு ஊ்டகமாக ஆட்டகள் செயல்்படுகி்றது. 
ெரியான ஆட்டகள் ஆவராக்கியத்திற்கும, 
்பய்பக்திக்கும, சுய மரியாடதக்கும 
அவசியம. ஆளுடம, செல்வம, மதம, 
ெமூக நிடல, சதாழில் மற்றும வதசியத் 
தனடம ஆகியவற்ட்ற சவளிப்படுத்தும 
வ்பாது மனித வரலாற்றில் மக்கள் தங்கள் 
வித விதமான ஆட்டகடள சகாண்டு 
கவர்நதிழுக்கி்றாரகள். 

59
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ச்பாதுவாக, குடும்ப வாழ்க்டக 
மூனறு முக்கிய பிரிவுகளாக 
பிரிக்கப்படுகி்றது. 
●	 ஆரம்ப குடும்பம 
●	 விரிவட்ட்நத குடும்பம 
●	 ஒப்ப்நத குடும்பம 

4.4.1 தனிக்�குடும்பம��
தனிக் குடும்பம என்பது ்பாரம்பரிய 
குடும்ப அடமப்பாகும. இ்நத குடும்ப 
வடக ச்பற்வ்றாரகள் மற்றும 
குழ்நடதகடள சகாண்டுள்ளது. தனிக் 
குடும்பம ெமுதாயத்தில் உயர்நத குடும்ப 
வடககளாக ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
தனிக் குடும்பங்களில் உள்ள குழ்நடதகள் 
ச்பற்வ்றாரி்டமிரு்நது ்பலம மற்றும 
நிடலத்த தனடமடய ச்பறுகின்றாரகள். 
வமலும இ்நத குழ்நடதகளுக்கு நிதி 
சுல்பமாக கிட்டப்பதற்கு அதிக வாயபபு 
உள்ளது. இனட்றய தடலமுட்றயினர 
தனிக் குடும்பமாக வாழ்கின்றனர. 

4.4.2 ஒறட்ற�ச்பறந்றோர்�குடும்பம��
ஒற்ட்ற ச்பற்வ்றார குடும்பத்தில், ஒரு  
ச்பற்வ்றார மற்றும அவரகளின சொ்நத 
ஒனறு அல்லது அதற்கு வமற்்பட்ட 
குழ்நடதகடள சகாண்்டதாகும. 
ச்பரும்பாலும, ஒரு   ஒற்ட்ற ச்பற்வ்றார 
குடும்பத்தில், ஒரு தாய அல்லது ஒரு த்நடத 
அவரது குழ்நடதகளு்டன உள்ளனர. 
ஒற்ட்ற ச்பற்வ்றார குடும்பம, ெமூகத்தில் 
மிகபச்பரிய மாற்்றமாகும. இது குடும்ப 
அடமபபுகடள மாற்றியுள்ளது. ஒற்ட்ற 
ச்பற்வ்றார குடும்பங்கள் சநருக்கமாக 
மற்றும அவரகள் பிரச்ெடனகடள 
தீரத்தல் மற்றும வவடலகடள பிரித்துக் 
சகாள்ளுதல் வவண்டும. இ்நத வடக 
குடும்பத்தில் ச்பற்வ்றாரில் ஒருவர மடடுவம 

ஆட்ட வாங்கும வ்பாது குடும்ப ந்பரகளின 
சில குணாதிெயங்கடள ்பாரத்து வாங்க 
வவண்டும. அதுவவ செலுத்தும ்பணத்திற்கு 
முழு திருபதிடய அளிக்கும. 

4.3 ஆடைகடை�வடகப்படுத்துதல்��
தினெரி வாழ்க்டகயில் ்பயன்படுத்தப்படும 
ஆட்டகள் கீழ்க்கண்்டவாறு 
வடகப்படுத்தப்படடுள்ளது. 
●	 நிடலயானது
●	 நாகரிகமானது (மாறிக் சகாண்வ்ட 

இருக்கும ஆட்டகள்)

நிடலயான ஆட்ட வடக, ஏ்றத்தாழ 
நிர்நதரமானது மற்றும நவநாகரிகமானது. 
ஆகவவ, இது இ்டத்துக்கு இ்டம மாறு்படும. 
எடுத்துக்காட்டாக : அடிப்பட்ட உட்டகள்  
வமற்கத்திய நாடுகளில் நாகரிக 
ஆட்டகளின வமல் அதிகமாக கவனம 
உள்ளது. இது நாடடுக்கு நாடு, வநரத்திற்கு 
வநரம வவகமாகவும நவநாகரிகமாகவும 
உலகத்தின எல்லா ்பகுதிகளிலும 
மாறு்படுகி்றது. எடுத்துக்காட்டாக, விழா 
காலத்தில் அணியும ஆட்டகள்.

4.4 குடும்பஙகளின்�வடககள்��
இ்நத உலகில் ஒவசவாரு ந்பருக்கும முதல் 
சதா்டரபு அவரது குடும்பம. (ஒரு மனிதனின 
வாழ்க்டகக்கு மிகவும முக்கியமான ்பகுதி 
குடும்பம ஆகும). அவரின வாழ்க்டக 
சூழலில் ஒரு தனி ந்பரின முதல் சதா்டரபு 
அவருட்டய குடும்பத்தின வழியாக 
இருக்கி்றது. நாகரிகத்தின வளரச்சியால், 
குடும்பம ்பல்வவறு மாற்்றங்களுக்கு 
உள்ளாகி இனறு சதாழில் மயமாகவும 
மற்றும நகரமயமாகவும ஆகியுள்ளது. 
எனவவ நவீன அடமபபில் குடும்பத்தின 
அடமபட்ப ்பற்றி ஆராயவும, புரி்நது 
சகாள்வது முக்கியத்துவம வகிக்கி்றது. 
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்பணியாற்றுவார. இது வருமானம மற்றும 
அவரகளின வாயபபுகடள கடடுப்படுத்தும. 

4.4.3 விரிவோக்கப்பட்ை�(அ)�கூட்டுக்�
குடும்பம��

விரிவாக்கப்பட்ட குடும்ப அடமப்பானது, 
இரண்டு அல்லது அதற்கு வமற்்பட்ட 
வயதன ச்பற்வ்றாரு்டன சதா்டரபுட்டயது. 
இவரகள் இரத்த சதா்டரபின மூலம 
அல்லது திருமண சதா்டரபின மூலம 
ஒவர வீடடில் வாழ்கின்றனர. இ்நத 
வடக குடும்பத்தில் ்பல உ்றவினரகள் 
ஒன்றாக வாழ்கின்றனர. மற்றும 
இவரகள் குழ்நடதகடள கவனித்தல், 
வீடடு க்டடமகடள நிரவகித்தல் 
வ்பான்ற ச்பாதுவான இலக்குகடள 
வநாக்கி வவடல செயகின்றனர. கூடடுக் 
குடும்பங்களில் ச்பற்வ்றாரின உ்டன 
பி்ற்நவதாரகள், அவரகளின குழ்நடதகள், 
தாத்தா மற்றும ்பாடடிகள் ஆகிவயார 
வெர்நது வாழ்கின்றனர. இ்நத வடக குடும்ப 
அடமபபில் அதிக நிதி சிக்கல்கள் உள்ளன. 
ஏசனனில், உ்றவினரகள் தங்கடள 
தனியாக கவனித்துக் சகாள்ள முடியாது. 
உலகம எங்கும கூடடுக் குடும்பங்கள் 
அதிகரித்து வருகி்றது. 

4.4.4 குழநடத�இல்லோ�குடும்பம��
ச்பரும்பானடமயினர, குழ்நடதகள் 
இருப்பது தான குடும்பம என 
நிடனக்கி்றாரகள். சில தம்பதிகள், 
குழ்நடதகள் வவண்்டாம அல்லது 
குழ்நடதகடள விரும்பாதவரகளாக 
இருக்கின்றனர. ெமுதாயத்தால் 
நிரணயிக்கப்பட்ட ்பாரம்பரிய தங்கடள 
ெ்நதிக்காத நிடலயில், குழ்நடத இல்லாத 
குடும்பம சில வநரங்களில் “ம்றக்கப்பட்ட 
குடும்பம” ஆகும. குழ்நடத இல்லாத 
குடும்பங்களில் ஒரு கணவன மற்றும 
மடனவி இருவரும வெர்நது வாழ்கி்றாரகள். 

அவநக  குழ்நடதகள் இல்லாத குடும்பங்கள், 
சொ்நத உட்டடமகளின ச்பாறுபட்ப 
ஏற்கி்றாரகள். அல்லது அவரகளது சொ்நத 
குழ்நடதகடளப ச்பற்றுக்சகாள்வதற்கு 
்பதிலாக தங்கள் உ்டனபி்ற்நவதாரின 
மகனகடளயும மகள்கடளயும தத்சதடுத்து 
வளரக்கி்றாரகள். 

4.4.5 கலநத�குடும்பம�
இக்காலத்தில் ்பல திருமணங்கள் 
விவகாரத்தில் முடிவட்டயும அவரகள் 
மறுமணத்டத வதரவு செயகி்றாரகள். இது 
மாற்று நிடல அல்லது கல்நத குடும்பத்டத 
உருவாக்குகி்றது. இதில் இரண்டு 
தனித்தனி குடும்பங்கள் ஒரு புதிய 
வநாக்கத்து்டன ஒனறிடணகின்றனர. 
இது ஒரு புதிய கணவன மற்றும மடனவி 
மற்றும மு்நடதய திருமணங்களினால் 
உருவான குழ்நடதகடள 
உள்ள்டக்கியது. கல்நத குடும்பங்களுக்கு 
ஒழுங்குமுட்றச் சிக்கல்கள் மற்றும 
காலங்கடள ெரிசெயதல் வ்பான்ற 
சிக்கல்கள் உள்ளன. இ்நத  குடும்பங்கள் 
இயங்குவதற்கு ஒனறு வெர்நது 
்பணியாற்்ற கற்றுக் சகாள்ள வவண்டும. 

4.4.6 ச்பறந்றோடரப�ச்பற்றவர்�
குடும்பம�(அ)�தோத்தோ�்போட்டி�
குடும்பம��

்பல தாத்தா ்பாடடிமாரகள் இனறு 
தங்கள் வ்பரக்குழ்நடதகடள ்பல 
காரணங்களுக்காக வளரத்து 
வருகி்றாரகள். ஏசனன்றால், ச்பற்வ்றாரகள் 
குழ்நடதகளின வாழ்வில் இல்டல. இது 
ச்பற்வ்றாரின மரணம, டகவி்டப்படுதல் 
அல்லது தகுதியற்்ற ச்பற்வ்றாரின 
காரணமாக இருக்கலாம. ்பல தாத்தா 
்பாடடிமார தங்கள் வ்பரபபிள்டளகடள 
வளரப்பதற்கு வதடவப்படும 
வருமானத்திற்காக கூடுதலாக 
வவடலக்குச் செல்ல வவண்டும. 
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செலவினங்கடள செயய உதவுகி்றது. 
ஒருவர வாங்க விருமபுவடத வாங்கவும, 
வெமிக்கவும உதவுகி்றது. இது அதிக 
செலவினங்கடள தவிரக்க உதவுகி்றது. 
அடனவருக்கும ச்பாரு்நதும செலவு 
மற்றும வெமிப்பதற்கான ஒரு முட்ற 
இல்டல. ஒவசவாருவரின வருமானமும, 
வதடவகளும, செலவுகளும 
மாறு்படுகின்றன. இதன ச்பாருள் 
ஒவசவாருவரும தனது சொ்நத திட்டத்டத 
உருவாக்க வவண்டும என்பதாகும. தங்கள் 
ஊதியத்டத திட்டமிடுவதற்கான சில 
ச்பாதுவான ்பரி்நதுடரகள் பினவருமாறு :
●	 ஒரு வரவு செலவு திட்டமானது, ஒரு 

வரு்டத்திற்கான செலவினங்கடளயும, 
வெமிபபுகடளயும ்பற்றி திட்டமிடுதல்.

●	 நீங்கள் மாதத்திற்கு மாதம திட்டமி்ட 
முடியும. திட்டமிடுவதற்கு முன, 
முதல் ஆண்டின ்பதிவுகடள ஆராய 
வவண்டும. இ்நத அனு்பவமானது, அடுத்த 
ஆண்டு மிகவும புத்திொலித்தனமாக 
திட்டமி்ட உதவுகி்றது. 

●	 முதலில் உங்களுட்டய சமாத்த 
வருமானத்டத மதிபபி்டவவண்டும. 
இதில் அ்டமானம அல்லது வா்டடகக் 
கட்டணம, மினொரம, உணவு, காபபீடு, 
க்டன கட்டணம மற்றும வ்பாக்குவரத்து 
செலவுகள் அ்டங்கும.

●	 உங்கள் வரவு செலவுத் திட்டத்டத 
சதா்டங்குவதற்கு முன, ஒரு 
மாதத்திற்கு ஒரு முட்றயாவது 
உங்கள் செலவினங்கடள ்பதிவு 
செயய வவண்டும. இது வ்பான்ற 
்பதிவானது, உங்கள் ்பணத்டத 
எப்படி செலவிடுகிறீரகள் என்படதக் 
காடடுகி்றது. வமலும இது உங்கள் 
செலவினத்டத திட்ட மி்ட உதவுகி்றது.

●	 நிடலயான செலவினங்களுக்காக 
வதடவப்படும அளடவ நிரணயிக்க 
வவண்டும. இதில், வா்டடக, 

4.5 வரவு�செலவுத்�திட்ைம��
ச்பாதுவாக ஒரு வரவு செலவு திட்டம சில 
குறிபபிட்ட எதிரகாலத்திற்கான விரிவான 
திட்டமாகும. இது வருமானம மற்றும 
செலவுகடள திட்டமிடுவதற்கும மற்றும 
கடடு்படுத்துவதற்கும உதவுகி்றது. குடும்ப 
வருமானம மற்றும ஆட்டகளுக்கான 
செலவு ஆகியவற்றிற்கும சநருங்கிய 
உ்றவு அல்லது சதா்டரபு இருக்காது. 

வரவு�செலவுத்�திட்ைத்தின்��ன்டமகள்��
●	 ெம்பாதிக்கும வருமானத்டத மனம 

வ்பால் செலவழிக்கும ஒருவடர வி்ட 
திட்டமிட்ட வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 
வாழ்கின்ற ஒரு ந்பர ச்பாதுவாக 
மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றார.

●	 வரவு செலவுத் திட்டமானது ஒரு 
குடும்பம கவனமாக செலவி்ட 
உதவுகி்றது. 

●	 இது புத்திொலித்தனமாக செலவழிக்க 
உதவும ஒரு அறிவார்நத வழிகாடடி 
ஆகும. 

●	 இது வருங்கால வதடவகடளயும, 
நிகழ்கால வதடவகடளயும 
ெமநிடலப்படுத்துகி்றது. செலவு 
மற்றும வெமிபபுக்கான ச்பாருத்தமான 
ஒதுக்கீடுகடள செயது வருகி்றது. 

●	 எ்நத ஒரு ்பணம என்பது ்பயனுள்ள 
அல்லது செலவிற்கான முக்கிய 
காரணமாகும. வ்பாதுமான அளவு 
இயல்்பாகவவ ்பணம இருக்கும வ்பாது, 
அவரகள் நவநாகரிக ஆட்டகளின 
வமல் அதிக ஆரவம காடடுகி்றாரகள். 

4.6 வரவு�செலவு�திட்ைமிைல்�
்பணத்டத நிரவகிப்பதற்கான இரகசியம 
நன்றாக திட்டமிடுவதில் உள்ளது. வரவு 
செலவுத் திட்டம என்பது செலவிற்கான 
ஒரு திட்டம ஆகும. இது வதடவயான 
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வருமானம மற்றும ஆட்டகளின செலவு 
ஆகியவற்றிற்கு இட்டயில் சநருங்கிய 
சதா்டரபு இருக்கி்றது. வரவு செலவு 
திட்டமானது, ஒரு குடும்பம கவனமாக 
்பணத்டத செலவி்ட உதவுகி்றது. இது 
செலவு செயவதற்கான ஒரு அறிவார்நத 
வழிகாடடி ஆகும. இது வருங்காலத்திற்கும, 
தற்வ்பாடதய வதடவகடளயும 
ெமநிடலப்படுத்துகி்றது. வமலும செலவு 
மற்றும வெமிபபிற்கு ச்பாருத்தமான 
ஒதுக்கீடுகடளயும செயது வருகி்றது. 

4.7.1 ஒரு�குடும்பத்தின்� 
ஆடைக்கோன�வரவு�
செலவுத்திட்ைம��

குழ்நடதகள் வளர்நது வரும கட்டத்தில், 
குறிப்பாக குடும்பத்தில் ஆட்டகளுக்கான 
செலவு அதிகமாக இருக்கும. வரவு செலவு 
திட்டமானது, அதிகமாக ச்பாருடகடள 
வாங்குவடத கடடுப்படுத்த உதவுகி்றது. 
சில ஆட்டகளில் முதலீடு செயவது 
சி்ற்நததாகும. அ்நத உட்டயானது, ஆட்ட 
அலமாரியில்  தற்வ்பாதுள்ள ஆட்டயு்டன 
ச்பாரு்நதக்கூடியதாகும. வமலும அ்நத 
ஆட்டயானது, ்பல்வவறு வடககளில் 
அணியக்கூடிய வடகயிலும இருக்க 
வவண்டும. 

குறிப்பாக குளிரகால 
ஆட்டகளுக்கான விற்்படனடய 
முடிவட்ட்நத ்பருவகால விற்்படனயின 
வ்பாது ்பயன்படுத்திக் சகாள்ள வவண்டும. 
மாரச் அல்லது ஏபரல் மாத இறுதியில், 
குளிரகால ஆட்டகடள தள்ளு்படி 
விற்்படன செயயலாம மற்றும ஆகஸ்ட 
அல்லது செப்டம்பர மாத சதா்டக்கத்தில் 
வகாட்ட விற்்படனயும செயயலாம. 
இ்நத விற்்படனயின வ்பாது இளம 
வயதினர மற்றும வயதானவரகள் 
மற்றும பிள்டளகளுக்காக 
ஆட்டகடள வாங்கினால் வெமிப்பதற்கு 
முக்கியத்துவமாக உள்ளது. 

்பயன்பாடுகள், காபபீடடுக் கட்டணம, 
சொத்து மற்றும சதாழில் வ்பான்ற வநரடி 
வரிகள், கார கட்டணம மற்றும பி்ற 
வதடவயான கட்டணங்கள் அ்டங்கும. 
அவற்ட்ற ்படடியலிடடு, எவவளவு 
்பணம செலவழிக்க வவண்டும எனறு 
திட்டமி்ட வவண்டும. 

●	 உணவு, உட்ட, வ்பாக்குவரத்து, 
சுகாதாரம மற்றும தனிப்பட்ட கவனிபபு 
செலவுகள் வ்பான்ற பி்ற முக்கியமான 
செலவினங்கடள மதிபபி்ட வவண்டும. 

●	 எஞ்சிய வருமானமானது வரவு 
செலவுத் திட்டத்தில் மற்்ற அடனத்து 
ச்பாருடகடளயும உள்ள்டக்கியது. 
இடவ கல்வி, ்பங்களிபபுகள், 
ச்பாழுதுவ்பாக்குகள், ்பரிசுகள் மற்றும 
வெமிபபு வ்பான்ற ஒரு ந்பரின குறிபபிட்ட 
நலனகடளயும விருப்பங்கடளயும 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும ச்பாருடகள் 
ஆகும. 

●	 மீதமுள்ள ்பணத்டத வெமிக்க 
திட்டமிடுவதில் எவவித தவறும 
செயயக்கூ்டாது. மீதமுள்ளடவகடள 
வெமிக்க முடியும என உறுதியாகக் 
கூ்ற முடியாது. நீங்கள் வெமிக்க 
நிடனக்கும அளவுக்கு திட்டமிடுங்கள். 
அவத வநரத்தில், மற்்ற அடனத்துப 
ச்பாருடகளின செலவுகடளயும 
திட்டமி்ட வவண்டும. 

●	 உங்கள் தனிப்பட்ட வரவு செலவுத் 
திட்டத்டத ்பதிவு செயய வவண்டும. 
நிடனவாற்்றடல நம்பக்கூ்டாது. 

4.7 �ஆடைகளுக்கோன�வரவு�செலவு�
்பட்டியல்��

ஒரு வரவு செலவு திட்டமானது சில குறிபபிட்ட 
எதிரகால செயல்முட்றகளுக்கான 
விரிவான திட்டமாகும. ஆட்ட வரவு செலவு 
திட்டம வருமானம மற்றும செலவுகடள 
திட்டமிடடு கடடுப்படுத்த உதவுகி்றது. குடும்ப 
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வரவிருக்கும சில ஆண்டுகளுக்கும 
ச்பாருத்தமானதாகவும இருக்க வவண்டும. 
ஒரு நல்ல ஆட்ட நட்டமுட்றகடள 
உருவாக்குவவத அதிக்படெமான திருபதிக்கு 
வழி வகுக்கும. நல்ல ஆட்ட நட்டமுட்றயில் 
ஆட்டகடள உ்பவயாகிக்கும ்படியாக  
வதர்நசதடுப்பது ்பற்றிய அறிவு, ்பல்வவறு 
ெ்நதரப்பங்களில் ச்பாரு்நதக்கூடிய 
வ்பாதுமான துணிமணிகடள 
டவத்திருத்தல் ஆகியடவ முட்றயான 
ஆட்ட ்பழக்க வழக்கத்திற்கு உதவுகின்றன.
●	 ஆட்ட அலமாரி திட்டமி்டல் ்பல 

காரணிகளால் ்பாதிக்கப்படுகி்றது. 
மிகவும ச்பாதுவான காரணிகள், 

●	 உ்டலியல், உளவியல், ெமூகவியல் 
மற்றும ச்பாருளாதார காரணிகள் 
வ்பான்றடவகளாகும. 

●	 தனிப்பட்ட விருப்பம, ெமூகச் சூழல்கள் 
மற்றும குடும்ப வருமானம.

●	 வயது, ்பாலினம, குடும்ப 
உறுபபினரகளின சதாழில்.

●	 ஆயுடகாலம, ஆட்டபச்பாருடகளின 
தரம, விடல, வதாற்்றம மற்றும 
்பராமரிபபு. 

●	 காலநிடலகள், ஒரு ந்பரின செயல்்பாடு, 
சுகாதார நிடல 

●	 நவநாகரீக மற்றும வாழ்க்டக தரம. 

4.8.1 ஆடை�அலமோரி�(வோர்ட்நரோப)�
திட்ைத்தின்�்படிகள்��

●	 வரிடெப்படுத்துதல் மற்றும 
சுத்தமாக்குதல்  

உங்கள் அலமாரி மற்றும இழுப்பட்றயில் 
இரு்நது ச்பாருடகடள அகற்்ற வவண்டும. 
அதன பி்றகு, நானகு குவியல்களில் 
ஒன்றாக வரிடெப்படுத்த வவண்டும. 
●	 “வெமித்தல்” (்பருவகால 

ச்பாருடகளுக்காக)
●	 ்பழுது்பாரபபு / சுத்தப்படுத்துதல் (ஓரம 

டதக்க வவண்டியடவ, ச்பாத்தானகள் 

நீஙகள்�உஙகளின்�
ஆடைகளுக்கோக�எவவைவு�
செலவழிக்கிறீர்கள்�?

நீங்கள் உங்கள் மாத வருமானத்தில் 
ஐ்நது ெதவீதம ஆட்டகளுக்காக 
செலவழிக்கலாம. ெரியாக மாதத்திற்கு 
ஆட்டகளுக்சகன எவவளவு செலவு 
செயயலாம என்படத அறிய, உங்கள் 
வீடடிற்கான ஊதியத்டத 0.05 மூலம 
ச்பருக்குங்கள்.
உதாரணமாக, உங்கள் மாத ஊதியம 
ரூ்பாய 3000 என்றால், நீங்கள் 150 ரூ்பாய 
ஆட்டகளுக்காக செலவழிக்கலாம.

புதிய துணிகடள வாங்குவதற்கு 
முன, குடும்ப உறுபபினரகள் தங்கள் 
அலமாரிடய ஆராய வவண்டும மற்றும 
அணிய விரும்பாத அல்லது ஒனறுக்கும 
உதவாதவாறு உள்ள ஆட்டகடள நீக்க 
வவண்டும. புதிதான சி்நதடன மற்றும 
வடள்நது சகாடுக்கும தனடம ஒரு 
குடும்பத்தின வரவு செலவுத் திட்டத்டத 
வழி ந்டத்தும. 

4.8 ஆடை�அலமோரி�திட்ைமிைல்�
வடரயட்ற��
ஆட்ட அலமாரி திட்டமிடுதல் என்பது 
அடிப்பட்ட புதுநட்டமுட்ற ்பாணியில் 
(ஸ்ட்டல்), நல்ல வடிவடமபபு (டிடென) 
சகாண்்ட ஆட்டகடள வதர்நசதடுப்பதாகும. 
இது, தற்வ்பாதுள்ள அடமபபிற்கும, 
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டவக்க வவண்டும மற்றும ்படுக்டகயின 
கீழ் அல்லது உங்கள் வெமிபபு லாக்கரில் 
டவக்க வவண்டும. ்பழுது செயயப்ப்ட 
வவண்டிய அல்லது சுத்தம செயயப்ப்ட 
வவண்டிய ச்பாருடகடள உ்டனடியாக 
உலரெலடவ செயய வவண்டும அல்லது 
தூக்கி எறிய வவண்டும.
●	 உங்கள் சொ்நத உள் அலமாரிடய 

(closet) வாங்குதல்  :
நீங்கள் வரிடெப்படுத்தி, சுத்தம செயவடத 
முடித்துவிட்டால் உங்கள் அலமாரி 
மற்றுமஇழுப்பட்றகளில் மீதமிருக்கும 
ச்பாருடகடளப ்பற்றிப ்படடியடல 
தயாரிக்கவும. ்பல்வவறு வடகயாக 
அதடனப பிரித்தல்:  முட்றயான ஆட்டகள், 
ொதாரண (அ) முட்ற ொரா உட்டகள், 
ஆ்டம்பரமான உட்டகள், ஆ்பரணங்கள், 
ச்பாரு்நதுமாறு உள்ள கலடவ ஆட்டகள், 
வ்பான்ற புதிய ஆட்ட வடககடள 
உருவாக்க முடியும. 
●	 ்படடியல் உருவாக்குதல்
கலடவ மற்றும ச்பாருத்தமான 
ஆட்டகடள டவப்பதற்கு நீங்கள் 
ஏற்கனவவ உள்ள ஆட்டகளின ்படடியடல 
உருவாக்கவும. புதிய ஆட்டகடள 
வாங்குவதற்கு ்படடியடல தயாரிக்க 
வவண்டும. இ்நத ்படடியல் உங்களுட்டய 
அலமாரித் திட்டத்தின அடிப்பட்டயாகும. 
●	 விடலப்படடியடல அடமக்கவும
வாங்க வவண்டிய ஆட்டகளுக்கான 
விடலடய நிரணயிக்க வவண்டும. 
●	 வநரம மற்றும இ்டத்டத தீரமானித்தல் 
ஒரு வரு்டத்தின எ்நத வநரத்தில், ஒவசவாரு 
ச்பாருடளயும வாங்க வவண்டும என்படத 
முடிவு செயய வவண்டும. உதாரணமாக, 
்பணத்டத வெமித்து ஒரு குளிரகால 
வமற்ெடட்ட வாங்குவதற்கு ஏற்்ற வநரம 
உண்டமயில் குளிரகாலத்தின இறுதியில் 
உள்ளது. கட்டயின வதரவானது உங்கள் 

இல்லாதடவ, சுத்தம செயய வவண்டிய 
ச்பாருடகள்).

●	 நனசகாட்ட (்பழுது இல்லா அல்லது 
சுத்தம செயய வதடவயில்லா 
்பயன்படுத்தும ச்பாருடகள்).

●	 வீசுதல் (அ) எறிதல் (மிகவும அணி்நது 
(அ) ெரி செயய இயலாத ச்பாருடகள்). 

நாம ஒரு வரு்டத்திற்கு ஏதாவது 
அணி்நதிருக்காமல் இரு்நதால், கண்டிப்பாக 
அது நனசகாட்ட செயய வவண்டும (அ) 
தூக்கி எறியப்ப்ட வவண்டும. ஒரு முட்ற 
ச்பாருடகடள அகற்றியவு்டன, அவற்ட்ற 
ட்பயில் டவத்து, குறிபபிட்ட இ்டங்களுக்கு 
அனுப்ப வவண்டும. இ்நத ச்பாருடகடள 
சவற்றி்ட வெமிப்பாக ட்பயில் வெமித்து 

எபச்போழுது�அலமோரி�
கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது�?

வாரடவராப (ஆட்ட அலமாரி) என்ற வாரத்டத 
14-ஆம நூற்்றாண்டின ஆரம்பத்தில் 
ஆங்கில சொல் சமாழியில் வதானறியது. 
இது ்படழய பிசரஞ்சு வாரத்டத வாரடவராப 
(warderobe), வாரடிரியுப (wardereube), 
காரடிவராப (garderobe) ஆகியவற்றிலிரு்நது 
உருவானது. இதில் “வார்டர” (warder) 
என்பது “டவத்திருக்க”, “்பாதுகாப்பாக” 
எனறு ச்பாருள் மற்றும “வராப” (robe) 
என்பது “ஆட்ட” எனறு ச்பாருள். ஆடகயால், 
14-ஆம நூற்்றாண்டின ஆரம்பத்திவலவய, 
ஒரு தனிந்பர துணிகடள ஆட்ட அலமாரி 
(வாரடவராப) – யில் வெகரித்தனர.
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4.8.2 உயர்�நிடலப்பள்ளி�செல்லும�
மோணவிகளுக்கோன�ஆடை�
அலமோரித்�திட்ைம�

வவறு எ்நத ்பருவத்டத வி்ட இளம 
வயதிவலவய ஆட்ட மிகவும 
முக்கியத்துவம வாய்நதது. இது 
்பருவமட்டதல் சதா்டங்கியதன மூலம 
மாற்்றமட்டவதற்கான ஒரு காலமாகும. 
அதிகமான உ்டல் ரீதியாக மாற்்றங்கள், 
புதிய கண்்டறியப்பட்ட அறிவாற்்றல் தி்றன, 
அதிகரிக்கும ெமூக அழுத்தம, மற்றும ஒரு 
புதிய கல்வி சூழல் வளரும தனி ந்பரின 
மீது வலுவான செல்வாக்டக அளிக்கி்றது. 
இது ்பாதுகாபபினடம மற்றும ஆட்டயின 
மீது  அதிக ஆரவத்டதக்  சகாண்்ட 
காலம ஆகும. இது தனிந்பர மீது அதிக 
அக்கட்ற சகாண்டிருக்கும காலம ஆகும. 
இ்நத காலத்தில் அவரகள் ஆட்டகளின 
வதாற்்றத்டத வமம்படுத்தவும, கவரச்சியற்்ற 
வதாற்்றத்டத மட்றத்து அழகான 
வதாற்்றத்டத காண்பிக்கவும முடியும. 

விடல மற்றும இருபபி்டத்டதப ச்பாறுத்து 
தீரமானிக்கப்படுகி்றது. ச்பாருடகடள 
வாங்க, உங்கள் வநரத்டதயும, நிதிடயயும 
ஒதுக்க வவண்டும. ்பருவத்திற்கு ஒரு முட்ற 
்பரி்நதுடரக்கப்படுகி்றது. ஒவசவாரு ஆட்ட 
வாங்குவதற்கும குட்ற்நத ்படெம இரண்டு 
மணி வநரம ஒதுக்கப்ப்ட வவண்டும. 
●	 ஆட்ட அலமாரிடயப ்பற்றி உறுதி 

செயதல்  
உங்கள் ஆட்ட அலமாரிக்கு அடிப்பட்டத் 
திட்டத்டத உருவாக்கியடத சதா்டர்நது, 
கட்டகளுக்குச் செனறு ச்பாருடகடள 
வாங்குதல் என்பது மிகவும எளிதாகவும 
செலவு குட்ற்நததாகவும உள்ளது. 
அதிகமாக வநரத்டத வீணாக்காமல் 
இருக்க துணிகடளப ்பற்றி அல்லது ஆட்ட 
அலமாரிடயப ்பற்றிய ஏற்்பாடு இருக்க 
வவண்டும. இது காடலயில் அணி்நது 
சகாள்ள வவண்டியடதப ்பற்றிய மன 
அழுத்தத்டதக் குட்றக்கும. 

வீட்டில்

 

சமுதாயம்

நடனம் 
(பாரம்பரிய ஆைட)

சீருைட 
(முைறயான 

ஆைட)

ேகாவில் 
(பாரம்பரிய ஆைட)

குடும்பத்துடன் 
ேநரம்

ெபாழுதுேபாக்கு

விைளயாட்டு 
சீருைட 

(முைறயான 
ஆைட)

நண்பர்கைள 
சந்தித்தல்

ேதாட்ட ேவளாண்ைம 
(இரவு ேநர உைட)

பள்ளிக்கு 
ெசல்லும்ேபாது

என் 
வாழ்க்ைக 

முைற

விடுமுைற 
(முைற சாரா ஆைட)

்பைம��4.1� ்பள்ளி�செல்லும�ஒரு�குழநடதயின்�செயல்்போட்டை�அடிப்படையோகக்�சகோண்ை�ஆடைகள்
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ஒரு தனிந்பர செயயும ்பணிகடளப 
ச்பாறுத்வத ்பல்வவறு ஆட்டகள் 
வதர்நசதடுக்கப்ப்டலாம. எனவவ, ்பயணம, 
வவடல, விடளயாடடு மற்றும தூக்கம 
வ்பான்ற ்பல்வவறு வநாக்கங்களுக்காக 
சவவவவறு வடகயான ஆட்டகள் 
்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

்பைம�4.2� உயர்நிடலப்பள்ளி�மோணவிகளுக்கோன�
ஆடை�அலமோரி�திட்ைமிைல்

4.8.3 உயர்நிடலப�்பள்ளி�செல்லும�
மோணவர்களுக்கோன�ஆடை�
அலமோரி�திட்ைமிைல்�

இனட்றய இடளஞரகவள மிகவும 
அதிக நாகரீக உணரவு்டனும, 
நவநாகரீகத்து்டனும மற்றும 
நனகு வதர்நசதடுக்கப்பட்ட முக்கிய 

உயரநிடலப்பள்ளிக்கு செல்லும 
ச்பண்கள் ஆட்டகடளத் வதர்நசதடுப்பதற்கு 
ச்பரிய அளவிலான ஆட்டகடளக் 
சகாண்டுள்ளனர. எடுத்துக்காட்டாக, 
்பாரம்பரியம முதல் புதுப்பாணியில் அடம்நத 
ஆட்டகள் வடர, ்பல்வவறு வடககடளக் 
சகாண்டுள்ளனர. உண்டமயில், இனறு 
ச்பரும்பாலான ச்பண்கள் ஆட்டகடள ஒரு 
கலடவத் சதாகுதியாக அடனவடரயும 
கவரும விதத்தில் அணிகின்றனர. 
உதாரணமாக ஜீனஸ், டி-ஷரட, ்பாவாட்ட 
மற்றும பிளவுஸ் (இரவிக்டக), சுடிதார 
–குரதா, சலஹங்கா வொளி, ்பாவாட்ட 
தாவணி வ்பான்றடவயாகும. 

சில ச்பண்கள், துணிகளுக்கு செலவு 
செயய நிட்றய ்பணம டவத்திரு்நதாவல 
அவரகள் நன்றாக உட்டகடள உடுத்த 
முடியும என நிடனக்கி்றாரகள். நிச்ெயமாக 
்பணம உதவி செயகி்றது. ஆனால், ெராெரி 
வருமானம ச்பறும குடும்பத்திலுள்ள 
ஒரு ச்பண், அதிக வருமானம ச்பறும 
குடும்பத்திலுள்ள ஒரு ச்பண்டண 
வி்ட சி்ற்நத ஆட்ட அணி்நதிருப்படதக் 
காணலாம. இது ஒரு ஆட்ட அலமாரி மீது 
்பணம செலவழிப்பது அல்ல. ஆனால், அது 
கணக்கிடடு வதர்நசதடுப்பதில் உள்ளது. 

அட்ைவடண�4.1� �ஒரு�்பள்ளி�செல்லும�ச்பண்ணின்�செயற்போடுகளின்�
அடிப்படையில்�ஆடை�ச்போருட்கள்

வ.�
எண். செயல்்போடுகள்� நதடவப்படும�ஆடைகள்� நதடவப்படும�நதோரோய�

எண்
1. விடளயாடடு டி-ஷரட, குறுங்காற்ெடட்ட (ஷாரடஸ்), 

விடளயாடடு ்பயிற்சி உடுபபு (டிராக்) 
ஒவசவானறிலும 2 

2. ொதாரண 
உட்டகள் 

ஜீனஸ், ்டாபஸ், ்பாவாட்ட (ஸ்சகரடஸ், 
சலக்கிங்க்ஸ் 

ஒவசவானறிலும 2-3

3. முட்றயான ஆட்ட ெல்வார கமீஸ், சுடிதார, ்படடியாலா ஒவசவானறிலும 4
4. ்பாரடடி ஆட்ட / 

விழாக்கால ஆட்ட 
சலஹங்கா வொளி, ்பாவாட்ட தாவணி, 
ெல்வார கமீஸ் 

ஒவசவானறிலும 3

5. இரவு வநர ஆட்ட காற்ெடட்ட (வ்பண்ட), டி-ஷரட, டநடடிகள் ஒவசவானறிலும 2-3
6. உள்ளாட்டகள் ்பனியன, ஜடடிகள், மாரபுக்கச்சு (bra) ஒவசவானறிலும 4
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நாள், வநரம வ்பான்றவற்றிற்கு 
ச்பாரு்நதக்கூடியதாக இருக்க வவண்டும. 
வமலும, அ்நத நாளில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் 
அவர அணியக்கூடிய ஆட்டயானது, 
புதுப்பாணிக்கு (ஸ்ட்டல்) ஏற்்றவாறு 
இருக்க வவண்டும. இடளஞரகள் 
தங்களுட்டய தனித் வதாற்்றத்டதயும, ெக 
குழுவில் ஏற்றுக்சகாள்வடதப ்பற்றியும 
விழிபபுணரவு சகாண்டிருக்கி்றாரகள். 
வமலும, அவரகள் ஆட்ட ்பழக்க வழக்கத்டத 
மாற்்ற முயற்சி செயது, எபச்பாழுதும 
தற்வ்பாடதய புதுப்பாணியு்டன (ஃவ்பஷன) 
ஈடு்ப்ட முயற்சிக்கி்றாரகள்.

்பைம���4.3� உயர்நிடலப�்பள்ளி�செல்லும�
மோணவர்களுக்கோன�ஆடை�அலமோரித்�திட்ைம�

ந்பரகளாகவும மாறி வருகி்றாரகள். 
அவரகள் சவளிப்பட்டயாகவும, முனபு 
இல்லாதடதப வ்பால, எல்லாவற்ட்றயும 
்பற்றிய தகவல்கடள ச்பறுகி்றாரகள். 
உயரநிடலப ்பள்ளி செல்லும மாணவரகள் 
ச்பாதுவாக அதிக தகவல்கடள 
ச்பற்றுள்ளனர. அவரகள் சவவவவறு 
நிகழ்ச்சிகளுக்கு ச்பாருத்தமான 
ஆட்டகடள வதர்நசதடுக்க வவண்டும. 
உதாரணமாக (்பள்ளி) ொதாரண முட்ற 
ொர்நத, முட்றொரா ்பாரடடி (விழாக்கள்), 
விடளயாடடு மற்றும ்பாரம்பரிய ஆட்டகள் 
ஆகும. அவரகளின ஆட்ட அலமாரியானது 
முக்கியமாக உள்ளாட்டகள், ஜீனஸ் 
மற்றும டி-ஷரடஸ் வ்பான்ற அடிப்பட்ட 
ஆட்டகளால் உருவாகி்றது. ொதாரண 
உட்டகளுக்கு அவரகள் குறுங்காற்ெடட்ட 
(ஷாரடஸ்), ச்பரமு்டாஸ், டிராக் வ்பண்ட 
மற்றும டி-ஷரடஸ் வ்பான்றவற்ட்ற 
விருமபுகின்றனர.  இடளஞரகள் புதிய 
நாகரீகங்கடள முயற்சித்து, தங்கள் 
துணிகடள வமம்படுத்த விருமபுகி்றாரகள். 
ஆட்ட வரவு செலவு திட்டத்தில் 
மிகபச்பரிய செலவு காலணிகள் ஆகும. 
இடளஞரகள் அணியும ஆட்டயானது, 
அணி்பவர, ஆண்டின ்பருவங்கள், 

அட்ைவடண��4.2��ஒரு�்பள்ளி�செல்லும�மோணவனின்�செயல்்போடுகள்�
அடிப்படையில்�ஆடைபச்போருட்கள்
வ.�

எண்.
செயல்்போடுகள்� நதடவப்படும�ஆடைகள்� நதடவப்படும�

நதோரோய�எண்
1. விடளயாடடு டி-ஷரட, குறுங்காற்ெடட்ட (ஷாரடஸ்), 

விடளயாடடு ்பயிற்சி உடுபபு (டிராக் சூட) 
ஒவசவானறிலும 2 

2. ொதாரண உட்டகள் குறுங்காற்ெடட்ட (ஷாரடஸ்), 
டி-ஷரடஸ், டிராக் சூடஸ்,  ச்பரமு்டாஸ் 

ஒவசவானறிலும 3

3. முட்றயான ஆட்டகள்  வமற்ெடட்ட (ெரட), காற்ெடட்ட(வ்பண்ட) ஒவசவானறிலும 4
4. ்பாரடடி ஆட்ட / 

விழாக்கால ஆட்ட 
டி-ஷரடஸ் மற்றும ஜீனஸ், குரதா 
மற்றும ட்பஜாமா, வவடடி (வதாத்தி)

ஒவசவானறிலும 3

5. இரவு வநர ஆட்ட ஷாரடஸ், டி-ஷரடஸ், வ்பண்ட ஒவசவானறிலும 3
6. உள்ளாட்டகள் ்பனியனமற்றும  ஜடடிகள் ஒவசவானறிலும 4
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ஆகும. இனறு அடனவரும வயது, சதாழில், 
கிராமபபு்ற மற்றும நகரபபு்ற பினனணி 
ஆகியவற்ட்றப ச்பாருட்படுத்தாமல் 
கவரச்சிகரமாக வதாற்்றமளிக்க 
விருமபுகி்றாரகள். உட்டகள், உ்டல், 
உணரச்சி, ெமூக மற்றும மன நலத்தின 
மீது குறிபபி்டத்தக்க தாக்கத்டத ஆட்டகள் 
ஏற்்படுத்துகின்றன. ஆட்டகளுக்கான 
வரவு செலவுப ்படடியடல திட்டமிடுவது, 
செலவினத்டத எளிதாக்க உதவுகி்றது. 
ெம்பாதிக்கும வருமானத்டத மனம வ்பால் 
செலவழிக்கும ஒருவடர வி்ட திட்டமிட்ட 
வரவு செலவுத் திட்டத்தில் வசிக்கும ஒரு 
ந்பர மகிழ்ச்சியு்டன இருக்கி்றார. ஆட்ட 
அலமாரியில் உள்ள ஆட்டகள் அழகாகவும, 
நாகரீகமானதாகவும மடடுமல்லாமல் 
அவரகளுக்குப ச்பாருத்தமானதாகவும, 
வெதியாகவும இருக்க வவண்டும. 
ஆட்ட அலமாரி திட்டத்திற்கு முக்கிய 
காரணம, உட்டகள் வ்பாதுமானதா 
என்படத ெரி்பாரக்கவும மற்றும 
ஒருங்கிடணக்கப்பட்ட அலமாரிடய 
ச்பறுவதும ஆகும. 

வரவு�செலவுப�்பட்டியலின்�பிரிவு��
ஒரு வரு்டத்திற்கான செலவினங்களுக்கும, 
வெமிபபிற்கும வரவு செலவுப ்படடியடல 
திட்டமி்டப்ப்ட வவண்டும. இடவ 
சதா்டங்குவதற்கு முன, மாதத்திற்கு மாதம 
திட்டமி்டலாம.

சவளியாட்ட 48 – 54%
உள்ளாட்ட மற்றும இரவில் 
அணியும ஆட்ட 

8 – 13%

காலணிகள் (ஷூஸ்) மற்றும 
காலுட்றகள் (ஷாக்ஸ்)

18 – 27%

துடணபச்பாருள் (அல்லது) 
்பயனச்பாருள் 

4 – 8%

விடளயாடடு ஆட்டகள்  0 – 4%

4.9 ்போைச்�சுருக்கம�
ஆட்ட தினெரி வாழ்வின மிகவும 
தனிப்பட்ட மற்றும முக்கியமான 
கூறுகளில் ஒன்றாகும. அவத வநரத்தில் 
அது ஒரு ெகாபதத்தின கலாச்ொர 
வடிவங்களு்டன ஆழமாக ்பதி்நதுள்ள 
ெமூக ந்டவடிக்டககளின சவளிப்பாடு 

நிடனவில்�சகோள்க

●	 ெரியான உட்டகள் ஆவராக்கியத்திற்காகவும, உற்ொகம மற்றும சுய மரியாடதக்கும 
அவசியம. 

●	 ஆட்ட வதரவு, அழகியல், உளவியல், ெமூகவியல் மற்றும ச்பாருளாதார காரணிகளால் 
்பாதிக்கப்படுகி்றது.

●	 வரவு செலவுப ்படடியல் வருமானம மற்றும செலவுகடள திட்டமி்டவும கடடுப்படுத்தவும 
உதவுகி்றது. 

●	 வரவு செலவு ்படடியலானது, ஒரு வரு்டத்திற்கான ஒடடு சமாத்த செலவு மற்றும 
வெமிபபுகடளப ்பற்றிய திட்டம ஆகும. 

●	 இது குடும்ப வருமானம மற்றும ஆட்டகளுக்கான செலவினம ஆகியவற்று்டன 
சநருங்கிய சதா்டரபு சகாண்்டது.

●	 குறிப்பாக குழ்நடதகள் வளர்நது வரும கட்டத்தில் குடும்பத்தில் ஆட்டகளுக்குண்்டான 
செலவு அதிகமாக இருக்கும. 

●	 வவறு எ்நதக் காலத்டதயும வி்ட இளம்பருவத்தில் ஆட்ட மிகவும முக்கியத்துவம 
வாய்நதது. 
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ஆசிரியரின்�செயல்்போடுகள்���
●	 குடும்ப உறுபபினரகளுக்கு ஏற்்றவடகயில் ்பல்வவறு வடகயான ஆட்டகடள 

காண்பித்தல். 
●	 ெமீ்பத்திய காலம ்பற்றி சதரி்நது சகாள்வதற்காக வணிக வளாகத்திற்கு செல்வதற்கு 

ஏற்்பாடு செயதல்.

மோணவர்களின்�செயல்்போடுகள்�
●	 சவவவவறு வயதுக் குழுக்களுக்கு அளவு வாரியாக வடிவடமக்குமாறு செயய டவத்தல். 
●	 ெ்நடதயில் கிட்டக்கும ்பல்வவறு வடக அலமாரி ்ப்டங்கடளச் வெகரிக்க செயதல். 

இடணய�தை�முகவரி

https://www.youtube.com/watch?v=VgesJqkYwKY ஆட்டக்கான உங்கள் வரவு செலவுப ்படடியல் 
எனன?

https://www.youtube.com/watch?v=xjDH4zl4Hq4 வரவு செலவுப ்படடியல் மற்றும திட்டமி்டல் என்றால் 
எனன? 

  

Budget 
வரவு செலவுப ்படடியல்

A budget (from old French baguette, purse) is generally a list of all planned 
expenses and revenues.
வரவு செலவு திட்டல் (Budget) வரவு செலவுப ்படடியல் ்படழய பிசரஞ்சு 
வாரத்டத பயூசகட ்பரஸ் இரு்நது ச்பாதுவாக திட்டமிட்ட செலவுகள் மற்றும 
வருவாய ்படடியல் ஆகும.

Wardrobe  
ஆட்ட அலமாரி 

A large, tall cupboard in which clothes may be hung or stored. 
ஒரு ச்பரிய உயரமான அலமாரியில் ஆட்டகள் சதாங்கவி்டப்படும அல்லது 
வெமிக்கப்படும.

Extended Family 
விரிவாக்கப்பட்ட குடும்பம 
(கூடடுக்குடும்பம) 

A family which extends beyond the nuclear family to include grandparents 
and other relatives.
இது தனிக்குடும்பத்திற்கு அப்பால், ஒரு குடும்பத்தில் தாத்தா மற்றும ்பாடடி, 
பி்ற உ்றவினரகடள உள்ள்டக்கிய ஒரு குடும்பம ஆகும. 

Blended Family 
கல்நத குடும்பம 

Family consisting of a couple, the children they have had together, and their 
children from previous relationships. 
இது ஒரு வஜாடி அவரகளின குழ்நடதகள் மற்றும அவரவரகளின 
மு்நடதய உ்றவுகளின மூலம ச்பற்்ற குழ்நடதகடள உள்ள்டக்கியது.

Closet 
உள் அலமாரி 

A cupboard or wardrobe, especially one tall enough to walk into. 
குறிப்பாக, உயரமான, வ்பாதிய அளவு உள் செல்லக் கூடிய ஒரு அலமாரி 
ஆகும. 

Budgeting 
வரவு செலவு திட்டமி்டல் 

Provide (a sum of money) for a particular purpose from a budget. 
ஒரு குறிபபிட்ட வநாக்கத்திற்காக, வரவு செலவுப ்படடியலில் இரு்நது (ஒரு 
குறிபபிட்ட சதாடகடய) வழங்குதல்.

்போைம�04 குடும்ப�ஆடைகளுக்கோன�வரவு�செலவு�்பட்டியல்�மறறும�ஆடை�அலமோரி��திட்ைமிைல்�70
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வினோக்கள்
்பகுதி�–�அ�
 I.�� �ெரியோன�விடைடயத்�நதர்நசதடுத்து�எழுதுக

1. ஆட்டகளில் இது இனறியடமயாத முக்கியத்துவம வாய்நத வடகடய 
உருவாக்குகி்றது  

 அ)  குடும்பத்தின வரவு செலவு ்படடியல் 
 ஆ)  வணிக வரவு செலவுப ்படடியல் 
 இ)  ஆட்ட அலமாரி 
 ஈ)  வெமித்தல் 
2. ஒரு ஆட்ட அலமாரி ___________ துணிகளுக்கு ்பயன்படுத்தப்படும ஒரு 

நிடலயான அலமாரி ஆகும.
 அ)  சதாங்கவி்டப்படும 
 ஆ)  வெமிக்கும 
 இ)  மடிக்கப்படுகி்ற
 ஈ)  ்பயன்படுத்துகி்ற 
3. தனது சுற்றுச்சூழடல ஒரு ந்பரின முதல் சதா்டரபு 
 அ)  அண்ட்ட வீட்டார 
 ஆ)  உ்றவினர 
 இ)  குடும்பம 
 ஈ)  நண்்பரகள் 
4. எ்நத குடும்பத்தில் உ்றவினரகள் வெர்நது வாழ்கி்றாரகள் ?
 அ)  விரிவாக்கப்பட்ட குடும்பம (கூடடுக்)
 ஆ)  கல்நத குடும்பம  
 இ)  தனிக்குடும்பம 
 ஈ)  ஒற்ட்ற ச்பற்வ்றார குடும்பம 
5. _________ குடும்பத்தில் இரண்டு தனிக் குடும்பங்கள் ஒனறு வெர்நது உள்ளன. 
 அ)  விரிவாக்கப்பட்ட குடும்பம (கூடடுக்)
 ஆ)  ஒற்ட்ற ச்பற்வ்றார குடும்பம
 இ)  கல்நத குடும்பம
 ஈ)  தனிக்குடும்பம

்பகுதி�–�ஆ�
II.    மூன்று�வரிகளில்�விடையளிக்கவும��

1. குடும்ப ஆட்டகளின முக்கியத்துவத்டதப ்பற்றி கூறு.
2. தனிக்குடும்பம என்றால் எனன ?
3. வரவு செலவு ்படடியல் (்படசஜட) வடரயறு.
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4. ஆட்ட வரவு செலவுப ்படடியடலப ்பற்றி குறிபச்பழுதுக. 
5. வடரயறு : ஆட்ட அலமாரி (வாரடவராப).
6. உயரநிடலப ்பள்ளி செல்லும மாணவனுக்கான ஆட்ட அலமாரித் திட்டத்டத விவரி. 

்பகுதி�–�இ�
III.    ஒரு�்பத்தியைவில்�விடையளிக்கவும��

1. குடும்ப ஆட்டகடளப ்பற்றி விவரி.
2. குடும்பத்தின வடககடளப ்பற்றி குறிபச்பழுதுக.
3. வரவு செலவு திட்டமி்டல் ்பற்றி விவரிக்கவும. 
4. அலமாரித் திட்டத்தில் வமற்சகாள்ளப்படும ்படிகடள ்பற்றி எழுதுக. 
5. வமல்நிடலப ்பள்ளி செல்லும ச்பண்களுக்கான அலமாரித் திட்டத்டத விவரிக்கவும.

்பகுதி�–�ஈ�
IV.    ஒரு�்பக்க�அைவில்�விடையளிக்கவும

1. ஒரு குடும்பத்திற்கான ஆட்ட வரவு செலவுத் திட்டத்டத விரிவாக எழுதவும. 
2. ஆட்ட அலமாரித் திட்டமி்டல் குறித்து விவரிக்கவும. 

்பகுதி�‘அ’�விறகோன�விடைகள்��:
1.   (அ)  2.  (ஆ) 3.  (இ) 4.  (அ)  5.  (இ)
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73

ஆடை தேர்ந்ேடுக்கும் முடை 
மற்றும் ஆடை பராமரிப்பு

பாடம்

5

கற்ைலின் த�ாக்கஙகள்
●	 துணிகளைத் தேர்ந்ேடுத்து, 

பாதுகாக்கும் முளைகளை அறி்நது 
்காள்ளுேல். 

●	 துணிகளைப் பாதுகாக்கும் ்ெவதெறு 
ெளகயான முளைகளை புரி்நது 
்காள்ளுேல்

5.1 அறிமுகம்  
மனிே உடளை தீவிர ொனிளை மற்றும் பிை 
சூழல்களில் இரு்நது ஆளடகள் பாதுகாக்கிைது. 
ஆளடகளின் பயன்கள் என்ன்ென்ைால் 
மனிே உடளை தீளம ேரும் ொனிளைகள், 
பூச்சிகள், நச்சு இரசாயனஙகள், ஆயுேஙகள், 
பிை ஆபத்துகள் மற்றும் சுற்று சூழல் 
அபாயஙகளிடம் இரு்நது பாதுகாப்பதே ஆகும்.

5.1.1 ஆடை தேரவுகடைத் ோக்கும் 
காரணிகள்  

நாம் தேரவு ்சய்து ொஙகி அணிய விரும்பும் 
ஆளடகள் சிை காரணிகைால் ோக்கப்படுகிைது. 
அளெ ெயது, காைநிளை, விழாக்கள், 
ெருமானம் மற்றும் தெளை ்சய்யும் முளை 
தபான்ைளெயாகும்.

காலநிடல காரணிகள்  
குளிர காைநிளையில், ொழும் மக்கள் ேஙகளை 
சூடாகவும் ்ெது்ெதுப்பாகவும் ளெத்துக் 
்காள்ை கம்பளித் துணிளய உடுத்துெர. 

பாளைெனம் தபான்ை 
சூடான காைநிளைகளில் 
ொழும் மக்கள் ேஙகளின் 
ேளைப்பகுதிளய பாதுகாக்க 
ேடித்ே துணியினால் 
ேளைப்பாளக அணிெர மற்றும் பருத்தியில் 
இரு்நது ்சய்யப்படட ஆளடளய அணிெர. 

விழாக்கள்  
பிரகாசமான நிைம் ்பாரு்நதிய ஆளடகளை 
திருமண விழாக்களில் அணிெதுண்டு. 
எடுத்துக்காடடாக : ்ை்ெஙகா, தசாளி, 
ககாராஸ் மற்றும் சரொனி. தமலும் 
இ்நே ஆளடகளுடன் தசரத்து நல்ை 
ஆபரணஙகளையும் அணி்நது ்காள்ெர. 
எளிய ஆளடகளுடன் எளிய ஆபரணஙகள் 
அணிெது தநரமுக தேரவிற்கான ஒரு 
்ோழிற் சார்நே தோற்ைத்ளேக் ்காடுக்கும் 
(எ.டு.) சாோரண தசளை, சாோரண (அ) 
முளையான முழுகால் சடளட, சடளட, ளட  
தபான்ைளெ அணி்நதிருப்பெருக்கு ஒரு 
நல்ை ்சயல்திைன் ்காண்டெராகவும், 
நம்பிக்ளகயுடனும் இருப்பார. 

வயது  
ெயது ெ்நே ்பண்கள் அணியும் ஆளடகள், 
கல்லூரி ்சல்லும் ்பண்கள் அணியும் 
ஆளடகள் தபால் நிச்சயமாக இருக்காது. சிறு 
குழ்நளேகளுக்கு ்மன்ளமயான நிைத்தில் 
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அணுமின் நிளையத்தில் பணிபுரியும் மக்கள் 
அணிெதுண்டு. அளெ பணியாைரகளை 
அபாயகரமான கதிரவீச்சுகளிடம் இரு்நது 
பாதுகாக்கிைது. தீயளணப்பு வீரரகளின் 
ஆளடகள் தீப்பிடிக்காே துணியால் ஆனது. 

5.2  குடும்ப உறுப்பினரகளுக்கான 
ஆடை  

புதிோக திருமணம்  
.ஆனவரகளுக்கான ஆடை  
புதிோக திருமணம் ஆனெரகள் பைர 
திருமணத்திற்கு பின்னால் ோஙகள் 
அணியும் ஆளடகள் பற்றி திடடம் 
இடுெதில்ளை. அெரகளின் அைமாரி 
பல்தெறு ச்நேரபஙகளுக்கு ஏற்ப 
தமற்கத்திய உளடகள் மற்றும் இன 
உளடகள் சம நிளையில் ்காண்டிருக்க 
தெண்டும். அெரகள் ஆளட தேரவு 
்சய்யும் தபாது பல்தெறு விழாக்களுக்கு 
ஏற்ைொறு தேரவு ்சய்ய தெண்டும். 
தேரவு ்சய்யும் நிைம் அணிபெரின் தோல் 
நிைத்ளே எடுத்துக்காடடும் நிளையில் 
இருக்க தெண்டும். தேரவு ்சய்யும் 
ஆளட மற்றும் ஆபரணஙகள் அெரகளின் 
ஆளுளமளய பிரதிபலிக்கின்ைன. 
ஒழுஙகற்ை தோற்ைத்ளே உளடயெரகள் 
அெரகளுளடய தோற்ைத்ளேப் ்பாறுத்தே 
ஆளடளயத் தேர்ந்ேடுக்க தெண்டும். 

பைம்  5.1 புதிோக திருமணமானவரகளின் 
ஆடைகள் 

மகப்தபறு கால உடைகள் 

கனமான அச்சிடட ஆளடகளை தேரவு 
்சய்யைாம். குழ்நளேகள் ேஙகைது குழ்நளேப் 
பருெத்தின் இறுதி பருெத்தில் சிறுெரகள் 
ஆண்களின் நிைமான – நீைம், சாம்பல் நீைம் 
மற்றும் பழுப்பு நிைத்ளேதய விரும்புெர, மற்றும் 
்பண்களின் நிைஙகைான இைஞ்சிெப்பு, 
பச்ளச, சிெப்பு தபான்ை ெண்ணஙகளைதய 
விரும்புெர. இளைஞரகளுக்கு தெண்டுெது 
பல்தெறு ெளகயான ஆளடகள். ெயது 
ெ்நேெரகளுக்கான ஆளடளய தேரவு 
்சய்யும் தபாது அெரகளின் தெளைளயப் 
்பாறுத்தே தேரவு ்சய்ய தெண்டும்.

வருமானம்  
ெருமானம் ஆளடகளை தேரவு ் சய்ெளே 
பாதிக்கும். குளை்நே ெருமானம் 
்பறும் மக்களை ஒப்பிடும் தபாது, 
அதிக ெருமானம் ்பறும் மக்கள் அதிக 
சேவீே பணத்ளே ஆளடகளில் ்சைவு 
்சய்கின்ைனர. அதிக ெருமானம் ்பறும் 
மக்கள் நீடித்து உளழக்கும் துணிளய 
விட நாகரீக ஆளடகளிதைதய அதிக 
பணத்ளே ்சைவு ்சய்ெர. குளை்நே 
ெருமானம் ்பறும் மக்கள் ்மன்ளமயான 
ஆளடகளுக்கு மாைாக நீடித்து உளழக்கும் 
துணிளயதய விரும்புகின்ைனர. அேனால், 
ெருமானத்ளே ்பாறுத்தே உளடகள் 
தேரவு மற்றும் விருப்பம் மாறுபடுகிைது. 

பணிமுடை  
பை உத்திதயாகத்திற்கு குறிப்பிடட ஆளட 
குறியீடு உண்டு அது அெரகளுக்கு 
சிைப்பு அளடயாைத்ளேக் ்காடுக்கும். 
எடுத்துக்காடடாக தொடடல் ்ோழில், 
விமான, தபாக்குெரத்து தபாலீஸ்காரரகள், 
பாதுகாெைர தபான்ை பணியில் உள்ை 
மக்கள். சிை சிைப்பு நடெடிக்ளககளுக்கு 
சிைப்பு ஆளட தேளெ. எ.டு. தமல் அஙகி 
ஆளடளய ஆய்ெகத்தில், இரசாயணஙகள் 
்காண்டு பூச்சி கடடுப்பாடு திரெம் ேயார 
்சய்யும் தபாது மக்கள் அணிெர அல்ைது 
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பயன்படுத்ேைாம். அளெ நிளைய 
ெடிெளமப்பு பாணியில் உள்ைது. அெரகள் 
ோய்ப்பால் ஊடடுெேற்கு ெசதியாக சிை்நே 
ோய்ப்பால் ஆளடகளை ொஙக தெண்டும். 
்பாத்ோளன ்பாரு்நதிய ரவிக்ளகளய 
எளிோக திைக்க முடியும். ஒளி ெண்ணத் 
துணிகளை விட இருண்ட நிைம் ்காண்ட 
துணிளய தேரவு ்சய்ய தெண்டும். 
ஏ்னனில் அது எதிரபாராே கசிளெ 
மளைக்க நல்ைது. கழுத்துத்துண்டு மற்றும் 
சால்ளெகள் ஒரு சிை்நே அணிகைன். 
ஏ்னனில் அது கசிளெ மளைக்க 
நல்ைது மற்றும் ்பாதுவில் ோய்ப்பால் 
்காடுக்கும் தபாது ேனியுரிளம ெழஙகும். 
இறுக்கமான ்பாருத்ேப்படட ஆளடகை 
ேவிரக்க தெண்டும். பல்தெறு ெளகயான 
சாோரண ஆளடகள், ்ோழில் சார்நே 
ஆளடகள், பாலூடடும் ோய்மாரகளுக்கு 
ஏற்ை ஆளடகள் களடகளில் கிளடக்கும். 

பாலூடடும் ஆளடகள் தேரவு ் சய்ெது 
புதிய ோய்மாரகளுக்கு பயனுள்ைோக 
இருக்கும். பாலூடடும் பழக்க ெழக்கம் பை 
பாளேகளை ோண்டி ெ்நதுள்ைது. நரசிங 
சடளட மற்றும் ரவிக்ளக தபான்ைளெ 
பல்தெறு பாணிகள் மற்றும் நிைஙகளில் 
உள்ைது. நரசிங பிராஸ் என்பது பாலூடடும் 
ோய்மாரகளின் அைமாரியில் கடடாயம் 
இருக்க தெண்டும். ஒரு நல்ை நரசிங பிராஸ் 
ெசதியாகவும், நன்ைாக ்பாருத்ேமாகவும் 
இருக்க தெண்டும். மற்றும் அதிக பால் 
நிரப்பப்படட மாரபகத்திற்கான ஆேரளெ 
ெழஙக தெண்டும். அது இயற்ளகயான, 
காற்றுப் புகக்கூடிய, உறிஞ்சக் கூடிய 
துணியால் ்சய்திருக்க தெண்டும் மற்றும் 
்மன்ளமயான கப் உளடயோய் இருக்க 
தெண்டும். 

பாலூடடும் ோய்மாரகள் இரவில் 
அணியும் ஆளடகள் எளிளமயான 
அணுகுமுளையில் இரு்நோல் 
பாலூடடுெேற்கு உேவும். பாலூடடும் 
ோய்மார அணியும் ஆளடகள் மிகவும் 

உைளகச் சுற்றிலும் மகப்தபறு ஆளடகள் 
பல்தெறு குறிப்பிடத்ேக்க மாற்ைஙகளை 
தமற்்காண்டது. நாகரீகமான மகப்தபறு 
ஆளடகளுக்கு எப்தபாதுதம தேளெ 
அதிகமாக உள்ைது. இப்தபா்ேல்ைாம் 
கரப்பிணி ்பண்கள் ேஙகளுளடய “உடல் 
மாற்ைத்ளே” மளைக்க முயற்சிக்கவில்ளை, 
அேற்கு பதில் அெரகளின் புதிய 
ெடிெத்திற்கு ்பாரு்நதும் ஆளடகளை 
அணிய தேரவு ்சய்கின்ைனர. 
்பரும்பாலும் மாரபு மற்றும் அடிெயிற்று 
பகுதிளய மளைக்கும் ஆளடகளை 
அணிெர. கரப்பிணி ்பண்களுக்கான 
தினசரி உளடகளை ேயாரிக்கும் பை 
வியாபாரக் குறியீடு (அ) பிராண்ட உள்ைது. 
உடலின் ெடிெளமப்பு மாறிக் ்காண்தட 
இருப்போல் மகப்தபறு ஆளடகள், 
லிக்ரா மற்றும் மீள் ேன்ளம (எைாஸ்டிக்) 
்காண்டு ்சய்கின்ைனர. அது நீடசி மற்றும் 
ெைரச்சிக்கு உேவும்.

பைம்  5.2 கரப்பிணிப்்பணகளுக்தகற்ை 
ஆடைகள் 

பாலூட்டும் ோயமாரகளுக்கான 
ஆடைகள்  
பாலூடடும் ோய்மாரகள் பை ெளகயான 
ஆயத்ே ஆளடகளை ொஙகி 
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பைம்  5.4 பிை்நே குழ்நடேகளுக்தகற்ை ஆடைகள் 

ஊர்நது (அ) ேவழ்்நது ்ெல்லும் 
குழ்நடேக்கான ஆடை (8 மாேம் – 1 வயது)  
குழ்நளே ேெழ ஆரம்பிக்கும் தபாது 
நிளைய ஆளடகள் தேளெப்படும். 
இருபாைரகளுக்கும் சாோரண 
ஆளடகளைதய உபதயாகப்படுத்துெர. 
சுைபமாக டயாபர (அ) குழ்நளே அளனயாளட 
மாற்றுெேற்கு கிராச் (Crotch) பகுதியில் 
்பாத்ோளன ்பாருத்தினால் சுைபமாகும். 
ெலுொன மற்றும் நீடித்ே துணிதய இ்நே 
ெயது குழ்நளேகளுக்கு ்பாருத்ேமானது 
ஆகும். குழ்நளேகள் ேளரயில் ேெழெோல் 
உராய்வு மூைம், முழஙகால் பகுதியில் உள்ை 
துணிக்கு தசேம் ஏற்படும் (Adjustable Straps). 
அனுசரிப்பு ொர உள்ை ஆளடகதை இ்நே 
ெயது குழ்நளேகளுக்கு ்பாருத்ேமானது.

பைம்  5.5 ேவழும் குழ்நடேகளுக்தகற்ை 
ஆடைகள் 

பகடடானோக மாறிவிடடது, மற்றும் 
்பண்கள் இத்ேளகய ஆளடகளை 
உடுத்துெதில் மகிழச்சி அளடகின்ைனர.

பைம்  5.3 பாலூட்டும் ோயமாரகளுக்தகற்ை 
ஆடைகள் 

குழ்நடேகளுக்கான ஆடை  
(0 - 9 மாேம்)  
புதிோக பிை்நே குழ்நளேயின் ஆளடகளில் 
தெண்டிய மூன்று முக்கிய பண்புகள் 
்ெப்பம், ெசதி, மற்றும் சுகாோர பண்புகள் 
ஆகும். பிை்நே குழ்நளே புதிய சுற்று சூழலில் 
ேடப்ெப்ப நிளைக்கு ஏற்ப ் பரியெரகளை 
விட குழ்நளேகளின் உடல் சூடாகவும் 
குளிரச்சியாகவும் மிக தெகமாக மாறிவிடும். 
பிை்நே குழ்நளேக்கு ்ோற்றுகள் எளிதில் 
ோக்கக்கூடியது. பை ்ோற்றுகள் சரியாக 
பராமரிக்கப்படாே (அ) பாதுகாக்கப்படாே 
ஆளடகளினால் பரவுகிைது. பிை்நே முேல் 
ஒரு சிை மாேஙகள் குழ்நளே 80 சேவீேம் 
மணி தநரம் உைஙகுெர மற்றும் அெரகள் 
உைஙகுெேற்கு ெசதியான ஆளடகளை 
ளெத்திருக்க தெண்டும். குழ்நளேகள் 
ஆளட ேயாரிக்க மிக ்பாருத்ேமான இளழ 
என்ன்ென்ைால் அது பருத்தி, ஏ்னனில் 
அது மிகவும் ்மன்ளமயானது, மற்றும் 
பருத்தி ஆளடளய ்ெது்ெதுப்பான (அ) 
சூடான ேண்ணீரில் தபாடடு சுகாோரமான 
முளையில் அளே பாதுகாக்கைாம். 
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மற்றும் ஆரெத்ளே ெைரக்க ஆளடகள் 
்மல்லியோகவும், ெசதியாகவும், 
சுைபமாகவும், ்மன்ளமயாகவும் இருக்க 
தெண்டும். தமலும் கழிப்பளை ்சல்ெேற்கு 
ெசதியானோகவும், தெகமாக ெைரச்சி 
அளடயும் உடலுக்கு ஏற்ப அனுசரிக்கும் 
ெளகயிலும் மற்றும் கெரச்சிகரமான 
ெடிெளமப்பாகவும் இருக்க தெண்டும். 

குடும்ப உறுப்பினரகள் தபாை முன் 
பள்ளிப் பருெக் குழ்நளேகளுக்கான 
அைமாரிக்கு அதிக பராமரிப்பு அெசியம். 
குழ்நளேகளின் அைமாரியின் அைவு 
மற்றும் ்பாருைடக்கத்ளே பாதிக்க பை 
காரணிகள் உள்ைது. முன் பள்ளி பருெக் 
குழ்நளேகளுக்கு உடலுக்கு ்நருக்கமாக 
இருக்கும் ஆளடகதை தேளெ மற்றும் 
இத்ேளகய ஆளடகளில் ்ோஙகும் 
ளட தபான்ை தெறு அைஙகாரஙகளை 
ேவிரப்பது நல்ைது. முன் பள்ளிப் பருெக் 
குழ்நளேகளுக்கு ெைரச்சி தெகமாக 
இருக்கும். ஆளடகள் ொஙகும் தபாது 
ெைர்நது ெரும் குழ்நளேகளுக்தகற்ப  
அம்சஙகளுக்தகற்ப  ொஙகினால் அளே 
நீண்ட காைம் ெளர உபதயாகப்படுத்ேைாம்.

பைம்  5.7 முன் பள்ளிக் குழ்நடேகளுக்கான 
ஆடை 

பள்ளிச் ்ெல்லும் குழ்நடேகளுக்கான 
ஆடை  (5 – 11 வயது)  
முன் பள்ளி பருெக் குழ்நளேகளின் ஆளட 
தேளெகளும் ஆரம்ப பள்ளி ்சல்லும் 
குழ்நளேகளின் ஆளட தேளெகளும் 
ஒன்ைாக இரு்நோலும் சிைெற்றில் மாற்ைம் 

குறு�டை தபாடும் குழ்நடேகளின் 
ஆடை (1 to 2)  
எல்ைா ்சயல்பாடுகளுக்கும் ஏற்ை 
ஆளடகள்ோன் இ்நே குழ்நளேகளுக்கு 
்பாருத்ேமானது. குறுநளட தபாடும் 
குழ்நளேகளுக்கு கால் (அ) கிராச் பகுதியில் 
கிரிப்பர திைப்பு உள்ை ஒரு துண்டு துணி 
ஆளடகளை உடுத்துெர. ஒரு துண்டு 
துணியினாைான ஆளட விளரவில் 
சிறியோகி விடும். இேற்கு அெரகளின் 
தெகமான ெைரச்சிதய காரணமாகும். 
ேெழும் மற்றும் குறுநளட தபாடும் 
ெயதில், ஒரு துண்டு துணி ஆளட (அ) 
ளபஜாமாக்கதை பாதுகாப்பானோகவும் 
மற்றும் நன்ைாகவும் இருக்கும். 
ளபஜாமாக்கள் ்மன்ளமயான எளிதில் 
துளெக்கக் கூடிய துணியினால் 
ேயாரிக்கப்பட தெண்டும். 

பைம்  5.6 குறு �டை குழ்நடேகளுக்தகற்ை 
ஆடைகள்  

முன் பள்ளி குழ்நடேகளுக்கு ஆன 
ஆடை (2 to 4 வயது)  
முன் பள்ளி ெயதில் உள்ை 
குழ்நளேகளுக்கு ஆளட தேரவு ்சய்ெதில் 
குடும்பத்தினருக்கு பிரச்சளன உண்டு. 
ஏ்னன்ைால் அளெ விளை உயரொக 
இருக்கும் மற்றும் அ்நே ஆளடகளை சிை 
காைதம பயன்படுத்ே முடியும். குழ்நளேகள் 
ேன்னம்பிக்ளகளய ெைரத்துக் 
்காள்ளும் ெளகயில் ஆளடகளை 
தேர்ந்ேடுக்க தெண்டும். சமூக திைன் 
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பைம்  5.9 முன் இடைஞர பருவத்திற்தகற்ை 
ஆடைகள்  

இடைஞரகளுக்கான ஆடை  
(15 – 20 வயது)  
இ்நே காைத்தில் ெைரிைம் பருெத்தினர  
ேஙகள் உடளை பராமரிக்கக் கற்றுக் 
்காள்கின்ைனர. எனதெ உடளைமப்பு 
பாரப்பேற்கு நன்ைாக இருக்க 
தெண்டும். இரு பாைரகளும் ேஙகைது 
எதிர பாலினத்ேெரிடம் இரு்நது 
அதிக விருப்பஙகளை நாடுொரகள். 
அெரகள் ேஙகளை அைஙகரித்துக் 
்காள்ெதிலும், ேஙகளின் தோற்ைத்திலும் 
அதிக கெனம் ்சலுத்துெர. அெரகள் 
நாகரிகமான, கச்சிேமாக ்பாருத்தும் 
மற்றும் விளை உயர்நே ஆளடகளைதய 
தேரவு ்சய்ெர. தேளெயான மற்றும் 
ெசதியான ஆளடகளை நாகரீகத்திற்காக 
விடடுவிடுகிைாரகள். ஆளடகதை ஒருெரின் 
ஆளுளமளய ் ெளிப்படுத்ேக்கூடியோகும். 
ெைரும் பருெத்தில் உடலில் மாறுேல்கள் 
ஏற்படும். அப்தபாது அெரகள் ேஙகள் 
ெடிெத்ளே மளைப்பது அல்ைது காடடுெது 
அெரகள் விருப்பம்.

 
பைம்  5.10 இடைஞரகளுக்தகற்ை ஆடைகள் 

உண்டு. இ்நே பருெத்தில் குழ்நளேகள் 
மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார. 
ஆளடகள் பற்றிய விருப்பு மற்றும் ்ெறுப்பு 
அதிகரிக்கும். நீடித்ே ஆளடகளைதய 
அளிக்க தெண்டும். ஏ்னனில் உடல் 
்சயல்பாடு காரணமான சிரமஙகளை 
்பாறுத்துக் ்காள்ெேற்தகற்ப சிறுெரகள் 
முரடடுத்ேனமான துணி, ்ோஙகும் 
சடளட, கனமான காைணி மற்றும் 
ஜீன்ஸ் உடுத்துெளேதய விரும்புெர. 
ஆளட தேர்ந்ேடுக்கும் தபாது, 
பாதுகாப்பு, பராமரிக்க எளிளமயான, 
ெைரச்சிக்தகதுொனோகவும் ்பாருத்ே 
மானோகவும் மற்றும் குழ்நளேயின் 
நிைத்திற்கு ஏற்ைொறும் இருக்க தெண்டும்.

  
பைம்  5.8 பள்ளி ்ெல்லும் குழ்நடேகளுக்தகற்ை 

ஆடை

முன் இடைஞரகள் பருவத்தினருக்கான 
ஆடை (12 – 15 வயது)
இ்நே பருெத்தில் உடலில் தெகமான 
மாற்ைஙகள் மற்றும் இ்நே பருெத்தில் 
ெயது ெ்நேெரகளின் பண்ளப அளடெர. 
அெரகளுக்கு ஆளடகள் மற்றும் 
அைஙகாரத்தில் ஆரெம் அதிகமாக இருக்கும் 
முன் ெைரிைம் இளைஞர பருெத்தில் 
மற்ைெருடன் பழகுெதில் ஆரெம் காடடுெர. 
நீடித்ே மற்றும் ெசதியான ஆளடகளை 
விட ஆளடயின் விளை மற்றும் அழளகதய 
முக்கியமானோக கருதுெர. ஆளடகள் தேரவு 
்சய்யும் தபாது உைவியல் காரணஙகள் 
முக்கிய பஙகு ெகிக்கிைது. உடலுக்தகற்ை 
ஆளடகளின் ெளககளைப் ்பாறுத்ேது. 
ஆனால் உைவியல் ெசதி ஆளட 
உடுத்துெரின் திருப்திளய ்பாறுத்ேது.
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உள்ை பிரச்சளனகளை தீரக்க தெண்டும் 
மற்றும் இ்நே ெயதினருக்கு ஏற்ை 
ெடிெளமப்பு மற்றும் நிைத்ளே தேரவு 
்சய்ய தெண்டும். உடல் எளட அதிகரிக்க 
மடடும் அல்ை, தமலும் உடலின் சிை 
பாகஙகள் எளட கூடும். ்பாதுொக உடல் 
்ோய்ெளடயும். ஆயத்ே ஆளடகள் ேரமான 
அைவீடு ்காண்டு ்சய்யப்படுெோல் 
அெற்ளை தேரவு ்சய்ெதில் பிரச்சளன 
ஏற்படுகிைது. ெயதில் மூத்ேெரகள் 
்மன்ளமயான நிைத்தினால் ஆன 
ஆளடகளைதய உடுத்துெதுண்டு. 
கனமான ஆளடகள் உடுத்துெேற்கு 
ெசதியாக இருக்காது. அேனால் அெரகள் 
கனமற்ை எளட குளைொன துணியினால் 
ஆன ஆளடகளைதய உடுத்துெர. தமலும் 
அது தபாதுமான ்ெப்பம் (அ) குளிரச்சிளய 
ேரும்.

  
பைம்   5.12   வயதில் மூத்ேவரகளுக்கான 

ஆடைகள் 

வயோனவரகளுக்கான ஆடை  
முதுளம என்பது ொழவு முடிெளடகிை 
ேருொய். உடல் ்ோய்வுற்று, கண் 
பாரளெ மஙக ்ோடஙகும் மற்றும் 
ஆற்ைல் நிளை குளையும். நாகரீகத்ளே 
ேவிரத்து அெரகள் உடுத்தும் ஆளட 
ேைரொனோகவும் ெசதியாகவும் இருக்க 
தெண்டும். ெயோனெரகளுக்கான 
ஆளடகளில் ்பாத்ோளன ்பாருத்ேப்படட 
முன் பக்கம் திைப்பு உள்ை ஆளடகதை 
்பாருத்ேமானது. 

நிளைய ெயோன மக்கள் கீழொேம் 
மற்றும் மூடடு மற்றும் ேளச தநாய்களில் 

வயது வ்நேவரகளுக்கான ஆடை  
ெருமானம், ேரம், தெளை, காை நிளை, 
ெயது, பாலினம், நாகரீகம், விழாக்களைப் 
்பாறுத்து ஆளடகளை தேர்ந்ேடுக்கும் 
நிளைளய ஒரு நபர தபாதுமான அைவு 
அளடகிைார. நன்ைாக உளடயணி்நே நபர 
நம்பிக்ளகயாகவும் திைன் மிக்கெராகவும் 
உணரொரகள். ஆணின் அைமாரி 
்பண்களின் அைமாரியிடம் இரு்நது 
வித்தியாசமானது. ஆணின் அைமாரி 
சடளட, காற்சடளட,, சாக்ஸ், ஷாரடஸ், 
ளட, காைணி, இரவு அஙகி ஆகியெற்ளை 
உள்ைடக்கி இருக்கும். ஆனால் ் பண்ணின் 
அைமாரி குடும்ப ெருமானம், அெரகளின் 
சமூக ்சயல்பாடுகள், ்ோழில் மற்றும் 
ஆண்களின் ஆளடகளுக்கு தேளெயான 
அளனத்து காரணிகளும் இெற்ளை 
்பாறுத்தே இருக்கும். இல்ைத்ேரசிகளை 
ஒப்பிடும் தபாது பணியுரியும் ்பண்களுக்கு 
அதிகமான ஆளடகள் தேளெப்படும். சமூக 
்சயல் ்சய்யும் நபருக்கு முளையான 
ச்நதிப்புக்கள், (கிடடி) சிறிய விரு்நதினர 
ச்நதிப்பு, திருமணஙகளில் பஙதகற்க 
அதிக ஆளடகள் தேளெப்படும். சமூக 
்சயலில் இருக்கும் நபரகள் ேரம் மற்றும் 
நாகரீகத்தில் விழிப்புடன் இருப்பர.

  
பைம்   5.11 வயது வ்நேவரகளுக்கான ஆடைகள் 

வயதில் மூத்ேவரகளுக்கான 
ஆடைகள்  
உடல் பண்புகளில் பல்தெறு மாற்ைஙகள் 
ஏற்படும் அேனால் ஆளட ்பாருத்ேத்தில் 
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்சய்யும் முளை. இது ஆதராக்கியம் மற்றும் 
சுகாோரத்தில் முக்கிய பஙகு ெகிக்கிைது. 
சரியான முளைகள் மற்றும் சைளெப் 
்பாருடகள் பயன்படுத்தினால் சைளெ 
்சய்ெது கடினம் இல்ளை. 

5.3.1.1    ெலடவ ்ெயயும் ்காள்டககள் 
மற்றும் பயன்பாடுகள்  

வீடடில் துணி சைளெ ்சய்ேல் ஒரு 
முக்கியமானது மற்றும் ்பாதுொன 
வீடடு தெளை. மனிேன் சைளெ 
்சய்யும் முளைகளில் பை முன்தனற்ைம் 
கண்டுள்ைனர. இது துணிளய பாளை 
(அ) கற்களில் அடித்து ஓடும் நீரில் சைளெ 
்சய்ெதிலிரு்நது மின்னணு சைளெ 
இய்நதிரம், உைர சைளெ ெளர இன்று 
முன்தனற்ைம் அளட்நதுள்ைன. 

துணிளய தசேம் ்சய்யும் அழுக்ளக 
இரண்டு ெளகயாக பிரிக்கைாம். அளெ 

1. நாரில் உள்ை ேைரொன அழுக்கு 
2. கிரீஸ் மூைம் தெகமாக களரயும் 

அழுக்கு 
ேைரொன அழுக்ளக ஊைளெத்து மற்றும் 
பிரஸ் ்காண்டு அழுக்ளக நீக்கைாம். 
உறிஞ்சுேல், சைளெ மற்றும் உைர சைளெ 
மூைம் நிளையான அழுக்ளக நீக்கைாம். 

5.3.1.2   டகயினால் ெலடவ  
சிை ஆளட, துணி மற்றும் சாயஙகளுக்கு 
ளகயினால் சைளெ ்சய்ெதே முக்கியம். 
ஏ்னனில் அெற்ைால் இய்நதிரத்தின் 
சுழற்சி மற்றும் கிைரச்சியினால் ஏற்படும் 
சிரமத்ளே ோஙக முடியாது. இது சிறிய 
அைமாரிக்கு மிகவும் ்பாரு்நேக்கூடியது 
மற்றும் ஆளடகளின் உளழக்கும் 
ேன்ளமளய நீடிக்க மிகச் சிை்நே 
ெழியாகும்.

இரு்நது அெதிப் படுொரகள். இது மற்்ைாரு 
்பரிய பிரச்சளன. முரடடுத்ேனமான 
அளமப்பு மற்றும் கனமான துணி 
அெரகளின் தோலுக்கு எரிச்சல் ேரும். 
அெரகளின் ஆளடகள் குளிரகாைத்தில் 
்ெது்ெதுப்பானோகவும், தமலும் ்ெயில் 
காைத்தில் குளிச்சியாகவும் இருக்க 
தெண்டும். ெயோனெரகள் உடல் 
அைவில் குளை்நே ்சயல் ்சய்ெோல் 
ஆளடகள் சீக்கிரம் பழுோகாமல் இருக்கும்.

   
பைம்  5.13 வயோனவரகளுக்கான ஆடைகள் 

5.3 ஆடை பராமரிப்பு  
முன்னுடர  
அளனத்து ஆளட மற்றும் துணியின் 
ஒளிரவு, அளமப்பு, ெடிெம், தோற்ைத்ளே 
பாதுகாக்க ஒழுஙகான (அ) முளையான 
பராமரிப்பு தேளெ. துணியின் ொழநாள் 
அதிகரிக்க நல்ை பராமரிப்தப அெசியம். 
ஆளடகளின் விளை மற்றும் முக்கியத்திற்கு 
ஏற்ப பராமரிப்பு அளமகிைது. 

5.3.1 ெலடவ
ஆளடகளை சைளெ ்சய்ெது ஒரு 
முக்கியத் திைளம.  சைளெ என்பது 
ேண்ணீர மற்றும் தசாப்பு அல்ைது 
செரக்காரம் ்காண்டு துணிகளை சுத்ேம் 
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அழுக்ளக நீக்குெேற்கான முளை மற்றும் தேய்க்கும் ெளககள் கீதழ  ்காடுக்கப்படடுள்ைது.

அட்ைவடண  5.1 அழுக்டக நீக்கும் முடை மற்றும் தேயக்கும் வடககள்
ெ.எண். சைளெ முளைகள் ்சயல் முளை பயன் 

1. உராய்வு சைளெ 

அ. ளக உராய்வு ஊை ளெத்ே துணிளய ்ெளிதய 
எடுத்து முறுக்க தெண்டும். 
அழுக்கு அதிகமாக உள்ை பகுதிகளுக்கு 
செரக்காரம் (தசாப்பு)  பயன்படுத்தி 
அழுக்கு தபாகும் ெளர தேய்க்கவும். 
்ெது்ெதுப்பான நீளரக் ்காண்டு 
செரக்காரத்ளே (தசாப்ளப) நீக்கவும். 

பருத்தி (அ) லினனினால் ஆன 
சிறிய ெளக துணிளய சுத்ேம் 
்சய்ய ்பாருத்ேமாக இருக்கும். 

ஆ. தூரிளகளய  
(Scrubbing Brush) 
்காண்டு உராய்வு 
ஏற்படுத்துேல் 

ஊை ளெத்ே துணிளய ்ெளிதய 
எடுத்து முறுக்க தெண்டும். 
சமேைத்தில் விரித்து செரக்காரம் 
(தசாப்பு) ்காண்டு தேய்க்கவும். 
்ெது்ெதுப்பான நீளரக் ்காண்டு 
செரக்காரத்ளே (தசாப்ளப) நீக்கவும். 

வீடடிற்கு பயன்படுத்தும் 
கரடுமுரடான கனமான 
அழுக்களட்நே துணிகளுக்கு 
்பாரு்நதும். 

இ. தேய்க்கும் பைளக 
்காண்டு உராய்வு 
ஏற்படுத்துேல் 

தேய்க்கும் பைளகயின் தமல் அழுக்கு 
உள்ை பாகத்ளே ளெத்து செரக்காரம் 
(தசாப்பு) தபாடவும். 
்ெது்ெதுப்பான ேண்ணீரில் நன்ைாக 
துளெக்கவும். 

ெலடவ இய்நதிரத்டே 
கணடுபிடித்ேவர யார ?

துளெப்பு பைளக ோன் அக்காை சைளெ இய்நதிரம். இது 1947 ஆம் ஆண்டு கண்டுப்பிடிக்கப்படடது. 
முேல் சைளெ இய்நதிரத்தில் உருளை ெடிெ பாத்திரத்ளே பயன்படுத்ே அ்மரிக்க தஜம்ஸ் கிங 
என்பெர 1851 – ல் காப்புரிளம ்பற்ைார. 1858-இல், ொமில்டன் ஸ்மித்தின் முேல் தராடடரி 
சைளெ இய்நதிரம் காப்புரிளம ்பற்ைது. இ்நே இய்நதிரம் ோன் துணியில் உள்ை அழுக்ளக 
நீக்கியும் ஆளடகளை சைளெயும் ்சய்யும்.
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II. உறிஞ்சும் ொஷளரக் 
்காண்டு உறிஞ்சும் 
உராய்வு சைளெ 
்சய்ேல் 

உறிஞ்சும் ொஷர துருப்பிடிக்காே 
பாகஙகளைக் ்காண்டது. 
அது சிறிய அல்ைது ்பரிய அைவில் 
இருக்கும். 
செரக்காரத் (தசாப்பு) துண்டுகளைக் 
்காண்டு ேண்ணீரின் தமல் 
நிர்நேரமான நுளரளய ஏற்படுத்ே 
தெண்டும். 
அழுக்களட்நே ஆளடளய செரக்காரத் 
(தசாப்பு) ேண்ணீரில் மூழக ளெத்து 
உறிஞ்சும் ஷெளர திரும்ப திரும்ப 
அழுத்ே தெண்டும். 
உருொகும் ்ெற்றிடம் செரக்கார 
(தசாப்பு)  நீளர ஆளடகளுக்கு இளடதய 
புக ்சய்யும். 
செரக்கார (தசாப்பு)  நீர மீண்டும் 
மீண்டும் ஆளடகளின் ெழிதய 
்சல்ெோல் துணிளய சுத்ேம் ்சய்து 
விடும். 

அதிக அைவிைான 
அழுக்களட்நே துணிளய 
இ்நே ்சயல்முளை மூைம் 
விளரொக சுத்ேம் ்சய்யைாம். 
எ்நே நிைம் மற்றும் 
எ்நே துணியினால் 
ஆனா ஆளடகளில் 
இ்நே ்சயல்முளைளய 
பயன்படுத்ேைாம். 

III. கசக்குேல் மற்றும் 
பேப்படுத்துேல் 
முளையில் சைளெ 

்ெது்ெதுப்பான செரக்கார (தசாப்பு) 
நீரில் அழுக்களட்நே துணிளய 
்ெளிதய எடுக்காமல் கசக்கி / பிழி்நது 
சைளெ ்சய்ய தெண்டும்.
மிகவும் அழுக்கு அளட்நே பாகத்ளே 
இடது உள்ைஙளகயில் ளெத்து 
நன்ைாக அழுக்கு தபாகும் ெளர 
கசக்கவும். 
ேண்ணீளர ்காண்டு செரக்காரம் 
(தசாப்பு) தபாகும் ெளர சுத்ேம் 
்சய்யவும். 

மற்றும் படுக்ளக துணி ஆகியெற்ளை 
சுத்ேமாக துளெப்பேற்காக ெடிெளமக்கப் 
படடது. அழுக்ளக நீக்க ்சய்யவும், 
செரக்காரத்ளேக் (தசாப்ளபக்)  ்காண்டு 
எண்்ணய் மற்றும் களைகளை நீக்க 
ஆயிரம் ஆண்டுகைாக துணிளய 
ளகயினாதைதய சைளெ ்சய்துள்ைனர. 
குறிப்பாக தசறு மற்றும் அழுக்கு 
படி்நதிருக்கும் ஆளடகளை நன்ைாக 
தேய்த்ோல் ோன் அழுக்கு துணிளய விடடு 
பிரி்நது சைளெக்கு பயன்படுத்தும் தசாப்பு 

பைம் 5.14 கெக்குேலுக்கு பயன்படுத்தும் பலடக 
உறிஞ்சும் வாஷர 

5.3.1.3    இய்நதிரத்டேக் ்காணடு 
ெலடவ ்ெயேல்  

சைளெ இய்நதிரம் என்பது ஒரு 
இய்நதிரம். அது ஆளடகள், துண்டு 
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இருக்கும். ஆனால் சிை மாறுேல்கள் உண்டு. 
அேனால் பயன்படுத்தும் முளைளய  
ொசிப்பது மிகவும் முக்கியமானது. சைளெ 
இய்நதிரஙகள் தமல் ஏற்றுேல் இய்நதிரம் 
அல்ைது முன் ஏற்றுேல் இய்நதிரமாக 
இருக்கும். முன் ஏற்றுேல் இய்நதிரத்திற்கு, 
கேவு முன்புைம் அளம்நதிருக்கும் அது தபால் 
தமல் ஏற்றுேல் இய்நதிரத்திற்கு ொஷரின் 
தமல் புைம் திைப்பு இருக்கும். பை சைளெ 
இய்நதிரஙகளுக்கு பைெளகயான 
அளமப்புகள் உண்டு. அளெ ேண்ணீரின் 
்ெப்பத்ளே கணிக்கக் கூடியது மற்றும் 
சுழற்சி தநரத்தின் நீைத்ளே அைக்கக் 
கூடியது.

பைம்  5.16 ெலடவ இய்நதிரத்தின் வடககள், 
முன் ஏற்றுேல், தமல் ஏற்றுேல் 

5.3.2 துணி ்மன்டமப்படுத்திகள்   
துணி ்மன்ளமப்படுத்திகள் (துணி 
கண்டிஷனரகள்) நிளையான ஒடடும் 
ேன்ளமளய ேடுக்க பயன்படுத்ேப்படுகிைது 
மற்றும் துணிளய ்மன்ளமயாக்குகிைது. 
சிை ேரமான சைளெ தூள்களுடன் ஆளட 
்மன்ளமப்படுத்தும் சைளெத்தூள்களும் 
தசர்நது கிளடக்கின்ைன. சைளெ தூள் 
மற்றும் துணி ்மன்ளமப்படுத்திகளை 
ேனித்ேனிதய ொஙகுெளே ஒப்பிடடு 
பாரக்கும் தபாது இேன் மூைம் பணத்ளே 
மிச்சப்படுத்ேைாம். 

ஒரு ்மல்லிய இரசாயனஙகளை 
துணியின் தமல்பரப்பில் பூசுெேன் மூைம் 
துணி ்மன்ளமப்படுத்திகள் தெளை 
்சய்கிைது. இ்நே இரசாயனஙகளுக்கு 

துணியின் உள்தை புகு்நது சைளெளய 
தமம்படுத்ே முடியும். 

சைளெ இய்நதிர ்ோழில்நுடபம், 
தேய்த்ேல் மற்றும் அழுத்தி தேய்க்கும்  
்சயல்முளையினால் சைளெ ்சய்யும் 
கடுளமயான தெளைகளை குளைக்கதெ 
இது உேவுகிைது. 

சைளெ இய்நதிரத்ளே 
உபதயாகப்படுத்தும் முன் பயன்படுத்தும் 
முளைளய படிக்க தெண்டும். 

ெழக்கமான வீடடு உபதயாக 
இய்நதிரம் 6 இல் இரு்நது 7 கிதைா கிராம் 
சுளம ெளர ஏற்கும். இய்நதிரத்தில் அதிக 
சுளம ஏற்ைக்கூடாது.
●	 பை ெளகயான ஆளடகள் இருக்கும் 

தபாது, ஆளடகளின் ெளககளைப் 
்பாறுத்தே சைளெ ்சய்ய தெண்டும். 

●	 ஏற்கனதெ ேைரெளட்நே அழுக்ளக 
நீக்குெேற்காக, காைர மற்றும் 
ளகப்படளடளய ளகயினால் 
்மன்ளமயாக தேய்க்க தெண்டும்.

●	 ஆளடகளுக்கு ஏற்ைொறு சைளெ 
்சய்ய தநரம் ்காடுக்க தெண்டும்.

●	 நன்ைாக அைச தெண்டும். 

பைம்  5.15 ெலடவ இய்நதிரம் 

ெலடவ இய்நதிரத்தின் வடககள்  
அளனத்து சைளெ இய்நதிரஙகளின் 
தெளைப்பாடுகளும் ஒதர தபால் ோன் 
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்மன்ளமப்படுத்திகள் மற்றும் 
நிளை மின் எதிரப்புப் ்பாருளை 
பயன்படுத்துெர. சைளெத் தூளில் 
தகடயனிக் ்மன்ளமப்படுத்திகள் 
அனியானிக் சரபாக்டான்டகளுடன் 
இணக்கமற்ைது. ஏ்னனில் அளெ 
அெற்றுடன் தசர்நது திடமாகி விடும். 
அேனால் இளே அைசும் சுழற்சியில் 
பயன்படுத்ே தெண்டும். அனியானிக் 
்மன்ளமப்படுத்திகள் அனியானிக் 
சரபாக்டான்டகள் தநரடியாக தசர்நது 
்காள்ளும். ஈத்தோஆக்ஸிதைட  (Ethoxylate)  
பாஸ்தபட எஸ்டரகள் தபான்ை கைளெகள் 
ஆண்டிஸ்தடடிக், ்மன்ளமப்படுத்திகள் 
மற்றும் சர பாக்டான்டகள் தபான்ை 
்மன்ளமப்படுத்திகளுக்கு பை பண்புகள் 
உண்டு. 

5.3.2.2    துணி ்மன்டமப்படுத்திகள் 
உபதயாகப்படுத்தும் 
முடைகள்  

●	 சைளெத் தூள்களையும் சைளெ 
்சய்ெேற்கு ்மன்ளம படுத்ே உேவும் 
்பாருடகளையும் தசரத்து சைளெ 
இய்நதிரத்தில் பயன்படுத்தி சைளெ 
்சய்ய தெண்டும். 

●	 குறிப்பிடட அைளெதய ஊற்ை 
தெண்டும். 

●	 உஙகைது இய்நதிரத்திற்கு 
குறிப்பிடப்படட ்மன்ளமபடுத்தி, 
இல்ளை என்ைால், நாதம துணி 
்மன்ளமப்படுத்திகளை சைளெயின் 
இறுதி சுழற்சியில் தசரக்க தெண்டும்.  

●	 துணி ்மன்ளமப்படுத்திகளை 
தநரடியாக ஆளடயில் தசரக்கக் 
கூடாது. 

●	 துணி ்மன்ளமப்படுத்திகளுக்கு பதில் 
உைர ோள் அல்ைது சைளெத்தூளுடன் 
கை்நது துணி ்மன்ளமப்படுத்திகளை 
பயன்படுத்ேைாம்.

ெழுெழுப்பு ேன்ளம மற்றும் அது இளழளய 
்மன்ளமயாக ளெக்கவும் நிளையான 
மின் எதிரப்புத் ேன்ளமளய ேரும். இது 
களைகளை நீக்கவும் சுருக்கஙகளை 
குளைக்கவும் இளெ பயன்படுகிைது. 

5.3.2.1    வடககள்  
துணி ்மன்ளமப்படுத்திகளை இரண்டு 
ெளகயாக பிரிக்கைாம்.
●	 தகடயானிக் துணி ்மன்ளமப்படுத்திகள்.
●	 அனியானிக் துணி 

்மன்ளமப்படுத்திகள்.

தகட்யானிக் துணி 
்மன்டமப்படுத்திகள்  
தகடயனிக் துணி ்மன்ளமப்படுத்திகள் 
்பாதுொக நான்காம் நிளை 
ெளகயான அம்தமானியம் தகடயானிக் 
சரபாக்டான்டகளை முக்கிய ்சயல் 
்பாருடகைாகக் ்காண்டுள்ைது.  
தகடயனிக் சரபாக்டான்டகள் இயற்ளக 
இளழகளுடன் நன்ைாகவும் ்சயற்ளக 
இளழகளில் குளைொகவும் ஒடடிக் 
்காள்கின்ைன. இ்நே ்மன்ளமப் 
படுத்திகளை சைளெ இய்நதிரத்தில் 
உள்ை அைசும் சுழற்சியில் பயன்படுத்ேைாம். 
துணி ்மன்ளமப்படுத்திகள் துணியின் 
உறிஞ்சும் ேன்ளமளய குளைக்கிைது. 
மாைாக துண்டு மற்றும் ளமக்தராஃளபபர 
துணியின் ்சயளை பாதிக்கிைது. 

ெழக்கமான ்மன்்பாருள்கள், 
4 - 8% ்சயலில் உள்ை ்பாருடகளை 
்காண்டது. மாைாக 12 – 30 %  
்மன்ளமப்படுத்திகள் ்சறிவூடடப்படடளெ 
யாக ்சயலின் உள்ை ்பாருள் பகுதியைவு 
மாற்ைப்படடது. 

அனியானிக் துணி 
்மன்டமப்படுத்திகள்  
ெழக்கமான நிளை சார்நே 
்மன்்பாருடகளுடன் அனியானிக் 
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குளிர நீர கஞ்சிப்பளச எனப்படும். இ்நே 
ோனியஙகளின் அைவு சிறிய அைவில் 
இருப்போல் இளெ எளிதில் துணிகளுக்கு 
இளடதய ஊடுருெ முடியும். 
●	 தகாதுளம கஞ்சிப்பளச  
இ்நே கஞ்சிப்பளசயின் ோனியஙகள் ் பரிய 
மற்றும் சிறிய ஆகிய இரண்டு அைவில் 
உள்ைது. இ்நே கஞ்சிப்பளச பிசுபிசுப்பான 
திரெத்ளே உருொக்கி துணிளய 
விளரப்பாகவும் மற்றும் ெளை்நது 
்காடுக்கும் ேன்ளம உளடயோகவும் 
ஆக்குகிைது. இதில் திரெத்ளே ்காதிக்க 
ளெக்க தெண்டும். அேனால் இது விளை 
உயர்நேது மற்றும் சிக்கனம் இல்ைாே 
கஞ்சிப்பளச ஆகும். 
●	 தசாை கஞ்சிப்பளச  
இ்நே கஞ்சிப்பளசயும் பிசுபிசுப்பான 
திரெத்ளேதய ்காடுக்கும். ஆனால் இது 
விரும்பத்ேகாே விளரப்ளப ேரும். அது 
்ோடுெேற்கு முரடடுத்ேனமாக இருக்கும். 
இது விளை குளைொனது மற்றும் 
இளே தெறு கஞ்சிப்பளசதயாடு தசரத்து 
உபதயாகப்படுத்ேைாம். 
●	 மரெள்ளிக் கிழஙகு   கஞ்சிப்பளச  
இ்நே கஞ்சிப்பளச மரெள்ளி ்சடியின் 
தெரகளில் இரு்நது கிளடக்கிைது. இ்நே 
்சய்முளைக்கு தெரகளை நறுக்கி, 
உைரத்தி மற்றும் இடித்து ேண்ணீருடன் 
தசரத்து பளச ஆக்கப்படுகிைது. இளே பை 
முளை நன்கு கழுவி உைரத்ே தெண்டும். 
கஞ்சிப்பளச இறுதியில் ்நாறுக்க கூடிய 
கடடிகைாக கிளடக்கும் ெளர ்சய்யவும். 
●	 உருளைக்கிழஙகு கஞ்சிப்பளச  
இ்நே கஞ்சிப்பளச ோனியஙகள் 
்பரியோக இருக்கும். உருளை மற்றும் 
சக்கரெள்ளிக் கிழஙளக பயன்படுத்துெர. 

பை புதுளம ொய்்நே சைளெ 
இய்நதிரஙகளில் திரெ துணி 
்மன்ளமப்படுத்திகளை இறுதி 
சுழற்சியின் தபாது தசரத்துக்்காள்ை 
தெண்டும். சாோரண சைளெத் தூள் 
மற்றும் துணி ்மன்ளமப்படுத்திளய 
ேனித்ேனியாக உபதயாகப்படுத்துெேற்கு 
பதில் சிை பிரான்ட / ேர அளடயாைம் 
சைளெத்தூளுடன் துணி 
்மன்ளமப்படுத்திகளும் இருக்கும் 
அெற்ளை பயன்படுத்தினால் பணத்ளே 
தசமிக்கைாம். 

5.3.3 கஞ்சிப்படெ தபாடுேல்  
கஞ்சிப்பளச ்பாதுொக துணி விளரப்பு 
ேன்ளமளயப் பயன்படுத்துெதுண்டு. 
சைளெக்கு உேவும் கஞ்சிப்பளச 
எது்ென்ைால் துணிகளுக்கு இளடதய 
ஊடுருவி துணிளய ெளை்நது ்காடுக்க 
உேவுெதே ஆகும். ்மன்ளமயான 
மற்றும் பைபைப்பான தோற்ைம் துணிளய 
அழுக்கின் தநரடி ்ோடரபில் இரு்நது 
காக்கும். துணிளய விளரப்பளடய 
்சய்யும் கஞ்சிப்பளச பருத்தி மற்றும் 
லினன் துணிகளுக்கு பயன்படுத்ேைாம். 

5.3.3.1   கஞ்சிப்படெ வடககள்  
பல்தெறு ெளகயான கஞ்சிப்பளச 
துணிளய விளரப்பாக ளெப்பேற்கு 
பயன்படுத்துகின்ைனர. 
●	 அரிசி கஞ்சிப்பளச  
இ்நே கஞ்சிப்பளசயில் ோனியஙகளின் 
அைவு குளை்நதும் ேண்ணீரின் 
அைவு அதிகமாக இருப்போல் ஒரு 
பிசுபிசுப்பான திரெம் காணப்படுகிைது. 
இ்நே கஞ்சிப்பளச பை துணிகளுக்கும் 
்பாரு்நதும். கஞ்சிப்பளச எளிதில் 
குளிர நீரில் ்ஜைடினின் ஆெோல் அது 
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துணியில் உபதயாகிக்கும் முடை  
விளரப்பின் அைளெப் ்பாருத்து 
கஞ்சிப்பளச ்ஜல்லிளய குளிர்நே நீரில் 
களரக்கவும். 
●	 குளிர்நே நீர கஞ்சிப்பளச  

கஞ்சிப்படெ திரவம் ேயாரிக்கும் முடை  
தேடவயான ்பாருட்கள்  
அரிசி கஞ்சிப்பளச - 1 தேக்கரண்டி
்ெண்காரம்  - 1 /2 தேக்கரண்டி
டர்பண்ளடன்  - 3 துளிகள் 
குளிர்நே நீர  - 250 மி.லி.   
்காதிக்கும் நீர  - 1 தேக்கரண்டி

்ெயமுடை  
்ெண்காரத்ளே ்காதிக்கும் நீரில் 
களரக்கவும். பின் குளிர்நே நீருடன் 
கைக்கவும். டர்பண்ளடளனத் ்ோடர்நது 
இ்நே கைளெளயயும் கஞ்சிப்பளசயின் 
தமல் ஊற்ை தெண்டும். பிசுபிசுப்பு 
திரெம் உருொகும் ெளர கிைைவும். 
மஸ்லின் துணிளய பயன்படுத்தி 
கஞ்சிப்பளச திரெத்ளே ெடிகடடிய 
பின் அளர மணிதநரம் கழித்து இளே 
பயன்படுத்ேைாம்.
●	 கஞ்சிப்பளசளய உபதயாகிக்கும் 

முளை  
அதிக விளரப்ளப அளிப்பேற்காக இ்நே அரிசி 
கஞ்சிப்பளசளய பயன்படுத்துகின்ைனர. 
எடுத்துக்காடடு காைர மற்றும் ளகப்படளட, 
கஞ்சிப்தபாடுெேற்கு முன் துணி 
உைர்நதிருக்க தெண்டும். கஞ்சிப்பளச 
திரெத்தில் துணிளய பேப்படுத்துேல் 
மற்றும் பிழி்ந்ேடுப்பார. அதிக 
கஞ்சிப்பளசளய நீக்குெேற்காக மஸ்லின் 
துணிளய ்காண்டு இளே தேய்ப்பர. பின் 
அ்நே துணிளய குளிர்நே நீரில் நன்கு 
இறுக்கமாக பிழி்நது எடுக்கப்படும். 

உருளைக்கிழஙளக பளச தபான்று 
அளரத்துக் ்காண்டு நீர தபாக உைர 
ளெக்க தெண்டும். சைளெயில் இது நல்ை 
விளரப்புத் ேன்ளமளயத் ேராது.  
●	 ெரத்ேக கஞ்சிப்பளச  
வியாபாரத்திற்காக பயன்படுத்தும் பை 
ெளகயான கஞ்சிப்பளச ச்நளேயில் 
உள்ைது. இது இரண்டு அல்ைது பை 
ெளகயான கஞ்சிப்பளசகளை ஒன்ைாக 
கைப்பேன் மூைம் ேயாரிக்கின்ைனர. 

5.3.3.2    கஞ்சிப்படெ ேயாரிப்புக்கு 
பயன்படுத்தும் முடைகள்  

●	 ்காதிக்கும் நீர கஞ்சிப்பளச  

நிடலயான கஞ்சிப்படெ ்ெல்லி ேயார 
்ெயயும் முடைகள்  
தேடவயானடவ  :  
கஞ்சிப்பளச - 1 தேக்கரண்டி
குளிர்நே நீர  - 2 தேக்கரண்டி
்ெண்காரம்  - 1 1/4 தேக்கரண்டி
்மழுகு  - 1/4 தேக்கரண்டி
்காதிக்கும் நீர  - 500 மி.லி.   

்ெயமுடை  
ஒரு பாத்திரத்தில், குளிரநீருடன் 
கஞ்சிப்பளசளய ்மன்ளமயான 
பளசயின் பக்குெத்தில் கிைைதெண்டும். 
்ெண்காரம் மற்றும் ்மழுளக 
தசரக்கவும். (்ெண்காரத்தின் தெளை 
என்ன்ென்ைால் கஞ்சிப்பளசயின் 
எதிரப்ளப காைநிளைக்தகற்ப  அளமப்பது. 
துணிளய எளிதில் இஸ்திரி ்சய்ய 
்மழுளக தசரக்கின்ைனர). திரெத்தின் 
நிைம் கண்ணாடி தபால் ெரும் ெளர 
்காதிக்கும் நீளர தசரக்க தெண்டும். 
நுண்ணுயிரி நீக்கத்ளே ேடுக்க இ்நே 
்ஜல்லியுடன் சிறிது ஃபாரமலிளன 
தசரக்கவும்.
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இைங்காதிப்பில் விட தெண்டும். மஸ்லின் 
துணி ெழியாக திரெத்ளே ெடிகடட 
தெண்டும். அளையின் ்ெப்ப நிளையில் 
கஞ்சிப்பளசளய குளிர விட தெண்டும். பின் 
இளே சைளெ மற்றும் துளெக்க பயன்படுத்ே 
தெண்டும். மிகவும் அழுக்களட்நே 
துணிகளுக்கு தசாப்பு திரெம் தசரத்துக் 
்காள்ைைாம். துணி பாதி உைர்நே பின் 
இஸ்திரி ்சய்ய தெண்டும். 
●	 அரபிக் பளச  
குளைொக விளரப்பு தேளெப்படும் 
துணிகளுக்கு இ்நே பளசளய 
உபதயாகப்படுத்ேைாம். இது ோனிய ெளக 
மற்றும் ்பாடியாகவும் விற்கப்படுகிைது. 
்பாடியாக இருப்பளேக் காடடிலும் மணி (அ) 
ோனியம் தபால் இருப்பது நன்ைாக களர்நது 
விடும். இது அரபிக் அமிைம், சுண்ணாம்பு, 
்மக்னீசியம் மற்றும் ்பாடடசியம் உப்பு 
்காண்டு உருொக்க படுகிைது. 
அரபிக் படெ திரவம் ேயாரிக்கும் முடை  
தேடவயான ்பாருட்கள்  
அரபிக் பளச - 112 கிராம் 
்காதிக்கும் ேண்ணீர  - 500 மி.லி. 
்ெயமுடை மற்றும் உபதயாகித்ேல்  
அரபிக் பளசளய ேண்ணீரில் களரக்கவும். 
சுத்ேமான திரெமாக ஆெேற்கு அரபிக் 
பளசளய நன்கு கிைை தெண்டும். துணிளய 
திரெத்தில் மூழக ்சய்ய தெண்டும். 
அதிகமாக இருக்கும் திரெத்ளே குளை்நே 
அழுத்ேத்ளே பயன்படுத்தி பிழி்ந்ேடுக்க 
தெண்டும். பின் துணிளய காற்றில் உைரத்ே 
தெண்டும். அரபிக் பளச விளை உயர்நே 
விளரப்பு ேன்ளம ் காடுக்கும் ் பாருள் ஆகும். 

●	 ்ெண்காரம் 
்வணகார திரவம் ்ெயயும் முடை  
தேளெயான ்பாருடகள்  
்ெண்காரம்  - 4 தேக்கரண்டி 
ேண்ணீர  - 250 மி.லி.

●	 தகாதுளம – ேவிடு  கஞ்சிப்பளச  
தகாதுளமயின் ்ெளிப்பகுதியில் உள்ை 
உமிளயதய தகாதுளம ேவிடு  என்பர. இது 
ேண்ணீருடன் தசரத்து கஞ்சி தபான்ை ஒரு 
ெழுெழுப்பான திரெம் ஆகும். விஸ்தகாஸ் 
தபான்ை துணிகளை விளரப்பாக்க இளே 
பயன்படுத்ேைாம். 
தகாதுடம ேவிடு கஞ்சிப்படெ திரவம் 
ேயாரிக்கும் முடை  
தேளெயான ்பாருடகள்  
 தகாதுளம ேவிடு - 1 பகுதி 
 குளிர்நே நீர  - 4 பகுதி 

்ெயமுடை மற்றும் உபதயாகித்ேல்  
ஒரு ொணலியில் தகாதுளம ேவிளட 
ேண்ணீர தசரத்து தெக ளெக்க தெண்டும். 
்காதிக்க ஆரம்பிக்கும் தபாது தீளய 
குளைக்க தெண்டும். அளரமணி தநரம் 

அரிசி கஞ்சிப்படெடய வீட்டில் 
்ெயவது எப்படி ?

தூைாக்கப்படட அரிசி அல்ைது சளமத்ே 
சாேம் எடுத்து அது ்மன்ளமயாகும் 
ெளர அளரக்க தெண்டும். இளே 
குளிர்நே ேண்ணீருடன் கை்நது ்காள்ை 
தெண்டும். பின் துணிளய 10 நிமிடம் 
இதில் ஊைளெக்க தெண்டும். பின் 
துணிளய நன்ைாக சைளெ ்சய்து 
இஸ்திரி தபாட தெண்டும். பின் துணியின் 
விளரப்பு ேன்ளமளய அணிெேன் மூைம் 
உணரைாம்.
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களிமண் தபான்ை ரசாயனஙகள் ்காண்டு 
்சய்யப்படடது. இது தூள் ெடிவில் கிளடக்க 
கூடியது. தமலும் ேண்ணீருடன் கூட 
ளமக்தரா சஸ்்பன்ஷன் ஆக உருொகும். 
●	 நீல நிை நீலம்  
இது ்பாதுொக உபதயாகப் 
படுத்துெதில்ளை. இது இரும்பு சல்தபட 
மற்றும் ்பாடடாசியம் ஃ்பதராசிகான்னடு 
்காண்டு ்சய்யப்படடோல் இது 
விரும்பத்ேகாேது. இதில் உள்ை துணிளய 
இஸ்திரி தபாடடால் துருப்பிடித்ே களரளய 
தபான்று காணப்படும்.
●	 கடரயும் நீலம்  
அளனத்து களரயும் நீைஙகளும் 
இரசாயன சாயதம ஆகும். இது பை 
ெளககைாக கிளடக்கிைது. இ்நே நீைம் 
ெரத்ேக (Commercial) சைளெகளில் 
பயன்படுத்ேப்படுகிைது. களரயாே 
நீைஙகளுக்கு பதில், இளே உபதயாகபடுத்ே 
்சால்கின்ைனர. இது சீரான நிைத்ளே ேரும்.
●	 நீலம் தபாடும் ்ெயமுடை  
நீைம் தபாடுேல் சைளெயின் இறுதி 
சுழற்சியில் தபாடப்படுகிைது. இேற்கு 
சிை படிகள் தேளெப்படுகிைது. நீைம் 
தபாடுெேற்கு முன் செரக்காரத்தின் ேடம் 
இருக்கக்கூடாது. நீைத்ளே ஒரு மஸ்லின் 
துணியில் கடடிக் ்காள்ை தெண்டும். 
பின் ேண்ணீரில் தேளெயான நிைம் 
ெரும் ெளர பிழிய தெண்டும். துணிளய 
ஒன்று (அ) இரண்டு முளை ேண்ணீரில் 
மூழக ளெக்க தெண்டும். எடுத்ே பின் 
சடளடப்ளபயில் (பாக்்கடடில்) இ்நே திரெம் 
இருக்காமல் பாரத்துக் ்காள்ைதெண்டும். 
இேன் பின் நீைம் தபாடட துணிளய 
பிழி்நது அதிகமாக இருக்கும் திரெத்ளே 
நீக்க தெண்டும், பின் உைரத்ே தெண்டும்.

5.3.5 உலரத்தும் உபகரணஙகள்  
சைளெ ்சய்ே துணிகளை ெசதியாக 
சூரியனுக்கு கீழ உைரத்ேைாம். தபாதுமான 

்ெயமுடை மற்றும் உபதயாகித்ேல்  
்ெண்காரத்ளே ேண்ணீருடன் 
கைக்கவும். பேப்படுத்துேல் மற்றும் 
நுளரத்ேல் மூைம் ஆளடளய இ்நே 
திரெத்தினுள் மூழக ்சய்ய தெண்டும். 
அதிகமாக உள்ை திரெத்ளே ்மதுொக 
பிழி்நது பின் காற்றில் உைரத்ே தெண்டும். 
்ெண்காரம் துணிக்கு மிருதுொன 
விளரப்ளப அளிக்கும்.

5.3.4 ெலடவ நீலஙகள்  
சைளெ நீைஙகள் துணியில் உள்ை 
மஞ்சள் நிைத்ளே தபாக்குெேற்காகதெ 
பயன்படுத்ேப்படுகிைது. துணிளய 
உடனுக்குடன் சைளெ ்சய்து ்காண்டு 
இருப்போல் துணியில் மஞ்சள் நிைம் 
ெருகிைது. பருத்தி மற்றும் லினனின் 
களடசி சைளெயில் சைளெ நீைம் 
உபதயாகிக்கப்படுகிைது. 

5.3.4.1   நீலஙகளின் வடககள்  
நீைம் ேண்ணீரில் களரெளேப் ்பாறுத்து 
நீைத்ளே இரண்டு ெளகயாக பிரிப்பர.

1. களரயாே நீைம்   
 ேண்ணீருடன் தசரும் தபாது 

்ேளிொன திரெத்ளே 
உருொக்காது. (எ.டு.) கடல் நீைம் 
மற்றும் நீை நிை நீைம். 

2. களரயும் நீைம்  
 ேண்ணீரில் களரக்கும் தபாது 

்ேளிொன திரெத்ளே ேரும். (எ.டு.) 
நிைக்கரி ோர சாயஙகள், ்மத்ளேல் 
ஊோ மற்றும் ்மத்திலீன் நீைம்.

5.3.4.1.1   கடரயாே நீலஙகள்  
●	 கைல் நீலம்  
இது சைளெக்கு பயன்படுத்தும் ் பாதுொன 
நீைம். இது துணிகளுக்கு பயன்படுத்ே 
பாதுகாப்பானது. இதில் எ்நே ஒரு பக்க 
விளைவும் கிளடயாது. இது தசாடா சாம்பல், 
தசாடியம் சல்தபட, கரி, சல்பர மற்றும் 
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5.3.6.1   உட்புை உலரத்ே உேவும் 
கருவி  

பை உைரத்தும் உபகரணஙகள் 
இப்தபாது உருொக்கப்படடது, இளெ 
அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு தபான்ை உடபுை 
இடஙகள் மற்றும் மளழக்காைஙகளில் 
பயன்படுத்ேப்படுகிைது. இதில் ஒன்று 
“கயிறு மற்றும் கப்பிகளினால் ஆன மர 
ராக் (Rack)” ஆகும். இ்நே மர ராக்கில் 
நிளைய கிளடமடட மர பாரகள் இருக்கும். 
இதில் ஈரமான துணிளய உைரத்ேைாம். 
உருளை ெழியாக தபாடும் கயிளை 
இழுப்பேன் மூைம் தமற்கூளர ெளர 
்காண்டு ்சல்ைைாம். 

இேனுடன் பை ெளகயான 
மடக்கும் ராக்குகள் உைரத்துெேற்காக 
உபதயாகப்படுகிைது. இ்நே ராக் நடுவில் 
தமல் தநாக்கி தநராக / ்சஙகுத்ோக 
இருக்கும் ஒரு கம்பி ்காண்ட மூன்று 
இரும்பு கால்களினால் ஆன  ்சஙகுத்ோன 
கம்பியின் தமற்பரப்பில் ஒரு ெடடம் 
இருக்கும். துணிளய கிளடமடட கம்பியில் 
விரித்து விட தெண்டும். தமலும் உைரும் 
ெளர காற்தைாடடம் இருக்கும் பகுதியில் 
ளெக்க தெண்டும். மடக்கக்கூடிய 
ராக்குகள், அளையின் ஓரத்தில் 
ளெப்பேற்காக தநரான கம்பியின் 
உேவியால் மடக்கப்படுகிைது. காற்தைாடடம் 
உள்ை இடத்தில் பை கம்பி ேடுப்புகள் 
்பாருத்திக் ்காள்ைைாம். துணிளய 
உைரத்துெேற்கு ஒன்றின் தமல் ஒன்ைாக 
்பாருத்திக் ்காள்ைைாம். அதே தபால், 
்சஙகுத்ோன ஸ்டாண்டுகள் விேவிேமான 
உயரத்தில் ்பாருத்திக் ்காள்ைைாம். 
இ்நே ராக்குகள் மரம், அலுமினியம் (அ) 
குதராம் பூசப்படட உதைாகத்தினால் 
ஆனது, தமலும் உைரத்துெேற்கு இ்நே 
ெளகயான ராக் எஙகு தெண்டுமானாலும் 
பயன்படுத்ேைாம்.

இடம் இரு்நோல் உைரத்ே முடியும். 
நகரபுைத்தில் உள்ை இடப் பற்ைாக்குளைதய 
காரணமாகும். தெறு சிை சாேனஙகளின் 
தேளெகள் பயன்படுகிைது. இ்நே 
சாேனஙகள் குளை்நே இடத்திலும் துணிளய 
உைரத்ே உேவுகிைது. தமலும் இளெ 
மளழக்காைத்திலும் உேவுகிைது. இது தபான்ை 
சூழநிளைகளில் இளெ பயன்படுகின்ைன.

பைம்  5.17 உலரத்தும் உபகரணஙகள்  

5.3.6 ்வளியரஙகில் உலரத்துேல்  

கிைாத்-டலன் / நூல் கயிறு / 
கிளிப்புகள்  
இது சன்னமான இரும்புக்கம்பி பிைாஸ்டிக், 
சணல் அல்ைது தேஙகாய் நார ்காண்டு 
்சய்யப்பட ்மல்லிய கயிறு. இது இரு 
புைஙகளிலும் கடடப்படடுள்ைது. காற்று 
துணிளய கட்நது ்சல்ெோல், அது 
துணி உைரும் ெளர துணியில் உள்ை 
ஈரப்பேத்ளே நீக்கும். கிைாத்  ளைன் (Clothes 
Line) ஈரமான ஆளடகளை ோஙகும் 
அைவுக்கு தபாதுமான  நீைம் மற்றும் 
பைம் ொய்்நேோக இருக்க தெண்டும். 
துருக்களைளயப் தபாக்க ஆளடகளுக்கு 
பிைாஸ்டிக் அல்ைது அலுமினியம் 
கிளிப்களை பயன்படுத்துகின்ைனர. தமலும் 
இது துணிளய பிடித்துக் ்காள்ளும் 
அைவுக்கு பைம் ொய்்நேோக இருக்க 
தெண்டும். 
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உள்ை துொரம் ெழியில் ்ோடரச்சியாக 
ெரும். “நீராவி ்ேளித்ேல் மற்றும் உைர 
இஸ்திரி” தபான்ை ெடிெஙகளில் ஒரு 
அதிகமான கடடுப்பாடு உண்டு. அது 
ேண்ணீர ்ேளித்ேளை முன் பகுதியில் 
இரு்நது ெழஙகுெதே ஆகும். 

தசால் ேடடுகள் ்மன்ளமயானது 
மற்றும் துருளெ எதிரக்கும் அலுமினிய 
உதைாகம் அல்ைது குதராம் பூசப்படட 
உதைாகம் (அ) துருப்பிடிக்காே உதைாகம் 
்காண்டு ்சய்யப்படடது. தசால் ேடடுகளில் 
(அ) அேன் தமல் சூடாெேற்கான பாகம் 
ஒன்று தமல் ஏற்ைப்படடது. இது நிக்தராம் 
ரிப்பன் சுற்ைப்படட ளமக்க சிடடுகைாக 
அல்ைது குழாய் ெடிெ ேனிம ெளககைாக 
இருக்கும். உள்நாடடு மதிப்பைவில் உள்ை 
இஸ்திரிகள் 750 to 1200 ொடஸ், இளடதய 
மதிக்கத்ேக்கது. இது 220 தொல்டஸ் 
மடடுதம ஆகும். இேன் ்ெப்பநிளைளய 
கடடுப்படுத்துெேன் மூைம் தசால் 
ேடடுகளுக்கு விேவிேமான ்ெப்பத்ளே 
்காடுக்கைாம். துணியின் ேன்ளமளய 
குறித்ேொறு டயல் அளமப்பு இருக்கும் இது 
துணிக்கு ஏற்ைொறு ்ெப்பத்ளே அளமக்க 
உேவும். 

விேவிேமான துணிகடை இஸ்திரி 
தபாடுவேற்கு உக்நே தொல் ேட்டுகளின் 
்வப்பநிடல  

துணி ்ெப்பநிளை 
லினன் 191 - 218°C

பருத்தி 163 - 191°C

தரயான் 135 - 163°C

கம்பளி Below 135°C

பராமரிப்பு மற்றும் முன்்னச்ெரிக்டக  
●	 இஸ்திரி ்சய்ே பின் மின்சாரத்துடன் 

இளணக்கும் கயிற்ளை (Wire) கழற்ை 
தெண்டும்.

பைம்  5.18 உட்புை உலரத்ே உேவும் கருவி 

5.4 இஸ்திரியிடும் உபகரணஙகள்  
இது சுருக்கஙகளை நீக்கி துளெத்ே 
துணிக்கு நல்ை தோற்ைத்ளேக் ் காடுக்கும். 
இஸ்திரி என்பது ஒரு ்மன்ளமயான 
்சய்முளை அளே சரியாக ்சய்யவில்ளை 
என்ைால் துணிகள் தசேம் அளட்நது விடும். 

பைம்  5.19 இஸ்திரி ்பட்டி

5.4.1 இஸ்திரி 
இஸ்திரிளய “ேடளடயான இஸ்திரி” 
என்பர, இது துணியில் உள்ை சுருக்கத்ளே 
நீக்க உேவும். உைர இஸ்திரி, நீராவி உைர 
இஸ்திரி மற்றும் நீராவி ் ேளித்ேல் தபான்ை 
பை ெளககள் உள்ைது. ்சயற்ளக 
இளழகளினால் துணிகளுக்கு உைர 
இஸ்திரிதய பயன்படுகிைது. இளேதய 
இயற்ளக ஃளபபர துணிகளுக்கு 
பயன்படுத்ேைாம். ஆனால் இளே முன் 
ஈரமாக்கவும், இது உபதயாகிப்பாைரகளின் 
தநரம் மற்றும் சக்திளய வீணடிக்கிைது. 
உைர மற்றும் நீராவி இஸ்திரியில், 
ேண்ணீருக்கான ஒரு அளை உண்டு. 
அதில் சிறிய அைவு ேண்ணீர சூடாகிக் 
்காண்டு இருக்கும். அது தசால் ேடடுகளில் 
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நிளைய சுருக்கு உள்ை பாொளடளய 
இஸ்திரி ்சய்ய உேவியாக இருக்கும். 
இளே பாொளடப் பைளக என்றும் 
கூறுொர. அதே தபால் “சடளட ளக 
பைளக” தகாடடின் ளகப்பகுதிளய 
இஸ்திரி ்சய்ய உேவும். இ்நே பைளகயும் 
இஸ்திரி பைளக தபால் அதே தபான்று 
்சய்யப்படடிருக்கும். ஆனால் சிறிோக 
இருக்கும் இ்நே பைளகக்கு ஒரு பக்கம் 
திைப்பு இருக்கும் ் சஙகுத்ோன ஆேரதொடு 
மரப்பைளகயினால் ஆனது.

பைம்   5.20 இஸ்திரி பலடக 

கஞ்சிப்படெ ஆடைகளுக்கு 
என்ன ்ெயயும்?

இது உைர சைளெ ்சய்யும் துணிகளை 
நல்ை தோற்ைம் மற்றும் மிருதுொக தமலும் 
்காஞ்சம் விளரப்பாக மற்றும் சுருக்கம் 
இல்ைாமல் ளெத்துக் ்காள்ளும். கஞ்சிப்பளச 
துணிகளில் உள்ை ஒவ்ொரு இளழளயயும் 
சூழெேன் மூைம் துணிளய களைகளிடம் 
இரு்நது  பாதுகாக்கும். ேண்ணீர ்காண்டு 
சைளெ ்சய்ய முடியாே துணிகளைக் 
காக்கும். இது உைர சைளெக்கான தநரத்ளே 
நீடடிக்க கூடியது. ெழக்கமாக, உைர 
சைளெக்கு முன்பாக ஒருெர துணிளய 
இரண்டு (அ) மூன்று முளை பயன்படுத்ேைாம்.

●	 இது உபதயாகப்படுத்ோே தபாது இளே 
தநராக உயரத்தி ளெக்க தெண்டும். 
்மல்லிய கயிற்ளை ளகப்பிடிளயச் சுற்றி 
ேைரொக சுற்றி ளெத்ோல் தபாதும். 

●	 “நீராவி மற்றும் உைர இஸ்திரியில்” 
ேண்ணீர அளையில் ெடிநீளரதய 
பயன்படுத்ே தெண்டும்.

●	 முன் ஈரமாக்குேல் உைர துணிகளுக்கு 
நீராவி இஸ்திரி ்சய்யக் கூடாது. 
கஞ்சிப்பளசப் தபாடடு சைளெ ்சய்ே 
துணிகள், லினன், கனமான பருத்தி 
மற்றும் சிை அைொன கனமுளடய 
மற்றும் கனமான லினன் துணிகளுக்கு 
முன் ஈரமாக்குேல் தேளெ. 

●	 கடடுப்பாடடு இயக்க ளகப்பிடிகளை 
தேளெயில்ைாமல் திருகக் கூடாது.

●	 ்ேளிப்பு முளனளய இஸ்திரி 
்படடிளய ேயாரிப்பாைர கூறும் 
நிப்நேளனகளுக்கு ஏற்ைொறு சுத்ேம் 
்சய்ய தெண்டும்.

5.4.2 இஸ்திரி மற்றும் ெட்டை டக 
பலடக  

இது துணி இஸ்திரி தபாடுெளே 
எளிோக்கும். இ்நே இஸ்திரி பைளக 
கிளடமடட சமமான பைளக. இது 
குறுக்கு கால் சடடகத்தின் ஆேரதொடு 
இருக்கும். இ்நே பைளகயில் உள்ை 
ேண்டுகள் ்ெள்ளை பருத்தி (அ) லினன் 
்காண்டு மூடப்படுகிைது. தமலும் இஸ்திரி 
தபாடும் தபாது இது ்மன்ளமயாகவும் 
மற்றும் விளரப்பாக்கவும் பயன்படுகிைது. 
்பாதுொக கம்பளி அல்ைது அலுமினியம் 
அல்ைது தெறு சிை உதைாகம் ்காண்டு 
்சய்யைாம். பைளகயின் ஒரு பகுதியில் 
சதுரம் (அ) ்சவெகம் ெடிவில் பகுதி 
அஸ்படடாஸ் ோள் ் காண்டு ் சய்யப்படடது. 
இ்நே பகுதி சூடாக இருக்கும் தபாது 
இஸ்திரிப் ்படடிளய ளெக்க உேவும். 
இஸ்திரி ்சய்யும் பைளக மாற்ைத்ேக்கது 
மற்றும் நகற்ைக் கூடியது. இளே பாதுகாக்க 
மிக குளை்நே இடதம தபாதுமானது. இது 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 05.indd   91 01/12/2022   2:32:27 PM



பாடம் 05 ஆடட தேர்ந்ேடுக்கும் முடை மற்றும் ஆடட பராமரிப்பு92

●	 துணிளய அைமாரி / Drawer (தமளச 
தபான்ைெற்றில் இழுப்பளை) யில் 
பாதுகாக்கைாம். இது பரளணக்கடடிலும் 
பாதுகாப்பானது. 

●	 அைமாரிளய பயன்படுத்தினால், 
கேளெ சரியாக மூட தெண்டும்.

●	 பாதுகாக்கும் இடம் உைரொகவும், 
பூச்சிகள் இல்ைாமல் தமலும் அழுக்கு 
மற்றும் தூசி இல்ைாமல் இருக்க 
தெண்டும். 

5.5.1 பாதுகாப்பு பரி்நதுடரகள் மற்றும் 
படிமுடைகள்  

●	 துணிகள் தூசி இல்ைாமல் இருக்க 
தெண்டும். துணிகளை சுத்ேம் ்சய்ய 
தெண்டும். சடளடப் ளபளய காலி 
்சய்ய தெண்டும். பாதுகாக்கும் முன் 
்ெயிலில் உைரத்ே தெண்டும்.

●	 பாதுகாப்பேற்கு முன் துணி 
துளெக்கப்படடிருக்க தெண்டும்.

●	 ஈரமான நிளையில் துணிளய ளெக்க 
கூடாது. ஈரம் பூஞ்ளசக்  காைான்  ெைர 
்சய்யும். அது துணிளய வீணடிக்க 
கூடும்.

●	 பூஞ்ளச, பூச்சி தபான்ைெற்றிடம் 
இரு்நது பாதுகாக்க புளகயிளை மற்றும் 
காய்்நே தெப்ப இளைகளை பாதுகாப்பு 
இடத்தில் உபதயாகப்படுத்ேைாம். 
நாப்ேலீன் ப்நதுகள் மற்றும் ஓதடானில் 
்காஞ்சம் வீரியம் கூடியது. கற்பூரம் கூட 
பயனபடுத்ேைாம். 

●	 புதிய ்ெள்ளை சடளடகள் நீண்ட 
காைம் பாதுகாக்க தெண்டும் என்ைால் 
நன்கு சுற்றி ளெக்க தெண்டும் அல்ைது 
அளெ மஞ்சள் ேன்ளம அளட்நதுவிடும்.

●	 துணிகளை நீண்ட காைம் பாதுகாக்க 
தெண்டும் என்ைால் அவெப்தபாது  
துணியின் மடிப்ளப மாற்ை தெண்டும். 
இல்ளை்யன்ைாை மடிப்பு உள்ை பகுதி 
கிழியும் ேன்ளம உள்ைது.

5.5 துணி பாதுகாப்பு  
துணிகளை அணியும் தபாதும் மடடும் 
அல்ைாமல் பாதுகாக்கும் தபாதும் பராமரிப்பு 
அெசியம். ேடப ்ெப்பநிளை ெருடம் 
முழுக்க ஒதர மாதிரி இருப்பது இல்ளை. 
அேனால் துணி பாதுகாப்பு அெசியம். 
அதிகமான துணிகள் இருக்கும் தபாது  சிறிய 
அளைளய பாதுகாப்பிற்காக பயன்படுத்திக் 
்காள்ைைாம். இல்ளை்யன்ைால்,அைமாரி 
அல்ைது சுெரில் அளம்நே பரளண 
பயன்படுத்திக் ்காள்ைைாம். ஒரு 
விரும்பத்ேக்க பாதுகாக்கும் இடம் பை 
அம்சஙகளை ்காண்டிருக்க தெண்டும்.

பைம்   5.21 துணி பாதுகாக்க பயன்படுத்தும் 
அடை 

●	 அது நன்கு ஒளிப்்பாருத்ேப்படடிருக்க 
தெண்டும், இருள் அளட்நது இருக்க 
கூடாது.

●	 அைமாரிகள் அதிகமாகவும் 
்மன்ளமயாகவும் இருக்க தெண்டும். 
அது மிக உயரமாக இருக்க கூடாது. 
ஏ்னனில் பாதுகாப்பேற்கு கடினமாக 
இருக்கும். 

●	 அைமாரிகள் ஆழமாக இருக்க 
தெண்டும்.

●	 ோள் ்காண்டு மூட தெண்டும்.
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நிடனவில் ்காள்க

ஆளட அணிெேற்கு ெசதியாகவும், இயக்க 
எளிோகவும் மற்றும் சுைபமாக பராமரிக்க 
கூடியோகவும் இருக்க தெண்டும். 
ஆளடயின் பைபைப்பு, ேன்ளம, ெடிெம், 
தோற்ைம் மற்றும் பைத்ளேப் பாதுகாக்க 
முளையான பராமரிப்பு தேளெ. முளையாக 
பாதுகாக்கும் ்பாழுது துணியின் 
உளழக்கும் திைன் அதிகரிக்கும்.  

●	 கஞ்சிப்பளச தபாடட துணிளய நீண்ட 
காைம் ளெக்கக் கூடாது. 

●	 துணி கிழி்நது இரு்நோல் தசமிக்கும் முன் 
ளேத்து விட தெண்டும். இேன் மூைம் 
்பரிோக தசேம் அளடெளே ேடுக்கைாம். 

5.6 பாைச் சுருக்கம்  
்ெவதெறு ெயதினருக்கும் ஆளட தேரவு 
்சய்யும் தபாது அதிக கெனம் தேளெ. 

●	 ெருமானம் ஆளட தேர்ந்ேடுப்பளே பாதிக்கும்.
●	 துணி ்மன்ளமப்படுத்திகள் துணிளய ்மன்ளமயாக்கவும், நிளையான ஒடடுேளை 

ேடுக்கவும் உேவும். 
●	 கஞ்சிப்பளச மிக ்பாதுொகவும் மற்றும் பர்நதும் உபதயாகப்படுத்தும் விளரப்பு ேன்ளம 

்காடுக்கும் ்பாருள்.
●	 சைளெ முடி்நேபின் இறுதி அைசலின் தபாது நீைம் தசரக்க தெண்டும்.
●	 ஆளடகளை தசமிக்கும் முன் சைளெ ்சய்ய தெண்டும். 
●	 ்ெவதெறு ெயதினருக்கு ஆளடகள் தேரவு ்சய்யும் தபாது அதிக கெனம் தேளெ.

ஆசிரியரின் ்ெயல்பாடு   
●	 ்ெவதெறு ெயதினருக்கு ்பாரு்நதும் துணி ெளககளை காடட  தெண்டும் . 
●	 ஜன்னல் காடசி பற்றி அறி்நது ்காள்ை ஒரு ொய்ப்ளப ஏற்படுத்ே தெண்டும்.

மாணவரகளின் ்ெயல்பாடு  
●	 ்ெவதெறு ெயதினருக்கான அைமாரிளய மாணெரகள் ெடிெளமக்குமாறு கூை 

தெண்டும். 
●	 ச்நளேயில் உள்ை ்ெவதெறு ெளகயான சைளெ இய்நதிரஙகளின் படஙகளை 

கண்டுபிடிக்க தெண்டும். 

இடணய ேை முகவரி

https://www.youtube.com/watch?v=fv8BaP91zo4 ஆளட பராமரிப்பு 101 உஙகள் ஆளடகளை 
பராமரிப்பது எப்படி ?

https://www.youtube.com/watch?v=mDxQyyUMoWU ஆளட பராமரிப்பு 101 : குறிப்புகள் மற்றும் 
ே்நதிரஙகள்
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Ornamentation 
அைஙகாரம் 

Decorative elements added to something to enhance its appearance.
அைஙகார கூறுகள் அேன் தோற்ைத்ளே அதிகரிக்க ஏதோ ஒன்று 
தசரக்கப்படுகிைது. 

Fire Proof 
தீ காப்பு 

Fabric which is able to withstand fire and heat.
தீ மற்றும் ்ெப்பத்ளே ோஙகும் திைன் ்காண்ட துணி. 

Renovating 
புதிோக்குெளே 

Restore old garments to a good state of repair and developing 
creative design.
பளழய ஆளடகளை ஒரு நல்ை நிளையில் பழுதுபாரப்பேற்கும், 
ஆக்கப்பூரெமான ெடிெளமப்ளப உருொக்குேல்.  

Wardrobe 
அைமாரி 

The total collection of articles of clothing belonging to one person 
ஒரு நபருக்கு ்சா்நேமான ஆளடகளின் ்மாத்ே தசகரிப்புகள் 

Agitation 
கிைரச்சி 

Brisk stirring or disturbance of a liquid.
ஒரு திரெத்தின் விறுவிறுப்பான கிைரச்சி அல்ைது சுழற்சி 

Scorching 
மிகு்நே ்ெப்பமான 

Burning, Blistering.
எரியும், ்காதிக்கும் 

Friction 
உராய்வு 

The resistance that one surface or object encounters when moving 
over another 
ஒரு தமற்பரப்பு அல்ைது ்பாருள் மற்்ைாரு எதிரப்பிளன எதிரத்து 
நகரும்.

Solvents 
களரப்பான்கள் 

The liquid which is dissolved to form a solution 
ஒரு ்பாருளை கைக்கப்படுத்துெேற்கு உேவும் திரெம்.

Bleaching 
்ெளுக்கும் 

To make fabric white or much lighter by a chemical process or by 
exposure to sunlight.
ஒரு இரசாயன ்சயல்முளை மூைம் அல்ைது சூரிய ஒளி ்ெளிப்பாடு 
மூைம் துணி ்ெள்ளை அல்ைது மிகவும் இைகுொக ்சய்ேல் 

Fabric Softener 
துணி 
்மன்ளமப்படுத்தி 

A liquid used when washing clothes and other laundry to soften the 
fabric and reduce Static 
துளெக்கும் ்பாழுது ஒரு ஆளட அல்ைது துணிளய 
்மன்ளமயாக்குெேற்கும் நிளையான ேன்ளம குளைப்பேற்கும் 
பயன்படுத்ேப்படும் திரெம். 
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வினாக்கள்
பகுதி – அ 
 I.   ெரியான விடைடயத் 

தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக
1. குளிர காைத்திற்கு ஏற்ைத் துணி 

ெளக எது ?
 அ) கம்பளி  
 ஆ) பருத்தி 
 இ) பின்னைாளட 
 ஈ) ்நய்யாே துணி  
2. க ர ப் ப க ா ை த் தி ல் 

பயன்படும் ஆளடகளுக்கு 
உபதயாகப்படுத்ேப்படும் துணி ெளக 

 அ)  பருத்தி ஆ)  தைக்ரா 
  இ)  ளநைான்  ஈ)  தரயான் 
3. பிை்நே குழ்நளேகளுக்கு ஆளடகளை 

தேரவு ்சய்யும் ்பாழுது இேளன 
கருத்தில் ்காள்ை தெண்டும். 

 அ)  ெைரச்சி  ஆ)  ெசதி 
 இ)  சுத்ேம்  ஈ)  ்மன்ளம 
4. ளகயினால் கசக்கி சைளெ ்சய்ெது 

எ்நே ெளகயான துணிகளுக்கு 
மிகவும் உக்நேது ?

 அ)  லினன்  ஆ)  தரயான்
 இ)  படடு   ஈ)  பாலியஸ்டர 
5. இ்நே ெளகயான துணி ெளககள் 

பிை்நே குழ்நளேகளுக்கு உக்நேது. 
 அ)  கம்பளி ஆ)  பருத்தி
 இ)  மூஙகில்  ஈ)  லினன்
6. விளரப்புத் ேன்ளமளய ்காடுப்பது 
 அ)  சைளெ  ஆ)  துணி
 இ)  பாதுகாப்பு    ஈ)  கஞ்சிப்பளச 

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விடையளிக்கவும்  

1. ஆளடகளின் ்சயல்பாடுகளை 
குறிப்பிடுக.

2. ஆளடகளை தேர்ந்ேடுக்கும் 
முளைளய பாதிக்கும் இரு காரணிகள்.

3. நடுத்ேர ெயதினருக்கு ஏற்ை ஆளட 
ெளககளை விெரிக்க.

4. ெயது ெ்நேெரகளுக்கான ஆளடகள் 
பற்றி விெரி. 

5. துணி ்மன்ளமப்படுத்திகள் என்ைால் 
என்ன ?

6. கஞ்சிப்பளசயின் ெளககளை 
விைக்குக. 

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியைவில் 

விடையளிக்கவும்  
1. ஆளடகள் தேர்ந்ேடுக்கும் முளைளய 

பாதிக்கும் காரணிகளை விெரி. 
2. குழ்நளேகளுக்கான ஆளடகள் பற்றி 

கூறுக.
3. துணி ்மன்ளமபடுத்திகள் 

உபதயாகப்படுத்தும் முளைளய 
விைக்குக. 

4. கஞ்சிப்பளசளய ெளகப்படுத்துக. 
5. துணிளய தசமிக்கும் தபாது கருேப்பட 

தெண்டிய நடெடிக்ளககள் என்ன ?

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பக்க அைவில் 

விடையளிக்கவும்
1. இைம் பருெத்தினருக்கு ஆளட 

தேரவு ் சய்யும் முளை பற்றி விெரிக்க. 
2. ளகயில் சைளெ ்சய்யும் முளையின் 

ெளககள் பற்றி விெரிக்க.

பகுதி ‘அ’ விற்கான விடைகள்  
1.   (அ) 2.  (ஆ) 3.  (இ) 
4.  (அ) 5.  (ஆ) 6.  (ஈ)

95பாைம் 05 ஆடை தேர்ந்ேடுக்கும் முடை மற்றும் ஆடை பராமரிப்பு
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
●	 வடிவமைப்பின் அடிப்்பமை 

கருத்துககமை புரிந்து ககொள்ளுதல்.
●	 வடிவமைப்பின் வமககமைப் பிரிகக 

அறிந்து ககொள்ளுதல்.
●	 வடிவஙகமை வமகப்ப்டுத்தி 

துணிகளிலும், ஆமைகளிலும் 
அலஙகரிகக கற்றுக ககொள்ளுதல். 

●	 அடிப்்பமை மூலககூறுகமை ்பற்றி 
அறிந்து ஆமைகளில் உருவொகக 
கதரிந்து ககொள்ளுதல்.

●	 வடிவமைப்பின் மூலககூறுகமை 
ககொட்பொடுகளின் மூலம் வடிவமைகக 
கதரிந்து ககொள்ளுதல்.  

6.1 அறிமுகம்  
வடிவமைப்பு என்்பது நொம் தயொரிககும் 
ைொதிரியின் முடிவு. வடிவமைத்தல் என்்பது 
்பமைப்பு சொரந்த கசயல் முமையொகும். இது ஒரு 

தயொரிப்புககொன இயற்மக 
குணஙகமையும், அலஙகொர 
வ டி வ ம ை ப் பு க ம ை யு ம் 
ஒ ரு ங கி ம ண க கு ம் 
கருத்தொகும். 

இறுதி வடிவமைப்புத் கதொற்ைம் அந்த 
வடிவமைப்்பொைர, கமலஞர, ஒப்்பமனயொைர 
ஆகிகயொமர க்பொறுத்தகத அமைகிைது. 
வடிவமைப்்பொைரகள் கவவகவறு 
கொரணிகைொன கசயல்்பொடு, அழகு, 
அமையொைம், கலொசசொரம், அரசியல் ைற்றும் 
நன்கனறி உைவுகள் ஆகியவற்மைக 
ககொண்டு வடிவமைககின்ைனர. 

6.2 வடிவமைப்பு   (Design)
வடிவமைப்பின் ககொட்பொடுகைொன சைநிமல, 
அழுத்திககொடடுதல், லயம், சரியொன அமைப்பு, 
இயற்மக அமைப்பு, ஆகிய நியதிகமைக 
ககொண்டு வரிமச வடிவ வடிவம், நிைம் ைற்றும் 
அமைப்ம்ப ககொட்பொடுகளுகககற்ைவொறு 

வடிவமைப்பின் நியதிகள்
நல் இணககம், சைநிமல 
வலியுறுத்தல் விதிகம், ரிதம்

வடிவமைப்பின்  
மூலககூறுகள்
ககொடு, உருவம், வடிவம், நிைம்,  
புைத்கதொற்ைம்

சரியோன வடிவமைப்பு

படம்  6.1 அழகிய வடிவமைப்பு உருவோககும் கருத்து

Finishing
CHAPTER

1 ஆமடகமை வடிவமைத்்தல்
்பொைம்

6
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அணிந்திருப்்பவருககு வசதியொகவும் 
உைலின் மீது ்படிந்திருத்தல் கவண்டும். 

சீரற்ற  உருவ வடிவமைப்பு  
(Bad Structural Design)  
சீரற்ை உருவ வடிவமைப்பு ஆமையொனது 
அணிந்திருப்்பவரின் மீது ்படியொைலும் 
வசதியற்ைதொகவும் இருககும். 
●	 ஒரு ஆமைமய நல்ல வடிவமைப்புைன் 

வடிவமைகக சில வமரமுமைகள் 
உள்ைன. அமவயொவன  

●	 உைல் அமைப்புகககற்ைவொறு 
உமையின் கவளித்கதொற்ைம் (Silhouette) 
இருத்தல் கவண்டும். அணி்பவருககு 
வசதியளிப்்பதொக இருகக கவண்டும்.

●	 வரி வடிவ அமைப்புச சொரந்தமவ நம் 
உைல் வடிவத்திற்ககற்ைவொறு இருகக 
கவண்டும். 

●	 கைற்கூறிய அடிப்்பமைத் கதமவகமை 
பூரத்தி கசயயொ விடில் சீரற்ை வடிவமைப்பு 
க்பறும்.   

ஒரு துணியில் உள்ை வடிவம் 
எவவோறு உஙகள் உடல் 
ந்தோற்றத்ம்த கோண்பிககும்?

ஜவுளி ஆமையில் சிறிய பிம்்பஙகள் 
இருந்தொல் அது தடிைனொன ந்பமர 
ஒல்லியொன ந்பமர க்பொல் கதொற்ைம் 
அளிககும். 

6.3.2  அலஙகோர வடிவமைப்பு  
(Decorative Design)

ஒரு துணி ைற்றும் ஆமையின் கைற்்பரப்பின் 
மீது கைருககற்றுதல் அலஙகொர வடிவமைப்பு 
ஆகும். உயர தர கதொற்ைத்மத அளிகக 
இந்த வடிவமைப்பு உதவுகிைது. கநசவு 

முமைப்்படுத்துவதொகும் இவவொறு கசயவதன் 
மூலம் ஒரு வடிவமைப்பு அழகொகவும், ைகிழ்வு 
அளிககும் விதைொகவும் இருககும்.

6.3  வடிவமைப்பில் வமகப்போடு  
(Classification of Design)

ஆமை வடிவமைப்பில் அடிப்்பமையொக 
இரு முககிய பிரிவுகள் உள்ைன. இமவ 
உருவ வடிவமைப்பு ைற்றும் அலஙகொர 
வடிவமைப்்பொகும். இரு வடிவமைப்புகளும் 
பிரிகக முடியொத பிரிவுகைொகும். ஆமை 
வடிவமைப்பில் இமவ இரண்டும் 
வடிவமைப்ம்ப ஏற்்படுத்தும் கொரணிகைொகும். 

அலஙகொர வடிவமைப்பு ஐந்து 
வமகயொக பிரிககப்்படுகிைது. அமவ, 
இயற்மக வடிவம், வழககைொன வடிவம், 
சுருகக வடிவம், வரலொற்று வடிவம், 
உண்மையொன வடிவம் ஆகும். 

6.3.1 உருவ வடிவமைப்பு   
(Structural Design)

ஒரு ஆமையின் அமைப்பு அந்த ஆமையின் 
வடிவமைப்புககற்ைவொறு  வரும். 
கநசவுத் துமையில் கநசவு ைொதிரி உருவ 
வடிவமைப்ம்பச சொரந்தது. ஆமையின் 
்பகுதிகைொன ைொரடகள், ைடிப்புகள், ைககுகள் 
ைற்றும் கயொககுகள், கழுத்துப்்படமை, ம்பகள், 
மககள் கதொைரபுமைய அம்சஙகள் இமணப்்பது 
உருவ வடிவமைப்பில் அைஙகும். உருவ 
வடிவமைப்பு சீரொன வடிவமைப்பு ைற்றும் 
சீரற்ை வடிவமைப்பு என இரு வமகப்்படும். 
உருவ வடிவமைப்்பொனது இந்த அடிப்்பமைத் 
கதமவகமை பூரத்தி கசயதல் கவண்டும். 

உருவ வடிவமைப்ம்ப இரண்டு 
வமகயொகப் பிரிககலொம் அமவ. 
●	 சீரொன உருவ வடிவமைப்பு (Good 

Structural Design)
●	 சீரற்ை உருவ வடிவமைப்பு (Bad Structural 

Design) 
●	 சீரொன உருவ வடிவமைப்பு 

இருககும் ஆமையொனது உமைமய 
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4. வரலொற்று வடிவமைப்பு  
(Historic Design)

5. வடிவியல் வடிவமைப்பு  
(Geometric Design)

6.4.1  இயறமக வடிவமைப்பு  
(Naturalistic Design)

இயற்மகமய இயல்்பொன வடிவமைப்பில் 
ககொண்டு வருவகத இயற்மக 
வடிவமைப்்பொகும். இது எளிதில் புரிந்து 
ககொள்ளும் வமகயில் இருககும்.  (உ.ம்.) 
பூககள், இமலகள், மிருகஙகள் ைற்றும் 
இயற்மக நிலப்்பரப்பு. 

வடிவமைப்பு கதரவுககொன 
தூண்டுதல்கைொனது வடிவமைப்்பொைரிைம் 
இருந்து வடிவமைப்்பொைருககு ைொறு்படும்.
இவவொகை இயற்மகயிலிருந்து எடுககப்்படை 
வடிவஙகள் துணி ைற்றும் ஆமைகள் 
மீது ்பயன்்படுத்தப்்பைலொம். இவவொறு 
்பயன்்படுத்தும்க்பொது வடிவம், அசசுமுமை 
புைத்கதொற்ைத்தன்மை நிைஙகளில் ககொண்டு 
வரலொம். வடிவமைப்பின் க்பொது வயது 
வந்கதொருககொன ்பொலியல் அமைப்பு ைற்றும் 
அதன் ்பயன்்பொடடின் கநொககம் க்பொன்ை 
்பல்கவறு கொரணிகமைப் க்பொறுத்து 
ைொறு்படுகிைது. இது ஆரவம், ைனநிமல ைற்றும் 
விருப்்பத்திற்ககற்ைவொறும் அமையும். (உ.ம்.) 
சூரிய உதயம், ைரஙகள் நிமைந்த கொடுகள். 

   
படம்  6.3 இயறமக வடிவமைப்பு

6.4.2 வழககைோன வடிவமைப்பு  
(Conventional Design)

இயற்மகமய கவளிப்்படுத்தும் வண்ணம் 
சிறிது ைொற்ைத்துைன் வடிவமைககும் முமை 

கசயத பிைகு துணியின் மீது அலஙகொர 
வடிவமைப்ம்பச கசயவதன் மூலம் அமத 
கைம்்படுத்த முடியும்.  (உ.ம்.) அப்ளிக, ஒடடு 
கவமலப்்பொடு, பூத்மதயல், ஓவியம் ைற்றும் 
டரிம்மிஙகஸ், அலஙகொரம் கசயதல். 
சீரோன அலஙகோர வடிவமைப்பு சசய்த 
ஆமடகள் 
●	 எளிதொகவும், மிதைொகவும் இருத்தல் 

கவண்டும். 
●	 ஆமையின் ்பகுதிகைொன 

கழுத்துப்்படமை, ம்ப, மக, கயொக 
ஆகியமவ க்பொருத்தைொன இைத்தில் 
க்பொருத்தைொன முமையில் இருத்தல் 
கவண்டும். 

●	 அந்தந்த துணிககும், ஆமைகளுககும் 
ஏற்ை வமகயில் அலஙகொர வடிவமைப்பு 
அமைதல் கவண்டும். 

●	 அலஙகொர வடிவமைப்்பொனது 
அழுத்திககொடடு்பமவகைொக இருககும். 

●	 ஒகர சீரொன முமையிலும் இருத்தல் 
கவண்டும். 

   
உருவ வடிவமைப்பு    அலஙகொர வடிவமைப்பு

படம்  6.2 உருவ வடிவமைப்பு  அலஙகோர 
வடிவமைப்பு 

6.4  அலஙகோர வடிவமைப்பின் 
வமககள்  (Types of Decorative 
Design)

1. இயற்மக வடிவமைப்பு (Naturalistic 
Design)

2. வழககைொன வடிவமைப்பு 
(Conventional Design)

3. கருத்தியல் வடிவமைப்பு  
(Abstract Design)
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நிைம் அமைந்திருககும். (உ.ம்.) தொஜைஹொல், 
ககொவில்கள்.

   
படம்  6.6 வரலோறறு வடிவமைப்பு  

6.4.5 வடிவியல் வடிவமைப்பு  
(Geometric Design)

இது இயற்மகயிலிருந்து எடுககப்்படைமவ 
அல்ல. இமவ சதுரம், வடைம், 
கசவவகம், முகககொணம் ைற்றும் ககொடு 
கடைஙகமை கலந்து உருவொககப்்படும் 
வடிவமைப்்பொகும். 

படம் 6.7 வடிவியல் வடிவமைப்பு  

6.5  வடிவமைப்பின் மூலககூறுகள் 
(Elements of Design)  

●	 மூலககூறுகள் வடிவமைப்பில் 
அடிப்்பமையொனதொக இருககிைது. 

●	 இமவ ஒரு ஆமைகககொ, துணிகககொ 
முதன்மையொன வடிவமைப்ம்பத் 
தருகிைது. 

●	 வடிவமைப்்பொைரகள் மிக 
அத்தியொவசியைொக இந்த மூலக 
கூறுகமை அறிதல் அவசியம். 

●	 கவவகவறு துமைகைொன 
வடிவமைப்்பொைரகள் கொயகறி 
வடிவமைத்தல், ஆமை வடிவமைத்தல், 
ைமன அலஙகொரம் கசயதல், கடடிை 
வடிவமைத்தல் ைற்றும் கொடசிக 

வழககைொன வடிவமைத்தல் முமையொகும். 
(உ.ம்.) ்பழஙகள் – ைொம்்பழம், பூககள் – 
கசம்்பருத்தி, மிருகஙகள், ்பைமவகள் 
– ையில்.

   
படம்  6.4 வழககைோன வடிவமைப்பு 

6.4.3 கருத்தியல் வடிவமைப்பு 
(Abstract Design)

்பல வடிவ ககொடுகமை முமையொககவொ, 
முமையின்றிகயொ கசரத்து கலந்து தரும் 
வடிவமைப்பு கருத்தியல் வடிவமைப்பு 
எனப்்படும். 

எளிதில் புரிந்து ககொள்ளும் நிைம் 
இருககொது. நவீனககமல, கருத்தியல் 
வடிவமைப்்பொகும். (உ.ம்.) நீர அமலகள் 
ைற்றும் ககொடுகமைக ககொண்ை 
வடிவமைப்புகள். 

   
படம்  6.5 சுருகக வடிவமைப்பு  

6.4.4  வரலோறறு வடிவமைப்பு   
(Historic Design)

இவவடிவமைப்பு முமை வரலொற்றுககு 
முககியத்துவம் தரும் நிைம் 
அமைந்திருககும். 

நிமனவுச சின்னஙகள், வரலொற்றுச 
சிைப்பு மிகக கடடிை சிைப்புகமை கொடடும் 
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A.Straight Lines

B.Curved Lines

 C. Zig Zag Lines

கநரககொடுகள்

வமைந்த ககொடுகள்

வமைந்து, கநளிந்து  
கசல்லும் ககொடுகள்  

படம் 6.9 நகோடுகளின் வமககள் (Types of Lines)

கமலத் துமைகமைச கசரந்த 
வடிவமைப்்பொைரகளுககும் இந்த மூலக 
கூறுகள் ்பற்றி அறிந்திருத்தல் ்பயன் 
அளிப்்பதொக இருககும். மூலககூறுகள் 
– ககொடு, உருவம், வடிவம், நிைம், 
புைத்கதொற்ைத் தன்மை. 

6.5.1 நகோடு (Line)
ககொடு என்்பது இரு புள்ளிகளிமைகய உள்ை 
தூரத்மத குறிப்்பது. வடிவமைப்பில் மிக 
அடிப்்பமையொனகதொரு மூலக கூைொகும். இது 
ஒரு வடிவத்மதயும் ைற்றும் உருவத்மதயும் 
வமரந்து கொடை ்பயன்்படும். வரி என்்பது 
தூரிமக, எழுதுககொல், குசசி, க்பனொ, 
கரி ைற்றும் சொயம் க்பொன்ைமவகமை 
வமரவதற்கு ஏற்ை உ்பகரணஙகமை 
்பயன்்படுத்தி கசயயப்்படை.கசயலொகும்.
●	 எண், எழுத்து எழுதும் க்பொதும் 

ககொடமை ்பயன்்படுத்துகிகைொம். 
●	 இயற்மகயில் நொம் ககொடுகமைப் 

்பொரககலொம். 
(உ.ம்.) வரிககுதிமர, ைமல, ைரம், மின்னல், 
அமல, ைமழ, ககொைொனது கணம் ைற்றும் 
கதொகுதிமய விவரிககும். இது கதொைரந்கதொ 
கதொைரபில்லொைகலொ அமையும். 

   

  
படம்  6.8 இயறமகயின் நகோடுகள் 

6.5.1.1     நகோடுகளின் வமககள்   
(Types of Lines)

ககொடுகளின் அமைப்ம்பப் க்பொருத்து அதன் 
வமககள் ைொறுகின்ைன. (்பைம் 6.9). 

எந்த வமகயோன நகோடு 
உயரைோன �பருககு 
சபோருத்்தைோக இருககும் ?

ஆமையில் உள்ை 
குறுககுக ககொடுகள் 
ஒரு ஒளியியல் ைொமய 
உ ரு வ ொ க கு கி ை து . 
எனகவ அணி்பவரின் 
கதொற்ைத்மத குடமையொக 
பிரதி்பலிககும். எனகவ 
கு று க கு க க க ொ டு க ள் 
உயரைொன ந்பருககு 
க்பொருத்தைொனமவ.  
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1. கதொைரசசிக ககொடுகள்  (Continuous 
Lines)

 கதொைரசசியொக வமரயப்்படும் ககொடுகள் 
கதொைரசசியொன ககொடுகள் ஆகும். 

2. கதொைரசசியில்லொ ககொடுகள்   
(Discontinuous Lines)

 கதொைரசசியில்லொைல் முறிந்து 
முறிந்து கொணப்்படும் ககொடுகள் 
கதொைரசசியில்லொ ககொடுகள் ஆகும். 

ககொடடின் 
வமககள்

கதொைரசசியொன 
ககொடுகள்

கதொைரசசி இல்லொ 
ககொடுகள்

கநர

வமைந்த

குறுககு 
கநடுககு 

படம்   6.10 த�ொடர்ச்சியை அடிபபயடைொகக் 
தகொணட ககொடுகள்

திமசமயப் சபோறுத்து பிரித்்தல்   
(Based on Direction)
இந்த ககொடுகள் ஒரு ஆமை 
வடிவமைப்பு அல்லது அலஙகொரத்திற்கு 
்பயன்்படுத்தப்்பைலொம். இந்த ககொடுகள் 
ஆமையில் எவவொறு ்பயன்்படுத்தப்்படுகிைது 
என்்பது கீழ் வருைொறு : (்பைம்  6.11).
படுகமகக நகோடுகள் / கிமடைடடக நகோடுகள் 
(Horizontal Lines)
இகககொடுகள் தைரவொன ைற்றும் 
அமைதியொன நிமலமயக குறிககும். 
இது அகலவொககில் கசல்லும் ககொைொகும். 
ஆமைமய அகலைொகவும், க்பரிதொகவும் 
இருககும் ்படியொன கதொற்ைத்மத அளிககும்.

a)  வமைமவப் சபோருத்து  
நகோடுகமைப் பிரித்்தல்   
(Based on Curves)
அ) கநர ககொடுகள்  (Straight Lines)
 இகககொடுகள் மிகவும் திைைொகவும், 

கம்பீரைொகவும், உறுதியுள்ைதொகவும் 
கதொற்ைைளிககும் தன்மை 
வொயந்தமவ. 

 கநரககொடுகள், வடிவஙகள், 
்பலத்திமனயும், ஆண்மைக 
குணத்மதயும் வலியுறுத்துவதொக 
அமையும். 

 (உ.ம்.) இயற்மகக கொடசிகமை 
ஆண்களின் உமைகளில் கொணலொம் 
(கதன்மன ைரஙகள்). 

ஆ) வமைந்த ககொடுகள்  (Curved Lines)
 இந்த ககொடுகள் கண்களுககு 

ைகிழ்வொன தன்மைமய தருகிைது. 
இயற்மகயில் கைன்மையொகவும், 
க்பண்மைத் தன்மை நிமைந்ததொகவும், 
அழகொனதொக இருககும். இது 
ஒரு முமை சொரொ ைற்றும் ஓயவுத் 
தன்மைமயயும் இயற்மகயில் 
பிரிதி்பலிககிைது. இந்த ககொடுகள் 
க்பண்களின் ஆமைகளுககு மிகவும் 
உகந்தமவ.  

இ) குறுககு கநடுககு ஆன ககொடுகள் 
(Zigzag Lines)

 இத்திமசயின் ககொைொனது 
கூர வடிவைொன கூரமையொன 
திருப்்பஙகமை ககொண்டிருககும். இது 
இரண்டு இமண ககொடுகள் இமைகய 
ஒரு ்பொமதமய க்பொன்று கொணப்்படும்.  

ச்தோடர்ச்சிமயப் சபோருத்து பிரித்்தல்  
(Based on Continuity)
கதொைரசசியொக வரும் ககொடுகமை கதொைரசசி 
ககொடுகள், கதொைரசசி இல்லொத ககொடுகள் 
என இரு வமகப்்படும் (்பைம்  6.10).
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கிமைைடை கசஙகுத்து மூமல விடை இமணயொன 

கசஙகுத்தொன சொயந்த ஆர துண்டிககப்்படை

படம்  6.11 திமசமய அடிப்பமடயோகக சகோண்ட நகோடுகள் 

இமணந்து இருந்தொல் வடிவம் சிைப்்பொக 
இருககும். மூமல விடைகககொடுகள் ைடடுகை 
ஆமையில் முழுவதுைொக ்பயன்்படடிருந்தொல் 
அதன் விமைவு நன்ைொக இருககொது. 

இமை நகோடுகள் (Parallel Lines) 
இந்த ககொடுகள் சைைொக இமணயொைல் 
ஒன்றுககொன்று அருகில் கசல்லும் ககொடுகள். 

சசஙகுத்துக நகோடுகள்  (Perpendicular Lines)
இந்த ககொடுகள் வடிவமைப்்பொனது ஒரு 
ககொடு ைற்கைொன்கைொடு 90° ககொணத்துைன் 
அமைந்திருககும். ஒன்று கசஙகுத்தொகவும் 
ைற்கைொன்று ்படுகமக ககொைொகவும் 
அமைந்திருககும். 
சோயந்த நகோடுகள் (Oblique Lines)
இகககொடுகள் ஒரு வடிவமைப்பில் சொயவொக 
இருப்்பமவ ஆகும். 

சசஙகுத்துக நகோடுகள் (Vertical Lines)
இகககொடுகள் நிமிரந்தவொககில் 
கைலிருந்து கீழ் கநொககிச கசல்லும் 
ககொடுகள் ஆகும். இகககொடுகள் ஆமையில் 
்பயன்்படுத்தும் க்பொது அவவொமை 
உயரைொகவும், கைல்லியதொகவும் 
கொணப்்படும். இகககொடுகள் நடுநிமலமய 
உணரத்துவதொக இருககும். 
மூமல விடடக நகோடுகள்  (Diagonal Lines)
இகககொடுகள் கநரொகவும் இல்லொைல், 
குறுககொகவும் இல்லொைல் அமையப்்படும் 
ககொடுகள் ஆகும். இதன் இயககம் 
திமசமயக குறிப்்பதொக இருககும். 
இகககொடுகமை ்பயன்்படுத்தும் க்பொது 
ஆமையில் ஆழம் ைற்றும் இமைகவளித் 
தன்மைகமை கவளிப்்படுத்துவதொக 
அமையும். மூமல விடைக ககொடுகள் 
கசஙகுத்து அல்லது ைடைகககொடுககைொடு 
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்தடித்்த நகோடுகள்  
இகககொடுகள் அழுத்தைொன ககொடுகைொக 
கொணப்்படும். 
சைல்லிய நகோடுகள்  
இகககொடுகள் சன்னைொன ககொடுகைொக 
கொணப்்படுகின்ைன. 
குறுகிய நகோடுகள்  
ஒரு வடிவமைப்பில் இகககொடுகள் குடமைக 
ககொடுகைொக கொணப்்படுகிைது.
நீண்ட நகோடுகள்  
வடிவமைப்பில் இகககொடுகள் கநடமையொன 
ககொடுகைொக கொணப்்படுகிைது. 

நடப்பரிங (வர வர குறுகி கோைப்படு்தல்)  
இகககொடுகள் வர வர இறுதியில் குறுகி 
கொணப்்படுகின்ைன. ஆரம்்பத்தில் அகலைொகவும் 
இறுதியில் குறுகியும் கொணப்்படும். 

ஆரகநகோடுகள் (Radial Lines)
இகககொடுகள் வடைைொன கதொற்ைத்மதக 
ககொண்ைது ஆகும். 
துண்டித்்த ந்தோற்றத்ம்த சகோண்ட  
நகோடுகள் (Jagged lines)
இமவ வரிமசயொக இல்லொைலும், 
ககொ்பத்மத ைற்றும் குழப்்பநிமலமய 
பிரதி்பலிககும் வமகயிலும் 
அமைந்திருககும். 
அைமவக சகோண்டு வமகப்படுத்து்தல்   
(Based on the Measure)
இந்த வமகயொன ககொடுகள் குறுகிய, 
நீண்ை, மிகவும் குறுகிய ைற்றும் சைைற்ைதொக 
அமைவதொகும். 
ஒரு உருவத்மத முடிகக கதமவயொன்படி 
இந்த வரிகள் ்பல்கவறு அழுத்தஙகள் 
வமரயப்்படுகின்ைன. 

தடித்த ககொடுகள்
ஒல்லியொன 
ககொடுகள் 

குறுகிய ககொடுகள் 

நீைைொன 
ககொடுகள் 

கைப்்பரிங  சீரற்ை ககொடுகள்  

படம் 6.12 அைவின் அடிப்பமடயோகக சகோண்ட 
நகோடுகள் 

கூரமையொன ைஙகலொன

கதளிவில்லொ  வசீகரைொன

படம் 6.13 குைஙகமை அடிப்பமடயோகக 
சகோண்ட நகோடுகள் 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 06.indd   103 01/12/2022   2:33:10 PM



பாடம் 06 ஆடடகடை வடிவடைத்தல்104

இ. திமசயின் 
அம்சத்மதக 
ககொண்டு 
பிரிககப்்படை 
ககொடுகளின் 
வமககள்  

கிமைைடைக ககொடுகள் 
/ ்படுகமகக ககொடுகள்  
கைலிருந்து கீழ் 
வரும் கசஙகுத்துக  
ககொடுகள் 
சொயவுக ககொடுகள் 
இமணயொன 
ககொடுகள் 
கசஙகுத்துக ககொடுகள் 
கவளி கசஙகுத்துக 
ககொடுகள் 
கவளிவடை ககொடுகள் 
அமைப்பு ககொடுகள் 

ஈ. அைவுகளின் 
அம்சத்மதக 
ககொண்டு 
பிரிககப்்படை 
ககொடுகளின் 
வமககள் 

தடிைம்
ஒல்லி
சன்னைொன 
குடமையொன 
நீைைொன 
நுனி சுருஙகி வரும் 
ககொடுகள் (கைப்்பரிங) 
சைைற்ை ககொடுகள் 

உ. குண 
அம்சத்மதக 
ககொண்டு 
பிரிககப்்படை 
ககொடுகள் 

கூரமையொன 
ககொடுகள் 
கூரமையற்ை 
ககொடுகள் 
ைஙகலொன ககொடுகள் 
நயைொன ககொடுகள் 

6.5.2 வடிவம் ைறறும் உரு ைோதிரி 
(Shape and Form)

வடிவம் (Shape)
வடிவைொனது இரு ்பரிைொணஙகமைக 
ககொண்டு குறிப்பிடை கடைமைப்ம்பக 
ககொண்டு வரும் .ஆமை வடிவஙகள்  
வடிவத்மத அணிந்திருப்்பவரின் 
கவளிப்புை வடிமவ தீரைொனிககின்ைன. ஒரு 
க்பொருளின் கவளிப்புை ்பரிைொணஙகமை 
வடிவைொனது விவரிககிைது. ஆமை 
உருவமைப்பு ஆனது அணிந்தவர 
கதொற்ைத்மத உருவொககுகிைது. உமையில் 
உள்ை வடிவஙகள் இயற்மகயில் 
கடைமைப்பு அல்லது அலஙகொரைொக 

சைைற்றநகோடுகள்  
இகககொடுகள் வடிவமைப்பில் 
ஒழுஙகற்ைதொக கொணப்்படும். 

குைத்ம்தக  
சகோண்டு பிரித்்தல்  
இகககொடுகள் கூரிய, ைஙகலொன, 
குழப்்பைொன, கதளிவில்லொத, கைன்மையொன 
ககொடுகள் என பிரிககப்்படுகின்ைன. 

கூரிய நகோடுகள் 
இகககொடுகள் ஊசிக்பொன்று கூரமையொக 
கொணப்்படுகின்ைன. 
ைஙகலோன நகோடு  
இகககொடுகள் கதளிவு இல்லொைல் 
கொணப்்படுகின்ைன. 

ச்தளிவு இல்லோ்த நகோடு  
இகககொடுகள் ையிரிமழ க்பொன்று கதளிவு 
இல்லொைல் கொணப்்படும்.
�யமுள்ை நகோடுகள்  
இகககொடுகள் கநரத்தியொகவும், 
ஆைம்்பரைொகவும் கொணப்்படும்.  

அடடவமை  6.1 அம்சஙகளின் 
அடிப்பமடயில் நகோடுகளின் 
வமககள்
எண். குறிப்புகள் வமககள் 

அ. வடிவஙகளின் 
அம்சம் 

கநரககொடுகள் 
வடை வடிவைொன 
ககொடுகள் 
குறுககு கநடுககு ஆன 
ககொடுகள் 

ஆ. கதொைர 
ககொடடின் 
அம்சத்தில் 
பிரிககப்்படை 
ககொடுகளின் 
வமககள் 

கதொைரசசியொன 
ககொடுகள் 
கதொைரசசியில்லொத 
ககொடுகள் 
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சசவவகம்  (Rectangle)
இந்த வடிவத்தின் எதிர ்பககஙகள் 
சைைொக இருககும் இந்த வடிவத்மத 
ககொண்ை ்பொணி ஆமைகள் ்பருைனொன 
உைலமைப்ம்ப கைல்லியதொக கொடடும். 
இது மூன்று கொரணஙகமைக ககொண்டு 
பிரிககலொம். அதொவது, வடிவம், அைவு 
ைற்றும் நிமல்பொைொகும். எடுத்துககொடடுகள் 
கசவவக வடிவமைப்புககொன உதொரணம் 
நீண்ை, கநரொக, தைரவொன, அழகிய 
ைடிப்புகள் ககொண்டு இருககும் ஆமைகள். 

முகநகோைம்  Triangle ()
முகககொண வடிவைொனது மூன்று ்பககைொக 
இருககும். இது வரிமசயொக ஒரு தமலகீழ் 
நிமலமையில் தீரைொனிககப்்பைலொம். இது 
ஒரு ஆமை அல்லது அலஙகொர வடிவத்தில், 
கதொற்ை வடிவ வடிவஙகமை உருவொககும் 
வடிவஙகளின் ்பரிைொணஙகமை 
உருவொககுகிைது. இது நிமலயொனது. 
ஆமைகமை க்பொல் ஒற்றுமையும், 
சைநிமலகமையும் உருவொககுகிைது. 
உதொரணஙகள் அகலைொன கதொள்கள், 
குறுகிய ்பொவொமை, ரொகலொன் சடமை, க்பரிய 
ைொர்பைவு  நொகரீகம் வடிவமைப்பு ்பொணி 
ககொண்ை ஆமைகள். 

சதுரம்  (Square)
சதுரத்தில் அமனத்து ்பககஙகளும் சைைொக 
உள்ைன. அதன் ஒழுஙகுமுமையின் 
கொரணைொக இது கதளிவொன கொடசிமய 
தருகிைது. எடுத்துககொடடுகள் : கநரொகவும் 
அல்லது ்பைகு வடிவ கநகமலன், 
ஜொகககடடுகள் ைற்றும் கொலரகள். 
க்பொதுவொக இந்த ்பொணி மிகவும் கைல்லிய 
உருவத்திற்கு நல்லது. நன்ைொக திடைமிடடு 
இந்த வடிவத்மத வடிவமைத்தொல் சீரில்லொத 
உைலமைப்பும் சீரொக கொணப்்படும்.   

வடடம்  (Round)
வடை வடிவஙகள் சொதொரண உமைகள் 
அல்லது கவுனுககு ஏற்ைது. இந்த வடிவத்மதக 

இருககலொம். ஆமை வடிவஙகள் ்பல்கவறு 
முமையில் ைொற்ைப்்பைலொம். வடிவஙகள் 
ஆனது ்பொவொமை, கழுத்துப்்படமை, சடமை 
மக ைற்றும் கயொககில் ஒரு விளிம்பு அல்லது 
வடிவத்மத உருவொககி ஆமைகளில் 
இமணகக கவண்டும். 

வரிகமை இமணககும் 
க்பொது அமவ ஒரு வரி அல்லது 
வடிவத்மத மூடுவதற்கு 
இமணககப்்படடிருககும். கசௌகரியம் 
ைற்றும் அழமக கைம்்படுத்துவதற்கொக 
்பயன்்படுத்தப்்படும் வடிவஙகளின் கீழ் 
கவளிப்்படுத்தப்்படுகின்ைன.

6.5.2.1    வடிவியல் வடிவஙகள்   
(Geometric Shapes)

மூன்று தனித்துவைொன வமககள் ைற்றும் 
வடிவியல் வடிவஙகள் கசஙகுத்து – 
அல்லது சதுரம் ககொணம் – முகககொணம் 
அல்லது பிரமிடு ைற்றும் வமைககொடு 
– வடைம், ககொைம், கூம்பு ைற்றும் 
உருமை க்பொன்ைமவ. வடிவியல் 
வடிவஙகள் கடைமைககப்்படைமவ ைற்றும் 
க்பரும்்பொலும் சைசசீரொக கொணப்்படும். 
கசவவகம், சரிவகம் ைற்றும் இமணகரம் 
ஆகியமவ ைொற்ைப்்படை சதுரம் ஆகும். 
ஒரு நீைைொன வடைம் ைற்றும் ்பஞச 
ககொணம், எண் ககொணம், ஆறு ககொணம் 
ஆகியமவ கசவவக வடிவஙகள் ைற்றும் 
முகககொணஙகளின் கலமவயுைன் 
உருவொககப்்படுகின்ைன (்பைம் 6.14).  

Circle

Diamond

Hexagon Heptagon Octagon Nonagon Decagon

Rhombus Parallelogram Rectangle Pentagon

Oval Triangle Square Trapezium

ஐஙநகோைம் சசவவகம் இமைகரம்  �ோறகரம் மவர வடிவம் 

வடடம் நீள்வடடம் முகநகோைம் சதுரம் சரிவகம் 

அறுங 
நகோைம் 

எழு நகோைம் எண் 
நகோைம் 

�வநகோைம் ்தசை 
நகோைம்

படம் 6.14 வடிவியல் வடிவஙகள்  
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இயல்்பொன வடிவஙகள் அல்ல. ஒரு 
குசசி உருவம், விலஙகு, எழுத்துககள் 
வமர்பைஙகள், சின்னஙகள் ஆகியமவ 
ைற்றும் வமர்பைம் ஒரு கருத்தியல் 
வடிவத்மத கவளிப்்படுத்தும்.

வடிவம் 
வடிவம் மூன்று ்பரிைொணைொகும். 
எடுத்துககொடடுகள் : ககொைம், கனசதுரம், 
கூம்பு க்பொன்ைமவ. 

Cone

Cube Triangular
prism

Tetrahedron Cuboid

Cylinder Sphere Square based
pyramid

கூம்பு நகோைம் உருமை சதுர அடிப்பமடயிலோன  
பிரமீடு 

முகநகோை  
படடகம் 

கனசதுரம் கன சதுரம் �ோன்முக  
முகநகோைம் 

படம் 6.15 வடிவஙகள் 

6.5.3 நி்றம்  (Colour)  
நிைம் என்்பது ஒளி ஒரு க்பொருள் மீது 
்படடு மீண்டும் உஙகள் கண்களில் 
பிரதி்பலிககும். அது உற்சொகத்மத 
தூண்டுகிைது. நிைைொனது மூன்று 
்பண்புகமை ககொண்டுள்ைது. 

6.5.3.1   சோயல்  (Hue)  
சொயல் என்்பது நிைத்தின் க்பயமரக 
குறிககும். எடுத்துககொடடுகள் : சிவப்பு, 
ைஞசள் ைற்றும் நீலம். கவப்்பைொன நிைஙகள், 
முன்கனொககி நிைஙகள் எனப்்படும். 
ஏகனன்ைொல் இமவ முன்கனொககிச 
கசல்லும் ைொமயமய உருவொககியது. 
இமவ உைலின் அைவு வமரயமைகமை 
வலியுறுத்துகின்ைன. முன்கசல், ஆஸ்வொல், 
ரூட ைற்றும் ப்ரொங என்்பவரகள் நிைக 
கருத்துககமை திடைமிடைனர. நிைம் 
கவப்்பைொககவொ  அல்லது குளிரசசியொககவொ 
இருககும் (்பைம் 6.16) (அடைவமண 6.2).

ககொண்ை நொகரீக வடிவமைப்பு ்பொணி இைம் 
வயதினருககும் ஒல்லியொன உருவத்மத 
உமையவரககும் மிகவும் கவரசசிகரைொக 
உள்ைது. எடுத்துககொடடுகள்: அகலைொன 
(Crinoline) ஒரு விதைொன ்பொவொமை ; இதழ் 
வடிவஙகள் ைற்றும் ்பப்  மக. 

�ோழிமக அைககும் கருவி வடிவம்  (Hourglass)
இந்த வடிவம் இயற்மக ைற்றும் 
கைன்மையொன க்பொருத்தத்மத 
இடுப்பில் தரும்.  இது உயரைொன, 
கைல்லிய கதொற்ைத்மத ககொடுககிைது. 
எடுத்துககொடடுகள் : விரிவொன கதொள்கள் 
ைற்றும் கலக-ஓ-ைடைன் மக. 

நீண்ட வடடம்  (Oval)  
இந்த வடிவம் நல்ல விகிதத்துைன் 
கொணப்்படும். குறிப்்பொக ைதியம் ைற்றும் 
ைொமல கநர ஆமைகளுககு இது 
க்பொருத்தைொனது. எடுத்துககொடடுகள்: 
கைலிந்த ைற்றும் கைன்மையொக 
வடிவமைககப்்படை, க்பண்களுககொன 
அலஙகொர ஆமைகள்.

வடடஙகள் (Circles) 
இந்த வடிவம் ்பயனுள்ைதொகவும் 
சிறியதொகவும் உள்ைது. இது ஒற்றுமை, 
கதொைரசசி ைற்றும் குமைந்த அைமவப் 
பிரதி்பலிககிைது. 

6.5.2.2    இயறமக வடிவஙகள்  
(Natural Shapes)

இயற்மக வடிவஙகள் இயல்்பொக 
கொணப்்படும் வடிவஙகள், சில வடிவஙகள் 
ைனிதனொல் தயொரிககப்்படுகின்ைன. 
இயற்மக வடிவஙகளின் சில 
உதொரணஙகள் இமலகள் ைற்றும் பூககள். 

6.5.2.3    கருத்தியல்  வடிவஙகள்   
(Abstract Shapes)

கருத்தியல் வடிவஙகள் அமையொைம் 
கொணககூடியமவ ைற்றும் இமவகள் 
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பிரோங நி்ற அமைப்பு  
இது முதன்மை நிைஙகளின் 
அடிப்்பமைமயக ககொண்டு கைவிட 
ப்ருஸரொல் (David Brewesar) 
உருவொககப்்படைது. 

அ) முதன்மை நிைஙகள்  (Primary Colours)
 சிவப்பு, ைஞசள் ைற்றும் நீலம் 

க்பொன்ை நிைஙகள், அமவ எந்த 
கவறு நிைஙகமையும் கலந்து க்பை 
முடியொத அடிப்்பமை நிைைொகும். இந்த 
நிைஙகமை கலந்தொல் தொன் ைற்ை 
எல்லொ நிைஙகளும் க்பைப்்படும். 

ஆ)  இரண்ைொம் நிமல ம்பனரி (Binary) 
நிைஙகள்  (Secondary / Binary Colours)

 இரண்டு முதன்மை நிைஙகள் 
கவவகவறு நிைத்தில் சைைொன 
அைவில் கலககப்்படும் க்பொது புதிய 
நிைம் கதொன்றும். இந்த நிைம் ம்பனரி 
அல்லது இரண்ைொம் நிமல நிைம் 
என்று அமழககப்்படும். அமவ ஊதொ, 
்பசமச ைற்றும் ஆரஞசு ஆகும். 

அடடவமை 6.3  இரண்டோம் நிமல 
மபனரி நி்றஙகள்

மு்தன்மைநிமல 
நி்றஙகள் 

இரண்டோம் நிமல 
நி்றஙகள் 

ைஞசள் + சிவப்பு 
சிவப்பு + நீலம் 
நீலம் + ைஞசள் 

ஆரஞசு 
ஊதொ 
்பசமச 

இ) இமைநிமல நிைஙகள்  
(Intermediate Colours)

 இது அதன் அருகில் உள்ை 
இரண்ைொம் நிை நிைஙகமைக 
ககொண்டு முதன்மை கலமவ 
மூலம் உருவொககப்்படுகிைது. 
அமவ ைொதிரி நிைஙகள் என்று 
அமழககப்்படுகின்ைன. 

அடடவமை  6.2:   சவப்ப ைறறும்  குளிர் 
நி்றஙகள்

சவப்ப நி்றஙகள் குளிர் நி்றஙகள் 
சிவப்பு நிைத்மத சொரந்த 
நிைஙகள் அமனத்தும் 
கவப்்ப நிைஙகள் 

நீல நிைத்மத சொரந்த 
நிைஙகள் அமனத்தும் 
குளிர நிைஙகள் 

கவப்்ப நிைஙகைொவன : 
சிவப்பு, ைஞசள், ைற்றும் 
ஆரஞசு 

குளிர நிைஙகைொவன: 
்பசமச, நீலம் ைற்றும் 
ஊதொ 

சிவப்பு ைற்றும் ஆரஞசு 
மிகுந்த கவப்்பைொன 
நிைஙகள் ஆகும் 

நீலம், ஊதொ மிகுந்த 
குளிரசசியொனது. 

கவப்்ப நிைஙகள் 
ைகிழ்சசி, உற்சொகத்மத 
தரும் 

குளிர நிைஙகள் 
அமைதிமய தரும் 

இந்நிைஙகள் ைற்ை 
நிைஙகமை விை 
க்பரிதொக, கநருககைொக 
இருப்்பது க்பொன்று 
கதொன்றும்.

இந்நிைஙகள் சிறிதொன 
கதொற்ைைொக இருப்்பது 
க்பொன்று கதொன்றும். 

்பசமச நிைம் கவப்்ப நிைத்திற்கும், 
குளிரநிைத்திற்கும் இமைப்்படடு வரும். ஆனொல் 
ைஞசள் நிைத்கதொடு கசரும் க்பொது கவப்்பைொகவும் 
நீல நிைத்கதொடு கசரும் க்பொது குளிரசசியொகவும் 
இருககும்.  

நி்றத்தின் ந்தர்வு எவவோறு 
அணிந்தவர் ந்தோற்றத்ம்த 
ைோறறியமைககி்றது ?

கவளிறிய நிைம் கைல்லிய உருவத்திற்கும் 
அைரந்த நிைம் கனைொன உருவத்திற்கும் 
க்பொருந்தும். எனகவ கைல்லிய உைல் 
உமையவரகள் கவளிறிய நிைஙகமையும் 
கனைொன உருவத்மத உமையவரகள் 
அைரந்த நிைஙகமை கதரந்கதடுககலொம்.  
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அடடவமை 6.4 6.5 மூன்்றோம்  நி்றஙகள் 
இரண்ைொம் நிமல 
நிைஙகள் 

மூன்ைொம் நிமல 
நிைஙகள் 

ஆரஞசு  + ்பசமச 
ஊதொ + ஆரஞசு
்பசமச + ஊதொ 

மூன்ைொவது ைஞசள் 
மூன்ைொவது சிவப்பு
மூன்ைொவது நீலம்  

உ) நொன்கொம் நிமல  நிைஙகள்  
(Quaternary Colour)

இரு மூன்ைொம் நிமலயில் உள்ை இரண்டு 
வண்ணஙகளின் கலமவயொகும். 
அடடவமை 6.6  �ோன்கோம் நிமல  நி்றஙகள்
மூன்ைொம் நிமல நிைஙகள் நொன்கொம் நிமல 

நிைஙகள்
மூன்ைொம் ைஞசள் + மூன்ைொம் 
சிவப்பு 

நொன்கொம் நிமல 
ஆரஞசு

மூன்ைொம் சிவப்பு + மூன்ைொம் 
நீலம் 

நொன்கொம் நிமல 
ஊதொ

மூன்ைொம் நீலம் + மூன்ைொம் 
ைஞசள் 

நொன்கொம் நிமல 
்பசமச 

அடடவமை 6.4 இமட நிமல நி்றஙகள் 

முதன்மை 
நிைஙகள்

இரண்ைொம் 
நிைஙகள்

இமைநிமல 
நிைஙகள்

ைஞசள் 

சிவப்பு

்பசமச

சிவப்பு

நீலம் 

ைஞசள் 

்பசமச 

ஊதொ

நீலம் 

ஆரஞசு 

ஊதொ

ஆரஞசு 

ைஞசள் 

சிவப்பு

்பசமச

சிவப்பு

நீலம் 

ைஞசள் 

்பசமச 

ஊதொ

நீலம் 

ஆரஞசு

ஊதொ

ஆரஞசு 

ஈ) மூன்ைொம் நிமல நிைஙகள்  
(Tertiary Colours)

 இது இரு இரண்ைொம் நிமல 
நிைஙகளின் கலமவயொகும். இதன் 
விமைவொல்  மூன்ைொவது நிைஙகள் 
கிமைககின்ைன. 

Cool

Warm

Blue
(primary)

Blue/violet
(Intermediate)

Blue/Green
(Intermediate)

Yellow/Green
(Intermediate)Yellow/Orange

(Intermediate)

Red/Orange
(Intermediate)

Red/Violet
(Intermediate)

Red
(primary)

Yellow
(primary)

Green
(Secondary)

Violet
(Secondary)

Orange
(Secondary)

(Tertiary)

(Tertiary)

(Tertiary)

(Tertiary)

(Tertiary)

(Tertiary)

Orange

Green

Pruple

படம்   6.16 நி்றஙகளும் அ்தன் வமககளும்
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 பிரகொசைொன வலுவொன உயர நிை 
நிைஙகள் கவளிப்்பமையொனமவ ைற்றும் 
அணி்பவரின் உைல் க்பரிதொக கதொன்றும் 
்படி கசயயும் (்பைம்  6.19). 

படம் 6.19 நி்றத்தின் அழுத்்தம் 

6.5.4 அமைப்பு  (Texture)
இது கைற்்பரப்பு தரத்மத குறிககும் 
ைற்றும் ஒரு துணியின் கதொடு  உணரவு 
மூலம் ைதிப்பிைலொம். துணி கதொடுவதற்கு 
கைன்மையொகவும், முரைொகவும், 
கசொரகசொரப்்பொகவும் இருககும். ஒரு 
துணியின் அமைப்பு ்பொரப்்பதற்கு 3 ்பரிைொண 
கைற்்பரப்பு ககொண்டு இருககும். கைனிம் 
அல்லது சொடடின் துணி மீது மகயொல் 
கதொடும் ்படி கற்்பமன கசயது ்பொருஙகள். 
கைனிம் துணி முரைொன அமைப்ம்பயும் 
ைற்றும் சொடடின் துணி வழுவழுப்்பொன 
அமைப்ம்பயும் ககொண்டிருககும். முரைொன 
துணியின் அமைப்பு ஒளிமய தன்னுள் 
உள் வொஙகிக ககொள்ளும். ஆனொல் 
வழுவழுப்்பொன அமைப்ம்பக ககொண்ை 
துணி ஒளிமய பிரதி்பலிககும் (்பைம்  6.20).

படம்  6.20 நி்றத்தின் அமைப்பு 

6.5.3.2   ைதிப்பு  (Value)   
ைதிப்பு என்்பது நிைத்தின் கவளிரிய 
தன்மைமயகயொ அல்லது அழுத்தைொன 
தன்மைமயகயொ குறிககும். ஒரு நிைத்தின் 
ைதிப்ம்ப ைொற்றுவதற்கு கவள்மை அல்லது 
கருப்பு நிைத்மத கசரகக கவண்டும். 
எந்த ஒரு நிைத்தின் ைதிப்பும் ்படிப்்படியொக 
கைன்மையொன நிைத்திலிருந்து 
அழுத்தைொன நிைத்மதக ககொண்டிருககும். 

சோமய  ைறறும் கனம் (Tints and Shades)   
சொதொரண நிைத்மத விை இலகுவொன 
ஒரு ைதிப்பு, கைன்மையொனது என்று 
அமழககப்்படுகிைது. 

ஓர நிைத்தின் ைதிப்ம்ப கவள்மை 
அல்லது தண்ணீமர கசரப்்பதின் மூலம் 
கவளிர நிைைொக ைொற்ை முடியும். கருமை 
நிைத்மத கசரப்்பதினொல் அழுத்தைொன 
நிைத்மதப் க்பைலொம் (்பைம் 6.17  ைற்றும் 
6.18). 

படம்   6.17 சோமய 

படம்   6.18 நி்றத்தின் கனம் 

6.5.3.3    அழுத்்தம் அல்லது நி்றமி   
(Intensity or Chroma)

இது நிைத்தின் தூயமை ைற்றும் வலிமைமய 
குறிககும். ஒரு நிைத்தின் பிரகொசம் ைற்றும் 
்பலவீனம் நிை வலிமைமய கொடடுகிைது. 
உதொரணைொக பிரகொசைொன சிவப்பு அல்லது 
ைஙகலொன சிவப்பு.

அழுத்தம் ைற்றும் நிைமி 
ஒன்றுகககொன்று ைொற்ைத்தககமவ. உயர 
நிைமி தூய, வலுவொன, பிரகொசைொன 
நிைைொகக கொணப்்படும் ைற்றும் குமைந்த 
நிைமி ்பலவீனைொகவும், ைஙகலொகவும் 
கொணப்்படும். 
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ககொணத்தில் அல்லது ஒரு மூமலயில் 
ஒன்ைொக கதொன்றும். இந்த வரிகள் 
ஒன்கைொகைொன்று எதிரத்து ஒரு வடிவத்மத 
உருவொககும். 

ஒரு ககொடு முழுவதும் கவறு 
ஒரு ககொடு வழியொக கவடடுகிை க்பொது  
எந்தகவொரு ககொடும் ஒரு இமைநிமல ககொடு 
எனப்்படும். ஆனொல் ஒரு மூமலயில் கநர 
ககொடு வமரந்தொல் அப்க்பொழுது திடீகரன 
இது கூரமையொன கதொற்ைைளிககும். இமத 
எதிரைமை ககொடு என்று அமழககப்்படும். 

திரும்்பச கசயதல் எதிர வடிவம்

முரண்்பொடு இமைநிமல
படம்   6.21 நகோடடில் ஒறறுமை 

6.6.1.2    வடிவ இைககம் அல்லது ஒறறுமை 
(Harmony of Shape)

வடிவஙகளின் கலமவமய ககொடுகள் 
உருவொககுகிைது. இமைநிமலக 
ககொடுகள் அழகொன, கைன்மையொன 
விமைமவக ககொண்டிருககும். கைலும் 
ஒற்றுமையில்லொத வடிவஙகமையும் 
ஒருஙகிமணககும் திைன் இதற்கு உண்டு.  

படம்   6.22 வடிவத்தில் ஒறறுமை 

6.6  ஆமட வடிவமைப்பின் 
நகோடபோடுகள் 

வடிவமைப்பின் ககொட்பொடுகள் 
கமல அமைப்ம்ப குறிககின்ைன. 
வடிவமைப்புகமை ைதிப்பிடும் க்பொது 
அைவுககொல் உதவுவது க்பொல் 
ககொட்பொடுகள் உதவுகின்ைன. இமவ 
ஜவுளித் துணி அல்லது ஆமைகமை 
உருவொககி கைலும் மிக அழகொகவும் 
கவரசசிகரைொன ைற்றும் திைமையொன 
முமையில் வடிவமைகக உதவுகிைது. 
வடிவமைப்பின் ககொட்பொடுகள் 
பின்வருைொறு 
●	 நல் இணககம் (அ) ஒற்றுமை 
●	 சைநிமல 
●	 வலியுறுத்தல் 
●	 விகிதம் 
●	 ரிதம் 

6.6.1 ஒறறுமை  (Harmony)
நல் இணககம் ஒற்றுமைமயக குறிககிைது. 
ஒரு வடிவமைப்ம்ப உருவொககும் 
க்பொது அது மிகவும் அவசியம் ைற்றும் 
அடிப்்பமையொனது. இது கதொைர்பொன 
கமலககூறுகளின் கலமவயொகும். இது 
கமல கதொைர்பொன ைற்றும் கதொைரசசியொன 
கூறுகமை மீண்டும் மீண்டும் ்பயன்்படுத்தி 
க்பைப்்படுகிைது. ஒற்றுமை என்்பது 
ஒரு கமலகககொள்மகயொகும், இது 
ஒற்றுமைமய கவளிப்்படுத்துவதன் மூலம் 
நிமலயொன க்பொருள்கமை கதரந்கதடுகக 
்பயன்்படுகிைது. 
6.6.1.1   ஒறறுமை நகோடு (Harmony of Line)
ஒரு கதொகுப்பின் ககொடுகள் மூமலயில் 
உள்ை ககொடுகமை ஒத்து வமரயும் 
க்பொது, திரும்்பச கசயதல் (கரபிகைஷன்) 
நிகழ்கிைது. 

ஒரு கிமைைடை ைற்றும் கசஙகுத்து 
வரிகள் வரும் க்பொது ஒரு வலது 
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●	 வண்ண ஒற்றுமைகளின் ்பைம் 6.3 
உள்ைவொறு பிரிககப்்படடுள்ைது.

II இயநதிரம் அல்லோ்தது

ஒத்்த நி்ற 
ஒறறுமை

ஒற்மை நிை

நிரப்பு

இரடமை நிரப்பு

பிைவு நிரப்பு

மூன்று நிைஙகமை 
ககொண்ைது

ஒத்த நிை

நடுநிமல

I இயநதிரம்

நி்றத்தில் ஒறறுமை

எதிர் நி்ற 
ஒறறுமை

இயறமக சபோருள் சோர்ந்த

இயறமக சோர்ந்த

படம்  6.23 நி்ற ஒறறுமையின் பிரிவுகள்

வண்ண இணககஙகள் 
இரண்டு வழிகளில் அதொவது இயந்திரம் 
ைற்றும் இயந்திரம் அல்லொதது என 
இரு வமகயொக பிரிககலொம். கைகல 
கூைப்்படை அடைவமணப்்படி நிைஙகமை 
அமைப்்பதின் மூலம் ஆமைகமை நன்ைொக 
வடிவமைத்து ்பயன் க்பைலொம்.

முதல் பிரிவொக வண்ண 
இணககஙகமை நிைம் சொரந்த 
வண்ணத்திடைம் ைற்றும் நிை எதிரைமை 
வண்ணத்திடைைொக பிரிககப்்படுகிைது.  
நிைம் சொரந்த வண்ணத்திடைத்தில் 
ஒற்மை வண்ணத்திடைம் ஒத்த 
நிைம் வண்ணத்திடைம், நடுநிமல 

6.6.1.3    அமைப்பு இைககம்  அல்லது 
ஒறறுமை  (Harmony of Texture)

அமைப்பு இணககம் அல்லது ஒற்றுமை 
அமைப்பு கைன்மையிலிருந்து முரைொன 
்பரப்ம்பக ககொண்டுள்ைது. சில கநரஙகளில் 
கமைகளில் கொணப்்படும் சம்ைந்தப்்பைொத 
நுண் கலமவ கைன்மையொக இருககும். 
உதொரணம் ஒரு பிரம்பிலொன அமைகலன் 
முரைொக இருககும். இதற்கு ்பைப்்பைப்பு மிகக 
கைன்மையொன கரயொன் குஷன்கமை 
்பயன்்படுத்துவமத கமைகளில் கொணலொம். 
இந்த இரண்டு ்பண்புகளும் ஒன்றுகககொன்று 
இமணயொைல் இருககும். சொடடீன் 
ஆமைகளுைன் கைல்லிய கலஸ் அல்லது 
வமலத்துணிமய கசரத்து ஆமைகளில் 
கலமவயில் இணககம் ககொண்டு வரலொம்.   

6.6.1.4    கருத்துககளின் ஒறறுமை   
(Harmony of Ideas)

அது அைவுகள், வடிவஙகள், நிைஙகள் ைற்றும் 
அமைப்பு ஆகியமவகமை இமணத்து 
வடிவமைககும் க்பொழுது கருத்துகளும் 
ஒற்றுமையொக இருகக கவண்டும். 
(உ.ம்.) உணவகத்தில் உணவு்பரிைொறும் 
்பணியொைர அல்ல்து சமைப்்பவரின் கைலஙகி 
ைற்றும் தமலககவசத்தில் கொபி ககொப்ம்ப, 
ைற்றும் தடடின் ்பைம் அசசிைப்்படடிருப்்பது.  

6.6.1.5    நி்றத்தில் ஒறறுமை   
(Harmony in Colour)

வண்ணத் திடைஙகள் இமசக ககொடுகமை 
க்பொன்ைது, நிை கவறு்பொடுகளின் 
அடிப்்பமையில் நிை கவறு்பொடுகமைக 
ககொண்டு வண்ண குழுககள் 
அமைககின்ைன. வண்ண இணககத்மத 
உருவொககுவதற்கொன வழிகொடைல்கள் 
உள்ைன. 
●	 கவதுகவதுப்்பொன நிைஙகள் கவப்்ப 

நிைத்துைன் இமணகககவண்டும், 
அது க்பொல குளிரசசியொன நிைஙகள் 
குளிரந்த நிைத்துைன் இமணகக்பை 
கவண்டும்.
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வண்ணத்திடைத்மத கைம்்படுத்துகிைது 
(்பைம் 6.24). 

b. Analogousa. Monochromatic c. Neutralஅ.  ஒற்மை நிைம் ஆ. ஒத்த  இ. நடுநிமல

படம்   6.24 ச்தோடர்புமடய வண்ை ஒறறுமை 

I.அ.1)  ஒறம்ற நி்ற வண்ைத்திடடம் / ஒத்்த நி்ற 
ஒறறுமை 

ஒற்மை நிை திடைம் என்்பது ைற்ை 
அமனத்து திடைஙகமை விை 
எளிமையொனது, ஏகனனில் அமவ 
ஒகர ஒரு நிைத்தின் அடிப்்பமையொகக 
ககொண்ைமவ. இந்த திடைத்தின் கீழ் ஒகர 
நிைத்துைன் வித்தியொசைொன ைதிப்பு ைற்றும் 
அைரத்திமய ்பயன்்படுத்தப்்படுகிைது. பீஜ 
பிரவுன், ைற்றும் ஆரஞசு நிைம்  பிர்பலைொன 
ஒற்மை நிை திடைைொகும். ஏகனன்ைொல் 
ைொன்ஸ் (tans) ைற்றும் பிரவுன்ஸ் (browns) 
ஆகியமவ கிகரயட ஆரஞசின் கவளிர 
ைற்றும் அைரத்தியொன நிமலயொகும். 

பிரகொசைொன ஆரஞசு நிைத்மத க்பரிய 
அைவில் ்பயன்்படுத்தலொம். ஆனொல் கவறு 
ஒரு நிைத்மத அதகனொடு ்பயன்்படுத்தினொல் 
ஒற்மை சிவப்ம்ப கவவகவறு அைரத்தியில் 
்பயன்்படுத்தலொம் கவரமில்லினொன், 
கொரமைன், கிரிம்சின்  (Vermilion, Carmine, 
Crimson etc.) குஙகுைம் நிைம், கருஞசிவப்பு 
ஆகியமவ ைற்றும் கவவகவறு ைதிப்ம்ப 
்பயன்்படுத்தும் க்பொது ஹல்ப் கரட. பீச, 
பிகைஷ் டிண்ட, இண்டியன் கரட, பிரவுன், 
க்பரன்ட, கசரினொ (Alps red, Peach, Flesh 
tint, Indian red, brown, burnt sienna etc.). 
இந்த கவறு்பொடு கவண்மை நிைம் முதல் 
கருமை நிைம் வமர ைொறு்பைலொம் ைற்றும் 
பிரகொசைொன நிைத்திலிருந்து ைந்தைொன 
நிைம் வமர ைொறு்பைலொம். கருமை ைற்றும் 
கவண்மை நிைஙகள் நடுநிமலயொன 

வண்ணத்திடைம் ஆகிய மூன்றும் அைஙகும்.  
இந்த வண்ணத்திடைஙகள் ஒருவருககு 
கவவகவறு வமகயொன வண்ணஙகமை 
ஆமை வடிவமைப்பில் கசரகக முழு 
சுதந்திரம் தருகிைது.  இந்த நொடகளில் 
கவவகவறு வமகயொன க்பொருடகள் 
சந்மதயில் உள்ைன.  எனகவ இவற்மை 
கசரத்து ்பல்கவறு வமகயொன ஆயத்த 
ஆமைகள் ைற்றும் இயற்மகயில்லொத 
நிைத்திடைத்மத உருவொககலொம்.  
இயந்திரயல்லொத இயற்மகயொன தைஙகள் 
ைற்றும் பிை இயற்மக க்பொருள் சொரந்த 
வண்ண இணககஙகள் இந்த பிரிவில் 
கசரககப்்படடுள்ைன.

I.    இயநதிர நிமலயோன 
வண்ைத்திடடம்  (Mechanical 
Standard Colour Scheme  )

இந்த திடைம் பிரொங (Prang) நிை 
சககரத்தின் அடிப்்பமையிலொனது கைலும் 
இவவமகயொன வண்ணத்திடைத்மத 
சுல்பைொக ்பயன்்படுத்தலொம். இயந்திர 
நிமலயொன வண்ணத்திடைஙகள் / 
கதொைரபுமைய வண்ணத்திடைஙகள் என 
இரண்டு வமகப்்படும். கதொைரபுமைய 
வண்ணஙகளின் இணககஙகள் ைற்றும் 
ைொறு்படை வண்ணஙகளின் இணககஙகள். 

I.அ)   இைககஙகள் ச்தோடர்புமடய நி்றஙகள் 
(Harmonies of Related Colours)  
இது கதொைரபுமைய வண்ணத்திடைஙகள் 
க்பொதுவொன வண்ணஙகமை 
அடிப்்பமையொகக ககொண்ைமவ. கைலும் 
இமவ ஒரு அமைதியொன கதொற்ைத்மத 
உருவொககவும் அமைதியொன விமைமவ 
ஏற்்படுத்தும் நிைககலமவகைொகும். அமவ 
ஒன்றிமணந்து திடைஙகள் அல்லது 
ஒற்றுமை அல்லது தனித்தன்மைமய 
வொயந்த ்பயன்்பொடடின் கதொைர 
ஒற்றுமை, ஒத்திமசவு ைற்றும் நடுநிமல 
வண்ண-இணககஙகளுைன் ஒற்றுமை 
ைற்றும் ஒற்றுமை கதொைர்பொன 
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க்பொது, அமவ கவதுகவதுப்்பொன ைற்றும் 
குளிரவண்ணஙகமைக ககொண்ை 
வண்ணத் திடைத்மத வழஙகுகின்ைன. 

I.அ.3)   �டுநிமல வண்ைத் திடடம்  
நடுநிமல நிைஙகைொவன கருப்பு, 
கவள்மை ைற்றும் சொம்்பல் ஆகும். ஒற்மைத் 
தன்மைமய குறிககும் வமகயில் 
நடுநிமல நிைம் பீஜ  அல்லது ்பழுப்பு க்பொன்ை 
நடுநிமல நிைஙகமை இந்த வண்ணத் 
திடைத்தில் ்பயன்்படுத்தலொம். வண்ணத் 
திடைஙகள் முழுமையொக நடுநிமல 
சொரந்து வரும் க்பொது அமவ அமைதியொன 
நிமலமய உருவொககுகிைது. ஆனொல் 
வடிவத்மதயும் அமைப்ம்பயும் இதகனொடு 
கசரப்்பதன் மூலம் சலிப்ம்பயும் ஒற்மைத் 
தன்மைமயயும் க்பொககலொம். இந்த 
வண்ணத் திடைத்தில் வமரயறுககப்்படை 
்பகுதிகள் அல்லது ஆமைகமை 
வமரயறுககப்்படை கொலஙகளில் 
்பயன்்படுத்த கவண்டும். கருப்பு ைற்றும் 
கவள்மை நிைத்திடைஙகள் அவற்றின் 
எதிரைொைொன நிமலயினொல் அமவ மிகவும் 
தத்ரூ்பைொக கொணப்்படுகிைது. 

I.ஆ.    ைோறுபடட வண்ைஙகளின் இைககம்  
ைொறு்படை வண்ணத் திடைஙகளின் 
எதிகரொலிப்பு வண்ணஙகளின் 
அடிப்்பமையொகக ககொண்ைமவ. அமவ 
கவப்்பைொன ைற்றும் குளிர வண்ணஙகள் 
இரண்டும் அைஙகும். ஏகனனில் 
தூண்டுதல் ைற்றும் சீரொனமவ. அது நிரப்பு 
(Complementary), இரடமை நிரப்பு (Double 
Complementary Trial) ைற்றும் மூன்று என்று 
குழுவொககப்்படடுள்ைது. வண்ண நிை 
சககரத்தில் இந்த நிைஙகள் கநர எதிரொக 
இருககும். இவற்றில் ஒன்று குளிரந்த 
நிைஙகைொகவும் ைற்கைொன்று கவப்்ப 
நிைஙகைொகவும் இருககும். உதொரணம் 
சிவப்பு ைற்றும் ்பசமச, நீலம் ைற்றும் ஆரஞசு, 
ைஞசள் ைற்றும் ஊதொ (்பைம்  6.25).

நிைஙகள். அமவ, நிைதிடைத்திற்கு அழகும், 
ஆரவமும் கசரப்்பனவொகும்.   

ஒரு ஒற்மை நிை திடைத்மத 
்பயன்்படுத்துமகயில் ஒரு அமையில் 
கவப்்பைொன அல்லது குளிரசசியொன 
உணரமவ உருவொகக முடியும்.

வழககைொக கவளிறிய நிைம் 
மிகப்க்பரிய ்பரப்்பைவிலும் நடுத்தர 
நிைம் நடுப்்பகுதி ைதிப்ம்பயும், ைற்ை 
அைரத்தியொன நிைம், குமைந்த அைமவயும் 
ககொண்டிருககும். 

I.அ.2)    ஒத்்த நி்றத் திடடம் / அடுத்்தடுத்்த 
வண்ைத்திடடம்  

ஒத்த நிைத் திடைம் வண்ணச சககரத்தில் 
அகத சொயலில் ைற்கைொரு நிைத்துைன் 
இமணககப்்படைதொகும். இந்த வண்ணஙகள் 
வண்ண நிைத்தில், ஒன்றுகககொன்று 
அடுத்ததொக நிற்கும். இது க்பொதுவொக ஒரு 
முககிய நிைத்மத இரண்டு அண்மை 
நிைஙகளுைன் இரண்ைொம் சகதியொக 
்பயன்்படுகின்ைது. உதொரணத்திற்கு ைஞசள்  
உைன் ைஞசள் ்பசமச ைற்றும் ்பசமச 
அல்லது நீலம் உைன் நீல ்பசமச ககொண்ை 
வண்ணஙகள், வண்ண நிை சககரத்தில் 
இருப்்பதொல் அமவ அடிககடி வண்ணத் 
திடைஙகளுைன் கதொைரபுமைய நிைஙகைொக 
குறிப்பிைப்்படுகிைது. 

ைஞசள், ைஞசள் ஆரஞசு. ஆரஞசு 
ைற்றும் சிவப்பு ஆரஞசு நிைத்துைன் 
இமணத்து. கவப்்பைொன அடுத்தடுத்த 
வண்ணத் திடைத்மத உருவொககுகிைது. 
நீல ஊதொ, நீலம், நீலம் ்பசமச ைற்றும் ்பசமச 
ஆகியவற்மைச கசரத்து குளிரசசியொன  
வண்ணத்திடைத்மத வழஙகுகிைது. அகத 
கநரத்தில், கவப்்பைொன ைற்றும் குளிர 
வண்ணஙகள் இரண்டும் இமணந்து 
வண்ணத் திடைத்தில் சொத்தியைொகும். நீலப்  
்பசமச, ்பசமச, ைஞசள், ைஞசள் ்பசமச 
அல்லது நீல ஊதொ, ஊதொ, சிவப்பு ஊதொ ைற்றும் 
சிவப்பு நிைஙகளுைன் இமணந்திருககும் 
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க்பொது அதன் குணஙகள் குமைந்து 
கொணப்்படுகின்ைன. 

I.ஆ.2)    இரடமட நிரப்பு வண்ைம் அல்லது 
சடடரோட  

இரடமை நிரப்பு வண்ணத்தில் நொன்கு 
நிைஙகள் ஒன்று கசரந்து ஒன்று கைடரொட  
(Tetrad) எனப்்படும். ஒரு சககரம் ‘X’ சதுர 
நிை சககரத்தில் சூடைப்்படைொல், கவமல 
கசயயும் இரண்டு வண்ண நிைஙகளும் 
நிமைந்து இருககும். இரண்டு நிைஙகளிலும் 
அருகிலுள்ை ைற்றும் அவற்றின் முழுமையும் 
ஒன்ைொக இமணககப்்படடு ஊதொ, 
சிவப்பு, ஊதொ, ைஞசள் ைற்றும் ைஞசள் 
்பசமச. இரடமை நிரப்பு இணககத்மதப் 
்பயன்்படுத்தும் க்பொழுது ஒரு வண்ணம் 
மிகப்க்பரிய அைவில் இருகக கவண்டும். இது 
்பயன்்படுத்தப்்படும் அமனத்து நிைஙகளும் 
ைந்தைொனதொக இருககும். கைல் கூறிய 
உதொரணத்தில் இது ஊதொவொக இருககும். 
ைஞசள் நிைத்மத ஆமையில் உள்ை கொலர 
அல்லது கயொக  க்பொன்ை சிறிய ்பகுதிகளிலும் 
அற்புதைொன வடிவத்மத உருவொகக 
்பயன்்படுத்தலொம். மீதமுள்ை இரண்டு 
வண்ணஙகள் சிவப்பு ஊதொ, ைற்றும் ைஞசள் 
்பசமச ஆகியமவ கைல் கீழ் ஆமைகமை 
மீதமுள்ள் ்பகுதியில் ்பயன்்படுத்தலொம். 
இந்த வண்ணத் திடைம் அற்புதைொகவும், 
உற்சொகைொகவும் அதிநவீனைொக உள்ைது. 
இது கைலும் ்பல்கவறு வமககமையும் 
பின்னொல் ஒரு எளிய நிரப்பு வண்ணத் 
திடைத்மதயும் வழஙகுகிைது. இந்த 
வண்ணத்திடைம் கவப்்பைொன குளிர 
நிைஙகள் ஆகியவற்மை கலமவயொக  
வழஙகுகிைது. அமவ தடிைனொக அல்லது 

I.ஆ.1)     நிரப்பு வண்ைத் திடடம் 
(Complementary Colour Scheme)  

இது வண்ண சககரம் ஒன்றுகககொன்று 
எதிர உண்மையொன நிைஙகமை 
அடிப்்பமையொக ககொண்ைது. இந்த 
வண்ணஙகள் அவற்றின் தூய வடிவத்தில் 
அவசியைொக ்பயன்்படுத்தப்்பைொதமவ. 
அமவ ்பல்கவறு ைதிப்புகள் அல்லது 
அைரத்திமய ்பல்கவறு வமககளில் 
்பயன்்படுத்தப்்பைலொம். 

ஒரு நிரப்பு வண்ணத் திடைம் 
பூரண நிைத்துைன் அல்லது இரு 
நிைஙகளின் சைநிமலயுைன் கூடிய 
ஒற்மை நிை வண்ணத் திடைத்திலிருந்து 
உருவொககப்்பைலொம். 

பிரொங நிைத்திடைத்தில் உள்ை நிரப்பு 
வண்ணஙகள்   
●	 ைஞசள் ைற்றும் ஊதொ
●	 சிவப்பு ைற்றும் ்பசமச
●	 நீலம் ைற்றும் ஆரஞசு 
●	 ைஞசள் ்பசமச ைற்றும் சிவப்பு ஊதொ 
●	 நீலம் ்பசமச ைற்றும் சிவப்பு ஆரஞசு
●	 நீலம் ஊதொ ைற்றும் ைஞசள் ஆரஞசு 

இதனொல் அது ஆறு வண்ணையைொன 
வண்ணஙகமை திடைத்தின் மூலம் 
உருவொககுகின்ைனர. 

ஒரு நிரப்பு வண்ணத் திடைம் 
கதளிவொன தூண்ைககூடிய ைற்றும் 
பிரகொசைொன பூரத்தி வண்ணத் திடைம் 
ஆகும். இது கவப்்பைொன ைற்றும் குளிர 
நிைம் கசரத்து வழஙகுகிைது. இைஞசிவப்பு 
ைற்றும் இைம் ்பசமசயும் கசரந்து வரும் 

Complementary Split Complementary Tetrad Triadநிரப்பு பிைவு நிரப்பு நொன்கு நிைஙகள் மூன்று நிைஙகள்
படம்   6.25 ைோறுபடட நி்ற ஒறறுமைகள்
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கவப்்பைொன வண்ணஙகள் 
ைற்றும் குளிர வண்ணஙகள் கசரப்்பதொல் 
வலுவொன ைற்றும் கைம்்படை விமைவுகள் 
உருவொகிைது. எனகவ இவற்மை மிகவும் 
கநரத்தியொக மகயொை கவண்டும். இந்த 
வண்ணஙகள் சீரொக இயஙகும் க்பொது, 
இது ஒற்றுமை ைற்றும் ைகிழ்சசியொன 
விமைமவ உருவொககும். 

I.ஆ.4)   மூவண்ைச் நசர்கமக (Triads)  
பிரொங நிை சககரத்தில் மவககப்்படை 
சைநிமல முகககொணைொனது மூன்று 
சைைொன கதொமலதூர நிைஙகமை 
சுடடிக கொடடும். முகககொணத் திருப்்பம் 
்பல்கவறு கசரகமககமை ககொண்டுள்ைது. 
முகககொணம் (சிவப்பு, நீலம், ைற்றும் 
ைஞசள்) ம்பனரி அல்லது இரண்ைொம் 
நிமல முகககொணம் (்பசமச, ஆரஞசு, 
ஊதொ) ஆகியவற்றின் முமனகளில் மூன்று 
முதன்மை நிைஙகள் உள்ைன. இரண்டு 
இமைநிமல முகககொணஙகள் உள்ைன. 
அமவ ைஞசள் ஆரஞசு, நீலம் ்பசமச, 
சிவப்பு ஊதொ ைற்கைொன்று ைஞசள் ்பசமச, 
நீலம் ஊதொ ைற்றும் சிவப்பு ஆரஞசு ஆகும். 

II.  இயநதிர ைற்றமவ 
 இயந்திர நிைஙகள் இயற்மகயின் 
அடிப்்பமையில் தயொரிககப்்படடு 
வருகின்ைன. இயற்மகயின் அடிப்்பமையில் 
நிைஙகள் இரண்டு வமகப்்படும். அமவ  

1. நிலப்்பரப்பு சொரந்த வண்ணத்திடைம் 
2. இயற்மக க்பொருள் சொரந்த 

வண்ணத்திடைம் 
II.அ. நிலப்பரப்பு சோர்ந்த வண்ைத் திடடம்  
கைல், வொனம், கைகஙகள், ைமலகள், நிலம், 
தொவரஙகள் ைற்றும் பூமி அல்லது ்பரந்த 
நிலஙகள் நீல நிைஙகள் ஆகும். மிகப்க்பரிய 
்பகுதிமய ஆககிரமித்த  வொனம் கவளிர 
நீல நிைைொகும். கைல் / ஆறு / கொல்வொயில் 
உள்ை தண்ணீர அகத ஒளியின் உள்ை 

கைல்லிய உருவத்திற்கொக ஒரு ஆமைகளில் 
கவற்றிகரைொக ்பயன்்படுத்தலொம். இரடமை 
நிரப்பு வண்ணத் திடைஙகளின் சில 
உதொரணஙகள்.
ைஞசள் ைற்றும் ஆரஞசு ைஞசள் உைன் 
ஊதொ ைற்றும் நீல ஊதொ.
●	 ஆரஞசு ைஞசள் ைற்றும் ஆரஞசு உைன் 

நீலம் ைற்றும் நீல ஊதொ.
●	 ஆரஞசு ைற்றும் சிவப்பு ஆரஞசு உைன் 

நீலம் ைற்றும் நீல ்பசமச.
●	 சிவப்பு ைற்றும் சிவப்பு ஊதொ உைன் 

்பசமச ைற்றும் ைஞசள் ்பசமச.
I.ஆ.3)   பிைவு நிரப்பு திடடம்  
இந்த வண்ணத் திடைத்தில், ஒரு நிைம் அதன் 
முழுமையொன ஒவகவொரு ்பககத்திலும் 
இரண்டு நிைஙகளுைன் இமணந்துள்ைது. 

ஒரு நிைத்மத கதரந்கதடுத்து அதன் 
எதிகர உள்ை நிைத்தின் அருகக உள்ை 
நிைஙகமை (Y வடிவம்) கதரந்கதடுத்தல் பிைவு 
நிரப்பு இணககம் ஆகும். இதன் க்பயரின் 
்படி நிைஙகள் கசரந்து வருகின்ைன. இந்த 
வண்ணத்திடைத்தில் இரு ஒத்துப் க்பொகும் 
நிைஙகளும் ஒரு ைொைொன வண்ணமும் 
கசரககப்்படுகிைது. நிைத்தின் ைதிப்பு, 
அைரத்தி ஆகியவற்மை சரி கசயயப்்படுதல் 
கவண்டும். இவவண்ணத்திடைம் 
உமைகளில் மிக அழகொன கதொற்ைத்மத 
அளிககும். வண்ணத்தின் அைரத்திமயயும், 
ைதிப்ம்பயும் ைொற்றுவதன் மூலம் 
விதவிதைொன கசரகமககமை ஆமையில் 
உருவொககலொம்.  
●	 ைஞசள் உைன் நீல ஊதொ ைற்றும் சிவப்பு 

ஊதொ 
●	 ைஞசள் ்பசமச உைன் ஊதொ ைற்றும் 

சிவப்பு 
●	 ்பசமச உைன் சிவப்பு ஊதொ ைற்றும் 

சிவப்பு ஆரஞசு 
●	 நீலம் ்பசமச உைன் சிவப்பு ைற்றும் 

ஆரஞசு 
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அமழககப்்படுகிைது. ைற்றும் விண்கவளி 
உைவுககொன தரம் அஙகீகரிககப்்படடுள்ைது. 
இந்த கிகரகக நீள் வடைைொனது குறுகிய  
்பொகத்தில் சுைொர இரண்டு அல்லது மூன்று 
நீைம் அைவிைப்்படுகிைது. 2 : 3 அல்லது 3 : 
5என்ை விகிதத்தில் கிகரககத் தடமையொன 
கைற்்பரப்புகளுககு ்பயன்்படுத்தப்்படும் , 
உைவு திைப்க்பொருடகளின் தர நிமல 5 : 7: 
11 என்்பதொகும். 
6.6.2.1   இமடசவளிப்பிரிவு  :  
இது மிக முககியைொன பிரசசமனகளில் 
வடிவமைப்்பொைரகைொல் எதிரககொள்வது, 
கைொத்த இைஙகமை ஐந்து இமைகவளி 
சம்ைந்தஙகள் ஏற்்படுவதொகும் (்பைம்  6.26). 

A B C D

A B C இமைகவளி பிரிககும் முமை 

A B C D

A B C

அ.  இமைகவளி ைற்றும் 
ககொடுகள் ககொடும் 
இமைகவளியும் சைைொக 
இருககும்.

ஆ.  இமைகவளி ககொடுகளில் 
கவறு்படடிருககும்.

இ.  கவவகவறு ைொதிரியும் 
ககொடடிலிருந்து 
இமைகவளி கவறு்படடு 
இருககும்.

ஈ.  ககொடடின் அைவும் 
இமைகவளியின் அைவும் 
மீண்டும் மீண்டும் 
வருவதில்மல.

A B C D

A B C

கிகரகக அப்லொங சரியொன 
விகிதத்தில் அமைந்திருககும் 
2 : 3 விகிதத்தில் கொணப்்படும். 
இதமன (Golden Mean of 
Golden Rectangle) என்று 
கூறுவொர. 

A B C D

A B C

A B C D

A B C

ஒகர அைவிலொன இரண்டு 
சதுரத்மத கூறு க்பொடடு 
இரண்ைொக பிரித்தொல் 
ஒன்று உயரைொக 
கைலும் கீழும் ்பொரப்்பது 
க்பொன்றும் இன்கனொன்று 
குறுககுவொககில் ்பொரப்்பது 
க்பொன்றும் கதொன்றும். 

அ    ஆ     இ      ஈ

படம்   6.26 இமடசவளியின் பிரிவுகள் 

நீல நிைத்மத பிரதி்பலிககிைது. ைமலகள் 
க்பொதுவொக ்பனி அல்லது ஒளி ்பழுப்பு 
நிைத்தில் ககொண்டுள்ைது. ைரஙகள், 
தொவரஙகள் ்பசமச இமலகைொல் 
மூைப்்படடிருககும். பூமி முழுமையொக 
பிரவுன் வண்ணம் அல்லது ைஞசள் கொவி 
வண்ண நிைத்தில் உள்ைன. கைலும் 
ைரஙகள் ்பசமசயொக இருககும்.  

II.ஆ.  இயறமக சபோருள் சோர்ந்த 
வண்ைஙகள்  

நொம் ஒரு ்படைொம்பூசசி அல்லது ஒரு மீன் 
அல்லது ஒரு ைலமர  கவனிககின்கைொம். 
அது வண்ணத்திடைத்திற்கொன 
வண்ணத்மத தருகின்ைன. ஒரு 
்படைொம்பூசசி எலுமிசமச, க்பொன்னிை 
ைஞசள், ்பழுப்பு, கருப்பு ைற்றும் கவள்மை 
நிை வண்ணஙகமைக ககொண்டிருககும் 
அல்லது ஒரு ைலரவமையம் ்பசமசயுைன் 
கூடிய இைஞசிவப்பு ைற்றும் கவள்மை 
வண்ணத் திடைத்திற்கு வழிவகுககும். 

6.6.2 விகி்தம்  
ஒரு க்பொருளின் ஒரு ்பகுதிககும் ைற்கைொரு 
்பகுதிககும் உள்ை கதொைரக்ப விகிதம் என்ை 
கசொல்லொகும். விகிதத்மத ஒரு க்பொருளில் 
உள்ை கவவகவறு ்பகுதிகளுககு ைத்தியில் 
இருககும் உைவு அல்லது கவவகவறு 
க்பொருடகளுககு உள்ை உைவு என்று 
கூைலொம். விகிதத்தில் உள்ை ககொள்மககள் 
சில கநரஙகளில் உைவுச சடைம் (Law of 
relationship) எனப்்படுகிைது. இது அைவு, 
வடிவம், வண்ணம், அமைப்பு ைற்றும் 
முமையொன உைமவக ககொண்டுள்ைது. 
கிகரககரகள், ்பல நூற்ைொண்டுகைொக 
அழகுககொக முயன்ைக்பொது, அவரகள் 
கிடைத்தடை எல்லொ இைஙகளிலும் நல்ல 
இமைகவளிமயக கொண்பித்து வந்தனர. 
இந்த இமைகவளி அடிப்்பமையொகக 
“ககொல்ைன் அப்லொங“ (Goldern Oblong) என்று 
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ஏற்்படுத்தககூடிய ைொயமய உருவொகக 
முடியும்.
வண்ைத்தில் விகி்தம்  
இந்த ககொள்மககளின் அைவுககு நிைம் 
க்பொருந்தும். நிை கலமவகயொ அல்லது அதற்கு 
சைைொக இருககும் க்பொது அல்லது நல்லிணககம் 
ைொறு்படும். விகிதம் நன்ைொக இருப்்பதற்கு 
அைரத்தியொன நிைஙகமை ககொண்ை நிைஙகள் 
(Law of Areas) ்படி சீரொககுதல் கவண்டும் 
ைற்றும் பிரகொசைொன நிைஙகள் குமைவொன 
அைவில் ்பயன்்படுத்த கவண்டும். 

6.6.3 ரி்தம்  
ரிதம் ஒரு மிக முககியைொன கமலக 
ககொள்மகயொகும். இது அழகு ்படுத்துவதற்கு 
ைற்றும் கலொககொரடின் ்படி ‘ஒழுககைொன 
உணரவு, எளிமையொன இயல்்பொன 
தன்மை, எளிதொன இயககம் என்ை 
உணரமவக ககொண்டுள்ைது’. இமவ 
அமனத்து வடிவமைப்புககொன 
ககொள்மகயொகும். எனகவ இது “ரிதம்” 
என்று அமழககப்்படுகிைது. ரிதம் 
கதொைரபுமைய இயககம் அல்லது ஒரு 
வடிவமைப்பு ஒரு ்பகுதியொக இருந்து ஒரு 
எளிய ைற்றும் கண்மண ஈரத்து கசல்லும் 
முமையொக உள்ைது. ரிதம் கதொைரசசியில் 
இயககம் ஏற்்பொடு கசயயப்்படடுள்ைது. இது 
வழககைொக, மீண்டும் மீண்டும் இயஙகி 
ைற்றும் ைொறி இமைநிமல இயககம் 
ஏற்்படுகிைது. ரிதத்தின் இயககம் ஒரு 
வடிவம் எனப்்படும். ஆனொல் வடிவமைப்பு 
அமனத்து இயககம் ரிதம் ஆகொது. ரிதம் 
என்ைொல் கண்மண சுல்பைொக வரிகளின் 
மூலைொககவொ, வடிவத்தின் மூலைொககவொ 
(or) சுல்பைொகவும், கதொைரசசியொகவும் ஒரு 
்பொமதயில் எடுத்துச கசல்லும். ரிதமிக 
இயககஙகள் வடிவஙகளின் மூலைொக 
மீண்டும் மீண்டும் வந்து, அைவுகளின் 
முன்கனற்ைத்மதயும், கதொைரசசியொன வரி 
இயககம், கதிரவீசசு ைற்றும் தர ைதிப்பீடு 
மூலம் அமைய முடியும். 

6.6.2.2    ஆப்டிகல் பிரமைகமை 
உருவோககு்தல்   

ஒரு அமைப்பின் கதொற்ைத்தில் ைொற்றுவது 
கசஙகுத்து, கிமைைடை ககொடுகள், 
நீடடிப்பு, விரிவு்படுத்தும் விமைவுகமை 
உள்ைைககியுள்ைது. ஒரு ககொடு கசஙகுத்து 
திமசயில் இயஙகும் க்பொது கைலிதொகவும் 
ைற்றும் ஒரு க்பொருள் உயரைொனதொக 
கதொன்றும், அகத சையம் ஒரு ககொடு 
கிமைைடை திமசயில் இயஙகும் க்பொது 
ஒரு க்பொருள் குறுகிய, ்பரந்த அைவொக 
கதொன்றும் (்பைம் 6.27).

அ.   கசஙகுத்துக 
ககொடுகள்

ஆ.  கிமை ைடைக 
ககொடுகள்

படம்   6.27 ஆப்டிகல் பிரமைகள் 

6.6.2.3   அைவுநகோல்  
விகிதொசசொரத்தின் மூன்ைொவது அம்சம் 
அைவுககொல் என்று அமழககப்்படுகிைது. 
இது வடிவமைப்புகமைத் 
கதரந்கதடுககவும், அவற்மை  நன்கு 
ஒழுஙகமைககவும் ்பயன்்படும். அைவிலொன 
வடிவமைப்பு ககொட்பொடுகள் விகிதத்துைன் 
கதொைரபுமையமவ. க்பொருள்களின் 
ஒப்பீடைைவில் அைவீடுகள் ைற்றும் 
அைவுககொலொக இரு ்பரிைொணஙகளும் 
உள்ைன. விகிதம் என்்பது ஒரு கலமவயில் 
உள்ை சம்ைதத்மத கதரிவிப்்பது ைற்றும் 
அைவுககொல் என்்பது ்பரிைொணத்மதக 
குறிப்்பது.  

ஒரு மிக சிறிய க்பொருள், ஒரு மிக 
க்பரிய க்பொருள் அருகில் மவககப்்படும் 
க்பொது, அகத க்பொல் அது சிறியதொக ்பொரகக 
முடியொது. ஏகனன்ைொல் இரண்டு அைவுகள் 
ைொைொது. ஒரு நிமலயொன அைவில், 
க்பொருள்களின் உண்மையொன அைவுகள் 
உணரந்து ககொண்டிருககும் க்பொது, அது 
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ைொற்றுவதன் மூலம் ரிதத்மத 
கவளிப்்படுத்தலொம். துணியின் 
அமைப்ம்பயும் கைன்மையொன 
கைற்்பரப்பிலிருந்து கடினைொன கைற்்பரப்பு 
வமர ்படிப்்படியொக ைொற்றுவதன் மூலம் 
ரிதத்மத கவளிப்்படுத்தலொம் (்பைம்  6.29). 

படம்   6.29 முன்நனற்றத்ம்தக சகோண்டு வரும் 
ரி்தம் 

6.6.3.இ.   ச்தோடர் நகோடடின் மூலம் ரி்தம்  
சுழல் மூலம், கதொைரசசியொன 
ககொடடின் மூலமும், வமைவுகமைக 
ககொண்டு இவவமக ரிதத்மத நொம் 
கவளிப்்படுத்தலொம். சில வடிவஙகளில் 
பிம்்பஙகள் ைொறி, ைொறி அல்லது அடுத்தடுத்து 
வரொவிடினும் சில சையஙகளில் எளிதொன 
ரித கதொைரசசிமய கொணலொம். சில 
பிம்்பஙகளில் இந்தக ககொடுகள் கதொைரசசி 
இல்லொைலும் கொணப்்பைலொம். எனினும் 
இந்த ககொடுகளிமைகய தூரம் குறுகலொக 
இருப்்பதொல் கண்கள் ஒரு கதொைர 
்பொரமவமயக ககொண்டு ஒரு ரிதமிக 
கொடசிமய கொண்கிைது. 

படம்   6.30 ச்தோடர்ச்சியோன நகோடடில் வரும் 
ரி்தம் 

6.6.3.அ.   மீண்டும் மீண்டும் வரும் ரி்தம்  : 
ஒரு உணரவு ககொடுகள், வண்ணஙகள் 
ைற்றும் மீண்டும் வடிவஙகள் மூலம் 
கவளிப்்படுத்தப்்படுகிைது. ஒரு வடிவம் 
கதொைரந்து சரியொன இமைகவளிகைொல் ஒரு 
இயககம் உருவொககப்்படுகிைது. ஒரு ரிதத்தின் 
முழு நீைத்தில் இமைகவளிமயக குமைப்்பதன் 
மூலம், இமைகவளியில் ஒற்மைத் திைமனத் 
தவிரப்்பதற்கு ஒரு எடுத்துககொடைொக ைனதில் 
மவத்திருகக கவண்டும். பின்னல்களின் 
மதயல் வரிமசகள், ைடிப்புகள், ைககுகள், 
க்பொத்தொன்கள் ஆகியவற்மை வரிமசயொக 
அமைப்்பதன் மூலமும், வடிவஙகமை 
மீண்டும் மீண்டும் அமைப்்பதன் மூலமும் 
அலஙகொரத் மதயலின் மூலமும் ஆமையில் 
நொம் ரிதத்மத கவளிப்்படுத்த முடியும் (்பைம்  
6.28).

படம்   6.28 மீண்டும் மீண்டும் வருவ்தன் மூலம் 
ரி்தம் 

6.6.3.ஆ.    அைவுகள் ைறறும் ்தரம் 
முன்நனற்றம் மூலம் ரி்தம்  

ரிதத்தின் அைவுகள் முன்கனற்ைத்தின் 
மூலம் ககொண்டு வருகிைது. அைவுகள் ஒரு 
நிமலயொன முன்கனற்ைத்தின் சரிமக 
ைற்றும் பூத்மதயல் க்பொடும் க்பொது திருப்தி 
இருககும். முன்கனற்ைத்தின் அைவுகமை 
நொம் கவளிப்்படுத்தலொம். ஆனொல் இமத 
க்பரும்்பொலும் ்பயன்்படுத்துவதில்மல. 

்படிப்்படியொக ககொடடின் 
அைமவகயொ, அைரத்திமயகயொ 
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6.6.3.ஊ.   நி்றத்தில் ரி்தம்  
நம் கண் ்படிப்்படியொகவும் ஒரு நிைத்திலிருந்து 
ைற்கைொரு நிைத்திற்கு ்பயணிப்்பது ரிதம் 
ஆகும். இரண்டு ைொறு்படை நிைஙகமை 
்படிப்்படியொக நல் இணககம் கசயயலொம். 
ைொறு்படை ைற்றும் ஒற்றுமையொன 
நிைஙகமை தரம் (Gradation) மூலம் 
ஒருஙகிமணககலொம். கருப்பு நிைத்மதயும் 
கவள்மை நிைத்மதயும் நொம் கவவகவறு 
ைதிப்புைன் கூடிய ககர (gray) நிைத்மதக 
ககொண்டு ரிதத்மத கவளிப்்படுத்தலொம். 
அைவுககொல் என்ை வொரத்மத இலத்தீன் 
வொரத்மதயொன “ஸ்கொலொ” என்்பதிலிருந்து 
எடுககப்்படைது. ்படிப்்படியொக நிைத்மத ரிதம் 
ககொண்டு வருவதற்கு கவளிர, கவப்்ப ்பசமச 
நிைத்திலிருந்து அைத்தியொன குளிரசசியொன 
நீல நிைம் நொம் ஆமையில் ்பயன்்படுத்த 
முடியும்.    

6.6.4 அழுத்திககோடடல்   
“அழுத்திககொடைல்” என்ை கசொல்லின் க்பொருள் 
வலியுறுத்துதல் என்்பதொகும். எந்த ஒரு 
க்பொருளிலும் மிகவும் முககியைொன ்பகுதிகய 
அழுத்திககொடைப்்படுகிைது. இதமனகய 
கண்கள் முதலில் கொணப்்படுகிைது. ஒரு 
க்பொருளில் உள்ை அமனத்து ்பொகஙகளும் 
அதன் முககியத்துவத்மதக ககொண்டு 
ஒன்ைன் பின் ஒன்று அடுககப்்படுகிைது. 
ஒரு ஆமையில்  அழுத்திககொடடும் முமை 
பின்வருைொறு  
●	 எமத வலியுறுத்துவது ?
●	 எப்்படி வலியுறுத்துவது?
●	 எவவைவு வலியுறுத்த கவண்டும் ?
●	 எஙகு வலியுறுத்துவது?
6.6.4.அ.   எம்த வலியுறுத்்த நவண்டும் ?
எமத வலியுறுத்த கவண்டும் என்்பதற்கொன 
்பல சொத்தியஙகமை நொம் கதரிந்து 
ககொள்ை கவண்டும். பின்னணியில் 
உள்ை க்பொருடகமை விை அமவ 
கவளிப்்பமையொனமவ. 

6.6.3.ஈ.   கதிர்வீச்சு மூலம் ரி்தம்  
கதிரவீசசு மூலம் ஒழுஙகமைககப்்படை 
இயககம் க்பறுவதற்கொன ஒரு முமை. இது 
ஒரு மைய புள்ளியொக அல்லது அசசில் இருந்து 
வைரும் ஒரு இயககம். கதிரவீசசு என்்பது 
ககொடுகள் அல்லது ஒரு வடிவமைப்பின் 
்பகுதிகள். ஒரு ககொடு அல்லது ஒரு புள்ளியில் 
இருந்து விரிவுப்்படுத்தப்்படுகிைது. ஒரு 
வடிவமைப்பு நம் கண் ஒரு மூமலயிலிருந்து 
சீரொக ்பயணிகக உதவுகிைது. இந்த அலஙகொர 
க்பொருள்கைொல் முமையொன வழியொகவும் 
வசதியொன விமைமவப் க்பை முடியும். ரிதம் 
ஜன்னல் கவளி கொடசி, ைற்றும் விைம்்பரம் 
ஆகியவற்றிலும் முககிய ்பஙகு வகிககிைது 
(்பைம் 6.31). 

படம்   6.31 ஆர ரி்தம் 

6.6.3.உ. ைோற்றத்தின் மூலம் ரி்தம்  
 ஒரு ககொடமைகயொ, 
வடிவத்மதகயொ, அமைப்ம்பகயொ 
ைொற்றுதல் மூலம் ரிதம் கவளிப்்படுத்துவது. 
இவவொறு வடிவமைப்பில் ைொற்ைத்மத 
ஏற்்படுத்துவதன் மூலம் கண் ஒரு திமசயில் 
ககொண்டு கசல்லப்்படுகிைது. (்பைம் 6.32).

படம்   6.32 ைோறுபடட ரி்தம் 
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வடிவமைப்பு கைற்்பரப்புககு 
கநருககைொக இருத்தல். கவளிர 
நிைத்திற்கும் அழுத்தைொன நிைத்திற்கும் 
கவறு்பொடு குமைந்து கொணப்்படுதல் 
கவண்டும். 
இந்த ஆமைகமை பூத்மதயல், ைணிகள் 
அல்லது கலஸ் மவத்து அலஙகரிககலொம். 
●	 அசோ்தோரை நகோடுகள், வடிவஙகள் 

அல்லது அைவில் மூலம் 
முரண்்பொடுகள் அல்லது அசொதொரண 
ககொடுகள் ைற்றும் நிைஙகள் மூலம் 
வலியுறுத்துதல் க்பைலொம். ஆமை 
வடிவமைத்தல் ைற்றும் அலஙகொரத்தில், 
கநரொக அல்லது வமைவு க்பொன்ை கவவகவறு 
ககொடுகள் ்பயன்்படுத்தப்்படுகின்ைன. இது 
பிரின்சஸ் வரிகள், கயொக வடிவமைப்பு 
ககொண்டு வருகிைது, 

அ.  ககொடடிலும், 
வடிவத்திலும் 
வலியுறுத்தல்

ஆ.  நிைத்தில் 
வலியுறுத்தல்

படம்   6.33 வலியுறுத்்தல் 

6.6.4.இ .   எவவைவு வலியுறுத்்த நவண்டும்?
வலியுறுத்தல் ஒரு தரப்்படுத்தப்்படை 
அைவொக கருதப்்பைலொம். ஒருவரின் 
விருப்்பத்திற்ககற்ைவொறு ஒரு 
வடிவமைப்பில் அழுத்திககொடைமலச 
கசயயலொம். இதன் அைவு வலுவொகவும், 
துமணயொகவும், அதிகைொகவும் அல்லது 
குமைவொகவும் இருககலொம். ஒரு 
ஆமையில் அந்த வலியுறுத்தலின் ஆதிககம் 
அதிகம் இல்லொதவொறு ்பொரத்தல் அவசியம். 
இல்லொவிடில் ஆமையின் அைமவ இது 
ககடுககும் (்பைம்  6.33).

6.6.4.ஆ.   எப்படி வலியுறுத்துவது ?
அடுத்த ்படி வலியுறுத்துவதற்கு தீரைொனிககும் 
ஒரு ஆமை குறிப்பிடை ்பகுதிமய 
வலியுறுத்துவது எப்்படி உள்ைது. எப்்படி 
கசயய கவண்டும் ? ஒரு வலியுறுத்தல் 
எப்்படி மவகக கவண்டும்? க்பொருள்கமைப் 
க்பொருத்துவதன் மூலம், ைொறு்படை 
நிைஙகமைப் ்பயன்்படுத்தி, அலஙகொரத்மதப் 
்பயன்்படுத்தி, க்பொருள்கமை சுற்றி 
க்பொதுைொன இைத்மதக ககொண்டிருப்்பகதொடு, 
அசொதொரண வரிகள், வடிவஙகள் 
அல்லது அைவுகள் ஆகியவற்மைப் 
்பயன்்படுத்துவதன் மூலம் ்பல முமைமை 
்பயன்்படுத்தி வலியுறுத்தமலச கசயயலொம். 
●	 ச்தோகுத்்தல் அல்லது சபோருள்கமை 

மவத்்தல்  
ஒத்த க்பொருடகள், ஒத்த கயொசமன ஒத்த 
அைவுள்ை க்பொருடகமை கசரத்து அல்லது 
பிரித்து குறிப்பிடை இைத்தில் அழுத்தத்மத 
உருவொககலொம். ஒரு குறிப்பிடை ்பகுதியில் 
உள்ை ஆமை அணிவகுப்பில் அலஙகொரம் 
கசயயப்்பைலொம். உதொரணைொக ஒரு துண்டு 
ஆமை, ஒரு  வில் (a bow) ைற்றும் ைணிகள் 
்பயன்்படுத்தி அலஙகொரம் கசயயப்்பைலொம். 
●	 நி்ற நவறுபோடடின் மூலம் வலியுறுத்்தல்  
ஒளி ைற்றும் இருண்ை அல்லது ைொறு்படை 
நிைத்தின் வலுவொன முரண்்பொடுகைொல் 
கண்கள் கவரந்திழுககப்்படுகிைது. 
கவளிசசம் ைற்றும் இருடமை கணிசைொன 
அைவில் ்பயன்்படுத்தி ஒரு க்பொருமை 
அலஙகொரம் கசயது அதற்கு அழுத்தம் 
உண்ைொககலொம். இமத ஆமையில் 
உ்பகயொகிப்்பதன் மூலம் ஆமை 
கவரசசிகரைொக  அமைகிைது. 
●	 அலஙகோரம் மூலம் பயன்போடமட 

வலியுறுத்்தல்  : 
கடைமைப்பு ைற்றும் அலஙகொர வடிவமைப்பு 
அழமக அதிகரிககும். கைற்்பரப்பு நன்ைொக 
இருகக இரண்டு குணஙகமை க்பற்றிருகக 
கவண்டும். 
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அந்த க்பொருள் நடுவிலிருந்து கவறு்படை 
கதொமலவில் மவககப்்பை கவண்டும். 
இந்த இரண்ைொவது வமக சைநிமல 
என்்பது முமைசொரொ அல்லது ஒற்றுமை 
அல்லது சைசசீரற்ை சைநிமல என்று 
அமழககப்்படுகிைது. முமை சொரொ 
சைநிமல முமையொன சைநிமலமய 
விை நிமலயொனதொக உள்ைது ைற்றும் 
்பல்கவறு முமைகளில் அதிக வொயப்புகமை 
அளிககிைது. 

முமையொன அல்லது முமைசொரொ சை 
நிமலகமைப் ்பயன்்படுத்துவது பின்வரும் 
நி்பந்தமனகளின் அடிப்்பமையில் 
க்பரும்்பொலும் சொரந்துள்ைது. 
●	 அணிகவொரின் வயது 
●	 அணிதலின் உ்பகயொகம் 
●	 அணிகவொரின் வமக 
●	 ஒருவரின் ஆளுமைத் தன்மை 
●	 நிைத்தில் உள்ை சை நிமல  

சைநிமல அல்லது ஓயவு உணரவு நன்கு 
அறியப்்படை “்பகுதிகள் சடைம்” என்று 
அடிகககொடிடடுக கொடடுகிைது. “்பகுதிகள் 
சடைம்” என்்பது “பின்னணியின் விதி” 
என்றும் அமழககப்்படுகிைது. இந்த 
விதியின் ்படி கவளிர மிகுந்த இைத்திலும் 
அைரத்தியொன நிைஙகள் குமைவொன 
இைத்திலும் இருத்தல் நல்லது. வண்ண 
விைககப் ்பைத்தில் கநர எதிரைமையொக 
இருககும் நிைஙகமைப் ்பயன்்படுத்தும் 
க்பொது அமவ இயற்மகயொககவ சை 
நிமலயில் இருககின்ைன. பிரகொசைொன 
ைற்றும் பிரகொசமில்லொத நிைஙகமை 
்பல்கவறு அைவுகளில் கதரந்கதடுப்்பதன் 
மூலம் நிைஙகளின் சை நிமலமய அமைய 
முடியும்.  

6.7 போடச் சுருககம்  
வடிவமைப்பில் இந்த சரியொன அம்சஙகமை 
க்பறுவதற்கொன வடிவமைப்புகளின் 

6.6.4.ஈ.   எஙநக வலியுறுத்்த நவண்டும் ?
கதமவயொன ்பகுதிகளில் 
அழுத்தககொடைமல ஒரு ஆமையில் நொம் 
கசயதல் கவண்டும். எடுத்துககொடடு : இடுப்பு 
்பகுதி, மக ஓரப்்பகுதி. 

6.6.4.உ.   வண்ைத்தில் அழுத்திககோடடு்தல்  
இது எதிரைமையொன நிைஙகள், கவளிறிய, 
அைரத்தியொன, பிரகொசைொன வண்ணத்தின் 
அமையொைத்மத வலியுறுத்தியுள்ைது. 
வலியுறுத்தகவண்டிய நிைத்திற்கு பிை 
வண்ணஙகள் உதவியொக இருககும் 
க்பொழுது நொம் குழப்்பத்மத தவிரகக 
கவண்டும். 

6.6.5 சை நிமல  
வடிவமைப்பு சைநிமலயொக இருககும் 
க்பொது நைககு நல்ல ைனநிமலமய 
அளிககும். ஆனொல் அது மீறி க்பொகும் 
க்பொது கசௌகரியம் அல்லது எரிசசமல 
உண்ைொககும் (்பைம் 6.34). 

அ.   முமையொன 
சைநிமல 

ஆ.  முமை சொரொ 
சைநிமல

படம்   6.34 சை நிமல 

6.6.5.அ.   மும்றயோன சைநிமல  
க்பொருள்கள் ஒகர ைொதிரி இருந்தொல் அல்லது 
கதொற்ைத்தில் சைைொக இருந்தொல் அமவ 
ஒகர அைவு கவனத்மத ஈரககும். எனகவ 
அது சை தூரத்தில் அமைத்து முமையொன 
சை நிமலமய ககொடுககும். 

6.6.5.ஆ .   மும்றசோரோ சைநிமல  
ஒரு இருப்பு க்பொருளின் அகத அைவு 
கவனத்மத ஈரககவில்மல என்ைொல், 
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எளிதொக இருககும். நிைஙகள் முமைப்்படி 
கசரப்்பதினொல் ஆமையின் அழமக 
கைம்்படுத்தலொம். அது தமர விரிப்்பொக 
இருந்தொலும் சரி, திமரசசீமல, 
கைத்மதகள், சுவர விரிப்்பொக 
இருந்தொலும் சரி முமையொகச கசயயலொம். 
வடிவமைப்பு ைற்றும் வலியுறுத்திக 
கொடைல், சைநிமலமயக ககொண்டு ஆமை 
வடிவமைப்பு கசயயப்்பைலொம். 

அடிப்்பமையில் உட்படைது. இது ைடடுைல்ல, 
ஆமை வடிவமைப்புககு ைடடுமின்றி 
வீடடு அலஙகொரத்திற்கும் ்பயன்்படும். 
இந்த அம்சஙகளின் அடிப்்பமைமய 
புரிந்து ககொள்ளும் வடிவமைப்்பொைர 
அல்லது அலஙகரிப்்பவர மிகவும் 
நன்ைொக கசயயலொம். ைகனொதத்துவம் 
ரீதியொகவும் ைொமயயின் ரீதியொகவும் 
வடிவமைத்தல் ஒரு வடிவமைப்்பொைருககு 

நிமனவில் சகோள்க

●	 வடிவமைப்பு என்்பது வரி, வடிவம், நிைம், ைற்றும் அமைப்பு ஆகியவற்மை வடிவமைப்பு 
ககொட்பொடுகளின் ்படி முமைப்்படுத்துவதொகும். 

●	 நிை ைதிப்பு என்்பது நிைம் குமைந்த அல்லது நிைம் அைரத்தியொன நிமலமயக குறிககிைது. 
●	 நிை அைரத்தி என்்பது பிரகொசைொன அல்லது பிரகொசைற்ை நிை நிமலமயக குறிககிைது. 
●	 நல் இணககம் என்ைொல் ஒற்றுமை. 
●	 ஒற்மை நிை வண்ணத்திடைம், எளிதொன ஒரு திடைம். ஏகனன்ைொல் அது ஒரு நிைத்மதகய 

சொரந்து வருகிைது. 
●	 சை நிமல, இைத்தின் விதிகமை பின்்பற்றி வரும். 

ஆசிரியரின் சசயல்போடு  
●	 வடிவமைப்பு ககொட்பொடுகமை வலியுறுத்தும் ்பைஙகமை ைொணவரகளுககு கொண்பித்தல்.
●	 இந்திய வடிவமைப்்பொைரகளின் வடிவமைப்புகமை கொடடுதல். 
●	 வடிவமைப்பின் கநொககத்மத நவநொகரீக உலகத்தில் இருப்்பமத உணரத்தலொம். 

ைோைவர்களின் சசயல்போடு  
●	 கவற்றி க்பற்ை வடிவமைப்்பொைரகளின் கவமலப்்பொடுகமை கசகரித்து ஒப்்பமைவு 

கசயதல்.
●	 வடிவமைப்பு ககொட்பொடுகளின் ்பைஙகமைச கசகரித்தல். 
●	 வடிவமைப்பு ககொட்பொடுகளின் ்படி வடிவஙகை வமரதல். 

இமைய ்தை முகவரி

https://www.youtube.com/watch?v=QLV96QMb-30 க்பஷன் ைற்றும் ஜவுளி வடிவமைப்பு – ஆகஸ்ஃ்பொரடு 
ரொயல் அககைமி 

https://www.youtube.com/watch?v=FPC4Xr93250 துணிமய எவவொறு வடிவமைப்்பது. ்படிப்்படியொக 
துணி வடிவமைப்பு டுகைொரியல் இறுதி துணி 
எடுத்துககொடடு 
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Naturalistic Design 
இயற்மக வடிவமைப்பு 

When objects from nature are used as such, it is known as naturalistic 
design. The designs can be selected and reproduced exactly with 
photographic correction.

இயற்மகயிகல இருககும் வடிவஙகமை அவவொகை 
உ்பகயொகப்்படுத்துதல். இது புமகப்்பைத்மதப் க்பொன்று கொணப்்படும். 

Abstract Design

கருத்தியல் வடிவமைப்பு  

Motif which does not have the nature as the source but the 
combination of lines producing irregular. 

்பல ககொடுகமை முமையொககவொ, முமையின்றிகயொ கலந்து தரும் 
வடிவமைப்பு.

Geometric Design 

வடிவியல் வடிவமைப்பு 

It is not derived from nature. It is derived from circles, rectangle, 
triangle, parallel lines and so on.

இது வடைம், சதுரம், முகககொணம் க்பொன்ை சில வடிவஙகமைக 
ககொண்டு வரும்.

Zigzag Lines 

வமைந்து வமைந்து 
கசல்லும் ககொடு

A zigzag is an angular shape characterized by sharp turns in 
alternating directions.

இது மூமல விடைக ககொடுகளின் கதொைர இமணப்்பொகும். 

Jagged Lines 

துண்டித்த கதொற்ைத்மத 
ககொண்ை ககொடுகள்  

Jagged lines are not in order and these give a feeling of anger and 
disorder. 

இமவ வரிமசயொக இல்லொைலும், ககொ்பத்மத மூடடும் வமகயிலும், 
ககொைொறுகமை உணரத்தும் வமகயிலும் அமை்பமவ ஆகும். 

Tapering 

வர வர குறுகி 
கொணப்்படுதல் 

This type of line taper towards the end. The initial portion is broader and 
it narrows towards the end. 

இகககொடுகள் வர வர இறுதியில் குறுகி கொணப்்படுகின்ைன. 
ஆரம்்பத்தில் அகலைொகவும் இறுதியில் குறுகியும் கொணப்்படும். 

Hue 

நிைம் வண்ணம்

It is the name of a colour.

ஒரு நிைத்தின் க்பயர 

Primary Colours 

முதல் நிமல நிைஙகள் 

Are the fundamental colours.

நிைஙகளின் அடிப்்பமை நிைஙகைொகும். 
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5. வண்ண ஒருஙகிமணத்தல் 
என்ைொல் என்ன ?

6. சைநிமலயின் வமககமைக  கூறுக.
7. முதன்மை நிைஙகள் என்ைொல் 

என்ன?
8. ககொடடின் வமககமைப்  ்படடியலிடு.  

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியைவில் 

விமடயளிககவும்  
1. வடிவமைப்பின் வமககள் யொமவ ? 

விவரி.
2. ககொடடின் வமககமை கூறி அதன் 

குணஙகமை எழுதுக.
3. இரண்டு ்பரிைொணம் மூன்று 

்பரிைொணம் வடிவமைப்புகமை 
ஒரு ஆமையில் எவவொறு 
்பயன்்படுத்தலொம்?

4. ரிதம் ்பயன்்படுத்தும் முமை எவவொறு?
5. வடிவமைப்பின் ககொட்பொடமை 

அமைப்பு (texture) ககொண்டு விவரி. 
6. அைமவ மவத்தும் குணத்மத 

மவத்தும் ககொடடிமன எவவொறு 
பிரிககலொம் ?

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அைவில் 

விமடயளிககவும்
1. வடிவமைப்பின் கூறுகமை 

்படடியலிடடு விவரி.
2. நிை ஒருஙகிமணப்ம்ப விவரி.
3. அழுத்திககொடடுதல் அல்லது 

வலியுறுத்தல் என்ைொல் என்ன? 
க்பொருத்தைொன வமர்பைத்மத 
வமரந்து விவரி.

4. ைொறு்படை வண்ண 
ஒருஙகிமணப்ம்பப் ்பற்றி விவரி. 

பகுதி ‘அ’ விறகோன விமடகள்  
1.  (ஆ) 2.  (இ) 3.  (அ) 4.  (இ) 5.  (அ)

வினோககள்
பகுதி – அ 
 I.   சரியோன விமடமயத் 

ந்தர்நச்தடுத்து எழுதுக
1. வடிவமைப்பு அம்சம் ஒன்றுககு கைற்்படை 

முமை ்பயன்்படுத்தி வருவது _______ 
ஆகும். 

 அ)  ரிதம் 
 ஆ)  மீண்டும்  மீண்டும் ரிதம்  
 இ)  வடிவமைப்பு   
 ஈ)  நல் இணககம்  
2. இைஞசிவப்பு இந்நிைத்தின் 

கைன்மையொன நிைைொகும். 
 அ)  நீலம்  ஆ)  ்பசமச 
 இ)  சிவப்பு  ஈ)  ைஞசள் 
3. கதொைரசசியொன உணரமவ இது 

ஏற்்படுத்துகிைது. 
 அ)  ரிதம்  
 ஆ)  நல் இணககம் 
 இ)  வலியுறுத்திககொடைல்  
 ஈ)  சைநிமல 
4. கருப்பு நிைத்மதச கசரத்து 

உருவொககப்்படுவது
  அ)  கவப்்ப நிைம்   ஆ)  குளிர நிைம் 
 இ)  அழுத்த நிைம்  ஈ)  கவளிர நிைம் 
5. பிைவு நிரப்பு திடைம் எத்தமன 

வண்ணத்திடைத்மத 
்பயன்்படுத்துகிைது?

 அ)  3  வண்ணஙகள் 
 ஆ)  4  வண்ணஙகள்
 இ)  2  வண்ணஙகள்
 ஈ)  1  வண்ணம்  

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விமடயளிககவும்  

1. வடிவம் வமரயறு.
2. கடைமைப்்பொன வடிவமைப்பு ைற்றும் 

அலஙகரிககப்்படை வடிவமைப்ம்ப 
கவறு்படுத்துக. 

3. நல் இணககம் என்ைொல் என்ன ?
4. அழுத்திககொடைமல விவரி. 
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CHAPTER

1

ரேயான், நைலான், 
பாலியஸ்டர், சாட்டின், 
சாட்டீன், வெலவெட், 
புரோகவகெட், வெஸவ்டர்ட், 
ஷிபான், ஜார்ஜட், கிரேப், 
டிமிட்டி, ெநலத்துணி, 
ரலஸ மற்றும் புரோசவசட் ஆகும். ஆந்ட 
ெடிெநமப்பாளருககு ஒரு ஆந்டநய 
ெடிெநமககெ சநநதையில வெவரெறு 
ெநகெயான துணிகெள் கிந்டககின்்றன. 

7.2 �த�ொடுவதின்�மூலம்�துணிகளை�
கண்டறி�ல்�

வதைாடு உணர்வு (வ்டக்ஸர்) மூலம் ஒரு 
துணிநய அறிநது வகொள்ள முடியும். இதில 
துணியின் ரமற்பேப்நப நகெயில வதைாடும் 
வபாழுது ஏற்படும் உணர்வு. (உ.ம்.) கொஸ 
ரபணர்டஜ், பருத்தி பு்டநெ, வ்டனிம் 
கொலசட்ந்டத் துணி இநெகெநளத் 
வதைாடும் வபாழுது ஏற்படும் உணர்வு. 
இநதை உணர்வு ஒவவொரு ெநகெககும் 
மாறுபடுகி்றது. எனரெ நுட்பத்தைன்நமநய 
வதைரிநது வகொணடு, ஒரு துணிநய எதைற்கு 
பயன்படுத்தை முடியும் என்பநதை ரதைர்வு 
வசயயலாம். (கொல சட்ந்ட, சட்ந்ட அலலது 
பிோக).

கற்றலின்�ந�ொககஙகள்
●	 துணியின் திநச மற்றும் ெநகெகெநள 

கெற்றுக வகொள்ளுதைல.
●	 வெவரெ்றான அடிப்பந்டத் 

நதையலகெநள புரிநது வகொள்ளுதைல.

7.1 அறிமுகம்�
துணிகெள் வெவரெறு பயன்பாட்டுககு 
உபரயாகெப்படுத்தைப்படுகி்றது. எனரெ 
துணிநய ரதைர்நவதைடுககும் வபாழுது ஒருெர் 
பார்த்து மற்றும் அநதை வதைாட்டு உணர்நதை 
பின்ரப அநதை துணி எநதை ஆந்டநய நதைககெ 
உதைவும் என்பநதை முடிவு வசயய முடியும். 
இநை, நூல மற்றும் துணி ெநகெகெநளப் 
பற்றிய அறிவு இருநதைாரல ஆந்டகெளின் 
தைன்நமநய புரிநது வகொள்ள முடியும். 
எநதை ெநகெயான இநை என்பநதை அறிநது 
வகொள்ள வைருப்பில இடும் ரசாதைநன, 
இேசாயன ரசாதைநன, வபௌதிகெ ரசாதைநன 
வசயயலாம். எனினும் ஆந்ட தையாரிப்பதைற்கு 
துணியின் பார்நெ மற்றும் அநதை வதைாடும் 
ரபாது ஏற்படும் உணர்நெக வகொணர்ட 
தீர்மானிககெ முடியும். ஆந்டகெநள 
தையாரிககெ சோசரியாகெ பயன்படுத்தும் துணி 
ெநகெகெள் பருத்தி, கெம்பளி, பட்டு, லினன், 

125

துணிகளை�கண்டறி�ல்�
மறறும்�ஆள்ட�உருவொககத்தில்�

பயன்படும்�அடிபபள்டத்�
ள�யல்கள்

பா்டம்
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அட்டவளை��7.1� �தவவநவறு�வளகயொன�துணிவளககளும்�அவறறின்�த�ொடு�
உைர்வும்

துணிவளககளின்�தபயர்� த�ொடு�உைர்வு�
சிநவதைடிக பு்டநெ (ஷிபான்) மிருதுொன தைன்நம 

ஜார்வஜட் பு்டநெ ெழுெழுப்பான தைன்நம 

வ்டனிம் ஜீன்ஸ முேட்டுத் தைன்நம 

ஃவபலட் (ஸடிககெர் வபாட்டு) சிறிய இநைகெள் ரமவலழும்பி, வமாசு, வமாசு என்்ற 
தைன்நம 

ரதைால முேட்டு மற்றும் வசாே வசாேப்பான தைன்நம 

பருத்தி, கொஸ, ரபணர்டஜ் இலகு மற்றும் ெநல தைன்நம 

பின்னல முந்றயால வசயயப்பட்்ட  உள் ஆந்டகெள் மிகெவும் வமன்நமயானதைாகெ 

கெம்பளி மற்றும் பின்னலாந்ட (வஜர்கின்) வைகிழ்சசி மற்றும் வெதுவெதுப்பான தைன்நம 

கொல மிதி வசாேவசாேப்பான தைன்நம 

ட்ர்ககித்  துணடு (்டெல) வதைாடுெதைற்கு வமன்நமயாகெ இருககும் 

பட்டு (பு்டநெ) வமன்நம மற்றும் சுமுகெமான தைன்நம 

7.3 ��துணிகளை�பொர்த்து�கண்டறி�ல்��
ஒரு துணியின் ரதைாற்்றத்நதைப் பார்த்து 
அத்துணியின் ெநகெநய கெண்டறியலாம். 
ஒரு துணியின் மீது ஒளிபடும் வபாழுது 
அநதை வெளிசசத்நதை அநதை துணி உறிஞ்சிக 
வகொள்ளும் அலலது பிேதிபலிககும். 

இதுரெ ஒரு துணி மஙகெலாகெ, பிேகொசமாகெ, 
பளபளப்பாகெ, வெளிப்பந்டயாகெ, 
எம்பியதைாகெ, தைடிமனாகெ, சன்னமான, 
ரலசாகெ அலலது முடிசசுத்தைன்நம ரபான்்ற 
ரதைாற்்றத்நதை தைருகி்றது. 

அட்டவளை��7.2����தவவநவறு�வளகயொன�துணிவளககளும்,�அ�ன்�பொர்ளவயின்�
ந�ொற்றமும்

துணிவளககளின்�தபயர்� பொர்ளவயின்�ந�ொற்றம்�
வ்டனிம் மஙகெலாகெ 
பட்டு பளபளப்பாகெ 
பருத்தி வெளிப்பந்டயாகெ மற்றும் சன்னமாகெ 
கெம்பளி வமாசு வமாசுப்பான 
சாட்டின் பளபளப்பாகெ 
எம்பிய துணி ெநகெகெள் வசாேவசாேப்பாகெ 
லினன் சற்று வசாேவசாேப்பாகெ 
கிளிட்்டர் அசசு பளபளப்பாகெ 
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ப்டம்��7.1� தவவநவறு�துணி�வளககள்�

7.4 இளை�திளை��
இநதை ொர்த்நதை ஒரு வையதை துணியின் 
இநை வசலலும் திநசநய விெரிககி்றது. 
இது ஒரு துணி ஒரு வபாருளின் மீது அலலது 
அணிபெரின் மீது எவொறு இருககும் 
என்பநதை முடிவு வசயகி்றது. இநை 
திநசநய புரிநது வகொள்ெதைால நதைககும் 
வபாழுது துணிநய வீணாககொமல மற்றும் 
சுொேஸயமான ஆந்டகெநள உருொககெ 
முடியும். ஒரு வையதை துணியின் ரைரிநை 
மற்றும் குறுககு இநையின் திநசநய 
இநை திநச என்கிர்றாம். ஒரு துணிநய 
ஆந்டகெள் நதைககெ ரதைர்நவதைடுககும் 
வபாழுது இநையின் திநசநய ைன்்றாகெ 
ஆோய ரெணடும். இது சரியான 

ரகொணஙகெளில இலலாவிடில அநதை சரி 
வசயய ரெணடும். மிகெவும் தைளர்சசியான 
அலலது அதிகெ தைாோளத்திற்கு துணிநய 
விட்டு அலஙகொேமான ஆந்ட தையாரிககும் 
வபாழுது அநதை குறுககு ெசத்திலும் வெட்டித் 
நதைககெலாம். வபாதுொகெ ஆந்டகெள் 
ரைரிநை திநசயில தைான் வெட்டித் 
நதைககெப்படுகி்றது. இதைற்கு முககிய கொேணம் 
ரைர் நூலகெள் மிகெவும் ெலிநமயானநெ. 
எனரெ இநதை திநசயில வெட்டித் 
நதைககும் ஆந்டகெள் ெலிநம மிககெதைாகெ 
இருககும். இரதை ரபால ைன்்றாகெ முறுககிய 
இநைகெள் ஒரு துணியின் முதுவகெலும்பு 
ரபால இருநது அத்துணிககு ெலிநம 
ரசர்ககி்றது. ரைரிநையும் குறுககு 
இநையும் சீோகெ இருநதைால அத்துணி 
ரமம்பட்்டதைாகெ இருககும். எனரெ 
இத்துணிகெநள பயன்படுத்தி ஆந்டகெநள 
வெட்டித் நதைத்தைால சி்றப்பானதைாகெ 
அநமயும். இநையின் திநச சரியாகெ 
இருககி்றதைா என கெண்டறிய, ஒரு கெநே 
ஓேத்திலிருநது, மற்வ்றாரு கெநே ஓேம் 
ெநே குறுகரகெ வசலலும் ஒரு இநைநய 
உருெ ரெணடும். பின்னர் அத்துணிநய 
சரிபாதியாகெ மடிககெவும். இத்துணியின் 

வெலவெட் மிகெவும் வமன்நமயாகெ 
பாலியஸ்டர் (பு்டநெ) பிேகொசமாகெ 
கெம்பளி (வஜர்கின்) வமன்நமயாகெ 
நபல துணி வமாசுவமாசுப்பாகெ 
வெளிப்பந்டயாகெ ரதைான்றும் துணி கெணணாடி ரபான்்ற ரதைாற்்றம் 
கொர்வபட் தைடிமனான 
ரலஸ சன்னமான 
படுகநகெ டுவிலட் 
கெம்பளி சட்ந்ட (ஸவெட்்டர்) ரிப்ட் 
வ்டனிம் (ரபணட்) கெலலால ரதைாயத்தை மாதிரி 
மினுமினுப்பான வலககின்ஸ இழு தைன்நமயுள்ளது 
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அசசு எனப்படும். ஆன் கிநேன் அசசு 
சரியாகெ இருநதைால, அது துணியில உள்ள 
ெடிெஙகெநள சமமாகெ கொணபிககும். 

ப்டம்��7.2� இளைகளின்�வளககள்

7.4.5� ஆஃப�கிளைன்�அச்சு��(Off�Grain�
Print)��

ரமற்குறிப்பிட்்ட ஆஃப் கிநேன் அசசுககு 
மா்றாகெ ஆஃப் கிநேனில ஒரு பிம்பத்நதை 
அசசிட்்டால, கெநேககு இநணயாகெ 
இருககொது. இது ஆஃப் கிநேன் அசசு 
ஆகும். இநதை அசசிடுதைலின் குந்ற. ரமலும் 
இது அசசிடுதைலின் குந்றநதை தைேத்நதை 
பிேதிபலிககும். 

ஒரு துணிநய தைறியில வைசவு 
வசயயும் வபாழுது, அலலது பின்னலாந்ட 
இயநதிேத்தில தையாரிககும் வபாழுது, 
அத்துணியின் இநை வபரும்பாலும் 
ரைோகெரெ இருககும். ஆனால அநதைத் 
துணிநய சீர் வசயெதைற்கொகெ வெவரெறு 
வசயலபாடுகெளுககு உட்படுத்தைப்படுகி்றது 
(உ.ம்.) துநெத்தைல, கொலண்டரிங, 
ஸரகொரிங, வமர்சநேசிங. இநதை 
வசயலபாடுகெள் துணியின் ஓேஙகெநள 
இறுககி இநையின் திநசகெநள மா்றச 
வசயகி்றது. இநையின் திநச சரியாகெ 
இலநலவயன்்றால துணி அதைன் 
தைன்நமநயயும், ெடிெத்நதையும், இைநது 
அணிபெர்கெளுககு ெசதியின்நமநயத் 
தைரும். 

ஓேஙகெள் ஒன்ர்றாடு ஒன்று இநணநது 
சமமாகெ இருநதைால, இத்துணியின் 
இநைகெள் சரியாகெ இருககி்றது என 
அறியலாம். இநையின் திநச வெவரெறு 
ெநகெப்படும். இது பின் ெருமாறு : 

7.4.1� ஆன்�கிளைன்�(on�grain)��
ரைர்த்திநசயில இருககும் இநை 
கெநே ஓேத்திற்கு இநணயாகெ இருககெ 
ரெணடும். குறுககுத் திநசயில இருககும் 
இநைகெள் கெநேககு கிந்டமட்்டமாகெ இருககெ 
ரெணடும். ரைர்த்திநசயில (ொர்ப்) 
உள்ள நூலும் குறுககு நூலும் (வெப்ட்) 
சரியான விகிதைத்தில அலலது திநசயில 
இநணநது இருப்பது ஆன் கிநேன் 
எனப்படும். ஒரு வைசவு வசயதை துணிககு 
ரைர்த்திநச இநைகெளும், குறுககுத் திநச 
இநைகெளும் வசஙகுத்து ரகொணத்தில 
இருககெ ரெணடும். 

7.4.2� ஆஃப�கிளைன்�(Off�Grain)��
ஒரு துணியில ரைர்கரகொட்டு  நூலும், குறுககு 
ரகொட்டு நூலும் வசஙகுத்து ரகொணத்தில 
இலலாமல இருநதைால இது ஆஃப் கிநேன் 
எனப்படும். வபாதுொகெ இது துணியின் 
குந்ற. ஆனால இதைநன ஆன் கிநேனில 
சரிப்படுத்துெதைற்கு முந்றகெள் உள்ளன. 

7.4.3� பயொஸ்�கிளைன்�(Bais�Grain)��
ஒரு ஆந்டயின் மாதிரிநய 45° 
ரகொணத்தில வெட்டினால அது பயாஸ 
கிநேன் எனப்படும். இது சாயவுக ரகொட்டில 
இருப்பதைால ைலல மடிப்நப உருொககி, 
துணியின் தைளர்வுத் தைன்நமநய 
அதிகெரித்து ஒரு அைகொன விநளநெ 
உண்டாககுகி்றது. 

7.4.4� ஆன்�கிளைன்�அச்சு�(On�Grain�
Print)��

ஒரு துணிநய அசசிடும் வபாழுது, அநதை 
அசசு ரைர்கரகொட்டுககு ஒன்றியும், கெநேககு 
இநணயாகெ இருநதைால இது ஆன் கிநேன் 
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ஸவெட்்டர் ரபான்்றநெகெளில வெது 
வெதுப்பான தைன்நமநய தைருகி்றது. இநதை 
வகொககி அநமப்பு இருநதைால பின்னலாந்ட 
என அறிநது வகொள்ளலாம் (உ.ம்.) பனியன், 
ரபணட், ஸலிப்ஸ, ஸவெட்்டர் மற்றும் 
வஜர்கின்.

ப்டம்��7.3� த�ைவு�–�பின்னல்,�த�ைவு�இல்லொ��
மறறும்�அச்சிட்ட�துணிவளககள்�

7.6 த�யயபப்டொ��துணிகள்��
சிறிய இநைகெநள வெப்பத்தினாலும், 
பிசின்கெளாலும், இநணத்து 
உருொககெப்படும் துணிரய வையயப்ப்டாதை 
துணியாகும். இவெநகெயான துணிகெநள 
தையாரிப்பதைற்கு இநைகெநள சீோன 
முந்றயில நகெயாளுெதிலநல. எனரெ 
வைசவு அலலது பின்னல துணிகெளில 
இருககும் ரைரிநை குறுககு இநை அலலது 
வகொககி ரபான்்ற அநமப்புகெநள இநதை 
துணிகெளில கொணமுடியாது. 

இவெநகெத் துணிகெநள 
சரிபார்ப்பதைற்கு சிறிதைளவு அழுத்தைம் 
வகொடுத்தைாரல கொகிதைம் ரபால கிழிநது 
விடும். (உ.ம்.) உணவு விடுதிகெளில 
வகொடுககெப்படும் டிஸயூ கொகிதைம் மற்றும் 
சானிட்்டரி ைாப்கின்கெளில ெரும் 
ைடுப்பகுதி. இநதை துணியின் ரமற்பேப்நப 
சுேணடிப் பார்த்தைால விேரலாடு ெரும், 
இதைநன ஃவபலட்டிங முந்றயில தையாரித்தை 
நகெவிநன கொகிதைத்திலும், வபணகெள் 
உபரயாகிககும் ஸடிககெர் வபாட்டுகெளிலும் 
கொணலாம். இநதை ெநகெயான சிறிய 
ரசாதைநனநய வசயது வைசவிலலாதை 
துணிகெநள கெணடுவகொள்ளலாம். 

எந��நகொைத்தில்�பயொஸ்�
கிளைன்�ஒரு�துணியில்�
கொைபபடுகி்றது�?

ஒரு துணியில 
கெ ந ே யி லி ரு ந து 
45° ரகொணத்தில 
இருககும் நிநலரய 
பயாஸ இநை.

7.5 �துணியின்�முன்�மறறும்�பின்�
பககத்ள��கண்டறி�ல்��

7.5.1� த�ய��துணிகள்��
வைசவு ஒரு கெநல. இதில ரைர்கரகொட்டு 
இநைகெளும், குறுககு ரகொட்டு 
இநைகெளும், வசஙகுத்து ரகொணத்தில 
இநணககெப்படுகி்றது. இநதை 
இநணப்பு ஒரு ெலுொன துணிநய 
உருொககுகி்றது. இநதை துணியின் முன் 
பகுதிநய வதைரிநது வகொள்ெதைற்கு வைசவு 
வசயதை துணியின் பிம்பத்நதை கெண்டறிய 
ரெணடும். வையயப்பட்்ட துணிகெளின் 
டிநசன்கெளுககு பயன்படுத்திய நூல முன் 
பககெத்தில குந்றொகெ வதைரியும். ரமலும் 
பிம்பஙகெள் வதைளிொகெ வதைரியும். ஆனால 
அதைற்கு ரைர்மா்றாகெ பின்பககெத்தில 
பிம்பஙகெள் மஙகெலாகெ வதைளிவிலலாமல 
வதைரியும். பிம்பஙகெநள வைசவு வசயெதைற்கு 
பயன்படுத்திய நூலகெள் பின்பககெத்தில 
அதிகெமாகெ வதைரியும் (உ.ம்.) ஜககொர்டு 
வைசவில இது ைன்்றாகெ வதைரியும்.

7.5.2� பின்னலொள்ட��
பின்னலினால வசயயப்பட்்ட ஆந்டகெள், 
வகொககி ரபான்்ற அநமப்பு்டன், 
இழு தைன்நமரயாடு கொணப்படும். 
பின்னலாந்டகெளில வகொககி ரபான்்ற 
அநமப்பு ைலல மடிப்புத் தைன்நமநயத் 
தைருகி்றது. இது ரமலும் சாகஸ, உள்ளாந்ட, 
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7.8.2� இளைநயொட்டல்�மறறும்�
ஊசியொல்�இளைநயொட்டல்��

வெட்்டப்பட்்ட இேணடு துணிகெநள 
தைற்கொலிகெமாகெ இநணககெவும் மற்றும் 
இயநதிேத் நதையலிடுெதைற்கு முன் வசயயும் 
நீளமான ஓட்டுத்நதையரல இநைரயாட்்டல 
ஆகும். ஊசியால இநைரயாட்்டல என்பது 
ரமற்கூறியொறு துணிகெநளத் நதைககும் 
வபாழுது துணிகெள் விலகொமல இருப்பதைற்கு 
குணடூசிகெள் மூலம் இநணப்பதைாகும். 
இநதை மிகெவும் தைடிமனான துணிகெளுககு 
பயன்படுத்தைலாம். இநதை இேணடு ெநகெ 
நதையலகெநளயும், இயநதிே நதையலினால 
துணிகெநளச ரசர்த்தை பின் நதையநலயும், 
குணடூசிநயயும் விலககெ ரெணடும்.

7.8.2.1���ள�யல்�தபொறி�இளைநயொட்டல்��
ஒரு மாதிரிநய மாற்்றம் வசயயும் வபாழுது 
நதையலகொேர்கெளால நதையல இயநதிேத்நதை 
பயன்படுத்தி நதைககெப்படும் நீளமான 
நதையரல நதையல வபாறி இநைரயாட்்டல. 
இநதை நதையநல பிரிககும் கெருவிநயக 
வகொணடு சுலபமாகெ நீககெ முடியும். 

7.8.2.2���ஸ்லிப�பொஸ்டிங��
இநதை ெநகெயான நதையல தைற்கொலிகெமாகெ 
இேணடு துணிகெநள இநணத்து அது 
ைன்்றாகெ இருககி்றதைா என பார்ப்பதைற்கு 
உதைவுகி்றது. வபாதுொகெ நதையல 
வதைரியாமல இருககெ ரெணடிய இ்டஙகெளில 
இநதை பயன்படுத்தைலாம் (வெம்மிங, 
வபயசிங, மடிப்பு).     

7.9 பொ்டச்�சுருககம்��
ஆந்ட ெடிெநமப்பாளர்கெள் மற்றும் 
விற்பநனயாளர்கெளுககு துணிகெநளப் 
பற்றிய விபேம் வதைரிநதிருப்பது 
அெசியமாகும். துணிகெநள பார்த்து, 
நகெயால வதைாட்டு வதைரிநது வகொள்ள 
முடியும். ஆந்டகெநளத் நதைப்பதைற்கும், 
அெற்றின் இறுதி நிநல ரதைாற்்றத்திற்கும் 
இநை அநமப்பு மிகெவும் முககியமானது. 

7.7 அச்சிட்ட�துணி��
ஆந்ட தையாரிப்பில அசசிட்்ட முன்பககெத்நதை, 
பின்பககெத்நதை அறிநது வகொள்ளுதைல மிகெவும் 
முககியத் தைன்நம ொயநதைது. அசசிட்்ட 
துணிகெளில அசசின் நி்றம் முன்பககெத்தில 
வதைளிொகெவும், பிேகொசமாகெவும் ரதைான்றும். 
ஆந்ட தையாரிககும் வபாழுது அசசுகெள் 
ஒரு மாதிரிககும், மற்வ்றாரு மாதிரிககும் 
ஒன்றியிருககெ ரெணடும் (உ.ம்.) ஒரு 
சட்ந்டயின் முன் பகுதியில வபாருத்தைப்படும் 
நபயின் அசசும் சட்ந்டயின் அசசும் 
ஒன்றியிருககெ ரெணடும். அரதை ரபால 
இேணடு மாதிரிநய இநணககும் வபாழுது 
இேணடு முன் பககெமாகெ இருககி்றதைா என 
பார்த்தைப்பின் இநணககெ ரெணடும். 

7.8 �அடிபபள்டத்�ள�யல்களின்�
அறிமுகம்��

இேணடு துணி துணடுகெநள இநணப்பதைற்கு 
ெரிநசயாகெ நதையலகெநள நதைககெ 
ரெணடும். இநதை நதையலகெள் துணடுகெநள 
இநணத்து ெலிநமப்படுத்துகி்றது. 
நதைப்பதைற்கு பயன்படுத்தும் அடிப்பந்டயான 
நதையலகெள் கீழ்ெருமாறு : 

7.8.1� இருபபுத்�ள�யல்��
இருப்புத் நதையல என்பது ஒரே துணியில 
ெரிநசயாகெ இ்டப்படும் நதையலாகும். இதைன் 
ரைாககெம் துணிநய இழுககும் வபாழுது 
அதைன் ெடிெத்நதை மாற்்றாமல இருப்பது. 
வபாதுொகெ இநதை நதையலகெநள பயாஸ 
ஸடிரிப்கெளில கொணலாம். 

இளைபபுத்�ள�யல்களை�எ�றகு�
பயன்படுத்துகி்றொர்கள்�?

வ ெ ட் ்ட ப் ப ட் ்ட 
ம ா தி ரி த் து ண டு கெ ள் 
விலகொமல இருப்பதைற்கு 
இநணப்புத் நதையல 
பயன்படுத்தைலாம்.
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ரமலும் இப்பா்டத்தில அடிப்பந்டத் 
நதையலகெளும் விளககெப்பட்டுள்ளது. 
இது துணிகெநள தைற்கொலிகெமாகெவும், 
நிேநதைேமாகெவும் இநணப்பதைற்கு 
பயன்படுத்தைப்படுகி்றது.  

வெவரெறு ெநகெயான ஆந்ட 
ெடிெநமப்பதைற்கு இநையின் அநமப்நப 
புரிநது வகொள்ெது அெசியம். ஒரு ஆந்ட 
சரியான ரதைாற்்றத்நதை தைருெதைற்கு வைசவு 
மற்றும் அசசிட்்ட துணி முன், மற்றும் பின் 
பககெத்நதை அறிநது வகொள்ெது அெசியம். 

நிளனவில்�தகொள்க

●	 வெவரெறு ெநகெயான துணிகெள் இருககின்்றன. இநெ மஙகெலாகெ, பிேகொசமாகெ, 
பளபளப்பாகெ, வெளிப்பந்டயாகெ, எம்பியதைாகெ, தைடிமனாகெ, சன்னமாகெ, ரலசாகெ, அலலது 
முடிசசு தைன்நம ரபான்்றநெகெள் ஆகும்.  

●	 அடிப்பந்ட இநைகெளின் ெநகெகெள். ஆன் கிநேன், ஆஃப் கிநேன், மற்றும் பயாஸ 
கிநேன் ஆகும்.   

●	 உணநமயான பயாஸ (ட்ரூபயாஸ) என்பது 45° ரகொணத்திலிருப்பது.
●	 ஒரு அசசிட்்ட துணியின் தைன்நமநய ஆன் கிநேன் அசசு மற்றும், ஆஃப் கிநேன் அசசு 

தீர்மானம் வசயகி்றது.   
●	 துணிகெநள வைசவு, பின்னல, வைசெற்்ற மற்றும் அசசிட்்ட துணிகெள் என ெநகெப்படுத்தைலாம்.
●	 அசசிட்்ட துணிகெளில அசசு துணியின் பின் பககெம் வதைளிொகெ வதைரியாது. 
●	 இநைரயாட்்டல, ஊசியால இநைரயாட்்டல, நதையலவபாறியால இநைரயாட்்டல, ஸலிப் 

பாஸடிங ரபான்்ற அடிப்பந்டத் நதையலகெள் (ஒரு ஆந்ட நதைககும் வபாழுது) துணிகெநள 
சரியாகெ இநணப்பதைற்கு பயன்படுத்தைப்படுகி்றது.  

ஆசிரியரின்�தையல்பொடு��
●	 ஆசிரியர் அடிப்பந்டத் நதையலகெநள மாணெர்கெளுககு நதைத்து கொணபித்தைல. 
●	 வெவரெறு ெநகெயான துணிகெநள ரசகெரித்து ஆலபம் தையாரித்து மாணெர்கெளுககு 

கொட்டுதைல.

மொைவர்களின்�தையல்பொடு��
●	 குந்றநதை பட்சம் ஐநது ெநகெயான துணிகெநள ரசகெரித்து முன் மற்றும் பின் பககெத்நதை 

குறித்து ஒரு ஒப்பந்டப்நப தையார் வசயதைல. 
●	 குறிப்பிட்்ட ஒரு ைாளில மாணெர்கெநள வெவரெ்றான ஆந்டகெநள அணியச வசயது 

அநதை ஆந்டயின் துணிகெளின் ெநகெகெநள கெணணால பார்த்தும், வதைாட்டும் உணேச 
வசயதைல.

131பொ்டம்�07 துணிகளை�கண்டறி�ல்�மறறும்�ஆள்ட�உருவொககத்தில்�பயன்படும்�அடிபபள்டத்�ள�யல்கள்
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இளைய��ை�முகவரி

https://www.youtube.com/watch?v=kF60qvy83j4 ஒரு துணிநய ரைோககுெது எப்படி ?
https://www.youtube.com/watch?v=cowjub8kMsA அசசி்டப்பட்்ட துணிநய வபாருத்துெது 

எப்படி ?
https://www.youtube.com/watch?v=41pTuij-GTg துணி ெநகெகெநள எவொறு வபாருத்தை 

ரெணடும். 

  

துணி (Fabric) Made using thread into a sheet of textile. 
நூலகெநளக வகொணடு வசயயப்படும் ஜவுளி 

ஆந்டயின் கெநே ஓேம் 
(Selvedge)

The edge of a fabric, thick in nature. 
ஒரு துணியின் மிகெவும் தைடிமனாகெ இருககும் ஓேம்.

நதையல (Stitch) Row of sewing.
இரு துணிகெநள இநணககெ பயன்படுத்தைப்படும்.

இநை (Grain) Direction of warp and weft thread. 
துணியின் நூல திநச 

அசசு (Print) Design on the surface of the fabric. 
துணியின் ரமற்பேப்பில (Pigment) நி்றமிநயக வகொணடு 
ெடிெநமத்தைல. 

ஆன் கிநேன் (On Grain) Strip correctly matched with warp and weft direction.
ரைரிநை, குறுககு இநை சரிவிகிதைத்தில வசஙகுத்தைாகெ இருத்தைல. 

ஆஃப் கிநேன் (Off Grain) Incorrect with the angle to the warp and weft ரைரிநை.
குறுககு இநை வசஙகுத்தைாகெ சரிவிகிதைத்தில இலலாதிருத்தைல 

வினொககள்
பகுதி�–�அ�
 I.�� �ைரியொன�விள்டளயத்�

ந�ர்நத�டுத்து�எழுதுக
1. வதைாடுெதைற்கு வமன்நமயாகெ 

இருககும் துணிெநகெ 
 அ)  நபல   ஆ)  பருத்தி  
 இ)  கெம்பளி   ஈ)  வசயற்நகெ  

2. ஒரு மாதிரிநய மாற்்றம் வசயயும் 
வபாழுது நதையலகொேர்கெளால 
நதையல இயநதிேத்நதை பயன்படுத்தி  
நதைககெப்படும் தைற்கொலிகெத் நதையல.

 அ)  ஸலிப் பாஸடிங   
 ஆ)  ஓட்டுத்நதையல  
 இ)  நதையலவபாறி இநைரயாட்்டல 
 ஈ)   வெம்மிங  
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வெவரெறு ெநகெயான துணி 
ெநகெகெநள பட்டியலிடுகெ.

2. வதைாடு உணர்நெக வகொணடு 
துணிகெநள எவொறு அறிநது 
வகொள்ளலாம் ?

3. வெவரெறு ெநகெயான 
இநைகெநளப் பட்டியலிடுகெ.

பகுதி�–�இ�
III.��� �ஒரு�பத்தியைவில்�

விள்டயளிககவும்��
1. வைசவு மற்றும் அசசிட்்ட துணிநய 

எவொறு அறிநது வகொள்ள முடியும் ?
2. ஆந்ட நதைப்பதில இநையின் 

முககியத்துெம் யாநெ ?

பகுதி�–�ஈ�
IV.����ஒரு�பகக�அைவில்�

விள்டயளிககவும்
1. இநை என்்றால என்ன ? அெற்றின் 

ெநகெகெநள விரிொகெ விெரி. 
2. அடிப்பந்டத் நதையல ெநகெகெநள 

பட்டியலிட்டு அெற்றின் 
வசயமுந்றநய விளககு. 

3. கீழ்கெண்டநெகெளில எது மனிதைனின் 
ரதைாரலாடு ஒன்றியிருககும்.

 அ)  பருத்தி  
 ஆ)  பட்டு  
 இ)  கெம்பளி  
 ஈ)  ரதைால  
4. சிறிய இநைகெநள வெப்பத்தைாலும், 

பிசின்கெளாலும் இநணககெப்படும் 
துணி 

 அ)  வையயப்ப்டாதைது 
 ஆ)  வையயப்பட்்டது 
 இ)  ரதைால 
 ஈ)  பின்னல 
5. ஒரு ஆந்டயின் 

மாதிரிநய 45° ரகொணத்தில 
வெட்டினால இவொறு அநைககெலாம். 

 அ)  பயாஸ கிநேன் 
 ஆ)  ஆஃப் கிநேன் அசசு
 இ)  ஆன் கிநேன் அசசு
 ஈ)  ஆன் கிநேன்.   

பகுதி�–�ஆ�
II.� ���மூன்று�வரிகளில்�விள்டயளிககவும்��

1. வதைாடு உணர்வும், பார்நெயின் 
ரதைாற்்றத்நதையும்  வபாறுத்து 

பகுதி�‘அ’�விறகொன�விள்டகள்��:
1. (ஈ)   2.  (இ) 3.  (ஆ) 4.  (அ)   5.  (அ)
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ஆடையின் மாதிரிடை அடமத்தல் என்்பது 
துணியின் மீது மாதிரிடை டைதது வைட்டும் 
வெைல்முடையை மாதிரியின் யமல் அடமத்தல் 
என்கியைாம்.  

ஒரு அடிப்படை மாதிரி அல்்லது 
வ்தாழிறொட்லயில் ்பைன்்படுததும் மாதிரியின் 
மூ்லம் ்ப்ல வி்தமான ஆடையில் ்ப்ல வி்தமான 
்பாணிடை உருைாக்க்லாம். இந்த அடிப்படை 
மாதிரிடை டைதது அளடை கூட்ையைா 
அல்்லது குடைக்கயைா கூடிை முடைடை 
கியேடிங் (Grading) என்்பர். குறித்தல் 
என்்பது மாதிரி ய்காடு்கடள துணியில் 
ைடேநது வைட்டும் முடைைாகும். ஆடை 
ைடிைடமப்பதில் இடை முககிை ்பங்கு 
ைகிககிைது.   

8.2 அடிப்படை மாதிரியின் விவரங்கள்  
நைநா்கரீ்க ஆடை ைடிைடமப்ப்தறகு மாதிரி 
ைடே்பைம் மறறும் மாதிரி அடமத்தல் 
ஆகிைடை அடிப்படைத ய்தடைைாகும். 
மனி்தனின் உை்லடமபபு என்்பது ஒரு 
சிக்க்லான அடமபபு. அ்தடனக வ்காண்டு 
மாதிரி அடமத்தல் என்்பது ெைா்லா்க உளளது. 
துல்லிைமான மாதிரி ைடிைடமபபு என்்பது 
வ்பரும்்பாலும் ெரிைான அல்்லது அ்தடனச் 
ொர்ந்த அளவீடு்கடள வ்பாருதய்தயிருககும். 
இய்த மாதிரி உருைாககு்தல் யமலும் இேண்டு 

்கற்றலின் ந�ாக்கங்கள்
●	 முடைைா்க மாதிரிடை அடமபட்ப  ்பறறி 

அறி்தல்.
●	 நுட்்பங்்கடள குறிககும் மறறும் வைட்டு்தல் 

முடைடை  புரிநது வ்காளளு்தல். 

8.1 அறிமு்கம்   
ஆடை ைடிைடமத்தல் 
என்்பது ஒரு ்கட்ல ஆகும். 
இது துணி மாதிரி்கடள 
்தைாரித்தல், குறித்தல் 
மறறும் ட்தத்தல் ய்பான்ை 
அம்ெங்்கடளக வ்காண்ைது. 

இந்த ஒவவைாரு அம்ெங்்கடளயும் மிகுந்த 
்கைனததுைன் வெயை யைண்டும். துணிடைத 
்தனிைா்க வைட்டுை்தறகு முன்்பா்க அ்தன் மீது 
ஒரு ஆடையின் ைடிைதட்த ைடிைடமக்கப்பை 
யைண்டும். ஆடை ைடிைங்்கள வ்பாதுைா்க 
்காகி்தததில் ்தைாரிக்கப்படுகின்ைன. சி்ல 
யநேங்்களில் ்தடிமனான அட்டை்களில் 
்தைாரிக்கப்படுகின்ைன. அட்டை்களில் 
்தைாரித்த மாதிரி்கடள ்ப்ல முடை 
உ்பயைாகித்தாலும் நிட்லக்கககூடிைடை 
ஆகும். ஆடை ைடிைடமத்தலுககும், 
ட்தப்ப்தறகும் துணியில் மாதிரிடை 
டைத்தல், குறித்தல் மறறும் வைட்டு்தல் 
ஆகிை மூன்றும் முககிை அம்ெமாகும். 

134

Finishing
CHAPTER

1 துணியில் மாதிரிடை டவத்தல், 
குறித்தல் மறறும் வவட்டு்தல்
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135பாடம் 08 துணியில் மாதிரியை யைத்தல், குறித்தல் மற்றும் வைட்டு்தல்

புளளி்கள E – F யநோ்க இடைக்க 
யைண்டும். 

●	 A – H மறறும் E – G பின் ்பகுதி அளவில் 
இருநது அளவு எடுதது வ்காளளவும், 
H மறறும் G ஆகிைைறடை ்பாதி 
யநர்ய்காட்டில் இடைக்க யைண்டும். 

●	 புளளி A – I கீயே 1.5 – 2.0 வெ.மீ. குறிததுக 
வ்காளளவும். A – J லிருநது 1/10 இடுபபு 
சுறைளவு எடுதது வ்காளளவும். I – J ஒரு 
சிறிை ைடளவு வ்காடுதது இடைக்கவும். 
இடை ்பாடிசின் ்கழுதது ைட்ைம் ஆகும். 

●	 H லிருநது கீயே 4.5 வெ.மீ. K குறிததுக 
வ்காளளவும். J – K லிருநது யநர் ய்காட்டில் 
இடைக்கவும். K யமல் 0.5 வெ.மீ. யமய்ல 
குறிதது வ்காளள யைண்டும். அது புளளி 
L ஆகும்.

●	 G – M லிருநது 3 வெ.மீ. குறிதது 
வ்காளளவும். F, M மறறும் L புளளி்கடள 
சிறிை ைடளவு வ்காடுதது இடைக்கவும். 
இடை ்பாடிசின் (bodice) அககுள ஆகும். 
C – N லிருநது 9.5 வெ.மீ. குறிததுக 
வ்காளளவும். 

A
J

I

BH

K

L

F

D

G

P

M

E

C

்பைம்  8.1 ்பாடியின் பின் ்பக்க மாதிரி  

பிரிவு்கடளக வ்காண்ைது. ஆடை மனி்த 
உைலின் அளவு அல்்லது மனி்த உருமாதிரியில் 
(Dress Form) அளவு எடுத்த்லாகும். இந்த 
முடைடை ொர்நய்த மாதிரிடை உருைாக்க 
முடியும். இந்த முடை குறிபபிட்ை ்கா்லத்தால் 
ஏறறுக வ்காளளப்பட்ை்தாகும். ட்தைல் 
அடமயும் இைதட்த ைடே்பைததில் குறிப்பது 
ைடே்தலின் ஒருங்கிடைத்த்லாகும். 
நைநா்கரீ்க ஆடை ைடிைடமப்பது என்்பது 
நீண்ை ்கா்லமா்க ்பேக்கததில் உளள 
்பாணிடை ைடே்பைததில் ைடேநது 
துணி்கடள உருைாககும் முடைைாகும். 
வ்பாதுைான மாதிரிடை உருைாககும் 
முடை கீயே விைரிக்கப்பட்டுளளது. 
மாதிரிடை  உருைாககுைது என்்பட்த 
ட்தைல்்காேரின் முடை என்று கூை்லாம். 
உைல் அளவு்களின் மூ்லம் மாதிரிடை 
உருைாககும் முடை என்்பது ெரிைான 
அளவு்கடள உடைைைருககு (20-21 years) 
வ்பாருந்தக கூடிை்தாகும். இந்த மாதிரியில் 
அளவு்கடள கூட்டுைய்தா அல்்லது குடைதய்தா 
அளவிடுைது அைேைர் உருைததிறகும் 
ைைதிறகும் ஒதது  இருககும். வ்பாதுைான 
பின்்பக்க மாதிரிடை உருைாககும் முடை 
கீயே விைரிக்கப்பட்டுளளது.

8.3 ்பாடியின் பின் ்பக்க மாதிரி
●	 பின்ைரும் அளவீடு்கடளப ்பைன்்படுததி 

ஒரு வெவை்கம் ைடே்க. வெவை்கதட்தச் 
சுறறி குடைந்தது மூன்று வென்டிமீட்ைர் 
விை யைண்டும். புளளி A – B 1/4 
மார்புச் சுறைளவு - 1  வெ. மீ. + 0.5  வெ.மீ. 
(ட்தைலுககு). புளளி்கள A – C  பின்புைம் 
நீளம். இபய்பாது வெவை்கததின் 
்பகுதி்கடள இடைக்க யைண்டும். அது 
ெரிைான வெவை்க ைடிவில் இருககிை்தா 
என்று ெரி ்பார்க்கவும் (ஒவவைாரு 
மூட்லயிலும் 90° ய்காைததில் இருக்க 
யைண்டும்). 

●	 C – E  மறறும்  D – F  புளளி்களிலிருநது  
்பக்க  நீள  அளவீடு்கடள இடைக்க 
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8.4 ்பாடியின் முன் ்பக்க மாதிரி  
●	 கீழவ்காடுக்கப்பட்டுளள அளவு்கடளக 

வ்காண்டு வெவை்கம் ைடேநது 
வ்காளளவும். புளளி A – B = 1/4  
மார்புச் சுறைளவு + 1 வெ.மீ. + 5  வெ.மீ. 
(ட்தைலுககு) புளளி A – C முன்்பக்க 
இடுபபு உைேம். வெவை்கதட்த 
முடைைான ெதுேங்்களா்க ைடேநது 
வ்காளளவும்.

●	 C – E மறறும் D – F லிருநது டெடு 
நீளதட்த குறிததுக வ்காளளவும். 
யநர்கய்காடு வ்காண்டு E மறறும் F 
இடைததுக வ்காளளவும். 

●	 B – H மறறும் F - G 5 வெ.மீ. குறிததுக 
வ்காளளவும். G – H யநர்கய்காட்டில் 
இடைக்கவும். 

●	 G – I லிருநது 6 வெ.மீ. குறிக்கவும். 
●	 A – J = 1/10 இடுபபுச் சுறைளவு + 1 வெ.மீ. 

A – K = 1/10 இடுபபுச் சுறைளவு J – K 
புளளி்கடள இடைக்கவும். 
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CD R

்பைம்   8.4 ்பாடியின் முன் ்பக்க மாதிரி

●	 B – L லிருநது கீயே 9 வெ.மீ. குறிததுக 
வ்காளளவும். K – L புளளி்கடள 
இடைக்கவும். 

●	 N இருபுைததிலும் 1.5 வெ.மீ. குறிததுக 
வ்காளளவும். N – O – 15 வெ.மீ. குறிதது 
வ்காளளவும். இடைக்கவும். இது 
பின்்பக்க ைார்ட் ஆகும். 

●	 C – P  லிருநது  1/4  இடுபபுச்  சுறைளவு  – 
1 வெ.மீ.  + 3 வெ.மீ. யநர் ய்காடு வ்காண்டு 
F – P புளளி்கடள இடைக்கவும்.
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்பைம்   8.2 ்பாடியின் பின் ்பக்க மாதிரி
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்பைம் 8.3  ்பாடியின் முன் ்பக்க மாதிரி
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ட்க ்பகுதி 
●	 A – B = ட்க நீளம் + 7 1/2" (19 வெ.மீ.) to 

7 3/4" (20 வெ.மீ.)
●	 A – C = 4  1/2” (12 வெ.மீ.)
●	 C மறறும் B யநர்கய்காைா்க ய்பாைவும் 
●	 A – D = 3/8” (1 வெ.மீ.)
●	 D – E = 1/2 ஆம் ய்கால் சுறைளவு 
●	 B – F = 1/2 ஆம் ய்கால் சுறைளவு + 3/8” 

(1 வெ.மீ.)
●	 E – F மறறும் D – E இடைக்கவும்.
●	 D – E = 4 ெரி ்பகுதிைா்க பிரிதது G, H, I 

என குறிததுக வ்காளளவும். 
●	 G – J = 5/8” (யமல்)  
●	 I – K = 5/8”. D, J, H  ஒரு சிறிை ைடளவு 

வ்காண்டு இடைக்கவும்.

A
D

E
C

B
F

்பைம்  8.6 ட்கயின் மாதிரி அடமபபு 

●	 E, L, H புளளி்கடள பிவேஞ்ச் ைடளவு 
வ்காண்டு இடைக்கவும் (முன் 
ட்கப்பகுதி). H – L = 1/4" (10.5 வெ.மீ.)

●	 K மறறும் I புளளி்களின் மததிை ்பகுதி 
M, J, L, M மறறும் E(பின் ட்கப்பகுதி  

●	 E – M = 1/2 மார்புச் சுறைளவில் ்பாதி 
சுறைளவு. 

●	 A – N லிருநது 5 வெ.மீ. கீயே குறிததுக 
வ்காளளவும். N லிருநது 6 வெ.மீ. கீயே 
குறிததுக வ்காளளவும். அது O ஆகும். N 
மறறும் O டை யநர்கய்காடு M வ்காண்டு 
இடைக்கவும். 

●	 C – P = E – M. P – Q யநர்கய்காைா்க 
ைடேநது வ்காளளவும். இது 15 வெ.மீ. 
நீளமா்க இருக்க யைண்டும். 

●	 P யின் இருபுைததிலும் 1.5 வெ.மீ. குறிததுக 
வ்காளளவும். இந்த புளளி்கடள Q 
வ்காண்டு இடைக்கவும் (இடுபபு 
ைார்ட்). 
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்பைம்  8.5 ்பாடியின் முன் ்பக்க மாதிரி அடமபபு  

●	 C – R = 1/4  இடுபபு அளவு + 1 வெ.மீ. + 3 
வெ.மீ. + 0.5 வெ.மீ. R – F யநர்கய்காட்டில் 
இடைக்கவும். 

●	 L, I மறறும் F ஒரு சிறிை ைடளவு ஒண்டு 
இடைக்கவும் (அககுள). 

●	 யமல் ய்தாள்பட்டையில் 3 வெ.மீ. விட்டு 
்காகி்த மாதிரிடை வைட்டிக வ்காளளவும்.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 08.indd   137 01/12/2022   2:54:23 PM



பாடம் 08 துணியில் மாதிரியை யைத்தல், குறித்தல் மற்றும் வைட்டு்தல்138

8.5 மாதிரி அடமபபின் வட்க்கள்  
துணியின் மீது மாதிரிடை ்பேபபி டைப்பது. 
வைட்டுை்தறகு முககிைமான ்படி ஆகும். மி்க 
ெரிைான மாதிரி அடமபட்ப வ்பறுை்தறகு 
்கைனமா்கவும், துல்லிைமா்கவும் வெயை 
யைண்டும். ஒரு நன்கு ட்தத்த ஆடை 
வ்பறு்தல் என்்பது வைட்டும் யமடையில் 
இருநது துைங்கி அடமத்தல் முடைைானது 
ஆடையின் ைட்க்கள, மாதிரியின் 
துண்டு்கள மறறும் துணியின் அ்க்லதட்த 
வ்பாறுதய்த இருககும். மாதிரி அடமத்தலின் 
முடைைானது நீளமான நடுபபுை மடிபபு 
(Lengthwise Centre Fold), (Off Centre 
Lengthwise Fold), குறுககுைாரிைான நடுபபுை 
மடிபபு (Crosswise Centre Fold), (Off Centre 
Crosswise Fold), ்க்லபபு மடிபபு (Combination 
Fold) மறறும் திைந்த அடமபபு (Open Layout). 

மாதிரி அடமத்தலின்  
நிைமங்கள்  
மாதிரி அடமத்தலின் ய்பாது 
 பின்்பறை யைண்டிை சி்ல  
நிைமங்்கள : 

1. துணியில் மாதிரிடை அடமப்ப்தறகு 
முன்பு துணிடையும், மாதிரி 
துண்டு்கடளயும் நன்கு அழுத்தவும். 

2. வ்பரிை யமடை அல்்லது ஏ்தாைது 
்கடினமான ்தட்டைைான 
யமற்பேபபு்கடள யைட்லககு 
ஏறைைாறு ்பைன்்படுத்த யைண்டும். 

3. திைந்த அடமபட்ப (Open Layout) 
்பைன்்படுததினால், துணியின் 
நல்்ல ்பக்கம் யமல் யநாககி டைக்க 
யைண்டும். மறை அடனதது 
மடிபபு்களுககு,  துணிடை முன் 
்பக்கமா்க மடிதது பின் ்பக்கம் வைளியை 
வ்தரியுமாறு மடிக்க யைண்டும். 

4. துணியின் மடிபபின் சிைந்த ைழிடை 
தீர்மானிக்க துணியின் அ்க்லம், 
துண்டு்களின் அ்க்லம், துணி ைட்க 

புளளிகய்காடு்கடள வ்காண்டு 
இடைக்க யைண்டும்). 

●	 L – E மறறும் F – E வைட்டிக வ்காளளவும். 
ட்கடை விரிதது E, K, H, I ஆகிைைறடை 
முன் ட்கககு வைட்ை யைண்டும். 

●	 அடிப்படை மாதிரிடை ைடேந்த 
பின்னர் அட்த ெரிப்பார்க்க யைண்டும். 
குறிப்பா்க அளவு்கள மறறும் மாதிரியின் 
்பா்கங்்கடள ைடேந்த பின்னர் அட்த 
வைட்ை யைண்டும். 
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்பைம்  8.7 ட்க மாதிரி

ட்தககும் முட்ற  
●	 முன் மறறும் பின் துண்டை 

ய்தாள்பட்டையில் இடைதது 
வ்காளளவும். 

●	 இைது மறறும் ை்லது புைததில் ட்கடை 
ட்தக்க யைண்டும். 

●	 ட்கடை இடைப்ப்தறகு முன்னால் 
அ்தனுடைை ஓேங்்கடள மடிதது ட்தக்க 
யைண்டும். 

●	 முன் மறறும் பின் ்பக்க ்கழுதட்த மடிதது 
ட்தக்க யைண்டும். 

●	 இறுதிைா்க முன் மறறும் பின் ்பக்க 
ஓேங்்கடள மடிதது ட்தக்க யைண்டும். 

●	 துணிககு ஏறைைாறு நூலின் நிைதட்த 
்பைன்்படுத்த யைண்டும். 
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இைநதிேததில் துணி வெல்லும் வ்பாழுது, 
துணியின் விளிம்பு்கடள வைட்டுகிைது. இடை 
துணியின் விளிம்பு்களில் இருநது நூட்ல 
பிரிநது ைோமல் இருக்க ்பாது்காககிைது.  

துணிடை இஸ்திரியிடு்தல்  
துணிடை ெ்லடை வெய்த பின்னர் 
அ்தடன இஸ்திரி இை யைண்டும். 
மி்தமான வைப்பதட்த துணியின் மீது 
்பைன்்படுததி இஸ்திரியிட்டு சுருக்கதட்த 
நீக்க யைண்டும். 

8.7 வடிவடமத்தல்  
துணி ைடிைடமபபு என்்பது வநெவு, 
பின்ன்லாடை அல்்லது அச்சிட்ை 
துணியில் ைடிைடமத்தல் ஆகும். ஆடை 
ைடிைடமப்பாளர்்கள இந்த ஆடை்களின் 
ைடிைடமபபில் ஈடு்பட்டுளளனர். உற்பததி 
வெைல்முடைடை  யமற்பார்டையிடும் 
ய்பாது, முடைைான அடமபட்ப 
வ்பை முடியும். ஆடை ைடிைடமபபு 
நமது ்பல்யைறு யநாக்கங்்கடள 
நிடையைறறுகிைது. எடுததுக்காட்ைா்க : 
ஆடை, ்கம்்பளங்்கள, திடேச்சீட்ல்கள, 
துண்டு்கள மறறும் விரிபபு்கள ஆகிைடை 
ஆடைத திட்ைங்்களின் விடளைா்க 
்தைாரிக்கப்படுகிைது. 

8.8 அழுதது்தல்  
சுருக்கமான துணி்கடள அழுத்தம் 
்தோமல் வைட்ைககூைாது. ஏவனனில் 
துணிடை உ்பயைாகிக்க முடிைாமல் 
அல்்லது துணியின் அளவு குடைநது 
விடும். ட்தப்ப்தறகு முன்னர் துணிடை 
இஸ்திரியிடுைது மி்கவும் அைசிைமாகும். 
ட்தககும் வ்பாழுது துணிைானது 
ெமமா்கவும் மறறும் வமன்டமைா்கவும் 
இருத்தல் யைண்டும். சுருக்கமான 
துணிடை ட்தத்தால் அடை வ்தாைர்நது 
சுருக்கதட்த ஏற்படுததும். இட்த யமலும் 
சுருக்கதய்தாடு ட்தத்தால் அச்சுருக்கதட்த 

மறறும் ஆடை ைடிைடமபட்ப 
வ்பாருத்த்தாகும். 

8.6  ட்தைல்்களுக்கான துணி ்தைார் 
நிடைப ்படுததுவது  

வைட்டு்தல் மறறும் ட்தப்ப்தறகு துணிடை 
்தைார் வெயயும் ்படி்கள பின் ைருமாறு : 
●	 யநோக்க (Straightening) 
●	 சுருக்க (Shrinking)  
●	 அழுதது்தல் (Pressing) 

துணியின் கடரடன ந�ராககு்தல்  
துணியின் கிடேடன முழுடமைா்க 
யொதிக்க யைண்டும். குறுககுைெ  கிடேன் 
என்்பது துணியின் நூட்ல ஒன்று யெர்ப்பது 
ஆகும். இடை வைட்டும் விளிம்பு்களுககு 
யநோ்க அடமநதிருககும். மறுபுைம், 
வநடுககுைெ கிடேன் என்்பது துணியின் 
நூட்ல ஒன்று யெர்ப்பது, இடை துணியின் 
்கடேயைாேம் (Selvedge) முடனககு 
யநோ்க அடமநதிருககும்.  

பின்னைாடை்கள்  
பின்ன்லாடை்கள துணியில், 
நூட்ல இழுதது யநோக்க முடிைாது. 
பின்ன்லாடையில் யநர்ய்காட்டை 
்கண்டுபிடிப்ப்தறகு யைறு்பட்ை நிைமுளள 
நூட்ல குறுககுைெமான லூபபில் (loop) 
முழுைதும் ்பைன்்படுத்த யைண்டும். அந்த 
குறுககு நூலின் ய்காட்டின் ைழிைா்க 
துணிடை வைட்ை யைண்டும். இடை 
துணிடை வைட்டுை்தறகு யநோன 
ய்காட்டிடன உருைாக்க உ்தவும்.  

துணியின் வவட்டும் விளிம்பு்கடை சீர் 
வெய்தல்  
ஓைர் ்லாக என்்பது ஒரு ைட்கைான 
ட்தைல். அது ஒன்று அல்்லது இேண்டு 
துணியின் துண்டு்களின் விளிம்பு்கடள 
ட்தப்ப்தறகு (edging, Hemming, Seaming ). 
ஓைர் ்லாக ட்தைல் இைநதிேம் ்பைன்்படுகிைது. 
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●	 வநய்த துணி்கடள ்காட்டிலும் 
பின்ன்லாடை அதி்கம் சுருங்கும் 
்தன்டம உடைைது. 

●	 நம் உடைககு ய்தடைைான துணி 
ைாங்கும் ய்பாது சிறிது அதி்களவில் 
துணி ைாங்்கவும். நம் துணி்கடள 
அளவு்களுககு வைட்டுை்தறகு முன்பு 
நன்கு ெ்லடை வெயது ்காை டைதது 
அ்தன் பின் ்பைன்்படுத்தவும். 

●	 நாம் துணிடை ெ்லடை வெய்தால் 
அதில் உளள ்கஞ்சிப ய்பான்ை 
வ்பாருட்்கடள எளிதில் துணியில் 
இருநது வி்லக்க்லாம்.

●	 அதி்களவில் உடையில் ்கஞ்சிப ய்பான்ை 
வ்பாருட்்கள ்க்லநதிருந்தால் அ்தன் 
விடளைா்க நாம் ட்தககும் ய்பாது 
ட்தைல் விடு்படு்தல் உளதுணி மறறும் 
ஆடையின் ைடிைம் மாறும். 

●	 வ்பாதுைா்க, ரிப பின்ன்லாடை 
ட்தப்ப்தறகு முன்பு துடைக்கக கூைாது. 
அப்படி வெய்தால் அந்த துணி மி்கவும் 
வமன்டம அடைை்தால், ெரிைான 
அளவிறகு வைட்ை இை்லாது.  

(b) ்பட்டு ஆடை்கள்  
்பட்டு ஆடை்கள மி்கவும் ஆைம்்பேம் 
மறறும் அே்கான ஒன்று. இடை ்ப்லத 
்தட்லமுடையினர் ்பைன்்படுததிை ஒன்று. 
்பட்டு ஒரு ைட்கைான இைறட்க இடே. 
்பட்டு துணி உற்பததிைானது ்பட்டுபபுழுவின் 
்பட்டுககூட்டிலிருநது துைங்குகிைது. இது 
உறுதிைான இைறட்க இடே ஆகும். இந்த 
ஆடையின் வமன்டம ்காேைமா்கவும், 
ைடிைடமபபின் ்காேைமா்கவும் ட்தககும் 
ய்பாது அதி்கமான ்கைனததுைன் ட்தக்க 
யைண்டும். எளிடமைான முடையில் ்பட்டு 
ஆடைடை ட்கைாளுை்தால் ஒவவைாரு 
நிட்லயிலும் ட்தப்ப்தறகு எளிடமைா்க 
இருககும். 

நீககுை்தறகு வைகு ்கடினமா்க இருககும். 
ட்தப்ப்தறகு முன்்பா்க இஸ்திரி வெய்தால் 
இவைட்கைான பிேச்ெடன்கள ஏற்பைாது. 

8.9  சி்றபபு துணி்கடை ட்தப்ப்தறகு 
்தைாராககு்தல் 

்பைம்  8.8 பின்னைாடை துணி அடமபபு 

(a) பின்னைாடை  
பின்ன்லாடை துணி்கள நமது 
்பைன்்பாட்டிறகு மி்கவும் ைெதிைா்கவும், 
எளிடமைா்கவும் உளள்தால் நமது அன்ைாை 
ைாழவில் மி்கவும் முககிைமானது. 

பின்ன்லாடையில் அதி்கமா்க விரியும் 
்தன்டம உளள்தால் உைல் அடமபபிறகு 
வ்பாருநதும். அதி்க சுருக்கங்்கள ைோது. 

அதி்களவில் பின்ன்லாடை பிரிைா்த 
்காேைத்தால், ட்தப்ப்தறகு மி்கவும் 
எளிடமைா்கவும், சு்ல்பமா்கவும் இருககும். 

பின்ன்லாடை ்ப்லைட்கத 
துடை்களில் ்பைன்்படுததுை்தால் 
அன்ைாை ைாழவில் ்பைன்்படுததும் உடை 
மு்தல் ்பணிககு ்தகுந்த உடைைா்க  
உ்பயைாகிக்க்லாம். 

இதில் ்ப்லைட்கத துணி்கள 
உளள்தால் அ்தன் விரியும் ்தன்டம, எடை 
மறறும் ்ப்ல ைடிைடமபபு்கள உளளன. 
பின்ன்லாடை ்தைாரிப்ப்தறகு முன்பு ஒரு சி்ல 
குறிபபு்கள பின்்பறை யைண்டும்.  

XII TDD_Tamil version CHAPTER 08.indd   140 01/12/2022   2:54:24 PM



141பாடம் 08 துணியில் மாதிரியை யைத்தல், குறித்தல் மற்றும் வைட்டு்தல்

மறவைாரு ்பருததி துணி்கடளக வ்காண்டு 
மூடி இஸ்திரி வெயைது சிைந்த்தாகும். 

யேைான் ்ப்ல ஆண்டு்களா்க 
ஆடை்கள ்தைாரிப்பதில் 
்பைன்்படுத்தப்படுகிைது. மறறும் இ்தன் 
வெைல்முடை்கள ்தறய்பாட்தை 
வ்பாருட்்கடள ்தைாரிப்ப்தறகு 
முன்யனாடிைா்கக ்காைப்படுகிைது. இடை 
இக்கா்லததில் துணியில் ஒருங்கிடைந்த 
்பகுதி ஆகும். யேைான் என்்பது ஒரு இடே. 
ஆனால் முழுடமைான இைறட்க வ்பாருள 
இல்ட்ல. ஏவனனில் இது ்ப்ல யைதியிைல் 
முடைககு உளளானது. யேைான் மேககூழி 
(Wood Pulp) லிருநது வெல்லுய்லாஸ் 
(Cellulose) பிரிக்கப்படுகிைது. முழுடமைான 
வெைறட்கைான நூல் இடே அல்்ல.  
●	 நரைான் ெைடவ வெய்தல்: யேைான் 

எளிடமைா்க சுருங்்க ைல்்லது. இந்த 
துணிடை ட்தப்ப்தறகு முன்்பா்க 
துடைதது, உ்லர்ததி, ய்தயதது அ்தன் 
பின் ட்தக்கப ்பைன்்படுத்த யைண்டும். 

●	 துணியின் அடமபபு: ஒரு ்படேை துணி, 
சுத்தமான ்தாள வ்காண்டு அல்்லது ஒரு 
்பருததி துணிடை யமடையின் மீது 
விரிக்கவும். பின் வைட்டுை்தறகுரிை 
துணிடை விரிக்க யைண்டும். 

(c) நைஸ்   
ய்லஸ் துணி ட்தப்ப்தறகு சிேமமான்தாகும். 
இந்த துணிடை ெ்லடை வெய்தால் பிரிநது 
விடும். இட்த ெரிைான துணியுைன் யெர்தது 
ட்தக்க யைண்டும். 
●	 ்தைார் ்படுதது்தல்
ய்லஸ் துணிடை ெ்லடை வெயைாமல் 
ட்தப்பது சிேமமான்தாகும். இட்த எளிடம 
்படுததுை்தறகு ட்தப்ப்தறகு முன்்பா்க 
ட்கைால் துடைதது ெமமா்க ்காை டைக்க 
யைண்டும். ய்லஸ் துணி்கடள ெ்லடை 
வெயை வீரிைம் குடைந்த யொப ்பவுைர் 

ெைடவ வெய்தல்   
்பட்டு ஆடை்கடள துடைககும் ய்பாது 
அ்தடன மி்தமான வைநநீரில் ஒரு வீரிைம் 
குடைந்த ெ்லடை யொப வ்காண்டும் 
வமன்டமைா்க  ெ்லடை வெயை யைண்டும். 

ட்கைால் ெைடவ வெய்தல்  
ஆடை்கடளக ட்கைால் துடைப்பது 
ஏறறுகவ்காளளப்படும். இருந்தாலும் 
வமன்டமைான ஆடை்கடளத துணி 
துடைககும் இைநதிேம் மூ்லம் வமன்டமைா்க 
துடைப்பது உ்கந்தது. ்பட்டு ஆடை்கடள 
துடைப்ப்தறகு மி்கவும் உ்கந்தது ஷாம்பு. 
்பட்டு ஆடை்கடள குளிர்ந்த நீரில் ஒன்றுககு 
யமல் அ்லசு்தல் யைண்டும். யமலும் ்பட்டு 
ஆடை்கடள வினி்கர் (Vinegar) வ்காண்டு 
அ்லசினால் அ்தன் யமற்பேபபு மறறும் நிைம் 
பிே்காெமா்க இருககும். 

உைர்தது்தல்  
்பட்டு ஆடை்கடள உ்லர்ததும் ய்பாது 
யநேடிைா்க சூரிை வைளிச்ெததில் உ்லே 
டைக்கககூைாது. ்பட்டு ஆடை்கடள அதி்கமா்க 
உ்லர்த்தவும் அல்்லது இஸ்திரி வெயைவும் 
கூைாது. இேண்டு மணி யநேததிறகு ஈேமான 
துணிடைக வ்காண்டு ்பட்டு ஆடை்கடள 
மடிதது ஒரு பிளாஸ்டிக ட்பயில் ய்பாைவும். 
அதில் உளள ஈேப்ப்தம் ்பட்டு ஆடை முழுைதும் 
ெமமா்க ்பேை யைண்டும். அ்தன் பின் ்பட்டு 
ஆடை்கடள இஸ்திரி இை யைண்டும். 
்பட்டுததுணிடை உ்லர் இஸ்திரிடை 
வ்காண்டு அழுத்த யைண்டும். நீோவி இஸ்திரி 
வ்காண்டு ்பட்டுத துணிடை அழுததினால் 
சுருக்கங்்கள ஏற்படும். 

அழுதது்தல் மறறும் ஆயவு  
ஆடை்கடள இஸ்திரி வெயயும் ய்பாது 
அதி்க சூைா்க இருக்கக கூைாது. ய்பககிங் 
ய்பப்பர் வ்காண்டு ்பைன்்படுததினால் 
அடை உடை்கடள ்பாது்காககும். ்பட்டு 
ஆடை்களில் சி்ல இழுபபு இருந்தால் 
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(e) ொட்டின்  
ட்தப்ப்தறகு முன் துணிடை துடைக்க 
யைண்டும். யமலும் துணியின் ஓேங்்கடள 
துடைப்ப்தறகு முன்்பா்க ஓைர்்லாக ட்தைல் 
ய்பாடுைதின் மூ்லம் துணியின் ஓேங்்கள 
பிரிைதிலிருநது ்தடுக்க்லாம். மி்தமான 
வைப்பததில் இஸ்திரி வெயை யைண்டும். 
துணியின் உட்புைமா்க அ்தன் யமல் 
யைவைாரு துணிடை விரிதது இஸ்திரி 
வெயை யைண்டும். வமன்டமைான 
துணி்களுககு இந்த முடைடை பின்்பறை 
யைண்டும்.   

8.10 துணி விரிககும் முட்ற  
துணியின் உற்பததி, ்தேம் மறறும் விட்ல 
துணி விரிககும் முடைடை வ்பாறுதய்த 
இருககும். துணிடை வைட்டுை்தறகு 
முன்பு துணியின் அடமபபு மாைாமல் 
இருப்ப்தறகு துணி விரிககும் முடையை 
முககிை ்காேைமா்க இருககிைது. துணி 
விரிப்ப்தறகு இேண்டு ைட்கைான 
முடை்கடள பின்்பறறுகிைார்்கள. அதில் 
ஒன்று ட்கைால் மறறும் இைநதிேத்தால் 
விரிககும் முடைைாகும். ட்கைால் விரிககும் 
முடைைானது ெறறு வமதுைா்க நைககும். 
மறவைாரு முடையில் இது யை்கமா்க 
நைககும். இதில் இைநதிேததினால் 
விரிககும் முடையில் இேண்டு ைட்க 
உளளது. அதில் ்பகுதி ்தானிைங்கி (Semi) 
மறறும் முழுடமைான ்தானிைங்கி (Fully) 
ஆகும். 

8.10.1 துணி விரிககும் முட்றயின் 
வட்க்கள்  

துணிடை விரிப்பது இேண்டு ைட்கப்படும். 
●	 ஒறட்ற அடுககு விரிபபு  
ஒறடை அடுககு விரித்தல் (Flat Spread) 
முடையில் ஒரு அடுககு துணி மட்டுயம 
விரிக்கப்படும்.

யெர்தது இளம் சூைான நீரில் ட்கைால் 
துடைக்க யைண்டும். ெ்லடை வெய்தவுைன் 
முறுககி பிழிைாமல் வமதுைா்க பிழிநது 
ய்லஸின் ்தண்ணீடே நீக்க யைண்டும். 
●	 இஸ்திரி    
ய்லஸ் துணிடை இஸ்திரி வெய்தல் 
ய்தடைப்பைாது. ெரிட்கயில் சுருக்கங்்கள 
இருந்தால் அ்தடன மி்தமான சூட்டின் 
மூ்லம் சுருக்கங்்கள நீங்கும் ைடே இஸ்திரி 
வெயைவும். இஸ்திரி வெயயும் ய்பாது 
ெரிட்க / ய்லஸ் துணிடை ஒரு துணி 
அல்்லது துண்டை மூடி ெ்லடை வெய்தால் 
்பாது்காப்பா்க இருககும்.  

(d) வவல்வவட்  
●	 வைல்வைட் ஒரு வமல்லிை துணி. இது 

இேண்டு அடுக்கா்க வநயைப்படுகிைது. 
யேைான், ்பட்டு மறறும் ்பாலிைஸ்ைர் 
ய்பான்ை இடே்கடள யமல் அடுககு 
்பைன்்படுததுகின்ைார்்கள. கீழ அடுககு 
ொ்தாேைமா்க இருககும். இந்த 
துணியின் ெரிைான ்பக்கததில் ட்பல்்கள 
துல்லிைமா்க வ்தரியும். வைல்வைட் 
துணிககு மடிபபு்கள நன்ைா்க இருககும். 
இது ொ்தாேை ஆடை்கள ட்தப்ப்தறகு 
உ்கந்தது. 

●	 ொ்தாேை ட்தைல் உ்பயைாகிதது 
வைல்வைட் துணி்கடள ட்தக்க 
யைண்டும். இந்த ைட்கைான 
துணி்களில் ஒழுங்கில்்லா்த ட்தைல் 
ய்பாடும் வ்பாழுது அதில் துைாேம் 
ைருை்தறகு ைாயபபுளளது. இதில் யமல் 
்பகுதியில் ட்பல் வநெவு இருப்ப்தால் 
மி்கவும் ்கைனமா்க ஒயே ்பகுதிடை 
யநாககி ட்பல் இருககுமாறு ்பார்தது 
வ்காளளவும். 

●	 ட்தககும் வ்பாழுது ட்தைல் கீழ 
துணிடைப ்பார்தது இருந்தால் யமல் 
்பகுதி மி்கவும் வமன்டமைா்கவும் 
்பள்பளப்பா்கவும் இருககும். 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 08.indd   142 01/12/2022   2:54:24 PM



143பாடம் 08 துணியில் மாதிரியை யைத்தல், குறித்தல் மற்றும் வைட்டு்தல்

8.11 மாதிரி அடமத்தல்   
துணியின் மீது மாதிரிடை அடமப்ப்தறகு 
முன்்பா்க துணிடை சுருங்்கச் வெயது பின்பு 
துணி்கடள சுருக்கமின்றி ்படிமானப்படுததி 
மாதிரி்கடள துணியின் மீது விரிக்க 
யைண்டும். துணிடை சுத்தமான 
யமடையின் மீது விரிக்க யைண்டும். 
யமடையில்்லா்த ய்பாது சுத்தமான 
்தடேடைக கூை உ்பயைாகிக்க்லாம். 
யமடையின் அளவு விரிக்கப்படும் 
துணியின் அளடைக ்காட்டிலும் வ்பரிை்தா்க 
இருக்க யைண்டிைது அைசிைம் என்்பட்த 
நிடனவில் வ்காளள யைண்டும். இப்படி 
வெயை்தால் துணி்கள ஒன்றின் மீது ஒன்று 
்படிைது மறறும் ்தைைா்க குறிப்பட்தயும் 
்தவிர்க்க முடியும். 
்பல்நவறு வட்கைான மாதிரி்கடை 
அடமககும் முட்ற  
மாதிரி அடமபபு ஒரு குறிபபிட்ை மாதிரி்கடள 
உடைைது. இது ்பல்யைறு ைட்கைான 
ஆடை்கள, மாதிரி துண்டு மறறும் துணியின் 
அ்க்லதட்தப வ்பாறுத்தது. துணியின் ்ப்ல 
ைட்கைான விரிககும் முடை்களாைது. 
●	 நீளைாககில் நடு மடிபபு 
●	 நீளைாககில் ்பகுதி நடு மடிபபு
●	 குறுககுைாககில் நடு மடிபபு 
●	 குறுககுைாககில் ்பகுதி நடு மடிபபு 
●	 ்க்லபபு மடிபபு மறறும் திைந்த மடிப்பாகும். 

8.11.1 சி்றபபு துணி்களுக்கான மாதிரி 
அடமத்தல்  

்பட்டு மறறும் பின்ன்லாடை துணி்களில் 
மாதிரி அடமத்தலுககு அதி்க ்கைனம் 
ய்தடைப்படுகிைது.  

8.11.1..1 பின்னைாடை்கள்   
துணி ைடிைடமபபில் ஒறடை 
நூல்்கள வ்காககி ய்பான்ை ைடிவில் 

●	 ்பை அடுககு விரிபபு  (Stepped Spread)   
இந்த முடையின் வ்பைருககு ஏற்ப இந்த 
விரிபபு ்ப்ல அடுககு்கடள வ்காண்ைது. 
இ்தன் அடனதது அடுககின் நீளம் ஒயே 
அளைா்க இருககும். இந்த முடைைானது 
அதி்க அளவு துணி வைட்ை ய்தடைப்படும் 
ய்பாது ்பைன்்படுத்தப்படுகிைது. இந்த 
ஒழுங்கு முடையின் ்படி வைட்டும் எண், 
நிைம், துணியின் நீளம் ஆகிைைறடை 
வ்பாறுதது அடுக்கா்க விரிக்கப்படுகிைது.  

8.10.2 விரிபபு முட்றக்கான 
ந்தடவ்கள்  

●	 துணி்கள விரிககும் முடையில் 
நீளததிலும் அ்க்லததிலும் ஒயே ்பக்கமா்க 
இருக்க யைண்டும். 

●	 குடை்பாடுளள துணி்கடள நீக்க 
யைண்டும்.

●	 ஒரு ்பகுதிடை யநாககி அச்சிட்ை 
துணி்கடள அ்தன் ைடிைததிறகு 
ஏறைைாறு அடுக்க யைண்டும். 
முககிைமா்க ெமசீேறை அச்சு உளள 
துணி்கடள நல்்ல ்பக்கம் யமல் 
புைமா்கவும், நல்்ல ்பக்கம் கீழ 
புைமா்கவும், நல்்ல ்பக்கம் ஒன்டை 
ஒன்று ்பார்த்தைாறு அடுககுைது என 
்ப்ல ைட்கப்படும்.  

●	 அடுககு்களில் உளள சுருக்கங்்கள 
இல்்லாமல் நீககி ெமமா்க விரிக்க 
யைண்டும். 

●	 வைட்டும் வ்பாழுது துணி அடுககு 
வி்ல்காமல் ்பார்ததுக வ்காளள 
யைண்டும். 

●	 துணி சுருக்கம் இல்்லாமல் இருக்க 
யைண்டும்.

●	 ய்காடு ய்பாட்ை ைட்க்களும் மறறும் 
்கட்ைம் ய்பாட்ை ைட்கயும் வ்பாருநதி 
இருககுமாறு விரிக்க யைண்டும்.  

XII TDD_Tamil version CHAPTER 08.indd   143 01/12/2022   2:54:24 PM



பாடம் 08 துணியில் மாதிரியை யைத்தல், குறித்தல் மற்றும் வைட்டு்தல்144

மாதிரி்கள எபவ்பாழுதும் துணியின் 
முன் ்பக்கததில் டைக்க யைண்டும். 
துணி்களின் முன் ்பக்கதட்த ்பார்ததும், 
வ்தாட்டும் உைே்லாம். துணி்களின் முன் 
்பக்கம் பின் ்பக்கதட்த விை பிே்காெமா்கவும், 
வமன்டமைா்கவும் இருககும். இந்த 
துணி்கடள விரிப்ப்தறகு திைந்த முடை 
விரிபபு ்தான் சிைந்தது.  

8.11.2 துணியின் டிடென்்கடை 
வ்பாருதது மாதிரி்கடை 
டவத்தல்  

துணியிலுளள டிடென்்கள ஆடை 
அணி்பைர்்களின் ய்தாறைதட்த 
எடுததுக்காட்டும்்படிைா்க இருக்க 
யைண்டும். எனயை துணியில் மாதிரி்கடள 
விரிபபின் ய்பாது மி்கவும் ்கைனமா்க 
வ்பாருததி இருக்க யைண்டும். 
●	 ்தடித்த டிடென்்கள் (Bold)  
வ்பரிை ைடிைங்்கள எல்்லா ைட்கைான 
ஆடை்களுககும் ்பைன்்படுத்த்லாம். ஆனால் 
இந்த ைடிைங்்கடள ஒழுங்்கறை முடையில் 
அடமக்கப்படும் ய்பாது சிைப்பா்க அடமயும். 
துணியில் அதி்கமான அல்்லது வநருக்கமான 
துணியின் ைடிைங்்கள இருந்தால் அல்்லது 
ஒழுங்்கறை முடையில் இருந்தால் மாதிரி 
துண்டு்கடள அடுதது அடுதது டைதது 
வைட்டி ட்தக்க யைண்டும். 

துணியில் இருககும் ைடிைங்்கள 
வ்பரிை்தா்க இருந்தால் ெமமான தூேததில் 
மாறி, மாறி ைரும்்படிைா்க துணியின் 
நடுவில் டைக்க யைண்டும். ைடிைங்்களின் 
யமல் வைட்டினால் ட்தககும் இைதட்த 
வ்பாருததுைது ்கடினமாகும். 

துணியின் மாதிரி்கடள ட்தககும் 
முடைைானது துணியில் உளள 
ைடிைங்்கடள வ்பாருததும் மாறு்படும். 

இழுக்கப்பட்டு அடை பின்ன்லா்க 
இடைக்கப்படுகின்ைன. ஒறடை வைர்சி, 
இேட்டை வைர்சி, ட்டே்காட் மறறும் 
ரிப ய்பான்ை ்பல்யைறு ைட்கைான 
பின்ன்லாடை துணி்கள உளளன. 
இதில் வைர்சி ைட்க வ்பரும்்பாலும் ஆடை 
ைடிைடமப்ப்தறகு ்பைன்்படுத்தப்படுகிைது.
●	 துணிடை யநோககுை்தற்கா்க 

இழுப்பய்தா, கிழிப்பய்தா கூைாது. 
●	 துணிடை ெமமான ்தடேயின் மீய்தா, 

வைட்டும் யமடையின் மீய்தா டைதது 
வைட்ை யைண்டும். 

●	 யநோன ய்காைததில் துணிடை 
மடிதது வெல்யைஜ்களில் டைதது 
ெரிைா்க வைட்ை யைண்டும். 

●	 மாதிரிடை துணியின் மீது டைதது, 
வைய்லர் ொக வ்காண்யைா, சிைபபு 
அல்்லது நீ்ல நிை வ்பன்சில் வ்காண்டு 
குறிக்க யைண்டும். 

●	 திைந்த விரிபபு முடையில் வைட்டுைய்த 
வைர்ஸி துணிககு உ்கந்தது ஆகும்.   

8.11.1..2 ்பட்டு  
்பட்டுத துணிைானது மி்கவும் வமலி்தா்கவும், 
வமன்டமைா்கவும், ைழுககும் ்தன்டம 
நிடைந்த்தா்கவும் இருககும். ்பட்டுத துணி்கடள 
வைட்டுை்தறகும், குறிப்ப்தறகும் அதி்க ்கைனம் 
ய்தடை. மி்கக குடைைான சுருங்கும் 
்தன்டம வ்காண்டிருப்ப்தால் வைட்டுை்தறகு 
முன் சுருங்்கச் வெயை ய்தடையில்ட்ல. 
்கடையிலிருநது ைாங்கிை துணி்கடள 
யநேடிைா்க வைட்டி ்பைன்்படுத்த்லாம். 

துணி்கடள யநர்்படுத்த அட்த 
யமடையின் மீது விரிதது குறுககு 
ைாட்ைததில் இழுக்கவும். 

துணி்கடள யமடு ்பளளமில்்லாமல் 
ெம ்தளததில் விரிக்கவும். துணி்களில் உளள 
சுருக்கங்்கடள உங்்களது விேல்்கடள 
ந்கர்ததி சுருக்கங்்கடள நீக்கவும். 
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வெங்குதது ய்காடு்கள மறறும் ்படுகட்க 
ய்காடு்கள என்று அடேக்கப்படும். 
ய்காடு்கள உடைை துணி்கள வ்பாதுைா்க 
ெட்டை்கள ட்தக்க ்பைன்்படுகிைது. இந்த 
ைட்கைான துணி்கடள யநர்ய்காட்டிலும், 
குறுககு ய்காட்டிலும் வைட்டி குறுககு 
வநடுக்கா்க ைடிைதட்த உருைாக்க்லாம். 

படம் 8.12 க�ோடு�ள் மற்றும் பட்ட�ள் 
(Plaids) வடிவ்மப்பு  (�டடங�ள்) 

ெட்டையின் ்பாகவ்கட், ட்க மறறும் 
்கா்லர் மாதிரி துண்டு்கடள குறுககுைாட்டில் 
மடிதது, யநர்ய்காட்டில் டைதது வைட்டி 
ட்தப்ப்தனால் ஆடையின் அேகிடன 
கூட்ை்லாம். ய்காடு்கள மறறும் ்கட்ைங்்கள 
உடைை துணி்கடள ெமமா்க அல்்லது 
சீோ்கயைா மறறும் ெமமறை்தா்கயைா, 
சீேறை்தா்கயைா இருக்க்லாம். 

ெமமான ய்காடு்கள ஒரு 
குறிபபிட்ை அளவிலும் ைண்ைததிலும் 
அடமக்கப்பட்டிருககும்.

படம் 8.13 சமமோன, சமமற்்ற க�ோடு�ள்

●	 ்பார்ைர் வடிவம்  
இவைட்கைான டிடென்்கள துணியில் 
ஒரு ஓேததில் மட்டும் இருககும். இடை 
வநய்தடைைா்கயைா அல்்லது பிரிண்ட் 
வெயைப்பட்ை்தா்கயைா இருக்க்லாம். 
இடை துணி்களின் வெம் ட்லன், 
ட்க ஓேம், ்பாைாடையின் ஓேங்்களில் 
யநர்ைெமா்க அடமநதிருககும். ைடிைங்்கள 

படம்  8.9 தடிதத டி்சன�ளில் சரியோன 
மற்றும் தவ்றோன மோதிரி�ள்

●	 ஒரு ்பக்க வடிவங்கள்  
இந்த ைட்கயின் துணி்கள அச்சிட்யைா 
அல்்லது வநயய்தா உருைாக்கப்படுகிைது. 
ைடே்பைங்்கள ஒயே திடெயில் இருககும் 
(எ.்கா.) வ்காத்தான ம்லர்்கள வ்காடியில் 
உளளது ய்பா்ல ஒரு ஓேததில் ஆேம்பிதது மறு 
ஓேம் ைடே வநடுககு திடெயில் இருககும் 
அல்்லது ைடிவிைல் (ஜியைாவமட்ரிக) 
ைடிைங்்கள அச்சிைப்பட்டிருககும். 

இந்த ைட்கைான துணி்கடள 
வைட்டுை்தறகு விரிககும் வ்பாழுது 
்கைனமா்க வெயை யைண்டும். அவைாறு 
வெயைதினால் இடைபபு ்பகுதியும், 
மாதிரியும் ெரிைா்க வ்பாருநதி இருககும்.  

்பைம்   8.10 பிம்்பங்கள் நமலிருந்து கீநே வருமாறு 
இருககும் துணியில் ெரிைான மறறும் ்தவ்றான 
மாதிரி்கடை டவககும் முட்ற  

படம் 8.11 பிம்பங�ள் வலமிருந்து இடம் 
வருமோறு இருக்கும் துணியில் சரியோன 
மற்றும் தவ்றோன மோதிரி�்ை ்வக்கும் 
மு்்ற

●	 ந்காடு்கள் மறறும் ்கட்ைங்கள்  
ய்காடு்கள என்்பது யநர்ய்காட்டிலும், 
குறுககு ய்காட்டிலும் துணியில் யநோ்க 
வெல்லும். இந்த ைட்கைான ய்காடு்கள 
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மாதிரிைான ைடிை மாதிரிடை ஒன்ைா்க 
டைக்க உ்தவும். எடுததுக்காட்ைா்க 
்கா்லர் ைடிை மாதிரிடை அககுள 
(Armscye) அருகில் டைக்க்லாம். 
இடை துணிடை யெமிக்க உ்தவும். 

●	 துணி மாதிரிககு ய்பாதுமான அளவு 
இல்்லா்த ய்பாது, சிறிை துண்டு 
துணிடை யெர்ததுக வ்காளள்லாம். 
மாதிரிககு ஏறைைாறு ய்தடைப்படும் 
்பகுதியில் யெர்க்கவும். இம்முடைடை 
துண்டுத துணி்கடள இடைத்தல் 
(Piecing) என்று கூறுைர். மாதிரிடை 
ெமநிட்லயில் டைக்க அ்தன் 
இருபுைததிலும் சிறிை துண்டு்கடள 
யெர்க்கவும். இடை நன்ைா்க மடிப்ப்தறகு 
ஏறைைாறு அடமயும். 

8.13 மாதிரிடை குறித்தல்  
அறிமு்கம்  
ஆடை ைடிைடமப்ப்தறகு வ்காடுக்கப்பட்ை 
துணியில் அதி்க அளவில் மாதிரிடை 
டைப்பது குறித்தல் எனப்படும்.  மாதிரிடை 
அடமத்தல் என்்பது மி்கவும் திைடமைான 
நுட்்பங்்கடளயுடைைது. இைறடை 
வ்தாழில்நுட்்ப திைன், ைடிைடமபபு 
உைர்திைன் மறறும் வெயமுடையில் புரிநது 
வ்காளளு்தல். இடை வ்தாழிறொட்லயில் 
்பைன்்படுத்தப்படுகிைது. குறித்தல் என்்பது 
மாதிரியிலிருநது துணிககு மாதிரி 
ய்காடு்கள மறறும் ைார்ட் (dart) துணிககு 
மாறறுை்தாகும். இடை சிைபபு மறறும் நீ்ல 
வ்பன்சில்்கள ட்தைல்்காேரின் நிைக்கட்டி 
(Tailor’s Chalk), வ்பன்சில் மறறும் ்கார்்பன் 
்காகி்தம் ய்பான்ை ்பல்யைறு முடை்கடள 
்பைன்்படுததி மாறை்லாம்.     

குறித்தலின்  ந்பாது ்கவனிக்கப்பை 
நவண்டிைது   
●	 துணி்களில் எல்்லா குறிபபு்கடளயும் 

குறிதது விட்ை்தா என ்கைனிக்கவும். 

ெரிைா்க அடமை்தற்கா்க சி்ல மாதிரி்களில் 
யைாக மறறும் ்கா்லர்்கடள யநர் திடெயில் 
ய்பாட்டு வைட்ை யைண்டும். ைடளைான 
ஓேங்்கள உளள ஆடை்களுககு இது 
்பைன்்படுத்தப்படுைதில்ட்ல (எ.்கா. சுறைளவு 
அதி்கம் உளள ்பாைாடை).

வெம் ட்லன் யநோ்க இருககுமாறு 
ைடிைங்்கடள ்பார்தது மாதிரி்கடள 
அடுககி வ்பாருநதுமாறு ்பார்ததுக வ்காளள 
யைண்டும் (்பைம் 8.14).

்பைம்  8.14 ெரிைான மறறும் ்தவ்றான மாதிரி்கடை 
்கருததிைல் வடிவம் வ்காண்ை துணியில் டவககும் 
முட்ற

8.12  சிக்கன ரீதியில் மாதிரி்கடை 
டவத்தல்  

●	 அடனதது மாதிரிககும் ெரிைான இைம் 
கிடைககும் ைடே அைறடை குறிக்கயைா 
அல்்லது வைட்ையைா கூைாது. எடைடை 
்தற்காலி்கமா்க மாதிரி்கடள டைதது, 
அது ந்கோமல் இருப்ப்தறகு சிறிை எடை 
வ்காண்ை வ்பாருள்கடள அ்தன் யமல் 
டைக்க்லாம். 

●	 துணியின் எதிர்முடன்களிலிருநது 
வ்பரிை மாதிரி துண்டை டைதது 
ஆேம்பிதது நடுவில் சிறிை மாதிரிடை 
வ்காண்டு முடிக்க யைண்டும்.  

●	 மாதிரியின் அ்க்லமான ்பா்கதட்த 
துணியின் முடிவில் டைக்க யைண்டும். 
பிளவு்கடள (Notches) வைளிபபுைமா்க 
வைட்ைவும் அல்்லது துணி ய்பாதுமான  
அளவு இல்ட்ல என்ைால் உட்புைமா்க 
வைட்ை யைண்டும்.

●	 மாதிரி அடமப்ப்தறகு ைவ வையலிங் 
(Dovetailing) முடை நுட்்பதட்த பின்்பறை 
யைண்டும். இம்முடையில் ஒயே 
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மார்ககிங ெக்கரம்  
●	 மார்ககிங் ெக்கேம் என்்பது மாதிரி 

ெக்கேம், ்பவுன்ஸ் ெக்கேம் (Bounce 
Wheel) மறறும் ைார்ட் ெக்கேம் (Dart 
Wheel) என்று அடேக்கப்படும். இந்த 
ெக்கேம் கூர்டமைான ்பற்கடளக 
வ்காண்டு உய்லா்கம் அல்்லது மே 
ட்கபபிடியில் இடைக்கப்பட்டுளளது. 
மாதிரியிலிருநது குறியீடு்கடள டியேசிங் 
ய்பப்பர் இல்்லாமல் மாறறுை்தறகு 
்பைன்்படுகிைது. யமலும் இது துணியின் 
யமல் துடள்கள ஏற்படுததுை்தறகு 
்பைன்்படுகிைது. இது வைட்டும் 
ய்காடு்கடளக குறிக்கப ்பைன்்படுகிைது 
மறறும் சிறிை நுணுக்கங்்கடளக 
குறிக்க ்பைன்்படுகிைது. 

●	 இ்தன் மூ்லம் மடிபபு்கள, ைார்ட், 
வ்பாத்தான், நாட்ெஸ் (Notches) மறறும் 
அபளிக (Applique) டைககும் இைதட்த 
குறிக்க உ்தவும். 

●	 இேண்டு மார்ககிங் ெக்கேம் என்்பது 
இேண்டு இடை ெக்கேம் குறிபபிட்ை 
தூேததில் இடைக்கப்பட்டுளளது. 

●	 இந்த ்கருவி இேண்டு மாதிரி குறிககும் 
ய்காடு்கடள துணி்களின் யமல் 
மாறறுை்தறகும், வைட்டும் ய்காடு மறறும் 
ட்தககும் ய்காடு்கடள அடைைாளம் 
குறிதது ்காட்டுை்தறகும் உ்தவுகிைது.  

8.14 மாதிரிடை வவட்டு்தல்  
ஒரு துணிடை அளைான, வ்பாருத்தமான 
துண்டு்களா்க வைட்டி இடைதது, ட்ததது 
ஆடைைா்க உருைாககும் முடையை 
வைட்டு்தல் எனப்படுகிைது.

வவட்டும் ந்பாது ்கவனிக்க  
நவண்டிைடவ்கள்  
●	 ட்தப்ப்தற்கான ய்தடைைான 

துணி்கடள வைட்டுை்தறகு முன் எல்்லா 
மாதிரி துண்டு்கடளயும் ெரிைா்க அடுககி 
டைப்ப்தறகு முன் ெரி ்பார்க்கவும். 

●	 ஆடைககு ய்பாதுமான துணி உளள்தா 
என ்கைனிக்கவும். 

●	 ெரிைான குறித்தல் முடைடை 
ய்தர்நவ்தடுக்கவும். உ்தாேைம் : வைட்டும் 
ய்காடு்கடள வ்காண்ை மாதிரி்களுககு 
வைய்லர் நிைக்கட்டி்கடள மட்டும் 
்பைன்்படுத்தவும். ட்தைல் ய்காடு்கடள 
குறிப்ப்தறகு, ஆேம்்ப ்கா்ல ்பயிலுயைார் 
வ்பன்சிட்லயும், ்கார்்பன் ய்பப்படேயும் 
்பைன்்படுத்தவும்.  

●	 டம ய்பனாடை குறிக்க ்பைன்்படுத்த 
யைண்ைாம். அப்படி ்பைன்்படுததினால் 
மாதிரி்களில் ்கடை ஏற்படுததும். 

வையைர்  நி்றக்கட்டி  
●	 இது மி்கவும் ொ்தாேைமா்கவும், 

எளி்தா்கவும் குறிபட்ப மாதிரியில் 
இருநது துணிககு மாறறும் முடைடை 
எளிதில் ்கடைபபிடிக்க்லாம். 

●	 வைய்லர் நிைக்கட்டி என்்பது ஒரு 
முகய்காை ைடிைததில் இருககும் 
வமழுகு ய்பான்ை வ்பாருளால் ஆனது. 
இதில் வைளிர் மறறும் அைர்ந்த நிைம் 
உளளது. 

●	 மாதிரி்கடள துணி்களின் மீது டைதது 
அ்தன் வைளிபபுை ய்காடு்கடள ைடேை 
வைய்லர் நிைக்கட்டி ்பைன்்படுகிைது.  

வ்பன்சில் மறறும் ்கார்்பன் ந்பப்பர் 
(டமத்தாள்)  
●	 இந்த முடை மி்கவும் வ்தான்டம மிக்கது 

இந்த முடையில் ்கார்்பன் ய்பப்படே 
மாதிரிககும் துணிககும் நடுவில் 
டைக்கவும். 

●	 மாதிரியின் வைளிகய்காடு்கடளயும் 
வ்பன்சிலின் உ்தவியுைன் எளிதில் 
ைடேநதிை முடியும்.  

●	 துணியின் மீது மாதிரி்கடள டைதது 
வைளிகய்காடு்கள, ைார்ட் ஆகிைைறடை 
துணியில் குறிக்க முடியும். 
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கூைததில் உளள வைட்டும் ்பகுதியில் 
கீழ ைரும் துடை வெைல்முடை்கள 
்கடைபிடிக்கப்படுகின்ைன.  
●	 துணிடை நிட்லைான யமடையின் 

யமல் ்பேபபி ய்பாைவும். 
●	 ்காகி்த மாதிரிடை ைடே்தல்.
●	 வைட்டு்தல் – ட்கைால் வைட்டு்தல் 

(்கத்தரிகய்கால் உ்பயைா்கம்) 
இைநதிேததின் மூ்லம் வைட்டு்தல் 
மறறும் ்தானிைங்கி இைநதிேததின் 
மூ்லம் வைட்டு்தல். 

●	 வைட்டிை துணி்களின் துண்டு்கடள 
ைட்கப்படுததி ்தனித ்தனிைா்க ்கட்டி 
டைக்கவும். 

●	 வைட்டிை ்பா்கங்்கடள ெரி்பார்க்கவும். 
●	 துணி்களில் அச்சிட்ை துணிடையும் 

மறறும் ட்க யைட்ல்பாடு வெய்த 
துண்டு்கடளயும் ்தனித்தனிைா்க பிரிக்க 
யைண்டும்.  

●	 இடைக்கப்பை யைண்டிை துணி்கடள 
இடைத்தல், வைட்ைப்பட்ை யைண்டிை 
ய்பனல்்கடள மீண்டும் வைட்டு்தல். 

8.15.1 சி்றபபுத ்தன்டம வாயந்்த 
துணி்கடை வவட்டும் ந்பாது 
்கவனிக்க நவண்டிை குறிபபு்கள்  

●	 துல்லிைமா்க வைட்ை யைண்டும். 
அ்தாைது துணியின் ்பா்கங்்கள மறறும் 
அ்தன் ைடிைம் மாதிரிடை ய்பான்று 
இருக்க யைண்டும். 

●	 வைட்டிை  விளிம்பு சுத்தமா்க இருக்க 
யைண்டும். 

●	 ஓேங்்கடள மடைைா்க ட்ததது 
முடித்தல் (Infused edge).

●	 சீோ்க வைட்ை யைண்டும். 
●	 துணிடை வைட்டுை்தறகு 

உ்பயைாகிககும் யமடைைானது 
்தட்டைைா்கவும்  வ்பரிை்தா்கவும் இருக்க 
யைண்டும்.

ஏவனன்ைால் சி்ல ைட்கைான மாதிரி 
துண்டு்கள இேண்டு அல்்லது நான்கு 
முடையைனும் ்பைன்்படுத்தப்பை்லாம் 
(உ்தாேைம் : ்பாகவ்கட் அல்்லது இடுபபு 
்பட்டியுைன் கூடிை இடையில் டைககும் 
துணி).

●	 ஒரு மு்கமா்க யநாககி உருைாக்கப்பட்ை 
ைடிைங்்கள  உடைடை ட்தப்ப்தறகு 
ய்தடைககு அதி்கமான துணி 
ைாங்கினால் ்தான் ைடிைங்்கள ெரிைா்க 
இடைக்க முடியும் (உ்தாேைம் : 
்கட்ைம் மறறும் ய்காடுளள துணி), 
மறறும் ஒயே ்பக்கமா்க ்பார்த்த துணி 
ைட்க்கடள வைட்டும் ய்பாது ்கைனம் 
ய்தடை (உ்தாேைம்  : வைல்வைட் 
மறறும் ்கார்ட்டுோய).

●	 குண்டூசி மறறும் ்கததிரிகய்கால் 
ஆகிைடை கூர்டமைா்க உளள்தா 
என்று வைட்டுை்தறகு முன்பு ெரி 
்பார்க்க யைண்டும். கூர்டமயில்்லா்த 
குண்டூசி வமன்டமைான துணி்கடள 
யெ்தப்படுததிவிடும். அய்த ய்பால் 
கூர்டமைான ்கத்தரிகய்கால் 
வ்காண்டு வைட்டுை்தால் துல்லிைமா்க 
வைட்டு்தட்ல துணியின் ்கடேயில் 
அல்்லது வெம்மிங்கில் உளள ெரிைான 
ய்காட்டின் மூ்லம் அறிை்லாம். 

●	 யோட்ைரி வைட்டும் இைநதிேததின் 
மூ்லம் துணி்கடள வைட்டுை்தால் 
துணியின் ஓேம் பிரி்தல் குடையும் 
மறறும் யை்கமான முடையில் 
வைட்டு்தல் இம்முடையில் நடைவ்பறும்.  

8.15 வவட்டுவ்தற்கான ந்காட்்பாடு்கள்  
துணி்கடள வைட்டும் துடையில் 
துணி்களுககு ய்தடைைானைறடை 
வமாத்த துணியில் இருநது 
ைடிைங்்களுககு ஏறைைாறு வைட்டிக 
வ்காளள யைண்டும். அ்தன் பிைகு வைட்டிை 
துணி துண்டு்கடள ்கட்ைப்பட்டு ட்தககும் 
்பகுதிககு அனுப்பப்படும். ஆடை உற்பததி 
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8.16  ட்தப்ப்தறகு முன்னர் மாதிரிடை 
்பாது்காத்தல்  

ட்தப்ப்தறகு ய்தடைைான ்காகி்த 
மாதிரிடை ்பாது்காக்க யைண்டும். 
வ்பாருத்தமான ்காகி்த மாதிரிடை 
திரும்்ப திரும்்ப ்பைன்்படுததி அட்த 
இறுதி ைடே ்பாது்காக்க யைண்டும். 
ெநட்தயில் கிடைக்கா்த ்காகி்த மாதிரிடை 
்பாது்காத்தால் நமககு பிற்கா்லததில் 
உ்தவிைா்க ்ப்ல ஆண்டு்கள இருககும்.  

மாதிரிடை ்பாது்காககும் முட்ற   
●	 ்காகி்த மாதிரிடை ்பாது்காப்ப்தறகு 

முன்னால் அ்தடன சுருக்கமில்்லாமல் 
அழுததி நீக்க யைண்டும். இந்த ்காகி்த 
மாதிரிடை ்பாது்காத்தால் அ்தன் அெல் 
ைடிைம் துல்லிைமான்தா்க இருககும்.  

●	 ்படெயுளள உளபுை துணியிடன 
இஸ்திரி ்ப்லட்கயில் டைககும் வ்பாழுது 
்படெ இல்்லா்த ்பகுதி இஸ்திரிவ்பட்டிடை 
யநாககி டைக்க யைண்டும். அ்தனால் 
்படெ உருகி இஸ்திரி வ்பட்டியில் 
ஓட்டுைட்த ்தவிர்க்க முடியும்.  

●	 ்காகி்த மாதிரிடை ்பாது்காக்க அடுககும் 
வ்பாழுது ்படெயுளள ்பக்கதட்த யமல் 
யநாககி டைத்தால் அ்தன் ்படெ 
்காகி்தததில் ்தைைான ்காகி்த மாதிரி 
்பகுதியில் ஒட்டிக வ்காளளும். 

●	 ்காகி்த மாதிரி துண்டு்கடள 
வநருக்கமா்க அடுக்க யைண்டும். 
அபவ்பாழுது ்தான் உளபுை மாதிரி 
வீைாைட்த ்தடுக்க முடியும். ்காகி்த 
மாதிரி்கடள அடுககும் வ்பாழுது கடேன் 
ய்காடு்கடள ்தவிர்தது விட்டு விட்டு 
அடுக்கவும். இவைாறு அடுககும் ய்பாது 
மாதிரி ்பாது்காக்கப்படுகின்ைன. 

●	 வமழுகு ்தாள்கடள ்காகி்த மாதிரி 
துண்டு்களின் யமல் அடுககி உட்புைமா்க  
அமுததி ெமமா்க டைக்கவும். 

●	 வைட்டுை்தறகு ய்தடைைான ்காகி்த 
மாதிரிடை துணியின் மடிபபில் அல்்லது 
கடேன்  ய்காட்டில் டைக்க யைண்டும். 

●	 ஒவவைாரு மாதிரிககும் யமல் ்பக்கம் 
இருககும், அ்தாைது ைடிைங்்கள உளள 
்பகுதி மறறும் கீழ ்பகுதிைாகும். 

●	 துணியில் ஒரு ைழி ைடிைடமபபு 
இருந்தால் வைட்டும் ்காகி்த மாதிரிடை 
ஒயே திடெயில் அடனதது 
துண்டு்கடளயும் டைக்க யைண்டும். 

●	 வைட்டும் இைதட்த குறிககும் வைட்டு 
(நாட்ெஸ்) வ்பரிை அளவில் இருந்தால் 
ட்தத்த பிைகும் துணி்களின் யமல் 
வ்தரியும். இ்தனால் மாதிரி்கடள 
வ்பாருததுைதில் சிக்கல்்கள 
உருைாகுை்தறகு ைாயபபுளளது.

●	 மாதிரி்களின் யமல் ய்பாைப்படும் 
துடள்கள ெரிைா்கவும் சிறிை்தா்கவும் 
இருந்தால் அ்தடன ட்தைல் மூ்லம் 
நிேபபி விை்லாம். வ்பரிை்தா்க இருந்தால் 
துணி ட்தத்தப பிைகும் யமய்ல வ்தரியும்.  

சி்றபபு வட்கைான துணி்கடை 
வவட்டும் முட்ற    
●	 ்பர் (fur) துணியிடன பின்புைம் 

வைட்ைவும்.
●	 ய்தாலினால்  ஆன துணி்கடள 

குறிககும் ெக்கேம் வ்காண்டு வைட்ைவும். 
●	 ைழுககும் ்தன்டமயுடைை துணி்கடள 

வைட்டுை்தறகு முன்பு ஈேப்படுதது்தல் 
யைண்டும்.

●	 வமன்டமைான துணி்கடள வைட்டும் 
ய்பாது அ்தன் கீழ டிஸ்யூ (Tissue) ய்பப்பர் 
டைதது வைட்ை யைண்டும். அவைாறு 
வைட்ைப்படும் ய்பாது ்கத்தரிய்கால்்கள 
மழுங்கி விடும் என்்பது வ்தரிநது 
வ்காளள யைண்டும்.  

●	 வைட்டுை்தறகு முன்னர் அச்சிட்ை, 
ய்காடிட்ை மறறும் ்கட்ைங்்களுடைை 
துணி்களின் மீது ்கைனம் வெலுத்த 
யைண்டும். 
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8.17.1 திருத்தப்பட்ை மாதிரி துண்டின் 
வ்பாது அைடவ்கள் 

●	 நூலின் திடெ ்பாது்காக்கப்பையைண்டும்
●	 மாதிரி துண்டு்கள ெரிெமமா்கவும், யநர் 

விகி்தததிலும் இருக்க யைண்டும். 
●	 ய்தடைைான இைததில் மட்டும் 

மாறைங்்கள அல்்லது திருத்தங்்கள 
வெயை யைண்டும். 

●	 ஆடை ைடிைடமப்பாளரின் ய்காடு்கள 
்பாது்காக்கப்பை யைண்டும். 

8.17.2  அடிப்படை விதி்கள் அல்ைது 
மாதிரி மாற்றங்களின் 
நுட்்பங்கள் :

●	 வ்பரிை மாதிரி துண்டில் வெயைப்பை 
திருத்தங்்களுககு ்தகுந்தாறய்பால் 
மறைைறறிலும் வெயை யைண்டும். 

●	 மாதிரி துண்டை வ்பரிது ்படுததுைட்த, 
சிறு துண்டு ய்பப்படே இடைப்ப்தன் 
மூ்லம் வெயைப்படுகிைது. 

●	 திருத்தப்பட்ை மாதிரி துண்டில் 
உண்டமைான மாதிரி துண்டின் 
்பண்பு்கள இருக்க யைண்டும். 

●	 திருத்தப்பட்ை மாதிரி துண்டு 
உண்டமைான மாதிரி துண்டு 
ெமமா்கவும், அெல் துண்டு ய்பால் இருக்க 
யைண்டும். 

8.17.3   அடிப்படை மாற்றங்கள்  
நீைதட்த மாறறு்தல்  
ஆடை மி்கவும் சிறிை்தா்கயைா 
அல்்லது வ்பரிை்தா்கயைா இருந்தால் 
துணிடை வைட்டுை்தறகு முன்்பா்க 
்காகி்த மாதிரியிய்லயை அளவின் 
நீளதட்த, அ்க்லதட்த, கூட்ையைா, 
குடைக்கயைா வெயை்லாம். வ்பாதுைா்க 
இந்த மாறைததிடன வெயை்தறகுரிை 
்பகுதி்களான முேங்ட்க, இடுபபு, ஹிப 
அளவிடன ெரி வெயைதினால் அடே 
்கால் ெட்டை, மறறும் அடே ்பாைாடையில் 

●	 அடனதது துண்டு்கடளயும் ஒன்ைா்க 
ஒட்டிை பிைகு அ்தடன வைட்ை 
யைண்டும். அ்தன் பின்னர் இடை்கடள 
ஒரு வ்பரிை ்காகி்த உடையில்  ய்பாட்டு 
ஒட்ைவும். 

8.17 மாதிரிடை திருததி அடமத்தல்  
ஆடை என்்பது ைெதிைா்க, அே்கா்க 
வ்பாருந்த யைண்டும். இது மி்கவும்  
வ்பரிை்தா்கயைா அல்்லது சிறிை்தா்கயைா 
உைலுககு ஏறைைாறு இருக்க யைண்டும் 
மறறும் இது அணியும் ய்பாது இழுக்கயைா 
வ்தாங்்கயைா, அழுககில்்லாமலும், 
சுருக்கமில்்லாமலும் இருக்க யைண்டும். 
வ்பாருத்தமான உடையில் ஏற்படும் 
வ்பாதுைான பிேச்ெடன்கள ஏற்படும் 
இைமா்க ்கழுதது ைடளவு, மார்்பளவு, சீட் 
சுறைளவு, ட்க, ய்தாள்பட்டை, பின்புை 
இடுப்பளவு அல்்லது ையிறறு்பகுதியின் 
அளவு ஆகும். 

மாதிரியில் திருததுை்தன் மூ்லம் 
ஒருைரின் ெரிைான அளடையும், 
ஆடையின் வ்பாருத்ததட்தயும் வ்பை 
முடியும். மாதிரியில் மாறறும் துணிடை 
வைட்டுை்தறகு முன்்பா்க வெயைதினால் 
நிடைை ஆடை்களில் ஏற்படும் ்தைறு்கடள 
்தவிர்க்க முடியும். 

மாதிரி திருததி அடமத்தடை மூன்று 
வழி்களில் ெரி வெயைைாம்  
●	 ்தாோளததிறகு விை ்பட்ை மாதிரிடை 

அளவிறகு ஏறைைாறு மடித்தல். 
●	 மாதிரிடை வைட்டி ்பேபபுை்தன் 

மூ்லமா்கயைா அல்்லது ஒன்ைன் யமல் 
ஒன்டை அமுககி அளவு்கடள கூட்ையைா 
அல்்லது குடைக்கயைா வெயை்லாம். 

●	 ைார்ட் அல்்லது ட்தைறய்காடு்கடள 
மறு்படியும் ைடேநது மாதிரி்கடள 
திருத்த்லாம். 
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●	 ்தனிப்பட்ை அளவிடன மாதிரி அளவுைன் 
ஒபபிட்டு யைறு்பாட்டை ்கைககிைவும். 

●	 மாதிரிடை நீளமாக்க ய்தடைப்பட்ை 
மட்ைததில் ஒரு கிடைமட்ை ய்காடு 
ைடே்க (உ்தாேைமா்க இடுபபு, ஹிப, 
முேங்்கால் ய்பான்ைடை). 

●	 மாதிரிடை யநர்மட்ைததில் வைட்ைவும். 
துண்டு்களின் கீழ ஒரு துண்டு 
்காகி்ததட்த டைக்கவும் பின்பு அ்தன் 
யமல் கீழ ்பகுதிடை ஒட்ைவும். 

●	 மாதிரின் முடனககு யமல் 
ய்தடைைான அளவு இடை ய்காடு 
ைடேை யைண்டும். 

●	 யமல் மாதிரியின் முடனயிடன 
ய்காட்டில் ஒட்ைவும். மாதிரியின் 
டமைப்பகுதியின் முன் / பின் யநோ்க 
உளள்தா என்று உறுதிப்படுத்தவும். 

●	 மாதிரியின் ்பக்கங்்கடள ெரிைா்கவும், 
வ்தாைர்ச்சிைா்கவும் ைடே்க. 

●	 ட்தைல் ஒயே நீளததில் இருககிை்தா 
என்று ெரி்பார்க்கவும்.

மாதிரியின் அ்கைதட்த 
மாறறிைடமத்தல் 
●	 ட்தைலிலிருநது மாதிரியின் அ்க்லதட்த 

மாறறிைடமக்க்லாம்.
●	 மாதிரியின் நீளதட்த அளநது 

வ்காளளவும் பின்பு அய்த அளவிடன 
நம் உைலில் எடுததுக வ்காளளவும். 

●	 மாதிரின் அளடையும் உைலின் 
அளடையும் ஒபபிட்டு அ்தன் 
யைறு்பாட்டை ்கைககிைவும். 
அந்த யைறு்பாடு குறிபபிைத ்தக்கது. 
ஏவனன்ைால், ஆடைககு ஏறைைாறு 
அ்க்லததில் இடுபபுப ்பகுதியில் ைார்ட்டை 
குடைக்கயைா, கூட்ையைா முடியும். 

●	 யைறு்பாட்டை ெமமா்க அடனதது 
ட்தைலுககும் ஏறைைாறு பிரிததுக 
வ்காளளவும். பின்பு எந்த ்பகுதி 
மாறைப்பட்டுளளய்தா அ்தன் 

முேங்்கால் அளடை மாறறுைதின் மூ்லம் 
ெரி வெயை்லாம். 

்காகி்த மாதிரிடை குட்றத்தல்
●	 மாதிரியின் நீளதட்த அளநது 

வ்காளளவும் பின்பு அய்த அளவிடன 
நம் உைலிலும் எடுததுக வ்காளளவும். 

●	 ்தனிப்பட்ை அளவிடன, மாதிரி அளவுைன் 
ஒபபிட்டு யைறு்பாட்டை ்கைககிைவும்.

●	 மாதிரியில் சுருக்க ய்தடைப்பட்ை 
மட்ைததில் ஒரு கிடைமட்ை ய்காடு 
ைடே்க  (உ்தாேைமா்க இடுபபு, 
முேங்்கால் ய்பான்ைடை).

●	 அவைபய்பாது ைடேைப்பட்ை ய்காட்டுககு 
இடைைா்க ஒரு ய்காடு ைடே்க. 

●	 கீழ ைரிடெயிலிருநது மாதிரிடை 
இேண்டு ்பகுதி்களா்க பிரிக்கவும். கீழ 
துண்டை யமய்ல உளள ய்காட்டிறகு 
ந்கர்த்தவும். டமைப்பகுதியின் முன் / 
பின் மீண்டும் யநோ்க உளள்தா என்று 
உறுதிப்படுத்தவும். 

●	 மாதிரியின் ்பக்கங்்கடள ெரிைா்கவும், 
வ்தாைர்ச்சிைா்கவும் ைடே்க. 

●	 ட்தைல் ஒயே நீளததில் இருககிை்தா 
என்று ெரி ்பார்க்கவும்.

மாதிரியின் அளவு குடைந்தால் 
அட்த யைறு்படுததுை்தறகு ஒரு ய்காட்டிறகு 
யமல் ைடே்க. இடை அெல் நீளததிலிருநது 
எவைளவு குடைநதுளளது என்்பட்த 
்கைககிை உ்தவும். (உ.ம்.) இடுபபில் 
இருநது ஹிப, ஹிப மறறும் முேங்்கால், 
ெரிைான அளடை எடுப்பதினால் எவைளவு 
தூேம் குடைக்கப்பட்டுளளது என்்பட்த 
அளவிை்லாம். 

்காகி்த மாதிரிடை  நீைமாககு்தல்
●	 மாதிரியின் நீளதட்த அளநது 

வ்காளளவும். பின்பு அய்த அளவிடன 
நம் உைலிலும் எடுததுகவ்காளளவும். 
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முன் ்பக்க ைார்ட் 2.5 வெ.மீ. அ்க்லதட்த விை 
அதி்கமா்க இருக்கக கூைாது. 

இேண்டு ைார்ட் பின் ்பக்கம் 
இருந்தால், ்பக்க இடைபபுககு அருகில் 
உளள ைார்ட்டை ட்தக்காமல் விை்லாம். 
இடை இடுபபிறகு  இன்னும் முழுடமடைத 
்தருகிைது. இ்தறகு ட்தக்கப்பைாமல் உளள 
ைார்ட்ஐ ெரிைா்க ைடேை யைண்டும். 

8.17.4    முன் �டு ்பகுதி மறறும் பின் 
�டு ்பகுதி மாதிரி்கடை 
மாறறிைடமத்தல்  

●	 துணியின் அடனதது கடேன் 
ய்காடு்கள யநர்கய்காட்டில் இருககுமாறு 
டைக்கவும். 

●	 ஆடையின் அெல் ைடிைடமபட்ப 
நிட்லைா்க இருப்ப்தறகு ய்தடைைான 
அளவு்கடளயும் ்பாணிடையும் ெரிைா்க 
்கடைபிடிக்க யைண்டும். 

●	 ஒரு மாதிரிடை மாறறும் ய்பாது அ்தன் 
வ்தாைர்புடைை அடனதது துண்டு்களிலும் 
மாறைதட்த வ்காண்டு ைேவும். 

வ்பரிை மார்்ப்க உருவம்
்காகி்த மாதிரியில் மார்்ப்க ைார்ட் ைழிைா்க 
அட்த வைட்டி அந்த ய்காட்டிடன முன் ்பக்க 
டமை புளளியுைன் இடைக்கவும். இட்த 
இடுபபு ைார்ட்டில் இருநது ய்தாள்பட்டை ைடே 
ய்தடைைான அளவிடன அதி்கப்படுததி 
புதிை மார்்ப்க ைார்ட் மறறும் இடைபபு 
ய்காடு்கடள ைடேைவும் (புதிை ைார்ட் அெல் 
ைார்ட்டை விை வ்பரிை்தா்க இருககும்).

்பைம்   8.15 வ்பரிை மார்்ப்கததிறகு ஏற்ற மாதிரி 
மாற்றம் 

யைறு்பாட்டை புளளி்களின் மூ்லம் 
குறிபபிைவும்.  

●	 அெல் ைடிவில் ்தழுவி, புளளியின் 
ைழிைா்க ைடிைதட்த ைடேைவும். 

●	 ட்தைல் ெரிைா்க வ்பாருந்தா்த 
்பட்ெததில் புதிை ய்காடு மி்கவும் 
வெங்குத்தான்தா்கயைா அல்்லது 
ைடளந்த்தா்கயைா இருக்காது 
என்்பட்த ெரி ்பார்க்கவும். 

●	 ஒரு யைடள ெரிைான அளவு இல்்லா்த 
்பட்ெததில் இடுபபு ைார்ட்டின் அளடை 
கூட்ையைா குடைக்கயைா வெயை்லாம். 

●	 ட்தைல் ஒயே நீளததில் இருககிை்தா 
என்று ெரி ்பார்க்கவும். 

●	 வநகிழும் துணி்கள மூ்லம் 
்தைாரிக்கப்படும் ஆடை்கள ைடிைங்்கள 
உண்டமைான உைல் அளவீடு்கடள 
விை ெறறு சிறிை்தா்க இருக்க்லாம் 
என்்பட்த நிடனவில் வ்காளளவும். 

இடுபபில் இருந்து மாதிரியின் 
அ்கைதட்த மாறறு்தல்  :
●	 இடுபபின் மாதிரி அளடையும் ்தனிப்பட்ை 

அளடையும் அளவிடு்க.
●	 மாதிரியின் அளடையும் உைலின் 

அளடையும் ஒபபிட்டு யைறு்பாட்டை 
்கைககிைவும். 

●	 இடுபபு ைார்ட்டின் இரு புைமும் 
அளவு்கடள அதி்கரிக்கயைா அல்்லது 
குடைக்கயைா வெயை்தறகு இேண்டு 
புதிை ய்காட்டிடன ைடேநது டமை 
புளளியுைன் இடைக்கவும். 

●	 ைார்டின் ்பக்கங்்கள ஒயே நீளததில் 
உளள்தா என்று ெரி ்பார்க்கவும் 
மறறும் மாதிரியின் முடன ைார்டின் 
மீது வ்தாைர்ச்சிைா்கவும், ெரிைா்கவும் 
உளள்தா என்்பட்த அறிை யைண்டும். 

ைார்ட் மி்கவும் அ்க்லமா்க 
இருக்கககூைாது. பின் ்பக்க ைார்ட் 3 – 4 வெ.மீ. 
அ்க்லதட்த விை அதி்கமா்க இருக்கக கூைாது. 
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அ்கைமான ந்தாள்்பட்டை   
ய்தாள்பட்டை இடையிலிருநதும் மறறும் 
அககுள நடுவிலிருநதும் வைட்ை யைண்டும். 
அ்தன் பின்னர் மாதிரியின் அ்க்லதட்த 
கூட்டி புதிை ய்காடு்கடள ைடேநது 
வ்காளளவும். இந்த மாறைம். முன் ்பக்கம் 
மறறும் பின் ்பக்கம் இேண்டிலும் இருப்பது 
ய்பால் ்பார்ததுக வ்காளளவும். 

்பைம்  8.18 அ்கைமான ந்தாள்்பட்டைககு ஏற்ற 
மாதிரி மாற்றம்

8.17.5 மாதிரி மாற்றததின் 
ந்காட்்பாடு்கள்  

●	 மாறைங்்கடள முடிந்த ைடே மாதிரியில் 
வைட்டு்தல் மறறும் ்பேபபு்தல் மூ்லமும், 
வைட்டு்தல் மறறும் ஒன்ைன் யமல் 
ஒன்ைா்க அடுககியைா வெயை்லாம். 
மாதிரியின் மாறைதட்த ஓேங்்களில் ெரி 
வெயைதின் மூ்லம் மாறைம் வெயை்லாம். 

●	 அெல் கடேன் ய்காடு்கடள ்பாது்காக்க 
அடனதது மடிபபு்கடளயும் கடேன் 
ய்காடு்களுககு இடைைா்க அல்்லது 
வெங்குத்தா்க இருக்க யைண்டும். 

●	 மாதிரியின் மாறைதட்த ைார்ட்டின் 
முடனயிலும் மறறும் இருபுைமும் 
வெயை்லாம். 

●	 நீளததில் மாறைதட்த உருைாககும் 
வ்பாழுது அருகில்  உளள ஓேததிலும் 
மாறைதட்த வெயைது அைசிைமாகும். 
உ்தாேைமா்க பின் ்பக்க ய்தாள்பட்டை 
இடைபட்ப சுருககினால் முன் 

சிறிை மார்்ப்க உருவம்  
்காகி்த மாதிரியில் மார்்ப்க ைார்ட் ைழிைா்க 
வைட்டி அட்த முன் ்பக்க டமை புளளியுைன் 
இடைக்கவும். அ்தன் பின் இடுபபு ைார்ட்டின் 
அளவிடன குடைக்க இந்த ைார்ட்டை 
மடிதது புதிை ைார்ட் ய்காடு்கடளயும் 
இடைபபு ய்காடு்கடள ைடேைவும் (புதிை 
மார்்ப்க ைார்ட்டின் அளவு அெல் ைார்ட்டின் 
அளடை விை குடைைா்க இருககும்). 

்பைம்  8.16 சிறிை  மார்்ப்கததிறகு ஏற்ற மாதிரி 
மாற்றம்

குறு்கைான ந்தாள்்பட்டை  
ய்தாள்பட்டை இடையிலிருநது மறறும் 
அககுள நடுவிலிருநது புதிை ய்காட்டிடன 
வைட்ை யைண்டும். அ்தன் பின்பு மாதிரிடை 
ஒன்ைன் மீது ஒன்று டைதது மீண்டும் 
ைடேை யைண்டும். இந்த மாதிரியின் 
மாறைதட்த முன் ்பக்கம் மறறும் பின் ்பக்கம் 
இேண்டிலும் வெய்க. 

்பைம்  8.17 குறு்கைான ந்தாள்்பட்டைககு ஏற்ற 
மாதிரி மாற்றம்
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நிடனவில் வ்காள்்க

மாதிரிடை மாறைம் வெயயும் ய்பாது 
வைட்டு்தல் மறறும் ்பேபபு்தல் முடையில் 
்காகி்த ்தாடள அடியில் டைதது அ்தடன 
ஊசிடைக வ்காண்டு யெர்த்தல் அல்்லது 
்படெயின் உ்தவியுைன் ஒட்டி ஓேங்்கடள 
ெரிைா்க ைடேநது வ்காளளு்தல் யைண்டும். 
புதிை ய்காடு்கடள ைடேந்த பின்னர் 
ய்தடையில்்லா்த  ்பகுதி்கடள நீக்க யைண்டும்.  

8.18 ்பாைச் சுருக்கம்  
விரித்தல் (Laying) குறித்தல் மறறும் வைட்டு்தல் 
இடை மூன்றும் மி்க முககிை அம்ெங்்கள 
ஆகும். ஆடை ைடிைடமபபில், இடை 
்கைனமா்க ட்தத்தால்  அே்கா்க ஆடை 
ெரிைான முடையில் ்தைாரிக்க்லாம். குறித்தல் 
என்்பது மாதிரிடை துணியின் மீது ெரிைா்க 
டைதது வைட்டுை்தாகும். வ்தாழிறொட்லயில் 
்பைன்்படுததும் வ்தாழில்நுட்்பமானது 
நடைமுடையில் உளளது.

்பக்க ய்தாள்பட்டை இடைபட்பயும் 
சுருககு்தல் யைண்டும். 

ஒரு மாதிரிடை சிறிை்தா்க 
மாறறுை்தறகு ைகஸ் (tucks) ைார்ட் 
்பைன்்படுத்தப்படுட்கயில், இந்த அ்க்லம் 
அ்கறைப்பை யைண்டிை ்பாதி அளவு மட்டும்  
இருக்க யைண்டும் என்்பட்த நிடனவில் 
வ்காளள யைண்டும். 
மாதிரியின் துண்டு்களின் அ்க்லதட்த 
குடைக்கயைா அல்்லது அதி்கரிக்கயைா 
வெயயும் வ்பாழுது, நான்கில் ஒரு ்பகுதியின் 
மாதிரியில் மாறைம் வெயை யைண்டும். 
(உ்தாேைததிறகு இடுபபு ்பகுதியில் “1” 
அங்கு்லம் அதி்க்படுததுை்தறகு மாதிரியில் 
1/4" அங்கு்லம் மட்டுயம அதி்க ்படுத்த 
யைண்டும். இய்த ய்பால் முன் ்பக்க 
மாதிரிககும் பின் ்பக்க மாதிரிககும் வெயை 
யைண்டும். 

●	 ஆடை ைடிைடமப்ப்தறகு ைடேவு மறறும் மாதிரி ்தைாரித்தல் ஆகிைடை அடிப்படை 
ஆகும். 

●	 மாதிரிடை துணியில் டைதது வைட்டுைது ஒரு முககிைமான ்படி ஆகும். அடை 
்கைனமா்கவும் துல்லிைமா்கவும் இருக்க யைண்டும். 

●	 துணிடை வைட்டுை்தறகும் ட்தப்ப்தறகும் பின்ைரும் ைழிமுடை்கடள உளளைககிைது. 
யநோக்க, சுருககு்தல் மறறும் அழுதது்தல்.

●	 துடைக்கககூடிை பின்ன்லாடை வநயைப்பட்ை துணி்கடள விை அதி்கமா்க சுருக்கதட்த 
ஏற்படுததும். 

●	 ய்லயிங் (Laying), குறித்தல் மறறும் வைட்டு்தல் இடை மூன்றும் ஆடை ைடிைடமப்பதின் 
அடிப்படை ஆகும். 

ஆசிரிைரின் வெைல்்பாடு 
●	 ய்லயிங் (Laying), குறித்தல் மறறும் வைட்டு்தல் வெைல்முடைடை ்காட்ை யைண்டும். 
●	 ைவுளி வ்தாழிறொட்லககு மாைைர்்கடள அடேததுச் வெல்லு்தல். 

மாணவர்்களின்  வெைல்்பாடு
●	 வெயமுடை ்பறறி அறிநது வ்காளள யைண்டும்.
●	 ய்லயிங் (Laying), குறித்தல் மறறும் வைட்டுை்தறகு ்பயிறசி வ்பை யைண்டும்.
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இடணை ்தை மு்கவரி

https://www.youtube.com/
watch?v=tbBb1DJ6zgS

்பாைம் 3 – 12  - எப்படி ய்லயிங் வெயைது , 
குறித்தல் மறறும் வைட்டு்தல்.

https://www.youtube.com/
watch?v=r4_3WOAPqvw

மாதிரிடை அடமத்தல், பின் வெய்தல், குறித்தல் 
மறறும் வைட்டு்தல் – maaripi pattern 3022

  

Geometric Design
ைடிவிைல் ைடிைடமபபு 

A design based on a geometric pattern, often Contrasted with 
representational designs, such as floral  or conversational.
ைடிைடமபபு ைடிைங்்கள அடிப்படைைா்கக வ்காண்டு இருககும். 
எடுததுக்காட்டு : ம்லர், ய்காடு, ெதுேம்

Layout
அடமபபு 

An arrangement of motifs in a pattern, such as diamond, drop, 
gradation, grid, spot, and others. Also called repeat system.
ைடிைங்்கடள மாதிரியில் அடமத்தல்

Motif
ைடிைம் 

One or many distinctive and recurring elements, forms, shapes, or 
figures that make up a design.
இடை ஏய்தனும் ஒரு வ்பாருள ைடிைம்  ஆகிைைறடை உருைாககும்.

Pattern
மாதிரி 

A design for decorating a surface composed of a number of elements 
(motifs) arranged in a regular or formal manner. Often refers to 
“repeat pattern.”
ைடிைங்்கள துணியின் மீது அே்கா்க டைததிருப்பது.  

Fabric Spreading
துணிடை ்பேபபு்தல் 

Fabric spreading means to spread the fabric in a systematic way. It 
is a process by which plies of fabric is spread in order to get required 
length and width as per marker dimension.
இது திட்ைமிட்டு துணிடை மாதிரிககு ஏறைைாறு ஒழுங்்கா்க ்பேபபு்தல்.
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5. ஒரு ஒறடை நூட்ல interlooping 
வெயைப்பட்ை துணி __________ 
துணிைாகும். 

 அ)  வநயைப்பட்ை 
 ஆ)  பின்ன்லாடை 
 இ)  வநயைப்பைா்த
 ஈ)   யேைான் 
6. ்கட்ைம் ைட்ைம் (துளி) ய்காடு, புளளி 

ய்பான்ை ைடிைங்்கடள துணியில் 
டைப்பய்த _________ என்று 
கூறுைர். 

 அ)  ைடிைம்
 ஆ)  மாதிரி
 இ)  அடமபபு
 ஈ)   ைார்ட்
7. மாதிரி மாறறிைடமத்த பின்னர் அது 

அெல் __________________ 
துணிைாகும். 

 அ)  குறித்தல்
 ஆ)  வைட்டு்தல்
 இ)  மாதிரி 
 ஈ)   ைடேவு  
8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

முடைடை துணியின் மீது மாதிரிடை 
அடுககி டைதது பின்னர் ஒரு முழு 
நீள ஆடைடை உருைாககி ட்தத்தல். 

 அ)  வைட்டு்தல்  
 ஆ)  குறித்தல்
 இ)  மாதிரி  
 ஈ)   ைடேவு  
9. _______________ ்பேவு்தல் 

என்்பது முடைைா்க துணிடை 
்பேவு்தல் என்்ப்தாகும்.   

 அ)  மாதிரி  
 ஆ)  ைடேவு  
 இ)  அடமபபு 
 ஈ)  துணி 

வினாக்கள்
்பகுதி – அ 
 I.   ெரிைான விடைடைத 

ந்தர்ந்வ்தடுதது எழுது்க
1. ஆடை ட்தப்பதில் ____________ 

என்்பது ஆடைடை வைட்டுை்தறகு 
முன்னால் துணியில் அவுட்ட்லன் 
ைடேை்தாகும். 

 அ)  ைடிைம்  
 ஆ)  மாதிரி  
 இ)  அடமபபு  
 ஈ)   மாதிரி டைத்தல் 
2. _______________ ய்தாள்பட்டை 

என ய்தாோைமா்க இருககும் 
புளளி்கள, ்தனி ந்பரின் ைைது அல்்லது 
ைட்க்கடள வ்பாறுதது, குடைக்கயைா 
அல்்லது அதி்கரிக்கயைா முடியும். 

 அ)  அளவீட்டு
 ஆ)  ைடேவு
 இ)  வைட்டு்தல்   
 ஈ)  மாதிரி   
3. __________ மறறும் மாதிரிடை 

அடமத்தல் ஆடை ைடிைடமத்தலின் 
அடிப்படைைாகும். 

 அ) வைட்டு்தல்
 ஆ)  குறித்தல்
 இ)  அடமபபு   
 ஈ)  ைடேவு   
4. _________________ கடேன் 

துணி வைட்டு முடன்களுககு 
இடைைான துணி நூல்்கள 
வ்காண்ை்தாகும். 

 அ)  நீள ைாரிைா்க
 ஆ)  குறுககு ைாரிைா்க
 இ)  வெல்யைஜ
 ஈ)  இடைைான 
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3. வ்பாருளா்தாே அடமபபின் 
ய்காட்்பாடு்கள என்ன ?

4. மாதிரி குறித்தல் ்பறறி விைரிக்க.
5. துணி ்பேபபு்தல்  ்பறறி ைடே்க. 
6. மாதிரி அடமபபு என்ைால் என்ன ? 
7. முன் ்பக்க மாதிரிடை எப்படி 

ைடிைடமப்பது ? 
8. மாதிரிடை நீளமாககு்தல் முடை 

்பறறி விைரிக்க. 
9. ஒரு ைழி ைடிைதட்த மாதிரி 

அடமபபில் டைப்பது ்பறறி எழுது்க. 
10. அழுதது்தல் ்பறறி விைரிக்க. 

்பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு ்பக்க அைவில் 

விடைைளிக்கவும்
1. பின் ்பக்க மாதிரிடை எவைாறு 

ைடேவு வெயைது ? ைடேப்பைததுைன் 
விைரிக்க.

2. பின்ன்லாடை ்பறறி  விைரிக்க.
3. வைட்டு்தல் ய்காட்்பாடு்கள ்பறறி எழுது்க.
4. முழு மார்்பளவு மறறும் சிறிை 

மார்்பளவின் மாதிரி மாறைம் ்பறறி 
விைரிக்க.

5. அழுதது்தல் மறறும் உ்லர்ததும் 
துணி்கள ்பறறி சுருக்கமா்க ைடே்க. 

10. _______________ ைடிைம் 
ைடிைங்்கடள அடிப்படைைா்க 
வ்காண்டு இருககும். 

 அ)  ம்லர் 
 ஆ)  ைடிவிைல் 
 இ)  ய்காடு
 ஈ)   ைடிைம் 

்பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரி்களில் விடைைளிக்கவும்  

1. மாதிரி அடமபபு என்ைால் என்ன?
2. அடமபபின் ைட்க்கடள விைரிக்க.
3. அழுத்தததின் முககிைததுைம் ்பறறி 

எழுது்க. 
4. ்பேபபு்தலின்  ைட்க்கள ைாடை ? 
5. மாதிரி மாறறு்தல் என்ைால் என்ன ?
6. பின்்பக்க ்பாடிடெ எப்படி ்தைாரிப்பது?
7. மாதிரி அடமபபின் ய்காட்்பாடு்கள 

ைாடை?
8. துணி ்பேபபு்தல் என்ைால் என்ன?
9. ைடிைடமத்தல் என்ைால் என்ன?

்பகுதி – இ 
III.    ஒரு ்பததிைைவில் 

விடைைளிக்கவும்  
1. முன் ்பக்க மாதிரிடை அடிப்படைைா்க 

எப்படி ைடிைடமப்பது ?
2. சிைபபுத துணி்கடள ட்தப்ப்தறகு 

எப்படி ்தைார் ்படுத்த யைண்டும்? 
விைரிக்க.

்பகுதி ‘அ’ விற்கான விடை்கள்  :
1.  (ஆ)   2.  (அ)   3.  (ஈ)   4.  (ஆ)   5.  (ஆ)   6.  (இ)   7.  (இ)   8.  (அ)   9.  (ஈ)   10.  (ஆ) 
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பூத்தையல் உலகம் முழுவதும் பரவி 
உள்ளது. ஸ்மாக்கிங் எனபது ஒரு ம்றபரப்பு 
அலங்கமார மவ்லயமாகும். அது குழந்தைகள 
்றறும் பபணகள ஆ்ைகளுக்கு ஒரு 
அசமாதைமாரண மதைமாற்றத்தை பகமாடுக்கி்றது. 
பட்ை எனபது ஒரு பமாணி உபகரணம் 
எனறு கருதைப்படுகி்றது. இடுப்பு பட்ை 
பசயல்பமாடடுக்கு ்றறும் அலங்கமாரததிறகமாக 
பயனபடுததைப்படுகின்றன. எனமவ 
பமாணி ்றறும் ஆ்ை வடிவ்்ப்பில் 
பயனபடுததைப்படும் உபகரணங்க்்ளயும், 
ஆபரணங்க்்ளயும் பறறி முழு்்யமாக 
அறிநது பகமாளவது மிகவும் அவசிய்மாகும்.

9.2 பட்டைகள் (Belts)  
இடுப்பு பட்ை ஒரு வ்்ளநது 
பகமாடுக்கக்கூடிய ஸடரமாப் (Strap) 
ஆகும். ம்ல்சட்ை ்றறும் பமாவமா்ை 
மசரும் இைததில் இடுப்்ப சுறறி 
பயனபடுததைப்படுகி்றது. பட்ைகளின 
வ்ககள ஆ்ைகளின பமாணிமயமாடு 
ஒனறி இருக்க மவணடும். ்மாறுபடை நி்றம் 
அல்லது ஆ்ைக்கும் ஏற்றவமாறு படடிக்்ள 
பயனபடுததினமால் அது ஆ்ைக்்ள 
ம்லும் கவர்ச்சியமாக கமாடடும். இடுப்பு 
பட்ை, அணிபவரின மதைமாற்றத்தை அழகு 
படுததுகி்றது. பட்ையின அ்ளவு, வடிவம், 
நி்றம் ்றறும் வ்ககள அவர்களின 
விருப்பததிறகு ஏற்றவமாறு ்மாறுபடும். பட்ை 

கற்றலின் ந�ோககஙகள்
●	 பமாணி ஆ்ைகளுக்கு ஏற்ற பவவமவறு 

வ்கயமான பட்ை ்றறும் முடிச்சுக்்ளப் 
பறறி  அறிநது பகமாளளுதைல்.  

●	 ஸ்மாக்கிங் வ்கக்்ள அறிநது பகமாளளுதைல்.
●	 பமாரம்பரிய சிததிர மவ்லப்பமாடுகள 

்றறும் ஜவுளிக்்ள ம்ம்படுததுவதைறகுப் 
பயனபடுததைப்படும் அலங்கமாரங்க்்ளப் பறறி 
அறி்வ வ்ளர்ததுக் பகமாளளுதைல்.

9.1 அறிமுகம்
பமாணி (மபஷன) 
அலங்கமார்மானது, ஒரு 
அழகிய மதைமாற்றத்தை 
கமாடை துணி ்றறும் 
ஆ்ைகள மீது 
பசயயப்படும்  ஒரு 

வ்க மவ்லப்பமாடு ஆகும். ஆ்ை 
வடிவ்்ப்பமா்ளர்கள பவவமவறு 
வ்கயமான பூத்தையல் ்றறும் அலங்கமார 
மவ்லப்பமாடுக்்ள ஆ்ைகளின மீது 
பசயகி்றமார்கள. இன்்றய வமாடிக்்கயமா்ளர் 
பபரும்பமாலும் அலங்கமாரம் பசயயப்படை துணி 
வ்கக்்ளமய மதைர்நபதைடுக்கி்றமார்கள. 
ம்லும் பூத்தையல் பசயயப்படை ஆ்ைகள 
வமாங்குபவர்க்்ள அதிகம் ஈர்க்கின்றன. 
பமாணி பதைமாழிலில் பமாரம்பரிய பூத்தையல் 
ஒரு முக்கிய்மான இைத்தை பிடிததுள்ளது. 
குறிப்பமாக ந்து இநதிய பமாரம்பரிய 
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9
போணி உபகரணஙகள் மறறும் 
அலஙகோரஙகள் - பட்டைகள், 
முடிச்சுகள், ஸமோககிங மறறும் 
போரம்பரிய சித்திர நே்லபபோடுகள்

XII TDD_Tamil version CHAPTER 09.indd   158 01/12/2022   2:58:28 PM



159பாடம் 09 பாணி உபகரணஙகள் மற்றும் அலஙகாரஙகள் - பட்டகள், முடிச்சுகள், ஸமாக்கிங

ப்ன்்யமான இடுப்பு பட்ை 
எனபது ப்ன்்யமான பபமாருள பகமாணை 
ஒரு நமாகரீக பட்ை ஆகும். இநதை பட்ைகள 
ம்ல் நமாடடு பபணகள உ்ையில் 
பயனபடுததைப்படுகி்றது. அன்்றய கமாலததில் 
பயனபடுததைப்படும் ்ணிக் கணணமாடி்ய 
(Hour glass) மபமான்ற வடிவத்தை உ்ைய 
ப்ல்லிய பட்ை இடுப்்ப பிடிததைவமாறு 
உைல் பரு்னமானவர்களுக்கும், தைடி்னமான 
ஆ்ைகளின மீது அணிவதைறகும் ஏற்றதைமாகும். 
இநதை பட்ைக்்ள மதை்வக்மகற்றவமாறு 
மதைர்நபதைடுதது தினசரி ்றறும் பணிக்கு 
உபமயமாகப்படுததைப்படும் ஆ்ைகளுக்கு 
இவற்்றப் பயனபடுததைலமாம். 

்ைககும் மு்்ற  

படைம்  9.2 மமன்்ம பட்டை ையோரிககும் மு்்ற

●	 இரணடு நீ்ள பட்ை துணடுக்்ளயும், 
ஒரு நமாைமா்வயும் எடுதது பகமாள்ள 
மவணடும்.

●	 பட்ையின நல்ல பக்கததில் ஊசி 
மு்னயில் ் வதது நமாைமா்வ ் வதது 
இ்ழமயமாடைவும். 

●	 இரணடு பட்ைகளின நல்ல 
பக்கங்க்்ள உடபு்ற்மாக ்வதது 
மசர்க்கவும். 

●	 பட்ையின சதுர்மான ஓரததிலிருநது 
்தைக்க ஆரம்பிக்கவும். 

●	 சதுர்மான ஓரததிறகு பக்கததில் 
்தைக்கமா்ல் சிறிய இ்ைபவளி விை 
மவணடும். இதைன மூலம் பட்ையின 
நல்ல பக்கத்தை திருப்புவதைறகு 
வசதியமாக இருக்கும். 

●	 பட்ை்ய திருப்புவதைறகு முன ஊசி 
மு்னயில் உள்ள தினன்மான 
துணி்ய பவடை மவணடும்.

எனபது உ்ைக்கு ஏற்றவமாறும் நமாகரீக 
்மாற்றததிறகு ஏற்றவமாறும் ப்ன்்யமாகமவமா 
அல்லது கடின்மாகமவமா, குறுகலமாகமவமா 
அல்லது விரிவமாகமவமா கமாணப்படும். 
சமாதைமாரண்மாக அல்லது சிக்கலமாக 
கமாணப்படும் பட்ையில் பபமாயததுணடுக்கமாக 
்வக்கப்படும் மகனவமாஸ அதைறகு ஒரு 
வடிவம் தைநது ்தையல்கமாரர் ்தைக்கும் மு்்ற 
மபமால் வடிவம் தைருகி்றது. ்ஸலின துணி, 
பட்ைகள, கிரமாஸ கி்ரன ரிப்பன ்றறும் 
மதைமா்ல பயனபடுததைலமாம். பட்ையில் 
பபரும்பமாலும் மூைப்படை பக்கிள அல்லது 
புது்்யமான பக்கிள பகமாணடு தி்றப்பமான 
்வக்கப்படுகின்றன. பட்ையில் உடபு்றம் 
்றறும் பவளிப்பு்றம் ்வக்கப்படுவதும், 
பமாவமா்ையின பட்ை்யயும் பநடுக்கு 
வசததில் பவடை மவணடும். ம்லும் சமாஷ் 
பட்ை்ய பயமாஸ துணடில் பவடை 
மவணடும். ஆ்ை தையமாரிக்கும் துணி்ய 
பகமாணடு தையமாரிக்கப்படும் பட்ை அதைறகு 
பயனபமாட்ையும் அழ்கயும் தைருகி்றது.

9.2.1 பட்டைகளின் ே்ககள்  
●	 ப்ன்்யமான பட்ை
●	 வி்ரப்பமான பட்ை
●	 வடிவ பட்ை
●	 இ்ைமுகப்பு பட்ை (Inter Faced)
●	 மகனவமாஷ் உளபகமாணை பட்ை
●	 உைல் வடிவ்்ப்புக்மகற்ற பட்ை 

(கமாணடூர் பட்ை)
●	 உளபட்ை 

9.2.1.1 மமன்்மயோன பட்டை  

படைம்  9.1 மமன்்மயோன பட்டை 
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●	 பட்ை்ய ்தைததை பி்றகு ஒரு 
மு்ன்ய பிடிதது உளபு்ற்மாக 
இழுதது திருப்பவும். 

●	 தைறகமாலிக இ்ழமயமாடை்ல  நீக்கவும். 
●	 பட்ை்ய திருப்பிய பினபு சதுர 

ஓரததிலுள்ள ்தையல் இல்லமாதை 
மு்னயில் சிலும்பல்க்்ள ்டிதது 
அழுததைம் பகமாடுக்கவும். 

●	 ்்்றவமான ்தையல் (Slip Stitch) 
பகமாணடு சதுர மு்ன்ய முடிக்க 
மவணடும். 

9.2.1.2   வி்ரபபோன பட்டை  
வி்ரப்பமான பட்ை எனபது ஒரு 
நி்லயமான பட்ையமாகும். இ்தை 
துணியின மநர்மகமாடடில் ்வதது 
பவடைவும். ம்லும் உளபட்ை 
பகமாணடு வி்ரப்பமாக்கவும். பட்ையில் 
பயனபடுததைப்படும் மகனவமாஸ மபமான்ற 
வி்ரப்பமானகள மூலம் பட்ை வி்ரப்பமாக 
இருக்கும். பட்ையில் பயனபடுததைப்படும் 
துணி வ்கக்கு ஏற்றவமாறு வி்ரப்பமானகள 
மதைர்நபதைடுக்கப்படும். பட்ையின அகலம் 
ஆ்ையின வடிவததிறகு ஏற்றவமாறு 
ச்்மாக இருததைல் மவணடும். 

படைம்  9.3 வி்ரபபோன பட்டை 

்ைககும் மு்்ற  
●	 பட்ைக்கு மதை்வயமான துணியின 

அ்ளமவமாடு ்தைப்பதைறகு மதை்வயமான 
துணி்யயும் மசர்தது எடுக்க 
மவணடும். 

SNIP

FLODLINE

FLODLINE

TRACKING

படைம் 9.4 வி்ரபபோன பட்டை ையோரிககும் மு்்ற

●	 பட்ை்ய ்தைதது முடிததை பினபு 
உள்ள அகலததிறகு ஏற்றவமாறு 
வி்ரப்பமா்ன பவடைவும். 

●	 பட்ையின பின பகுதியில் ்தைக்கும் 
மகமாடுக்்ள குறிக்கவும். 

●	 வி்ரப்பமான பட்ை்ய ்தைக்கும் 
மகமாடடின ம்ல் ்வதது ்தைக்கவும். 

●	 ்தையலுக்கமான இைங்க்்ள ம்ல் 
பு்றமும், கீழ் பு்றமு்மாக ்டிதது 
்தைக்கவும். 

●	 சதுர மு்னயில் உள்ள ்தையலுக்கமான 
இைத்தை ்டிதது அழுததைவும். 

●	 பட்ை்ய திருப்புவதைறகு முன ஊசி 
மு்னயில் உள்ள துணி்ய பவடை 
மவணடும். 

●	 ்்்றவமான பெம் மூலம் 
இ்ழமயமாடைல் பசயய மவணடும். 

●	 பட்ையின சரியமான பக்கததில் 
ம்ல்பு்ற ்தையல் பகமாணடு முடிக்கவும். 

●	 மதை்வப்படும்மபமாது சதுர மு்னயில் 
பக்கிள ்வக்கவும்.

9.2.1.3   ேடிே பட்டை
இநதை பட்ை பல்மவறு வ்ககளில் 
அழகிறகமாக தையமாரிக்கப்படுகி்றது. 
பவவமவறு வ்கயமான உ்ை 
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9.2.1.4   இ்டை முகபபு பட்டை  
இ்ை முகப்பு பட்ையமானது மிகவும் 
ப்ன்்யமான ்றறும் அணிவதைறகு 
வசதியமாக இருக்கும். இநதை பட்ை அணியும் 
மபமாது ்டிப்புைனும், சுருணடு கயிறு மபமால் 
இருப்பதைமால் அணிபவருக்கு ஏற்றதைமாக 
அ்்வது இல்்ல. இம்்மாதிரியமான 
பட்ைகள ஸதிரததைன்் இல்லமாதைதைமால் 
இது நமாகரீகததிறகு ஏற்றதைமாக 
கருதைப்படுவதில்்ல. து்வதது 
பயனபடுததைக்கூடிய பட்ையமாக இருநதைமால் 
கவன்மாக மதைர்நபதைடுக்க மவணடும். 

படைம் 9.7 இ்டை முகபபு பட்டை 

்ைககும் மு்்ற  

Inside Belt Fabric

Interfacing
Lengthwise fold of pattern

படைம்  9.8 இ்டை முகபபுபட்டை ்ைககும் 
மு்்றகள்

●	 பட்ை துணி்ய நீ்ளவமாக்கில் 
இரணைமாக ்டிக்க மவணடும். 

●	 உளதுணி்ய பட்ையின 
அகலததிறகு ஏற்றவமாறு பவடை 
மவணடும். 

வடிவங்களுக்கு ஏற்றவமாறும், 
உ்ை அணிபவருக்கு ஏற்றவமாறும் 
வடிவ்்க்கப்படுகி்றது. 

படைம் 9.5 ேடிே பட்டை 

்ைககும் மு்்ற  

T T

படைம்  9.6 ேடிே பட்டை ்ைககும் மு்்றகள்

●	 வடிவ பட்ை ்தைப்பதைறகு மகனவமா்ச 
தைணணீரில் ந்னதது பினபு 
உளதுணியமாக பவடை மவணடும். 

●	 பட்ை மதை்வக்கு ஏறப உளதுணியின 
கனத்தை பயனபடுததை மவணடும். 

●	 உளதுணி்ய பட்ை துணியுைன 
குணடூசியமால் மசர்க்க மவணடும். 

●	 பினபு பட்ை துணி்ய உளதுணி 
பவளிப்பக்கம் பதைரியமாதைவமாறு ்டிக்க 
மவணடும். 

●	 உளதுணி்ய ்தைததை பினபு 
பட்ையின வடிவததிறகு ஏற்றவமாறு 
பவடை மவணடும். 

●	 பட்ையின ஓரங்க்்ள நனகு ்டிதது 
்தைக்க மவணடும். 

●	 மதை்வக்கு ஏறப பட்ையின ம்ல் 
ம்ல்பு்ற ்தையல் ்தைக்க மவணடும். 
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்ைககும் மு்்ற  

ெவளிப்புற பட்ைட உட்புற பட்ைட

படைம்  9.10 உடபு்ற �ோடைோ இ்ணககபபடடை பட்டை 
ையோரிககும் மு்்ற

●	 மதை்வக்கு ஏறப பட்ையின நீ்ளத்தை 
விை 7 அங்குலம் அதிக அ்ளவில் 
இருக்கு்மாறு துணி்ய பவடை 
மவணடும். 

●	 பட்ையின ஒரு பகுதியின விளிம்்ப 
மதை்வக்கு ஏற்ற வடிவததில் அ்்க்க 
மவணடும். 

●	 உளபு்ற பட்ை்ய விை பவளிப்பு்றத 
துணி்ய நீ்ளவசததில் ஒரு 
அங்குலம் நீ்ள்மாகவும், ஒரு அங்குலம் 
அகல்மாகவும் பவடை மவணடும். 

●	 ம்ல்பு்ற துணி்ய 1/2  அங்குலததிறகு 
உடபு்ற பட்ையின மீது ்வதது 
இ்ழமயமாடைல் பசயய மவணடும். 

●	 பட்ை்ய வ்்ளவமான வடிவததில் 
்வக்க மவணடும். 

●	 ம்றபு்றத துணி்ய உடபு்ற பட்ையுைன 
இறுக்க்மாக மூை மவணடும். 

●	 நன்றமாக குணடூசியமால் பட்ையில் 
குததி பினபு ்தைததைல் மவணடும். 

●	 பட்ையின பவளிப்பு்றததிலிருநது 
1/4 அங்குலம் அகலததில் நீ்ள்மான 
்தைய்ல ்தைக்க மவணடும். 

●	 இநதை வ்கயமான பட்ை மிகவும் 
அகல்மான இடுப்பு பட்ை்ய 
மபமால் ்தைக்கப்படுவதைமால் இ்வ 
பமாவமா்ைகளுக்கு ஏற்றவமாறு 
அ்்கி்றது. 

9.2.1.6   கோண்டூர் பட்டைகள்  
கமாணடூர் பட்ைகள உைலின வடிவததிறகு 
ஏற்றவமாறு அ்்க்கப்படுவதைமாகும். 
இப்பட்ைகள இடுப்பு பகுதி்ய நன்றமாக 
இறுக்கி பிடிதது உைலின பின பு்றததில் படிநது 

●	 உளதுணி்ய பட்ை துணியின பின 
பக்கததுைன குணடூசியமால் இ்ணக்க 
மவணடும். 

●	 பட்ை துணியின ஓரத்தை ச்்மாக 
பவடடுதைல் மவணடும். 

●	 பட்ையின நடுவில் ஒரு 
இ்ழமயமாடைல் பசயய மவணடும். 

●	 பட்ையின நல்ல பக்கங்க்்ள 
ஒன்றமாக மசர்தது, பட்ையின 
ஓரங்க்்ள ்தைக்க மவணடும்.

●	 பட்ையின மு்ன பகுதி்ய பவடடிய 
பினபு பட்ை்ய பவளிப்பு்ற்மாக 
திருப்ப மவணடும்.

●	 பட்ையின ஓர பகுதி்ய ்டிதது, 
இ்ழமயமாடைல் ்தைக்க மவணடும். 

●	 மதை்வக்கு ஏறப பட்ையில் ம்றபு்ற 
்தையல் பகமாணடு ்தைக்க மவணடும். 

●	 பட்ையுைன பக்கிளக்்ள இ்ணதது 
முடிக்கவும். 

9.2.1.5 உடபு்ற �ோடைோ இ்ணககபபடடை பட்டை  
உடபு்ற நமாைமா இ்ணக்கப்படை பட்ை 
அணிபவரின பதைமாழிலுக்கு ஏற்றதைமாக 
அ்்யும் பட்ை வ்க்ய சமார்நதைதைமாகும். 
இப்பட்ை உடபு்ற துணியுைன ் தைக்கப்படும் 
பட்ையமாகும். இவவ்கயமான பட்ைகள 
உளபு்ற துணியுைன ்தைப்பதைமால் இ்வ 
சுருங்குவது இல்்ல. மிருதுவமான ்றறும் 
ரிப்பன மபமான்ற துணிக்்ள பயனபடுததும் 
மபமாது அவற்்ற நனகு தைணணீரில் 
ந்னநதை பின சுருக்கம் நீக்கி பயனபடுததை 
மவணடும். 

படைம்  9.9 உடபு்ற �ோடைோ இ்ணககபபடடை பட்டை 
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கமானவமாஸ பட்ைக்கும் இ்ைமய ஒரு 
புளளி்ய குறிக்கவும். 

●	 ம்மல கூறியபடி பட்ையின 
முனபகுதியிலும் ஒரு புளளி்ய 
குறிக்கவும். 

●	 குறிக்கப்படை புளளிகளிலிருநது ம்ல் 
மநமாக்கி பவடடி பட்ை்ய பபமாருததைவும். 

●	 இ்ை முகப்பு பட்ை்ய மபமானம்ற 
இவவ்க பட்ை்யயும் பூர்ததி 
பசயயவும். 

●	 மதை்வ ஏறபடின இடுப்பு பட்ையின 
அகலத்தை மபமாலமவ இப்பட்ை்யயும் 
தையமாரிக்கலமாம். 

9.2.1.7   உடபு்ற �ோடைோ இ்ணககபபடடை பட்டை  
வழக்க்மாக பட்ையில் உளதுணி 
பயனபடுததுவதைன மூலம் அதிக ஸதிரத 
தைன்் கி்ைக்கி்றது. குறுக்கு வச 
ரிப்பன துணி பயனபடுததுவதைமால் 
பமாவமா்ையின இடுப்புப்படடி பபமாருததை்மாக 
அ்்கி்றது. இப்பட்ை்ய அணிபவரின 
இயற்கயமான உைல் வடிவத்தை ம்லும் 
ப்ருகூடடுகி்றது.

படைம்  9.13 உடபு்ற �ோடைோ இ்ணககபபடடை பட்டை 

்ைககும் மு்்ற  

Inside

Inside

Outside

படைம்  9.14 உடபு்ற �ோடைோ இ்ணககபபடடை பட்டை 
்ைககும் மு்்ற

இருக்கும் அகல்மான பட்ைகள உைல் 
அ்்ப்்பயும், உைல் வ்்ளவுக்்ளயும் 
நன்றமாக எடுததுக் கமாடடும். மநர் 
பட்ைகள உைல் அ்்ப்புக்்ள நன்றமாக 
எடுததுக்கமாடடுவதில்்ல. கமாணடூர் 
பட்ை்ய வடிவ்்க்க மநர் பட்ைக்்ள 
விை அதிக மநரம் மதை்வப்படுகி்றது. 

படைம்  9.11 கோண்டூர் பட்டை 

்ைககும் மு்்ற  

படைம் 9.12 கோண்டூர் பட்டை ்ைககும் மு்்ற

●	 பட்ைக்கு மதை்வயமான துணி, 
உளதுணி ்றறும் கமானவமாஸ பட்ை 
ஆகியவற்்ற குறுக்கு வச்மாக பவடை 
மவணடும். இதைன மூலம் பட்ை 
சரியமான அ்்ப்்ப பபறும்.

●	 பட்ைக்கு மதை்வயமான துணி்ய 
எடுதது, அ்தை இரணைமாக ்டிததுக் 
பகமாள்ள மவணடும். 

●	 ்டிக்கப்படை இைத்தை நடு்டிப்பு 
(Centre Back) எனறு குறிக்கவும். 

●	 பட்ையின பின பகுதியின 
நடுக்மகமாடடிலிருநது முன பகுதியின 
நடுக்மகமாடு வ்ர பக்க ்டிப்பு வரி்ய 
குறிக்கவும்.

●	 பட்ையின பின பகுதியிலுள்ள 
நடுக்மகமாடடிறகும் பக்க இ்ணப்பு 
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முடிக்கப்படுகி்றது. சில மநரங்களில் 
பபௌகள பகமாணடு அலங்கரிக்கப்படுகி்றது. 
பட்ைகள ஒவபவமாரு பயனபமாடடிறகு 
ஏற்றவமாறு தைனிததுவ்மாக பசயல்படுகி்றது. 
பட்ைகளின வ்க, மநமாக்கம் 
்றறும் அணிபவரின உைல் அ்்ப்பு 
ஆகியவறறிறகு ஏற்றவமாறு ்மாறுபைலமாம். 

9.3 மபௌ  (Bows)
பபௌ எனபது ஆ்ைகளில் பயனபடுததைப்படும் 
ஒரு ஆைம்பர்மான அணிகலனமாகும். 
பதைமாப்பிகளில் கமாணப்படும் இது ஒரு 
சமாதைமாரண டிரிம்மிங் ஆகும். ஆ்ைகளின 
அழகிறகமாகவும், ம்ம்படுததைலுக்கமாகவும் 
பபௌ உபமயமாகப்படுகி்றது. சில மநரங்களில் 
துணி்ய பகமாணடு பபமாததைமானகள 
அ்்க்கப்படுகி்றது. வழக்க்மாக 
சிறுமிகள ்றறும் பபணகள ஆ்ைகளில் 
பயனபடுததைப்படுகி்றது. திரு்ணததிறகு 
பயனபடுததைப்படும் கவுனகள, பதைமாப்பிகள 
்றறும் பமார்டடி உ்ைகளில் (Party Wear) 
பயனபடுததைப்படுகி்றது. பபௌ அணிநது 
பகமாளளும் மபமாது அணிநது பகமாளபவரின 
சி்றப்பமாகக் கமாடடுகி்றது. 

9.3.1 மபௌ ே்ககள்  
பபௌ அதைன பசயமு்்றக்கு ஏற்றவமாறு 
மூனறு வ்கயமாக பிரிக்கப்படுகி்றது. 
அ்வகள 
●	 சமாதைமாரண பபௌ 
●	 சுருக்கமு்ைய பபௌ 
●	 ரிப்பன பபௌ 
9.3.1.1   சோைோரண மபௌ   
சமாதைமாரண பபௌ ஒரு படைமாம்பூச்சி மபமால 
வடிவ்்க்கப்படடுள்ளது. சில மநரங்களில் 
இது ஒரு நீணை ்லர் இதைழ் மபமானறு 
மதைமானறுகி்றது. பபௌவின அகலததிறகு 
ஏற்றவமாறு அ்தை கடைப் பயனபடுததைப்படும் 

●	 பட்ைக்கு மதை்வயமான துணியுைன 
்தையலுக்கமான துணி்யயும் மசர்தது 
எடுக்கவும்.

●	 பட்ையின முடிக்கப்படும் 
அ்ளவிறமகற்றவமாறு கமானவமாஸ 
பட்ை்ய  பவடைவும்.  

●	 கமானவமா்ை  பட்ையின நடுவில் 
்வதது பபமாருததைவும்.

●	 பட்ையின ம்ல் பு்றமும், கீழ் பு்றமும் 
உள்ள ்தையலுக்கமான துணி்ய 
்டிக்கவும். 

●	 பட்ையின சதுர மு்னயில் உள்ள 
்தையலுக்கமான துணி்ய உளபு்றம் 
்டிதது அழுததைவும். 

●	 பட்ையின நல்ல பக்கததின 
ஓரங்களில் ப்ஷின ்தையல் பகமாணடு 
்தைக்கவும். 

பட்டை்ய  
கண்டுபிடித்ைேர் யோர்?

300 ஆணடுகளுக்கு முனபு பட்ைகள 
நமாைமாவமாக பயனபடுததைப்படைது.
நவீன பட்ை முதைனமுதைலமாக 1920-ஆம் 
ஆணடு ஆல்பர்ட துர்ஸைன (Albert Thurston) 
எனபவரமால் கணடுபிடிக்கப்படைது. 

9.2.3 பட்டையின் போடைச் சுருககம்  
ஆ்ைகளில் பட்ை ஒரு முக்கிய பங்கு 
வகிக்கி்றது. இது ஆ்ைகளுைன அணிநது 
பகமாள்ளப்படும். அலங்கமார அணிகலனகள 
ஆகும். சந்தையில் பல்மவறு வ்கயமான 
பட்ைகள உள்ளன. ஒவபவமாரு வ்கயும் 
ஒரு குறிப்பிடை மநமாக்கததிறகமாக 
வடிவ்்க்கப்படடுள்ளது. பல 
வ்கயமான துணிக்்ள பகமாணடு பட்ை 
தையமாரிக்கப்படுகி்றது. ஒவபவமாரு பட்ையும், 
பக்கிள ்றறும் ஐலிடஸ (Eyelets) பகமாணடு 
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●	 இரணைமாக ்டிதது நடுப்பக்கத்தை 
குறிக்கவும். 

லூப மசய்யும் மு்்ற.
●	 வலது லூப்்ப வலது ்கயமாலும், 

இைது லூப்்ப இைது ்கயமாலும் 
எடுதது முனமனமாக்கி வ்்ளவு மபமால் 
சுழறறி கமாடைவும்.

●	 இரணடு லூப்புகளும் ஒமர ்மாதிரியமான 
அ்ளவில் இருக்க மவணடும். 

9.3.1.2   சுருககமுள்்ள மபௌ  
அழகு பினனல் துணிகள (Lace), சிததிர 
மவ்லகள அல்லது சுருக்கங்கள 
பகமாணை பபௌ ஒரு சமாதைமாரண 
ஆ்ைக்கு சி்றநதை அலங்கமார்மாகும். 
துணி ப்ன்்யமானதைமாக இருநது 
அதைறகு ஸதிரததைன்் மதை்வப்படும் 
மபமாது, ஆர்கணடி அல்லது மகனவமாஸ 
பயனபடுததைலமாம். விரும்பியபடி 
வடிவங்க்்ள உருவமாக்கலமாம். 

படைம்  9.16 சுருககமுள்்ள மபௌ 

்ைககும் மு்்ற  
●	 குறுக்கு வச்மாக துணி்ய பவடடி நீள 

வச்மாக ்டிக்க மவணடும். 
●	 சுருக்கம் உருவமாக்கும் மு்்ற 

பினவரு்மாறு 
❍	 துணியின நடுபக்கததில் இரணடு 

அல்லது பல வரிக்ளமாக ஒடடுத 
்தையல் ்தைக்கவும். 

துணியின நீ்ளம் அதிகரிக்கப்படுகி்றது. 
வழக்க்மாக முடிக்கப்படை ஓரங்களின 
அகலத்தை விை பபௌவின நடு பகுதி 
குறுகலமாக கமாணப்படும். பபௌவின 
அகல்மான ஓரப்பகுதி்ய அழகமான 
்டிப்புகளுைன முடிக்க மவணடும். 
இது பபௌவிறகு ஒரு கவர்ச்சிகர்மான 
மதைமாற்றத்தை தைருகி்றது.  

படைம்  9.15 சோைோரன மபௌ

்ைககும் மு்்ற  
●	 குறுக்குவச்மாக துணி்ய பவடடி நீள 

வச்மாக ்டிக்க மவணடும். 
●	 வடிவததிறகு ஏற்றவமாறு 

வடிவ்்க்கவும்.
●	 ம்றபகுதிக்்ள ஒன்றமாக மசர்தது 

மு்னக்்ள ்தைக்கவும். 
●	 நடு பகுதியில் 5 பச.மீ. அ்ளவிறகு 

இ்ைபவளி விடடு ்தைக்கவும். 
●	 ்தையலுக்கமான இைத்தை 0.6 பச.மீ. 

அ்ளவிறகு பவடைவும். ஓரங்களில் 
்தையல் மகமாடு வ்ர கீறறு மபமால் 
பவடைவும் (Slit). ்தைததை மகமாடுக்்ள 
அழகமாக அழுததைவும். 

●	 ்தைக்கப்பைமா்ல் விைப்படை இைம் 
வழியமாக நல்ல பக்கத்தை திருப்பவும். 

●	 ்்்றவமான ்தையல் (Slip Stitch) 
பகமாணடு ்தைக்கமா்ல் விைப்படை 
இைத்தை ்தைக்கவும். 
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9.3.2 மபௌ-ன்  (Bows) போடைச் சுருககம்  
பபௌ  உ்ைகளுக்கு ஒரு கவர்ச்சி்யயும், 
மவறுபடை மதைமாற்றத்தையும் தைருகி்றது. 
ஒரு சமாதைமாரண உ்ை்ய ஒரு பபரிய 
பபௌ பகமாணடு அலங்கரிக்கலமாம். 
குழந்தைகளுக்கு பட்ைகளும், 
பபௌகளும் மிகவும் பிடிக்கும். இது 
ஒவபவமாருவரின வயது, பமாலினம், 
வசிப்பிைததிறகு ஏற்றவமாறு ்மாறுபைலமாம். 
பபமாதுவமாக குழந்தைகளின ஆ்ைகள 
பபௌ பகமாணடு அலங்கரிக்கப்படுகி்றது. பல 
வ்கயமான துணிக்்ள பயனபடுததி பபௌ 
தையமாரிக்கலமாம். இது உ்ைக்கு கவர்ச்சி்ய 
பகமாடுக்கி்றது. 

9.4 ஸமோககிங (Smocking)  
அறிமுகம்  
ஸ்மாக்கிங் ஒரு சிததிர்தையல் நுடப்மாக 
ஆயிரக்கணக்கமான வருைங்களுக்கு 
முன இது பயனபமாடடில் உள்ளது. 
இங்கிலமாநதில் 1700 ஆம் ஆணடு 
இதைன பபயர் உருவமாக்கப்படைது. 
அக்கமாலக்கடைததில் பயனபடுததைப்படை 
நுடபச் சுருக்கம் (gathering) ஆகும். பினபு 
இவவ்க சுருக்கத்தை ‘ஸம்மாக்’ எனறு 
அ்ழததைனர். ஸ்மாக்கிங்்க மவ்ல 
பசயயும் பபமாழுது அணியும் ஆ்ைக்கமாக 
முதைலில் அறிமுகப்படுததைப்படைது. 
ஸ்மாக்கிங் உபமயமாகப்படுவதின 
கமாரண்மாக உ்ைக்கு தைமாரமா்ளத்தை 
பகமாடுக்கி்றது. இதைன மூலம் அணிபவரின 
உைல் ்றறும் ்க அ்சவிறகு 
ஏற்றவமாறு அ்்கி்றது. முந்தைய 
கமாலக்கடைததில் ஸ்மாக் உ்ைக்்ள 
விவசமாய பதைமாழிலமா்ளர்கள, வணிகர்கள, 
ம்யப்பர்கள பயனபடுததினர்.

19 ஆம் நூற்றமாணடில் ஸ்மாக்கிங் 
ஆ்ைகள, ஓவியர்க்ளமால் அணியப்படைது. 
பினனமாளில் பபணக்ளமால் ்மாற்றம் 
பசயயப்படடு, பூ மவ்லப்பமாடுகள 

❍	 நூல் எலமாஸடிக் பகமாணடு 
நடுபக்கததில் சுருக்கங்கள 
அ்்க்கலமாம். 

❍	 துணியின ஓரங்களில் மலஸ 
அல்லது ஏதைமாவது ஒரு டிரிம்மிங் 
இ்ணக்கவும். 

❍	 முடிக்கப்பைமாதை மு்னக்்ள 
அழகமாக ்தைதது முடிக்கவும். 

❍	 மு்னகளில் மதை்வ ஏறபடின 
அலங்கமார கறக்்ள சர்மாக 
மகமார்தது பயனபடுததைலமாம். 

9.3.1.3   ரிபபன் மபௌ   
இவவ்கயமான பபௌ ரிப்பன, கமார்டஸ 
(Cords), மலஸ அல்லது மபப்ரிக் டயுபிங் (Fabric 
Tubing) பகமாணடு உருவமாக்கப்படுகி்றது. 
எளிய அலங்கமாரததிறகமாக உ்ையின 
்கப்பகுதி, பமாக்பகட, மயமாக், கமாலர், 
பெம் ்லன, பநக் ்லன ்றறும் 
இடுப்பு ஓரங்களில் இவவ்க பபௌ 
்வக்கப்படுகி்றது. இ்தை எளிய மு்்றயில் 
அழகமான மு்்றயில் தையமாரிக்கலமாம். 

படைம்  9.17 ரிபபன் மபௌ 

்ைககும் மு்்ற  
●	 மதை்வயமான அ்ளவில் ரிப்ப்ன 

பவடைவும். 
●	 இரணடு லூப்கள வடிவ்்க்கவும். 
●	 ரிப்பனின ஓரங்கள ஒமர அ்ளவமாக 

இருக்கும்படி சரி பசயயவும். 
●	 இைது லூப்்ப வலது லூப் ம்ல் 

ப்துவமாக இழுக்கவும். 
●	 ்்்றவமான ்தையல் பகமாணடு பூர்ததி 

பசயயவும். 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 09.indd   166 01/12/2022   2:58:31 PM



167பாடம் 09 பாணி உபகரணஙகள் மற்றும் அலஙகாரஙகள் - பட்டகள், முடிச்சுகள், ஸமாக்கிங

●	 சிறு சிறு குழமாயகள ஒமர 
இ்ைமவ்்ளயில் அடுக்கப்படடு 
்தைக்கப்படுகின்றன.

படைம்  9.18 துணியின் நமல் இடைபபடடை குறியீடு 

●	 ்தைக்கப்படும் நூல்கள ‘திரட ்கடு’ 
எனறு அ்ழக்கப்படுகின்றன. 

●	 ஸ்மாக்கிங் முடிநதைதும் நூல்கள 
அகற்றப்படுகின்றன. 

●	 திரடடு ்கடுகள சில மநரங்களில் 
ம்லும் கீழும் அகற்றப்பைமா்மல 
விைப்படுகின்றன.

படைம்  9.19 துணி குழோய்

துணிகளின் ே்ககள்  
படடு, லினன, பருததி, கிங்கமாம் (Gingham) 
்றறும் மகமாடு மபமாைப்படை துணிவ்ககள  
ஸ்மாக்கிங் பசயய பயனபடுததைப்படுகின்றது. 
கன்மான துணிகம்ள அதிகம் 
உபமயமாகிக்கப்படுகி்றது. 

ஸ்மாக்கிங் அல்லது ்தையல் 
மவ்லப்பமாடுகள நமாடடுக்கு நமாடு 
மவறுபடுகின்றன. ஆங்கில ஸ்மாக்கிங், 

்றறும் அலங்கமார மவ்லப்பமாடுகள 
பசயயப்படடு அணியப்படைது. பினபு 
பி்றநதை குழந்தைகளுக்கமான ஆ்ைகள, 
பபணகளின படடு உள்ளமா்ைகள, ம்லும் 
நணபகல் ஆ்ைகள கூை ஸ்மாக்கிங் 
்வதது ்தைக்கப்படை்வக்ளமாக 
இருநதைன. பபணகளுக்கமான ்மாதை 
இதைழ்களில் ஆ்ைகளில் ஸ்மாக்கிங் 
மவ்லப்பமாடுக்்ள பசயயும் மு்்றகள 
பகமாடுக்கப்படடுள்ளது. தைறமபமா்தைய கமால 
கடைங்களில் ஸ்மாக்கிங் எனபது ஒரு 
நவநமாகரிக வமார்த்தையமாக ்மாறிவிடைது. 

9.4.1 ஸமோககிஙகின் ே்ககள்  
பதைமாழிலமா்ளர் புரடசிக்கு பினபு ஸ்மாக்கிங்கில் 
பல ் மாற்றங்கள ஏறபடடு விடைது. ஸ்மாக்கிங் 
பல வ்கயமாக உள்ளது. உலகம் 
முழுவதும் பல விதை்மாக ஸ்மாக்கிங் ் தையல் 
வ்ககள க்ைபிடிக்கப்படுகின்றன. 
இததைமாலியர்கள ஆ்ைகளின பினபக்கம் 
“ஷிர்ரிங்” (Shirring) மவ்லப்பமாடுகள 
மூலம் ஸ்மாக்கிங் ்தைய்ல 
உருவமாக்குகின்றனர். ரு்மானியர்கள 
நமாணல் மபமான்ற குழமாயக்்ளக் பகமாணடு 
சிததிர மவ்லப்பமாடுக்்ள ஆ்ைகளின 
ம்ல் உருவமாக்குகின்றனர். ஆ்ைகளில் 
ஸ்மாக்கிங் பசயயப்படை இைங்களில் 
நூல்கள பகமாணடு நமாடடுபு்ற பமாணியிலமான 
வடிவங்கள வரு்மாறு ்தையல் 
மவ்லப்பமாடுகள பசயகின்றனர். இவவமாறு 
ஆ்ைகளின ம்ல் ்டிப்புகள வரும் படி 
்தைதது இ்ழகள பகமாணடு அலங்கமார 
ம்றபு்ற ்தையல் மவ்லப்பமாடுக்்ள 
பசயகின்றனர். ்டிதது ்தைக்கப்படும் 
ஸ்மாக்கிங்கள இரணடு வ்கப்படும். 
●	 புளளிகள அச்சிைப்படமைமா, துணிகளில் 

ம்ல் புளளிகள பதைரியும் படி அழுததைப்படடு 
வடிவங்கள உருவமாக்கப்படும்.

●	 பினபு அப்புளளிகள இ்ணக்கப்படடு 
ஸ்மாக்கிங் உருவமாக்கப்படும். 
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9.4.1.1   ஆஙகில ஸமோககிங
ஆங்கிமலயர்களின ஸ்மாக்கிங் இரணடு 
வ்கப்படும். அ்வ வ்ரபை ஸ்மாக்கிங் 
்றறும் ஓவிய ஸ்மாக்கிங்.

ே்ரபடை ஸமோககிங  
இநதை வ்க ஸ்மாக்கிங்கின இரணடு வ்க 
்தையல்கம்ள உபமயமாகிக்கப்படுகின்றது. 1. 
மகபிள ்தையல், 2. டிரணடில் ்தையல்.

மிக சமாதைரண்மான ஓரததில் 
மபமாைப்படும் ்தையல்களுக்கு மகபிள 
்தையல்கம்ள உபமயமாகிக்கப்படுகின்றன. 
●	 ஓவிய ஸமோககிங   

படைம் 9.21 ே்ரபடை ஸமோககிங

100% கமாடைன துணிகம்ள 
ஓவிய ஸ்மாக்கிங் வ்ககளுக்கு 
உபமயமாகப்படுததைப்படுகின்றது. துணி 
்டிப்புகள, இறுக்க்மாக கடைப்படுகின்றது. 
துணி ்டிப்புகளின ம்ல் ்தையல்கள 
மபமாைப்படுகின்றது. அடியில் இருக்கும் 
துணி பதைரியமாதை படி ம்ல் மவ்லப்பமாடுகள 
பசயயப்படுகின்றது. அவறறில் மபமாைப்படும் 
ஓவியங்கள, பூக்கள, ப்ற்வகள, 
விலங்குகள ்றறும் ஓவிய கமாடசிகள 
வ்ரயப்படுகின்றன. 

படைம் 9.22 ே்ரபடை ஸமோககிங

அப்ரிக்கன ஸ்மாக்கிங் ்றறும் கனைமா 
ஸ்மாக்கிங் எனறு ஸ்மாக்கிங் மூனறு 
வ்கப்படும். 

அவுட ்லன 
்தையல் (Outline 
stitch)

மகபிள ்தையல் 
(Cable stitch)

டி ரணடில் 
்தையல்  (Trellis 
stitch)

்ை்ணட 
்தையல்  
(Diamond stitch)

ஃபபதைர் ்தையல்  
(Feather stitch)

ெனி மகமாம்ப் 
்தையல் (Honey 
comb stitch)

மவவ ்தையல்  
(Wave stitch)

படைம்  9.20 ஸமோககிங ்ையல் 
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●	 மோக ஸமோககிங  
இநதை வ்க ஸ்மாக்கிங்கின துணிகள 
்டிப்புகள வரும் படி ்தையல் 
பசயயப்படுகின்றன. இவமவ்லப்பமாடடிறகு 
சமாதைமாரண பநசவு ்றறும் அச்சிடை 
துணிக்்ள பயனபடுததைலமாம்.  இவறறில் 
சிறு அ்ளவு நீடடிப்பு ஏறபடும். இவவ்க 
்தையலில் ெனிமகமாம் வ்க ்தையல்கள 
்டடும் உபமயமாகிக்கப்படுகின்றன.

படைம்  9.24 கவுண்டைர் நசஞ் ஸமோககிங

●	 ந�ர் ஸமோககிங  
கிரிடு, வ்க துணிகள இவவ்க 
ஸ்மாக்கிங்கள மபமாைப்படுகின்றன. 
இவவ்க துணிகளுக்கு சிறு ்தையல்கள 
மபமாடடு முடிக்கப்படுகின்றன. முடிநதை 
பின மீதைமுள்ள நூல்க்்ள பவடடி விை 
மவணடும். 

படைம்  9.25 ந�ர் ஸமோககிங

9.4.1.3    கனடியன் ஸமோககிங  
கனடியன ஸ்மாக்கிங்்க வை அப்ரிக்க 
ஸ்மாக்கிங் எனறும் அ்ழக்கின்றனர். 
ஆ்ையின முனபகுதியில் ம்றபரப்பு 
தைன்் வரும்படி மவ்லப்பமாடுகள 

9.4.1.2   அமமரிககன் ஸமோககிங  
இநதை வ்க ஸ்மாக்கிங் அரிமசமானமாவில் 
ஒரு இ்ளம்பபணணமான ஆணி மெமாலி 
எனபவரமால் கணடிபிடிக்கப்படைது. இது 
5/8” இருக்கும் சிங்கமாம், மகமாடுமபமாைப்படை 
அல்லது கிரிடுகள (கடைம்) இருக்கும் 
துணியில் பசயயப்படைது. அதைனமீது 
சதுரம், ெனிமகமாம்ப் அல்லது 
மவனடீமக (Vandyke) வ்க ்தையல்கள 
மபமாைப்படுகின்றன. இநதை மவ்லப்பமாட்ை 
முடிததைவுைன துணிகள ஒரு 
திைததைன்்்ய அ்ைகின்றன. இதைறகு 
்டிப்புகள பயனபடுததுவது இல்்ல. 
பபரும்பமாலும் வ்ளரி்ளம் பருவததினரின 
ஆ்ைகள மீது மபமாைப்படுகின்றது. 

இவவ்க ்தையல்கள மூனறு 
வ்கயமாக பிரிக்கப்படுகின்றது.

1. கவுணைர் மசஞ் ஸ்மாக்கிங் 
2. ்மாக் ஸ்மாக்கிங்
3. மநர் ஸ்மாக்கிங்

●	 கவுண்டைர் நசஞ் ஸமோககிங  
இவவ்கயமான ்தையல் 
மவ்லப்பமாடுகளுக்கு கிரிடு (கடைம் 
மபமாடை துணி) வ்க துணிகள 
உபமயமாகிக்கபடுகின்றன. ம்லும் மகமாடு 
மபமாைப்படை அல்லது கடைம் மபமாைப்படை 
துணிகள உபமயமாகிக்கப்படுகின்றன. 
இநதை வ்க ்தையல்கள துணிக்்ள 
நீடடிக்க பசயய முடியமாதை படி இருக்கின்றது. 
இதைறகு இயல்பமான அ்ள்வவிை மூனறு 
்ைங்கு துணிகள மதை்வப்படுகின்றது.

படைம்  9.23 கவுண்டைர் நசஞ் ஸமோககிங
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●	 ்தையல்கள ஒமர ்மாதிரியமாக இருக்க 
மவணடும். 

●	 துணியின பினனமால் மபமாைப்படும் 
்தையல் முனபு்றம் பதைரியமாதை படி இருக்க 
மவணடும். 

கனடியன் ஸமோககிங ே்ககள்  
●	 லோடடிக  (Lattice) ஸமோககிங   
இது துணியின ம்றபரப்பில் பசயயப்படும்  
அழகிய  மவ்லப்பமாடு. இதைன மீது அழகிய 
பூ மவ்லப்பமாடுகள பசயயப்படுகின்றன. 
துணியின பினபு்றம் கடைங்கள வ்ரநது 
பசயயப்படுகின்றன. 

படைம்  9.26 ந�ரடி ஸமோககிங 

●	 துணி ஸமோககிங  
இவவ்க மவ்லப்பமாடுகள துணியின 
ம்றபகுதியில் வடிவங்கள வரும் படி 
அ்்க்கப்படுகின்றன. சதுரங்கள 
வ்ரயப்படடு ஸ்மாக்கிங் ்தையல்கள  
்தைக்கப்படுகி்றது. இதைறகு இயல்பமான 
அ்ள்வ மபமால் ம்லும் மூனறு ்ைங்கு 
துணி மதை்வப்படுகின்றது. இநதை 
மவ்லப்பமாடு நல்ல நீடடிப்்ப தைரும். 

படைம்  9.27 துணி ஸமோககிங 

பசயயப்படுகின்றது. கனடியன 
ஸ்மாக்கிங்கிறகு ்டிப்பு மவ்லப்பமாடுகள 
மதை்வ இல்்ல. துணியின 
பினபு்றம் மகமாடுகள ்றறும் கடைங்கள 
வ்ரயபடுகின்றன. அ்வகள 
இணக்கப்படுவதைன மூலம் ஆ்ையின 
முன பகுதியில் ஸ்மாக்கிங் தைன்் 
பகமாணடு வரப்படுகின்றது. இவவ்க 
துணிகள அழுததைம் பசயயப்படுவது 
இல்்ல. அவவமாறு அழுததைம் பசயதைமால், 
துணி தைட்ையமாகி ஸ்மாக்கிங் அழ்கக் 
பகடுததுவிடும்.   
●	 துணிகள கி்ரன ்லனில் 

பவடைப்படுகின்றன.
●	 கிரமாஸ கி்ரனுக்கு இ்ணயமாக 

இருக்கும்படி ்டிப்பு நூல்கள 
்வக்கப்படுகின்றன.

●	 ஊசிகள அல்லது ்டிப்பு பசயவதைறகு 
பயனபடுததும் ்தையல் இயநதிரங்கள 
இததுணி்ய பமாழமாக்குவதில்்ல. 

●	 அவறறில், ்டிப்புகம்ளமா, 
எம்பிய ம்றபரப்பு அல்லது 
பவடடுகம்ளமா இல்லமா்ல் பமார்ததுக் 
பகமாள்ளப்படுகின்றன. 

●	 தைறகமாலிக்மாக பசயயப்பை குறியீடுகள 
நீக்கப்படுகின்றன.

●	 ஸ்மாக்கிங் ்தைக்கப்பை மவணடிய 
துணியின ்்யததில் ்வதது 
்தைக்கப்படுகின்றது. 

●	 ்தையல் முடிநது அடுததை ்தையல் 
ஆரம்பிக்கும் இைததில் பதைரியமாதை 
வணணம் ம்றபு்ற ்தையல் 
அ்்நதிருக்க மவணடும்.

●	 ்தையல்கள ்டிப்புகளின ம்ல் ்டடும் 
வரு்மாறு இருக்கும்.  

●	 ்தையல்கள மிக இறுக்க்மாகவும் ் றறும் 
பதைமாயவமாகவும் இல்லமா்ல் இருக்க 
மவணடும். 

●	 ்தையல்களின ஆழம் சரியமாக இருக்க 
மவணடும். 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 09.indd   170 01/12/2022   2:58:34 PM



171பாடம் 09 பாணி உபகரணஙகள் மற்றும் அலஙகாரஙகள் - பட்டகள், முடிச்சுகள், ஸமாக்கிங

9.5  போரம்பரிய சித்திர நே்லபபோடு 
(Traditional Embroidery)

எம்பிரமாயைரி எனபது பல வ்கயமான 
பயனபமாடடு அலங்கமார வடிவ்்ப்புகளில் 
ஒன்றமானதைமாகும். இவவ்கயமான 
மவ்லப்பமாடுகளுக்கு நல்லபதைமாரு 
மவ்லப்பமாடுகளும், மநரமும் ்றறும் 
க்ல நயமும் அவசிய்மானதைமாகும். 
எம்பிரமாயைரி ்கயமாலும், இயநதிரததைமாலும் 
உருவமாக்கலமாம். பமாரம்பரிய எம்பிரமாயைரி 
எனபது இைததிறகு இைமும், ்மாநிலததிறகு 
ஏற்றவமாறும் ்மாறுபடும் ்றறும் 
அ்வக்்ளப் பறறிய வி்ளக்கங்கள 
பினவரு்மாறு 

9.5.1 சிககன்கோரி  
எம்பிரோய்டைரி  
(Chikankari Embroidery)  

ேடடைோரம் (Region)  
சிக்கன கமாரி எனபது 
உததிரபிரமதைசததிலுள்ள லக்மனமாவில் 
பினபற்றப்படும் பவள்்ள நி்ற எம்பிரமாயைரி 
ஆகும். ்னனர் ஜெமானகிரின 
்்னவி நூர்ஜெமான எம்பிரமாயைரி 
பசயதை பதைமாப்பியி்ன தைன கணவருக்கு 
பரிசளிததைதைமாக நம்பப்படுகி்றது. ஆ்கயமால் 
இநதை பவள்்ள நி்றத துணியில் 
பவள்்ள நி்ற மவ்லப்பமாடு எனபது 
மிகவும் பழக்கப்படை எம்பிரமாயைரியமாக 
உருவமாகியது. 

நுணுககமு்்ற  
இவவ்கயமான எம்பிரமாயைரி 
முறுக்கப் பைமாதை பவள்்ள நி்ற பஞ்சு 
்றறும் படடு நூலி்ழக் பகமாணடு 
பவள்்ள நி்ற கமாடைன துணியில் 
பசயயப்படுவதைமாகும். மூனறு வ்கயமான 
்தையல்கள இநதை எம்பிரமாயைரில் 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. 

●	 ரிேர்ஸ ஸமோககிங   
இவவ்க ஸ்மாக்கிங்கள இரணடு 
பக்கமும் ஒமர ்மாதிரியமான வடிவ்்ப்்ப 
தைருகின்றன. இரணடு பக்கமும் 
உபமயமாகிக்கும் வணணம் உள்ளன. 
இரணடு பக்கமும் ்தையலுக்கு 
உபமயமாகப்படும் நூல் பதைரியமாதை வணணம் 
்தைக்கப்படுகின்றது. 

படைம்   9.28 ரிேர்ஸ ஸமோககிங 

ஸமோககிங போடைச் சுருககம்  
துணியின மீது அழகமான அ்ல அ்லயமான 
வடிவம் கி்ைக்கும் படி பசயயப்படுப்வமய 
ஸ்மாக்கிங் மவ்லப்பமாடு ஆகும். 
இவவ்க மவ்லப்பமாடு பல வ்கப்படும். 
ஒவபவமாரு பிரமாநதியததிறகும் ஸ்மாக்கிங் 
மவ்லப்பமாடுகள ்மாறுபடும்.  ஸ்மாக்கிங் 
ஆங்கில ஸ்மாக்கிங், அப்ரிக்கன 
ஸ்மாக்கிங் ்றறும் கனடியன ஸ்மாக்கிங் 
என மூனறு வ்கப்படும். ஸ்மாக்கிங் 
பபணகள ்றறும் குழந்தைகளின 
ஆ்ைகளில் இயல்பமாக பசயயப்படுகின்றன. 
ம்லும் வீடடு உபமயமாகப் பபமாருடக்ளமான 
ப்த்தை உ்்ற, தை்லய்ண உ்்ற, 
ம்்சயில் மபமாைப்படும் ப்த்தைகளுக்கும் 
பசயயப்படுகின்றன. இநநமாளில் ஸ்மாக்கிங் 
நமாகரிக வியமாபமார வர்ததைகததில் பபரும் 
இைத்தை பிடிததுள்ளது.   
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பமாலியஸைர் மபமான்ற பலவ்கயமான 
துணிகளில் இநதை எம்பிரமாயைரி 
பசயயப்படுகின்றது. ஆனமால் பமாரம்பரிய 
மவ்லப்பமாடடில் பவள்்ள நி்ற 
மவ்லப்பமாடு மிகவும் பபமாதுவமானதைமாகும். 
இன்்றய கமாலகடைததில் சிக்கனகமாரி 
பலவ்கயமான நி்றங்களிலும், 
ப்ல்லிய ்றறும் அைர்நதை நி்றங்களும் 
பயனபடுததைப்படுகின்றன. 

படைம்  9.29 சிககன் கோரி எம்பிரோய்டைரி

9.5.2 சம்போரூமோல் எம்பிரோய்டைரி 
(Chambarumal Embroidery)

ேடடைோரம் (Region)  
சம்பமாரூ்மால், ஹி்மாசல 
பிரமதைசததிலிருநது உருவமானதைமாகும். 
இது 15-ஆம் நூற்றமாணடிலிருநது 
பயனபமாடடிலிருப்பதைமாகும்.  

இவவ்கயமான எம்பிரமாயைரி 
ஹி்மாசல பிரமதைசததில் பதைனபசமாட, சம்பமா 
்றறும் பதைமா்லதூர கிரமா்ங்களில் 
பயனபடுததைப்படுவதைமாக புததை ்தைக் 
கமாவியங்களிலும் (ஜமாதைகமா க்தைகளிலும்) 
குறிப்பிைப்படடுள்ளது. 

●	 கமாம்புத ்தையல்க்ளமால் தைட்ையமான 
்தையல்கள ்தைக்கப்படுகின்றது. 

●	 பெரிங்மபமான ்தையல்கள, 
புல்லியன ்றறும் ஃபிபரஞ்சு 
முடிச்சுகள ஆகிய்வ உயர்ததிக் 
கமாணபிக்கக்கூடிய மவ்லப்பமாடடிறகு 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. 

●	 ஜமாலி ்றறும் நூலி்ழ்ய இழுததுத 
்தைக்கும் மவ்லப்பமாடு. 

ேடிேம் (Motifs)  
பூக்கள, இ்லகள, பகமாடிகள ்றறும் 
பகமாடிப்பூக்கள, ்மாங்கமாய, பமாதைமாம், ்யில், 
கிளி ஆகிய இயற்க வழி வடிவங்கள 
இவவ்கயமான எம்பிரமாயைரிக்கு 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. 

நே்லபபோடடின் போணி (Style of Embroidery) 
சிக்கனகமாரி எம்பிரமாயைரியிலுள்ள 
ஒரு பமாரம்பரிய பமாணி நிழல் 
மவ்லப்பமாைமாகும். இவவ்கயமான 
நிழல் அ்்ப்்ப உருவமாக்குவதைறகு 
பெரிங்மபமான ்தையல் துணியின 
அடிப்பகுதியில் ்தைக்கப்படுகின்றது. 
இவமவ்லப்பமாைமானது துணியின 
ம்ல்பகுதியில் ஒரு ப்ல்லிய நி்றததில் 
நிழலமாக உருவமாக்கப்படுகி்றது. ம்லும் 
துணியின ம்ல்பகுதியில் வடிவததிறகமான 
வடிவ்்ப்பு பகமாடுக்கப்படுகி்றது. 
இவமவ்லப்பமாடு துணியின 
ம்ல்பகுதியில் ் தைக்கப்படும் பபமாழுது ைபுள 
மபக் ்தையல் பயனபடுததைப்படுகின்றது. 

பயன்போடு  
இநதை எம்பிரமாயைரி பமாரம்பரிய்மாக 
ஆணகளின குர்தைமா, மபணடி, மசமாகமா 
ஆகிய மகமா்ைக்கமால உ்ைகளில் 
்தைக்கப்படுகின்றது. இக்கமாலக்கடைததில் 
இநதை எம்பிரமாயைரியமானது ஆ்ைகளிலும், 
வீடடிறகு மதை்வயமான பபமாருடகளிலும் 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. ம்லும் க்மரப், 
சிபமான, ஜியமார்பஜட ்றறும் கமாடைன 
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மூலம் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றது. 
ரமாச்ணைலமா, ருக்்ணிகரன ்றறும் 
கலியமாதை்ன ஆகிய்வ மிகவும் புகழ் 
பபற்ற சிததிரங்க்ளமாக கருதைப்படுகின்றது. 
பூச்சிததிரததினமாலமான எம்பிரமாயைரி 
துணியின நமானகு ஓரங்களிலும் 
கமாணப்படுகின்றது. 

பயன்போடு  
பமாரம்பரிய்மாக இவவ்கயமான 
எம்பிரமாயைரி துணி (ரூ்மால்) கைவுளுக்கு 
ப்ைக்கப்படும் பிரசமாதைத்தை சுறறி ் வக்கும் 
துணியமாக பயனபடுததைப்படைது. ம்லும் 
திரு்ண கமாலங்களில் இவவ்கயமான 

சம்பமா எனபது க்லநயமிக்க 
மவ்லப்பமாைமாகும். ஆ்கயமால் 
மரமா்மானியர்கள இதை்ன, ஊசியமாலமான 
சிததிரம் எனறு வர்ணிததுள்ளனர். 
நுணுககமு்்ற  
இவவ்கயமான எம்பிரமாயைரியமானது 
இரணடு வ்கயமான பவளுக்கப்பைமாதை 
பருததி துணியின ம்ல் மபமாைப்படுகி்றது. 
ப்ல்லிய ்ஸலின ்றறும் ்க 
நூறபமாலும் ்கததைறியிலும் தையமாரிக்கப்படும் 
துணி, கரடுமுரைமான கதைர் துணி, 
முறுக்மகற்றப்பைமாதை சிவப்பு, ்ஞ்சள, பச்்ச, 
நீலம், கிரிம்சன ்றறும் பர்ப்பிள நி்ற 
படடு நூல்கள பயனபடுததைப்படுகின்றது. 
இநதை சம்பமா ரூ்மால் எம்பிரமாயைரியில் 
இரட்ை சமாடடின வ்க ்தையலமால் ஒரு 
வடிவத்தை நிரப்பபடுவதைமால் துணியின 
இரணடு பக்கமும் ஒமர ்மாதிரியமான 
உருவத்தை அளிக்கின்றது. இம்்மாதிரியமான 
எம்பிரமாயைரி துணி்ய இரணடு பக்கமும் 
பயனபடுததைலமாம். 

ேடிேம் (Motifs) 
இவவடிவம் கிருஷ்ணரின 
வி்்ளயமாடடி்ன பிரதிபலிப்பதைறகும் 
பகமாரி பூச்சுகளின அடிப்ப்ையமாகக் 
பகமாணைதைமாகும். ம்லும் ஹி்மாசல 
பிரமதைசததில் கமாணப்படும் தைமாவரம் ்றறும் 
விலங்குக்்ளயும் இவவ்கயமான 
எம்பிரமாயைரியில் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றது. 
புலி, ஆடு, ்மான, குதி்ர, ்யில், கிளி, 
பூக்கள, பசடிகள, தைமாவரங்கள, வில்மலமா 
்றறும் ்சப்ரஸ ்ரங்கள ்றறும் சங்கீதை 
உபகரணங்க்ளமான கிதைமார், தைப்லமா, வீ்ண 
்றறும் தைம்புரமா மபமான்ற சிததிரம் இதில் 
அைங்குப்வயமாகும். 

நே்லபபோடடின் போணி (Style of Embroidery)  
இநதை எம்பிரமாயைரி ஒரு சதுர வடிவ துணியில் 
மபமாைப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரின 
வமாழ்க்்க மு்்றச் சிததிரங்கள 
துணியின மீது எம்பிரமாயைரியின படைம்  9.30 சம்போ ரூமோல் எம்பிரோய்டைரி
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நீர் மூழ்கிக் கமாடசிகள. வீடடு உபமயமாகப் 
பபமாருடக்ளமான  கணணமாடிகள. குைம், 
பகமாட்ை பவடடும் கு்றடு, கு்ைகள, இ்சக் 
கருவிகள ்றறும் ்னிதை உருவங்க்ளமாக 
அ்்யும் பதையவ உருவங்கள, குதி்ர 
வீரன, மீனவப் பபணகள ஆகிய்வ 
வடிவங்க்ளமாகப் பயனபடுததைப்படுகின்றது. 
ம்லும், நமாடடுப்பு்ற க்தைகள, 
இதிகமாசங்கள, புரமாணப் பினனணிகள, 
சைங்கு மு்்றகள, நைன்மாடும் ்யில்கள, 
மகமாவில்கள இவமவ்லப்பமாடடிறகமான 
வடிவங்க்ளமாகஅ்்கின்றது. 

இவறறில் தைமா்்ரப்பூவமானது 
மிகவும் முக்கிய்மான வடிவ்மாகும். 
ம்லும் ‘கல்கமா’ எனனும் சி்றப்பமான கூம்பு 
வடிவிலமான ்மாங்கமாய வடிவம் சி்றப்பு 
மிக்கதைமாக அ்்கி்றது. 

நே்லபபோடடின் போணி   
பவவமவறு வ்கயமான கடை வடிவ்்ப்பு 
இவவ்கயமான சிததிர மவ்லப்பமாடடில் 
பினபற்றப்படுகின்றது. எடுததுக்கமாடடு: 
நடுவில் ஓர் பூச்சிததிரம் பின அ்தைச் சுறறிலும் 
வமாழ்க்்க ்ரம் பகமாணடு நமாலமாபக்கமும் 
சுறறிய்்யும் படியமான சிததிரம் அல்லது 
சிததிரங்க்ளமால் வரி்சப்படுததிய 
சடைங்கள அல்லது நடுவில் அ்்க்கப்படை 
சிததிரங்க்ளமாலமான பபரிய சடைம். 
சிறு சிறு சிததிரங்கள துணியின மீது 
பரவியிருக்கு்மாறு அ்்நதிருப்பதைமாகும். 

படைம் 9.31

துணிகள பரிசமாக அளிக்கப்படுவது ஓர் 
பமாரம்பரிய்மாக கருதைப்படைது. தைறமபமா்தைய 
கமாலக்கடைததில், சம்பமா எம்பிரமாயைரி 
படடு, பமாலியஸைர் ்றறும் பைரிகமாடைன 
வ்க துணிகளில் அலங்கரிக்கப்படடு 
பினபு ரவிக்்க, பதைமாப்பி, கமாலணிகள, 
குஷன கவர்க்ளமாக தையமாரிக்கப்படுகின்றது. 
ஹி்மாச்சலபிரமதைசததிலிருநது படடில் 
எம்பிரமாயைரி பசயயப்பை சுவர் அலங்கமாரப் 
பபமாருடகள ஏறறு்தி பசயயப்படுகின்றது.

9.5.3 கோநைோ எம்பிரோய்டைரி (Kantha 
Embroidery)  

ேடடைோரம் (Region)   
கமாநதைமா எனபது ஒரு வ்கயமான 
எம்பிரமாயைரி. ம்றகு வங்கமா்ளததிலிருநது 
உருவமானதைமாகும். பழங்கமாலததில் இநதை 
மவ்லப்பமாடு உபமயமாகப்படுததைப்படை 
ப்ழய துணிக்்ள எம்பிரமாயைரி 
பசயயப்படடு பயனபடுததைப்படைது. 

நுணுகக மு்்ற  
இநதை எம்பிரமாயைரியமானது இரணடிறகும் 
ம்றபடை பவளளி நி்ற பருததி புை்வகளின 
மீது ்தைக்கப்படைதைமாகும். ஒனறின 
ம்ல் ஒன்றமாக அடுக்கப்படை பருததிப் 
புை்வக்்ளச் மசர்தது பவள்்ள நிரல் 
ஒடடுத ்தையலமால் ்தைக்கப்படுவதைமாகும். 
வடிவங்கள  வ்ரயப்படை  பினபு 
பவவமவறு நி்ற எம்பிரமாயைரி நூல்க்ளமால் 
இநதை எம்பிரமாயைரி முடிக்கப்படுகின்றது. 
எம்பிரமாயைரிக்கு மதை்வயமான நூல்கள 
ப்ழய புை்வகளின க்ரயிலிருநது 
உருவி எடுக்கப்படுகின்றது. அடிப்ப்ையில் 
ஒடடுத ் தையலும் அதைனுைன சமாடடின ் றறும் 
சங்கிலித ்தையலும் மபமாைப்படுகின்றது. 

ேடிேம் (Motifs)   
தைமா்்ர, ்லர் சுருளகள, வமாழ்க்்க ்ரம், 
பகமாடிகள, ்ணைலமா, பசு்்யமான இ்ல 
தை்ழ, விலங்கு ் றறும் ப்ற்வ வடிவங்கள, 
சூரிய உதையம், கைல் கனனிகள, கப்பல்கள, 
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இவவ்கயமான எம்பிரமாயைரி துணிகள 
வி்லயுயர்நதை பபமாருடக்்ளயும், 
பரிசுப்பபமாருடக்்ளயும் சுறறிக் கடடுவதைறகு 
பயனபடுகின்றது. ம்லும் கமாநதைமாவிலமான 
துணிகள பணப்்பக்ளமாகவும், புததைக 
உ்்றக்ளமாகவும் பயனபடுகின்றது. 
தைறமபமா்தைய கமாலக்கடைததில் கமாநதைமா 
எம்பிரமாயைரி ஒற்்ற அடுக்கு பவள்்ள 
்றறும் வணணநி்றததுணியில் 
தைறகமால சிததிரங்க்்ளக் பகமாணடு 
பசயயப்படுகின்றது. ஸமைமால்ஸ, துப்படைமா, 
சீ்லகள ்றறும் துணிவ்ககள 
கமாநதைமா எம்பிரமாயைரிமயமாடு தையமார் 
பசயயப்படுகின்றது. 

9.5.4 கதி எம்பிரோய்டைரி  
(Kathi Embroidery)  

ேடடைோரம் (Region)   
கதி எம்பிரமாயைரி, கதி பமாரத, கதிப்பமா 
மபமான்ற சிததிர மவ்லப்பமாடுகள 
குஜரமாத பகுதியிலுள்ள கதி பழங்குடியின 
சமுதைமாயததினரமால் பசயயப்படுகி்றது. 
இவமவ்லப்பமாடடிறகு கருப்பு நி்றத துணி 
பயனபடுததைப்படுகி்றது. இத்தையல் “ஹீர்” 
எனறும் அ்ழக்கப்படுகி்றது. 

நுணுகக மு்்ற  
ஆறு அல்லது எடடு நடசததிர 
வடிவம், முக்மகமாணம் ்றறும் சதுர 
வடிவங்க்்ள ஒன்றன பின ஒன்றமாக 
வரி்சப்படுததி அழகமான வடிவங்க்ளமாக 
உருவமாக்கப்படுகி்றது. இவவடிவங்களில் 
பவளிப்பு்ற மகமாடுகள ஒடடுத்தையலமால் 
்தைக்கப்படடு, இ்ைப்படை பகுதி்ய 
பெரிங்மபமான ்தையல்க்ளமால் 
நிரப்பப்படுகின்றது. கணணமாடிக்்ள 
பபமாததைமான ்தையல்க்்ளக் பகமாணடு 
்தைதது  சதுரம் அல்லது முக்மகமாண 
வடிவங்கள உருவமாக்கப்படுகின்றது.

படைம்  9.31 கோநைோ எம்பிரோய்டைரி

பயன்போடு  
கமாநதைமா மிருதுவமான ப்த்தைகள 
்தைப்பதைறகு பயனபடுததைப்படுகி்றது. 
இம்ப்த்தைகள சி்றப்பு விருநதைமாளிகள 
அ்ர்வதைறகும், படுப்பதைறகும் 
பகமாடுக்கப்படுகி்றது. இ்வ ்ணப்பபண 
்றறும் ் ண்கனுக்கும் வழங்கப்படுகி்றது. 

கோநைோ எம்பிரோய்டைரி க்ல 
எபமபோழுது நைோன்றியது ?

கமாநதைமா எனனும் பழம்பபரும் எம்பிரமாயைரி 
க்ல. இநதியமாவிலுள்ள ம்றகு 
வங்கமா்ளததில் உருவமானதைமாகும். இதைன 
மதைமாற்றம் மவதை கமாலங்களுக்கு முறபடைதைமாகும். 
இ்தைப் பறறிய வி்ளக்கம் கிருஷ்ணரமாஜ் 
கவிரமாயரின 500 வருைததிறகு முறபடை 
்சதைனய சரிததைமிருததைமா புததைகததில் 
குறிப்பிைப்படடுள்ளது.     
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படைம்  9.32 கதி எம்பிரோய்டைரி

9.5.5 கசூதி எம்பிரோய்டைரி  
(Kasuti Embroidery)  

ேடடைோரம் (Region)  
இநதை மவ்லப்பமாடு கர்நமாைகததில் 
பினபற்றப்படுகின்றது. இது 
பபணகளுக்கமான ஓர் உனனதை்மான 
க்லயமாகும். பழங்கமாலததில் 
ஒவபவமாரு ்ணப்பபணணும் கசூதி 
எம்பிரமாயைரியிலமான படடுப்புை்வ 
்வததிருப்பது வழக்க்மாகும். 

நுணுகக மு்்ற  
இவவ்கயமான சிததிர மவ்லப்பமாடு 
்கததைறியினமால் பநயயப்படை அைர்நதை 
நி்றத துணியில் பசயயப்படுகி்றது. 

ேடிேம் (Motifs)  
்னிதை வடிவங்கள, விலங்குகள, 
ப்ற்வகள, இயற்கயமான சூழல்களில் 
அ்்நதிருக்கும்படி இச்சிததிர 
மவ்லபமாடடிறகு வடிவங்கள 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. அைர்நதை 
சிததிரங்கள கணணமாடிகளுைன 
மசர்நது அைர்நதை நீலம், ஆரஞ்சு, கருநீலம், 
ஊதைமா, கருப்பு, கருஞ்சிவப்பு ஆகிய்வ 
பவளிர் ்ஞ்சள ்றறும் பச்்ச நி்றததில் 
அ்்க்கப்படுகின்றது.

நே்லபபோடடின்  போணி (Style ofEmbroidery)  
சிததிரங்க்்ள துணியின மீது பு்ைப்புைன 
இருக்கு்மாறு அ்்க்கப்படுகின்றது. சதுர 
வடிவிலமான வடிவங்கள அ்்க்கப்படடு 
வடிவியல் மு்்ற மவ்லப்பமாைமாக 
உருவமாக்கப்படுகின்றது. பெரிங்மபமான 
்தையலுைன நீ்ளத ்தையல்கள மசர்தது 
மவறுபடை நி்றங்க்்ள அ்்ப்பது கததி 
பரத மவ்லப்பமாடடின சி்றப்பு அம்சம் 
ஆகும். சிறு கணணமாடிகள பகமாணடு 
்தைப்பதினமால் இவமவ்லப்பமாடு மிகவும் 
அழகமாக கமாணபிக்க பயனபடுகி்றது. 
முக்மகமாண வடிவததில் அ்்க்கப்படும் 
்தையல்கள துணியின மநர்வமாக்கிலும், 
குறுக்குவமாக்கிலும் அ்்நது ஒரு சி்றப்பமான 
அம்சத்தை அளிக்கின்றது. ப்ல்லிய ் றறும் 
அைர்நதை ஒமர நி்றததிலமான படடு நூல் 
பபரும்பமாலும் பயனபடுததைப்படுகின்றது. 

பயன்போடு  
கிரமா்ம் ்றறும் நகர்பு்ற கதி பபணகள 
அணியும் பமாரம்பரிய நவரமாததிரி உ்ைகள 
மிகவும் முக்கிய்மான பயனபமாைமாகக் 
கருதைப்படுகின்றது. ஆ்ைக்்ளத 
தைவிர கதிபமாரத எனப்வ சக்லமாஸ, 
மதைமாரணங்கள, ஜவுளியிலமான கதைவுச் 
சடைங்கள, தை்லய்ண உ்்றகள 
்றறும் பமாயகள மபமான்ற வீடடிறகமான 
ஜவுளி அலங்கமாரப்பபமாருடகளில் 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. 
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பயன்போடு  
வழக்க்மாக இவவ்கயமான எம்பிரமாயைரி 
இக்கட புை்வகளிலும், பபணகளின 
ரவிக்்கயிலும் ்றறும் குழந்தைகளின 
பதைமாப்பிகளிலும் மபமாைப்படடிருக்கும். 
தைறபபமாழுது கசூதி மவ்லப்பமாடு வீடடு 
உபமயமாகப் பபமாருளக்ளமான தை்லய்ண 
உ்்ற, ப்த்தை உ்்ற, தி்ரச்சீ்லகள 
்றறும் ்கப்்பகள, ்கமபசிப்்பகள, 
பட்ைகள ஆகியவறறில் பசயயப்படுகி்றது. 

படைம்  9.33 கசூதி எம்பிரோய்டைரி

9.5.6 கோஷ்மீர் (கஷீைோ)  எம்பிரோய்டைரி  
(Kashida Embroidery)  

ேடடைோரம் (Region)  
கஷீதைமா எம்பிரமாயைரி கமாஷ்மீரிலிருநது 
உருவமான மவ்லப்பமாைமாகும். இ்வ 
கமாஷ்மீரி ஆணகளின க்லநய்மாகும். 
இநதை வ்க சிததிர மவ்லப்பமாடடில் 
கமாஷ்மீரின இயற்கயமான சூழ்லக் 
கமாணபிப்பதைமாக அ்்கி்றது. 

சிவப்பு, ஆரஞ்சு, ஊதைமா. பச்்ச, ்ஞ்சள 
்றறும் நீல நி்ற பருததி நூல்கள 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. ப்ழய 
புை்வயின க்ரகளிலிருநது நூல்கள 
உருவப்படடு இவமவ்லப்பமாடடிறகமாக 
உபமயமாகப்படுததைப்படுகின்றது. 

இ வ ம வ ் ல ப் ப மா ட டி ற கு 
பயனபடுததைப்படும் நமானகு வ்கத 
்தையல்கள  

i. கவநதி -இரட்ை ஒடடுத்தையல்கள 
துணியின இரணடு பக்கததிலும் 
ஒமர ்மாதிரியமான வடிவத்தைத 
தைருவதைமாகும்.

ii. முர்கி - ஏற்ற இ்றக்க்மான 
ஒடடுத்தையல் படிப்படிப்பமான 
அ்்ப்்பக் பகமாடுப்பதைமாக அ்்யும்.

iii. நகி - ஒடடுத்தையல் பநசவு மபமான்ற 
அ்்ப்்ப உருவமாக்குவதைமாகும். 

iv. ப்னதி -குறுக்குத்தையல்கள 
ஒரு தைடி்னமான அ்்ப்்பத 
தைருவதைமாகும்.

ேடிேம் (Motifs)  
்தைம், கடடிைக்க்ல, தைமாவரம் ்றறும் 
விலங்குகள, தினசரி உபமயமாகப் 
பபமாருடகள ஆகிய்வ வடிவங்கள 
அ்்ப்பதைறகு ஊக்குவிக்கி்றது. 
எ.கமா: நடசததிர வடிவ சிததிரம், மதைர், 
பதையவங்களுக்கமான பல்லக்கு, து்ளசி 
்மாைம், பதைமாடடில், கமா்்ள, ்மான, யமா்ன, 
்யில், குதி்ர ்றறும் தைமா்்ர. 

நே்லபபோடடின் போணி (Style of Embroidery )  
குறுக்கு, நீள ்றறும் சமாயமகமாடுக்ளமாக 
இநதை எம்பிரமாயைரி பயனபடுததைப்படுகி்றது. 
எநதை ஒரு சிததிரங்களும் துணியின 
மீது வ்ரயப்படுவதில்்ல. அ்னதது 
மவ்லப்பமாடுகளும் துணியிலுள்ள 
நூலி்ன எணணிக்்க்ய ்வதது 
மபமாைப்படுவதைமாகும். 
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பயன்போடு  
கமாஷ்மீர் எம்பிரமாயைரி எனபது 
சமால்்வகளிலும். பிரமான என 
அ்ழக்கப்படும் கமாஷ்மீர் வடைமாரததின 
ஆ்ைகளிலும் பசயயப்படுகி்றது. 
சங்கிலித ்தையலினமால் கம்பளி 
தை்ர விரிப்புகளில் எம்பிரமாயைரி 
பசயயப்படுகி்றது. இதை்ன கப்பமாஸ ்றறும் 
நம்தைமாஸ எனறும் அ்ழக்கப்படுகின்றது. 
இக்கமாலக்கடைததில் கசீதைமா எம்பிரமாயைரி 
வீடடு உபமயமாகப்பபமாருடக்ளமான 
ப்த்தையு்்ற, தை்லய்ண உ்்ற, 
வி்ளக்கு ்்்றப்பு (Lamp Shade), 
்பகள ்றறும் அணிகலங்களிலும் 
பயனபடுததைப்படுகி்றது.

படைம்  9.34 கஷீைோ எம்பிரோய்டைரி

நுணுகக மு்்ற  
கசூதி மவ்லப்பமாடடிறகு பருததி துணி 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. பவள்்ள, நீலம், 
்ஞ்சள, ஊதைமா, சிவப்பு, பச்்ச ் றறும் கருப்பு 
நி்ற கம்பளி ் றறும் படடுத துணிகளும் இதில் 
உபமயமாகப்படுததைப்படுகி்றது. எம்பிரமாயைரி 
பசயவதைறகமான நூல்கள கம்பளி, படடு 
அல்லது பருததிபயன எம்பிரமாயைரி 
பசயயப்படும் பபமாருளகளுக்மகற்றவமாறு 
மதைர்வு பசயயப்படுகி்றது. இவவ்கயமான 
எம்பிரமாயைரிக்கு ஒடடுத்தையல், 
கமாம்புத்தையல், சமாடடின ்தையல் ்றறும் 
சங்கிலித ்தையல்க்ளமால் மபமாைப்படுகி்றது. 

ேடிேம் (Motifs)  
கசூதி எம்பிரமாயைரிக்கு கமாஷ்மீ்ரச் 
சமார்நது இருக்கும் பூ தைமாவரங்கள ்றறும் 
விலங்குகள பிரதைமான வடிவங்க்ளமாக 
இயற்க்ய பவளிப்படுததுகி்றது. 
ப்ற்வகள, பூக்கள, படைமாம்பூச்சிகள, 
ம்பி்ள இ்லகள, பமாதைமாம்கள, பசர்ரிகள, 
திரமாட்சகள ்றறும் ப்்ளம்ஸகள 
முக்கிய்மான வடிவங்க்ளமாகும். மிகவும் 
முக்கிய்மான வடிவ்மாக ் சப்ரஸ கூம்புகள 
கமாஷ்மீரி சமால்்வயில் கமாணப்படுகி்றது. 

நே்லபபோடடின் போணி (Style of Embroidery)  
கசூதியில் மூனறு வ்கயமான 
எம்பிரமாயைரிகள க்ைபிடிக்கப்படுகி்றது. 
அ்வயமாவன 
●	 மசமாஸனி எனனும் நுணுக்க்மான 

எம்பிரமாயைரி ப்்்ள ்தையல், கமாம்புத 
்தையல் ்றறும் ஒடடுத்தையல் 
பகமாணடு ்தைக்கப்படுவதைமாகும். 

●	 ஆரி ்றறும் ஜர்மதைமாஷி வ்கயில் 
அதைறகமான ஊசியமால் சங்கிலித 
்தையலமால் ்தைக்கப்படுவதைமாகும். 

●	 கமாஷ்மீரி கவுச்சிங் எனபது ஜரி்க 
நூ்ல துணியின மீது சீரமாக 
வடிவததின மீது ்வதது ்றப்றமாரு 
நூலினமால் ்தைப்பதைமாகும். 
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ஆகிய்வகள ஃபுல்கமாரி எம்பிரமாயைரியில் 
வடிவங்க்ளமாக பயனபடுததைப்படுகின்றது. 
இவவடிவங்கள யமாவும் வடிவியல் 
சமார்நதைதைமாகவும், நமாகரீக வடிவங்க்ளமாகவும் 
இருக்கின்றது. இவவ்கயமான 
மவ்லப்பமாடடில் ஒரு வடிவம் 
நிரப்பப்படடும் அல்லது நிரப்பப்பைமா்லும் 
கமாணப்படுகின்றது. இவறறில் ‘நமாைர் 
புடடி’ என்ற வடிவம் பகடுதைல்களிலிருநது 
விலகியிருப்பதைறகமாக பயனபடுததுவதைமாக 
கருதைப்படுகி்றது.   

நே்லபபோடடின் போணி (Style of Embroidery)  
பமாக் ்றறும் ஃபுல்கமாரி எனபது இரணடு 
விதை்மான எம்பிரமாயைரி வ்கயமாகும். 
“பமாக்” எனபது விமசஷ கமாலங்களில் 
பயனபடுததைப்படுவதைமாகவும் ஃபுல்கமாரி 
எனபது தினசரி மதை்வக்கமாக 
பயனபடும்படியமாகவும் இருக்கின்றது.

பயன்போடு  
ஃபுல்கமாரி திரு்ண உ்ைகளில் 
ஒரு அங்க்மாக வி்ளங்குகி்றது. இ்வ 
்ணப்பபணகளுக்கமான சமால்்வ ்றறும் 
முக்கமாடு இைப்படும் துணிக்ளமாக விமசஷ 
கமாலங்களில் பயனபடுகி்றது. விமசஷ 
கமாலங்களில் கு்ை மபமான்ற அ்்ப்புகள 
இநதை வ்கயமான சி்றப்பு ஃபுல்கமாரி 
எம்பிரமாயைரியுைன பயனபடுததைப்படுகி்றது. 
தைறமபமா்தைய கமாலததில் ஃபுல்கமாரி 
ப்த்தை உ்்றகள, ம்லமா்ைகள, 
ம்ல்மகமாடடுகள ்றறும் பமாவமா்ைகளில் 
பயனபடுததைப்படுகி்றது. 

9.5.7 ஃபுல்கோரி  
ேடடைோரம் (Region)  
ஃபுல்கமாரி எம்பிரமாயைரி பஞ்சமாபிலிருநது 
உருவமான மவ்லப்பமாைமாகும். 15 
ஆம் நூற்றமாணடில் குருநமானக் 
மதைவின சமகமாதைரி பிபிநமானக்கினமால் 
பசயயப்படைதைமாக ஃபுல்கமாரி எம்பிரமாயைரி 
கருதைப்படுகி்றது. பபரும்பமாலும் பஞ்சமாபிய 
பபணக்ளமால் இநதை வ்க எம்பிரமாயைரி 
பயிறசி பசயயப்படுகி்றது. இதைனமால் 
பபணகளின பி்றப்பிலிருநது இ்றப்பு 
வ்ரயிலும் ஒரு முக்கியததுவத்தை 
அளிக்கின்றது ஃபுல்கமாரி எம்பிரமாயைரி.

நுணுகக மு்்ற  
்கயினமால் நூல் நூர்தது பநயயப்படை 
கதைர் துணி சிவப்பு, துருபிடிததை 
நி்றம்,  பழுப்பு, நீலம் ்றறும் அைர்நதை 
நி்றங்களில் சமாயம்ற்றப்படடு அது 
அடிப்ப்ைத துணியமாக அ்்கி்றது. 
முறுக்மகற்றப்பைமாதை படடு நூல் 
அல்லது படடு இநதை எம்பிரமாயைரிக்கு 
உபமயமாகப்படுததைப்படுகி்றது. சிவப்பு, 
பச்்ச, தைங்க்ஞ்சள, ஆரஞ்சு, 
நீலம் ஆகிய நி்றங்களில் நூல்கள 
பயனபடுததைப்படுகி்றது. அடிப்ப்ைத 
்தையலமாக ஒடடுத ்தையல் துணியின 
பினபு்றததிலிருநது மபமாைப்படுகி்றது. 
பநசவு தி்ச்யப் பினபறறி மபமாைப்படும் 
இக்்கத்தையல்கள ஒரு அழகமான 
மதைமாற்றத்தையளிக்கும். வடிவங்களின 
ஓரங்களுக்கும், க்ரகளுக்கும், 
கமாம்புத்தையல், சங்கிலித்தையல் 
்றறும் பெரிங் மபமான ்தையல்கள 
பயனபடுததைப்படுகி்றது. 

ேடிேம் (Motifs)  
நம்மு்ைய ந்ைமு்்ற வமாழ்க்்கயில் 
கமாணப்படும் கததி, பூக்கள, கமாயகறிகள, 
ப்ற்வகள ்றறும் விலங்குகள 
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ஏறபடுததுவதைமாகும். ம்லும் பல நி்றததிலமான 
கயிறுக்்ளயும் பயனபடுததி அலங்கமார்மாக 
துணியில் பயனபடுததைப்படுகி்றது. கவுச்சிங் 
்தையல்கள ்றறும் ஜர்மதைமாஷிகளும் 
மபமாைப்படுகின்றது. கயிறுக்்ள ்தைக்கும் 
பபமாழுது அதைறகி்ணயமான நி்றததில் 
நூல்க்்ள பயனபடுததி பவளியில் 
பதைரியமாதைவமாறு இ்ணக்கப்படுகின்றது. 
மைமாரி்ய சமிக்கி  ்றறும் பமாசிகளுைன 
மசர்தது ்தைப்பதைமால் ஒரு விததியமாச்மான 
அ்்ப்்பத தைருகின்றது. 

படைம்  9.36 நடைோரி நே்லபபோடு 

பயன்போடு  
பலெனங்கமா, சல்வமார் கமீஸ, குர்ததி, 
்கப்்பகள, பர்ஸ, கமாலணிகள, 
சமால்்வகள, பதைமாப்பிகள ்றறும் 
ரவிக்்ககள ஆகியவறறில் மைமாரி 
மவ்லப்பமாடு கமாணப்படுகின்றது. 
க்லநயததுைன அ்்க்கப்படும் இநதைக் 
க்ல ஆ்ைகளுக்கு ஒரு உயர்நதை 
அ்்ப்்பத தைருகின்றது. 

9.5.9 நகோடடைோ நே்லபபோடு  
ேடடைோரம் (Region)  
ப்மாகலமாயர்களின தைனிப்படை பயனபமாைமாக 
அ்்வது மகமாடைமா மவ்லப்பமாைமாகும். 
பஜயபூர், பிக்கமானீர், அஜ்மீர், உதையபூர் 

படைம்  9.35 ஃபுல்கோரி  எம்பிரோய்டைரி

9.5.8 நடைோரி நே்லபபோடு  
ேடடைோரம் (Region)
மைமாரி எம்பிரமாயைரி எனபது ஒரு கயிறு 
அல்லது கன்மான கயி்்றக் குறிப்பதைமாகும். 
இது குமரமா ம்க்னன நூற்றமாண்ைச் 
சமார்நதைதைமாகும். 

நுணுகக மு்்ற  
இது பூக்களின இதைழ்க்்ளயும், 
இ்லக்்ளயும் நிரப்புவதைறகு 
பயனபடுததைப்படும் பவளிப்பமாைமாகும். அப்ளிக் 
துணடுக்்ள சங்கிலித ் தையல் பகமாணடும், 
மைமாரி மவ்லப்பமாடுைனும் இ்ணதது 
ஓர் பனமுக (dimensional) வடிவம் 
ஏறபடுததைப்படுகின்றது. குஞ்சங்க்ளமாகவும், 
சுருக்கப்படை க்ரக்ளமாகவும் மிக அழகமாக 
பயனபடுததைப்படுகி்றது. 

ேடிேம் (Motifs)  
மைமாரி மவ்லப்பமாைமானது விரிநது 
கமாணப்படும் பூக்க்ளமாகவும், இரட்ைக் 
க்ரக்ளமாகவும் மிக மநர்ததியமாக 
அ்்க்கப்படுகி்றது. மைமாரியமானது மிகவும் 
அழகமான மலஸக்ளமாக பவளளி, ப்டைமாலிக் 
்றறும் தைங்கக் மகமாடுக்ளமாகவும் கி்ைக்கப் 
பபறுகின்றது. 

நே்லபபோடடின் போணி (Style of Embroidery)     
இவவ்கயமாக மவ்லப்பமாடு அப்ளிக் 
அ்்ப்ப்தைப் மபமான்றதைமாகும். தைங்கம், 
பவளளியமால் பசயயப்பை கயிறுக்்ளக் 
பகமாணடு துணியின மீது ஒரு அ்்ப்்ப 
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வடிவங்க்ளமாக பவடைப்படடு புடை, 
புடடீஸக்ளமாக பயனபடுததைப்படுகின்றது. 
ம்லும் மகமாடைமா ரிப்பனகள பூச்சடடிக்்ளப் 
மபமானறும் (கம்லமா), மகரி (்மாங்கமாய) ் றறும் 
சம்பக் பூக்கள மபமாலவும் துணிகளுைன 
மசர்தது சங்கிலித ்தையலமாலும், 
பெம்மிங்கமாலும் ்தைக்கப்படுகின்றது. 

நே்லபபோடடின் போணி (Style of Embroidery)  
பமாதலமா எனபது 100 கிரமாம் 
பவளளியுைன 10 கிரமாம் தைங்கம் மசர்தது 
பசயயப்படுவதைமாகும். இக்கல்வ 
ப்ல்லிய தைகடுக்ளமாக பசயயப்படடு 
ரிப்பனக்ளமாக பவடைப்படுகின்றது. 
இன்்றய கமாலகடைததில் இயற்கயமான 
நூல்கள அல்லமா்ல் பசயற்கயமான 
நூல்கள பயனபடுததைப்படுகின்றது. 
தைறமபமா்தைய வமாடிக்்கயமா்ளர் (Customer)  
மதை்வக்மகறப சிவப்பு, ஆரஞ்சு, மரமாஸ, 
ப்ஜனட, கருஞ்சிவப்பு ்றறும் ்ஞ்சள நி்ற 
மைமாரிகள பவவமவறு நி்றச் சமாயல்களில் 
கி்ைக்கப் பபறுகின்றது. 

பயன்போடு  
புை்வ, துப்படைமா, கமாங்கிரமா, 
பலெனங்கமா மசமாளி, குர்தைமா, ப்த்தை 
விரிப்புகள, தை்லய்ண உ்்றகள, 
கி்ளடசஸ (சிறிய ்கப்்ப), பூடஸகள, 
கம்பளிகள, அமபமால்சரிகள, அனமார்கலி 
சூடடுகள, ்பகள, ஸமைமால்கள ்றறும் 
ஸகமார்ப்புகளில் ஓரங்கள ்தைப்பதைறகு இநதை 
மைமாரி பயனபடுததைப்படுகின்றது. 

்றறும் மகமாடைமா மவ்லக்்ளச் பசயயும் 
பணியமா்ளர்கள உலகம் முழுவதும் 
பபரு்் பபற்றவர்க்ளமாகத திகழ்கி்றமார்கள. 

மகமாடைமா படடி, மவ்ல 
எனபது ஆரிதைமாரி அல்லது ‘ஜர்மதைமாஷி’ 
என்ற்ழக்கப்படுகின்றது. ப்மாகலமாய 
்றறும் ரஜ்புத ்னனர்கள மகமாடைமா படடி 
மவ்லப்பமாடடு்ைய ஆ்ைக்்ளப் 
பயனபடுததியுள்ளனர். 

நுணுகக மு்்ற  
மகமாடைமா மவ்லப்பமாடு எனபது 
தைங்கம் ்றறும் பவளளி ரிப்பனக்ளமால் 
பசயயப்படுகின்றது. கசமாப் அல்லது 
ரிப்ப்ன பபரிய உரு்்ள கட்ைகளுக்கு 
அடியில் ்வதது தைட்ையமான 
வடிவததில் அ்்க்கப்படுகின்றது. இது 
“பமாதலமா” என்ற்ழக்கப்படுகின்றது. 
தைனிததுவ்மான ஆ்ைகளுக்கு, தைமாமிர 
ரிப்பனகள பவளளி ம்ல் பூச்மசமாடு 
பயனபடுகின்றது. மகமாடைமாபடடி ரிப்ப்ன 
கததைரிதது, ்டிதது பின துணியின 
மீது ்வதது ்தைக்கப்படுகி்றது. மைமாரி, 
பமாசிகள, சமிக்கிகள, கறகள ஆகிய்வ 
இவவ்கயமான மைமாரி மவ்லப்பமாடடில் 
பயனபடுததைப்படுகி்றது. ப்ல்லிய சிபமான, 
ஜமார்பஜட, அைர்நதை நி்றததில் சமாயமிைப்படை 
சமாடடின ்றறும் அச்சிைப்படை துணிகளும் 
இநதை மகமாடைமா மவ்லப்பமாடடிறகு 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. ஆங் அல்லது 
ஆரி ஊசி இதைறகமாக பயனபடுததைப்படுகி்றது.

ேடிேம் (Motifs)  
வடிவங்க்ளமாக ப்ற்வகள (்யில், 
கிளி, குயில்), ்னிதை உருவம் (பமாணி 
தைமாணி), விலங்குகள (யமா்ன, குதி்ர) 
ஆகிய்வ இயற்கயிலிருநது 
ம தை ர் ந ம தை டு க் க ப் ப ட ை ் வ க ்ள மா க 
அ்்கி்றது. பபயஸலி, வடிவியல், 
பல்லக்கு, பசக்கர் மபமார்டுகள 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. ம்றகூறிய 
வடிவங்கள யமா்வயும் பவவமவறு 
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சிததிரங்கள ்றறும் கணபவனஷனல் 
வடிவங்க்்ள பபரும்பமாலும் 
பயனபடுததைப்படுகின்றது.

நே்லபபோடடின் போணி (Style of Embroidery)    
நூல் மவ்லப்பமாடு இரணடு வ்கக்ளமாக 
கமாணப்படுகின்றது. அ்வ துணியின 
ம்ல்பு்றததில் பசயயப்படும் எம்பிரமாயைரி 
்றறும் நூல்களின எணணிக்்க்ய 
்வதது பசயயும் எம்பிரமாயைரி. இதில் 
துணியின ம்ல் பரப்பின பசயயப்படும் 
எம்பிரமாயைரி, அலங்கமாரத ்தையலினமால் 
வடிவங்கள உருவமாக்கப்படுகின்றது. 
நூல்க்்ள துணியினுள பகமாணடு 
பசல்லமா்ல், ம்ல் பரப்பில் பரவியிருக்கும் 
வணணம் ்தைக்கப்படுகின்றது. 
நூல்களின எணணிக்்கமயமாடு 
பசயயப்படும் மவ்லப்பமாடடில் நூல்க்்ள 
எணணி அதைன பின ஊசி்ய துணியில் 
நு்ழதது பசயயப்படுவதைமாகும்.

பயன்போடு  
ஜவுளித துணிகள, ஆ்ைகள என குர்தீஸ, 
சல்வமார் கமீஸ, பமாவமா்ைகள, ரவிக்்ககள, 
ஆகிய அ்னததும் நூலினமால் எம்பிரமாயைரி 
பசயயப்படுகின்றது. 

படைம்   9.38 நமறபு்ற நூல் நே்லபபோடு 

படைம்  9.39 நூல் எண்ணிக்கயிலோன 
நே்லபபோடு 

படைம்  9.37 நடைோரி நே்லபபோடு

9.5.10 நூல் நே்லபபோடு  
நூ்ல ்வதது பசயயப்படும் 
மவ்லப்பமாடுகள 30,000 வருைங்கள 
பழ்்யமானதைமாகவும் ்றறும் குமரமா 
ம்க்னன கமாலத்தைச் சமார்நதைதைமாகவும் 
வரலமாறறுச் சமானறிதைழ்கள கூறுகின்றன. 
அகழ்வமாரமாயச்சியின மபமாது இம்்மாதிரியமான 
மவ்லப்பமாடுகள நி்்றநதை ஆ்ைகள 
கி்ைக்கப்படடுள்ளன. சீனர்களின 
நூல் மவ்லப்பமாடு 3500 வருைங்கள 
பழ்்யமானதைமாகும். இம்்மாதிரியமான 
மவ்லக்கு இயற்க நூலி்ழக்்ளக் 
பகமாணடு தையமாரிக்கப்படும் நூல்க்்ளயும், 
துணிக்்ளயும், பதைமானறு பதைமாடடு 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. 

நுணுகக மு்்ற  
நூல் மவ்லப்பமாடு எனபது அழகமான 
நூல்க்்ளயும், துணிக்்ளயும் பயனபடுததி 
பசயயப்படும் மவ்லப்பமாைமாகும். 
எடுததுக்கமாடடு : பருததி, படடு, கம்பளி, 
தைங்கம் ்றறும் பவளளிக் கம்பிகள. 
இ்தை ்கயமாலும் அல்லது ப்மரம்கள 
்வததும் பசயயலமாம். சங்கிலி, சமாடடின, 
குட்ை, பநட்ை,  ஃபிபரஞ்ச் முடிச்சுகள, 
இணைர்மலசிங், பெரிங்மபமான, 
ஒடடுத்தையல், கமாம்புத்தையல் 
்றறும் இழுப்புத ்தையல்கள இதில் 
பயனபடுததைப்படுகின்றது. 

ேடிேம் (Motifs)  
இயற்கயமான வடிவங்கள, வடிவியல் 
மதைமாற்றங்கள, அப்ஸடிமரக்ட, வரலமாறறுச் 
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நி்னவில் மகோள்க

பஞ்்ோர எம்பிரோய்டைரி என்பது 
என்ன?

ஊர் சுறறி திரியும் ்்லவமாழ் ்க்கள ்றறும் 
பஞ்சமாரமாஸ எனபவர்கள ஓரிைததிலிருநது 
மவறிைததிறகு பசல்பவர்கள. அவர்களுக்கு 
எநதைவிதை்மான எல்்லக்மகமாடுகளும், நகர 
வமாழ்க்்க்யப் பறறிய பறறுதைலும் இல்்ல. 
லம்பமானி அல்லது பஞ்ஜமார எனனும் 
எம்பிரமாயைரி க்ல மிகவும் கணகவரும் 
வணணததிலமான நூல்க்்ளயும், 
சிததிரங்க்்ளயும், கணணமாடி 
மவ்லப்பமாடுகள நி்்றநதைதைமாகவும், அப்ளிக் 
்றறும் ஒடடு மவ்லகள ஆகிய அ்னததும் 
மசர்நதைதைமாக அ்்வதைமாகும்.

9.5.11 போரம்பரிய எம்பிரோய்டைரியின் 
சுருககம்  

பமாரம்பரிய எம்பிரமாயைரிகள மிகவும் 
தைனிததுவப்படைதைமாகவும், அழகமாகவும் 
ஆ்ைகளுக்கு அழ்கத தைருகின்றது. 
இநதியமாவிலுள்ள ஒவபவமாரு 
்மாநிலததிறகும் ஒரு தைனிப்படை பமாரம்பரிய 
எம்பிரமாயைரி க்ல உள்ளது. ம்லும் 
அது இனறும் பழக்க வழக்கததிலுள்ளது. 
பபரும்பமாலமான டி்சனர்கள இநதை 
எம்பிரமாயைரியில் உள்ள வடிவங்க்்ள 
அடிததை்ள்மாக ்வதது ம்றபடை 
வடிவங்க்்ள உருவமாக்குகி்றமார்கள. 
தைறமபமா்தைய முததி்ரயிைப்படை 
ஆ்ைகளில் ஏதைமாவது ஒரு பமாரம்பரிய 
எம்பிரமாயைரியுைன கமாணப்படுகின்றது. 
நமாகரீக க்ல வல்லுனர்கள 
இம்்மாதிரியமான க்லக்்ள நன்றமாக 
அறிநது பகமாளளும் மபமாது, இவர்களின 
முயறசி ம்ம்படைதைமாகவும், பவறறி்ய 
தைக்க ்வதது பகமாளபவரமாகவும் இருப்பமார். 

●	 பட்ை – இடுப்பு பட்ை ஒரு வ்்ளநது பகமாடுக்கக்கூடிய ஸடரமாப் ஆகும். 
●	 கமாணடூர் பட்ை – உைலின வடிவததிறகு ஏற்றதைமாக அ்்க்கப்படுவதைமாகும். 
●	 பபௌ – பபௌ ஆ்ைகளில் பயனபடுததைப்படும் ஒரு ஆைம்பர அணிகலன.
●	 ஓவிய ஸ்மாக்கிங் – துணி ்டிப்புகள கடைப்படடு அதைன ம்ல் ்தையல் மபமாைப்படுகி்றது. 
●	 சம்பமா ரூ்மால் எம்பிரமாயைரி – ஹி்மாசல பிரமதைசததின பமாரம்பரிய எம்பிரமாயைரி. 
●	 சிக்கனகமாரி – லக்மனமாவின பமாரம்பரிய எம்பிரமாயைரி.
●	 கமாநதைமா – ம்றகு வங்கததின  பமாரம்பரிய எம்பிரமாயைரி.
●	 கஷீைமா – கமாஷ்மீரின பமாரம்பரிய எம்பிரமாயைரி.
●	 கசூடடி – கர்நமாைகமாவின பமாரம்பரிய எம்பிரமாயைரி.
●	 புல்கமாரி – பஞ்சமாபின பமாரம்பரிய எம்பிரமாயைரி.
●	 மகமாடைமா மவ்லப்பமாடு – மகமாடைமா மவ்லப்பமாடு எனபது தைங்கம் ்றறும் பவளளி நி்ற 

ரிப்பனக்ளமால் பசயயப்படுகி்றது. 
●	 மைமாரி மவ்லப்பமாடு – கயிறு அல்லது கன்மான கயி்்ற பயனபடுததி பசயயப்படும் 

எம்பிரமாயைரி ஆகும். 
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ஆசிரியரின் மசயல்போடு  
●	 பட்ைங்கள, பபௌக்கள ்றறும் ஆ்ை அலங்கரிக்கப் பயனபடும் பபமாருடகளின 

பவவமவறு விதை்மான பைங்க்்ள கமாணபிக்கவும். 
●	 ஷமாப்பிங் ்மாலில் உள்ள பபமாடடிக்கிறகு ்மாணவர்க்்ள அ்ழததுச் பசனறு நவநமாகரீக 

அணிகலனகள ்றறும் ஆபரணங்க்்ளப் பறறி வி்ளக்கவும். 

மோணேர்களின் மசயல்போடு  
●	 பட்ைகள, பபௌக்கள ்றறும் ஸ்மாக்கிங் பைங்க்்ள மசகரிதது ஆல்பம் தையமாரிததைல்.
●	 துணடுத துணிக்்ளக் பகமாணடு பல விதை்மான பபௌக்க்்ள தையமாரிக்கச் பசயதைல்.
●	 பூ மவ்ல பசயயப்படை துணிக்்ள மசகரிதது கமாடசிப்படுததுதைல்.

இ்ணய ை்ள முகேரி

https://mellysews.com/2012/05/smocking-tutorial.
html

ஸ்மாக்கிங் பதைமாழிறநுடபம்.

https://www.youtube.com/watch?v=-fcN2FFVXo4 எளிய பபௌ பசயயும் மு்்ற.
https://www.craftsvilla.com/blog/
famous-indian-embroidery-styles/

இநதிய எம்பிரமாயைரிகள.

https://hubpages.com/style/
types-of-fashion-accessories

நவீன அணிகலனகளின வ்ககள.

  
 

Contour belt 
கமாணடூர் பட்ை

Belt that is shaped to body waist 
பட்ை உைலின வடிவததிறகு ஏற்றதைமாக அ்்வது 

Canadian smocking
கனடியன ஸ்மாக்கிங்

Lattice smocking 
லமாடடிஸ ஸ்மாக்கிங் 

Chikankari Embroidery 
சிக்கனகமாரி எம்பிரமாயைரி 

Shadow work 
நிழல் மவ்லப்பமாடு 

Dori embroidery 
மைமாரி மவ்லப்பமாடு 

Cord or a strong thread work 
கயிறு அல்லது கன்மான கயிறு மவ்லப்பமாடு 

Gamla 
கமாம்லமா 

Flower pot 
பூச்சடடி 

Gavanti 
கவணடி   

Double running stitch 
இரட்ை ஓடடுத்தையல் 

Gossamer delicacy Superfine and delicate material சி்றநதை ப்ன்்யமான துணிகள 
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Intricate 
சிக்கலமான 

Complicated கடின்மான 

Kantha 
கமாநதைமா 

Embroidery of West Bengal ம்றகு வங்கததின எம்பிரமாயைரி 

Kashida 
கஷிதைமா 

Embroidery of Kashmir கமாஷ்மீர் எம்பிரமாயைரி 

Kathi bharat கததி பமாரத Embossed designs பு்ைப்புைன கமாணப்படும் வடிவம் 
Novelty Buckle 
புது்்யமான பக்கிள 

Small and inexpensive toy or ornament சிறிய ்றறும் வி்ல 
கு்்றவமான பபமாம்்் அல்லது ஆபரணம் 

Pre–Shrunk சுருங்குவ்தை 
துணி்ய சீர் பசயவதைறகு 
முன சுறுக்கம் பசயதைல் 

Shrinking process during manufacturing to prevent further shrinking 
உபமயமாகததின மபமாது சுருங்குவ்தை தைவறிக்க தையமாரிப்பின மபமாமதை 
சுருங்கச் பசயதைல்.

Smocking ஸ்மாக்கிங் Gathering  a full work shirt at the bodice or sleeve மகமார்தது 
சுருவமாக்குதைல். 

Traditional gota work 
டிரடிஷனமால் மகமாடைமா 
பவமார்க் 

Silver and gold ribbon work பவளளி ்றறும் தைங்க நி்ற ரிப்பன 
மவ்லப்பமாடு 

வினோககள்
பகுதி – அ 
 I.   சரியோன வி்டை்யத் 

நைர்நமைடுத்து எழுதுக
1. எநதை படடி பயமாஸில் பவடைப்பை 

மவணடும் ?
 அ)  ்ை  
 ஆ)  பின ்டிப்பு 
 இ)  பமாவமா்ை பட்ை  
 ஈ)  சமாஷ் பட்ை  

2. இது பபமாததைமானகளுைன சில ச்யம் 
பயனபடுததைப்படுகி்றது. 

 அ)  பட்ை    
 ஆ)  பபௌ 
 இ)  பின ்டிப்பு 
 ஈ)  ்ை    

3. துணி்ய சுருக்கி பசயயும் 
மவ்லப்பமாடு 

 அ)  பபௌ  
 ஆ)  பட்ை 
 இ)  சிததிர மவ்லப்பமாடு 
 ஈ)  ஸ்மாக்கிங் 
4. பயனபமாடடு அலங்கமாரததிறகு ஒரு 

உதைமாரணம் 
 அ)  அப்ளிக்  
 ஆ)  அச்சிடுதைல் 
 இ)  சிததிர மவ்ல 
 ஈ)  பமாசி மவ்லப்பமாடு 
5. இதை்ன நிழல் மவ்லப்பமாடு எனறு 

அ்ழக்கி்றமார்கள.
 அ)  நூல் மவ்ல
 ஆ)  சிக்கன கமாரி
 இ)  கடச் மவ்லப்பமாடு 
 ஈ)   மைமாரி மவ்லப்பமாடு   
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பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று ேரிகளில் வி்டையளிககவும்  

1. பபௌ என்றமால் எனன ?
2. கமாணடூர் பட்ை என்றமால் எனன ?
3. சமாதைமாரண பபௌ்வ ்தைக்கும் 

மு்்ற்ய வி்ளக்குக.  
4. ஸ்மாக்கிங் என்றமால் எனன ?
5. கனடியன ஸ்மாக்கிங் – ன 

நுணணிய அம்சங்க்்ள குறி. 
6. சிததிர மவ்லப்பமாடு பறறி வ்ரயறு. 
7. பமாரம்பரிய சிததிர மவ்லக்்ள 

படடியலிடுக.
8. புல்கமாரி மவ்லயில் பயனபடுததும் 

பிம்பங்களின பபயர்க்்ள எழுது. 
9. கமாநதைமாரி சிததிர மவ்லப்பமாட்ை 

பசயயும் மு்்றக்்ள கூறுக. 
10. கஷீைமா மவ்லப்பமாடு பசயயும் 

மு்்ற்ய எழுது.

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்திய்ளவில் 

வி்டையளிககவும்  
1. ஒரு பைம் வ்ரநது வி்ரப்பு 

பட்ை்ய வி்ளக்குக.  
2. இ்ை முகப்பு பட்ை்ய ்தைக்கும் 

மு்்ற்ய எழுதுக. 

3. ஆங்கில ஸ்மாக்கிங்  பறறி சிறு குறிப்பு 
வ்ரக. 

4. பவவமவறு வ்கயமான பபௌக்்ள 
வ்ரநது, வ்கப்படுததுக. 

5. மகமாடைமா மவ்லப்பமாடு எவவமாறு 
பசயயப்படுகி்றது ?

6. மைமாரி மவ்லப்பமாடடுக்கும் மகமாடைமா 
மவ்லப்பமாடடிறகும் உள்ள 
விததியமாசங்க்்ள எழுதுக. 

7. நூல் மவ்ல என்றமால் எனன ? 
உதைமாரணங்கள தைருக. 

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அ்ளவில் 

வி்டையளிககவும்
1. பவவமவறு வ்கயமான பட்ைக்்ள 

வ்ரநது, அவற்்ற விவரிக்க.  
2. பபௌக்்ள தையமாரிக்கும் மு்்றக்்ள 

வ்ரயறுதது வி்ளக்குக. 
3. ஸ்மாக்கிங் வ்கக்்ள பறறி குறிப்பு 

எழுதுக. 
4. பமாரம்பரிய சிததிர மவ்லப்பமாடுக்்ள 

வி்ளக்குக. 

பகுதி ‘அ’  விறகோன வி்டைகள்  :
1.  (ஈ)    2.  (ஆ) 3.  (ஈ) 4. (ஈ) 5. (ஆ)
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ஆடை உருவாக்குதலுக்கு 
துணிகடை  ததர்வு செயதல்

பாடம்

10

கற்றலின் த�ாக்கஙகள்
●	 பல்வேறு ஜவுளி மற்றும் அவேற்றின் 

பண்புகளை அறிந்து ககாள்ளுதல.
●	 ஆளடகளுக்கு கபாருததமான 

துணி ்தர்வு கெயவேளத புரிந்து 
ககாள்ளுதல. 

10.1 அறிமுகம்
ப ல ் வே று ப ட ட 
ஆ ள ட க ள ை 
ளதபபதற்கான துணி 
வேளககளை ஆராயவே்த 
இந்த அததியாயததின் 
்�ாக்கம் ஆகும். 

ஆளடகள் பல்வேறு வேண்்ணஙக்ைாடு 
கண்ள்ணக் கவேர்வேதாகவும், 
கபாருததமானதாகவும் இருந்தால 
அவவோளடகளை உடுததும் கபாழுது 
�ன்்ாகவும், தன்னம்பிக்ளக ஏற்படுதத 
கூடியனவோகவும் இருக்கும். கபாருததமான 
ஆளட கதாகுபபானது குழுவில பங்கற்க 
தயாராக இருபபவேருக்கும் அல்லது 
தனிபபடட முள்யில பணிபுரிய தயாராக 
இருபபவேருக்கும், �ம்பிக்ளகயுடன் 
தனியாக ்வேள்ல கெயய உதவுகி்து. 

ஆளட தயாரிபபு மற்றும் 
வேடிவேளமபபிற்கு துணி ்தர்வு கெயவேது 
மிக முக்கியமானது. கவேவ்வேறு வேயது, 

பயன்பாடு மற்றும் ெந்தர்பபஙகளில 
கவேவ்வேறு துணிகள் ் தளவேபபடுகின்்ன. 
திரும்ண ஆளட, சீருளடகள், 
உள்ைாளடகள், ொதார்ண உளடகள், 
எல்லாவேற்றிற்கும் கவேவ்வேறு வேளகயான 
துணிகள் ்தளவேபபடுகின்்ன. 

�ல்ல துணிளய ்தர்ந்கதடுபபதால 
ஒருவேரின் மனளதயும் மற்றும் அணிபவேரின் 
தன்ளமளயயும் உயர்ததிக் காடடும். துணி 
்தர்வு கெயவேது என்பது வேயது, கா்லநிள்ல, 
பாலினம், ் தசியவோதம், ் �ாக்கம், ெந்தர்பபம், 
அணிபவேரின் �டவேடிக்ளக, ெந்ளதயில 
கிளடக்கும் துணிகள், ஆளடயின் 
வேடிவேளமபபு மற்றும் தற்்பாளதய 
�ாகரீகதளதயும் ொர்ந்து அளமயும். 

10.2  ஆடை டதப்பதறகு ்பயன்்படுத்தும் 
ச்பாதுவான துணிகள்  

10.2.1 ்பருத்தி  
பருததியானது ்்லொக, பைபைபபாக 
மற்றும் கமாடகமாடபபாக இருக்கும். 
இந்த ஆளடகளை எந்த கா்லததிலும் 
அணிந்து ககாள்ை்லாம். பருததி 
துணிளய வீடடு உளடகள், விளையாடடு 
உளடகள், ்காளடக்கா்ல உளடகள், 
நீசெல உளடகள், கடற்களர உளடகள் 
்பான்்ளவேயாகப பயன்படுதத்லாம். இது 
குறிபபாக குழந்ளதகளின் ஆளடகளுக்குப 
பயன்படுதத்லாம். உளடகள், வீடடு 
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உராயவு எதிர்பபுளடயது. துளவேக்கவும், 
அணிவேதற்கும் உறுதியாக இருக்கும். 
ள�்லான் மற்றும் ்ரயான் க்லந்து 
தயாரிக்கபபடும் துணியானது, �ல்ல 
எண்ணிக்ளகயில உறுதியான நூல 
ககாண்டு எளிய முள்யில குள்ந்த 
எளடயுடன் துளவேபபதற்கு ஏற்் வேண்்ணம் 
வேடிவேளமக்கபபடடதாகும். ள�்லான் மற்றும் 
பருததி க்லந்து தயாரிக்கபபடும் துணியானது 
உறுதியாகவும், உராயவு எதிர்பபுத தன்ளம 
மிக்கதாகவும் மற்றும் ெ்லளவேக்குப பின் 
ஆளடயின் அளமபபு  மா்ாமல இருபபதாகும். 

10.2.5 தேயான்   
்ரயான் என்பது பருததியின் நுண்ணிய 
இளழகள் ்பான்று மரததின் 
கமன்ளமயான திசுக்களில இருந்து 
உருவோக்கபபடட ஒரு கெயற்ளக 
கபாருைாகும். அதன் பண்புகள் 
பருததிளய ்பான்்து. ்ரயாளன எல்லா 
்�ரஙகளிலும் அணிய்லாம். தூஙகும் 
கபாழுதும், விளையாடும் கபாழுதும், 
்வேள்ல ்�ரததிலும், மாள்ல ்தநீர் 
அருந்தும் ்�ரஙகளிலும், இரவு உ்ணவு 
்�ரஙகளிலும் அணிய்லாம். இளத  
வீடடு அ்லஙகார கபாருடகைாகவும் 
பயன்படுதத்லாம் (Home Furnishing). 

10.2.6  ்பருத்தி / ்பாலியஸைர் 
கலடவகள்  

இந்த வேளக துணி, பருததி இளழகள் 
மற்றும் பாலியஸடர் இளழகள் 
ககாண்டு  ்தளவேயான விகிதததில 
க்லக்கபபடுகின்்ன. இதன் பண்பானது 
காற்றுபபுகக்கூடியது மற்றும் எளிதில 
கிழியாது. இளவே எளட குள்வோகவும், 
அணிவேதற்கு வேெதியாகவும் இருக்கும். 

10.2.7 ்பட்டு ்பருத்தி  
இது படடு மற்றும் பருததி இளழ ்ெர்ந்த 
க்லளவேயாகும். இந்த வேளகத துணி ் ்லொன 
எளடயும், கமன்ளமயாகவும், மிருதுவோகவும் 

அ்லஙகாரம், கதாழிற்துள் உப்யாகஙகள் 
மற்றும் இராணுவே துள்களுக்கும் பருததி 
துணிவேளககள் கபாருததமானதாகும். 

10.2.2 ்பட்டு   
்்லொன மற்றும் கமன்ளமயான 
படடுததுணி அணிவேதற்கு உகந்தது. 
வேழுவேழுபபான ்தாற்்ம் உளடயது. 
படடு வேழுவேழுபபாக இருபபதால ்வேள்ல 
கெயவேதற்கு கடினமாக இருக்கும். 
படடுத துணிகளுக்கு ள்லனிங துணி 
அவேசியமாகும். தூய படடின்  அளமபபானது 
்ரயான் மற்றும் அசி்டடளட விட சி்பபாக 
இருக்கும். இளவேகளை மடிதது ளவேக்க 
சிறிய இட்ம ்பாதுமானது. அடர் நி்மான 
படடு எளிதில அழுக்ளக கவேளிபபடுததாது. 
சுருக்கம் மற்றும் மடிபபுகள் எளிதல வேராது. 
ஸபன் படடானது ஸகவேடடர் மற்றும் 
உள்ைாளடகள் ்பான்் பின்ன்லாளட 
துணிகளுக்கு கபாருததமானது. 

10.2.3 கம்்பளி   
இருநூறுக்கும் ்மற்படட கவேவ்வேறு 
வேளகயான கம்பளி வேளககள் 40 
வேளகயான கெம்மறி இனஙகளிலிருந்து 
கப்பபடுகின்்ன. கம்பளி ஆளட 
அணிவேதற்கு தடிமனாக இருக்கும். இது 
�ம்ளம கவேதுகவேதுபபாக ளவேததுக் 
ககாள்ளும். கம்பளி ஆளடகள் கவேவ்வேறு 
எளடகளில தயாரிக்கபபடுகின்்ன. கம்பளி 
ஜார்கஜட, வோயில துணி, எளட குள்ந்த, 
கொர கொரபபான , ்்லொன க்்ரப மற்றும் 
சி்ல மிருதுவோன கம்பளி துணிகள் 
அணிவேதற்கு வேெதியாக இருக்கும். 

10.2.4 ட�லான்  
ள�்லான் கெயற்ளகயாக மனிதனால 
உருவோக்கபபடும் ஒரு இளழ. ள�்லான் 
துணி வேலுவோனது மற்றும் குள்ந்த 
எளட ககாண்டது. இது துளவேபபதற்கும், 
உ்லர ளவேபபதற்கும் எளிதானது. 
இது சி்ந்த வேலிளமயுளடயது மற்றும் 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 10.indd   188 01/12/2022   3:00:03 PM



189பாடம் 10 ஆடட உருவாக்குதலுக்கு துணிகடை  ததர்வு செயதல்

ஃபைானல மற்றும் ஃபைான்்லட,  
ொதார்ண க�ெவு அல்லது டுவில (twill) 
க�ெவு வேளகயால க�ெவு கெயயபபடுகி்து. 
ஃபைானல அதிகமாக குளிர்கா்லததில 
அணியும் ெர்ட, ்பன்ட மற்றும் ஜாக்ககட 
தயாரிக்கப  பயன்படுததபபடுகி்து. 

10.2.11 சைனிம்  
கடனிம் துணியானது அதிக 
எளடயுளடயது, ட்ரப (Drape) மற்றும் 
மீள்தன்ளம குள்ந்து இருக்கும். கடனிம் 
துணி கபாதுவோக ஜீன்ஸ, பணிக்்கற்் 
ஆளடகள் மற்றும் தள்லயள்ண 
உள்கைாக தயாரிக்கபபடுகி்து. 

10.2.12 பின்னலாடை  
்்லொன எளடயிலிருந்து �டுததர எளட 
வேளர ப்லவேளகயான பின்ன்லாளட 
கிளடக்கின்்து. அதிக மீள் தன்ளமயுள்ை 
இடததில பின்ன்லாளட பயன்படுகின்்து. 
இது வேெதியாகவும், காற்று புகக் 
கூடியதாகவும் ப்லவிதமான எளடகள் 
மற்றும் வேடிவேளமபபுகளில அளமந்துள்ைது. 
இளவே உடற்கெயலபாடுகளுக்கு ஏற்்வோறு 
நிள்லளய மாற்றும்  தன்ளம ககாண்டது. 

10.2.13 இேட்டை துணி  
இந்த தனிபபடட துணியானது இரண்டு 
அடுக்கு துணிகளை ஒன்்ாக ்ெர்தது 
க�யயபபடுவேதாகும். கமலலிய துணிளய 
ளதக்கும் கபாழுது உருவோகக்கூடிய 
பிரசெளனகளை இரண்டு அடுக்கு துணி 
நீக்குகி்து மற்றும் கமலலிய துணியின் 
தரதளத தக்க ளவேக்கின்்து.  

10.3  இைஙகுழநடதக்கு ஏற்ற துணி 
வடககள்  

குழந்ளதகளின் ்தால மிகவும் 
மிருதுவோனது. உளடகள் கமன்ளமயாகவும், 
வேெதியாகவும் இருக்க ்வேண்டும். என்வே, 
கமன்ளமயான பின்ன்லாளட துணிளய  
அதிகமாக பயன்படுததுகி்ார்கள். 

இருபபதால கபரும்பான்ளமயான ஆளட 
தயாரிக்கப பயன்படுகின்்ன. இதன் 
பண்பானது படடு மற்றும் பருததியின் 
க்லளவே பண்புகளை ொர்ந்துள்ைது. 

10.2.8 லிசனன்  
லிகனன்னால க�யயபபடட �டுததர 
எளடயுடன் சிறிய க�கிழ்சசி (elastic) 
ககாண்ட துணி குளிர்சசியானது. லிகனன் 
கவேபபதளத �ன்்ாக கடததுகி்து. 
என்வே இளவே மிதமான கா்லநிள்லக்கு 
உகந்ததாகும். இது முக்கியமாக 
்காளடகா்ல உளடகள், விரிபபுகள், 
்காளடகா்ல திளரசசீள்லகைாகவும் 
பயன்படுததபபடுகின்்ன. 

10.2.9 ொட்டின்  
ொடடின் ்�ர்ததியான மற்றும் பைபைபபான 
துணி, ஒரு குறிபபிடட க�ெவு வேளகயால 
உருவோக்கபபடுகின்்து, க�ெவு கெயத 
பின் துணிளய சூடான உருளைக்குள் 
கெலுததபபடுகின்்து. படடு, பருததி, கம்பளி 
்பான்் இளழகளை ககாண்டு கபாதுவோக 
க�யயபபடுகி்து, பாலியஸடர் அல்லது 
அசி்டட கெயற்ளக இளழகளை ககாண்டு 
க�யயபபடட ொடடின் துணி குள்ந்த 
விள்லளயக் ககாண்டது. ொடடின் துணி 
அதன் வேளகளய  கபாறுதது குள்ந்த 
எளடயில இருந்து அதிக எளட வேளர 
இருக்கும். இது படடு ்பான்று பைபைபபாக  
இருக்கும். 

10.2.10 ஃபைானல் (Flannel)   
ஃபைான்்லட (Flannelette) என்பது 
கமலலிய எளடயிலிருந்து �டுததர எளட 
வேளர ககாண்ட பருததி துணியாகும். 
இததுணியானது கம்பளி ஃபைானலின் 
ொயள்ல பின்பற்றி அதன் வேடிவேளமபபால 
க�யயபபடடது. இது ஒரு பக்கததில மடடும் 
்மக்லழுந்தவோறு மற்றும் இ்்லொன 
இளழகளை ககாண்டு  க�யயபபடுகி்து. 
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10.3.2 பிப  
பிப கழுதளதச சுற்றி அணியக்கூடிய 
ஆளட. அது குழந்ளதகளின் ஆளடளய 
உ்ணவுக்கசிவுகள், ஈரபபதம் மற்றும் 
மண்ணிலிருந்து பாதுகாக்கி்து. 
உறிஞ்சும் தன்ளம உளடய துணிகளை 
பயன்படுதத்லாம். 

ஏற்ற  துணி  
பருததி, ஃபைானல, கடர்ரி மற்றும் 
பின்ன்லாளட.

ஏற்ற வண்ணம்  
கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, நீ்லம், மஞ்ெள், 
ஆரஞ்சு, பசளெ, ஊதா. 

ஏற்ற டிடென்  
ொதார்ண, குவிலட, சிறிய அசசிடபபடட 
வேடிவேம், எம்பராயடரி 

ஏன் பிப-‘பிப’ என்று 
அடழக்கப்படுகி்றது  ?

குழந்ளதகளின் பிப ஒரு வேளக 
ஆளடயாகும். அது மார்புபபகுதிக்கு ஒரு 
கவேெமாக உள்ைது. சி்ல ்�ரஙகளில 
ப்ளவேயின் உடலின் மார்பு பகுதியின் 
நி்தளத ‘பிப’ என்று அளழபபர். 
இந்த வோர்தளதயானது வேழக்கமற்் 
விளனசகொல பிபபின் – ‘குடிக்க’, என்் 
அர்ததமானது உதடு ளவேதது குடிக்கும் 
்பாது உருவோன ஓளெயால இபகபயர் 
கப்பபடடது. 

பருததி துணிகள் குழந்ளதகளுக்கு 
ஏற்்து. குழந்ளதகளின் துணியானது 
துளவேபபதற்கு எளிதாகவும், நிள்லதது 
நீடிக்கும் தன்ளமயுளடயதாக இருததல 
்வேண்டும். ஆளடகள் வேெதியாகவும், மற்றும் 
அளெவுகளுக்கு ஏற்ப இருக்க ்வேண்டும். 
குழந்ளதகளின் தளெ வேைர்சசிக்கு ஏற்ப 
வேடிவேளமக்கபபட  ்வேண்டும். 
இைஙகுழந்ளதகளுக்கு கபாதுவோக 
பயன்படுததும் ஆளடகள்  

10.3.1 ஜபலா  
இது ஒரு ொதார்ண ெடளட. 
ஏற்ற துணி
க�யத துணி, பின்ன்லாளட, பருததி துணி.

ஏற்ற வண்ணம்  
கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, நீ்லம், மஞ்ெள், 
பசளெ, ஊதா மற்றும் ஆரஞ்சு. 

ஏற்ற டிடென்   
சிறிய அசசிடபபடட வேடிவேஙகள் (Motif). 

்பைம்  10.1 ஜபலா 
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ஏற்ற டிடென்  
ொதார்ணமான, அசெடிக்கபபடட சிறிய 
வேடிவேம் (Motif), ்காடுகள், ெதுர வேடிவேம்.

்பைம்  10.3 நிக்கர்

10.3.5 ஜட்டி  
இது ளடயபர் ளவேபபதற்கு 
உடலின் கீழ்பகுதியில ஆளடயாக 
பயன்படுததபபடுகின்்து. 

ஏற்ற துணி  
பருததி (க�யயபபடட மற்றும் பின்ன்லாளட).

ஏற்ற வண்ணம்  
கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, நீ்லம், மஞ்ெள், 
ஊதா, ஆரஞ்சு, பசளெ. 

ஏற்ற டிடென்  
ொதார்ண, அசெடிக்கபபடட சிறிய வேடிவேம் 
(Motif)  .

்பைம்  10.4 ஜட்டி

10.3.3 த்பாசனட்    
்பாகனட என்பது தடபகவேபபதளத 
கடடுபபடுதத தள்ல மீது அணியும் எளிய 
கதாபபி ஆகும். தள்லளய மற்றும் 
காதுகளை திடீர் தடப கவேபபநிள்ல 
மாற்்ஙகளில இருந்து சி்பபாக 
பாதுகாக்கின்்து. ்பாகனட ஆனது 
இைஞ்சூடான சூரிய கதிர்களிலிருந்து 
பாதுகாக்கப பயன்படுகி்து. 

ஏற்ற துணி  
பருததி (க�யயபபடட மற்றும் 
பின்ன்லாளட), கம்பளி (க�யயபபடட 
மற்றும் பின்ன்லாளட).

ஏற்ற வண்ணம்  
கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, நீ்லம், மஞ்ெள், 
ஊதா, ஆரஞ்சு, பசளெ. 

ஏற்ற டிடென்  
ொதார்ண, அசெடிக்கபபடட சிறிய  வேடிவேம் 
(Motif). 

்பைம்  10.2 த்பாசனட்    

10.3.4 நிக்கர்  
நிக்கர் என்பது உடலின் கீழ்பபகுதிளய 
மூடி மள்பபதற்கான ஒரு சிறிய 
காற்ெடளட ஆகும். 

ஏற்ற துணி  
பருததி (க�யயபபடட மற்றும் பின்ன்லாளட).

ஏற்ற  வண்ணம்  
கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, நீ்லம், மஞ்ெள், 
ஊதா, ஆரஞ்சு, பசளெ. 
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்பைம்  10.5 ோம்்பர்ஸ

10.4.2 ஃபிோக் மறறும் அதன் 
வடககள் 

ஃபிராக் கபரும்பாலும் சிறிய கபண் 
குழந்ளதகள் அணிகின்்னர். அளவே 
கபரும்பாலும் முழஙகால வேளர இருக்கும். 
இது வேெதியாக மற்றும் தைர்வோக 
கபாருததபபடட ஆளடயாகும். 

ஏற்ற துணி  
ொதார்ண ஆளட:   பருததி, கெயற்ளக 
துணி, கடனிம், க்லபபு (Blended) வேளககள்.
விழாக்கா்ல ஆளட:  படடு, கெயற்ளக, 
கவேலகவேட, வேள்ல துணிகள்.

ஏற்ற வண்ணம்  
கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, நீ்லம், மஞ்ெள். 
ஆரஞ்சு. பசளெ, ஊதா, உடன் ஒளிர் 
(Flourescent), கருநீ்லம். 

ஏற்ற டிடென்  
ொதார்ண குவிலட, அசசிடபபடட 
வேடிவேஙகள் (motifs) ்காடுகள், ெதுர 
வேடிவேம், ்மற்பரபளப அ்லஙகரிததல. 

10.4   சி்றார்களுக்கு ஏற்ற துணி 
வடககள்   

ஒன்று முதல பதிகனான்று வேயது (1 
– 11 வேயது) வேளர குழந்ளதகள் மிக 
்வேகமாக வேைருவேர் மற்றும் மிகவும் 
சுறுசுறுபபாக இருபபர். அவேர்கள் முன் 
பள்ளி பருவேததினர், துவேக்கபபள்ளி 
மற்றும் ஆரம்பப பள்ளி பருவேததினர் என 
வேளகபபடுததபபடுகின்்னர். இந்தப பருவே 
குழந்ளதகள் பிரகாெமான துணி மற்றும் 
வேெதியான துணிகளை விரும்புவேர். இந்த 
வேயது குழந்ளதகள் வேைரும் நிள்லயில 
உள்ைதால ஆழமான கெம் மற்றும் 
அதிக அைவுள்ை பக்க இள்ணபபுகள் 
பயன்படுததப பரிந்துளரக்கப படுகின்்ன. 
குழந்ளதகள் கபாதுவோக பயன்படுததபபடும் 
ஆளடகள் பின் வேருமாறு  :

10.4.1 ென் சூட் / ோம்்பர்
்மற்ெடளட மற்றும் காற்ெடளட 
இள்ணந்த ஒ்ர ஆளட ஆகும். ராம்பரின் 
வேடிவேளமபபு விளரவோகவும் மற்றும் 
எளிதாகவும் கழடடுவேதற்கு ஏற்்வோறு 
இருக்க ்வேண்டும். ளடயாபபளர 
மாற்றுவேதற்கு ராம்பரின் பின்பு்க் 
கீழ்பகுதிளய நீைமாக வேடிவேளமக்க 
்வேண்டும். இந்த ஆளடயின் பின்பு்ததில 
இருந்து முன் பு்ம் மூடி படடன் இடுமாறு 
அளமக்க ்வேண்டும். 

ஏற்ற துணி  
க�யயபபடட பருததி, பின்ன்லாளட, கடனிம்.

ஏற்ற வண்ணம்  
நீ்லம், ொம்பல, பழுபபு, பசளெ. 

ஏற்ற டிடென்  
்காடுகள், ெதுர வேடிவேம், சிறிய பூக்கள் 
வேடிவேம், வேடிவியல (Geometric) மற்றும் 
கார்டடூன் வேடிவேம். 
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10.4.4 தமல் ெட்டை  
ெடளட என்பது உடலின் ்மற்பகுதியில 
பயன்படுததபபடும் தைர்வோன ஆளட 
ஆகும். இது ஆண் மற்றும் கபண் இருவேரும் 
அணிந்து ககாள்ை்லாம்.

ஏற்ற துணி 
பருததி, க்லபபு (Blended) துணி வேளககள், 
கடனிம், லினன். 

ஏற்ற வண்ணம்  
கவேள்ளை, பழுபபு, ொம்பல, நீ்லம், பசளெ.

ஏற்ற டிடென்   
ம்லர்கள், கருததிய வேடிவேம் (Abstract), 
வேடிவியல (Geometric), எம்பிராயடரி 
வேடிவேம்.

்பைம்  10.8 தமல் ெட்டை  

10.4.5 T -ெர்ட்  
கா்லர் அல்லது சுற்று கழுதது மற்றும் ஒரு 
ொதார்ண ளக கபாருததபபடட எளிய 
மற்றும் தைர்வோன ்மல ஆளட ஆகும். 
ஆண் மற்றும் கபண் என இருபா்லரும் 
அணிந்து ககாள்ை்லாம். 

ஏற்ற துணி  
க�யத பருததி, அளனதது வேளகயான 
பின்ன்லாளட துணிகள். 

்பைம்  10.6 ஃபிோக்

10.4.3 த்பணட் / ொர்ட்ஸ  
இது இடுபபிலிருந்து முழஙகால அல்லது 
இடுபபு முதல கணுக்கால வேளர இரண்டு 
காலகளை ஒன்்ாக இள்ணக்கபபடட ஒரு 
அடிபபளட ஆளட. 

ஏற்ற துணி  
பருததி, கடனிம், க்லபபு (Blended) துணி 
வேளககள். 

ஏற்ற வண்ணம்  
கருநீ்லம், கருபபு நீ்லம், பழுபபு, ொம்பல, 
அடர் பசளெ (Bottle green).

ஏற்ற டிடென்   
கடடஙகள் மற்றும் படளடகள் (Plaids), 
ொதார்ண சிறிய வேடிவேஙகள்.

்பைம்  10.7 ொர்ட்ஸ
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10.5  வைர் இைம் ச்பணகளுக்தகற்ற 
துணி வடககள்  

இந்த கா்லக்கடடததில சிறு வேயதிலிருந்து 
வேைர் இைம் பருவேததிற்கு மாறுகின்்னர். 
உடல ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் 
விளரவோன வேைர்சசிளய கா்ண்லாம். 
அவேர்களின் ஆளட உ்ணர்வு கூட 
கபற்்்ார் வேழிகாடடுதலிலிருந்து  
தன்னுளடய வேயளத ொர்ந்தவேர்களின் 
விருபபஙகளுக்்கற்ப ஆளடகள் 
மாறுகி்து. 
வேைர் இைம் கபண்களுக்கு ஏற்் 
கபாதுவோக ஆளட வேளககள்  

10.5.1 ெல்வார் மறறும் கமீஸ  
ெலவோர் என்பது தைர்வோக ளதக்கபபடட 
்பண்ட. இந்த ஆளட கபண்கள் கபாதுவோக 
ொதார்ண ்�ரஙகள் மற்றும் ்வேள்ல 
இடஙகளிலும் பயன்படுததுகின்்னர். 
இது காற்று உடபுகக்கூடிய ஆளடயாக 
வேடிவேளமக்கபபடடது. இது அணிவேதற்கு 
மிகவும் வேெதியாக இருக்கும். கமீஸ ஒரு 
தைர்வோக கபாருததபபடட ்மல ஆளட, 
முழஙகால நீைததிற்கு இருக்கும் கழுதது 
மற்றும் ளக வேடிவேஙகளில மாற்்ம் கெயது 
ககாள்ை்லாம். இதுவும் அணிவேதற்கு 
வேெதியாக இருக்கும். 

ஏற்ற துணி  
பருததி, படடு, ொடடின், கெயற்ளக துணி, 
ெ்ணல மற்றும் பருததி க்லளவே (Blended), 
க்லளவே துணிகள் (Blended Fabric). 

ஏற்ற வண்ணம்  
சிவேபபு, கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, நீ்லம், 
மஞ்ெள், ஆரஞ்சு, பசளெ, ஊதா.

ஏற்ற டிடென்   
ொயததின் வேடிவேம், க�யதலின் வேடிவேம், 
ொதார்ண அசெடிக்கபபடட வேடிவேம் 
(motif), வேண்்ணம் பூெபபடட, ்மற்பரபபு 
அ்லஙகரிக்கபபடடது. 

ஏற்ற வண்ணம்
கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, நீ்லம், மஞ்ெள், 
ஆரஞ்சு, பசளெ, ஊதா, கருபபு, சிவேபபு.

ஏற்ற டிடென் : 
ொதார்ண மற்றும் அசசிடபபடட சிறு 
வேடிவேஙகள் (Motifs).

்பைம்  10.9 T -ெர்ட்  

டி-ெர்ட்டை  
கணடுபிடித்தவர் யார்?

அண்டர்்வேர் கம்கபனிக்கு கூபபர், 
க்ருவே கழுதது (Crew Neck) ெடளடளய 
பிரப்லபபடுததினார். ஆனால அந்த பணிளய 
இவேர்கள் கண்டுபிடிக்கவிலள்ல. 19-ஆம் 
நூற்்ாண்டில ஆண்கள் நீண்ட ஆளட 
்பான்் ெடளடளய அணிந்தனர். அபகபாழுது 
ஆளட தயாரிபபாைர்கள், துணியானது தள்ல 
வேழியாக அணியும் ்பாது நீள்தன்ளம கபற்று 
மீண்டும் அதன் வேடிவேதளத கபறுவேது ்பால 
பரி்ொதிக்கபபடடன. க்ருவே கழுதது பாணிளய 
அளனவேரும் பற்றிக் ககாண்டனர். 1920-ஆம் 
ஆண்டில இந்த ஆளட மறுபடியும் படிபபடியாக, 
F.ஸகாட பிடஸ கஜராலடு என்் கபயரில 
மறுபி்வி எடுததது. ஆக்ஸ ்பார்டு ஆஙகி்ல 
அகராதியின் படி, எழுததாைர் “டி-ஷர்ட” என்் 
வோர்தளதளய முதலில பயன்படுததினர்.
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10.5.2 ஸகர்ட் (ம) குர்தா  
ஸகர்ட ஆனது அக்லமான மற்றும் அழகான 
ஆளட. இது கபண்கைால வேழக்கமாகவும் 
மற்றும் �ாகரீகமாகவும் அணியும் 
ஆளடயாகும். குர்தா என்பது ொதார்ண 
்மல ஆளட. இது நீண்ட அல்லது சிறிய 
ளகளயக் ககாண்டது. ்வேண்டுமானால, 
முன்னால அல்லது பின்னால தி்ந்து 
மூடக் கூடியதாக இருக்கும்.

ஏற்ற துணி  
கெயற்ளக இளழ துணி, பருததி,  படடு, 
கடனிம், ெ்ணல பருததி, க்லளவே துணிகள் 
(Blended). 

ஏற்ற வண்ணம்  
கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, நீ்லம், மஞ்ெள், 
ஆரஞ்சு, பசளெ, ஊதா, இைம்பசளெ. 

ஏற்ற டிடென்  
ொதார்ண, சிறிய அல்லது கபரிய வேடிவேஙகள் 
அசசிடபபடடது. ொயமிடட, வேண்்ணம் 
பூெபபடட, ்மற்பரபபு எம்பிராயடரி.

10.5.3 மிடி மறறும் மிடி ைாப  
மிடி என்பது ஒரு ொதார்ண முழஙகால 
வேளர நீைமுள்ை பாவோளட ஆகும். இது 
அதிகமாக ்காளடகா்லததில ொதார்ண 
ஆளடயாக அணிகின்்னர். மிடி டாப 
என்பது ெடளட அல்லது டி-ஷர்ட, இளத 
தைர்வோக அல்லது உட்்லாடு கபாருததக் 
கூடியதாகவும், வேெதியாகவும் அணிந்து 
ககாள்ை்லாம். 

ஏற்ற துணி  
பருததி, படடு, கெயற்ளக இளழ துணி, 
கவேலகவேட, கடனிம், க்லளவேத துணிகள் 
(Blended).

ஏற்ற வண்ணம்  
கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, நீ்லம், மஞ்ெள், 
ஆரஞ்சு, பசளெ, பழுபபு, சிவேபபு.

்பைம்  10.10 ெல்வார் மறறும் கமீஸ  

எப்படி ெல்வார் கணடுபிடித்தார் ?

ெலவோர் கமீஸ ஆளடயின் வேர்லாறு 
கதான்ளமயானது. இந்த ஆளட முக்லாய 
ெகாபதததிலிருந்து பின்பற்்பபடுகி்து மற்றும் 
இந்திய துள்ண கண்டததில அளனவேராலும் 
அணியபபடுகி்து. பாரம்பரிய ெலவோர் கமீஸ 
ஆனது. பஞ்ொப பகுதியில கண்டுபிடிக்கபபடடது 
மற்றும் இது இந்திய �ாகரீக உ்லகில மிகவும் 
கபாருததமானது. இது முக்லாயர்கள் மற்றும் 
பழஙகா்ல மக்கள் ்மல ஆளட மற்றும் 
தைர்வோன ் பண்ட இரண்ளடயும் க்லளவேயாக 
ககாண்டு அணிந்தனர். இன்ள்ய தினெரி 
வோழ்க்ளகயில கபரும்பாலும் கபண்கள் 
அணிகின்்னர். மற்றும் இது மிகவும் வேெதியான 
ஆளடகளில ஒன்்ாக கருதபபடுகி்து. சி்ல 
ெமயம் ெந்ளதயில மற்் ஆளடகளுடன் இளத 
்ெர்தது வியாபாரம் கெயய உதவுகி்து. 
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ஏற்ற டிடென்  
ொதார்ண,  இளழ �யமான அசசிடபபடட, 
க�யயபபடட வேடிவேம். 

10.6   இைம் ்பருவ ஆணகளின் 
ஆடைகளுக்கு ஏற்ற துணி  

கபண்களைப ்பா்ல்வே, இவேர்களுக்கும் 
உடல ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் 
விளரவோன வேைர்சசிளயயும் மற்றும்  
மாற்்ஙகளையும் கா்ண்லாம். ் தாள்படளட 
விரிவோகும் மற்றும் உயரம் அதிகரிக்கும். 
அவேர்களின் ஆளட ்தர்வுகள் அவேர்களின் 
ஆளடகளை தன் வேயளத ஒததவேர்களைக் 
ககாண்டு அளமயும். 

இைம் பருவே ஆண்கள் கபாதுவோக 
பயன்படுததும் ஆளடகள்  

10.6.1 ெட்டை  
சிறியவேர் முதல கபரியவேர் வேளர அளனதது 
கா்லக்கடடததிலும் ஆண்கள் அணியும் 
உளடயாகும். ெடளடளய ்யாக், கா்லர், 
சுற்றுப படளட, ளக மற்றும் உடற்பகுதி 
ககாண்டு ளதக்கபபடுகி்து. இது 
கபரும்பாலும் தைர்வோன ஆளடயாகும். 
ஏற்ற துணி  
லினன், பருததி, கடனிம் க்லளவே 
(Blendedதுணிகள்.   
ஏற்ற வண்ணம்  
நீ்லம், கருபபு, பழுபபு, ொம்பல, ெந்தன நி்ம்.
ஏற்ற டிடென்  
சிறிய வேடிவேஙகள், ொதார்ண கடடஙகள், 
்காடுகள், கருததியல வேடிவேம் (Abstract). 

10.6.2 டி-ஷர்ட்  
டி-ஷர்ட என்பது ொதார்ண ்மல 
ஆளட, வேடட கழுதது ககாண்டது. இதில 
்வேண்டுமானால கபரிய அல்லது சிறிய 
ளககளை ளவேதது ககாள்ை்லாம். 
ஏற்ற துணி  
பருததி, பின்ன்லாளட மற்றும் க்லந்த 
பின்னல துணி. 

ஏற்ற டிடென்  
ொதார்ண, அசசிடபபடட, ொயமிடட வேடிவேம், 
்மற்பரபபு அ்லஙகாரம், எம்பிராயடரி 
மற்றும் அழகு பின்னல துணி (Lace).

்பைம்  10.11 மிடி மறறும் மிடி ைாப  

10.5.4 த்பணட் மறறும் ைாப  
்பண்ட என்பது அடிபபளட ஆளட 
இடுபபிலிருந்து கணுக்கால வேளர நீைததில 
அணிவேர். டாப என்பது ்மலபகுதி ஆளட 
்வேண்டுமானால சிறிய அல்லது நீை 
ளககள், கா்லர் அல்லது ொதார்ண கழுதது 
வேடிவேததுடன் தி்பபானது முன் அல்லது பின் 
ளவேதது ககாள்ை்லாம். 

ஏற்ற துணி  
கடனிம், பருததி, க்லளவே (Blended) துணிகள்.

ஏற்ற வண்ணம்  
்பண்ட :  கருபபு, ொம்பல, நீ்லம், பழுபபு, 
சிவேபபு, கிரீம், கவேள்ளை.
டாப  :  கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, பசளெ, 
மஞ்ெள், நீ்லம், ஆரஞ்சு, பழுபபு, சிவேபபு. 
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ஏற்ற டிடென்   
ொதார்ண வேடிவேளமபபு. 

10.7.2 தமக்ஸி ஹவுஸ தகாட்  
்மக்ஸி என்பது நீண்ட மற்றும் தைர்வோன 
உளடயாகும். இளத கபாதுவோக வீடடில 
பயன்படுததும் ெவுஸ ் காட உளடயாகும். 
ஏற்ற துணி  
பருததி, க்லளவே துணி, ொடடின் துணி.
ஏற்ற வண்ணம்   
இைஞ்சிவேபபு, சிவேபபு, நீ்லம், பசளெ, ஆரஞ்சு, 
மஞ்ெள்.
ஏற்ற டிடென்   
சிறிய, ொதார்ண, கடடஙகள், ்காடுகள், 
கருததியல வேடிவேம், வேடிவியல, 
வேழக்கததில உள்ை வேடிவேம். 

10.7.3 புைடவக்கு அணியக் கூடிய 
ேவிக்டக (Blouse)  

ரவிக்ளக என்பது இடுபபு நீைம் உள்ை, 
உடல கடடளமபபுக்கு ஏற்்வோறு 
டார்டகளைக் ககாண்டு அளமயபபடட ஒரு 
ஆளட. இது புடளவேயுடன் அணியபபடுவேது. 
ஏற்ற துணி  
பருததி, படடு, கெயற்ளக இளழ துணி, 
கவேலகவேட, க்லளவே  துணிகள், கவேலகவேட, 
வேள்லததுணி, அழகு பின்னல துணி (Lace).
ஏற்ற வண்ணம்  
நீ்லம், கருபபு, பழுபபு, ொம்பல, ெந்தன  நி்ம்.
ஏற்ற டிடென்  
ொதார்ண, கடடம், ்காடுகள், சிறிய 
வேடிவேம், அசசு மற்றும் ்மல பரபபில 
அ்லஙகரிக்கபபடட துணி.

10.7.4 இேவு ஆடைகள்    
 இவேற்ள் ொதார்ணமாக வீடடில இருக்கும் 
்�ரததில மற்றும் இரவு ்�ரஙகளில 
அணிவோர்கள். இது கமன்ளம மற்றும் 
காற்்்ாடடம் கெலவேதற்்கற்ப இருக்கும். 

ஏற்ற வண்ணம்  
மஞ்ெள், கவேள்ளை, இைஞ்சிவேபபு, நீ்லம், 
ஆரஞ்சு, பசளெ, ஊதா, க்ரீம்.
ஏற்ற டிடென்  
சிறிய மற்றும் வேடிவியல வேடிவேம், வேடிவேம், 
வேடிவியல, சிறிய வேடிவேம், ொதார்ண 
வேடிவேஙகள். 

10.6.3 காறெட்டை (Pant)  
காற்ெடளட என்பது அடிபபளட ஆளட. 
இடுபபிலிருந்து கணுக்கால வேளர இரண்டு 
காலகளையும் இள்ணதது அணியபபடும் 
ஆளட. 
ஏற்ற துணி  
பருததி, கடனிம் க்லளவேத துணிகள். 
ஏற்ற வண்ணம்   
நீ்லம், கருபபு, பழுபபு, ொம்பல, ெந்தனம், 
க்ரீம், பசளெ. 
ஏற்ற டிடென்  
க�யயபபடட வேடிவேம். 

10.7  ச்பணகளுக்தகற்ற 
துணிவடககள்  

கபண்கள் மிகவும் �ாகரீகமாக இருக்க 
விரும்புபவேர்கள். �ாகரீகததிற்்கற்்வோறு 
துணி தயாரிபபாைர்கள் ஆளடகளை 
தயாரிக்கின்்னர். ்மலும் அவேர்களின் 
உடலியல அளமபளபயும், ்வேள்லளயயும் 
கபாருதது ஆளட அளமயும்.

10.7.1 உள்்பாவாடை  
இது புடளவே கடடுவேதற்கு முன் அணியும் 
ஆளட உள் ஆளடயாகும்.

ஏற்ற துணி  
பருததி, ொடடின் (Woven).
ஏற்ற நி்றம்  
நீ்லம், கருபபு, பழுபபு, ெந்தனம், சிவேபபு, 
மஞ்ெள் ்பான்்ளவே புடளவேக்கு ஏற்் 
நி்ஙகைாகும்.
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ஏற்ற வண்ணம்  
நீ்லம், பசளெ, பழுபபு, கருபபு, ொம்பல, அளர 
கவேள்ளை.

ஏற்ற டிடென்   
்காடுகள், கடடஙகள், படளட (Plaids), 
அபஸடராக்ட, வேடிவியல வேடிவேஙகள்.

10.8.2 டி-ெர்ட்  
டி-ெர்ட ஒரு எளிய ஆளட, சுற்று மற்றும் 
்�ர் கா்லர் உளடயது. இது குறுகிய 
அல்லது நீண்ட முழுக்ளக ககாண்டு 
இருக்க்லாம். சி்ல டி-ெர்ட கதாபபியுடன் 
(hoods) இருக்கும். 

ஏற்ற துணி  
பருததி, பின்னல துணி, க்லபபு பின்னல 
துணிகள்.

ஏற்ற வண்ணம்  
நீ்லம், மஞ்ெள், பசளெ, சிவேபபு, அளர 
கவேள்ளை, கருபபு, பழுபபு, ொம்பல.

ஏற்ற டிடென்   
சிறிய அசசு, வேடிவியல வேடிவேஙகள்.

10.8.3 ஷார்ட்ஸ மறறும் ்பர்முைாஸ   
இளவே அளர நீைம் அல்லது முடடி 
நீைம் வேளர உள்ை கீழ் உளடயாகும். 
இது ொதார்ணமாகவும் மற்றும் இரவு 
உளடயாகவும் ஆண்கள் மற்றும் 
சிறுவேர்கள் அணிகின்்னர். 

ஏற்ற துணி  
பருததி, கடனிம், க்லபபுத துணிகள், 
க�யயபபடட மற்றும் பின்னல துணிகள்.

ஏற்ற வண்ணம்  
நீ்லம், பசளெ, கருபபு, பழுபபு, அளர 
கவேள்ளை, ொம்பல.

ஏற்ற டிடென் 
கடடம், படளட, ் காடுகள் மற்றும் ொதார்ண 
வேடிவேம்.

துணிகளைக் ககாண்டு தைர்வோன 
முள்யில ளதக்கபபடும். இவவேளகயான 
ஆளடகள் உ்ஙகும் ்பாது அணிவேதற்கு 
வேெதியாக இருக்கும். 
ஏற்ற துணிகள்  
பருததி, ொடடின், க்லந்தத  துணிகள்.
ஏற்ற வண்ணம்  
நீ்லம், மஞ்ெள், பசளெ, ஆரஞ்சு, இைஞ்சிவேபபு.
ஏற்ற டிடென்  
க�யயபபடட, சிறு வேடிவேஙகளைக் 
ககாண்ட பின்னல துணிகள்.

10.8 ஆணகளுக்தகற்ற துணி வடக  
ஆண்களின் ஆளடகள் முக்கியமாக 
அவேர்களின் ்வேள்லகளின் வேளககளைப 
கபாருதது அளமகின்்து. அளவேயாவேன 
்வேள்ல ொர்ந்த, ொதார்ண, விழா ்பான்் 
நிகழ்சசியின் வேளகளய கபாருதது 
துணிகளின் ்தர்வு அளமயும். அவேர்களின் 
ஆளடகள் கா்லததிற்கு ஏற்்ார் ்பால 
இருக்கும். இருபதது ஒன்று வேயதுக்கு 
்மற்படடவேர்கள் ஆண்கள் என்று 
அளழக்கி்்ாம். இவேர்களை ்மலும் 
வேைரிைம் பருவேததினர், �டுததர வேயது 
பருவேததினர், முதுளம பருவேததினர் என 
பிரிக்கபபடுகின்்னர். 

10.8.1 ெட்டை  
ெடளட அடிபபளட ஆளடயாகும். அதில 
பின் பகுதியில ்யாக்குடன், முழு ளக 
அல்லது அளர ளகளய ககாண்டளவேயாக 
கா்லருடன் இருக்கும். இது வேயதுக்கு 
ஏற்்வோறு மற்றும் நிகழ்சசிகளுக்கு 
ஏற்்வோறு அளமயும். ெடளடயில உள்ை 
வேடிவேம் அல்லது அசசு, அதன் ெந்தர்பதளத 
அடிபபளடயாக ககாண்டளவே. 

ஏற்ற துணி  
பருததி, லினன், ் ரயான், கடனிம், க்லளவே 
துணிகள்.
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ஏற்ற துணி  
கடனிம், பருததி, க்லளவே  துணிகள்.

ஏற்ற டிடென்  
க�யயபபடட வேடிவேம். 

10.8.4 த்பணட்  
இது முழு நீைமான கீழ்பபகுதி ஆளட. இது 
ஆண்கைால ்வேள்லக்்கற்ப அணியும் 
உளடயாக இருக்கி்து. ொதார்ண ்பண்ட 
ஆகவும் கிளடக்கின்்ன. இளவே மிகவும் 
வேெதியான ஆளடயில ஒன்்ாகும்.

10.9  குறிபபிட்ை ஆடைகளுக்தகற்ற துணிகள்  

அட்ைவட்ண 10.1 குறிபபிட்ை ஆடைகளுக்தகற்ற துணிகள்

எண. ஆடையின் ச்பயர்
ததடவயான துணியின் அைவு

ஒரு வழி வடிவம் தகாடுகள் ்பட்டைகள் 

1. ஜப்லா 1/2 மீடடர் ஏற்் துணி 1/2 மீடடர் ஏற்் துணி 1/2 மீடடர் ஏற்் துணி 

2. ்பண்டி (3 வேயது) ்பண்டி நீைம் +  15 
கெ.மீ.

்பண்டி நீைம் +  15 
கெ.மீ.

்பண்டி நீைம் +  15 
கெ.மீ.

3. நிக்கர் (3 வேயது) நிக்கர் நீைம் + 15 
கெ.மீ. 

நிக்கர் நீைம் + 15 
கெ.மீ. + 5 கெ.மீ.

நிக்கர் நீைம் + 15 
கெ.மீ. + 10 கெ.மீ.

4. ராம்பர் 1 மீடடர் 1 மீடடர் 1 மீடடர் 

5. வேளககள் (3 வேயது) பராக்கின் உயரம் + 
1.25 கெ.மீ.

பராக்கின் உயரம் + 
1.25 கெ.மீ.

பராக்கின் உயரம் + 
1.25 கெ.மீ.

அ. பிளைன் ஃபிராக் (ளக, 
கா்லர் இல்லாமல)  

கவுன் நீைம் +  12.5 
கெ.மீ.

கவுன் நீைம் +  12.5 
கெ.மீ.

கவுன் நீைம் +  12.5 
கெ.மீ.

ஆ. A-ள்லன் ஃபிராக் (ளக, 
கா்லருடன்)

கவுன் நீைம் +  ளக 
நீைம் + 15 கெ.மீ.

கவுன் நீைம் +  ளக 
நீைம் + 15 கெ.மீ. + 
0.25 கெ.மீ.

கவுன் நீைம் +  ளக 
நீைம் + 15 கெ.மீ. + 
0.50 கெ.மீ.

6. ்பாவாடை (ஸகர்ட்ஸ) (4 – 8 வயது)

அ. குள்ந்த சுற்்ைவுள்ை 
ொதார்ண குடளட 
பாவோளட 

2 x ஸகர்ட நீைம் + 15 
கெ.மீ.

2 x ஸகர்ட நீைம் + 15 
கெ.மீ.

2 x ஸகர்ட நீைம் + 15 
கெ.மீ.

ஆ. ்கதர்டு ஸகர்ட  
சுருக்கமுள்ை பாவோளட 

2 x ஸகர்ட பாவோளட 
நீைம் + 15 கெ.மீ. + 10 
கெ.மீ. (படளட)

2 x ஸகர்ட நீைம் + 
15 கெ.மீ. + 10 கெ.மீ. 
(படளட)

2 x ஸகர்ட நீைம் + 
15 கெ.மீ. + 10 கெ.மீ. 
(படளட)

இ. பளீடடு ஸகர்ட (Pleat Skirt)  
மடிபபு பாவோளட 

2 x ஸகர்ட நீைம் + 
15 கெ.மீ. + 10 கெ.மீ. 
(படளட)

2 x ஸகர்ட நீைம் + 
15 கெ.மீ. + 10 கெ.மீ. 
(படளட)

2 x ஸகர்ட நீைம் + 
15 கெ.மீ. + 10 கெ.மீ. 
(படளட)
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ஈ. முழு பாவோளட 2 x ஸகர்ட நீைம் + 
15 கெ.மீ.

2 x ஸகர்ட நீைம் + 
15 கெ.மீ.

2 x ஸகர்ட நீைம் + 
15 கெ.மீ.

7. பிைவுஸ 

அ. 30” – 32” (75 – 80 
கெ.மீ.)

2 x பின் முதுகு நீைம்  
+ ளக நீைம் + 12.5 
கெ.மீ. 

2 x பின் முதுகு நீைம்  
+ ளக நீைம் + 12.5 
கெ.மீ. + 0.20 கெ.மீ.

2 x பின் முதுகு நீைம்  
+ ளக நீைம் + 12.5 
கெ.மீ. + 0.25 கெ.மீ.

ஆ. 34” – 36” (85 – 90 
கெ.மீ.)

2 x பின் முதுகு நீைம்  
+ ளக நீைம் + 25 
கெ.மீ. 

2 x பின் முதுகு நீைம் 
+ ளக நீைம் + 25 
கெ.மீ. + 0.20 கெ.மீ.

2 x பின் முதுகு நீைம் 
+ ளக நீைம் + 25 
கெ.மீ. + 0.20 கெ.மீ.

இ. 38” – 40” (95 – 100 
கெ.மீ.)

2 x பின் முதுகு நீைம்  
+ ளக நீைம் + 7.5 
கெ.மீ. 

2 x பின் முதுகு நீைம்  
+ ளக நீைம் + 7.5 
கெ.மீ. + 0.30 கெ.மீ.

2 x பின் முதுகு நீைம்  
+ ளக நீைம் + 7.5 
கெ.மீ. + 0.50 கெ.மீ.

8. ெலவோர் 2 x ஆளட நீைம் + 
25 கெ.மீ.

2 x ஆளட நீைம் + 
25 கெ.மீ. + 0.25 
கெ.மீ.

2 x ஆளட நீைம் + 
25 கெ.மீ. + 0.25 
கெ.மீ.

9. கமீஸ 2 x ஆளட நீைம் + 10 
கெ.மீ .+ 0.5 கெ.மீ.

2 x ஆளட நீைம் + 10 
கெ.மீ. + 0.5 கெ.மீ.

2 x ஆளட நீைம் + 10 
கெ.மீ. + 0.5 கெ.மீ.

10. ெவுஸ ்காட 2 x ஆளட நீைம் + 
ளக நீைம் + 30 கெ.மீ. 
+ 0.5 கெ.மீ.

2 x ஆளட நீைம் + 
ளக நீைம் + 30 கெ.மீ. 
+ 0.5 கெ.மீ.

2 x ஆளட நீைம் + 
ளக நீைம் + 30 கெ.மீ. 
+ 0.5 கெ.மீ.

11. ்பண்ட 2 x ்பண்ட நீைம் + 
இடுபபுப படளட (10 
கெ.மீ.) + 15 கெ.மீ.

2 x ்பண்ட நீைம் + 
இடுபபுப படளட (10 
கெ.மீ.) + 15 கெ.மீ.

2 x ்பண்ட நீைம் + 
இடுபபுப படளட  (10 
கெ.மீ.) + 15 கெ.மீ.

12. ெடளட (Slack Shirt)

அ. ஸ்லாக் ெடளட (6 
வேயது)

ெடளட நீைம் + 15 
கெ.மீ. + ளக நீைம் + 
0.25 கெ.மீ.

ெடளட நீைம் + 15 
கெ.மீ. + ளக நீைம் + 
0.25 கெ.மீ.

ெடளட நீைம் + 15 
கெ.மீ. + ளக நீைம் + 
0.25 கெ.மீ.

ஆ. முழு ெடளட 
(்யாக்குடன்) (6 
வேயது)

2 x ெடளட நீைம் + 
20 கெ.மீ. + 2.5 கெ.மீ.

2 x ெடளட நீைம் + 
20 கெ.மீ. + 2.5 கெ.மீ.

2 x ெடளட நீைம் + 
20 கெ.மீ. + 2.5 கெ.மீ.

இ. டீ-ெர்ட (6 வேயது) 2 x முழு நீைம் + ளக 
நீைம் + 10 கெ.மீ. + 
0.25 கெ.மீ.

2 x முழு நீைம் + ளக 
நீைம் + 10 கெ.மீ. + 
0.25 கெ.மீ.

2 x முழு நீைம் + ளக 
நீைம் + 10 கெ.மீ. + 
0.25 கெ.மீ.

13. குர்தா (6 வேயது) 2 x குர்ததா நீைம் + 5 
கெ.மீ. + 0.30 கெ.மீ.

2 x குர்ததா நீைம் + 5 
கெ.மீ. + 0.30 கெ.மீ.

2 x குர்ததா நீைம் + 5 
கெ.மீ. + 0.30 கெ.மீ.

14. ளபஜாமா (10 வேயது) 2 x ஆளட நீைம் + 15 
கெ.மீ.

2 x ஆளட நீைம் + 15 
கெ.மீ.

2 x ஆளட நீைம் + 15 
கெ.மீ.

15. உள் பாவோளட (6 பார்ட / 
4 பார்ட) (Petticoat)

2 x பாவோளட நீைம் + 
படடிக்கு 10 கெ.மீ.

2 x பாவோளட நீைம் + 
படடிக்கு 10 கெ.மீ.

2 x பாவோளட நீைம் + 
படடிக்கு 10 கெ.மீ.
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16. ென் சூட (3 வேயது)

அ. ளகயற்் ெடளட + 
கா்லர் 

ெடளட நீைம் + 15 
கெ.மீ. + 0.10 கெ.மீ.

ெடளட நீைம் + 15 
கெ.மீ. + 0.10 கெ.மீ.

ெடளட நீைம் + 15 
கெ.மீ. + 0.20 கெ.மீ.

ஆ. பீடடர் ்பன் கா்லர் 
ெடளட (ளகயுடன்)

ெடளட நீைம் + ளக 
நீைம் +  20 கெ.மீ. + 
0.15 கெ.மீ.

ெடளட நீைம் + ளக 
நீைம் +  20 கெ.மீ. + 
0.15 கெ.மீ.

ெடளட நீைம் + ளக 
நீைம் +  20 கெ.மீ. + 
0.30 கெ.மீ.

இ. ெர்ட (்யாக், ளக, 
கா்லர், சுருக்கம் / 
மடிபபுடன் கூடிய கீழ் 
பாகம்)

2 x ெடளட நீைம் + 10 
கெ.மீ. + 0.20 கெ.மீ.

2 x ெடளட நீைம் + 10 
கெ.மீ. + 0.25 கெ.மீ.

2 x ெடளட நீைம் + 10 
கெ.மீ. + 0.25 கெ.மீ.

17. நிக்கர் (knicker) நிக்கர் நீைம் + 15 
கெ.மீ.

நிக்கர் நீைம் + 15 
கெ.மீ.

நிக்கர் நீைம் + 15 
கெ.மீ.

10.10 ஆடைடய உருவாக்குதல்  
ஆளடளய உருவோக்குதல என்பது 
தி்ளம, அனுபவேம், மிகுந்த பயிற்சி மற்றும் 
விருபபமிக்க ஒரு உன்னத கள்ல ஆகும். 
ஒருவேர் கெயமுள்ளய அறிந்து பின்பு 
கசசிதமான கபாருந்தக்கூடிய ஆளடகளை 
உருவோக்க ்வேண்டும். 

10.10.1 ஆடைடய  உருவாக்குதலில் 
பின் ்பற்ற தவணடிய ்படிகள்  

●	 ஆளடளய உருவோக்குதலில உள்ை 
கபாதுவோன படிகள், 

●	 அளனதது மாதிரிகளும் 
கவேடடபபடடுள்ைனவோ என 
ெரிபார்க்கவும்.

●	 மாதிரிகளை மடிதது பததிரபபடுததவும். 
●	 ளதக்கும் ்பாது மடடு்ம மாதிரிகளை 

விரிதது பயன்படுததவும். 
●	 ளதபபதற்கு முன்பு ‘�ாடசெஸ’ (Notches) 

ெரி பார்க்கவும்.
●	 ளதயலுக்கு ்தளவேபபடும் 

அளனதது உபகர்ணஙகளை 
்ெகரிததுக் ககாண்ட பி்கு ளதக்க 
கதாடஙகவும். உதார்ணமாக, 
ள்லனிங, தி்பபுகளுக்கான கருவிகள், 

அ்லஙகரிக்க ்்லஸகள் மற்றும் 
அபளிக்குள் (Appliques).

●	 கமஷின் நூலின் நி்தளத ெரி 
பார்க்கவும். 

●	 பாபின்களில கபாருததமான நி்ததில 
நூலிளன சுற்்வும். 

●	 இயந்திரததில சுமுகமான 
கெயலபாடடிளன ெரிபபார்க்கவும். 

●	 இயந்திரததிளன சுததமாக 
துளடக்கவும், (குறிபபாக பாபின் மற்றும் 
துணியிளன  �கர்ததும் பற்கள் (Feed 
dog)). 

10.10.2 ேவிக்டக  டதக்கும் ச்பாழுது 
கடைபிடிக்க தவணடிய  ்படிகள்   

●	 துணியில மாதிரிளய வேளரயவும் , 
பின்பு துணிளய கவேடடவும்.

●	 அளனதது விவேரஙகளையும் ெரியாக 
குறிக்கவும், (டார்டஸ, �ாடசஸ) 
்பான்்ளவே. 

●	 டார்டளட முதலில ளதக்கவும்.
●	 கழுதது வேளைவு பகுதியில ்தாள்  

பாகஙகளை இள்ணக்கவும். 
●	 பக்க இள்ணபளப இள்ணததுக் 

ககாள்ைவும்.
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●	 பக்கஙகளை இள்ணதது ெடளடயின் 
அடிபாகதளத முடிக்கவும். 

●	 ளகளய ்ெர்க்கவும். 
●	 இஸதிரி கெயயவும். 

10.10.5 த்பணட்டை டதக்கும் ச்பாழுது 
கடைபிடிக்க தவணடிய ்படிகள்  

●	 மாதிரிளய துணியில குறிததுக் 
ககாள்ைவும். 

●	 மாதிரிக்கு ஏற்்வோறு துணிளய 
கவேடடவும். 

●	 க்ராசெஸ (Crotches) ளய 
இள்ணக்கவும்.

●	 பளை தி்பபு ளதக்கவும்.  
●	 ஜிபளப இள்ணக்கவும். 
●	 பக்க மற்றும் ளமயத ளதயள்ல 

இள்ணக்கவும். 
●	 இடுபபுபபடளடளய  இள்ணக்கவும்.
●	 தி்பபுகளை ளதக்கவும்
●	 இஸதிரி கெயயவும்.  

10.11 டதயலுக்கான குறிபபுகள்  
●	 இள்ணபபு பகுதி அளனததிற்கும் இரு 

ளதயலகள் இட ்வேண்டும். இவவிரு 
ளதயலகள், இள்ணபபுத ளதயலகள் 
எளிதில பிரியாமல இருக்க உதவி 
கெயயும். 

●	 ்தாள் இள்ணபளப ளதக்கும் கபாழுது 
ளக வேளைவில இருந்து ஆரம்பிதது 
கழுதது வேளைவில முடிதது திரும்பி 
இரண்டாவேது ளதயள்ல இள்ணபபு 
்காடடிலிருந்து வி்லகாதவோறு 
்பாடவும். 

●	 எல்லா ்�ரான இள்ணபபுகளும் 
ஒழுஙகான ்�ர் ்காடடில இருக்க 
்வேண்டும். இலள்லகயன்்ால ஆளட 
ளதததபின் நிள்வு ஒழுஙகாக 
அளமயாது. 

●	 தி்பபு பாகதளத (Placket) முடிததுக் 
ககாள்ைவும்.

●	 கழுதது வேளைளவே முடிக்கவும்.
●	 ளக பகுதியின் பக்க இள்ணபளப 

இள்ணக்கவும்.
●	 கெம் ள்லன் முடிக்கவும்.
●	 தி்பபுகளை இள்ணக்கவும். 
●	 �ன்கு இஸதிரி இடவும். 

10.10.3 அடிப்படை ்பாவாடை டதக்கும் 
ச்பாழுது கடைபிடிக்க 
தவணடிய ்படிகள்  

●	 டார்டகளை ளதக்கவும். 
●	 தி்பபு பாகதளத ளதக்கவும். 
●	 பக்க இள்ணபபுகளை இள்ணக்கவும். 
●	 இடுபபு படளடளய இள்ணக்கவும். 
●	 தி்பபு கருவிளய ளதக்கவும். 
●	 இஸதிரி கெயயவும். 
●	 முன்பு் தி்பபு பாகதளத ளதக்கவும். 

10.10.4 ஆடையின் ெட்டை ்பகுதிடய 
டதக்கும் ச்பாழுது கடைபிடிக்க 
தவணடிய ்படிகள்  

●	 மாதிரிளய துணியில குறிததுக் 
ககாள்ைவும். 

●	 மாதிரிக்கு ெரியான கபயர் ககாடுக்கவும். 
●	 முன்பக்க, பின்பக்க ெர்ட, ்யாக், கா்லர் 

படளட, கா்லர் ளப ஆகியவேற்ள் 
கவேடடவும். 

●	 ்யாக்ளக பின் பக்க ெடளடயுடன் 
இள்ணக்கவும். 

●	 முன்பக்க தி்பபு பாகதளத முடிக்கவும். 
●	 கா்லர், கா்லர் படளடளய 

இள்ணக்கவும். 
●	 ்தாள்படளடளய கழுததுடன் 

்ெர்க்கவும். 
●	 கா்லளர கழுததுப பகுதியில 

இள்ணக்கவும். 
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உறுதி தன்ளமக்கு ஓரஙகளில இரு 
ளதயல இடவும்.   

●	 ்்லஸ அல்லது ரபலஸ இள்ணக்கும் 
கபாழுது ஓரஙகளில சிறிது சுருக்கம் 
ளவேதது ளதக்கவும். 

●	 ்�ர் இள்ணபளப ளதபபது ்பா்ல்வே 
வேளைந்த இள்ணபளபயும் ஓரஙகளில 
சிறிது �ாடசெஸ (Notches) ளவேதது 
ளதபபதன் மூ்லம் அது சீராக அளமய 
உதவும்.

10.12 ்பாைச் சுருக்கம்   
இந்த பாடபபகுதி கவேவ்வேறு 
ஆளடகளுக்கு ஏற்் துணிகளை ்தர்வு 
கெயவேதற்கு, ஆளட வேடிவேளமபபதற்கு 
்தளவேயான துணிகளை க்ணக்கீடு 
கெயவேதற்கு உதவியாக உள்ைது. இது 
ஆளடகளை வேடிவேளமபபதற்கு அடிபபளட 
வேழி முள்களை �ன்்ாக கதரிந்து 
ககாண்டால, அவேர்கள் �ம்பிக்ளகயாக 
வேசீகரமாகவும் மற்றும் அழகான ஆளடளய 
வேடிவேளமக்க முடியும். 

●	 கபாயததுண்ளட (Facing) ்�ராக 
ளவேதது இள்ணக்கவும். 

●	 சுருக்கஙகள் அளமக்கும் கபாழுது 
கபரிய ளதயலகளை பயன்படுததவும். 
இதற்கு நூள்ல இறுக்கி பிடிக்கும் 
தகடளட சிறிது தைர்ததி இரு 
வேரிளெயில ளதயலிடவும். ஒரு வேரிளெ 
இள்ணபபுக் ்காடடிலும், மற்க்ான்று 
இள்ணபபுக் ்காடடிற்கு 0.56 கெ.மீ. 
்ம்லாகவும் ்ம்்ல உள்ை நூள்ல ஒரு 
கடளடயில சுற்றிக்ககாண்டு பாபின் 
நூள்ல ்தளவேயான அைவிற்கு 
இழுக்கவும். நூல கவேடடுபபடாமல 
இருபபதற்கு துணிளய கமன்ளமயாக  
சுருக்கவும்.

●	 சுருக்கஙகள் ஒ்ர அைவுளடயதாக 
இருபபதற்காகவும், இடதளத விடடு 
�ழுவோமல இருபபதற்காகவும், 
ளதக்கும் ்பாது சுருக்கஙகள் ்ம்்ல 
இருக்குமாறு ளதக்கவும். 

●	 ெடளட ளபகளை ளதக்கும் கபாழுதும், 
மடிபபுகளை ளதக்கும் கபாழுதும் 

நிடனவில் சகாள்க

●	 பருததி என்பது கமலலிய இளழளய உளடய, சுததமான மற்றும் சிறிது மிருதுவோன 
துணியாகும்.

●	 படடுத துணிளய சிறிய இடததில மடிதது ளவேக்க இயலும். இதில  அடர்ந்த நி்ஙகளில 
அழுக்குத கதரியாது. இதில சுருக்கஙகளும் மடிபபுகளும்  எளிதில அளமயும். 

●	 ள�்லான் மற்றும் ்ரயான் க்லபபுத துணியானது கமன்ளமயாகவும், உறுதியாகவும், 
�ன்கு துளவேக்கும் முள்யிலும் இருக்கும். 

●	 ்ரயான் என்பது பகுதி கெயற்ளகத துணிவேளகளயச ்ெர்ந்தது. இது பருததி சிற்றிளழ 
மற்றும் கமன்ளமயான மரததுகள்கைால தயாரிக்கபபடட துணியாகும். 

●	 கடனிம் என்பது அதிக எளடயுடனும் குள்ந்த மீள் தன்ளம ககாண்ட துணியாகும். இது 
ஜீன்ஸ, பணிக்்கற்்த துணிகள் மற்றும் தள்லயள்ண உள்ததுணிக்குப பயன்படும். 

●	 பிப என்பது கழுததுப பகுதிளயச சுற்றி அணியும் உளடயாகும். இது குழந்ளதகளின் 
துணிளயச ொபபாடடுக் கசிவுகளிலிருந்தும், ஈரததிலிருந்தும் தூசிகளிலிருந்தும் 
பாதுகாக்க அணியும் உளடயாகும். 
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●	 ்பாகனட  - ்பாகனட என்பது எளிய கதாபபி வேளகளயச ொர்ந்தது. இதளன தடப 
கவேபப நிள்லக்்கற்ப தள்லயில அணியபபடும். இளவே காது மற்றும் தள்லளய திடீர் 
சீ்தாஷ்ணததிலிருந்து பாதுகாக்கி்து.  

●	 ராம்பர்ஸ – ராம்பர் என்பது எளிதாக அணிவேதற்கும், கழற்றுவேதற்கும் ஏற்் வேண்்ணம் 
மாற்றியளமக்கபடுகி்து. 

●	 ்பண்ட / ஷாடஸ – ்பண்ட என்பது ஒரு அடிபபளட ஆளட. இளத இடுபபிலிருந்து 
முழஙகால வேளர அல்லது இடுபபிலிருந்து முழுக்கால வேளர இரு காலகளை இள்ணக்கும் 
விதமாக வேடிவேளமக்கபபடும். 

●	 ெலவோர் என்பது கபண்கைால அணியபபடும் கபாருந்தததக்க தைர்வோன ஆளட. 
இதளனப கபாதுவோக ொதார்ண மடடும் நிகழ்சசி �ாடகளிலும் அணிவேர். 

●	 சுடிதார் என்பது எளியவேளக தைர்வோகப கபாருந்தபபடும் முழஙகால நீைம் ககாண்ட 
உளடயாகும். 

ஆசிரியரின் செயல்்பாடு
●	 ஆளடக்்கற்்வோறு துணிகளை ்தர்ந்கதடுக்கும் முள்களை காண்பிததல. 
●	 ஆளடகளுக்்கற்் துணி வேளககளை காண்பிததல 

மா்ணவர்களின்  செயல்்பாடு  
●	 ஆளட தயாரிக்கும் நிறுவேனதளத பார்ததுக் குறிபகபழுதுதல.
●	 ஆளடகளுக்்கற்ப கவேவ்வேறு விதமான மாதிரியின் ஒபபளடவு தயாரிததல. 

இட்ணய தை முகவரி

http://www.youtube.com/watch?v=n_Rme2R13ik உஙகள் வேடிவேததிற்கு �ன்்ாக கபாருந்தும் 
ஆளடளய எவவோறு ்தர்ந்கதடுபபது ?

http://www.youtube.com/watch?v=9wkaB2UtuUI கபபலின் பய்ணம் கெயவேதற்கு எடுததுச 
சில்லா ்வேண்டிய ஆளடகள். 

  

Cotton 
பருத்தி 

A lightweight, semi-sheer fabric, slightly crisper.
பருத்தி இழைகள் எழை குழைவாகவும் அணிவதற்கு வசதியாகவும் இருக்கும். 

Silk  படடு Can be packed in small spaces; in dark colours they do not show dirt; wrinkles and crepe will 
hangout especially well.
மடித்து ழவக்கும் பபாது சிறிது இைபம பபாதுமானது. அைர் நிைமான பாட்டில் 
அழுக்கு ததரிவதில்ழலை. சுருக்கம் குழைந்து, மடிப்பு மிகவும் நனைாக இருக்கும்.  
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வினாக்கள்
்பகுதி – அ 
 I.   ெரியான விடைடயத் 

ததர்நசதடுத்து எழுதுக
1. கபாருததமான நூள்லக் ககாண்டு 

_____________ நிரபப 
்வேண்டும். 

 அ)  பாபின்  
 ஆ)  ஸபூல பின்  
 இ)  ஊசி 
 ஈ)  பாபின் ்கஸ  
2. இரு ளதயலகள் _____________ 

ளதபபதால இள்ணபபுகள் இருக்கும்.
 அ)  பைக்கர்   
 ஆ)  பிரியாமல
 இ)  கிழிதல 
 ஈ)  ள�ந்து கிழிதல 

Rayon 
பேயான  

A semi synthetic material which is made from cotton linters or from the soft tissues of trees 
such as spruce.
பருத்தியின நுண்ணிய இழைகள் பபானறு மேத்தின தமனழமயான 
திசுக்களின ஒரு பகுதி தசயற்ழக தபாருளாகும்.  

Denim 
தைனிம் 

A heavy weight fabric with very little drape or stretch.
அதிக எழையுழையது ட்பேப் (Drape) மற்றும் இழுத்தனழம குழைவு.  

Bib 
பிப் 

Wrapped around the neck, so that it protects the baby clothing from food spills, moisture and 
soil.
கழுத்ழத சுற்றி அணியக் கூடியது. குைந்ழதயின ஆழைழய உணவுக்கசிவுகள், 
ஈேப்பதம், மண்ணிலிருந்து பாதுகாப்பது. 

Bonnet 
பபாதனட் 

Simple caps that are worn on the head to regulate the temperature 
தட்பதவப்பத்ழத கட்டுபடுத்த தழலை மீது அணியும் எளிய ததாப்பி. 

Salwar 
சல்வார் 

A loosely fitted pant which is worn by girls as a casual wear and also as a formal wear.
தளர்வாக ழதக்கப்பட்ை பபண்ட். தபண்கள் சாதாேண பநேஙகளிலும் பணி 
இைஙகளிலும் பயனபடுத்துவர்.

Kameez 
கமீஸ் 

A simple knee length top with a loose fit. 
தளர்வான பமல் ஆழை. முைஙகால் நீளத்திற்கு இருக்கும். 

3. ெடளடக் கா்லர்கள் இதனால 
முடிக்கபபடுகி்து.

 அ)  ்பசிங    
 ஆ)  பயாஸ  
 இ)  உள்துணி ககாடுதது ளதததல 
 ஈ)  தி்பபு 
4. இதளன ளதபபது ஒரு கள்லயாகும்.
 அ)  ஆளட 
 ஆ)  ென்  சூட 
 இ)  ராம்பர் 
 ஈ)  ெர்ட 

்பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விடையளிக்கவும்  

1. ஆளட தயாரிபபதற்கான அடிபபளட 
விதிமுள்கள் குறிபபிடுக.

2. ஜாக்ககட ளதபபதற்கான 
விதிமுள்களை குறிபபிடுக. 
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்பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு ்பக்க அைவில் 

விடையளிக்கவும்
1. ஆளட ளதபபதற்கான குறிபபுகள் 

பற்றி கதளிவோக விைக்கம் தருக. 
2. கீழ் வேரும் ஆளடகளை 

ளதபபதற்கான கெயலமுள்ளய 
விரிவோக விைக்குக. 

 அ)  ஜாக்ககட 
 ஆ)  பாவோளட 
 இ)  ெடளட 
 ஈ)  கால ெடளட 

3. குழந்ளதகளின் ஆளடகளுக்கு ஏற்் 
துணிளய ்தர்வு கெயவேது எபபடி, 
விவேரிக்க. 

4. துணியின் வேளககள் பற்றி 
சுருக்கமாக விைக்குக. 

5. கா்லரின் இரு பாகஙகள் என்்ால 
என்ன ? விைக்குக. 

்பகுதி – இ 
III.    ஒரு ்பத்தியைவில் 

விடையளிக்கவும்  
1. ளகக்குழந்ளதகளுக்கு துணி ்தர்வு 

கெயவேது பற்றி கதளிவோக விவேரிக்க. 
2. ஆளட தயாரிபபதற்கான 

விதிமுள்களை விரிவோக 
விைக்கவும். 

்பகுதி ‘அ’ விறகான விடைகள்
1.   (அ)  2.  (ஆ) 3.  (இ) 4.  (அ) 
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வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்்ட 
ஆட்ட்கள், டதயல்்காரர் 

தயாரிதத ஆட்ட்கள், ஆயதத 
ஆட்ட்கள்  

பாடம்

11

்கற்றலின் ந�ாக்கங்கள்
●	 ஆடட உறபத்தி முடை பறறி 

அறிந்து க�ாள்ளுதல்.
●	 வீட்டில் தயாரிக�பபட்ட, ஆடட�ள், 

டதயல்�ாரர் ஆடட�ள் 
மறறும் ஆயத்த ஆடட�ளின் 
வித்தியாசத்டத �றறுக 
க�ாள்ளுதல்.

11.1 அறிமு்கம்   
ஆடட எப்பாதும் மனிதர்�ளுககு 
முககியமா� இருந்தது. ஏகென்ைால் 
மனிதனின் அவசியத்டதயும் முககிய 
்தடவ�டையும் இது சந்திககிைது. 
எெ்வ ஆடட மறறும் துணி�ள் ஒரு 
நாட்டின் சமூ� கபாருைாதார மறறும் 
அரசியல் நிடை�டை விைககி ஒரு முககிய 
அடித்தைத்டத பிரதிபலிககும். ஆடட 
மறறும் பாணி கதாழில்�ளில் ஆடட ஒரு 
முககிய  பகுதியா� உள்ைது. 

�ற�ாைத்தில் இருந்து மனிதன், 
இடை�ள், மரபபட்டட�ள் மறறும் 
மிரு�ங�ளின் ்தால்�டை க�ாண்டு 
�ாை நிடை�ளுககு ஏறைவாறு தன்டெ 
பாது�ாத்து க�ாண்டான். இது்வ ஆடட 
கதாழிறசாடையின் ்தாறைம்.

அ க ம ரி க � ா வி ல் 
ஆடடத் துடையாெது 
பின்வருமாறு பை 
நிடை�ளிலும் வைர்ச்சி 
அடடந்துள்ைது. 
குடும்்ப நிடைப்பாடு  
●	 குடும்ப அங�த்திெர்�ைால் 

குடும்பத்திறகு ்தடவபபட்ட அடெத்து 
ஆடட�ளும் உருவாக�பபட்டெ.

ஷயர்டு நிடைப்பாடு  
இந்தக �ாைத்தில் குடும்பத்திெர் 
தங�ள் வீடு�ளில் வந்து ஆடட�டை 
தயாரிபபதற�ா� ஒரு ஆடட 
வடிவடமபபாைர் அல்ைது டதயல்�ாரர் 
மூைம் ஆடட�டை தயாரிககின்ைெர். 
வாடிகட்கயாளர் நிடைப்பாடு   
இபகபாழுது ஆயத்த ஆடட 
உருவாககுபவர் அல்ைது டதயல்�ாரர்�ள் 
தங�ள் ஆடட�டை �டட�ளில் தயாரித்து 
விறபடெககு டவககின்ைெர்.
வணி்க நிடைப்பாடு  
ஆண்�ள் மறறும் கபண்�ளின் ஆடட�டை 
அவர்�ளுககு ஏறைவாறு தயாரித்து சீர் 
கசய்து �டட�ளில் டவத்து விறபடெ 
கசய்யபபடுகிைது. இவறறில் ஆயத்த 
ஆடட�ள் கபரும்பாலும் �ாணபபடுகிைது. 
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உற்பததி நிடைப்பாடு  
சில்ைடை விறபடெ மறறும் கமாத்த 
வியாபாரம் ஆகியவறறிற�ாெ இந்த 
ஆயத்த ஆடட�டை தயார் கசய்தல். 

ஆடட உறபத்தியின் இந்த கநறி 
முடை�ள் கபரும்பாலும் ஒன்்ைாடு 
ஒன்று இடணந்து இருககிைது. எெ்வ, 
அடெத்து ஐந்து நிடை�ளும் நம் 
வரைாறறில் கபரும்பாைாெ �ாைங�ளில் 
�ாணபபடைாம். 

்தசமாெது மி�வும் வைமாெதா�வும் 
பாது�ாபபா�வும் இருககும்கபாழுது  மக�ள் 
பாணியில் அதி� ஆர்வம் �ாட்டுகிைார்�ள். 
1800 ஆம் ஆண்டு�ளில் தனித்தனி 
டதயல் �டட�ள் ்தான்றிெ. இங்� 
தனிபபட்ட வாடிகட�யாைர்�ளுக�ாெ 
தனித் தனி டதயல் ஆடட�ள் சிைபபா� 
டதக�பபட்டது. டதயல்�ாரர் சிை �ாைங�ள் 
�ழித்து ்தான்றிொர். இவவட�யாெ 
டதயல்�ாரர்�ள் �டட�டை பக�ம் பக�மா� 
அடமத்தார்�ள். இவர்�ள் மிஸடரஸ ஆடட 
தயாரிபபாைர்�ள் என்று அடைக�பபட்டெர்.  

கபாதுவா�, ஆடடத்கதாழில் மூன்று 
முககிய முடை�டை க�ாண்டுள்ைது. 
அடவ வீட்டில் தயாரிக�பபடும் ஆடட�ள் 
டதயல்�ாரர் தயாரித்த ஆடட மறறும் 
ஆயத்த ஆடட�ள் ஆகும். 

11.2  வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்்ட ஆட்ட்கள்  
குடும்ப அங�த்திெர்�ள் அல்ைது 
நண்பர்�ளுக�ா� குடும்ப 
அங�த்திெர்�ைால் வடிவடமக�பபட்ட 
ஆடட�்ை வீட்டில் தயாரிக�பபடும் 
ஆடட�ைாகும். 

11.2.1 வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்்ட 
ஆட்ட்களின் வரைாறு  

வீட்டுத் டதயல் வரைாறு, 1863-ஆம் 
ஆண்டு வடர ஒரு தனிபபட்ட முயறசியா� 
இருந்து வந்தது. எ்பகெகெர்பட்கடரிக, 

அவருடடய மடெவி எல்கைன் உடன் 
இடணந்து, சந்டதயில் ஒரு சட்டட 
வடிவத்டத அடமத்தார். 1850-�ளின் 
முறபகுதியில் அறிமு�பபடுத்தபபட்ட 
டதயல் இயந்திரத்தின் உருவாக�ம் 
வடர அடெத்து ஆடட�ளும் ட�யால் 
டதக�பபட்டது. 

11.2.2 வீட்டில்  தயாரிக்கப்பட்்ட 
ஆட்ட்கள் ்பறறிய விளக்கம்   

வீட்டி்ை்ய உள்ை நபர்�ளுககு 
ஏறைவாறு குடும்பத்திெர்�ைால் 
திைடமயுடன் டதக�பபடும் ஆடட�்ை 
வீட்டில் டதக�பபடும் ஆடட�ள் 
எெ அடைக�பபடுகின்ைெ. இடவ 
டதபபவரின் திைடம மறறும் 
அணிபவரின் விருபபத்திறகு ஏறைவாறு 
வடிவடமக�பபடுகிைது. 

்ப்டம்  11.1 வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்்ட ஆட்ட்கள் 

வீட்டிறகுச் கசாந்தமாெ ஆடட�டைத் 
தயாரிககும் ஆட்�ள் பை  �ாரியங�டைச் 
கசய்ய ்வண்டியிருககிைது. �ாரணங�ள் 
ஒரு குறிபபிட்ட �ாரணத்திற�ா� 
ஆடட�டை டதககிைார்�ள். இந்த 
�ாரணங�ள் குடும்பத்துககு  குடும்பம் 
கவவ்வறு �ாரணத்திற�ா� 
மாறுபபடுகிைது. குடும்பத்தின் கசைவு�டை 
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●	 படைய கபாருட்�ளின் பயன்பாடு 
சாத்தியமாகும்.

●	 ஆடட�டை டதககும் கபாழுது மீதி 
இருககும் சிறிய துணி�டையும் 
மறறும் வீட்டில் பயன்படுத்தபபடாத 
துணி�டையும் இடணத்து புதிய 
ஆடட�டை தயாரிக�ைாம். 

11.2.4 வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்்ட 
ஆட்ட்களின்  
குட்ற்பாடு்கள்  

●	 டதயல்�ாரர் மறறும் ஆயத்த 
ஆடட�டை டதககும் கபாழுது 
எடுக�பபட்ட ்நரத்டத விட இது 
அதி�மாெது. 

●	 இது நல்ை பாணி மறறும் கபாருத்தம் 
கபை சிைபபு திைன் மறறும் திைடம 
்தடவ. 

●	 ஆயத்த ஆடட தயாரிபபாைருடன் 
ஒபபிடுட�யில் வடரயடை�ள் 
சாத்தியமறைதா� இருக�ைாம். 

●	 இது கபாருள் வட��ள் மறறும் 
வடிவடமபபு பாணிடயப பறறிப 
்பாதுமாெ அறிவு ்தடவ. அப்பாது 
தான் அது நிர்வகிக�பபட முடியும். 

11.3  டதயல்்காரர் தயாரிக்கப்பட்்ட 
அல்ைது தனி�்பர் தயாரிக்கப்பட்்ட 
உட்ட்கள்  

ஆடட வடிவடமபபு மறறும் டதயடை 
பறறிய அறிடவப கபறை ஒருவரிொல் 
தயாரிக�பபட்ட ஆடட�ள் டதயல்�ாரர் 
ஆடட எெ அடைக�பபடுகின்ைெ. 
கபாதுவா� அணிபவரின் தனிபபட்ட 
விருபபங�ளின் படி கசய்யபபடுகிைது. 
டதயல்�ாரர் டதககும் ஆடட வட��ள் 
ஆயத்த ஆடட�ள்  தயாரிக�பபடுவதறகு 
எதிர்மாைா� இருககிைது. இது 
வாடிகட�யாைரின் உருவமறை தன்டம 
மறறும் ஆடச�ள் ஆகியவறறின் 
அடிபபடடயில் ஒரு ஆடட ் தாறைமளிககும். 

வரவு கசைவு திட்டத்திறகு ஏறைவாறு 
இருபபதற�ா� வீட்டு டதயல்�டை 
குடும்பத்திெர் கசய்யைாம். எனினும் 
ஆய்வு�ள் இந்த �ாரணி அவவைவு 
முககியத்துவம் வாய்ந்தடவ அல்ை 
என்படதக �ாட்டுகிைது.

11.2.3 வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்்ட 
ஆட்ட்களின்  சி்றபபு  

●	 குறிபபா� நடுத்தர வருமாெம் 
மறறும் குடைந்த வருமாெம் கபறும் 
குடும்பங�ளுககு வீட்டில் ஆடட�ள் 
தயாரிபபது  மி�வும் சிக�ைாெது. 

●	 குடும்பத்திெர் மத்தியில் சிைபபு திைடம 
மறறும் ஈடுபாடு ்தடவபபடுகிைது. 

●	 தங�ள் ஆடட�ளுககு கவளி்ய 
எந்தகவாரு மு�வர் சார்ந்து இருக� 
்வண்டியதில்டை. 

●	 இது மறைவர் மத்தியில் இவர்�ள் 
ஆடட�ளுககு தனிபபட்ட பாணி 
உருவாக� முடிகிைது.

●	 இது அதி� ் நரத்டதச் கசைவழித்தாலும் 
கூட, திருபதி மறறும் சரியா� கபாருந்தக 
கூடிய ஆடட�ள் கிடடககின்ைெ. 

●	 டதயல் இயந்திரங�ள் மறறும் சீர் 
கசய்ய பயன்படுத்தும் இயந்திரங�ளின் 
தரத்டத கபாறுத்்த தயாரிககும் 
ஆடட�ளின் தரம் இருககும். 

●	 குடும்ப உறுபபிெர்�ள் மத்தியில் 
படடபபாறைடை  ஊககுவிக�ைாம். 

●	 வடிவடமபபில் தனிபபட்ட நபரின் 
அறிடவயும் திைடமடயயும் 
கவளிபபடுத்துகிைது.

●	 சாதாரண மறறும் ்மம்படுத்திய 
ஆடட�டை டதபபதால் ஒருவரின் 
அறிவு வைர்கிைது.

●	 CAD-ன் (Computer Aided Designing) 
பயன்பாடு வீட்டு டதயலின் 
நடடமுடைடய எளிதாககுகிைது. 
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உருவாககுவார். ஆொல் ்நரம் மறறும் 
பயிறசி மூைம் அவர்�ள் சிைந்த தரம் மறறும் 
அைகுக�ாெ ஆடட�டை  உருவாக�க 
�றறுக க�ாள்ைைாம். ஒரு டதயல்�ாரரின் 
முன்்ெறைம், அவருடடய திைடம மறறும் 
ஆடட வடிவடமபபிலும், டதபபதிலும் 
உள்ை ஈடுபபாடடப கபாறுத்்த அடமயும். 
அை�ாெ ஆடட மறறும் ஆபரணங�ள் 
வடிவடமக� முடியும் மறறும் பகுதி ்நரம்  
அல்ைது முழு ்நரம் ்வடை கசய்யைாம். 
வீட்டில் டதபபவர்�ள் டதயல்�ாரர்�ளின் 
உதவியுடன் ஆடட�டை வடிவடமத்து 
டதக�ைாம். 

 
்ப்டம்  11.2 டதயல்்காரர் தயாரிதத ஆட்ட்கள் 

11.3.3 டதயல்்காரர் தயாரிதத 
ஆட்ட்களின் �ன்டமை்கள்  

●	 ஆடட தயாரித்தல் கபாருைாதாரத்திறகு 
வழி வகுககிைது.

●	 சரியாெ கபாருத்தம் கபை முடியும். 
●	 இந்த முடை வாடிகட�யாைருககு 

தனிபபட்ட பாணிடய ்தர்வு கசய்ய 
உதவுகிைது. 

●	 வீட்டில் தயாரிக�பபடும் ஆடட 
முடைடய ஒபபிடும் ்பாது இது 
்நரத்டத ்சமிககிைது. 

●	 திைடமயாெ டதயல்�ாரர்�ள் 
ஆடட�ளின் மீது தனித்துவமாெ 
பாணிடயக  க�ாண்டு ஆடட�டைத் 
தயாரிபபதால், டதத்து முடித்த 
ஆடட�ள் அை�ா� ்தாறைமளிககிைது. 

11.3.4 டதயல்்காரர் ஆட்ட்களின் 
குட்ற்பாடு்கள்  

●	 குறிபபா� பண்டிட� �ாைங�ளில் 
ஆடட�டை டதத்து வைஙகுவதறகு 
தாமதிககிைது. 

11.3.1 டதயல்்காரர் – 
வடிவடமைக்கப்பட்்ட 
ஆட்ட்களின் வரைாறு 

ஆஙகிை டதயல் வரைாறு 
ந ா ர் ம ன் � ா ன் ் � ஸ ட் டி லி ரு ந் து 
வருகிைது. இதில் எளிடமயா� வாழந்த 
சாகசன் வைக�மா� இருந்தடத விட 
மி�வும் விரிவாெ ஆடட வட� 
அறிமு�பபடுத்தபபட்டது. ஆகஸ்பார்டு 
வர்த்த�ர்�ளுககு கென்றி I அரசு 
உரிடம�ள் மறறும் சலுட��டை உறுதி 
கசய்தார். ்மலும் 1300 ஆம் ஆண்டு 
ஆஙகிை டதயல் ஒரு உயர்பட்டபபடிபடப 
உருவாககியது. இது பதிொன்�ாம் 
நூறைாண்டில், கபாத்தாடெத் 
திட்டமிட்டது. கபாத்தான்�டை உருவாககி 
உட்ைாடு ஒன்றிய ஆடட தயாரிபபு�டை 
டதககும் சாத்தியத்டத உருவாககியது. 
இ்த �ாை �ட்டத்தில், ஆடட ஆடம்பரமும் 
அதி�ரித்தது. இது பதிொைாம் 
நூறைாண்டில் வைர்ச்சி அடடந்தது. இது 
பின்ெர் பத்கதான்பதாம் நூறைாண்டில் 
கதாழில் வைர்ச்சி �ாணும் வடர சரிடவ 
சந்தித்தது. 1850 ஆம் ஆண்டுககு முன்பு 
அடெத்து ஆடட�ளும் ட��ைால் 
உருவாக�பபட்டிருந்தெ. ஆொல் டதயல் 
இயந்திரத்டத அறிமு�பபடுத்தியதன் 
மூைம் இயந்திரமயமாெ ஆடட�ளின் 
வைர்ச்சி சாத்தியமாெது. 

11.3.2 டதயல்்காரர் ஆட்ட்களின் 
விளக்கம்  

்தடவ�ளின் அடிபபடடயில் டதயல் 
�ாரரின் உதவியுடன் தீர்மானிக�பபடும் 
ஆடட�டை டதயல்�ாரர் டதத்த 
ஆடட�ள் எெ அடைக�பபடுகிைார்�ள். 
டதயல்�ாரர் என்பது வாடிகட�யாைரின் 
திருபதிககுரிய ஆடட�டை பழுதுபார்பபு 
அல்ைது மாறறு ஆடட�டை உருவாககும் 
ஒரு நபராகும். ஒரு திைடமயாெ 
டதயல்�ாரர் எளிடமயாெ ஆடட�டை 
சாதாரண துணிகபாருள் மூைம் 
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அணிய கூடிய உடட�ள் தயார்படுத்த பை 
நடுத்தர உறபத்தியாைர்�ள் இருந்தெர். 
இருபபினும், உறபத்தி கசய்யபபடும் அைவு 
சிறியது, எல்ைாவறடையும் ட��ைால் 
உருவாக�பபட்டது. 1840-ககு முன் 
ஆயத்த ஆடட�ளின் சந்டத கதற்�  
இருந்தது. ் மம்படுத்தபபட்ட டதயல் முடை, 
்தர்ந்கதடுபபதறகு அதி� அைவில் பாணி�ள் 
மறறும் துணி�ள் மறறும் சுைபமா� 
வாஙகும் முடை�ளின் �ாரணத்திொல் 
வீட்டட நிர்வாகிபபவர்�ள் வீட்டிறகு 
்தடவயாெ அடெத்து ஆடட�டையும் 
ஆயத்த ஆடட�ளில் இருந்து ்தர்ந்து 
எடுக� ஊககுவிக�பபட்டார்�ள். 

11.4.2 ஆயதத ஆட்ட்களின் விவரம்  
தற்பாது மறறும் வாழகட� பாணியில் 
குடும்பத்தில் உள்ை ஒவகவாரு 
உறுபபிெரும் தங�ள் துணி�டைப 
கபாறுத்தவடர சமீபத்திய ்பாகட�ப 
பின்பறை விரும்புகிைார்�ள். அவர்�ள் 
அை�ாெ ஆடட�டை உடுத்தி 
தங�ள் நிடைடய ்மம்படுத்தி �ாட்ட 
விரும்புகிைார்�ள். இன்டைய ்வ�மா� 
ந�ரும் வாழவில் துணி�டை டதக� 
்நரம் எடுத்துக க�ாள்வது �டிெம். நாம் 
ஒரு துணி வாஙகுவதறகு சந்டதககு 
கசல்ை ்வண்டும்,  ஒரு டதயல்�ாரடர 
்தர்ந்கதடுத்து ஆடட டதபபதறகு 
துணிடய க�ாடுத்து டதத்து வரும் 
வடர �ாத்திருக� ்வண்டும். இந்த 
சிக�டைச் சமாளிக� ஆயத்த ஆடட�டை 
வாஙகுவ்த சிைந்த முடையாகும். எல்ைா 
சந்தர்பபங�ளிலும் குடும்ப உறுபபிெர்�ள் 
முன்ெணி அல்ைது ஆயத்த ஆடட 
�டட�ளிலிருந்து தங�ள் ஆடட�டை 
வாங� விரும்புகிைார்�ள். அடெத்து 
வயதிெர்ககும் மிகுதியா� கிடடககிைது. 
கபாருத்தமாெ ஆபரணங�ளும் 
ஆடட�ளுடன் ்சர்ந்து கிடடககும். 

●	 ஆடட�ளில் மாறைங�ள் கசய்வதறகு 
டதயல்�ாரார்�டை சார்ந்து இருக� 
்வண்டும். 

●	 ஆயத்த ஆடட�டை ஒபபிடும் ்பாது 
்நரம் அதி�மாகிைது. 

●	 ஆடட வடிவடமபபுககு குடைந்த பட்ச 
பாணி�்ை உள்ைெ. 

●	 தனிபபட்ட நபருககு ஆடட 
வடிவடமபபதால் விடை உயர்ந்ததா� 
இருககும். 

11.4 ஆயதத ஆட்ட  
பல்்வறு வயதிெருககும் கவவ்வறு 
நிைங�ளின் �ைடவயுடன் இன்டைய 
பாணியில் புதிய அச்சு மறறும் 
ஆபரணங�டை இடணத்து உட்ெ 
அணிவதறகு ஏறைவாறு டதக�பபட்டு 
சந்டதயில் விறபடெககு டவக�பபடும் 
ஆடட�்ை ஆயத்த ஆடட�ள். இடவ 
கவவ்வறு பண்டிட��ள் மறறும் 
�ாைத்திறகு ஏறைவாறு தயாரிக�பபடுகிைது. 
வீட்டில் டதக�பபட்ட ஆடட�ள் மறறும் 
டதயல்�ாரர்�ைால் டதக�பபட்ட 
ஆடட�ளிலிருந்து மாறுபட்டு இருககும். 
இடவ தரமாக�பபட்ட அைவு�டை 
பயன்படுத்தி மக�ளுககு உறபத்தியில் 
ஆடட�டை தயாரிக�பபடுகிைது. 

11.4.1 ஆயதத ஆட்ட்களுக்கான 
வரைாறு  

அகமரிக�ாவில் 1825 மறறும் 1830 
ஆம் ஆண்டு�ளுககு இடடயில் ஆயத்த 
ஆடட�ள் ்தான்றியது. நியூயார்க 
ந�ரத்தில் முதல் உறபத்தி நிறுவெமாெது 
முன்ொள் ்மயர் ்ொர்ஜ்ஒட்டிக 
என்பவரால் நிறுவபபட்டது.  அவர் 1831 
ஆம் ஆண்டில் ெட்சன் கதருவில் ஒரு 
கதாழிறசாடை ஒன்டை  திைந்தார். 1835 
ஆம் ஆண்டில், நியூயார்ககில் ஆண்�ள் 
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●	 தவைாெ அைவு �ாரணமா� சரியாெ 
கபாருத்தம் சாத்தியமில்டை. 

●	 டதயல்�ாரர் மறறும் வீட்டில் 
தயாரிக�பபட்ட ஆடட�டை விட 
விடையுயர்ந்தது. 

●	 சிை சந்தர்பபங�ளில், ஆயத்த 
ஆடட�ளில் டதயல்�ள் தரமின்றி 
இருபபதால், ஆடட�ளின் தரமும் 
குடைவா� இருககும். 

11.5 ப்பாட்டிககு்கள் (Boutiques)   
கபாட்டிக என்ை வார்த்டத இந்த நாட்�ளில் 
மி�வும் பிரபைமாகி விட்டது. ஆொல் அது 
�ருத்தாக� �டட�ைா� கதாடஙகியது. 
இந்த �டட�ள் அண்டமய நா�ரீ�ம் 
ஆடட�டை விறபடெ கசய்கின்ைெ. 
எல்ைா �ாைங�ளுககும் ஏறைடவ. இன்று 
பை பிரபைங�ள் தங�ள் ஆடட�ள் 
்தர்ந்கதடுக� கபாட்டிககு�ளுககு  
கசல்கிைார்�ள் .

11.5.1 ப்பாட்டிககு (Boutique) என்்றால் 
என்ன  ?

கபாட்டிக ஒரு சிறிய �டட நா�ரீ� 
ஆடட அல்ைது ஆபரணங�டை 
விறபது. இது அதிநவீெ அல்ைது சிைபபு 
வாடிகட�யாைர்�ளுககு ்சடவ கசய்யும் 
வணி�மா�வும் உள்ைது. கபாட்டிக 
மறறும் “வடிவடமபபாைர்”  என்ை 
வார்த்டத, மி�வும் விடையுயர்ந்தடத 
நியாயபபடுத்துவதா�க கூைபபடும். 
சிை கூறு�ள் க�ாண்டிருககும் 
கபாருட்�டையும் ்சடவ�டையும் 
குறிககிைது (சிை ்வறுபாடு�ள்). மி�வும் 
அதி�மாெ விடைடய கபாட்டிக விடை 
எெவும்  குறிபபிடைாம். ஒருவரின் 
்தாறைத்திறகு ஏறைவாறு கபாட்டிககில் 
பல்்வறு வட�யாெ துணி�ள் 
மறறும் ஆடட�ள் கிடடககும். இது 
ஒரு நா�ரீ�மாெ ஆடட�டை அணிய 
தயார்படுத்தபபட்ட அடர டதயல் அல்ைது 

  
்ப்டம்  11.3 ஆயதத ஆட்ட்கள்  

11.4.3 ஆயதத ஆட்ட்களின் 
�ன்டமை்கள்  

●	 பை இடங�ளில் அடவ எளிதா� 
கிடடககின்ைெ. 

●	 பாணி மறறும் துணி வட��ள் 
கிடடககின்ைெ. 

●	 பல்்வறு பருவங�ள் மறறும் 
சந்தர்பபங�ளில் ஆடட�ள் எப்பாது 
்வண்டுமாொலும் வாங�பபடைாம். 

●	 டதயல்�ாரர் மறறும் வீட்டு ஆடட�ள் 
ஆகியவறறின் அடிபபடடயில் 
வடிவடமபபு�டை கசைவழிககும் 
்நரத்டத ்சமிககிைது. 

●	 புதிய முடை�ளின்படி நடடமுடை 
�ளில் பாணி புதுபபிக�பபடைாம். 

●	 பிராண்டட் ஆடட�டை எப்பாது 
்வண்டுமாொலும் க�ாள்முதல் 
கசய்யபபடைாம். 

●	 கபாருத்தமாெ ்ைபிள் 
வழிமுடை�ளுடன் துணிடய 
பாது�ாக� முடியும். 

●	 வாடிகட�யாைர்�ள் ஆடட�ள் 
வாஙகுமுன் அது தங�ளுககு 
கபாருத்தமாய் இருககிைதா என்று 
அணிந்து பார்த்த பின் ஆடட�டை 
்தர்வு கசய்யைாம். 

11.4.4 ஆயதத ஆட்ட்களின் 
குட்ற்பாடு்கள்  

●	 ஆயத்த ஆடட�டை வாஙகுவதறகு 
முன்பு சரியாெ அைடவப பறறிய அறிவு 
்தடவபபடுகிைது.

●	 ஆடட�ள் வாஙகுபவரின் 
விருபபத்திறகு கபாருந்தாது. 
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அர்பன் அவுட்பிட்டர், டாஷ் மறறும் தி �ாப, 
ஆஸதி்ரலிய �ான்பில்ைா்பங ்பான்ை 
பை நன்கு அறியபபட்ட அகமரிக� சஙகிலி 
�டட�ள் ்தான்றிெ மறறும் �ருத்தாக� 
�டட�ள் 2000 ஆம் ஆண்டிறகுப பிைகு 
ைார்ட் மறறும் கடய்ைர் மி�வும் பிரபைமா� 
ஆகி வருகிைது. 

11.5.3 ப்பாட்டிககு்களின் �ன்டமை்கள்   
●	 ஆடட ்தர்வு மறறும் வடிவடமபபால் 

கபாட்டிககு�ள் சிைந்தடவயா� 
உள்ைது. 

●	 கசாந்த விடைடய  தீர்மானிக� 
முடியும் ஆடட �ாட்சிடய நடடகபை 
கசய்யைாம்.

●	 விடரவாெ மறு கமாழி திைன் 
க�ாண்டு ஆடட நிறுவெங�டை 
்மம்படுத்தைாம்.

●	 அதி�மாெ ஊககுவிபபு 
நடவடிகட��டை வைஙகுவதன் 
மூைம் வாடிகட�யாைர்�ளின் 
தனிபபட்ட ்�ாரிகட��டை 
நிடை்வறை முடியும்.

11.5.4 ப்பாட்டிககு்களின்  
குட்ற்பாடு்கள்  

●	 பல்்வறு வட�யாெ 
வடிவடமபபு�ளின் பறைாககுடை. 

●	 தைவாடங�ள் (ைாஜிஸடிகஸ) மறறும் 
விநி்யா� பிரச்சிடெ�ள்.

●	 தரம் மறறும் ்ைபிள் சிக�ல்�ள். 
●	 குடைந்த வருமாெம் நு�ர்்வார்�ளின் 

்தடவ�டை பூர்த்தி கசய்ய முடியாது. 

11.6  வடிவடமைப்பாளர் 
வடிவடமைக்கப்பட்்ட ஆட்ட்கள்  

வடிவடமபபாைர்�ைால் கசய்யபபடும் 
ஆடட�ள் கபாட்டிக ஆடட�டை  சார்ந்்த 
இருககும். ஆொல் இதடெ தயாரிபபதறகு 

முழு டதயல் க�ாண்டுள்ைது. ஒரு 
நபர் இந்த ஆடட�டை ்தர்ந்கதடுத்து 
நல்ை கபாருத்தம் வைஙகுவதறகு 
்தடவபபட்டால் அடத மாறைைாம்.

படம்  11.4 பபொட்டிக் 

11.5.2 ப்பாட்டிககின் வரைாறு  
1990 ன் பிறபகுதியில் சிை ஐ்ராபபிய 
சில்ைடை விறபடெயாைர்�ள் 
டதயல்�ாரர்�ளின் �டட�டை வாழகட� 
பாணிககு ஏறைவாறு �ருத்தாக� 
�டட�ைா� உருவாககிொர்�ள். இந்த 
�டட�ள் தனித்துவம் இல்ைாமல்  குறுககு 
விறபடெயில் நிபுணத்துவம் கபறைெர். 
1990 ஆம் ஆண்டில் நிறுவபபட்ட மிைனில், 
மிைன், இட்டாலி, 10 ்�ார்்மா�ா்மா, 
முதல் பாரிஸ ்�ா்ைட் மறறும் 
கபர்லினில்குவார்டியர் 206 ஆகியவறறில் 
முதன் முதைா� ஒரு �ருத்தாக�க �டட 
ஒன்று இருந்தது. டிிஃபபனி மறறும் ்�ா, 
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ஆடட�ளுக�ாெ கபாருத்தமாெ 
துணி�ள் உருவாக�பபடுகின்ைெ. ஒரு 
கபாட்டிககில் வடிவடமபபாைர் இல்ைாமல் 
இருககும், ஆொல் கபரும்பாலும் ஒரு 
வடிவடமபபாைர் ஒரு சிறிய இடத்தில் 
ஆடட�ளின் �ாகித மாதிரி�டை 
தயாரித்து கவட்டி டதபபார். ஒரு 
வடிவடமபபாைர் வரவிருககும் பாணிடய 
முன் கூட்டி்ய கதரிந்து க�ாள்ைைாம் 
மறறும் ஒரு பாலிெத்திற்�ா அல்ைது 
இரண்டு வட�யாெ பாலிெங�ளுக்�ா 
அடெத்து வயதிெர்ககும் கவவ்வறு 
வட�யாெ ஆடட�டை வடிவடமக� 
முடியும். சிை வடிவடமபபாைர்�ள் ஒ்ர 
நபருககு மட்டு்ம ்வடை கசய்கிைார்�ள். 
எடுத்துக�ாட்டு : பு�ழ கபறை பிரபைங�ள் 
மறறும் திடரபபட நடி�ர்�ளின் ஆடட 
வடிவடமபபாைர்�ள். 

11.1  வடிவடமைப்பாளர் ஆட்ட்கள் 
அணி்பவர் 

ஆட்ட 
வடிவடமைப்பாளர் 

பிர்பைங்களின் 
ப்பயர் 

திடரப்ப்டம் 

நீதுைல்ைா ஐஸவர்யா ராய் ்ொதா அகபர் 
அஞ்சூ்மாடி தீபி�ாபடு்�ான் 

மறறும் 
ரன்வீர்சிங 

பஜி்ராமாஸடனி 

நளினி ஸ்ரீராம் சூர்யா மறறும் 
தமொ 

அயன் 

வாசுகி பாஸ�ர் படத்தில் முககிய 
பாத்திரங�ள் 

�ண்�ைால் 
ட�து கசய், 
கசன்டெ 600 
028, ச்ராொ, 
அபியும் நானும், 
்�ா, மங�ாத்தா, 
ஆரம்பம் 

நீராொ்�ாொ சமந்தாரூத் 
பிரபு 

கமர்சல் 

அனுவர்தன் ரஜினி�ாந்த் 
மறறும் 
ஷெூக�ான் 

அ்சா�ா 
(�ாைம் – 
திடரபபடம் 
மறறும் �பாலி) 

ஒருவருககு பாணிடய பறறிய நல்ை 
அறிவு, ஆடட தயாரிககும் திைடம மறறும் 
பிற�ாைத்தில் வரககூடிய பாணியின் 
்பாககு ்தடவபபடுகிைது. இந்த அறிவின் 
அடிபபடடயில் அவர் ஆடட வடிவடமத்து 
அதறகு ஏறை ஆடட�டை தயார் கசய்வார். 
சிை ்நரங�ளில் ஒரு குறிபபிட்ட வட� 

ப்பாட்டிக எபந்பாது முதன் 
முதைா்க ஆரம்பிக்கப்பட்்டது?

சில்ைடை விறபடெயாைர் ஒரு 
தனிநபரின் ்தடவ�டை பூர்த்தி 
கசய்வதறகு கபாட்டிக ்பான்ை 
்யாசடெடய புகுத்தி வடிவடமபபாைர் 
அல்ைது �டடயின் கசாந்தக�ாரர் 
வாஙகுபவரின் ்தடவ�டை பூர்த்தி 
கசய்தார். பின்ெர் சிறு கதாழில் 
உறபத்தியாைர்�ள் தங�ளின் ைாபத்டத 
மி�வும் ்வ�மா� அதி�ரிக� பாணி 
கபாருள்�ள், புதுடமயாெ �டடயின் 
உள் �ாட்சி மறறும் விறபடெயாைர்�ள், 
வாஙகுபவர்�ளுககு ஏறைவாறு தங�ள் 
�டட�டை மாறறிொர்�ள். இது்வ 
கபாட்டிககு�ள் கதாடஙகுவதறகு அடித்தைம் 
இட்டது. 1960 �ளின் நடுபபகுதியில்  1970 
ஆம் ஆண்டு�ளின் ் பாது கபாட்டிக நி�ழவு 
்தாறைமளித்தது. கபாட்டிககு�ள் வணி� 
நிறுவெத்தின் உை�வர்த்த�த்தில் 
முககிய பஙகு வகித்தெ. இது தனிபபட்ட 
நிறுவெமா� இருந்தாலும் ஒரு பல்கபாருள் 
அங�ாடி ்பான்ை கபரிய அடமபபா� 
இடணக�பபட்டு இருககிைது.
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தங�ளுடடய சந்டத நிடைடய 
ஆன்டைனில் ஒருஙகிடணபபதன் 
மூைம் பாரம்பரிய �டட�ள் தங�ளின் 
�ட்டுபபாட்டட தக� டவத்துக க�ாண்டது. 
ஆயத்த ஆடட ஷாபபிங ்மல் ஆன்டைன் 
பயன்பாடு�ள் சிை 

11.8  ஆயதத ஆட்ட்களின் நி்கண்டு 
வணி்கம் (Online Shopping)

இன்டைய �ாைத்தில் ஆயத்த ஆடட�ள் 
வாஙகுவதறகு ஆன்டைன் ஷாபபிங 
மி�வும் பிரபைம் அடடந்து க�ாண்டு 
வருகிைது. இதில் ஒருவர் தெது 
கதாடை்பசி, �ணினி அல்ைது ஏதாவது 
மின்ெணு அடமபடப பயன்படுத்தி 
வீட்டி்ை்ய அல்ைது ஒரு இடத்தில் 
அமர்ந்து அவருககு ்தடவயாெ ஆயத்த 
ஆடடடய வாங�ைாம். நு�ர்்வார்�ள் 
ஒரு இடணயத்தைத்தில் டவக�பபட்ட 
ெவுளி மறறும் ஆடட�டை ்தர்ந்கதடுத்து 
வாங�ைாம். 

இந்தியாவில், இன்டர்கநட் மறறும் 
கமாடபல் மார்கக�ட்டிங ஆய்வ� 
படிபபு�ள் மறறும் இந்திய சந்டத ஆராய்ச்சி 
டமயம் ஆகியவறறின் படிபபு�ள், 
2017 ெூன் மாதத்தில் ஆன்டைனில் 
பயன்படுத்தி கபாருட்�ள் வாஙகியவர்�ள் 
500 மில்லியன் இடணய பயொைர்�ள் 
என்று கூறுகிைது. 444 மில்லியன் 
மக�ள் கதாட� க�ாண்ட ந�ர்பபுை 
இந்தியாவில் ஏற�ெ்வ 269 மில்லியன் 
(60 சதவீதம்) மக�ள் இடணய தைத்டதப 
பயன்படுத்துகிைார்�ள். 

2016 ஆம் ஆண்டில் 69 மில்லியன் 
இந்தியர்�ள் ஆன்டைன் மூைமா�  
க�ாள் முதல் கசய்து இருககிைார்�ள். 
இடத ஒபபிடும் ்பாது இந்த 2017 ல் 
100 மில்லியனுககு ்ம்ை இருககும் 
என்று அ்சாசி்யட் ்சம்பர்ஸ ஆிஃப 
�ாமர்ஸ அண்ட் இண்டஸட்ரீஸ ஆிஃப 

11.6.1 வடிவடமைப்பாளர் ஆட்ட்களின் 
�ன்டமை்கள்   

●	 தனிபபட்ட நபருககு  ஏறப கபாருத்தமா� 
கசய்யபபடுகிைது.

●	 மி�வும் நல்ை தரமாெ ட�திைன் 
உள்ை ஆடட�ள். 

●	 பிரதிபலிபபு �டிெமாகி விடுகிைது. 

11.6.2 வடிவடமைப்பாளர் ஆட்ட்களின் 
குட்ற்பாடு்கள்  

●	 விடை மி�வும் அதி�மா� உள்ைது. 
●	 சிை ்நரங�ளில் வடிவடமபபாைரின் 

ஆடட�ள் கவறறி கபைாமல் ்பா�ைாம். 

11.7  ஆயதத ஆட்ட்களுக்கான ஆபஸ் 
(APPS)  

தற்பாது உைகில், கமாடபல் 
பயன்பாடு�ள் ஒன்ைன் பின் ஒன்று புதிதா� 
உருவாக�பபடுகிைது. வியாபார புள்ளி 
விவரங�ளின் படி நா�ரீ� துடையில் 
2017 ஆம் ஆண்டில் 2.5 – 3.5% வைர்ச்சி 
�ண்டுள்ைது. இது 2016 ஆம் ஆண்டில் 3.1% 
ஆ�ா இருந்தது. முந்டதய ஆண்டு�ளில் 
ஆன்டைன் ஷாபபிஙகின் ஆ்ராககியமாெ 
வைர்ச்சியும், வைர்ச்சியடடந்த �ாை 
அைடவக �ாட்டியுள்ை �ணிபபு�ளும், 
பை நிறுவெங�ள், நா�ரீ� துடையில் 
e-வணி� வடைத்தைங�டைத் 
கதாடங� வழி வகுத்தெ. புதிய �டட�ள் 

்ப்டம்  11.5 ஆயதத ஆட்ட்களின் ஆபஸ்
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11.9 ்பா்டச் சுருக்கம்
ஆடட தயாரிபபு என்பது மூன்று வட�யா� 
பிரிக�பபடுகின்ைது. 

1.  வீட்டி்ை்ய டதபபது.
2. டதயல்�ாரரிடம் டதத்து வாஙகுவது. 
3. ஆயத்த ஆடட�டை வாஙகுவது. 

்ம்ை கசால்ைப பட்டடவ�ளில், 
வீட்டி்ை்ய டதக�பபடும் ஆடட�ள், 
வீட்டில் இருபபவர்�ைால் அல்ைது குடும்ப 
உறுபபிெர்�ைால் அவர்�ளுக�ா�வும், 
நண்பர்�ள் மறறும் உைவிெர்�ளுக�ா� 
டதத்துத் தரபபடுவது. டதயல்�ாரரிடம் 
டதத்து வாஙகுவது டதக� பயிறசி 
எடுத்த ஒருவரிடம் தனி ஒருவரின் உடல் 
அைவின் படி டதத்து வாங�பபடுவதாகும். 
ஆயத்த ஆடட�ைாவது கமாத்தமா� 
கதாழிறசாடை�ளில் நிர்ணயிக�ப பட்ட 
அைவிறகு டதக�பபடுவதாகும். இந்த வட� 
ஆடட�ள் கவவ்வறு நிர்ணயிக�பபட்ட 
அைவு�ளில் டதத்து விறபடெககு 
வருகின்ைது. “கபாட்டிகஸ” இந்நாட்�ளில் 
அடெவரும் நாடும் ஒன்ைா� இருககின்ைது. 
கபாட்டிககு�ள் ஒரு சிறிய நா�ரி� 
�டட�ைாகும். மி�வும் ்நர்த்தியா� 
டதககும் டதயர்�டைஞர்�ள் தனிபபட்ட 
நபரின் உடல் அடமபபு மறறும் நி�ழவு 
நாட்�ளுககு ஏறப டதத்து தருவார்�ள். 
�ணினி மயமாக�பபட்ட இக�ாை 
�ட்டத்தில் பை கசயலி�ள், வடைத்தைம் 
மறறும் ஈ-பிைாககு�ள் துடண க�ாண்டு 
ஒருவரால் கபாருத்தமாெ ஆடட�டை 
வாங� முடியும். சிறு அைவில் வீடு�ளில் 
மட்டு்ம கசய்யபபட்ட டதயற�டையாெது 
உள்ை்பாது உை�ம் முழுவதும் ஒரு 
கதாழிைா� மாறி விட்டிருககின்ைது. 
ஆடடயாெது உடடை மடைக� 
மட்டு்ம என்ை நிடை மாறி இப்பாது 
நா�ரி�மா�வும் மாரிவிட்டிருபப்த ஆடட 
தயாரிபபின் நிடையாகும்.

இந்தியா மறறும் மறுசீரடமபபு இந்தியா 
கதரிவித்துள்ைது. 

11.8.1 நி்கண்டு வணி்கததின் 
�ன்டமை்கள்    

●	 இது சிைந்த விடை�ளுடன் 
தயாரிபபு�டை வைஙகுகிைது. 

●	 இன்னும் அதி�மாெ தயாரிபபு�டை 
கபைைாம். 

●	 வாரத்தில் ஏழு நாட்�ளில் 24 மணி 
்நரமும் வாஙகுவதறகு நமககு ஒரு 
சந்தர்பபத்டத உருவாககுகிைது. 

●	 ஆன்டைன் ஷாபபிங மூைமா� 
எப்பாது ்வண்டுமாொலும் கூட்டம் 
இல்ைாமல் கபாருட்�டை வாங�ைாம். 

●	 குடைந்த விடையில் படைய மறறும் 
பயன்படுத்தாத கபாருட்�ள் வாங�ைாம். 

●	 க�ாள் முதல் மறறும் சாபபிடுவது மறறும் 
்பாககுவரத்து கசைவில் கசைவழிபபது 
்பான்ை கசைவிெங�டைக 
குடைபபதன் மூைம், ஷாபபிங மீது 
கசைவிெங�டைக குடைக�ைாம். 

●	 உைவிெர்�ளுககும் நண்பர்�ளுககும் 
பரிசு�டை மி� எளிதா� அனுபப 
முடியும்.

11.8.2 நி்கண்டு வணி்கததின் 
குட்ற்பாடு்கள்  

●	 விநி்யா�த்தில் தாமதம். 
●	 ஆன்டைன் �டட�ளில் குறிபபிடத் 

தக� தள்ளுபடி�ள் இல்ைாடம. 
●	 ஆன்டைனில் ஷாபபிங கசய்வதன் 

மூைம் கபாருடைத் கதாட்டு உணர 
முடியாது. 

●	 ஷாபபிங அனுபவம் இல்ைாதது. 
●	 ஆன்டைன் ஷாபபிங ்மாசடி�ள்.
●	 ஆன்டைன் ஷாபபிங கசயல் திைன் 

குடைபபாடு. 
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●	 வீட்டில் தயாரிக�பபட்ட ஆடட�ள் குறிபபா� நடுத்தர குடும்பங�ளுககு சிக�ெமாெது.
●	 ஒரு டதயல்�ாரர், வாடிகட�யாைர்�ளின் திருபதிககுரிய ஆடட�டை, பழுதுபார்பபு 

அல்ைது மாறறு ஆடட�டை உருவாககும் ஒரு நபர். 
●	 கபாட்டிக என்பது ஒரு சிறிய �டட, நா�ரீ�மாெ ஆடட�டை அல்ைது ஆபரணங�டை 

விறபடெ கசய்வதாகும். 

ஆசிரியரின்  பெயல்்பாடு   
●	 ஆயத்த ஆடட கதாழிறசாடைககு மாணவர்�டை அடைத்துச் கசல்லுதல்.
●	 வீட்டில் தயாரிக�பபட்ட ஆடட, டதயல்�ாரர் டதத்த ஆடட மறறும் ஆயத்த ஆடட�ள் 

்பான்ைவறடை ்ச�ரித்து மாணவர்�ளுககுக �ாண்பித்தல்.  

மைாணவர்்களின் பெயல்்பாடு  
●	 டதயல்�ாரர் டதககும் ஆடட வடிவடமபபிற�ாெ கவவ்வறு மாதிரி�டை 

மாணவர்�டை ்ச�ரிக� கசய்தல். 
●	 ஒரு கபாட்டிக எபபடி கதாடஙகுவது என்பது பறறிய த�வல்�டை ்ச�ரிக� 

மாணவர்�டை ஊககுவித்தல்.

இடணய தள மு்கவரி

https://www.youtube.com/watch?v=nLiGsQgCrLw கசாந்தமா� கபாட்டிக கதாடஙகுதல் - இைம் 
கதாழிைதிபர்

https://www.youtube.com/watch?v-RKjlmj5exiM ஆன்டைனில் ஷாபபிங கசய்வது எபபடி 
மறறும் ஆடட�ளின் அைவு�டை கதரிந்து 
க�ாள்ளுதல்  ?

  

Home made Garments 
வீட்டில் தயாரிக�பபட்ட 
ஆடட 

The clothes stitched by the family members for the family members or 
friends.
குடும்ப அங�த்திெர்�ைால் குடும்பத்தில் உள்ைவர்�ளுககு மறறும் 
டதககும் ஆடட�ள் 

Tailor made Garments 
டதயல்�ாரர் ஆடட  

Garments made by a person who has knowledge about construction 
for payment 
ஆடட தயாரிபபு அறிடவ க�ாண்ட ஒருவரால் பணத்திறகு 
டதக�பபடும் ஆடட 

நிடனவில் ப்காள்்க
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Boutigue 
கபாட்டிக 

These places provide recent fashion garments, best suited for all 
occasions 
இந்த இடங�ளில் அண்டமய நா�ரீ� ஆடட�டை விறகின்ைெர். 
எல்ைா சந்தர்பபங�ளிலும் சிைந்தது. 

Designer Garments 
வடிவடமபபாைர் ஆடட�ள்  

A particular person with very good knowledge about fashion and skill 
in garment construction, foresees the upcoming fashion, sketches 
garment designs, sometimes develop fabrics suitable for a particular 
type of garment.
பாணிடய பறறிய அறிவு, ஆடட தயாரிபபு திைடம, பிற�ாைத்தில் 
வரும் ஆடட�டை பறறிய குறிபபு�டை கதரிந்த ஒருவரால் 
கசய்யபபடும் ஆடட�ள். இவர் �ாகித மாதிரி�டை தயார் கசய்து 
ஆடட�டை வடிவடமத்து அதறகு ஏறை துணி�டையும் உருவாககி, 
அல்ைது ்தர்ந்கதடுத்து ஆடட�டை தயாரிககிைார்.

Online Shopping 
நி�ண்டு வணி�ம்  

The trend of the day where in one can sit at his own place and order 
on his phone, computer or anyone system 
இதில் ஒருவர் தெது கதாடை்பசி, �ணினி அல்ைது ஏதாவது 
மின்ெணு அடமபடப பயன்படுத்தி வீட்டி்ை்ய அல்ைது ஒரு 
இடத்தில் அமர்ந்து அவர்ககு ்தடவயாெ ஆயத்த ஆடடடய 
வாங�ைாம். 

வினாக்கள்
்பகுதி – அ 
 I.   ெரியான விட்டடயத 

நதர்்நபதடுதது எழுது்க
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

முககியம், ஏகென்ைால் அது 
அவர்�ளின் முதன்டம ் தடவ�டை 
பூர்த்தி கசய்கிைது. 

 அ)  துணி  ஆ)  ஆடட  
 இ)  மாதிரி  ஈ)   நூல் 
2. ______________ குடும்பத்திெர் 

சிைபபு திைடம மறறும் ஈடுபாடு 
அதி�ரிககிைது. 

 அ)  வீட்டில் தயாரிக�பபட்ட ஆடட
  ஆ)  ஆயத்த ஆடட  
 இ)  கபாட்டிக  
 ஈ)  டதயல்�ாரரால் தயாரிக�பபட்டது   

3. பைவட�யாெ பாணி�ள் 
மறறும் துணி�டை பயன்படுத்தி 
எந்த வட�யாெ ஆடட�டை 
தயாரிக�ைாம். 

 அ)  வீட்டில் தயாரிக�பபட்ட ஆடட 
 ஆ)  ஆயத்த ஆடட  
 இ)  கபாட்டிக 
 ஈ)  டதயல் �ாரர் தயாரித்த ஆடட 
4. தரம் மறறும் ்ைபிள் பிரச்சிடெ�ள் 

எதில் ஏறபடுகின்ைெ 
________________

 அ)  வீட்டில் தயாரிக�பபட்ட ஆடட
 ஆ)  ஆயத்த ஆடட 
 இ)  கபாட்டிக
 ஈ)  டதயல் �ாரர் தயாரித்த ஆடட
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்பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரி்களில் விட்டயளிக்கவும்  

1. வீட்டில் தயாரித்த ஆடட என்ைால் என்ெ ?
2. டதயல்�ாரர் யார்  ?
3. கபாட்டிக என்ை வார்த்டத விைக�வும். 
4. ஆயத்த ஆடட�ளின் நன்டம�ள் என்ெ ?
5. ஷாபபிங கசய்வதறகு ஆன்டைனில் உள்ை சிை ஆபஸ�டை எழுது�. 

்பகுதி – இ 
III.    ஒரு ்பததியளவில் விட்டயுளிக்கவும்  

1. வீட்டில் தயாரிக�பபட்ட ஆடட�ளின்  வரைாறடை சிறு குறிபபா� எழுது�.
2. டதயல்�ாரர் ஆடட�ளின் நன்டம�டையும் குடைபாடு�டையும் பறறி எழுது�. 

்பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு ்பக்க அளவில் விட்டயளிக்கவும்

1. ஆயத்த ஆடட�ள் மறறும் கபாட்டிக ஆடட�ள் ஒபபிடு�. 
2. ஆன்டைன் ஷாபபிங மறறும் அதன் பயன்பாடு�ள் பறறி விரிவா� விைக�வும். 

்பகுதி ‘அ’ விற்கான விட்ட்கள்   
1.   (ஆ) 2.  (அ) 3.  (ஆ) 4.  (இ)
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ஆடை வாணிபம் 
பாடம்

12

கற்றலின் ந�ாககஙகள்
●	 ஆடட வாணிபம் எனபடை பற்றி 

அறிந்து க�ாள்ளுைல்.
●	 வாணிப கெயல்முடை�டை 

புரிந்து க�ாள்ளுைல்.
●	 ஆடட வாணிபத்தில் உள்ை 

வழிமுடை�டை பற்றி 
�ற்றுகக�ாள்ளுைல். 

12.1 அறிமுகம் 
வாணிபம் எனபது 
ெந்டை படுத்துைலில் ஒரு 
முககியமான அம்ெம். ஒரு 
குறிப்பிடட கபாருடை, 
ெரியான விடையில் 
தைடவயான இடத்தில், 

ெரியான தேரத்தில் விற்�ச் கெய்யும் 
திடடமிடலும், தமற்பாரடவடயயும் 
உள்ைடககியது. இைன மூைம் ஒரு 
கைாழிலின தோக�ங�டை பூரத்தி 
கெய்ய முடியும். நு�ரதவாரின அடனத்து 
விைமான தைடவ�டை தீரமானிக�வும், 
திருப்தி கெய்யவும் தைடவயான அடனத்து 
ேடவடிகட��டையும் உள்ைடககியது. 
இைன மூைம் ஒரு குறிப்பிடட தேரத்தில் 
கபாருட�டை நு�ரதவார வெதியா� 
க�ாள்முைல் கெய்ய ஏதுவாகிைது.தமலும் 
கபாருட�ள் ைரமானைா�வும் ெரியான 

அைவு�ளிலும் கிடடககும். ஜவுளி 
கைாழிற்ொடை�ளில், கபாருட�டை 
உற்பத்தி கெய்ய பைவிைமான முடை�ள் 
ட�யாைப்படுகிைது. உற்பத்தி கெய்யப்படட 
கபாருட�டை விற்படன கெய்ய 
தமற்க�ாள்ைப்படும் உத்தி�தை ஆடட 
வாணிபம் ஆகும்.  

ஆடட வாணிபம் ஆனது, 
கபாருட�டை தைரவு கெய்ைல், வரத்ை� 
ஒப்பந்ைங�ள் மற்றும் க�ாள்முைல் 
ஆகியவற்டை நிர்ணயம் கெய்கிைது. 
மக�ளிடடதய ஏற்படும் தைடவதய 
விற்படனயாைர�ளுககு ைங�ள் 
வியாபாரத்டை திடடமிடுவைற்�ான 
அடித்ைைமா� அடமகிைது. இைககு 
ெந்டைடய அடடவைற்கு மி� �வனமா� 
வாணிப உத்தி�டை தைரந்கைடுக� 
தவண்டும். எந்ை கபாருள், எப்கபாழுது 
ேனகு விற்படனயாகும் தபானைவற்டை 
விற்படனயாைர கைரிந்திருக� தவண்டும். 
ஆடட வட��ள், அைன விவரங�ள், 
ையாரிககும் முடை�ள், ைரம் மற்றும் 
ைனடம�ள் பற்றி கைளிவான அறிடவ 
வாணிபம் கெய்பவர கபற்றிருக� 
தவண்டும்.

ஆடட வாணிபத்தில் ஆடட 
ையாரிப்டப கைாடரந்து �ண்�ாணித்து 
வரதவண்டும். தமலும் வாடிகட�யாைர 
எந்ை கபாருட�டை விரும்புவர, 
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221பாடம் 12 ஆடட வாணிபம்

அம்ெங�டை உள்ைடககியது. (4 Ps – 
Price, Product, Place and Promotion). அடவ 
விடை, கபாருள், இடம் மற்றும் விற்படன 
உத்தி�ள். 

வணி�ச் ெந்டை, வாடிகட� 
யாைர�ளின தைடவ�டை அறிந்து, 
அவற்டை அவர�ளுககு க�ாண்டு 
தெரககும் முடை, நிறுவனத்தின விற்படன 
இைககு, வணி�ச் கெயல்பாடு�ள் என பை 
அம்ெங�டை உள்ைடககியது. இது ஆறு 
முககிய அைவு / கபாறுப்பு�டை க�ாண்டது. 

சரியான பபாருள்
வாடிகட�யாைர / நு�ரதவாருககு 
தைடவயானது.

சரியான இைம் 
எந்ை இடத்தில் வாடிகட�யாைர�ளுககு 
வெதியானது.

சரியான காலம் / ந�ரம் 
தைடவயான �ாைக�டடம் / பருவ நிடை

சரியான அளவு
விற்படனககு தைடவயான அைவு, அைன 
மூைம் இைாபம் கிடடக�ப்கபறும்.

சரியான விடல 
இைாபம் அடடவைற்கு தபாடடி�டையும் 
ெமாளிக� ெரியான விற்படன

சரியான உத்திகள்
நு�ரதவார�ளின தைடவ�டையும், 
முைலீடடடயும் ெமன கெய்ைல்.

12.2  ஆடை ப�ாழிறசாடலயில் 
வாணிபம்  

வாணிபம் கெய்பவர, உற்பத்தியாைர 
�தைாடு கைாடரபு க�ாண்டு 
வாடிகட�யாைர தைடவகத�ற்ப 
கபாருட�ள் ையாரிக�ப்படுகிைைா எனபடை  
�ண்டறிய தவண்டும். சிறிய ைவறு  
வணி�ரின கபயடர க�டுத்து விடும். 
�ாைைாமைமும் இைாபத்டை அல்ைது 
வியாபாரத்டை இழக�ச் கெய்து விடும். 

பருவ�ாை தைடவ�ள் தபானைவற்தைாடு 
உபதயாகிப்பாைர தைடவககு ைகுந்ைபடி 
இருககிைைா எனபடை கைரிந்திருக� 
தவண்டும். புதிய கபாருட�ளின வரவு, 
ைரம், எண்ணிகட� தபானைவற்டை 
கைரியப்படுத்துவதைாடு, ையாரிப்பின 
தபாதும் அைடன �ண்�ாணித்து, 
வாடிகட�யாைர�ளின விருப்பத்டை 
பூரத்தி கெய்ய தவண்டும். 

12.1.1 வடரயட்ற  
வாணிபம் எனபது, வாடிகட�யாைர�ளின 
தைடவ�டை பூரத்தி கெய்ய திடடமிடுைலும் 
கெயல்�ளும் ஆகும். ஆடட வாணிபம் 
எனபது ெந்டையின இைககு அல்ைது 
வாடிகட�யாைர�ளின தைடவ�டை 
பூரத்தி கெய்யககூடிய முடை�தை ஆகும். 

ெந்டைப் படுத்ைல் எனபது 
வாணிபத்திற்�ான விநிதயா�ம் கெய்யும் 
அல்ைது விற்படன கெய்யும் முடை ஆகும். 
இைன மூைம் வாடிகட�யாைர�ளுககு 
கபாருட�ள் வழஙகி, நிறுவனத்திற்கு 
ைாபம் ஈடடுவைாகும். ஆடட வாணிபம் 
எனபது கபாருட�ளின வட��டை 
தீரமானித்ைல் அைடன கெயல்படுத்ைல்  பின 
ெந்டையின இைககு  க�ாண்டு தெரககும் 
கெயல்பாடு�ள் ஆகும்.

விற்படன எனபது வாணிபம் மற்றும் 
ெந்டைப்படுத்ைல் தபானை திடடங�ளினபடி 
நு�ரதவாருககு கபாருட�டை விற்படன 
கெய்ைைாகும். 

வாணிபம் எனபது உற்பத்தி மற்றும் 
விற்படனககு ஒரு பாைமா� அடமவது. 
ெந்டைப்படுத்ைல் எனபது கபாருட�டை 
விற்பைன மூைம் குறிகத�ாள்�டை அடடய 
தமற்க�ாள்ைப்படும் கெயல்முடையாகும். 
ெந்டைப்படுத்துைலில் கபாருட�ள் 
மற்றும் தெடவ�டை �ருத்ைாக�த்தில் 
இருந்து கபாருைா� உற்பத்தி கெய்து 
வாடிகட�யாைருககு க�ாண்டு தெரககும் 
தமைாண்டம முடையாகும். இது ோனகு 
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●	 துணி�ளின புதுடம�ள், �ண்டுபிடிப்பு�ள் 
●	 �ணினி பயனபாடு�ள்
●	 உை�ைாவிய மாற்ைங�ள் 

ஆடட வணி�ர விற்படனககு முன 
அனுமானித்து, அைற்த�ற்ை வட�யில் 
ஆடட�ள் மற்றும் இட்ண கபாருட�டை 
விற்படன கெய்யும் இடங�ளில் 
�ாடசிப்படுத்ை தவண்டும். அைற்கு 
�டட�ளில் கபாருத்ைமான இடத்டை 
தைரந்கைடுத்து ஒதுக� தவண்டும். தமலும் 
வாடிகட�யாைர�ளின �வனத்டை 
ஈரககும் வட�யில் பைாட��ள் 
(தபனர�ள்), சுவகராடடி�ள் (தபாஸடர�ள்) 
தபானைவற்டை மற்றும் பிை விைம்பர 
�ருவி�டை உபதயாகிக� தவண்டும். 
இைதனாடு உற்பத்தி துடை மற்றும் 
வியாபார துடைதயாடு இட்ணந்து 
மதிப்பிடுைல் மற்றும் விடை நிர்ணயிப்பதும் 
உண்டு. அைனபடி ஒப்பந்ைங�டை மி� 
ெரியா� கெயல்படுத்துவதும் வணி�ர�ளின 
கபாறுப்பாகும். எனதவ இது மதிப்பு மிக� 
துடையா� தி�ழ்கிைது. 

12.3 வாணிபர் (பெர்கணடைசர்)  
வாணிபர, ஆடட உற்பத்தியாைர 
மற்றும் வாடிகட�யாைர இடடதய 
ஒருஙகிட்ணப்பாைரா� இருந்து ைரமான 
கபாருள் குறித்ை தேரத்தில் விநிதயா�ம் 
கெய்ய உைவுகிைார. வாணிபம் முைல் 
கைாடரபு ஏற்படுத்துவதில் இருந்து 
விற்படனடய கெயல்படுத்துவது 
வடர முழுடமயானைாகும். ஒரு 
ேல்ை வாணிபருககு �டின உடழப்பு, 

12.2.1 ஆடை வாணிகத்தின் 
முககியத்துவம்  

ஆடட உற்பத்தி மற்றும் விநிதயா�ம் 
பை வட�யான மூைப் கபாருட�ள், 
சிக�ைான உற்பத்தி முடை�ள், விற்படன 
நுடபங�டை க�ாண்டது. இத்துடை ஐந்து 
பிரிவு�டை க�ாண்டது. 
●	 இடழ�ள் 
●	 நூல்
●	 துணி
●	 ஆடட பிரிவு
●	 சில்ைடை விற்படன பிரிவு 

இடவ அடனத்து கபாருட�ளுககும் 
ைர அைவு�ள் நிர்ணயிக�ப்படடிருககிைது. 
பல்தவறு துணி மற்றும் ஆடட 
நிறுவனங�ள், உை� ோடு�ள் என 
பைரும் ைர அைவு�டை க�ாண்டுள்ைனர. 
ஆடடயுடன அைன இட்ண 
கபாருட�டையும் �டடும் (கபாதித்ைல்) 
முடை�டையும் �ருத்தில் க�ாள்ை 
தவண்டும். இவற்டை �ண்�ாணிக� 
அல்ைது தமற்பாரடவ கெய்வதைாடு 
வணி�ரின கபாறுப்பு�ளும், தைடவ�ளும் 
கூடுைைாகிைது. எல்ைாவற்றிற்கும் 
தமைா� வணி�த்தின தைடவக�ான 
�ாரணி�ைா� அடமவன 
●	 தவ�மான வைரச்சி
●	 பைவட�யான மூைப்கபாருட�ள் 

மற்றும் கெயல் முடை�ள் 
●	 சிக�ைான ேடடமுடை�ள் (Network)
●	 புதிய பாணி�ளின வரவு
●	 குடைந்ை கபாருட�ளின உபதயா� 

�ாைம் 

இடழ�ள் நூல் ஆடடதுணி சில்ைடை  
விற்படன

பைம்  12.1 ஆடை உறபத்தி விநிநயாக சஙகிலி
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●	 உற்பத்தி பிரிவு மற்றும் 
வாஙகுதவாருடன கைாடரபில் 
இருத்ைல் 

●	 அறிகட� ையாரித்ைல் 
●	 நிரவா�த்துடன எடுத்துடரத்ைல் 
●	 பதிவு�டை பராமரித்ைல் 
●	 மாதிரி�ள் ையாரித்ைல் 
●	 க�ாள்முைல் ஆட்ண கபறுைல்
●	 கைாடர உற்பத்திககு திடடமிடல் 
●	 இைககு உற்பத்திடய அடடய பாடுபடல்
●	 வாணிபத்தில் எல்ைா நிடை�ளிலும் 

கைாடரபு க�ாள்ளுைல் 
●	 நிரவா�த்தினருடன கூடி வாணிப 

விவரங�டை கைரிவித்ைல் 

12.4  ஆடை ப�ாழிறசாடலயில் 
பசயல்முட்ற வரிடச  

ஆடட உற்பத்தி எனபது பைவட�ப்படட 
கெயல்முடை�டை க�ாண்டது. அைாவது 
க�ாள்முைல் ஆட்ண கபறுவது முைல் 
கபாருட�டை வாடிகட�யாைரிடம் 
க�ாண்டு தெரப்பது வடர. 

12.4.1 வாணிப விறபடன துட்ற  
வாணிபர எனபவர, வாஙகுபவர, 
விற்பவருடன கைாடரபு க�ாண்டு 
�ைந்துடரயாடுவதைாடு, வாணிப 
அலுவை�ம், மு�வர, வாணிப 
நிறுவனம் மற்றும் ஏற்றுமதியாைர என 
அடனவரிடத்தும் ேல்லுைடவ ஏற்படுத்ை 
தவண்டும். ஒரு ஆடட ஏற்றுமதி நிறுவனம் 
ஆனது கபாருட�ள், அடை, துணி கவடடுைல் 
பிரிவு, ையாரிப்பு, டையல், தொதித்ைல், 
ெரிபாரத்ைல் என பை உட பிரிவு�டை 
உள்ைடககியது. ஒரு நிறுவனத்தின 
இைாபதமா அல்ைது இழப்பு�தைா, 
அைற்�ான முழு கபாறுப்பு�ளும் வாணிப 
துடைடயதய ொரும். இதுதவ அதி� 
�டடுப்பாடு�ளும், கபாறுப்பும் க�ாண்ட 

தேரடம, விசுவாெம், குழு ைனடம, 
தமைாண்டம மற்றும் ஆடட துடையின 
நுணுக�ங�டையும், கெயல்பாடு�டையும் 
தபச்சு வாரத்டை ேடத்துவைற்�ான 
ைனடம�ளும் க�ாண்டிருக� தவண்டும். 
வாடிகட�யாைர திருப்தி அடடவதும், 
அவர�டை ைக� டவத்துக க�ாள்வதும் 
ஒரு திைடமயான வாணிபரிடம் 
இருககிைது.

வாணிபரின் பசயல்பாடுகள்  
●	 கபாருள் மாதிரி�ள் உருவாக�ம் மற்றும் 

விற்படன உத்ைரவு�ள் கபறுைல்.
●	 விடை நிர்ணயித்ைல், கெைவு 

�்ணககிடுைல் 
●	 திடடமிடல் மற்றும்
●	 நூல் க�ாள்முைல் ஏற்பாடு 
●	 ையாரிப்பு திடடமிடல் (Route Card)
●	 உப கபாருட�ள் ஏற்பாடு கெய்ைல் 
●	 டையல் முடை�டை ெரி பாரத்து 

ஒப்புைல் கபறுைல் 
●	 �ாகிைமாதிரிடய ஒப்புைல் கபறுைல் 
●	 அைவு ஒப்புைல் கபறுைல் 
●	 முன ையாரிப்பு ஏற்பாடு 
●	 முன மாதிரி ையாரிப்டப 

�ண்�ாணித்ைல் 
●	 ையாரிககும் தபாது �ண்�ாணித்ைல் 
●	 உற்பத்தி �டடுப்பாடு
●	 பற்ைாககுடை�டை அறிந்து ெரி கெய்ைல் 
●	 ைர �டடுப்பாடடு முடை�டை 

பினபற்றுைல் 
●	 ைர உத்திரவாை முடை�டை 

பினபற்றுைல் 
●	 எல்ைா ையாரிப்பு / உற்பத்தி 

இடங�டையும், கெயல்�டையும் 
தமற்பாரடவ கெய்ைல் 

●	 வாடிகட�யாைர�ளுடன கைாடரபு 
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முடியும். மாதிரி�டை கெய்யும் தபாது 
துணி உற்பத்திககு தைடவயான நூல் 
மற்றும் மூைப்கபாருட�ள் கெைவு�ள் 
மற்றும் உற்பத்தியின தபாது ஏற்படும் 
சிக�ல்�டை அறிந்து க�ாள்ை முடியும். 
மாதிரி�டை உருவாக� பை நிடை�ள் 
உண்டு. முைல் நிடையில் வடிவடமப்பு, 
அைற்�ான வாடிகட�யாைரின 
ஒப்புைடை கபை தவண்டும். இரண்டாம் 
நிடையில், முைல் மாதிரி�டை ஒப்புைல் 
கபற்றும் அைடன கெயல் படுத்ை 
தவண்டும். பின மற்ை க�ாள்முைல், பணி 
ஒதுககீடு�ள், கபாருள்�டை பரிதொதித்து 
கபாருட�டை இறுதி நிடைககு க�ாண்டு 
வருைல். மூனைாம் நிடையில் கமாத்ை 
உற்பத்தியில் தைடவயான கெயல்�ள் 
கெய்யப்படுகினைன. 

12.4.3 துணி ெறறும் ஆபரணஙகள் 
நசமிப்பு துட்ற  

வாடிகட�யாைரிடமிருந்து க�ாள்முைல் 
ஆட்ண கபற்ை பிைகு, வாணிபர 
மூைப்கபாருட�ைான துணி, நூல், 
கபாத்ைான மற்றும் உப கபாருட�டை 

ஒரு நிறுவனத்தின ைடையாய துடையா� 
விைஙகுகிைது. ஒரு வாணிபரின தவடை 
/ பணி  நிறுவனத்தின அடனத்து 
பிரிவு�டையும் ஒருஙகிட்ணப்பதுடன 
வாடிகட�யாைருடனும் கைாடரபில் 
இருக� தவண்டும். வாடிகட�யாைரின 
தைடவ�டை அறிந்து, அவர�ளுடன 
உைடவ தமம்படுத்தி விற்படனக�ான 
கபாருட�டை அனுப்ப தவண்டும். 
ஒப்பந்ைங�டை கபற்ை பின அவற்டை 
கெயல்படுத்ை திடடமிடப்படுகிைது. 

12.4.2 ொதிரிகடள உருவாககு�ல்  
ஆடட வடிவடமத்ைல் மற்றும் 
மாதிரி�டை கெய்ைல் எனபது ஒரு ஆடட 
நிறுவனத்திற்கு வாடிகட�யாைர�டை 
�வரும் முககிய கெயல். மாதிரி�ள் மூைம் 
வாடிகட�யாைர�ளின ேம்பிகட� 
கபறுவதைாடு, ஏற்றுமதியாைரின 
திைடனயும் தீரமானிககும். இைன மூைம் 
ஏற்றுமதியாைர, வாஙகுதவார�டை 
அணுகி, கபறும் க�ாள்முைல் 
ஆட்ண�ள் கபறுவதைாடு சிை கூடுைல் 
பயன�டையும் அவர�ளுககு அளிக� 

ஆடை வாணிபம்

ொதிரி

இ�ர பபாருடகள் 
நசமிககும் அட்ற 

விரித்�ல், குறித்�ல், 
திடைமிைல், பவடடு�ல் 

அழுத்து�ல், 
ெடித்�ல்

�ரககடடுப்பாடு

சலடவ

பபாதித்�ல், 
விநிநயாகித்�ல் 

நிர்வாகத்துட்ற 

ட�யல் 

பைம் 12.2 ஆடை வடிவடெககும் நிறுவனத்தில் உள்ள பிரிவுகள் 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 12.indd   224 01/12/2022   3:02:51 PM



225பாடம் 12 ஆடட வாணிபம்

குறித்�லும் திடைமிடு�லும்  
ஒரு ஆடட ையாரிக�த் தைடவயான 
துணி அைவும் நிறுவனத்திற்கு கிடடககும் 
ைாபமும் ேல்ை திடடமிடல் மற்றும் குறித்ைல் 
மூைம் முடிவு கெய்யப்படும். குறியீடடு 
பரப்பின நீை, அ�ைம் முககியமானது. 
இைடனக க�ாண்தட துணி விரித்ைல், 
துணி உபதயா� அைவு மற்றும் 
வீ்ணாகும் துணியின அைவு இைடனக 
க�ாண்தட அடமயும். ஒவகவாரு 
நிறுவனமும் கிடடத்ைடட பாதி கெைடவ 
துணியில் கெைவிடுகிைது. எனதவ துணி 
உபதயா�த்டை குடைப்பைன மூைம் 
ைாபத்டை அதி�ரிக�ைாம். ஒவகவாரு 
நிறுவனமும் இைற்கு முககியத்துவம் 
அளிககிைது. 

12.4.5 ட�யல் துட்ற 
மினொர டையல் இயந்திரங�ள் 
ைரமான ஒதர மாதிரியான மற்றும் 
சீரான ஆடட�ளின உற்பத்திககு 
உைவுகிைது. உற்பத்தி துடையின 
கபாறுப்பாைர ஆடட�ளின ைர 
வட��டை அறிந்து டையல்�ாரர மற்றும் 
தமற்பாரடவயாைர�டை வழி ேடத்தி 
உற்பத்தி இைகட� அடடயச் கெய்கிைார. 
இத்துடையில் டையல் இயந்திரங�தைாடு 
கூடுைல் �ருவி�ைாய், மடிப்பான�ள், 
இரடடட ஊசி இயந்திரங�ள், பீடு ஆப் ஆம் 
(Feed of Arm), கபாத்ைான துடை மற்றும் 
கபாத்ைான டைககும் இயந்திரங�ள் 
தைடவப்படும். 

12.4.6 சலடவத் துட்ற  
ஆடட�டை சுருங�ச் கெய்வைற்கும், 
ைனிப்படட தைாற்ைத்டை உண்டாக 
குவைற்கும் ெைடவ கெய்யப்படுகிைது. 
துணி மற்றும் ஆடட வட��டைக 
க�ாண்டு ெைடவ முடை மாறுபடும். 
கபாதுவா� ஆடட�ள் �ற்�ள், தொடா 
உப்பு, ப்ளீச், அமிைம், ம்ணல் மற்றும் 

க�ாள்முைல் கெய்வைற்கும், ொயம் 
மற்றும் அச்சிடுைல், பூ தவடை 
கெய்வைற்கும் ஆட்ண�டை பிைப்பிப்பார. 
மூைப்கபாருட�ளின நிைம், ைரம் மற்றும் 
அைவு தபானைவற்டை ெரி பாரத்து 
ஒப்புைடை அளிப்பார. 

முககியொன �வீன ஆடை 
டெயஙகள் எடவ?

●	 யு.எஸ.ஏ. – (அகமரிக�ா) நியுயாரக – 
ஆடட மாவடடம் (தமடிஸம்–அகவனயூ) 

●	 யு.த�. – (இஙகிைாந்து) ைண்டன 
பிரிடடிஷ் தபஷன �வுனசில்

●	 பிரானஸ – பாரீஸ தெம்பர சிண்டித�ட 
●	 இத்ைாலி – மிைன – ஆல்டா – தமாடா 
●	 கஜரமனி – இனடர ஸடாப் டிதரடு தஷா 

(தம, ேவம்பர)

12.4.4 துணிகடள விரித்து குறித்து 
பவடடும் துட்ற 

ஒப்புைல் கபைப்படட �ாகிை மாதிரி�ளும், 
அைவீடு�ளும் துடையில் இருககும். 
இத்துடையின ைடைவரின (Pattern 
Master) திைடனக க�ாண்டு, துணி 
வீ்ணாவடைக குடைத்து, ஏற்றுமதிக�ான 
சிைந்ை வடிவங�டை உருவாககுவார. 
ந�டவயான கருவிகள்:  18 அடி நீைமும் 
5 அடி அ�ைம் க�ாண்ட தமடஜ, துணி 
கவடடும் இயந்திரங�ள். 

விரித்�ல்  
துணி கவடடும் தமடஜயில், துணிடய 
பரப்புவது மி�வும் �வனத்துடன கெய்ய 
தவண்டிய கெயல் ஆகும். இவதவடையில் 
துணி அடுககு�ளின எண்ணிகட�, 
நீை அைவு�ள், ஒதர நிைத்துணி�ள் 
தபானைவற்டை சீரா� கெய்ய தவண்டும். 
இைன மூைம் தேரம், கவடடும் தேரம் 
மற்றும் கெைவு, கபாருட�ளின உபதயா�ம் 
தபானைவற்டை தெமிக�ைாம். 
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ந�டவயான இயந்திரஙகள்: 
நீராவி ெைடவ கபடடி�ள், டம்மி 
பிதைாவரஸ, மடிப்பு தமடஜ�ள், �டை 
நீககும் �ருவி�ள்.

12.4.9 பபாதித்�லும், அனுப்பு�லும் துட்ற 
(Packing and Despatching)  

ஆடட ஏற்றுமதி வரத்ை�த்தில் கபாதித்ைல் 
ஒரு �டை, மற்றும் ஒரு முககியமான 
�டடம். ஆனால் அது மடடுதம வரத்ை� 
தோக�த்டை நிடைதவற்ை முடியாது. 
ஒரு ஆடடயின தைாற்ைம் மற்றும் கபாதி 
ேனைா� இருப்பின வாடிகட�யாைடர 
ஈரத்து விற்படனடய அதி�ப்படுத்ைைாம். 
கபாதிககும் கபாழுது தபககிங விகிைங�ள், 
அைவு, நிைம், அடடவட்ண முைலியவற்டை 
ட�யாள்வதைாடு, வாடிகட�யாைடர 
ஈரப்பதும் ேமது இறுதி தோக�மா� இருக� 
தவண்டும். க�ாள்ட� முடிவு�ள் முனனதர 
எடுக�ப்படடிருக� தவண்டும். ைாமைம், 
பிரச்ெடன�டையும், இழப்பு�டையும் 
ஏற்படுத்தும். �வனமும், ஈடுபாடும், 
அரப்பணிப்பும், கைாழில்முடனதவாருககு 
கவளிோடடு வரத்ை�த்டை அதி�ரிப்பதைாடு, 
ேமது ோடடிற்கும், உை� அைவில் 
ெந்டைடய ஏற்படுத்தும். 

12.4.10 நிர்வாகத் துட்ற  
ஒரு நிறுவனத்தின எல்ைா துடையும் 
சீரா�வும், முடையா�வும் கெயல்பட 
நிரவா�த்தின துட்ண தைடவப்படுகிைது. 
இதில் க�ாள் முைல் ஆட்ண ையாரித்ைல், 
கபாருட�ள் பரிதொதித்ைல், தேரம் 
�்ணககிடுைல், கபாருட�டை �்ணககிடுைல், 
ஏற்றுமதி, இைககுமதி, திருப்பிய 
கபாருட�ளுககு கைாட� கபறுைல், 
வாடிகட�யாைரின பற்றுப் கபறுைல், தபச்சு 
வாரத்டை தமற்க�ாள்ளுைல், முககிய 
பணி�ளுககு ஒப்பந்ைம் த�ாருவது, 
மற்றும் �ருவி�ள் ைைவாடச் ொமான�ள் 
வாஙகுவது இத்துடையின பணி�ைாகும். 

எனடஸம் க�ாண்டு ெைடவ முடை�ள் 
தமற்க�ாள்ைப்படுகினைன.
ந�டவயான இயந்திரஙகள்: ெைடவ 
இயந்திரம், டைடதரா எகஸடராகடர, 
டம்ைர டிடரயர, பாது�ாககும் அடை  
மற்றும் இரொயனங�ள்.

12.4.7 �ரககடடுப்பாடு துட்ற 
ைரம் எல்ைா உற்பத்தி நிடை�ளிலும் 
ஒரு முககியமான அம்ெம். ைரமான 
கபாருட�டைப் கபை தொைடன மற்றும் 
�டடுப்பாடு�ள் ஒவகவாரு நிடையிலும் 
தமற்க�ாள்ைப்படுகிைது. இைன மூைம் 
ைவறு�டைத் ைவிரக�ைாம். 

வருமுன �ாத்து முைல் 
முடையிதைதய ெரியான வழி�டைப் 
பினபற்றி உருவாக� தவண்டும், 
இைன மூைம் உற்பத்தி நிடையில் 
மிகுந்ை �வனமா� இருக� முடியும். 
குடைவுள்ைவற்டை முழுடமயா� ெரி 
கெய்வது மி�வும் �டினம். ைரத்டை 
நிடை நிறுத்துவைற்கு சுற்றுப்புை சுத்ைம் 
முைனடமயா� �டடப்பிடிக� தவண்டும். 

12.4.8 துணி அழுத்�மும் ெறறும் 
ெடித்�லும் துட்ற  

ஆடட�டை விற்படனககு வழஙகும் 
முடையில் ஒரு நிறுவனத்தின திைன 
அடமகிைது. ைரமா� ையாரிக�ப்படட 
ஆடடடய, தமாெமான முடையில் 
கபாதித்ைலும் (Packing), ைரமற்ை 
ஆடட�டை அருடமயா�வும், 
கபாதிப்பைால் விற்படனயில் மாறுபாடு 
ஏற்படும். ஆடட�டை கீழ்க�ண்ட ோனகு 
முடை�ளில் மடிக�ைாம்.

1. ஸதடண்ட அப் தபக (Stand Up Pack)
2. பிைாட தபக (Flat Pack)
3. கடடகமன தபக (Deadmen Fold)
4.  கெமிஸதடண்ட தபக (Semi Stand 

Pack)
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●	 மூைப்கபாருட�டை வாஙகுைல், 
ட�த்ைறி, விடெத்ைறி, பினனைாடட, 
இட்ணப்கபாருட�ள், கபாத்ைான�ள், 
தைபிள்�ள் தபானைடவ�டை 
வாஙகுைல். 

●	 வாடிகட�யாைர ை�வல் கைாடரபு 
அவர வாடிகட�யாைரா, சில்ைடை 
விற்படனயாைரா, தைசிய அைவில் 
விற்படனயாைரா என கைரிந்து 
க�ாள்ை தவண்டும். 

●	 விொரித்ைல் மற்றும் மாதிரி�டை 
கெய்ைல். 

●	 கெைவினங�டை �்ணககிடுைல். 
●	 க�ாள்முைல் ஆட்ணடய உறுதிபடுத்தி 

ஒப்புைல் ைருவது. 
●	 ஆட்ண�டை ெரிபாரத்ைல்.
●	 திடடமிடல் நி�ழ்வு�டை கைாகுத்ைல்.
●	 மாதிரி�ள்.
●	 துட்ணப்கபாருட�ள் வாஙகுவது.
●	 �ண்�ாணித்ைல்.
●	 துணி கவடடுைல் மற்றும் உற்பத்தி 
●	 கபாதித்ைல் (Packing)
●	 தபாககுவரத்து மற்றும் அனுப்புைல். 
ஒவகவாரு �டடத்திலும் வாணிபர மற்ை 
துடையினதராடு ஒருஙகிட்ணந்து 
கெயல்பாடு�டை ெரி பாரக� தவண்டும். 
வாடிகட�யாைருககு தினெரி நிைவரத்டை 
கைரிவிப்பதைாடு, எல்ைா உற்பத்தி 
நிடை�ளிலும் ைரத்திடன உறுதி கெய்ய 
தவண்டும். 

12.6.1 �வீன ஆடைகளின் முன் 
கணிப்பு  

ஆடட தபாககின எதிர�ாைத்டை 
பகுத்ைாய்ந்து வருங�ாை பாணி�டை 
அனுமானிக� தவண்டும். முன 
�ணிப்பில்ைாமல் உற்பத்தியாைதரா, 
விற்படனயாைதரா கெயல்பட 
முடியாது. எனதவ இது முககியமானது. 

12.5  ஆடை வாணிபத்தின் பல்நவறு 
பிரிவுகள்  

1. ேவீன ஆடட வாணிபம் 
2. உற்பத்தி அல்ைது ஏற்றுமதி வாணிபம் 
3. சில்ைடை விற்படன வாணிபம் 

�வீன  
ஆடை  

வாணிபம்

சில்லட்ற  
விறபடன  
வாணிபம்

உறபத்தி  
அல்லது  

ஏறறுெதி  
வாணிபம்

ஆடை  
வாணிபம்

பைம்  12.3 ஆடை வாணிபம் – பிரிவுகள் 

ேவீன ஆடட வாணிபத்தில் ஆடடப் 
தபாககின முன �ணிப்பு, வடிவடமப்பது, 
உருவாககுவது மற்றும் சில்ைடை 
விற்படன தபானைடவ அடஙகும். தமலும் 
உற்பத்தி மற்றும் சில்ைடை விற்படன 
வாணிபமும் இைன கீழ் வரும் .

ஆடட உற்பத்தி மற்றும் 
வாணிபத்தின கீழ் உற்பத்தியாைர�ளின 
பணி�ைா� மாதிரி�ள் ையாரித்ைல், 
திடடமிடல் நி�ழ்வு�டை கைாகுத்ைல், 
கமாத்ை உற்பத்தி, தபாககுவரத்து மற்றும் 
கபாருள் விநிதயா�ம் ஆகியடவ அடஙகும். 

சில்ைடை விற்படன மற்றும் 
தமம்பாடு, கபாருள்�ாடசிப்படுத்துைல், 
கபாருள் �டடுப்பாடு, விற்படன மதிப்பீடு�ள் 
மற்றும் சில்ைடை விற்படன பணி�ள் 
இைன கீழ் வரும்.

12.6 வாணிபத்தின் நிடலகள்  
●	 வடிவடமப்பாைருடன இட்ணந்து 

ஆடடப்தபாககிடன முன �ணித்ைல். 
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கபாருடதைடவ�ள், உற்பத்தி திைன, 
�ாை தேரம் (Lead Time) மற்றும் ைரத்டை 
க�ாண்டு அடமயும். 

தொரசிங கெய்வைற்�ான முடிவு 
கபாருட�டை ைாங�தை உற்பத்தி 
கெய்வைா அல்ைது தைடவயானவற்டை 
வாஙகுவைா எனபடை அடிப்படடயா� 
க�ாண்தட அடமயும். உற்பத்தி கெய்வது 
எனில் துணி உற்பத்தி, உபகபாருட�ள் 
மற்றும் கபாருட�டை இறுதி நிடைககு 
ையாரித்ைல் ஆகியவற்டை கொந்ை உற்பத்தி 
�ைத்தில் ையாரிப்பது. வாஙகுவது எனபது 
ைங�ளுககு தைடவயான கபாருட�டை 
மற்ை நிறுவனங�ள் கெய்து ைர ஒப்பந்ைம் 
கெய்து க�ாள்வது. ையாரிப்பு அல்ைது 
வாஙகும் முடிவு�ள், புதிய கபாருள் 
வரவு மற்றும் ையாரிப்பு வைரச்சி, அைற்கு 
தைடவப்படும் சிைப்பு உப�ர்ணங�ள், 
திருப்தியற்ை விநிதயாகிப்பாைர  
அல்ைது ஒப்பந்ைைாரரின கெயல்பாடு�ள், 
அதி�ரிககும் அல்ைது குடையும் 
கபாருட�ளின தைடவ க�ாண்டு அடமயும். 

12.6.3 வாஙகுநவாருைன் ப�ாைர்பு  
கபாருத்ைமான வருங�ாை 
வாடிகட�யாைடர �ண்டறிந்ைவுடன, 
அவருடன கைாடரபு க�ாள்ை தவண்டும். 
�டிைங�ள், கைாடை ே�ல்�ள் அல்ைது 
மினனஞெல் மூைம் கைாடரபு இருக�ைாம். 
ஒரு முடையான �டிைத்தில் நிறுவனத்டைப் 
பற்றி விரிவான விவரங�ள், மு�வரி, 
கைாடரபு விவரங�ள், உற்பத்தி விவரங�ள், 
கமாத்ை ஊழியர�ள், ையாரிப்பு விவரங�ள், 
வாடிகட�யாைர�ள், வருடாந்ைர 
விற்படன, அஙகீ�ாரங�ள், உள் 
�டடடமப்பு தபானைடவ அதில் இருககும். 
வாஙகுதவாரிடம் இருந்து வணி� 
விொரட்ண வரும் வடரயும் கைாடரபு 
க�ாண்டு, வணி� ஆட்ண கபறுவைற்கு 
கைாடரச்சியா� கெயல்பட தவண்டும். ஆரம்ப 
�டடத்தில் கெைவு�ள் மற்றும் தமல் நிடை 

மூைப்கபாருட�ளின உற்பத்தியாைர�ள், 
விற்படனக �ாைத்திற்கு ஒரு வருடம் 
முனதப ையாரா� இருக� தவண்டும். 
ஆடட மற்றும் துட்ணப்கபாருள் 
உற்பத்தியாைர�ள் 9 முைல் 12 
மாைங�ளுககு முனபும், சில்ைடை 
விற்படனயாைர�ள் 3 முைல் 6 மாை 
�ாைத்திற்கு முனபிருந்து ையாரா� இருக� 
தவண்டும், எனதவ முன �ணிப்பில்ைாமல் 
ெரியான வடிவடமப்பு, பாணி, ஆடட�டை 
உருவாககுவது முடியாது.

முன �ணிப்பு பை ஆைாரங�டைக 
க�ாண்டு நிைம், பாணி, ஷில்தைாட 
மற்றும் வடிவம் தபானைவற்டை 
வருங�ாைத்திற்த�ற்ப வழஙகுகிைது. 
ஃதபஷன இைழ்�ள் கெய்தி�ள், வடை 
ைைங�ள், கைாடை�ாடசி தெனல்�ள், 
ஃதபஷன முன �ணிப்பு தெடவ 
நிறுவனங�ள், விற்படன பதிவு�ள் மற்றும் 
நு�ரதவார ஆய்வு�ள் ஆகியடவ முன 
�ணிப்பிற்கு மூைாைாரமா� அடமகினைன. 
கிடடககும் ை�வல்�ள் எம்முடையில் 
பகுப்பாயப்படடு, நுடபமா� விைக�ப்படடு 
கெயைாக�ப்படுகிைதைா, அடைக க�ாண்டு 
ஒரு சிைந்ை முன �ணிப்பா� அடமகிைது.

12.6.2 பபாருடகள் உறபத்தி ெறறும் 
நசார்சிங  

கபாருட�ைா�தவா, உற்பத்தி 
நிடையா�தவா தொரசிங கெய்வது 
ஒரு ஆடட ஏற்றுமதி நிறுவனத்திற்கு 
முககியமாகும். தொரசிங எனபது ைங�ள் 
கபாருள் உற்பத்திடய முழுடமயடடய 
கெய்ய தைடவயான கபாருட�ைா�தவா 
அல்ைது உற்பத்தி பகுதியா�தவா 
குறிப்பிடப்படட ைரத்திதைா, தெடவ 
நிடையா�தவா கபறுவைாகும். இது 
நிரவா�ம் எடுககும் கைாடரச்சியான 
திடடமிடல் மற்றும் முடிவு�தைாடு வாணிப 
முடை, உற்பத்தி மற்றும் விற்படன�டை 
உள்ைடககியது. அந்ை முடிவு�ள், 
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முன விடை நிர்ணயம் கெய்யப்படட 
பின, வாடிகட�யாைரின விொரட்ணக 
�டிைத்திற்கு பதிைா� விபரக குறிப்பு�டை 
அனுப்ப தவண்டும். விடை நிர்ணயம் 
துல்லியமா�வும் விடரவா�வும் 
�்ணககிடப்படுகிைதைா அது அவவட�யில் 
முககியமானைா� அடமயும். 

12.6.6 ஆடையின் பகாள்மு�ல் 
ஆடணடய உறுதிப்படுத்து�ல் 
ெறறும் ஏறறுக  பகாள்ளு�ல்   

வாடிகட�யாைர மாதிரி�டையும், 
நிர்ணயிக�ப்படட விடைடயயும் 
ஒப்புக க�ாண்டபின ஆட்ணடய 
உறுதிப்படுத்துைல். இந்ை ஆட்ண 
க�ாள்முைல் ஆட்ணயா�தவா அல்ைது 
ஆட்ணத்ைாள் வடிவமா�தவா 
இருககும். அதில் வாஙகுபவரின 
ட�கயாப்பத்துடன, அந்நிறுவனத்தின 
முத்திடரயும் பதித்திருக� தவண்டும். 
அைடன ஏற்றுமதியாைர கபற்ை பின, 
�வனமா�ப் படித்து ட�கயாப்பத்துடன 
ஏற்றுமதியாைரின அலுவை� 
முத்திடரயிடடு க�ாள்முைல் ஆட்ணடய 
ஏற்றுக க�ாள்வைா� உறுதிப்படுத்தி 
வாடிகட�யாைருககு அனுப்ப தவண்டும். 
வாஙகுபவரிடமிருந்து �டன �டிைம் (L/C) 
கபற்ை பின தவடைடய கைாடஙகுவது 
ேல்ைது. 

பைம் 12.4 ஆடை பகாள்மு�ல் ஆடண 

கெைவு�ள் அடனத்டையும் உள்ைடககி 
ஏற்றுமதியாைர வியாபார திடடத்டை 
ையாரிக� தவண்டும். வாடிகட�யாைரிடம் 
ஆட்ண கபற்ை  பின மாதிரி�ள் அனுப்பி, 
எதிர�ாை வணி�த்திற்கு உைடவ 
ஏற்படுத்தி க�ாள்ை தவண்டும்.

12.6.4 விசாரடணயும், ொதிரியும்  
வாடிகட�யாைர அவர�ளுககு 
தைடவயான கபாருட�ளின, 
விடை விவரங�ள் த�டடு அனுப்பும் 
த�ாரிகட�தய இஙகு விொரட்ண ஆகும். 
இந்ை விொரட்ணயின கபாதுவான 
உள்ைடக�ம் ஆடட�ளின பாணி, துணி 
வட�, நிைம், கபாருள் வட��ள் மற்றும் 
வாடிகட�யாைர த�டகும் எண்ணிகட�. 
ஒரு வாடிகட�யாைரிடமிருந்து கபைப்படும் 
விொரட்ண �டிைம், க�ாள்முைலுக�ான 
உறுதியா� எடுத்துகக�ாள்ை முடியாது. 
எனதவ அவர மாதிரி�ளுடன 
கபாருட�ளும், விடை விபரங�டையும் 
த�டபார. அைன பினனதர க�ாள்முைல் 
உறுதிப்படுத்ைப்படும். 

12.6.5 முன் விடல நிர்ணயம்  
வாடிகட�யாைரிடமிருந்து விொரட்ண 
�டிைம் கபற்ை பினபு, வாணிபர 
அப்கபாருட�ளுக�ான கெைவிடன 
�்ணககிடடு, முன விடை, நிர்ணயம் 
கெய்ய தவண்டும். முன விடை நிர்ணயம் 
எனபது கபாருட�ளுககு ைற்�ாலி�மா� 
நிர்ணயிக�ப்படும் விடை. அப்தபாது 
ஆடட�ளின பாணி, துணி வட� நிைம் 
மற்றும் வடிவம், க�ாள்முைல் எண்ணிகட�, 
ப்ணமதிப்பு மற்றும் துட்ணப்கபாருட�ள் 
என இடவயடனத்தும் விடை 
நிர்ணயத்தில் அடஙகும். ஒரு ஆடடயின 
அடனத்து விவரங�டையும் குறிப்பிடும் 
ஆவ்ணம் விபரக குறிப்புத்ைாள் ஆகும். 
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பயனுள்ை வட�யிலும், உற்பத்திடய 
ஒழுஙகுபடுத்ை முடியும். 

12.6.8 திடைமிைல் ெறறும்  
நிரலாககல்  (Programming)  

திடடமிடலின கீழ் தேரம், உற்பத்திக�ான 
அடடவட்ண மற்றும் முனனணி தேரம் 
�்ணககிடப்படுகிைது. நிரைாக�லின 
கீழ் முடிகவடுத்ைல், ேடவடிகட��டை 
வரிடெப்படுத்ைல் ஆகியன அடமயும். 
திடடமிடலின கீழ் முககியத்திடடம் மற்றும் 
அடடவட்ணத் ையாரித்ைல் அடஙகும். 

முககிய திடைமிைல் (Master Planning)  
ஒரு க�ாள்முைல் ஆட்ணக�ான 
கபாருள் உற்பத்தி கெய்ய தைடவப்படும் 
தேர அைவு �்ணககிடப்படுகிைது. அது 
இயைாை படெத்தில் மாற்று ஏற்பாடு�ளும் 
அைற்குண்டான தேரமும் �்ணககிடப்படும். 
முககியத்திடடமிடலுககு முனனதர 
ஏற்றுமதிக�ான இைககு தைதி 
நிர்ணயிக�ப்படுகிைது. ஆட்ணத்ைாளில் 
குறிப்பிடப்படடுள்ை விநிதயா� 
தைதிககு பத்து ோட�தைா அல்ைது ஒரு 
வாரத்திற்கு முனனதரா ஏற்றுமதி தைதி 
நிர்ணயிக�ப்படும். நூல் க�ாள் முைல், 
துணி உற்பத்தி, கவடடுைல், டைத்ைல், 
துணி தொைடன, ெைடவ, தபககிங, 
இறுதி ஆய்வு மற்றும் ஏற்றுமதித் 
துடை�ளுடன கைாடரந்து ஆதைாசித்து 
உற்பத்தி ேடவடிகட��ளில் உள்ை 
முனதனற்ைங�டை கைரிந்து க�ாள்ை 
தவண்டும். அவர�ளுடடய கெயைாக� 
திைன�டையும் கைரிந்து க�ாள்ை தவண்டும். 
இறுதி ஆய்வுத் தைதியுடன இைககுத் 
தைதி ஒத்திருந்ைால் குறிப்பிடட ோளில் 
ஏற்றுமதி கெய்யைாம். இல்டைகயனில் 
மாற்றுத்திடடத்டை கெயல்படுத்தி உற்பத்தி 
திைடன அதி�ரித்தைா அல்ைது கவளியில் 
க�ாள்முைல் கெய்தைா கபாருட�டை 
ஏற்றுமதி கெய்யைாம். 
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பைம்  12.5 ஆடையின் விபரக குறிப்புகள் 

12.6.7 பகாள்மு�ல் ஆடண 
ெதிப்பாய்வு  

ஆட்ணடய �வனமா�ப் படித்து, 
விொரட்ணக �டிைத்தில் குறிப்பிடப்படட 
விபரங�ளுககும், ஆட்ணயில் உள்ை 
விபரங�ளுககும் உள்ை தவறுபாடு�ள், மற்ை 
தைடவ�டை அறிந்து க�ாள்ளுைல் ஆட்ண 
மதிப்பாய்வு ஆகும். ஆட்ணத்ைாளில் 
தமற்க�ாள்ைப்படதவண்டிய ைர வட��ள், 
தபககிங விபரங�ள் மற்றும் துட்ணப் 
கபாருட�ள் விபரங�ள் இருககும். 
வாணிபர�ள் அைடன �வனமா�ப் 
படித்து, ைரத்திடன நிடைநிறுத்ைவும் மற்ை 
குறிப்புக�ள், தைபிள், பராமரிப்பு விபரங�ள். 
எழுத்துப் பிடழ�ள் தபானைவற்டை ெரி 
பாரக� தவண்டும். ஏதைனும் மாறுைல்�தைா, 
குடைபாடு�தைா இருப்பின அைடன 
ஆரம்பக�டடத்திதைதய வாஙகுபவருககு 
கைரிவித்து, உற்பத்தி துவக�த்திதைதய ெரி 
கெய்ய தவண்டும். இது ஒரு முககியமான 
ேடவடிகட�. இைனால் திைடமயா�வும், 
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பைவட� மாதிரி�ள் கெய்யப்படுகினைன.  
அெல் மாதிரி, ெலுட� மாதிரி, கபாருத்ை 
மாதிரி, முன மாதிரி, புட�ப்பட மாதிரி, 
விற்படனயாைர மாதிரி, அைவு மாதிரி, 
ையாரிப்பு மாதிரி, உற்பத்தி மாதிரி, 
ஏற்றுமதி மாதிரி, துணி மாதிரி, பா�ங�ள் 
மாதிரி மற்றும் ஆவ்ணங�ளுக�ான 
மாதிரி என பை வட��ளில் மாதிரி�ள் 
ையாரிக�ப்படுகினைன. 

12.6.10 இடணப்பபாருடகள் வாஙகு�ல்  
இட்ணப்கபாருட�ள் உற்பத்தி மற்றும் 
தபககிங என இரு வட�ப்படும். உற்பத்தி 
இட்ணப் கபாருட�ள் எனபது ஆடடயின 
ஒரு பா�மாகும். தபககிங இட்ணப் 
கபாருட�ள் ஒரு ைனிப்படட அல்ைது கமாத்ை 
கபாதியைா� (Packing) இருக�ைாம். 
இவற்டை உள்ோடடில் வாஙகுவைாயின, 
ஏற்றுமதியாைர வாடிகட�யாைரிடம் 
முன அனுமதி கபற்றிருக� தவண்டும். 
கவளிோடடில் இருந்து வாஙகுவைாயின 
அதி� தேரம் தைடவப்படும். எனதவ 
இட்ணப்கபாருட�டைப் பற்றி முனனதர 
திடடமிடடிருக� தவண்டும். 

12.6.11 ஆய்வு  
ஆய்வு எனபது மூைப்கபாருட�ள், 
ஆடட�ளின கூறு�ள் மற்றும் முடிக�ப்படட 
ஆடட�டை சிை ைர அைவீடு�ளுடன 
ஒப்பிடடு தொதிப்பைாகும். இஙகு ஆடட�ள் 
அழகு�ளுக�ா� தொதிக�ப்படுகிைது. இந்ை 
ஆய்வின குறிகத�ாைானது குடை�டை 
முனனதர �ண்டறிந்து, ெம்பந்ைப்படட 
ேபர�ளுககு ை�வல்�டை கைரிவிப்பைாகும். 
இைனால் குடை�ளுக�ான �ார்ணம் 
அறியப்படடு அடை நிவரத்தி கெய்ய 
உைவுகிைது. இது மூனறு பகுதி�ைா�, 
மூைப் கபாருள் ஆய்வு, கெயல்பாடடில் ஆய்வு 
மற்றும் இறுதி ஆய்வு என கெய்யப்படுகிைது. 
மூைப்கபாருள் ஆய்வு  

அடைவடண �யாரித்�ல்  
முககியத் திடடமிடலுககுத் ைகுந்ைவாறு 
ஒவகவாரு உற்பத்தி துடைககும் 
ஒதுக�ப்படும் �ாை விபரதம 
அடடவட்ணயாகும். இதில் அடுத்ைடுத்ை 
உற்பத்தி நிடை�ள் ஒரு க�ாள் முைல் 
ஆட்ணககு தைடவயான கெயல் திடடங�ள் 
அைற்குண்டான �ாை அைவு�ள், தைதி 
க�ாள்முைல் ஆட்ண உறுதி கெய்யப்பட 
ோள் மற்றும் ஏற்றுமதிக�ான ோள் தபானை 
விபரங�ள் அடடவட்ண வடிவில் இருககும். 
திடடமிடல், ேடப்பு / நிைவரம் என இரண்டு 
பகுதி�ைா� பிரிக�ப்படடிருககும். ஏதைனும் 
மாற்ைமிருந்ைால் மாற்றுத்திடடத்டை 
தமற்க�ாள்ைைாம். இந்ை அடடவட்ண 
இடுைடை உற்பத்தி பாடை அடடட (Route 
Card) எனப்படுகிைது. 

நிரலாககல் (Programming)  
ஆடட உற்பத்தியில் மூைப் கபாருள் க�ாள் 
முைல், துணி கேய்ைல், பினனைாடட, மற்ை 
கெயல்முடை�ள் மற்றும் டைத்ைல் எனப் 
பை ேடவடிகட��டை உள்ைடககியது. 
இதில் எப்கபாழுது, யார, எடை, எப்படி, எஙகு 
கெய்வது என தீரமானிப்பது நிரைாக�ல் 
ஆகும். 

12.6.9 ொதிரிகள்  
உற்பத்தி கெய்யப்படட ஒரு கபாருட�ளின 
கைாகுதியின பிரதிநிதிதய மாதிரி. 
ைரம், பாணி, கபாருத்ைம் வடிவடமப்பு, 
தவடைத்திைன, மற்ை பண்பு�ள் 
ஆகியடவ ஒவகவாரு மாதிரியிலும் 
குறிப்பிடப்படடிருககும் மாதிரி�டை 
க�ாண்தட வாடிகட�யாைர. ஒரு கபாருளின 
மாற்ைங�டைக குறிப்பிடதடா க�ாள் முைல் 
ஆட்ணடய உறுதிப்படுத்துவார. உற்பத்தி 
துவஙகுவைற்கு முன மற்றும் உற்பத்தியான 
கபாருள்�ளிலிருந்து மாதிரி�ள் 
எடுக�ப்படும். ஒவகவாரு பாணிககும் 
ைனி மாதிரி�ள் உருவாக�ப்படும். 
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இறுதி ஆய்வு  
ஆடட�ள் உற்பத்திககு பின கமாத்ைமா� 
கபாதிக�ப்படட பின (Packing) கெய்யப்படும் 
முைல் ஆய்வு அெல் ஆய்வு எனப்படும். 
வாடிகட�யாைரின ைனிப்படட தைடவ�ள் 
மற்றும் ைர நிடை�ளுகத�ற்ப கபாருட�ள் 
�டடப்படடு ஏற்றுமதிககு ையாரா� இருககும் 
கபாழுது கபாதியிலிருந்து ஆங�ாஙத� 
எடுத்து கெய்யப்படும் ஆய்வு ஆகும். வண்்ணம், 
தைாற்ைம், தவடைப்பாடு மற்றும் பாணி 
ஆகியவற்டை வாடிகட�யாைரின விபரக 
குறிப்பு�தைாடு ஒப்பிடடு, தொதிக�ப்படுகிைது.

நசா�டன  
துணி வாஙகிய பின அைன பண்பு�டை 
சிை �ருவி�ள் அல்ைது உப�ர்ணங�டை 
பயனபடுத்தி, அடவ அைவிடப்படடு 
மதிப்பீடும் கெய்யப்படுகிைது. இது கெயல் 
முடை தொைடன எனப்படுகிைது. கபாதுவா� 
துணியின எடட (GSM) நிடைப்புத்ைனடம 
அல்ைது சுருக�ம் முடிச்சு�ள், த�ாடு�ள், 
வரி�ள், வண்்ணப் கபாருத்ைம் ஆகியடவ 
ஆடட உற்பத்திககு தபாவைற்கு முனபா� 
தொைடன கெய்யப்படுகிைது. 

12.6.12 பவடடு�ல் ெறறும் உறபத்தி  
ஆடட உற்பத்தியின இது முககியமான 
ஒரு �டடம். துணி கவடடப்படட பின 
மாற்ைங�தைா அல்ைது ைவறு�டை ெரி 
கெய்வது இயைாது. எனதவ அடனத்து 
விபரங�ளும் இறுதி கெய்யப்படடு ஒப்புைல் 
கபைப்படடைா எனபடை உறுதி படுத்திக 
க�ாள்ை தவண்டும். உற்பத்தி கெய்வைற்கு 
முனனால் அைவு மாதிரி�ள், ஒப்புைல்�ள், 
துட்ணப்கபாருட�ள், உள்ை� தொைடன 
அறிகட��ள், துணி ஆய்வறிகட� 
ஆகியடவ ஒப்புைல் கபைப்படடிருக� 
தவண்டும். ஆடட உற்பத்தி பல்தவறு 
சிக�ைான கெயல்முடை�டை 
க�ாண்டுள்ைைால் அவற்டை உ�ந்ை 
ைரத்தில் ையாரிக� சிை ஒப்புைல்�ள் 
தைடவப்படுகினைன. அடவ 

துணி ஆய்வு கபரும்பாலும் 
துணி ஆய்வு இயந்திரங�ள் மூைம் 
கெய்யப்படுகிைது. இதில் துணி ேனகு 
விரித்து �ாடடப்படுவைால், ஆய்வாைர 
குடை�டை சுைபமா� �ண்டறிகிைார. 
இந்ை இயந்திரங�ள் மினெகதியின 
மூைமா�தவா அல்ைது ஆய்வாைரால் துணி 
தமடஜயின தமல் விரிக�ப்படதடா ஆய்வு 
கெய்யப்படுகிைது. 

பசயல்பாடடில் ஆய்வு  
இதில் கெயல்பாடடின ேடுவிதைா அல்ைது 
டைககும் தபாதைா கெய்யப்படுகிைது. இது 
ஆடட பாதி முடிந்ை நிடையில் கெய்யப்படும் 
ஆய்வு. திருப்பு ஆய்வு, தராந்து ஆய்வு, 
முனனிறுதி ஆய்வு மற்றும் நூறு ெைவீை 
ஆய்வு வட��டை உள்ைடககியது. 

திருப்பு ஆய்வு  
ஆடட டைககும் தவடையில் 
டைப்பவர�ைாதைா அல்ைது அவர�ள் 
உைவியாைர�ள் மூைதமா ஆடட�ள் 
கமாத்ைமா� �டடப்படுவைற்கு முனபு ஆய்வு 
கெய்யப்படுகிைது. 

நராந்து ஆய்வு  
ஆடட உற்பத்தி பிரிவின ஒரு பகுதியின 
ேடவடிகட��டை �ண்�ாணிப்பது. இது 
ஒரு வரி ஆய்வு எனறும் அடழக�ப்படுகிைது. 

முன் இறுதி ஆய்வு  
இஙகு இறுதி ஆய்வாைதரா அல்ைது 
ைரக�டடுப்பாடடாைதரா அல்ைது இருவராலும் 
ஆய்வு கெய்யப்படுகிைது. முன இறுதி 
ஆய்வில் ஆடட�ள் தைரவு கெய்யப்படடு 
இறுதி ஆய்வுககு அனுப்படுகிைது. அஙகு 
அவவாடட�ள் தைரவு கெய்வதைா அல்ைது 
நிரா�ரிப்பதைா முடிவு கெய்யப்படுகிைது. 
நூறு ச�வீ� ஆய்வு  
ஆய்வு டமயத்தில் நூறு ெைவீை ஆடட�ள் 
ஆய்வு கெய்யப்படும். 
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●	 ஆய்வுககு தைரந்கைடுக�ப்படட அடடடப் 
கபடடி�ளின எண்ணிகட�.

ஏற்றுமதி அல்ைது தபாககுவரத்து குறி�ள் 
எனபன வாஙகுதவாரால் க�ாடுக�ப்படும் 
அந்நிறுவனத்தின சினனங�ைாகும். இடவ 
சுைபமா� அடடயாைம் �ா்ண கபடடி�ளில் 
அச்சிடப்படடிருககும். இவற்தைாடு ஆட்ண 
விபரங�ள் கபடடியில் அச்சிடப்படதடா 
ைாள்�ளில் அச்சிடப்படடு கபடடியின தமல் 
ஓடடப்படதடா இருககும்.  

12.6.14 ஏறறுெதி (Shipment)  
வாஙகுபவருககு கபாருள்�டை ெரியான 
முடையில் பத்திரமா� குறித்ை தேரத்தில் 
அனுப்புவது ஆகும். கபாதுவா� கபாருட�ள் 
நீர வழி, வான வழி, ைடர வழி அல்ைது 
இடவ அடனத்தும் �ைந்ை முடையிதைா 
அனுப்பப்படுகிைது. ைற்கபாழுது விடரவு 
அஞெல் (கூரியர) மூைமா�வும் 
அனுப்பப்படுகிைது. ஏற்றுமதிககு முன 
பல்தவறு ேடடமுடையில் மற்றும் 
ஆவ்ணங�ள் ையாரிக� தவண்டும். 
இைககுமதி அல்ைது ஏற்றுமதி கெய்யும் 
ஒவகவாருவரும் ஏற்றுமதி, இைககுமதி 
குறியீடு எண் (IEC) கபற்றிருக� தவண்டும். 

கபாருள் ஏற்றுமதி சிை விதி�ள் மற்றும் 
�டடுப்பாடு�ைால் �டடுப்படுத்ைப்படுகிைது. 
இைற்கு ஏற்றுமதி உரிமம் பகிரைல், மற்றும் 
தீரவு கெய்யும் மு�வர, தபாககுவரத்து 
ஆட்ண, சுங� ேடட முடை�ள், �ாப்பீடு�ள், 
வரி ஆவ்ணங�ள், தபச்சு வாரத்டை 
ஆவ்ணங�ள் தபானைடவ தைடவப்படும். 

12.7  வாணிப அலுவலகஙகள்  
(Buying Offices)  

இந்ை நிறுவனங�ள் ெந்டை வாய்ப்பு�டை 
கபற்றுத் ைருவதைாடு, கபாருட�ளுக�ான 
மதிப்பீடு�டையும் நிறுவனங�ளுககு 
அளிககிைது. ஒரு நிறுவனத்திற்கு �ண் 

●	 துணி ஒப்புைல்
●	 ஆடட மாதிரி ஒப்புைல்�ள் 
●	 துட்ணப்கபாருட�ள் ஒப்புைல்�ள்
●	 நிைம், வடிவடமப்பு ஒப்புைல் 
●	 கபாதியும் முடைக�ான ஒப்புைல்
●	 ைர ஒப்புைல் 
●	 அைவு ஒப்புைல் 
●	 தேர நீடடிப்பு ஒப்புைல்
●	 கைாழிற்ொடை ஒப்புைல்
●	 ஆவ்ண ஒப்புைல்  

ஆடை உறபத்தியில் டிகபகடடிங 
என்பது என்ன ?

துணி கவடடும் கபாழுது கவடடிய பா�ங�டை 
மூடடடயா� �டடும் கபாழுது க�ாடுக�ப்படும் 
எண்�ள் அல்ைது குறியீடு�ள் “டிகக�ட” 
எனப்படும். இடவ அந்ை மூடடட�தைாடு 
இட்ணக�ப்படடிருககும். இதில் அந்ை 
மூடடடயில் உள்ை துணி பா�ங�டைப் 
பற்றிய அடிப்படடத் ை�வல்�ள் மற்றும் 
கூறு�ள் குறிக�ப்படடிருககும்.

12.6.13 பபாதித்�ல் (Packing)
இது வாஙகுபவரின தைடவகத�ற்ப 
ைனியா�தவா, கமாத்ைமா�தவா, தபககிங 
கபாருள் வட�, ஒவகவாரு கபடடியிலும் 
உள்ைடஙகும் எண்ணிகட�டய 
க�ாண்தடா கபாருள்�ள் கபாதிக�ப்படுகிைது. 
அடடடப் கபடடியில் தொதிக�ப்பட 
தவண்டியடவ  
●	 அடடடப்கபடடியின கமாத்ை 

எண்ணிகட� மற்றும் அவற்றின 
குறியீடு எண்�ள்.

●	 ஏற்றுமதி / தபாககுவரத்து குறி�ள் 
●	 ஆட்ண எண், பாணி கபயர, மற்றும் 

எண், மற்ை பிை வட�ப்படுத்ைல் 
விபரங�ள்

●	 கபாதியின முடை மற்றும் வட�
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●	 ஃதபஷன கபாருட�ள் குறுகிய 
�ாைத்திற்கு மடடுதம தைடவ 
உள்ை கபாருள். இவவட�யில் 
புதிய கபாருட�ள் கைாடரச்சியா� 
அறிமு�ப்படுத்ைப்படடு, ஏற்�னதவ 
இருககும் கபாருட�ள் வைமற்றுப் 
தபாகும். (எ.�ா.) உயர வகுப்பு – 
கபண்�ளின ஆடட. 

●	 ஃதபடு கபாருட�ள் மி�க குறுகிய 
�ாைத்தில் அதி�மான விற்படனயாகி, 
ஒரு பருவத்திதைதய அைன உபதயா�ம் 
குடைந்து விடும். (எ.�ா.) �வுல் �ாைர, 
பஃப் ட� ஆடட வட��ள்.

பிர�ான பபாருடகளின் பபாதுவான 
அம்சஙகள்  
●	 இடவ சுைபமா� முன �ணிப்பு 

கெய்யைாம். அைனால் ஏற்படும் 
ைவறு�ளும் குடைவா�தவ இருககும். 

●	 சுைபமா� தைடவ�டை அனுமானிக� 
முடிவைால் மறு நிரப்புைல்�ளுககு 
திடடமிடைாம். 

●	 ெரககு தீரவைற்கு முனதப, 
ெரககு�ளுக�ான உத்ைரவு�டை 
ைானா�தவ கெய்ய முடியும். 

ஃநபஷன் பபாருடகளின் பபாதுவான 
அம்சஙகள்   
●	 விற்படன முன �ணிப்பு மி�வும் 

சிக�ைானது.
●	 ஃதபஷன கபாருட�டை 

வாஙகுதவாருககு முன �ணிப்பு�ளில் 
ஏற்படும் பிடழ�டைத் திருத்திக 
க�ாள்வது �டினம்.

●	 ெரககு�ள் தீரும் தபாதை அந்ை வட�ப் 
கபாருட�ளும் உபதயா�த்திலிருந்து 
மடைந்து விடும். 

●	 பருவ �ாை கபாருட�ளும் ஃதபஷன 
கபாருட�தைாடு ஒப்பிடப்படடு, அைன 
விற்படன�ளும் அதி� தவறுபாடு 
இருககும். 

மற்றும் �ாது�ைா� விைஙகி பினவரும் 
விபரங�டை வழஙகுகிைது. 
●	 வணி� கெய்தி�ள்
●	 சிைப்பு கபாருள் விபரங�ள் 
●	 மறு ஆட்ண இடுைல் 
●	 ஃதபஷன கெயல்பாடு 

வாணிப அலுவலகஙகள் வழஙகும் 
ஆநலாசடன நசடவ  
●	 ஒரு ேல்ை வணி� நிறுவனம் ைனிப்படட 

முடையில் தெடவ�டை வழஙகும். 
●	 இைற்கு ஒவகவாரு �டட பற்றி 

ைனித்ைனடம மற்றும் வாடிகட�யாைர 
பற்றி கைரிந்திருக� தவண்டும். 

●	 கபரிய மற்றும் கைாடர நிறுவனங�ளுடன 
தபாடடியிட, சிறு நிறுவனங�ளின 
குழுவிற்கு பிரதிநிதியா� தி�ழ்கிைது.

●	 குழுவா� இட்ணந்து வாஙகும் 
கபாழுது சிறு நிறுவனங�ளுககு விடை 
குடைப்பு, சிைந்ை விநிதயா�ம் மற்றும் 
கபாருள் வாஙகும் திைன தபானை 
ேனடம�ள் கிடடககும். 

AEPC என்்றால் என்ன?

ஆடட ஏற்றுமதி ஊககுவிப்பு �வுனசில் 
எனபது ஆடட ஏற்றுமதியாைர�ளின 
அதி�ார பூரவமான குழு. இது இந்திய 
ஏற்றுமதியாைர�ள், இைககுமதியாைர�ள் 
/ ெரவதைெ வணி�ர�ள், இந்தியாடவ 
தைரந்கைடுப்பைற்கு வழி கெய்கிைது. 

12.7.1 பபாருடகளின் வடககள்  
பபாருள் திடைமிைல் வடககள்  
●	 பிரைான / அடிப்படடப் கபாருட�ள். 

இடவ நீண்ட �ாைத்திற்கு தமல் 
கைாடரச்சியா� தைடவ உள்ை 
கபாருட�ள். (எ.�ா.) ெல்வார, �மீஸ 
மற்றும் குரத்தீஸ.
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வாணிபருககு மி� அவசியம். புதிய 
�ருத்துக�டை உருவாக�வும், புதிய 
வடிவடமப்பு�டை கெயல்படுத்தும் திைனும் 
தைடவ. ஃதபஷன உைகில் ஏற்படும் 
மாற்ைங�டை பற்றிய விழிப்பு்ணரவு 
இருக� தவண்டும். கைாடரந்து ெந்டையில் 
நீடித்திருக� அனடைய தைதி வடர ஏற்படும் 
ேடடமுடை�டை கைரிந்து க�ாள்ை 
தவண்டும். �ாடசி வாணிபத்தின கீழ் ொைர 
�ாடசிபடுைல், குறி�ள், உள்ை� �ாடசிபடுத்துைல், 
ஒப்படன விைம்பரங�ள் மற்றும் தவறு சிைப்பு 
விற்படன�ளும் ேடடகபை தவண்டும். 

12.8.1 காடசி வாணிபத்தின் கூறுகள்  
�ாடசி வாணிபம் எனபது �ாடசி கூறு�டை 
திைம்பட பயனபடுத்தும் ஒரு வணி� நுடபம் 
ஆகும். �ாடசி கூறு�ைாவன விைககு�ள், 
வண்்ணங�ள் மற்றும் குறி�ள். சுருக�மா� 
ஒரு சூழ்நிடைடய கைரியப்படுத்தும் 
ை�வல் கைாடரபு ொைனமா� விைஙகுகிைது. 
கபாதுவான சிை �ாடசி வாணிப �ருவி�ள். 
பபாம்டெகள் (Mannequins)  
ஒரு முழு மனிை வடிவத்டை க�ாண்ட, 
குழந்டை�ள் முைல் கபரியவர�ள் 
என அடனத்து வயது உருவங�ள் 
க�ாண்ட கபாம்டம�ள். சில்ைடை 
விற்படனயாைர�ள் ைங�ள் 
ஆடட�டை, கபாருட�ள் ஒரு ேபர 
அணியும் தபாது எவவாறு �ாடசி 
ைரும் என விைககும் வட�யில் 
இப்கபாம்டம�ள் க�ாண்டு அங�ாடியின 
உள்ளும், ொைர�ாடசிபடுத்துைலும் 
உபதயாகிககினைனர. அனடைய 
தபாககு�ளின அடிப்படடயில் கபாம்டம�ள் 
பாணி கபாதுவா� அடமக�ப்படடிருககும். 
படிவம் (Form)  
உடலின ஒரு பகுதிடய பிரதிபலிககும் 
வட�யில் இருககும். ஒரு ஸடாண்டின 
(Stand) தமல் கபாருத்ைப்படடு உடட�ளும், 
உடடயின இட்ணப் கபாருட�ளும் 
�ாடசிபடுத்ைப்படும். 

12.8  கணகாடசி வாணிபம்  (Visual 
Merchandising)  

பைம்  12.6 கடையில் காடசிப்படுத்து�ல் 

சில்ைடை விற்படனயாைர�ள் ைங�ள் 
கபாருட�டை நு�ரதவார�ளுககு 
கைரியப்படுத்ை ஒரு வழியா� 
�ண்�ாடசி வாணிபம் உைவுகிைது. 
கமாத்ை விற்படனயாைர�ள் மற்றும் 
விற்படன பிரதிநிதி�ளும் ைங�ள் 
கபாருட�டை �ாடசிப்படுத்துவது ஒரு 
கபாதுவான ேடடமுடையாகும். இைன 
மூைம் கபாருட�டை விற்பவர�ள் 
ைங�ள் கபாருட�ளுககு ைனி இடம் 
ஏற்படுத்திக க�ாள்வதைாடு அவர�ளும் 
சில்ைடை விற்படனயாைர�ளும் பயன 
அடடகினைனர. விற்படன�டை 
அதி�ப்படுத்ை சில்ைடை விற்படனயாைர�ள் 
கபாருட�டை �ாடசிப்படுத்துகினைனர. 

�ண்�ாடசி வாணிபம் விற்படனககு 
உள்ை கபாருட�டை வாடிகட�யாைர�ளின 
�ண்�டை �வரந்திழுககும் வட�யில் 
�ாடசிபடுத்தும் ஒரு �டை. இஙகு கபாருட�டை 
அழ�ான பாணியில் அடமப்பைன 
மூைம் ஒரு வரத்ை� சூழடை ஏற்படுத்தி, 
பாரடவயாைர�டை வாடிகட�யாைரா� 
மாற்ை வல்ைது. படடப்புத்திைனும், திைடமயும் 
க�ாண்ட சில்ைடை விற்படனயாைர 
இக�டைடய பயனபடுத்தி ைனனுடடய 
�டடயின கபாருட�ளுககு புதிய ெந்டைடய 
ஏற்படுத்ை முடியும். படடப்புத்திைனும் 
வடிவடமப்புத் திைனும் ஒரு �ாடசிபடுத்தும் 
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இைற்க�ன எவவிை ைனி முடையும் 
இல்டை. 

T-ஸநைணட (T-Stand) 
ைனித்து நிற்கும் அல்ைது இரு 
புைங�டை க�ாண்டிருககும். 
துணி�ள் கைாங�ல்�ளில் இடடு இந்ை 
T-ஸதடண்டின நீை வாககிதைா, 
கமாத்ைமா�தவா மாடடப்படடிருககும். 

�ான்கு வழி ஸநைணட (Four Way Stand) 
கபாருட�டை கைாங� விட ோனகு 
புைங�ளிலும் நீண்ட ட��டை 
க�ாண்டிருககும். 

இடச (Music)  
�டடயில் இடெக�ப்படும் இடெ ஒரு 
நிறுவனத்தின மதிப்டப கூடட வல்ைது. 
தமலும் வாடிகட�யாைர�ள் வாங� 
முடிகவடுக� உைவும். �டடககு ஏற்ை 
இடெ, மற்றும் வாடிகட�யாைர�ளுககு 
கபாருத்ைமான இடெ ஒரு முககிய 
�ாரணியா� விைஙகும். 

12.8.2 காடசி வாணிப முட்றகள்  
�ாடசி வாணிபம் இரண்டு முடை�ள் 
க�ாண்டது. அடவ உள்ை� �ாடசி 
படுத்துைல் மற்றும் கவளிப்புைத்தில் 
�ாடசிபடுத்துைல்.

உள்ளக காடசி படுத்து�ல்  
உள்ை� �ாடசி வாஙகும் 
வாடிகட�யாைர�ளுககு வழி�ாடடி 
ஊககுவிக� தவண்டும். அடவ 
●	 �டட உள் அடமப்பு 
●	 �டட வடிவடமப்பு 
●	 �ாடசிப்படுத்தும் இடம் 

�ாடசி வாணிபம் �டடயின அடமப்டப 
க�ாண்டு எடுபடும். ஒரு �டடயில், 
கபாருட�ளின வட�, ெலுட��ள், 
அைவு �டடுப்பாடு�ள் மற்றும் �டடயின 

வணணம் (Colour)  
இது �ாடசி வாணிபத்தில் முககிய �ருவியா� 
விைஙகுகிைது. இது நு�ரதவாரிடம் மாற்ைத்டை 
ஏற்படுத்தி கபாருட�டை வாங� தூண்டும் 
வட�யில் உபதயாகிக�ைாம். கவளிப்புை 
�ாடசிபடுத்துைலில் வண்்ணம் முககிய 
�ருவி. கவளிப்புை ொைர �ாடசிபடுத்துைலில், 
படடப்பாற்ைடை ஊககுவித்து ஒரு 
ைனி விடைடவ ஏற்படுத்ை உைவுகிைது. 
வண்்ணங�ள் மூைம், புதிய சூழல், 
உருவாககி வழிதபாக�ர�டையும், �வர 
முடியும். கவவதவறு வண்்ணம் கவவதவறு 
உ்ணரச்சி�டை தூண்ட வல்ைது. 
விளககுகள் (Lights)  
சில்ைடை விற்படனய�த்தில் ஒரு குறிப்பிடட 
கபாருடைதயா, பகுதிடயதயா சிைப்பா� 
�ாடசிப்படுத்ைவும், �டடயின பகுதிடய 
ஒளிரச் கெய்யவும் உபதயாகிக�ப்படுகிைது. 

அஙகாடி பபாருத்�ஙகள்  (Store Fixtures)  
இடவ கபாதுவா�, நிற்கும் வட�, ைைங�ள் 
மற்றும் உயர ைைம், வடட தரக, கைாடடி 
வட�, T-ஸடானட, ோனகு வழி வட� 
என பை வட�ப்படும். �ண்்ணாடி வரிடெ 
முைல் ொைரத்தின பின வரிடெ என பை 
நிடை�ளிலும் உபதயாகிக�ப்படுகிைது. 

�ளஙகள் ெறறும் உயர் �ளஙகள்  
(Platforms and Elevations)
இடவ தமடஜ�ைா�தவா, மற்ை 
ொமானங�ைா�தவா, கபாம்டம�ள், படிவங�ள் 
அல்ைது கபாருட�டை உயரப்படுத்தி �ாடட 
உபதயாகிக�ப்படுகிைது. 

வடை நரக (Round Racks)  
இவற்றில் முழு சுற்றிலும் ஆடட�ள் 
கைாங�விடப்படடிருககும்.

ப�ாடடி (Bin)  
ஒரு தமடஜ தபானதைா அல்ைது 
கைாடடி�ளில், கபாருட�ள் ைள்ளுபடி 
விற்படன�ளில் குவிக�ப்படடிருககும். 
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நிடனவில் பகாள்க

விற்�ப்படும் கபாருட�ளின வட��டை 
வாடிகட�யாைருககு கைரியப்படுத்தி 
அவர�ளின �வனத்டை �வரும் வட�யில் 
இருககும். 

12.9 பாைச் சுருககம்  
வாணிபம் எனபது ெந்டைப்படுத்துைலின 
டமயச் கெயல் ஆகும். கபாருள் உற்பத்தி 
முைல் விற்படன வடரயிைான எல்ைா 
ேடவடிகட��டையும் உள்ைடககியது. 
ஆடட வாணிபம், தபஷன வாணிபம், 
ஏற்றுமதி அல்ைது உற்பத்தி வாணிபம், 
விற்படன வாணிபம் என வட�ப்படும். 
இவற்றில் கபாருள் வடிவடமப்பு, 
வாடிகட�யாைர ஒப்புைல், ஒப்புைல் 
ஆட்ண கபறுவது, மூைப்கபாருள் 
க�ாள்முைல் பரிதொைடன மற்றும் ைர 
உறுதி, கபாதித்ைல், தபாககுவரத்து 
மற்றும் விற்படன எனபதைாடு, 
கபாருளின உபதயா�த் திருப்தியும் 
வாடிகட�யாைரிடம் கபை தவண்டும். 
வாணி�ர எனபவர இந்ை எல்ைா 
கெயல்�டையும் ஒருஙகிட்ணப்பவரா� 
இருக� தவண்டும். வாணி�த்தின 
கவற்றிதய ஒரு நிறுவனத்தின கவற்றிககு 
உறுதியாகும். எனதவ வாணி� 
கெயல்முடை முககியமா� அடமகிைது.    

�டடடமப்பு தபானைடவ �டடயின 
அடமப்டப மாற்ைககூடியடவ. 
�டடயில் உபதயாகிக�ப்படும் 
கபாருள்�டை கபாறுத்து �டட 
அடமப்டப தீரமானிக�ைாம். பல்தவறு 
அணுகுமுடை�ள் �டடபிடிக�ப்படடாலும் 
அடவ அடனத்தும் வாடிகட�யாைர�ள் 
�டடயின எல்ைா பகுதிககு கெல்வைற்கும் 
அடனத்து கபாருட�டையும் 
பாரடவயிடவும் கெய்வதை தோக�ம். 

பஷல்ப்பில் இல்லாெல் காடசிபடுத்து�ல்  
இஙகு கபாருட�ள் உபதயாகிககும் 
முடை�டை விைககும் விைமா� 
�ாடசிபடுத்ைப்படடிருககும். கூடுைல் 
கபாருட�ள் கபறுவைற்கு உள்ை ெலுட��ள் 
தபானைடவ பரிந்துடரக�ப்படடிருககும். 
ஆரவம் மற்றும் உற்ொ�ப்படுத்தும் 
விைத்தில் �ாடசிபடுத்துைல் இருககும். 
●	 கவளிப்புை �ாடசிபடுத்துைல்  
●	 ொைர �ாடசிபடுத்துைல் 

கடையின் முன் காடசிபடுத்து�ல் 
ொைர �ாடசி, ஒரு �டடயின கபாருட�டைப் 
பற்றியும், அந்ை �டடயின சூழல் குறித்தும் 
வாடிகட�யாைர�ளுககு எடுத்துடரககும் 
வட�யில் ொைர �ாடசி�ள் அடமந்து, 
�டடயின ை�வல் கைாடரபுககும் ஒரு 
முககிய பஙகு வகிககிைது. அஙகு 

●	 வாணிபம் எனபது ெந்டை படுத்துைலின முககியமான பகுதியாகும். தமலும் 
வாடிகட�யாைரின தைடவ�டையும் அவடர திருப்திப்படுத்ை அவசியமான அடனத்து 
ேடவடிகட��டையும் உள்ைடககுகிைது. 

●	 குறிப்பிடட ையாரிப்டபதயா, கபாருடைதயா, கபாருத்ைமான இடம், தேரம், விடை 
மற்றும் அைவு�ளில் வாடிகட�யாைருககு கிடடக�வும், வணி� தோக�ங�டை 
நிடைதவற்ைவும் கெய்யப்படும் திடடமிடல் மற்றும் தமற்பாரடவ.

●	 ஆடட வாணிபத்தில், ஆடட உற்பத்திடய கைாடரந்து �ண்�ாணித்து வர தவண்டும். 
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●	 ஆடட விநிதயா� ெஙகிலியில் இடழ�ள், நூல் பிரிவு, துணி பிரிவு, ஆடட பிரிவு மற்றும் 
சில்ைடை விற்படன என ஐந்து பிரிவு�ள் உள்ைன. 

●	 வாணிபர அடிப்படடயில் ஒருஙகிட்ணப்பாைரா�, ஆடட உற்பத்தியாைர மற்றும் 
வாஙகுதவாருககு இடடயில் கெயல்படடு ெரியான விநிதயா� தேரத்தில் ெரியான 
வியாபாரத்டை உறுதிபடுத்துகிைார. 

●	 வாணிபம் எனபது வாஙகுதவாருடன கைாடரபு ஆரம்பத்தில் இருந்து இறுதி கெயல் 
வடர எல்ைா ேடவடிகட��டையும் உள்ைடககியது. 

●	 ஆடட உற்பத்தியில், க�ாள்முைல் ஆட்ண கபறுவதில் இருந்து உற்பத்தி கெய்ை 
கபாருள்�டை ஏற்றுமதி கெய்வது வடர பை கெயல் முடை�டை க�ாண்டது. இது 
வணி� துடை, மாதிரியாக�ம், துணி மற்றும் இட்ணப் கபாருட�ள் துடை, துணிடய 
பரப்பி, மாரககிங, திடடமிடல் மற்றும் கவடடுைல் துடை, டையற்துடை, ெைடவ, 
ைரக�டடுப்பாடு, அழுத்ைம் மற்றும் மடித்ைல், கபாதித்ைல் மற்றும் விநிதயா�ம் மற்றும் 
நிரவா�த் துடை�டை உள்ைடககியது. 

●	 ஆடட வாணிபத்தின வட��ைாவன : தபஷன வாணிபம், ஆடட உற்பத்தி அல்ைது 
ஏற்றுமதி வாணிபம் மற்றும் சில்ைடை விற்படன வாணிபம். 

●	 ஒவகவாரு �டடத்திலும் வரத்ை�ர அடனத்து துடை�தைாடும் ஒனறிட்ணந்து கெயல்பட 
தவண்டும்.

●	 ஆடட வாணிபத்தின பல்தவறு படி�ைாவன : தபஷன முன �ணிப்பு, தொரசிங, 
கபாருட�ள் மற்றும் உற்பத்தி, வாஙகுபவர கைாடரபு, விொரட்ண மற்றும் மாதிரியாக�ம், 
கெைவு �்ணககிடுைல், க�ாள்முைல் ஆட்ண உறுதிபடுத்ைல் மற்றும் ஏற்றுகக�ாள்ைல், 
ஆட்ண மதிப்பாய்வு, திடடமிடல் மற்றும் நிரைாக�ம், மாதிரி�ள், இட்ணப்கபாருட�ள், 
தொரசிங மற்றும் வாஙகுைல், ஆய்வு, கவடடுைல் மற்றும் உற்பத்தி, கபாதித்ைல் மற்றும் 
தபாககுவரத்து. 

●	 தபஷன முன �ணிப்பானது, வரவிருககும் பருவத்தின எதிர�ாை தபாககிடன 
பகுப்பாய்ந்து அனுமானிப்பது ஆகும். 

●	 தொரசிங எனபது ஆடட உற்பத்திக�ா� குறிப்பிடட ைர வட�யில் கபாருட�டை 
வாஙகுைல் மற்றும் / அல்ைது உற்பத்தி க�ாள்முைல் கெய்வது. 

●	 கைாடரபு�ள், �டிைங�ள், கைாடைே�ல் அல்ைது மினனஞெல்�ள் மூைமா� இருக�ைாம். 
●	 வாடிகட�யாைர க�ாள்முைல் கெய்வைற்�ா� விடை விவரங�டை த�டடு அனுப்பும் 

த�ாரிகட�தய விொரட்ண ஆகும். 
●	 முன �்ணககிடுைல் எனபது ைற்�ாலி� விடை மதிப்பு. அைற்கு பாணி, துணி, நிைம் மற்றும் 

வடிவடமப்பு, க�ாள்முைல் அைவு ைற்தபாடைய கெைாவாணி இட்ணப்கபாருட�ள் என 
பை �ாரணி�டை �ருத்தில் க�ாள்ை தவண்டும். 

●	 திடடமிடலின தபாது தேர �்ணககீடு மற்றும் அடடவட்ண ஆட்ணடய முடிக� உள்ை 
�ாை அவ�ாெம் (Lead Time) தபானைடவ உள்ைடஙகும்.

●	 இட்ண கபாருட�ள் கபாதுவா� உற்பத்தி பா�ங�ள் அல்ைது கபாதித்ைல் (Pack) 
பா�ங�ள் என வட�ப்படும். 

●	 ஒரு குழு அல்ைது கைாகுப்பின பிரதிநிதிதய மாதிரி ஆகும். 
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ஆசிரியரின் பசயல்பாடு  
●	 கபண்�ள், ஆண்�ள் மற்றும் குழந்டை�ளுக�ான ஆடட வட��டையும், அைவு�டையும், 

படடியலிடவும். 
●	 ஆடட உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியின கவவதவறு நிடை�ளில் இருந்து கபைப்படட 

மாதிரி�ள் அவற்றின வட��டை தெ�ரித்து மா்ணவர�ளுககு �ாண்பிக�வும். 

ொணவர்களின்  பசயல்பாடு  
●	 இந்தியாவில் உள்ை ஆடட உற்பத்தி டமயங�டை பற்றி தெ�ரித்து படடியலிடவும். 
●	 �ாடசி வாணிபத்தில் பல்தவறு நுடபங�டை க�ாண்ட படங�டை தெ�ரித்து ஆல்பம் 

ையாரித்ைல். 

இடணய �ள முகவரி

https://www.youtube.com/watch?v=roHe5U5ir4A Introduction to Apparel Merchandising ஆடட 
வாணிபத்தின அறிமு�ம் 

https://www.youtube.com/watch?v=LYRITcw4SOE Apparel Merchandising : Export Merchandising 
ஆடட வாணிபத்தின ஏற்றுமதி 

https://www.youtube.com/watch?v=QEVeBH1I_8o
Apparel Merchandising : Assortment Planning 
ஆடட வாணிபம் : வட�ப்படுத்ைப்படட 
திடடமிடல் 

https://www.youtube.com/watch?v=1FZEBK77bpA
Apparel Merchandising : Skills and Traits 
required of a Successful Merchandiser ஆடட 
வாணிபம் : வாணிபரின திைன�ள் 

  

ஆடட வாணிபம் 
(Apparel Merchandising)

இைககு ெந்டையின தைடவத�ற்ப திடடமிடடு, உற்பத்தி கெய்து, ஒரு 
கபாருடைதயா அல்ைது வட��டைதயா விநிதயாகித்ைல்.

பாணி (Style) ஒரு ஆடடடய மற்ைவற்றிலிருந்து தவறுபடுத்தி �ாடடும் ைனித்ைனடம. 
எ.�ா. பாவாடட வட��ள் – மினி, மிடி, நீண்ட பாவாடட  

வடிவடமப்பு (Design) ஒரு பாணியின விரிவான பதிப்பு 
உயர தபஷன  (High 
Fashion)

மாற்றியடமக�ப்படட, தபஷன ைடைவர�ள் எனப்படும் ஒரு 
வடரயறுக�ப்படட குழுவினரால் ஏற்றுகக�ாள்ைப்படும் பாணி. சிறிய 
அைவில் உற்பத்தி கெய்யப்படடு அதி� விடையில் விற்�ப்படும். 

ெந்டைப்படுத்ைல் 
(Marketing)

வாடிகட�யாைடர அடடயாைம் �ண்டறிந்து, அவர�ளுககு எவவாறு 
வழஙகுவது எனபடை தீரமானித்து ஒரு நிறுவனத்தின இைககு 
அடடயச் கெய்வது. 
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கவகுஜன தபஷன 
(Mass Fashion)

தபஷன பினபற்றுபவர�ள் எனப்படும் கபரும் எண்ணிகட�யிைான 
மக�ைால் ஏற்றுக க�ாள்ைப்படும் பாணி. அடவ அதி� அைவில் 
ையாரிக�ப்படடு குடைந்ை விடையில் விற்�ப்படும். 

�ருத்து / எண்்ணம் 
(Taste) தடஸட 

குறிப்பிடட சூழலுககு கபாருத்ைமான தபஷன எனறு ைனிப்படட 
ஒருவரின �ருத்து / எண்்ணம். 

இட்ண கபாருட�ள் 
(Accessories) 

ஒரு தபஷன ஆடடயுடன ஒனறிட்ணந்து தைாற்ைத்டை தமம்படுத்தும் 
�ாைணி�ள், ஸ�ாரப்பு�ள், ஸடாககிஙகஸ, ேட�, கைாப்பி மற்றும் பரஸ 
தபானை கபாருட�ள்.

கிைாசிக (Classic) நீண்ட �ாைத்திற்கு நீடிககும் தபஷன. 
தெ�ரிப்பு (Collection) குறிப்பிடட பருவத்திற்�ான வடிவடமப்பாைரின அல்ைது 

உற்பத்தியாைரின வடிவடமக�ப்படட ஆடட�ளின கைாகுப்பு. 
ஃதபட (Fad) குறுகிய �ாைத்திற்கு மற்றும் பிரபைமான உருப்படி அல்ைது பாணி. 

வினாககள்
பகுதி – அ 
 I.   சரியான விடைடயத் 

ந�ர்ந்ப�டுத்து எழுதுக
1. வாணிபம் எனபது 

கபாருட�ள் திடடமிடப்படடு, 
கெயல்முடைபடுத்ைப்படடு, 
அபிவிருத்தி கெய்யப்படடு 
வியாபாரத்தில் இறுதியா� 
இவருககு வழங�ப்படுகிைது .

 அ)  ையாரிப்பாைர  
 ஆ)  சில்ைடை விற்படனயாைர 
 இ)  வாடிகட�யாைர 
 ஈ)  கமாத்ை விற்படனயாைர 
2. வ ா டி க ட � ய ா ை ரி ன 

தைடவடய பூரத்தி கெய்ய மற்ை 
ோடு�ளினவாஙகுதவார மற்றும் ஆடட 
ையாரிப்பு கைாழிற்ொடை�ள் இடடதய 
கைாடரபு க�ாள்ளும் அலுவை�ம் 

 அ)  மு�வர அலுவை�ம் 
 ஆ)  வாணிப அலுவை�ம்  
 இ)  மு�வர�ள் 
 ஈ)  ைர�ர�ள் 

3. மக�ளின தைடவகத�ற்ப 
ஆண்டு முழுவதும் விற்படனககு 
டவக�ப்படடிருககும் கபாருட�ள் 

 அ)  அடிப்படட கபாருள்�ள் 
 ஆ)  கிைாசிக 
 இ)  தபட கபாருட�ள் 
 ஈ)  தபஷன கபாருட�ள் 
4. சிை கபாருட�ள், குறிப்பிடட விடை 

மற்றும் தேரத்திற்கு விற்படன கெய்ய 
அஙகீ�ரிககும் கபற்ை ஆவ்ணம்.

 அ)  ஆவ்ண ைாள்
 ஆ)  ஆட்ண ஆவ்ணம் 
 இ)  க�ாள்முைல் ஆட்ண 
 ஈ)  மறு ஆட்ண  
5. மூைப்கபாருள்�ள், பகுதி முடிந்ை 

மற்றும் முழுதும் முடிந்ை ஆடட�டை 
சிை ைர நிடை�ளுடன ஒப்பிடடு 
�ாடசி பரிதொைடன அல்ைது ஆய்வு 
கெய்ைல் 

 அ)  பரிதொைடன 
 ஆ)  ஆய்வு  
 இ)  ைர �டடுப்பாடு 
 ஈ) தொைடன  
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4. நிரைாக�ல் மற்றும் திடடமிடல் பற்றி 
விவாதிக�வும். 

5. �ாடசி வாணிபத்தில் அங�ாடி 
ொைனங�ள் பற்றி எழுது. 

பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு பகக அளவில் 

விடையளிககவும்
1. ஆடட கைாழிலில் வாணிபத்தின 

முககியைத்துவத்டைப் பற்றி 
விைக�வும். 

2. ஒரு ஆடட நிறுவனத்தின பல்தவறு 
துடை�டைப் பற்றி விவரிக�வும். 

3. வாணிபத்தில் கெயல்முடை படி�ள் 
பற்றி விவாதிக�வும். 

பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விடையளிககவும்  

1. ஆடட வாணிபம் வடரயடை கெய்�.
2. மாதிரி எனைால் எனன ?
3. அடடவட்ண படுத்ைல் எனபது 

எனன?
4. முன �்ணககிடுைடை விவரி.
5. திருப்பு ஆய்வு பற்றி எழுது. 

பகுதி – இ 
III.    ஒரு பத்தியளவில் 

விடையுளிககவும்  
1. வாணிபம் மற்றும் ெந்டைபடுத்ைல் 

தவறுபாடு ைரு�. 
2. வாணிபரின கெயல்பாடு�டை 

படடியலிடவும். 
3. துணி விரித்ைல் மற்றும் கவடடுைல் 

துடையின கெயல்பாடு�டை 
விைக�வும். 

பகுதி ‘அ’ விறகான விடைகள்   
1.   (இ) 2.  (ஆ) 3.  (அ) 4.  (இ) 5.  (ஆ)
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242

கற்றலின் ந�ோககஙகள்
●	 சுய த�ொழிலொளர்களின் 

்கருத்து்களளயும், வள்க்களளயும் 
புரிந்து த்கொள்ளு�ல்.

●	 சுய த�ொழிலுக்கொன தெயல் திட்டத்ள� 
அள்டயொளம் ்கண்டு வடிவளைத்�ல் 
பற்றி அறிந்து த்கொள்ளு�ல்.

●	 சிறிய அளவிலொன த�ொழில்்கள் 
அளைபப�ற்்கொன முளைளயப பற்றி  
அறிந்து த்கொள்ளு�ல். 

●	 �ரைொன உத்திரவொ�ம் ைற்றும் 
முககியத்துவத்ள� புரிந்து 
த்கொள்ளு�ல்.

●	 தபண் சுய த�ொழிலொளர்களின் 
முககியத்துவத்ள� புரிந்து 
த்கொள்ளு�ல்.

13.1 அறிமுகம்  
த�ொழில் முளனவு 
வளரச்சி நம் நொடடின் 
தபொருளொ�ொர வளரச்சியில் 
முககிய இ்டத்ள� 
வகிககின்ைது. த�ொழில் 
முளன�ல் என்பது 

புதுளையொன ைற்றும் பயனுள்ள வழியில் 
ஏத�னும் ஒரு தெயல்்களள தெய�ல் 
ஆகும். இது ஒருவரொதலொ அல்லது ஒரு 
குழுவொதலொ தவவதவறு வளங்களள 

பயன்படுத்தி வளரச்சிளய உருவொககும் 
ைொறு�லொன தெயல் முளையொகும். த�ொழில் 
முளன�ல் சுய த�ொழில் த�ொ்டஙகுவ�ற்கு 
உ�வுகிைது. தபண்்களுககு அஙகீ்கொரம் 
தபை இது ஒரு அடித்�ளைொ்க அளைகிைது. 
த�ொழில் முளனதவொர ‘(entrepreneur)’ 
என்ை தெொல் பிதரஞ்ச் வொரத்ள� 
‘எண்்டரபிரனர’ (‘entreprendre’) என்னும் 
வொரத்ள�யிலிருந்து தபைபபட்டது. 
இ�ற்கு ஏற்றுக த்கொள்ளு�ல் என்று 
தபொருள். ஒரு த�ொழில் முளனவர 
என்பவர �னது தெொந்� வியொபொரத்ள� 
அல்லது த�ொழிற்துளை நிறுவனத்ள� 
இலொப தநொககு்டன் நிறுவுவ�ற்்கொன 
ஒரு நபரொவொர. த�ொழிலதிபர என்பவர, 
தவவதவறு ்கொரணி்களொன உற்பத்தி, 
தெயமுளை, மூலபதபொருள், �யொரிபபு்களின் 
உபதயொ்கத்ள� உருவொககு�ல், லொபத்தில் 
விற்பளன தெய�ல் ஆகியவற்ளை தெரத்து 
பணியொற்றுபவர ஆவொர. த�ொழில் 
முளனதவொர என்பவர புதுளை்களள 
உருவொககு�ல், நிரவகித்�ல் தைலும் 
தைலொளர்களளத் த�ரந்த�டுத்து வரத்�்க 
அளைபளப உருவொககுபவர. த�ொழில் 
முயற்சியொளர்கள் தபொருட்கள் ைற்றும் 
தெளவ்களள வழஙகுவ�ற்்கொ்க வணி்க 
அலகு ஒழுங்களைக்கவும், நிரவகிக்கவும் 
ைற்றும் ்கடடுபபடுத்�வும் தெயயும் நபர 
ஆவொர.  

த�ோழில் முனைப்பு வளர்ச்சி
பொ்டம்
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243பாடம் 13 த�ாழில் முனைப்பு வளர்ச்சி

வோய்ப்பு ஆய்வோளர்: இலககு்களள அள்டய 
வழி முளை்களள அள்டயொளம் ்கொண்பவர. 
சோ�னையோளர்:  வணி்க இலககு்களள 
அள்டய உறுதியொ்க இருபபவர. 
சுயமோக முடிவு எடுப்்பவர்:  முடிவு்களள 
சுயைொ்க எடுபபவர. இவர தவளல த்கொடுபபவர. 
ஆனொல் தவளல த�டுபவர அல்லர. 
வனளந்து தகோடுககும் �்பர்:  நி்கழும் 
சூழ்நிளலகத்கற்ப முடிவு்களள எடுக்க 
�யொரொ்க இருபபவர.
ஊககுவிககு்பவர்:  பிைளர சிந்தித்து 
தெயல்படும் வள்கயில் ஊககுவிககுபவர. 
மை அழுத�ததிறகு தீர்வு கோண்பவர்:  உ்டல் 
ைற்றும் ைன அழுத்�ம் உள்ளவர்களு்டன் 
விவொதித்து அவற்றிற்கு தீரவு ்கொண 
உ�வுபவர. 
திட்டமிடு்பவர்:  ப டி ப ப டி ய ொ ்க 
தெயல்பொடு்களள வடிவளைத்து ஒரு 
நிறுவனத்தின் லடசியத்ள� அள்டபவர.
பிரச்சனைகளுககு தீர்வு கோண்பவர்: 
நள்டமுளையின் படி சிந்தித்து 
பிரச்ெளன்களுககு முளைபபடி தீரவு 
்கொண்பவர. 

13.2 த�ோழில் முனைநவோர்  
13.2.1 வனரயன்ற   
த�ொழில் முளனதவொர என்பவர எதிர்கொல 
நிளலளை்கள் பற்றி நிச்ெயைற்ை நிளலயில் 
ஒரு வியொபொரத்ள� இயககி இ்டர்களள 
�ொஙகிக த்கொண்டிருககும் ஒருவர ஆவொர 

- என்ளெகதளொபீடியொ பிரிட்டொனி்கொ 
(Encyclopeadia Britannica).

தைம்பட்ட தபொருளொ�ொரத்தில் ஒரு 
த�ொழில் முளனதவொர என்பவர யொதரனில் 
புதுளைளய   புகுத்துபவர, புது வள்கயொன 
தெயல்பொடு்களள தவவதவறு துளை்களில் 
தெயது நு்கரதவொருககு அறிமு்கம் இல்லொ� 
தபொருட்களளயும் அவற்ளை �யொரிக்க 
த�ளவபபடும் அடிபபள்ட தபொருட்களளயும் 
ெந்ள�யில் அறிமு்கபபடுத்துபவர த�ொெப 
ெம்பீட்டர – Joseph Schumepeter ஆவொர.  

த�ோழிலோளி என்்பவர் யோர் ?
“ஒரு த�ொழிலொளியின் தவளல்களள 
தெயவ�ற்கு தைற்த்கொள்ளும் ஒரு நபர.

 – ரிச்ெரட த்கண்டிலொன்”. (Richard Cantillon).

“ஒரு த�ொழிலதிபர �னி நபரொ்க பணியொற்றி 
த்கொரிகள்க்களள ைொற்றியளைககும் 
மு்கவரொ்க தெயல்படுகிைொர”. 

-  ஆ்டம் ஸ்மித் (Adam Smith).
“ஒரு த�ொழிலதிபர என்பவர குளைந்� 
உற்பத்தித் திைனிலிருந்து அதி்க உற்பத்தி 
திைனு்டன் வளங்களள ைொற்றுபவர ஆவொர. 

– ஜீன் பொபடிஸ்டி. (Jean Babtiste).

13.2.2 த�ோழில் முனைநவோரின் 
குணஙகள்  

ஒரு தவற்றி்கரைொன த�ொழில் 
முளனதவொரின் குணங்கள். 
இ்டர் �ோஙகு்பவர்:  வியொபொரத்தில் சிக்கல் 
அல்லது ்கடினைொன தநரங்களில் வரும் 
இ்டர்களள  �ொஙகி த்கொள்பவர. 

மு�ல் த�ோழில்  
முனைநவோர் யோர்?

�ொரஜ் வொஷிங்டன் மு�ல் அதைரிக்க 
�னொதிபதி. அவர  ரொணுவத்தில் 
இருந்�வர. அவர திைளையொன 
வணி்கர. ஆனொல் அவருள்டய த�ொழில் 
நுடபங்கள் வரலொற்று அறிஞர்களொலும் 
தபொதுைக்களொலும் ைைக்கபபடடுள்ளது. 
�ொரஜ் வொஷிங்டன் மு்கம் அதைரிக்க 
நொணயத்தில் பதிக்கபபடடுள்ளது. மு�ல் 
த�ொழில் முளனதவொர என்ை புத்�்கத்தில் 
வொஷிங்டன் அவர்களின் ெொ�ளன்கள் 
புதிய�ொ்க த�ொழில் துவஙகுபவர்களுககு 
வழி்கொடடு�லொ்க இருககிைது. 
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13.2.3.2    இயல்்போை அல்லது பின் ்பறறும் 
த�ோழில் முனைநவோர் (Adoptive)   

இந்� வள்கயொன த�ொழில் முளனதவொர 
தவற்றி்கரைொன புதுளை்களளயும், புதுளை 
பள்டககும் த�ொழில் முளனதவொர்களளயும் 
ஏற்றுக த்கொள்பவரொவர. அவர்கள் 
புதுளையொன ைொற்ைங்களள 
உருவொககுவதில்ளல. ஆனொல் 
ைற்ைவர்களுள்டய த�ொழில் நுடப அறிவு 
ைற்றும் திைன்்களளப பின்பற்றுகிைொர்கள். 
அவர்கள் தபொருளொ�ொர வளரச்சிககு 
பங்களிககும் ்கொரணத்�ொல் அவர்கள் 
வளரும் நொடு்களில் ்கொணபபடுகின்ைொர்கள். 
இவர்கள் புதுளை பள்டககும் த�ொழில் 
முளனதவொளரக ்கொடடிலும் குளைவொன 
இ்டர்கள் ைற்றும் நிச்ெயைற்ை நிளலளய 
ெந்திககின்ைனர. 
13.2.3.3    எச்சரிகனகயோை த�ோழில் 

முனைநவோர் (Fabian)  
இவவள்க த�ொழில் முளனதவொர மி்கவும் 
எச்ெரிகள்கயொ்கவும் தெொம்தபறியொ்கவும் 
இருபபொர்கள். அவர்கள் புதிய ைொற்ைங்களள 
அறிமு்கபபடுத்�தவொ அல்லது ஆரவமிக்க 
த�ொழில் முயற்சியொளர்களொல் புதி�ொ்க 
உருவொக்கபபட்ட புதிய வழிமுளை்களள 
பின்பற்ைதவொ �யொரொ்க இருபபதில்ளல. 
இவர்கள் ்கடினைொன இ்டரபொடு்களள 
ெந்திக்க ஆரவபபடுவதில்ளல. முந்ள�ய 
த�ொழில்முளனதவொரின்  அடிச்சுவடு்களள 
பின்பற்றுபவர்களொ்க இருபபர.

13.2.3.4    மந்�மோை த�ோழில் முனைநவோர் 
(Drone)  

இவவள்க த�ொழில் முளனதவொர 
இயல்பொனவரொ்க இருபபொர, உற்பத்திககு 
ைொற்ைங்களள ஏற்படுத்துவ�ற்்கொன 
வொயபபு்களள அவர்கள் ஏற்்க ைறுபபர. 
வியொபொரத்தில் இழபபு ஏற்பட்டொலும் 
கூ்ட அவர்கள் �ங்கள் முளை்களின் 
ைொற்ைங்களளச் தெயய ைொட்டொர்கள். 
அவர்கள் �ம் தவளலளய �ம் பொரம்பரிய 

புதுனமயோை சிந்�னையோளர்: ந்டபபு 
த�ொழில் சூழ்நிளல்களள ஆரொயந்து 
த�ொழிலில் முன்தனற்ைம் தெயயும் 
வள்கயில் புதுளையொ்க சிந்�ளன தெயபவர 
(‘Out of Book Thinking’).

13.2.3 த�ோழில் முனைநவோரின் 
வனககள்  

த�ொழில் முளனதவொர என்பவர்கள் 
புதுளை்களள புகுத்தும் த�ொழில் 
முளனதவொர, இயல்பொன த�ொழில் 
முளனதவொர, எச்ெரிகள்கயொன 
த�ொழில்முளனதவொர ைற்றும் ைந்�ைொன 
த�ொழில் முளனதவொர ஆவொர்கள். 

புதுனமயோை

வோய்ப்பு / பின்்பறறு�ல் 

எச்சரிகனகயோை 

மந்�மோை த�ோழில்  
முனைநவோர் 

 ்ப்டம் 13.1 த�ோழில் முனைநவோரின் வனககள் 

13.2.3.1  புதுனமனய புகுததும்  
த�ோழில் முனைநவோர்  
(Innovative)  

இவர தபொதுவொ்க தெொ�ளன்களில் 
தீவிரைொனவர, வளரந்� நொடு்களில் 
்கொணபபடுபவர, மி்கவும் 
ஆக்கபபூரவைொனவர, �ம் வியொபொரத்தில் 
்கவரச்சி்கரைொன ்கொரியங்களள 
தெயபவர்கள், புதிய நுடபங்களளதயொ, 
தபொருட்களளதயொ ெந்ள�யில் 
புகுத்திக த்கொண்த்ட இருபபொர, நவீன 
மு�லொளித்துவத்தின் எழுச்சிககு முககிய 
பஙகு வகிபபவர்களொவர அவர்கள் 
நிச்ெயைற்ை இ்டர்களள எதிர த்கொள்வொர.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 13.indd   244 01/12/2022   3:03:44 PM



245பாடம் 13 த�ாழில் முனைப்பு வளர்ச்சி

●	 அடிபபள்டயில் பள்டபபு தெயல்பொடு 
அல்லது ஒரு புதுளையொன தெயல்பொடு. 

●	 முடிளவ விளளவிககும் ்கொரணி 
(இ்டர்களள விளளவிககும் ்கொரணி). 

●	 �னிபபட்ட வியொபொரத்ள� பற்றி புரிந்து 
த்கொள்ளு�ல். 

●	 ஒரு நிறுவனத்தின் தெயல்பொடு்களளச் 
தெயயும் உற்பத்தி ்கொரணிககு 
வழங்கபபடும் தபயர ஆகும்.

●	 தபொருளொ�ொர ந்டவடிகள்கப பற்றி 
ைக்கள் ைத்தியில் விழிபபுணரவு 
உருவொககு�ல். 

●	 சுய தவளலவொயபபு ைற்றும் கூடு�ல் 
தவளல வொயபபு்களள உருவொககு�ல். 

13.4 தசயல் முன்ற திட்டம்  (Project)  
திட்டமிடு�ல் ஒரு நிறுவனத்திற்்கொன 
அடித்�ளம் ஆகும். அது ஒரு நிறுவனத்தின் 
ஆவணங்களள அஙகீ்கரிககும் ஒரு 
த�ொழில் நுடப ஆவணைொகும். ெந்ள�யில் 
விற்்கபபடும் ஒரு தபொருள் இள்டநிளல 
தபொருள் அல்லது இறுதி தபொருள் 
�யொரிபபு்களள குறிககிைது. ெந்ள� 
முன்னறிவிபபு அடிபபள்டயில் ்கவனைொ்க 
திட்டமி்டதவண்டும். தெயல் முளை திட்டம் 
்க்டனுக்கொ்க விண்ணபபிபப�ற்கு, த�ொழில் 
முளனதவொருககு உ�வுகிைது. 
●	 திட்டம் என்பது ஒரு வழக்கமில்லொ� 

வளரயறுக்கபப்டொ� இயல்பற்ை ்கொல 
இள்டதவளி்கதள இல்லொ� தபொதுவொன 
நிதியில் த�ொழில் நுடப தெயல் திைன் 
ஆகும் -  ஹொரிென் Harrison. 

●	 ஒரு திட்டம் அறிவியல்ரீதியில் குறிபபிட்ட 
்கொலப பகுதியில் குறிகத்கொளள அள்டய 
பணிளய திட்டம் இடு�ல் ஆகும். 
ஒரு திட்டம் என்பது இயற்ள்கயின் 
தநொக்கங்கள் ைற்றும் சிக்கலொன 
�ன்ளை்களில் இளவ ைொறுப்டலொம். 

முளையில் பின் பற்றுவ�ொல் அவர்கள் 
“லக்கொரடஸ்” (laggards) என்று அளழக்கப 
தபறுவொர. அவருள்டய �யொரிபபு்கள் 
சிக்கனைற்ை�ொ்க ைொறும் தபொது அளவ 
ெந்ள�ககு தவளிதய �ள்ளபபடும். 

13.2.4  த�ோழில் முனைநவோரின் 
தசயல்்போடுகள்  

●	 ெந்ள� வொயபபு்களள அறிந்து 
த்கொள்ளு�ல். 

●	 ெந்ள�யில் தபொடடிளய தவல்வ�ற்கு 
�யொரிபபு்களள ெந்ள�பபடுத்�ல். 

●	 த�ொழிலுககு த�ளவயொன 
தபொருட்களளயும் தபொறியியல் 
நுடபங்களளயும் வொஙகு�ல்.

●	 தெயல்முளை்களளயும், �யொரிபபு 
�ரத்ள�யும் தைம்படுத்து�ல்,

●	 பணம், த�ொழிலொளி, தபொருள் ைற்றும் 
இயந்திரங்களள நிரவகித்�ல். 

●	 வரி விதிபபு ைற்றும் உரிைம் 
நள்டமுளை்களளப புரிந்துணர�ல். 

13.3 த�ோழில் முனை�ல்  
த�ொழில் முளன�ல் என்பது ஒரு வியொபொர 
துளைளய அள்டயொளம் ்கொண்ப�ொகும், 
ஒரு த�ொழில் துவஙகுவ�ற்்கொன 
தெயல்முளை, த�ளவயொன தபொருட்களள 
ஒழுங்களைத்�ல் ைற்றும் இ்டரபொடு்களள 
ெைொளித்�ல். த�ொழில் முளன�ல் பல 
வழி்களில் வளரயறுக்கபபடுகிைது. 
அளவயொவன, 
●	 தபொருளொ�ொர ந்டவடிகள்க்களில் 

பரிணொை வளரச்சி த்கொடபொடு. 
●	 தபொருளொ�ொர வளரச்சியின் ஒரு 

த�ொ்டரச்சியொன தெயல்முளை.
●	 தபொருளொ�ொர வளரச்சிககு முககியைொன 

மூலபதபொருள்.
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தெளவ்கள், ்கடடுபபொடடு அளைபபு்கள் 
ஆகியவற்ளை மு�லீடடு மூலம் வொஙகு�ல். 
திட்டத்திற்்கொன உள் ்கட்டளைபபு வளரச்சி 
இந்� ்கட்டத்தில் முககிய ்களலயொகும்.

●	 இயல்்போககும் நினல  
்கடடுைொன ்கட்டத்தின் தபொது தெொ�ளன 
ந்டத்திய பிைத்க இயல்பொககு�ல் நிளல 
த�ொ்டஙகுகிைது. இந்� ்கட்டத்தின் மு�ன்ளை 
தநொக்கம், தபொருட்கள் ைற்றும் தெளவ்களள 
உற்பத்தி தெயவ�ொகும். ்கடடுைொன 
்கட்டத்தின் தபொது உருவொக்கபபட்ட 
தெொத்து்கள் இயல்பொன ்கட்டத்தின் தபொது 
பயன்படுத்�பபடுகின்ைன. 

13.4.2 தசயல்முன்ற திட்டம் ந�ர்வு  
மறறும் உருவோககு�ல்

திட்ட த�ரவுககு பயன்படுத்�பபடும் அளவு-
த்கொல்்களொவன : 
●	 மு�லீடடு அளவு. 
●	 இ்டம். 
●	 த�ொழில் நுடபம். 
●	 உப்கரணங்கள்
●	 ெந்ள� படுத்து�ல் 
●	 மின்ெொரம் ைற்றும் �ண்ணீர 
●	 தவளலக்கொன மூல�ன  த�ளவ்கள் 
●	 த�ொழிலொளர்கள்
●	 தபொருளொ�ொர நம்ப்கத்�ன்ளை. 

திட்ட தயொெளன ஒரு வளரயறுக்கபபட்ட 
அபிவிருத்தி ஆகும். இது நிபுணர குழுவின் 
கூடடு முயற்சி்களள உள்ள்டககியது. 
அரெொங்க அனுைதி தபைபபட்டொல்�ொன் 
அது பயனுள்ள�ொ்க அளையும். இ�ளன 
வஙகியொளர்கள் நிதி நிறுவனங்களில் 
ெைரபபிக்கபபட்டொல் இ�ற்கு நிதி உ�வி 
கிள்டககும். திட்டத்தின் பல்தவறு 
அம்ெங்களள விரிவொன ஆயவு ைற்றும் 
பகுபபொயவு தெய� பிைகு நிபுணரொல் இது 
�யொரிக்கபபடுகிைது.  

●	 தபொருட்கள் ைற்றும் தெளவ்களள 
வழஙகுவ�ற்கு வெதி்களள உருவொக்கக 
கூடிய ஒரு மூல�ன மு�லீடடு திட்டம் 
ஆகும். – (உல்க வஙகி). 

●	 திட்டங்கள் அளவி்டககூடிய ைற்றும் 
அளவி்ட முடியொ� திட்டங்கள் 
ஆகும். த�ொழில் நுடப (techno), 
தபொருளொ�ொர ைற்றும் நிதி திட்டைொ்க 
வள்கபபடுத்�பபடுகின்ைன. 

13.4.1 தசயல் முன்ற திட்ட வோழகனக 
சுழறசி (Project Life Cycle)   

திட்டத்தின் வொழ்கள்க சுழற்சியில் மூன்று 
பிர�ொன நிளல்கள் உள்ளன. அளவ கீழ் 
்கொணுைொறு : 

திட்ட வோழனக 
சுழறசியின் 
கட்டஙகள்

முன் மு�லீடடு நினல

கடடுமோை நினல  
(வடிவனமப்பு)
த�றி்படுதது�ல்  

நினல

்ப்டம்  13.2 திட்ட வோழகனக சுழறசி 

●	 முன் மு�லீடடு நினல   
திட்டத்தின் மு�ல் நிளல முன் மு�லீடடு 
நிளலயொகும். இது தநொக்கங்களள 
நிளலயொகும், உ்கந்� தெயல்பொடடிளன 
த�ரந்த�டுத்�ல் த�ளவ, முன் ்கணிபபு, 
பயன்பொடடில் உபதயொ்கபபடுத்�பபட்ட 
தபொருட்களள ைதிபபிடு�ல். நிதி 
விவரங்களின் ்கணிபபு, லொப ்கணககீடள்ட 
ஆரொய�ல். தைலும் முன் மு�லீடடு திட்டத்ள� 
பகுபபொயவு தெய�லொகும். இக்கட்டத்தில் 
திட்ட தயொெளன உருவொக்கபபடடு மு�லீடு 
தெயயபபடுகிைது.   

●	 கடடுமோை நினல  
மு�லீடடு முடிவு முடிந்� பின் ்கடடுைொன 
நிளல த�ொ்டஙகுகிைது. நிலங்கள், 
்கடடி்டங்கள், இயந்திரங்கள், த�ொ்டரபு 
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எனதவ அவற்ளை பதிவு தெயய 
தவண்டிய அவசியம் உள்ளது. வியொபொர 
ந்டவடிகள்க்களின் முடிவு்களளத் 
த�ரிவிககும் அல்லது அறிகள்கயிடுள்கயில், 
்கணககியல் வணி்கத்தின் வொயிலொ்க 
கூைபபடுகிைது. ்கணககியல் என்பது தெய�ல் 
ைற்றும் சுருககு�ல், வள்கபபடுத்து�ல், 
பண பரிைொற்ைங்கள் ைற்றும் நி்கழ்வு்கள் 
அடிபபள்டயில் இ�ன் விளளவு்களள 
புரிந்து த்கொள்வ�ொகும். 

்கணககியலின் தநொக்கம் பின்வரும் 
�ளலபபு்களில் கூைபபடடுள்ளது. 
●	 �கவல்கனள திரடடு�ல் மறறும் 

�கவனல நசகரித�ல்  
ஒவதவொரு நிதி ந்டவடிகள்க த�ொ்டரபொன 
பரிவரத்�ளனயும் குறிபபிடடு, புத்�்கத்தில் 
பதிவு தெயயபபடுகிைது. இள� ள்கதயடடின் 
மூலைொ்கதவொ அல்லது இயந்திரத்ள�தயொ, 
மின்னணுளவக த்கொண்த்டொ பதிவு 
தெயயலொம். முன்பு இபபதிவு்கள் 
புத்�்கங்களிதலொ அல்லது த்கொபபு்களிதலொ 
பரொைரிக்கபபட்டது. ஆனொல் ெமீபத்திய 
ஆண்டு்களில் ்கணினி்கள் ைற்றும் மின்னணு 
த்கொபபு்கள் மூலம் பரொைரிக்கபபடுகின்ைன. 
முககியைொன த்கொபபு்கள் ெரியொன ்க்டவுச் 
தெொல்ளலக த்கொண்டு பரொைரிக்கபபடுகிைது.
●	 �கவல் மதிப்பீடு
�்கவல் ைதிபபீடு என்பது வியொபொரத்தின் 
தெயல்திைளன ைதிபபிடுவதும் வணி்க 
ந்டவடிகள்க்கள் ைற்றும் முடிதவடுககும் 
தநொக்கங்களுக்கொன ்கணககியல் 
�்கவல்்களளயும் பகுபபொயவு தெயவ�ொகும். 
இந்� நிறுவனத்தின் தெயல்பொடு புதிய 
�யொரிபபு உற்பத்திளயத் த�ொ்டங்க 
உ�வுகிைது அல்லது ஏற்்கனதவ இருககும் 
�யொரிபபு்களள  விற்்க உ�வுகிைது. 
●	 �கவல் அறிகனக  
�்கவல் அறிகள்க என்பது தவளிபபுை 
ைற்றும் உடபுை அறிகள்க என இரு 

13.4.3 திட்ட அறிகனக �யோரித�ல்  
திட்ட அறிகள்க �யொரிபபதில் முககிய 
படி்கள் உள்ளன. அளவ யொவன : 

்படி  1 
நிறுவனம் ஒரு தயொெளனளய த�ரந்த�டுக்க 
தவண்டும். த�ரந்த�டுக்கபபட்ட தயொெளன 
ெொத்தியைொன�ொ்கவும், இலொப்கரைொன 
�ொ்கவும் ெமூ்க நலனுக்கொ்கவும் இருக்க 
தவண்டும். இந்� தயொெளன்கள் 
பத்திரிகள்க்கள், உளழபபவர்கள், 
தபொடடியொளர்கள், வொடிகள்கயொளர்கள், 
விநிதயொகிபபொளர்கள் ைற்றும் ஆரொயச்சி 
மூலம் பல்தவறு ஆ�ொரங்களிலிருந்து 
தபைபப்டலொம். 

்படி  2  
மூலபதபொருட்கள், உளழபபொளர்கள், 
இயந்திரங்கள், த�ொழில் நுடபம் ைற்றும் 
ெந்ள�யில் என்ன த�ளவ என்பள� 
கூரந்து தநொககு�ல் தவண்டும். 

்படி  3 
வணி்க சூழளல ஆயவு தெய�ல் 
(Scanning) என்பது அடுத்� படி 
நிளலயொகும். மு�லீடடுககுத் த�ளவயொன 
பணமு�லீடு, நிறுவனத்திற்்கொன இ்டம், 
தவளலயொட்களின் �குதி ைற்றும் 
ெந்ள�படுத்து�லுக்கொன ்கொரணி்களள 
ஆயவு தெய�ல் தவண்டும். 

13.5  கணககியல் மறறும் வரவு தசலவு 
கணககு  

ஒரு நிறுவனம் தபரியத�ொ அல்லது 
சிறியத�ொ தபொதுவொனத�ொ அல்லது 
�னியொர நிறுவனதைொ, �னியொர அல்லது 
கூட்டொண்ளைதயொ, இவற்ளைதயல்லொம் 
்கரு�ொைல் நிதி அக்களைளயயும் 
இலொபத்ள�யுதை விரும்புகிைது. அளனத்து 
பரிவரத்�ளன்களளயும் நிளனவில் 
த்கொள்வது ைனி� ெகதிககு உடபட்ட�ன்று. 
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உ�வியு்டன்) அளனத்து வணி்க 
பரிவரத்�ளன்களும் ஒரு ்கொல வரிளெயில் 
அளைக்கபபடுகின்ைன. மு�ன்ளை நுளழவு 
புத்�்கங்கள் இ�ழ் (Journal) என்ப�ொகும். 
துளண புத்�்கங்கள் ைற்றும் இறுதி 
நுளழவு புத்�்கங்கள் தபதரடு (Ledger) 
என்ப�ொகும். 
✶	 ்பரிவர்த�னைகனள வனகப்்படுதது�ல்    
ஒதர ைொதிரி தெொந்� பரிவரத்�ளன்கள் 
ஒன்ைொ்க இளணபபள�தய தபதரடு  
என்று அளழக்கபபடும். ஒத்� �ன்ளையில் 
இருககின்ை பரிைொற்ைங்களள 
வள்கபபடுத்துவ�ற்்கொன தநொக்கம் 
அவர்களின் ஒருஙகிளணந்� 
விளளவு்களளப புரிந்து 
த்கொள்வ�ற்்கொ்கவும் இத்�ள்கய தபதரடு 
்கணககு்கள் ஒரு குறிபபிட்ட ்கொலத்திற்கு 
ெை நிளலயில் ளவக்கபபடுகின்ைன. 
✶	 ்பரிவர்த�னைகனள சுருககமோககு�ல்  
பரிவரத்�ளன சுருக்கபபடுவது என்பது 
இறுதி ஆண்டு ்கணககு என அறியபபடடு 
“முடிவு சுருக்கம்” �யொரிபப�ொகும். இறுதி 

பகுதி்களளக த்கொண்்டது. தவளிபபுை 
அறிகள்கயி்டல் என்பது தவளிபபுைத் 
�்கவலுக்கொன நிதித் �்கவல் த�ொ்டரபொகும். 

உ.ம்.  :  பஙகு�ொரர்கள் ைற்றும் அரெொங்க 
நிறுவனங்கள், உள்ள்க அறிகள்கயி்டல் 
முடிதவடுககும் தநொக்கத்திற்்கொ்க 
நிரவொ்கத்திற்கு நிதி பகுபபொயவு முடிவு்களள 
த�ரிவிபபதில் அக்களை த்கொண்டுள்ளது. 
●	 கணககியல்  
்கணககியல் நொன்கு படி்களிதலொ அல்லது 
நொன்கு நிளல்களிதலொ நள்டதபறுகிைது. 
அளவயொவன : பரிவரத்�ளன்களள பதிவு 
தெய�ல், வள்கபபடுத்து�ல், சுருககு�ல் 
ைற்றும் புரிந்து த்கொள்ளு�ல் ஆகும்.
✶	 ்பரிவர்த�னைகனள ்பதிவு தசய்�ல்  
அளனத்து வணி்க பரிவரத்�ளன்களும் 
மு�லில் மு�ன்ளை நுளழவுப புத்�்கத்தில் 
பதிவு தெயயபபடுகின்ைன. இந்� புத்�்கம் 
‘இ�ழ்’ என்று அளழக்கபபடுகிைது. 

(பணககுறிபபு்கள், பண ரசீது்கள் 
ைற்றும் விளலபபடடியல் ஆகியவற்றின் 

அட்டவனண  13.1 மோதிரி குறிப்ந்படு
ந�தி  விவரம் ந்பநரடு எண  ்பறறு வரவு 

பரிவரத்�ளனயின் 
த�தி 

விவரங்களின் 
பதிவு 

இன்ளைய நிளல பணபபற்று பண வரவு 

அட்டவனண 13.2 ந்பநரடு கணககின் முன் மோதிரி
்பறறு (Debit) வரவு (Credit)

ந�தி விவரம் 
குறிப்ந்படு 

எண த�ோனக ந�தி விவரம் 
குறிப்ந்படு 

எண த�ோனக 

பரிவரத்�ளன 
த�தி 

்கணககின் 
தபயர 

குறிபபு 
எண் 

பரிவரத்�ளன 
த�தி 

்கணககின் 
தபயர

குறிபதபடு 
எண்  

த�ொ்டக்க  ைொ�ம்/
வரு்டம் 

இருபபு கி/
த்கொ  

இறுதி ைொ�ம் /
வரு்டம் 

இருபபு கி/
த்கொ  
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யோர் மு�லில் கணககியனல 
த�ோ்டஙகிைோர் ?

இத்�ொலி நொடள்டச் தெரந்� லூ்கொ பதெொலி 
(LucaPacioli) என்பவர ்கணககியல் 
ைற்றும் ்கணகத்கடு பரொைரிபபு 
�ந்ள� என்று அளழக்கபபடுகின்ைொர. 
இவர �ொன் இரடள்ட ்கணகத்கடு 
பரொைரிபபு புத்�்கத்ள� மு�ன் 
மு�லொ்க இத்�ொலியில் தவளியிட்டொர. 
இக்கொலத்தில் பத்த�ொன்ப�ொம் 
நூற்ைொண்டில் ஸ்்கொடலொந்தில் நவீன 
்கொலத்தில் �ணிகள்கயொளர ஒரு 
த�ொழிலொ்க உருவொகியது. தைலும் 
இந்� த�ொழில் வளரந்து ஒரு த�ொழில் 
முளை அளைபபு்களொ்க ைொறியது. 1880 
இல் இஙகிலொந்து ைற்றும் தவல்ஸ் 
(Wales) பட்டயக ்கணக்கொளர நிறுவனம் 
ஆரம்பிக்கபபட்டது.  

13.5.1 நசோ�னை சமநினல  
த்கொடுக்கபபட்ட த�தியில் அளனத்து தபதரடு 
்கணககு்களின் நிலுளவ்களள த்கொண்்ட 
ஒரு தீரவு இது. இந்� தபதரடு இடுள்க்கள் 
ைற்றும் ்கணககு்களள துல்லியைொ்க 
ெரிபொரக்க �யொர தெயயபபடுகிைது. 

13.5.2 நிதி அறிகனககள்  
நிதியியல் ்கணககியலின் தநொக்கம் 
அளனத்து நிதி பரிவரத்�ளன்களின் 
பதிவு்களள ளவத்துக த்கொள்வ�ொகும். 
இ�ன் மூலம் ெம்பொதிபபள�யும், தெலவு 
ஏற்படுவள�யும் ்கணககி்ட முடியும். 

்கணககு்களள �யொரிபப�ற்கு முன் 
அளனத்து தபதரடு நிலுளவ்களின் 
படடியல் “விெொரளண ெை நிளல” 
எனபபடும். இது ஒரு அறிகள்கயின் 
வடிவத்தில் �யொரிக்கபபடுகிைது. இறுதி 
்கணககு வரத்�்க இலொபம், இழபபு ்கணககு 
ைற்றும் இருபபு நிளலளய உள்ள்டககியது. 
வரத்�்க, லொபம் ைற்றும் இழபபு 
்கணககு வணி்க நி்கர விளளவு்களள 
தவளிபபடுத்துகின்ைன. இருபபு நிளல 
வணி்கத்தின் நிதி நிளலபொடள்ட 
விவரிககிைது. 
✶	 முடிவுகனள விளககு�ல் Interpreting 

the results 
இறுதிக்கட்டைொவது இறுதி ்கணககு்களின் 
முடிவு்களள பகுபபொயவு தெயவதும் ைற்றும் 
விளககுவதும் ஆகும். இது பல்தவறு 
்கணககியல் விகி�ங்களின் ்கணககீடு்கள் 
ஆகும். இது வணி்கத்தின் நீரளை நிளை, 
்க்டன் தீரவுத் திைன் ைற்றும் இலொபத்ள� 
ைதிபபிடுவ�ொகும். இது ஒரு நிறுவனத்தின் 
அளனத்து ந்டவடிகள்க்களளயும் 
தபொருளொ�ொர நிளல ைற்றும் எதிர 
்கொல திட்டம் ஆகியவற்ளை த�ொழில் 
முளனதவொர புரிந்து த்கொள்ள உ�வுகிைது. 

்கணககியல் அளைபபு இரு 
வரம்பு்களள த்கொண்்டது. அளவ ்கணககு 
ஏடு பரொைரிபபு ைற்றும் ்கணககியல் ஆகும். 
்கணககு ஏடு பரொைரிபபு என்பது வரவு 
தெலவு ்கணககு்களள பதிவு தெயயபபட்ட 
பதிதவடு்களள பரொைரிபப�ற்்கொன ஒரு 
தெயல்முளையொகும். இது ஒரு நிறுவனத்தின் 
நிதி நிளலளைளய பொதிககும் நி்கழ்வு்களின் 
த�ொகுபபொகும். ்கணககியல் என்பது 
அவவபதபொதுள்ள �்கவலின் சுருக்கைொன 
பதிவொகும். இ�ன் முககிய தெயல்பொடு்களள 
ஆரவமுள்ள நிறுவனங்களுககு 
த்கொடுபப�ொல் அந்� நிறுவனங்கள் இ�ளன 
புரிந்து த்கொண்டு வியொபொரத்திற்கு ஒரு 
தி்டைொன முடிளவ எடுக்கலொம்.  
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13.6  சிறிய  அளவிலோை த�ோழில்கனள 
த�ோ்டஙக கூடிய ்படிநினலகள்  

ஒரு சிறிய த�ொழிற்துளை அளைபபு்கள் 
த�ொ்டஙகுவ�ற்கு த�ொழில் முளனதவொர 
மூலம் எடுக்கபபட்ட படி்கள் கீழ்க்கண்்ட 
�ளலபபு்களில் வருகின்ைன. 

13.6.1 �யோரிப்பு ந�ர்வு  
ஒவதவொரு த�ொழில் முளனதவொரும் 
�னி திைன் ைற்றும் உள் தநொக்கத்தின் 
அடிபபள்டயிதலதய த�ரவு 
தெயகின்ைனர. ஒருவர புதிய �யொரிபளப 
வடிவளைக்கலொம் அல்லது ைற்ைவர்களின் 
தபொருட்களள பின்பற்ைலொம். இந்� �யொரிபபு 
தபொருளொ�ொர நம்ப்கத்�ன்ளை தபொன்ை 
த்கொரிகள்க்களின் அடிபபள்டயிதலதய 
இருக்க தவண்டும். இளவ கீழ்வருைொறு  
●	 உள்நொடு ைற்றும் தவளிநொடு்களுககு 

த�ளவபபடும் தபொருட்களின் அளவு.  
●	 ெொத்தியைொன த்கொரிகள்கயின் அளவு.
●	 ஏற்்கனதவ உள்ள �யொரிபபு்களள 

இைககுைதி ைற்றும் பதிவீடடு ைொற்ைம். 
●	 தபரிய நிறுவனங்களுககு 

த�ளவபபடும் துளண தபொருள்்களின் 
அளவு. 

●	 நொடடில் மி்கவும் தபொதுவொன சிறிய 
அளவிலொன சில நிறுவனங்கள் 
தினெரி த�ளவ்களள அடிபபள்டயொ்கக 
த்கொண்்டளவ. அளவயொவன : ஆயத்� 
ஆள்ட, த�ொல், ்கொலணி, தெொப, தெொபபு 
திரவம், பிளொஸ்டிக தபொருள்்கள் 
ைற்றும் பழச்ெொறு, ஊறு்கொய, �ொம், 
த�ல்லி, தைகதரொனி தபொன்ை உணவுப 
தபொருட்களொகும். 

13.6.2 உரிமததிறகோை வனகனய 
ந�ர்ந்த�டுத�ல்  

ஒதர உரிளையொளர, குடும்ப 
உரிளையொளர, கூட்டொண்ளை 
ைற்றும் �னியொர வளரயறுக்கபபட்ட 

வணி்கத்தின் நிதி நிளலபபொடு 
உறுதிபபடுத்�பப்ட தவண்டும் ைற்றும் 
த�ளவயொன நிதித்�்கவல் வழங்கபப்டலொம். 
நிதி அறிகள்க முககியைொ்க தெரக்கபப்ட 
தவண்டியளவ என்னதவன்ைொல், வரத்�்க, 
லொபம், இழபபு ைற்றும் ்கணககு இருபபு 
நிளல ஆகும். 

த�ன்ரலி அகதெப்டட 
அகத்கௌண்டிங பிரின்ஸ்பில் (Generally 
Accepted Accounting Principles - 
GAAP) தபொதுவொ்க ஒரு முழு நிதி நிளல 
அறிகள்க ஆகும். இதில் கீழ்க்கண்்டளவ 
அ்டக்கைொகும். 
●	 லொபம் ைற்றும் தெலவு ்கணககு அல்லது 

வருவொய அறிகள்க. 
●	 �க்க வருவொய அறிகள்க.
●	 இருபபு நிளல
●	 நிதி நிளலளையில் ைொற்ைங்கள் பற்றிய 

அறிகள்க. 
13.5.2.1   நிதி நினல அறிகனக  
இது எதிர்கொலத்திற்்கொ்க ்க்டந்� ்கொலத்ள� 
பகுபபொயவு தெயய பயன்படுத்�பபடும் 
பயனுள்ள ஒரு முககிய பகுதியொகும், 
இது பின்வரும் பல அம்ெங்களுககும் 
பயனுள்ள�ொ்க இருககும். 
●	 இது ்கடடுபபொடடு ெொ�னைொ்க 

தெயல்படுகிைது.
●	 இது வளங்களள ெரியொன முளையில் 

ஒதுக்க உ�வுகிைது. 
●	 இது முககிய நிதி த்கொள்ள்க்களள 

வகுக்க நிறுவனத்திற்கு உ�வுகிைது. 
●	 தவளி உல்கத்திற்கு நிரவொ்கத்தின் நிதி 

நிளலபபொடள்டப பற்றிய ைதிபபுமிக்க 
�்கவளல அது த�ொ்டரபுபடுத்துகிைது.

●	 இது மு�லீட்டொளர்களுககும் ைற்றும் 
்க்டன் வழஙகுபவர்களுககும், 
்க்டன் வழஙகுவ�னொல் ஏற்படும் 
பிரச்ெளன்களள அறிய இது உ�வுகிைது. 
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த�ொழில் முளனதவொர்களுககு �யொரிககும் 
முளைளய ்கற்றுக த்கொடுககின்ைனர. 
உள்நொடடு, தவளிநொடடு இயந்திரத்ள� 
வழஙகுபவர்கள் இந்� முளைளய ்கற்றுத் 
�ருகின்ைனர. த�சிய ஆயவ்கங்கள் 
ைற்றும் ஆரொயச்சி நிறுவனம் உற்பத்தி 
தெயயும் முளை்களள அறிமு்கபபடுத்தி 
அவற்ளைப பற்றிய வழி்கொடடு�ளலயும் 
வழஙகுகின்ைனர. 

13.6.6 திட்ட அறிகனக �யோரித�ல்  
இத்திட்டம் முன்னணி நிறுவனம் 
்க்டன் விண்ணபபடிவத்தின் படி 
�யொர தெயயபபடுகிைது. இது நிதி 
மூலங்கள், (நீண்்ட ்கொல ைற்றும் குறுகிய 
்கொல) இயந்திரம், உளழபபு ைற்றும் 
மூலபதபொருட்கள், ெந்ள�, ஒடடு தைொத்� 
இலொபம் ஆகியளவ உள்ள்டககியது. இளவ 
அளனத்தும் முளையொ்க ைதிபபி்டபபடடு 
வழங்கபபடுகிைது. 

த�ொழில் முளனவரொல் 
த�ொகுக்கபபட்ட அறிகள்கயில் அளனத்து 
ந்டவடிகள்க்களுககும் தைதலொட்ட 
பொரளவயில் படும்படி த�ரிவித்�ல். அளவ 
பின்வருைொறு  
●	 த�ொழில் நுடப கூறு்கள்
மின்ெகதி, நீர, தபொககுவரத்து, 
�்கவல்த�ொ்டரபு ைற்றும் தநடதவொரக.
●	 தபொருளொ�ொர நம்ப்கத் �ன்ளை    
பஙகு ெந்ள�, வருவொய, தபொருத்�ைொன 
விளல, ெந்ள� ்கணிபபு.
●	 நிதிப பற்ைொககுளை  
இது த�ொ்டரச்சியொன முன் கூடடிய 
தெலவு்களளக த்கொண்்டது. த�ொ்டரச்சியொன 
தெலவு்கள் மூல�ன மூலபதபொருட்கள், 
மூல�ன த�ளவ்கள், தபொககுவரத்து, 
ஊதியங்கள் அளனத்தும் உள்ள்டககியது. 
நிலம், ்கடடி்டம், த�ொழிற்ெொளல, 
இயந்திரங்கள் ஆகியளவ தெலவு்களில் 
அ்டஙகும். 

நிறுவனம், �னி உரிளையும் குடும்ப 
உரிளையும் ஒன்றிளணந்� ்கடடுபபொடடு 
நிறுவனம், ைற்றும் கூடடுைவு, �னியொர 
வளரயறுக்கபபட்ட நிறுவனம் நிதி 
வளங்களின் கூடடு தைலொண்ளை 
ைற்றும் த�ொழில்நுடப திைன்்கள் தபொன்ை 
நிறுவனங்களிலிருந்து சிறு த�ொழில் 
நிறுவனங்களின் உரிளை்களள 
த�ரந்த�டுக்கலொம். 

13.6.3 இ்டதன� ந�ர்ந்த�டுத�ல்  
ஒரு த�ொழிற்ெொளலககுரிய இ்டத்ள� 
த�ரந்த�டுக்க திட்டமி்ட தவண்டும். 
அரெொங்கச் ெலுள்க்களள அந்� இ்டம் 
தபற்றிருக்க தவண்டும். ெந்ள�யின் 
அருகில் அவவி்டம் அளைய தவண்டும். 
த�ொழிலொளர்கள் அவவி்டத்திற்கு 
எளிதில் வரும்படி இருத்�ல் தவண்டும். 
மூலபதபொருள் எளிதில் வொஙகும் இ்டைொ்க 
இருத்�ல் தவண்டும். தைலும் அவவி்டம் 
நவீன உள்்கடடுைொன வெதி்களளக 
த்கொண்டு அளைய தவண்டும் என்பள� 
்கவனத்தில் த்கொள்ள தவண்டும். 

13.6.4 மூல�ை கட்டனமப்ன்ப 
வடிவனமத�ல்  

மூல�னம் நீண்்ட ்கொல ்க்டன்்கள் 
ைற்றும் குறுகிய ்கொல ்க்டன்்கள் தபொன்ை 
ஆ�ொரங்களில் இருந்து ஆரம்ப மூல�னம் 
என்பது ஒரு புதிய முயற்சியொகும். வஙகி 
அளனத்து நிறுவனங்களுககும் ைற்றும் 
தபரிய, சிறிய த�ொழிற்ெொளல்களுககும்  
மூல�னத்ள� வழஙகுவதில் ஒரு முககிய 
பஙள்க த்கொண்டுள்ளது. 

13.6.5 �யோரிககும் முன்றனய கறறுத 
�ரு�ல்  

த�ொழிற்துளை்களின் ஆரொயச்சி 
ைற்றும் தைம்பொடடுப பிரிவு்களின் 
பல்தவறு நிறுவனங்களும், �னிபபட்ட 
ஆதலொெ்கர்கள் உற்பத்திளய புதிய 
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�மிழ்நொடு மின்ெொர வொரியத்தில் பணிபுரியும் 
உ�விப தபொறியொளரி்டம் அளிக்க தவண்டும். 

13.6.10 நிதி ஏற்போடு  
ஒரு திட்டத்திற்்கொன நிதி த�ளவ்கள் நீண்்ட 
்கொலத்திற்கு (அ) குறுகிய ்கொலத்திற்கு 
இருக்கலொம். நீண்்ட ்கொல ்க்டன்்கள், நிலம், 
இயந்திரம், ்கடடி்டம் அளைபப�ற்கு தபற்றுக 
த்கொள்ள உ�வுகிைது. குறுகிய ்கொல ்க்டன்்கள், 
த�ொழில் ெொரந்� மூல�னம், ்க்டளன திருபபித் 
�ர ரசீது �ள்ளுபடி ைற்றும் இன்ளைய 
த�ளவ இன்ளைய த�ொழில் ெந்திபபு 
ஆகியவற்றில் பயன்படுத்�படுகின்ைது. 
நிளலயொன நிதி்களுக்கொன ்க்டன்்கள் அரசு 
நிதி, கூடடு ஸ்�ொபனம், வணி்க வஙகி்களில் 
வழங்கபபடுகின்ைன. இது �விர இந்� 
்க்டன்்கள் த�ொழில் முளனதவொருககு 
தெொந்�ைொன நிறுவனத்தின் நிளல 
தெொத்துக்களின் மீதும், திருபபி 
தெலுத்துவ�ற்்கொன ெொத்தியக கூறு்களள 
அடிபபள்டயொ்கக த்கொண்்டது. 

13.7 �ரதன� ்பறறிய கருதது  
நிறுவனத்தில் �ரம் என்பது உயிர 
தபொன்ை�ொகும். �ர உத்�ரவொ�ம் உயிரநொடி 
தபொன்று முககியைொன�ொகும். �ரத்ள� 
பொதிககும் அளனத்து ்கொரணி்களள 
்கடடுபபொடடுககுள் த்கொண்டு வருவத� �ர 
்கடடுபபொடு ஆகும்.

�ரததின் ந�ோககம் ்பயன்்போடடிறகு 
த்போருந்துமோறு இருத�ல் நவணடும்

 – த�ொெப எம். �ுைொன் Joseph M. Juran

�ரம் என்்பது குன்றந்� தசலவில் ஒநர 
மோதிரியோை ஒறறுனம, �ம்்பகத�ன்னம, 
சந்ன�ககு ஏற்றது என்று விளககியுள்ளோர் 

– W. Edwards.

�யோரித� த்போருடகள் வோடிகனகயோளர்களின் 
ந�னவகனள பூர்ததி தசய்து அந்�ப் 
த்போருளின் ்பணபுகள் அனைததும் 
திருப்தியோக இருத�ல் நவணடும் 

– ISO 9000.

●	 நிரவொ்கத் திைளை்கள்  
நிறுவனத்தில் அளனத்து முககிய 
தபொருளொ�ொர ந்டவடிகள்க்கள் நிரவொ்கத் 
திைளையில் அ்டஙகும்.

13.6.7 ்பதிவு தசய்�ல்  
த�ொழில் முளனதவொர �ொம் உற்பத்தி 
தெயயும் தபொருளளப தபொறுத்து 
த�ொழிற்துளை அலள்க அளைக்க 
தவண்டும். மு�லில் த�ொழில்முளனதவொர 
�ற்்கொலி்க சிறிய அளவிலொன த�ொழில் துளை 
ெொன்றி�ளழ பதிவு தெய�ல் தவண்டும். 
6 ைொ�த்திற்கு ஒரு முளை புதுபபித்�ல் 
தவண்டும். �ற்்கொலி்க ெொன்றி�ழ்்களள ்கொல 
நீடடிபபு தெயது த்கொள்ளலொம். தபொருட்கள் 
�யொரிக்க த�ொ்டஙகிய பின்பு நிளலயொன 
ெொன்றி�ளழ தபற்றுக த்கொள்ளலொம். 

13.6.8 சட்டபூர்வமோக உரிமம் த்பறு�ல்  
அடுத்� ்கட்டைொ்க ைத்திய ைொநில விற்பளன 
வரித்துளை்கள் மூலம் ந்கரொடசி உரிை 
பதிவு தபை தவண்டும். ஒவதவொரு 
த�ொழிற்ெொளலயில் �யொரிக்கபபட்ட 
தபொருளின் விற்பளனப பற்றி அறிந்து 
த்கொள்ள தவண்டும். ஏதனனில் நொடடின் 
தபொருளொ�ொர வளரச்சிளய இது 
வலியுறுத்தும். த�ொழில் முளனதவொர 
்கணககீடடு விற்பளன வியொபொர 
துளை்கள் ைற்றும் வருவொய ஆகியவற்ளை 
முழுளையொ்க த�ரிந்து அவற்ளை 
முளையொ்க ெைரபிக்க தவண்டும். 

13.6.9 மின் இனணப்பு  
புதிய த�ொழில் முளனதவொர பொது்கொபபு 
ளவபபுத் த�ொள்கயில் 3 ைொ� மின்ெொர 
இளணபபுககுரிய த�ொள்க்களள தெலுத்� 
தவண்டும். மின்ெொர இளணபபு தபை 
முளையொன விண்ணபபம் ெைரபபிக்க 
தவண்டும். குளைந்� மின்ெொரம் (Low 
Tension), அதி்க மின்ெொரம் (High Tension) 
வொஙகுவ�ற்குரிய விண்ணபபத்ள� 
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சிைந்� �ரம் சிைந்� 
உற்பத்தித்திைளன வழஙகுகிைது. 
எனதவ த�ொழில்முளனதவொர ஆரொயச்சி 
ைற்றும் தைம்பொடடுக்கொன தநரத்ள� 
ஒதுக்க தவண்டும். தவளிபபுை ைற்றும் 
உடபுைசூழலுக்கொ்க தெயயபபட்ட 
பகுபபொயவு SWOT பகுபபொயவு என்று 
அளழக்கபபடுகிைது. இந்� அளைபபு 
நிரவொ்கத்தின் வலிளை, பலவீனம் ைற்றும் 
சுற்றுச்சூழலின் வொயபபு பிரச்ெளன்கள் 
தபொன்ைவற்ளை ஆயவு தெயவ�ொகும். 

13.7.1 நுட்பஙகள் மறறும் �ரமோை 
கடடுப்்போடடின் �ன்னமகள்  

இவற்றில் இரண்டு நுடபங்கள் உண்டு, 
அளவ ஆயவு ைற்றும் புள்ளி விவரக 
்கடடுபபொடு. ஆயவு என்பது ஒரு தபொருளின் 
�ரத்ள� முன் கூடடிதய தெொ�ளன தெயது 
ஒத்துக த்கொள்ளபபட்ட பண்பு்கதளொடு 
ஒபபிடு�ல். இது வடிவளைபபு �ரத்ள� 
தபொறுத்�து. இது ஒவதவொரு தபொருளின் 
�யொரிபபுககுப பின்னும் ெரி பொரக்க 
தவண்டும். இந்� ஆயவு தபொருளள 
வொஙகுபவர்களுககு தபொருளின் �ரத்ள� 
உறுதி தெயகிைது. 

�ர உத்திரவொ�ம் என்பதின் 
தபொருள் �யொரிபபு, உற்பத்தி, விவரக 
குறிபபு, வடிவளைபபு, இவற்ளை 
உறுதிபபடுத்துகிைது. இத்�யொரிபபு 
தபொருளின் த�ொற்ைம், பயன்பொடு, 
பொது்கொபபு ைற்றும் பரொைரிபபு தபொன்ை 
ைற்ை அம்ெங்களள உள்ள்டககியது. 
உற்பத்தியின் ஒற்றுளை என்பது ஏற்றுக 
த்கொள்ளத்�க்க �ரைொன �யொரிபபு்களின் 
�ர உத்�ரவொ�த்ள� ்கணிககிைது. 
�ரக்கடடுபபொடு ைற்றும் �ர உத்�ரவொ�ம் 
ஆகிய இரண்டின் ்கருத்�ொக்கங்கள் 
நிறுவனத்தின் வளரச்சிக்கொன 
முயற்சியொகும். ஒரு பொைர ைனி�னுககு 
�ரம் என்பது ஒரு தபொருளளப பற்றி 
உற்பத்தியொளர கூறும் பயன்பொ்டொகும். 
தைொத்� �ர தைலொண்ளை என்பது (TQM) 
தைொத்� �ர தைம்பொடு என்றும் தைொத்� 
�ர ்கடடுபபொடு என்றும் அளழக்கலொம். 
இந்� தெயல்முளை மூலபதபொருட்களள 
த�ரந்த�டுபபதில் இருந்து த�ொ்டஙகுகிைது. 
பொது்கொபபு ந்டவடிகள்க்கள், ைதிபபீடு 
ைற்றும் தபககிங தெயது அனுபபு�ல் வளர 
தைொத்� �ர தைலொண்ளை முழுவதும் இதில் 
அ்டஙகும். 

ஸவோட 
்பகுப்்போய்வு 

(SWOT)

உடபு்றம் தவளிப்பு்றம் 

வோய்ப்பு வலினம (Strength)

்பலவீைம் 

்ப்டம்  13.3 �ரதன� ்பறறிய கருதது 

அச்சுறுத�ல் 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 13.indd   253 01/12/2022   3:03:45 PM



பாடம் 13 த�ாழில் முனைப்பு வளர்ச்சி254

த�ொழில் முயற்சி்களில் ஈடுபடும் தபண்்கள் 
த�ொழில் முளனதவொர ஆவொர. இவர்கள் 
துணிச்ெலொன ந்டவடிகள்க்களில் 
ஈடுபடுபவர்கள். ைற்ை தபண்்களுககு 
தவளல வொயபபு்களள அளிபபவர்கள். 
அவர்கள் நொடடின் தபொருளொ�ொர 
வளரச்சியில் முககிய பஙகு வகிபபவர்கள். 
இந்தியப தபண்்களுககு அதி்க அளவில் 
்கல்வியில் தபொருளொ�ொர த�ளவ்கள் 
ைற்றும் அரசியலளைபபு உரிளை்களில் 
வொயபபு்கள் அதி்கரித்து வருகின்ைது. 

ஆள்ட வடிவளைபபு பற்றிய 
அறிவு தபண் த�ொழில்முளனதவொருககு 
வலுவொன அடித்�ளைொ்க அளைகிைது. 
தபண் த�ொழில் முளனதவொர �னிபபட்ட 
முளையில் சுயைொன, திைளையு்டன், 
புதுளையொன, ஆக்கபபூரவைொன 
தபண்்களொ்க இருபபொர்கள்.

ஒரு நபர அல்லது / ஒரு 
நிறுவனத்து்டன் இளணந்து 
ைற்ைவர்களுககு தவளல வொயபளப 
அதி்கரிபபொர்கள். தைலும் அவர்களுள்டய 
�னிபபட்ட, குடும்பம், ெமூ்க வொழ்கள்கதயொடு 
இளணந்து நிரவொ்கத்ள� திைம்ப்ட 
ந்டத்துபவர்கதள த�ொழில் முளனதவொர 
ஆவொர. – கமலோ சிங.   

த்பண த�ோழில் முனைவு வளர்ச்சியின் 
ந�னவகள்:  
 நம் நொடடில் 50% தபண்்கள் 
இருககிைொர்கள். எனதவ ஒரு முழுளையொன 
வளரச்சி அள்டவ�ற்கு தபண்்கள் த�ொழில் 
முளனதவொரொ்க இருக்க தவண்டும். 
ெமூ்கத்தில் தபண்்களின் நிளல 
உயரவ�ற்கு  
 தபண்்களின் தபொருளொ�ொரம் ைற்றும் 
ெமூ்க நிளல உயரந்�ொல் ஒரு நொடடின் 
அரசியல் வளரச்சிளய உருவொககும். 
 தபண் த�ொழில் முளனதவொர்கள் 
வீடடிலும் பல வி�ைொன தவளல்கள் 

�ரமோை கடடுப்்போடு  
�ரைொன ்கடடுபபொடு என்பது 
நிளலயொன உற்பத்திப தபொருட்களள 
உற்பத்தி தெயவ�ற்்கொன ெரியொன 
ந்டவடிகள்களய எடுக்க உற்பத்தி 
தெயல்முளைளய புள்ளி விவர 
�ரக்கடடுபபொடு  ஒழுஙகுபபடுத்துகிைது. 
இது உறுதிபபடுத்�லின் �ரத்து்டன் 
ெம்பந்�பபடடுள்ளது. இது ்கணி�க 
த்கொடபொடு அடிபபள்டயில் புள்ளி விவர 
முளை்களளப பயன்படுத்தி ஒரு தபொருளின் 
�ரத்தில் வரும் பிரச்ெளன்களின் 
வொயபபு்களள குளைககும் முளையொகும். 

�ரமோை கடடுப்்போடடின் �ன்னமகள் 
பின்வருமோறு  
●	 ்கழிவுப தபொருட்கள் ைற்றும் 

குபளப்களள  குளைத்�ல். 
●	 தெயல் திைளன அதி்கரித்�ல்.
●	 த�ொழிலொளர்களின் தெலவு்களள 

குளைத்�ல். 
●	 �யொரிபபு ைற்றும் தெளவ்களின் 

�ரத்ள� தைம்படுத்து�ல்.
●	 வியொபொரத்ள� தைம்படுத்து�ல் 
●	 வொடிகள்கயொளர்களின் திருபதிளய 

அதி்கரித்�ல். 
●	 ஆயவு தெயயும் தெலவு ைற்றும் 

வொடிகள்கயொளர்களின் பு்கொர்களள 
குளைத்�ல். 

●	 �ரைொன இயக்க தெயல்திைளன 
தைம்படுத்து�ல்.

●	 ைனி� வள ஆ�ொரங்களள பொது்கொத்�ல். 
●	 தபொடடி ைனபபொன்ளையில் விளல 

நிரணயித்து இலொபத்ள� அதி்கரித்�ல். 

13.8 த்பண த�ோழில் முனைநவோர்  
ஒரு தபண் முன்தனற்ைம் அள்டயும் 
தபொழுது அந்� குடும்பம், கிரொைம், நொடும் 
முன்தனற்ைம் அள்டயும்

– �வஹரலொல் தநரு.
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●	 ்கல்வி
●	 தவளலவொயபபு உருவொக்கம். 
●	 ெமூ்க அந்�ஸ்து 
●	 நண்பர்கள் ைற்றும் உைவினர்களின் 

தவற்றிக ்கள�்கள் 
●	 குடும்ப ஆககிரமிபபு  
●	 ைற்ைவர்களுககு முன் ைொதிரி 

ஆ. எளி�ோககும் கோரணிகள்
தபண்்களுககு வியொபொரத்ள� ஏற்படுத்திக 
த்கொள்ளும் எளி�ொன ்கொரணி்கள். 
●	 ெமூ்கத்தில் உள்ளவர்களு்டன் 

த�ொ்டரபு்கள் 
●	 குடும்ப ஒத்துளழபபு
●	 திைளையொன ைக்கள்
●	 புதுளையொன சிந்�ளன 
●	 தபொதுைொன நிதி வெதி்கள் 
●	 சுய திருபதி 

தெயது வீடள்டயும் தவளல தெயயும் 
இ்டத்தில் பல வள்கயொன தெயல்்களள 
அவவபதபொது தெயது அளனவருககும் 
திருபதி அளிககின்ைொர்கள். இ�ளன ப்டம் 
13.4  விளககுகிைது.  

தபொருளொ�ொர ்கொரணங்களொல் 
தபண் ஒரு நிறுவனத்ள�த் 
த�ொ்டஙகுகிைொர. தபண்்கள் ஒரு 
நிறுவனத்ள� த�ொ்டஙகுவ�ற்்கொன சில 
்கொரணங்கள் கீதழ த்கொடுக்கபபடடுள்ளன.

அ. ஊகக கோரணிகள்  
தபண்்கள் நிறுவனத்ள� அளைக்க 
ஊககுவிககும் ்கொரணி்கள். 
●	 தபொருளொ�ொரத் த�ளவ
●	 சுய-உணர�ல்
●	 சு�ந்திரம்
●	 அரெொங்க த்கொள்ள்க்கள் ைற்றும் 

திட்டங்கள்

சமூக  
எதிர்்போர்ப்பு 
க்டனமகள்

சவோனல 
நமறதகோள்்பவர்

புதி�ோக 
ந�ோறறுவிககி்ற 

மு�லோளி
த�ோழில் 

முனைநவோர் 

வீடன்ட  
நிர்வகிப்்பவர் 

�ன்னை 
சோர்ந்�வர்கனள 

கவனிப்்பவர்சுகோ�ோரம்

மகள் வோழகனகத 
துனண �ோய் 

த்பண த�ோழில் 
முனைநவோர்

்ப்டம்  13.4 த்பண த�ோழில் முனைவர் ்பஙகு (்போததிரம்)
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ளையத்தின் முன்தனற்ைம் ைற்றும் 
விரிவொக்கத்தின் அடிபபள்டயில் உள்ளது. 
தவளலயொட்கள், ைனி� வளங்கள், 
உள்்கட்டளைபபு, ெட்ட முளை்கள், அதி்க 
தவளல, குடும்பத்தில் ஆ�ரவற்ை நிளல 
தபொன்ைளவ இ�ன் பிரச்ெளன்கள் ஆகும். 

13.8.1.6   சமூக �ன்டகள்  
குறிபபொ்க தபண்்களள ெந்த�்க 
பொரளவயு்டன் பொரககின்ைனர. 
கிரொைபபுைங்களில் அவர்கள் இந்� 
பிரச்ெளனளய எதிர த்கொள்கிைொர்கள். ெொதி 
ைற்றும் ை�ம் த�ொ்டரபொன பிரச்ெளன்கள் 
தபண் த�ொழில் முளனதவொர்களுககு 
பொதிபபு அளிககின்ைன.  

13.8.1.7   அதிக ந்போடடி  
தபரும்பொலொன தபண்்கள் நிரவகிககும் 
த�ொழில் நிறுவனங்கள் தெம்ளையொன 
முளை்களள பின்பற்றுவதில்ளல. எனதவ 
இவர்களுககு தெம்ளையொன முளை்களள 
பின்பற்றும் நிரவொ்கங்களிலிருந்து அதி்க 
தபொடடிளய ெந்திககின்ைனர.

13.8.1.8   �கவல் ்பற்றோககுன்ற  
தபண் த�ொழில் முளனதவொருககு 
கிள்டக்கககூடிய மூலபதபொருட்கள் பற்றிய 
�்கவல்்கள், நிதி வெதி்கள், அரெொங்க 
திட்டங்கள் ைற்றும் பல்தவறு வள்க 
ைொனியங்கள் தபொன்ைளவ பற்றிய அறிவு 
குளைவொ்கவுள்ளது. இது அவர்களின் 
ெந்ள�யின் விரிவொக்கத்ள�க �டுககிைது. 

13.8.1.9   �ன்ைம்பிகனக குன்ற்போடு  
�ன்னம்பிகள்க இல்லொளை ்கொரணைொ்க, 
அவர்கள் ெவொல்்களள ெைொளிக்க 
�யஙகுகிைொர்கள். அவர்களுககு 
பிரச்ெளன்களளத் �ொஙகும் திைன் 
குளைவொ்க உள்ளது. தபண் 
த�ொழிலதிபர்களுககு ைடடுைல்லொைல், 
ஆண்்களும் �ங்கள் வியொபொரத்ள� 
த�ொ்டஙகுவ�ற்கும், இயஙகுவ�ற்கும் 

13.8.1 த்பணகள் த�ோழில் 
முனைநவோர் பிரச்சனைகள்  

த�ொழில் முளனதவொரொ்க ்கடினைொ்க தபொரொடும் 
இந்தியப தபண்்கள் எதிரத்கொள்ளும் பல்தவறு 
பிரச்ெளன்கள் பின்வருைொறு 

13.8.1.1   த்போருளோ�ோர சிககல்  
வஙகி்களி்டமிருந்து ்க்டன் தபறு�ல், 
தவளல மூல�னத்ள� நிரவகித்�ல், ்க்டன் 
வஙகி்களின் பற்ைொககுளை தபொன்ைளவ 
ஆண் ஆதிக்கம் இருககும் பிரச்ெளன்கள் 
ஆகும். 

13.8.1.2   மூலப்த்போருடகளின் ்பற்றோககுன்ற  
அவர்கள் மூலபதபொருட்களின் பற்ைொககுளை 
பிரச்ளனளய எதிரத்கொள்கின்ைனர. 
தபொதுைொன வெதி்கள் இல்லொ�த� இ�ற்கு 
்கொரணைொகும். 

13.8.1.3   க்டன் வசதிகள்  
துளண பொது்கொபபு இல்லொ� ்கொரணத்தினொல், 
தபண்்கள் வஙகியொளர்களி்டமிருந்து 
்க்டன் தபை ைறுக்கபபடுகிைொர்கள். எனதவ, 
மூல�னத்திற்கு தபண்்கள் எடுககும் 
ெவொல்்கள் குளைவொ்கதவ உள்ளது. 

13.8.1.4   சந்ன�ப் த்போருளின் விற்பனை 
பிரச்சனைகள்  
தபண் த�ொழில் முளனதவொர �ங்கள் 
�யொரிபபு்களள விற்பளன தெயவதில் 
சிக்கல்்களள எதிர த்கொள்கின்ைனர. இ�ற்கு 
முககியைொன ்கொரணம் ஆண்்கள் ஆதிக்கம் 
ெந்ள�்களில் தபரும்பொலும் உள்ளது. 
இள்டத்�ர்கர்களள நீககு�ல் என்பது 
்கடினைொனது ைற்றும் தபண் த�ொழில் 
முளனதவொர ெந்ள�யில்  அவர்களது 
�யொரிபபு்களள விளம்பரபடுத்�தவொ 
விற்்கதவொ முடிவதில்ளல. 

13.8.1.5   அதிக உற்பததிககோை தசலவு
அதி்க உற்பத்தி தெலவு, திைளனக 
குளைககிைது. இது தபண்்கள் வணி்க 
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ஆகியவற்ளை வலுபபடுத்தும் வள்கயில் 
வடிவளைக்கபபட்ட ஒரு திட்டைொ்க 
வளரயறுக்கபபடுகிைது. 
 த�ொழில் முளனதவொர வளரச்சித் 
திட்டத்தின் குறிகத்கொள் ப்டம் 13.5 ல் இ்டம் 
தபற்றுள்ளது (ப்டம் 13.5). 

13.9.1 த�ோழில் முனைநவோர் 
வளர்ச்சித திட்டததின் 
ந�னவகள்  

பின்வரும்  ்கொரணங்களுக்கொ்க  த�ொழில் 
முளனதவொர வளரச்சித் திட்டம் 
த�ளவபபடுகிைது. 

வறுனம மறறும் நவனலயின்னமனய 
குன்றத�ல்  
மி்கவும் வளரச்சி குளைந்� நொடு்களில் 
தவளலயின்ளை பிரச்ெளனயொ்க  உள்ளது. 
EDP தவளலயற்தைொருக்கொன சுய 
தவளலவொயபளப உருவொக்க உ�வுகிைது. 
அரெொங்கத்�ொல் த�ொ்டங்கபபட்ட திட்டங்கள் 
தவளல வொயபபின்ளை பிரச்ெளனளய 
நிரவகிபப�ற்கு பயன்படுகின்ைன.

சில சிக்கல்்களள எதிரத்கொள்கிைொர்கள். 
இத்�ள்கய �ள்ட்களளத் �டுக்க, 
தபொருத்�ைொன பயிற்சி தபை 
த�ொழில்முளனதவொர வளரச்சித் 
திட்டங்களில் ்கலந்து த்கொள்ள தவண்டும்.

13.9  த�ோழில் முனைப்பு அபிவிருததி 
திட்டம் (EDP – Entrepreneurship 
Development Programme)   

ஒரு த�ொழில் முளனதவொரின் தவற்றி, 
முன்னறிவு, �்கவல், ்கடின உளழபபு, 
நிளலத்�ன்ளை ைற்றும் திைளையொன 
தைலொண்ளை ஆகியவற்ளைப தபொறுத்�து. 
வியொபொரத்தின் பல்தவறு அம்ெங்களளப 
பற்றிய அறிளவ த�ொழில் முளனதவொர 
வளரச்சித் திட்டத்திலிருந்து தபைலொம். 
அரெொங்கம் ெலுள்க்கள் வழஙகுவ�ன் 
மூலம் த�ொழில் முளனதவொர்களின் 
தவளிபபொடு ைற்றும் வளரச்சியில் 
ெொ�்கைொன பஙகு வகிககிைது. 

த�ொழில் முளனதவொர 
தைம்பட்ட திட்டம், ஒரு �னிநபர �னது 
த�ொழில்முளனதவொரின் தநொக்கத்ள� 
வடிவளைக்கவும் ைற்றும் அறிவு திைன் 

த�ோழில் முனைநவோர் 
அபிவிருததித திட்டததின்  

(EDP) குறிகநகோள்கள் 

சிறிய மறறும் �டுத�ர 
த�ோழிறசோனலகனள 
நமம்்படுததி உரினம 
த்ப்றவும் உ�வுகி்றது  

இனளஞர்களுககோை 
சுய நவனல 

வோய்ப்புகனள 
உருவோககு�ல்

கிரோமப்பு்ற மறறும் பின் 
�ஙகிய ்பகுதிகனள 

த�ோழில் மயமோககு�ல்

த�ோழில் 
முனைநவோரின் 

நிர்வோகத 
தி்றனமனய 
நமம்்படுத�

த�ோழிறதுன்ற 
நவகதன� அதிகரிகக

்ப்டம்  13.5 த�ோழில் முனைநவோர் வளர்ச்சித திட்டததின் குறிகநகோள்
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இளளஞர்களின் திைளை்களளயும், 
ெகதிளயயும் தெரபபதில் உ�வுகின்ைனர.  
இளளஞர்களிள்டதய ெமூ்க ப�ற்ைத்ள� 
எளி�ொககுவ�ன் மூலம் அஙகு சுய 
தவளலவொயபளப உருவொக்கவும் ைற்றும் 
த�ொழில் முயற்சியொளர்களுககு இது 
உ�வுகிைது. 

13.9.2 த�ோழில் முனைநவோர் 
வளர்ச்சித திட்டததின் 
கட்டஙகள்  

த�ொழில் முளனதவொர அபிவிருத்தி 
திட்டத்தில் மூன்று ்கட்டங்கள் உள்ளன. 
அளவ பின்வருைொறு 

முன் ்பயிறசி நினல  
த�ொழில் முளனதவொர வளரச்சி திட்டத்தின் 
(EDP) தவற்றியொனது பயிற்சி நிறுவனத்தில் 
தைற்த்கொள்ளபபடும் பயிற்சி ெொரந்�து. 
ஒரு நிறுவனத்�ொல் தைற்த்கொள்ளபபடும் 
பல்தவறு ந்டவடிகள்க்கள் 
●	 பொ்டத்திட்டத்ள� வடிவளைத்�ல்
●	 ஆசிரியர்களின் த�ரவு 
●	 விளம்பரம் தெரு்கல் (விளம்பர அறிவிபபு)
●	 ெொத்தியைொன த�ொழில்முளனதவொர 

த�ரவு 
்பயிறசி நினல  
இந்� ்கட்டம் பஙத்கற்பொளர்களள 
ஊககுவித்து அவர்களின் த�ளவயொன 
திைன்்களள வளரக்கச் தெயகின்ைது. அளவ 
ெந்ள� ஆயவு்கள், திட்டம் �யொரித்�ல், 
அறிகள்கயின் தெயலொக்கம், தபொருட்கள் 
ைற்றும் தெளவ்களில் ெந்ள�பபடுத்து�ல் 
தபொன்ை பகுதியிலுள்ள நள்டமுளை 
தவளிபபொடு்கள் வழங்கபபடுகின்ைன. இந்� 
பயிற்சி �னி பயிற்சி, குழு பயிற்சி ைற்றும் 
விரிவுளர முளை, எழு�பபட்ட அறிவுறுத்�ல் 
முளை, ஆரபபொட்டம் முளை, ைொநொடு முளை 
ைற்றும் கூட்டங்கள் ஆகிய முளை்களள 
த்கொண்்டது. 

அரெொங்கத்�ொல் தவளல 
வொயபபின்ளைளய குளைக்க 
த�ொ்டங்கபபட்ட திட்டங்கள் பின் வருைொறு : 
●	 த�சிய ஊர்க தவளலவொயபபுத் திட்டம் 

– NREP (National Rural Employment 
Programme)

●	 ஊர்க ஒருளைபபொடடு வளரச்சி திட்டம் 
- IRDP (Integrated Rural Development 
Programme)

குடினச வோழ மககனள நமம்்படுத�  
த�ொழில் முளனதவொர வளரச்சித் 
திட்டங்கள், ெலுள்க்கள், ைொனியங்கள் 
தைலும் உள் ்கட்டளைபபு வெதி்களள 
வழஙகி குடிளெ வொழ் ைக்களளயும் த�ொழில் 
முளனதவொர்களொ்க ைொற்ை உ�வுகிைது. 
இது தைலும் வளரச்சியள்டயும் பகுதி்களில் 
தநரிெளல ்கடடுபபடுத்� உ�வுகிைது. 
சீரோை வட்டோர வளர்ச்சி  
தவற்றி்கரைொன த�ொழில் முளனதவொர 
(வளரச்சி) திட்டங்கள், தபொருளொ�ொர 
ெகதியின் தெறிளவ குளைத்து த�ொழில் 
ையைொக்களல அதி்கரிககிைது. இது ெைச்சீரற்ை 
பிரொந்திய வளரச்சிக்கொன சிறிய அளவிலொன 
த�ொழிற்ெொளல்களள  ஊககுவிபபள� 
தநொக்கைொ்கக த்கொண்டுள்ளது. 
உள்�ோடடில் கின்டககககூடிய வளஙகனளப் 
்பயன்்படுதது�ல்  : 
த�ொழில் முளனதவொர வளரச்சி 
திட்டைொனது உள்நொடடில் கிள்டக்கககூடிய 
வளங்களளக ்கடடுபபடுத்துவ�ற்கும் 
பயன்படுத்துவ�ற்கும் இது உ�வுகின்ைது.

த�ொழில் முளனதவொர வளரச்சி 
திட்டத்தில் உற்பத்தி தெயல்முளை, 
அதி்கபபடியொன குபளப்கள் ைற்றும் 
்கழிவு்களள குளைககிைது.

சமூக ்ப�ற்றதன� எளி�ோககு�ல்   
த�ொழில் முளனதவொர அபிவிருத்தி 
திட்டங்கள் தவளலவொயபபற்ை 
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●	 த�சிய விவெொய ைற்றும் கிரொை வளரச்சி 
வஙகி  (NABARD)

●	 த�சிய சிறு த�ொழில் விரிவொக்க பயிற்சி 
நிறுவனம் (NISIET)

●	 அறிவியல் ைற்றும் த�ொழில்நுடப 
த�ொழில் முளனபபு பூங்கொ  (STEP)

மோநில அளவிலோை நிறுவைஙகள்
●	 சிறிய த�ொழிற்துளை தெளவ நிறுவனம் 

(SISI)
●	 ைொவட்ட த�ொழிற்துளை ளையம் (DIC)
●	 ைொநில நிதி நிறுவனம்  (SFC)
●	 ைொநில சிறு த�ொழில் நிறுவனம் (SSIC)
●	 ைொநில த�ொழில் தைம்பொடடு ்கழ்கம் 

(SIPC)

13.10 ்போ்டச் சுருககம்  
ஒரு த�ொழில் முளனவர என்பவர 
நிறுவனத்ள� திட்டமிடடு ந்டத்தி முடிவு 
எடுபபவர. இ்டர்களள ்களளபவர. 
த�சிய தபொருளொ�ொர வளரச்சிககு 
முககிய பஙகு வகிபபவர. தவவதவறு 
தபொருளொ�ொர சூழ்நிளலகத்கற்ைவொறு 
த�ொழில் முளன�ல் அளைகிைது. 
அரெொங்கம் ஆண், தபண் த�ொழில் 
முளனதவொர்களுககு பல ெலுள்க்கள் 
வழஙகியுள்ளன. பல நிதி நிறுவனங்கள் 
த�ொழில் முளனதவொர்களுககு நிதி 
வழஙகி ஊககுவிககின்ைது. ெட்ட 
திட்டங்களள நன்ைொ்க அறிந்து 
த்கொள்வ�ொல் நிரவொ்கம் நல்ல முளையில் 
ந்டத்� முடியும். சுய தவளல வொயபபு 
தபண்்களுககு சுயைதிபபு அளிககிைது. 
தபண் நிபுணர்கள் வீடடு நிரவொ்கத்ள�யும், 
நிறுவனத்ள� நிரவகிபபள�யும் ெைைொ்க 
ந்டத்தி வருகின்ைனர. த�ொழில் முளனபபு 
அபிவிருத்தி திட்டங்கள் ைற்றும் பயிற்சி 
திட்டங்கள் த�ொழில் முளனதவொளர 
த�ரந்த�டுத்து பயிற்சி அளித்து தவற்றி 
்கொண வழிவகுககிைது. 

இடுகனக ்பயிறசி அல்லது பின்த�ோ்டர் நினல  
இந்� ்கட்டைொனது ெொத்தியைொன த�ொழில் 
முயற்சியொளர்களிள்டதய ெரியொன 
வள்க திைன் ைற்றும் ஆரவத்ள� 
வளரககும் தநொக்கம் த்கொண்்டது. 
அ�னொல் அவர்கள் �ங்களின் தெொந்� 
த�ொழில் நிறுவனங்களள அளைக்கலொம். 
இ�ன் மூலம், பலவீனம் ைற்றும் 
பிரச்ெளன்களள ெரி தெயயலொம். த�ொழில் 
நுடபங்கள் த�ொழில் முளனதவொர்களுககு 
அவர்களுகத்கற்ைவொறு த�ொழில்்களள 
த�ரவு தெயய இது உ�வுகிைது.  

13.9.3 த�ோழிறதுன்ற வளர்ப்்பதில் 
அரசோஙகததின் ்பஙகு  

பல்தவறு நிறுவனங்கள் மூலம் த�ொழில் 
முளனதவொர தவளலத்திட்டத்ள�  
தைம்படுத்துவதில் அரசு பல முயற்சி்களள 
எடுத்து வருகிைது. இந்� திட்டங்கள் கீழ் வருைொறு 
ந�சிய மட்டததில் உள்ள நிறுவைஙகள்  : 
●	 த�சிய த�ொழில் முளனதவொர ைற்றும் 

சிறு வணி்க தைம்பொடடு நிறுவனம் 
(NIESBUD)

●	 இந்திய த�ொழில் முளனதவொர 
தைம்பொடடு ளையம் (EDI)

●	 த�ொழில் நுடப ஆதலொெளன நிறுவனம் 
(TCO)

●	 இந்திய மு�லீடடு ளையம் (IIC)
●	 சிறு த�ொழிற்துளை வளரச்சி ்கழ்கம் 

(SIDC)
●	 இந்திய த�ொழில் வளரச்சி வஙகி (IDBI)
●	 இந்திய த�ொழில் மு�லீடடுக ்கழ்கம் (IFCI)
●	 இந்திய த�ொழில் நிதி ைற்றும் மு�லீடடு 

்கழ்கம் (ICICI) 
●	 த�சிய சிறு த�ொழில் வளரச்சி நிறுவனம் 

(NSSIDC)
●	 இந்திய சிறு த�ொழில் தைம்பொடடு வஙகி 

(SIDBI)
●	 ்கொதி ைற்றும் கிரொை த�ொழில் ளையம் 

(KVIC)
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நினைவில் தகோள்க

●	 ஒரு த�ொழில்முளனவர தவளல வழஙகுபவர ைற்றும் தவளல த�டுபவர அல்லர. 
●	 சுய த�ொழில் தெயயும் தபண்்கள் சுயைரியொள�, நம்பிகள்க ைற்றும் ைகிழ்ச்சிளய 

அள்டகின்ைனர. 
●	 SWOT பகுபபொயவு மூலம் தெ்கரிக்கபபட்ட �்கவலின் அடிபபள்டயில் நிறுவனம் 

எதிர்கொலத்ள� அள்டய விரும்பும் இலககு்களள முடிவு தெயயலொம். 
●	 த�ொழில்முளனதவொர த�ொழில்துளை ையைொக்கல் ைற்றும் தபொருளொ�ொர வளரச்சியில் 

முன்தனொடியொ்க தெயல்படுகின்ைனர. 
●	 இளம் ைற்றும் திைளையொன த�ொழில் முளனதவொர பற்றிய அறிளவ தைம்படுத்�வும் 

பயிற்சி திட்டங்கள் ஏற்பொடு தெயயபபடடுள்ளன. 

ஆசிரியரின் தசயல்்போடு  
●	 தபண்்கள் த�ொழில் முளனதவொர்கள் ஆவதினொல் வரும் நன்ளை்களளப பற்றி 

ைொணவர்களள ஈடுபடுத்தி ஒரு நொ்ட்கத்ள� நி்கழ்த்�லொம்.
●	 தவற்றி்கரைொன த�ொழில் முளனதவொர எதிரத்கொள்ளும் தபொரொட்டங்களளப பற்றிய 

வீடிதயொக்களள ்கொண்பிக்கலொம். 
●	 ஒரு த�ொழிலதிபரின் �னித்திைளனப பற்றி ைொணவர்களள ்கல்வி ்கற்்க ளவக்க முடியும். 

மோணவர்களின் தசயல்்போடு  
●	 தவற்றி்கரைொன த�ொழில் முளனதவொர்களின் வழககு ஆயவு்களள படித்து தெ்கரித்து 

ஒபபள்டபளப �யொர தெய�ல்.
●	 த�ொழில் வளரச்சியில் உ�வுகின்ை நிறுவனத்ள� பற்றிய �்கவல்்களள தெ்கரிக்கவும். 

இனணய �ள முகவரி

https://www.youtube.com/watch?v=Xcspo48601Y த�ொழில்முளனதவொர என்ைொல் என்ன?

https://www.youtube.com/watch?vnolbPII-iTI த�ொழில் முளனதவொர அறிமு்கம்.

  

Entrepreneur த�ொழில் 
முளனதவொர 

Self-employed person.
சுய த�ொழில் தெயயும் நபர 

Entrepreneurship 
த�ொழில் முளனபபு 
வளரச்சி 

The process of setting up own business. 
தெொந்� வியொபொரத்ள� அளைபப�ற்்கொன தெயல்முளை 
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Project formulation 
திட்டம் உருவொக்கம் 

It is the systematic development of a project idea for the eventual 
objective of arriving at an investment decision.
அது ஒரு மு�லீடடு முடிவுககு வருவ�ற்்கொன இறுதி தநொக்கங்களுக்கொன 
திட்ட தயொெளன முளையொன வளரச்சி ஆகும். 

Motivating ஊககுவித்�ல் Influence, initiate and make the person think and act accordingly.
ஒருவர நிளனபபள� அ�ன்படி தெயல்ப்ட ஊககுவித்�ல் . 

Management 
தைலொண்ளை 

On entrepreneur stands for not only working of the venture but also 
managing of the day-to-day problems.
த�ொழில் முளனதவொர என்பது துணி்கர தவளலககு ைடடுைல்லொைல், 
ஒவதவொரு நொளும் வரும் பிரச்ெளன்களள ள்கயொளுவதும் ஆகும். 

Innovation ்கண்டுபிடிபபு Doing new things or doing of things that are already being done in a new 
way.
புதிய விஷயங்களளச் தெயவது அல்லது ஏற்்கனதவ இருககும் த�ொழில் 
நுடபத்ள� புதிய வழியில் தெயல்படுத்து�ல்.

Entrepreneurship 
Development 
Programme (EDP)  
த�ொழில் முளனபபு 
அபிவிருத்தி திட்டம் 
(EDP)

Means inculcating entrepreneurial skills required for setting up and 
operating business enterprises.
வணி்க நிறுவனங்களள அளைபப�ற்கும் தெயல்படுத்துவ�ற்கும் 
த�ளவயொன த�ொழில் முளனதவொர திைன்்களள ள்கயொளுவ�ொகும்.

Product           �யொரிபபு A set of tangible, intangible and associated attributes capable of being 
exchanged for a value with ability to satisfy consumer and business 
needs. 
நு்கரதவொர ைற்றும் வணி்கத் த�ளவ்களள திருபதி தெயயககூடிய 
திைனுக்கொன ஒரு பரிைொணத்திற்கு பரிவரத்�ளன தெயயககூடிய, 
உறுதியொன, ைற்றும் த�ொ்டரபுள்டய பண்புககூறு்களின் த�ொகுபபு.

Accounting        
்கணககியல் 

It is an art of recording, classifying and summarizing in a significant 
manner. 
இந்� ்களலயொனது குறிபபி்டத்�க்க வி�த்தில் பதிவு தெய�ல், 
வள்கபபடுத்து�ல் ைற்றும் சுருக்கைொககு�ல் ஆகும்.

Capital               
மூல�னம் 

The amount invested by the proprietor or own of a business.
ஒரு வணி்க உரிளையொளர அல்லது உரிளையொளரொல் மு�லீடு 
தெயயபபடும் த�ொள்க. 

Assets          
தெொத்துக்கள் 

Anything that has economic value, a property belonging to the business 
including the amounts due to the business form other.
தபொருளொ�ொர ைதிபளபக த்கொண்்ட ஏத�னும் ஒன்று, வியொபொரத்திற்குச் 
தெொந்�ைொன ஒரு தெொத்து, வியொபொர வடிவில் உள்ள ைற்ைளவயும் 
அ்டஙகும்.  
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3. திட்டம் என்ைொல் என்ன ?  
4. �ரைொன ்கடடுபபொடு வளரயறுக்க.
5. ்கணககியல்  என்ைொல் என்ன ?
6. தபண் த�ொழில் முளனதவொர யொர ?
7. த�ொழில் முளனபபு அபிவிருத்தி 

திட்டத்ள� வளரயறுத்�ல் 
8. SWOT பகுபபொயவு என்ைொல் என்ன?

்பகுதி – இ 
III.    ஒரு ்பததியளவில் 

வின்டயளிககவும்  
1. ஒரு த�ொழில் முளனதவொருககு 

த�ளவபபடும் குணங்கள் என்ன ?
2. தபண் த�ொழில் முளனதவொர்களள 

ஊககுவிககும் ்கொரணங்கள் யொளவ? 
3. ்கணககியல் ைற்றும் ்கணககு ஏடு 

பரொைரிபபு பற்றி சிறு குறிபபு வளர்க. 
4. �ரைொன ்கடடுபபொடடின் நன்ளை்களள 

எழுது்க. 
5. திட்ட தைலொண்ளைளய  விவரி.
6. தபண் த�ொழில் முளனதவொர 

நிறுவன அளைபளப பொதிககும் ஊக்க 
்கொரணி்களளப பற்றி சுருக்கைொ்க விவரி.  

்பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு ்பகக அளவில் 

வின்டயளிககவும்
1. பல்தவறு வள்கயொன த�ொழில் 

முளனதவொர படடியளலப படடியலிடடு 
விளக்கவும். 

2. திட்ட உருவொக்கம் பற்றி விவரிக்க.
3. சிறிய அளவிலொன த�ொழில் துவங்க 

ெம்பந்�பபட்ட  படி்களள  விரிவொ்க 
எழுது்க.

4. த�ொழில் முளனதவொர அபிவிருத்தி 
திட்டங்களின் த�ளவளய விளககு. 

விைோககள்
்பகுதி – அ 
 I.   சரியோை வின்டனயத 

ந�ர்ந்த�டுதது எழுதுக
1. ஒரு நொடடின் 

தபொருளொ�ொரத்ள� ஊககுவிபபவர 
 அ) த�ொழில் முளனதவொர 
 ஆ)  விற்பளனயொளர  
 இ)  தைலொளர  
 ஈ)  மு்கவர  
2. இந்� வள்க த�ொழில் முளனதவொர 

பயந்து ைற்றும் எச்ெரிகள்கயொ்க இருபபர. 
 அ)  ைந்�ைொன   ஆ)  புதுளையொன 
 இ)  பின்பற்று�ல்   ஈ)  எச்ெரிகள்கயொன    
3. இது ஒரு நிறுவனத்தின் ஆ�ொரங்களள 

பயனுள்ள வழியில் பயன்படுத்துவள� 
தநொக்கைொ்கக த்கொண்டிருககும் நிரவொ்க 
�த்துவமும் நிறுவன நள்டமுளை்களும் 
ஆகும். 

 அ)  தைொத்� �ரக்கடடுபபொடு 
 ஆ)  �ரைொன உத்திரவொ�ம்  
 இ)  புள்ளி விவர �ரக ்கடடுபபொடு
 ஈ)  ்கடடுபபொடு வளரபப்டங்கள்  
4. இந்� வள்க த�ொழில் முளனதவொர 

மூலம் பல ந்டவடிகள்க்களள 
தைற்த்கொள்ளபபடுகிைது ?

 அ)  தபண்  ஆ)  ஆண் 
 இ)  கிரொைபபுை   ஈ)   ந்கரபபுை   
5. பயிற்சியின் இந்� ்கட்டத்தில் 

பொ்டத்திட்டத்ள� வடிவளைபபொர.
 அ)  பயிற்சி ்கட்டம் 
 ஆ)  முன் பயிற்சி ்கட்டம் 
 இ)  பின் பயிற்சி ்கட்டம் 
 ஈ)   ைனநிளல ்கட்டம்   

்பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் வின்டயளிககவும்  

1. த�ொழில் முளனதவொர வளரயறுக்க.
2. த�ொழில்முளனதவொர ைற்றும் 

த�ொழில்முளனபபு வளரச்சி 
ஆகியவற்ளை தவறுபடுத்து. 

்பகுதி ‘அ’ விறகோை வின்டகள்  
1.  (அ) 2.  (ஈ) 3.  (அ) 4.  (அ) 5.  (ஆ)
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
●	 விளம்பரத்தின் முக்கிய 

தன்்மை்ய அறிந்து க�ொள்ளுதல். 
●	 ்பல்்வேறு வே்�யொன 

விளம்பரங�்ளப் ்பற்றி கதரிந்து 
க�ொள்ளுதல். 

14.1 அறிமுகம் 
க ்ப ொ ரு ட � ் ள 
ச ந் ் த ப் ்ப டு த் து வே தி ல் 
விளம்பரங�ள் முக்கிய 
்பஙகு வேகிக்கின்்றன. 
இது க்பொருட�்ள 

உ ற் ்ப த் தி ய ொ ள ர � ளி ட மி ரு ந் து 
நு�ர்வேொருக்கு க�ொண்டு கசல்்லக்கூடிய 
மி�வும சக்தி வேொயந்த மைற்றும ்பல்்நொக்கு 
�ருவியொ� கசயல்்படுகின்்றது. சிறிய 
க்பொருளொ� இருப்பினும அதனு்டய 
விற்்ப்ன உயரநி்்ல்ய அதி�ரிக்� 
விளம்பரங�ள் ்த்வேப்்படுகின்்றன.

அடவே்டஸமைண்ட (Advertisement) 
என்னும வேொரத்்த அடவேடட்ர என்னும 
இ்லத்தீன் வேொரத்்தயிலிருந்து மைருவி 
வேந்ததொகும. இதன் க்பொருள் ஒருவேரு்டய 
�வேனத்்த ஈரப்்ப்தக் குறிக்கும. 

விளம்பரப்்படுத்துதல் என்்பது 
வியொ்பொரத் த�வேல் கதொடரபு�்ள 
உள்ளடக்கியது. இது கவேளிப்்ப்டயொ� 
விளம்பரதொரர�ளொல் தனிப்்படட்வே 
அல்்லொத த�வேல்�்ள ஒரு க்பொரு்ள 
விற்்ப்ன கசயவேதற்�ொ�வும அதன் 
வியொ்பொரத்்த ஊக்�ப்்படுத்துவேதற்�ொ�வும 
க�ொண்ட கசயதி�ள், மைற்றும ்ச்வே�்ள 
ஒலி, ஒளி வேடிவில் மைக்�ளிடம ் சரப்்பதொகும. 
இது ஒரு க்பொருள் மைக்�ளி்ட்ய 
பிர்ப்லமை்டவேதற்கும, விற்்ப்ன்ய 
தூண்டுவேதற்கும ்பயன்்படுகி்றது. 
எளி்மையொன மைற்றும மி�வும ்பயனுள்ள 
தி்ற்மையொன த�வேல் கதொடரபு நுட்பமைொகும. 
விளம்பரங�்ள கதரிவு கசயவேதன் மூ்லம 
வியொ்பொரி�ள் தங�ள் க்பொருட�்ள 
மி�ச் சிறிய �ொ்ல அளவில் நு�ர்வேொரிடம 
க�ொண்டு ்சரக்கின்்றனர. வியொ்பொரத் 
த�வேல்�ளொனது ்பொரம்பரியம மைற்றும 
நவீன வே்�யி்லொன ஊட�ங�ள் 
வேொயி்லொ� விளம்பரப் ்படுத்தப்்படுகின்்றது. 

விளம்பரங�ள் என்்பது ஒரு 
க்பொருளினு்டய முக்கியத்துவேம 
மைற்றும அமசங�்ள ்பரப்புவேதற்குரிய 
க்பொருத்தமைொன �ருவியொகும. இது 
க்பொருட�ளு்டய உண்்மைத் 
த�வேல்�ளுடன் சற்று மி்�ப்்படுத்தப்்படட 
வியொ்பொர ரீதியொன உணரவு�்ள 
உள்ளடக்கியது. 

Finishing
CHAPTER

1விளம்்பரம்
்பொடம
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்ச்வே இவேற்்்ற ஒப்பிடடுப் ்பொரக்கும 
்நரத்்த கு்்றத்து க்பொருட�ளின் 
க�ொள்முதல் அள்வே அதி�ரிக்கின்்றது.

விளம்பரங�ள் ்பொரம்பரியம மைற்றும நவீன 
வே்�யி்லொன ஊட�ங�ளின் வேழியொ� 
மைக்�்ளச் கசன்்ற்டகின்்றது.
●	 நீண்ட கோலத்திறகு நிலலத்திருகக

ஒரு நல்்ல விளம்பரமைொனது, ஒரு 
க்பொரு்ள சந்்தயில் அதனு்டய 
்்பொடடியொளர�ளிடமிருந்து தக்� 
்வேப்்பதற்குரிய ஒரு நீண்ட �ொ்ல 
ஆதொயமைொ� விளஙகுகி்றது. ்ப்ல 
நிறுவேனங�ள் தங�ளு்டய 
விளம்பரங�்ள (ஐந்து) 5 
ஆண்டு�ளுக்கு ்மை்லொ� 
விளம்பரப்்படுத்துவேதன் மூ்லம 
அவேர�ளு்டய விற்்ப்ன சரொசரியொ� 
நூறு சதவீதத்திற்கு அதி�ரித்திருக்கி்றது 
என்று ஆரொயச்சியின் முடிவு�ள் 
கூறுகின்்றன. 

●	 வியோ்போர ந்போககுவரத்லதை அதிகரிகக  
விற்்ப்னய�த்தில் ஒரு நி்்லயொன 
்்பொக்குவேரத்்த �்டபிடிப்்ப்த 
விற்்ப்ன்ய அதி�ரிப்்பதற்கும 
மைற்றும க்பொருட�்ள மைக்�ளிடம 
க�ொண்டு ்சரப்்பதற்�ொன முதல் ்படி. 

●	 �லல ந�ர்மல்றயோன கருத்துககலள 
உருவோககுதைல  
ஒரு க்பொரு்ளப் ்பற்றிய தவே்றொன 
விமைரசனங�ள் மைற்றும வீண்புரளி�்ள 
சரி கசயவேதற்கு ்ப்ல நு�ர்வேொர�்ள 
தக்� ்வேப்்பதொகும. 

14.3  �லல விளம்்பரத்தின் ்பணபுகள்  
1. ததைோ்டரபு தகோள்ளும் தி்றன்  

எந்தகவேொரு க்பொருளுக்கும சந்்தயில் 
அதி�ப்்படியொன ்்பொடடியொளர�ள் 
இருப்்பதினொல் மி�வும �வேரச்சி�ரமைொன 
விளம்பர்மை வேொடிக்்�யொளரிடம பிர்ப்லம 
அ்டகி்றது. 

வலரயல்ற
விளம்பரப்்படுத்துதல் என்்பது 
த னி ப் ்ப ட ட ் வே ய ல் ்ல ொ த 
விளம்பரத் த�வேல்�்ள ஒரு 
விற்்ப்னயொளரிடமிருந்து மைக்�ளுக்கு 
ஊட�ங�ள் வேொயி்லொ� ்ப்ல தரப்்படட 
்பொர்வேயொளர�்ள தூண்டுகி்ற 
மைற்றும �வேரந்திழுக்கி்ற த�வேல் ஆகும. 

“விளம்பரங�ள் என்்பது 
தனிப்்படட்வேயல்்லொத க்பொருள்�ள், ச்் வே�ள் 
மைற்றும �ருத்துக்�்ள ஒரு குழுவிடம க�ொண்டு 
்சரப்்பதற்�ொன வியொ்பொர ்நொக்கி்லொன 
த�வேல்�ள் ஆகும. இந்த த�வேல்�ள் எழுத்து 
மைற்றும �்்ல வேடிவி்லொன பு்�ப்்படங�ள், 
வே்ர்படங�்ள உள்ளடக்கியதொகும” என்று 
அகமைரிக்� சந்்தப்்படுத்துதல் சங�த்தொல் 
வே்ரயறுக்�ப்்படடுள்ளது. 

14.2 விளம்்பரஙகளின் நதைலவகள் 
●	 புதிய வோடிகலகயோளரகலள 

தென்்றல்டவதைறகு  
ஒரு க்பொருளின் சந்்த நி்லவேரமைொனது 
நி்்லயொன மைொற்்றங�்ள 
உள்ளடக்கியதொகும. சமுதொயத்தில் 
உருவேொகும ஒவகவேொரு புதிய 
குடும்பங�ளிலிருந்தும புதிய 
வேொடிக்்�யொளர�்ள �வேரக் கூடிய 
சொத்தியங�்ள க�ொண்டதொ� இருக்� 
்வேண்டும.
வேொடிக்்�யொளரின் வேொழக்்� மு்்ற, 
க்பொருட�ள் வேொஙகும ்பழக்� வேழக்�ம 
கதொடரந்து மைொறிக் க�ொண்்டயிருப்்பது 
ஒவகவேொரு வியொ்பொரத்திலும புதிய 
வேொடிக்்�யொளர�ள் உருவேொவே- 
தற்�ொன வேொயப்்பொ� உள்ளது. 

●	 விற்பலனயோளரகளின் தகோள்முதைல 
சுழறசியில ஏற்படும் தைோககம்  
விளம்பரங�ள் நு�ர்வேொ்ர 
்நரடியொ� கசன்்ற்டவேதன் மூ்லம 
க்பொருட�ளின் தரம, வி்்ல மைற்றும 
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விளம்பரத்தின் (வே்��ள்) பிரிவு�ள் 
கீழக்�ண்டவேொறு :-
14.4.1 நிறுவன விளம்்பரஙகள்  
இவவே்�யொன விளம்பரங�ள் க்பொருட�ளின் 
்பற்்றொக்கு்்ற ஏற்்படும சமையத்தில் அந்த 
நிறுவேனத்தினு்டய க்பய்ரயும, அ்த 
தயொரிக்�ப்்படும க்பொருட�ளின் க்பய்ரயும 
நு�ர்வேொரின் மைத்தியில் தக்� ்வேத்துக் 
க�ொள்ளும க்பொருடடு கசயயப்்படுவேதொகும. 
இ்த ஒரு நிறுவேனத்தினு்டய �ருத்துக்�ள், 
க�ொள்்��ள் மைற்றும சொத்தியமைொன 
இ்லக்கு�ள் முதலியவேற்்்ற ஊக்குவிக்கி்றது. 
இ்த நிரவேொ�த்தின் மீது மைக்�ளி்ட்ய ஒரு 
நல்க்லண்ணத்்த உருவேொக்குகி்றது. (எ.�ொ.) 
சியொரொமஸின் ஆ்ட�ள் மைற்றும சட்ட�ள், 
விளம்பரங�ள். 

14.4.2 தையோரிப்பு விளம்்பரஙகள்  
இவவே்�யொன விளம்பரங�ள் ஒரு 
குறிப்பிடட க்பொருளினு்டய வேணி�ம 
மைற்றும அதனு்டய ்த்வேயின் நன் 
மைதிப்்்ப ஊக்குவிக்கி்றது. இ்வே ஒரு புதிய 
க்பொரு்ள அறிமு�ப்்படுத்தவும மைற்றும அதன் 
்த்வே்ய சந்்தயில் அதி�ரிக்�வும 
உதவுகி்றது. இவவே்�யொன தயொரிப்பு 
விளம்பரங�ள் தனியொர மையமைொ�்வேொ 
அல்்லது அரசு நிறுவேனங�ள் சொரந்ததொ�்வேொ 
இருக்�்லொம. (எ.�ொ.) ஆரம்பத்தில் தனியொர 
ஜவுளிக் �்ட விளம்பரத்தில் அதனு்டய 
நிறுவேனர கதொ்்ல�ொடசி விளம்பரத்தில் 
வேர்லொம. �்ட பிர்ப்லமைொன பின்னொல் அவேர 
கதொ்்ல�ொடசி பிர்ப்லங�ளுடன் ்சரந்து 
விளம்பரங�ளில் ்தொன்றி வேர்லொம (உ.ம.) 
சரவேணொ ஜவுளிக் �்ட. 

14.4.3 முன்நனோடி விளம்்பரஙகள்  
இ்வே ஒரு தயொரிப்பின் சந்்த 
அறிமு�த்தின் ்்பொது முக்கியமைொ� 
்பயன்்படுத்தப்்படுகி்றது. ஒரு குறிப்பிடட 

2. சி்றநதை திட்டமி்டல  
ஒரு நல்்ல விளம்பரமைொனது சீரிய 
திடடமிடலுடன் கூடியதொ� இருக்� 
்வேண்டும. இது அத்னச் சொரந்த 
்பொர்வேயொளர�்ள சரியொன வே்�யில் 
கசன்்ற்டவேதற்�ொன மு்்றயில் 
இருக்� ்வேண்டும. ஒரு விளம்பரத்தின் 
கவேற்றியொனது அதன் குறிக்்�ொ்ள 
எவவேளவு சி்றப்்பொ� அ்டந்திருக்கி்றது 
என்்பதன் மூ்லமைொ� �ணிக்கின்்றனர. 

3. சி்றநதை ்பல்டப்்போற்றல  
சி்றந்த ்ப்டப்்பொற்்ற்லொனது விளம்பரப் 
்படுத்தலின் ஓர ஒருஙகி்ணந்த ்பகுதியொகும. 
ஒரு முழு்மையொன விளம்பரமைொனது ஒரு 
குழுவின் �ற்்ப்னத் தி்ற்ன அடிப்்ப்டயொ�க் 
க�ொண்டு உருவேொக்�ப்்படுகி்றது. இதனு்டய 
்மையக்�ருத்தொனது மைக்�ளு்டய மைனதில் 
நீங�ொ வேண்ணம இடம பிடித்திருக்� 
்வேண்டும. ்ப்டப்்பொற்்றல் மிக்� 
சிந்த்னயொளர�ள் விளம்பரத்து்்ற்ய 
ஆள்்பவேரொ�வும அதனு்டய ் த்வே்ய தக்� 
்வேத்துக் க�ொள்்பவேரொ�வும இருக்கின்்றனர.

4. ததைளிவோன தெயல்படுத்துதைல  
ஒரு நல்்ல திடடத்்த வேகுத்து அ்த 
பின்்பற்றும மு்்ற்ய விளம்பரத்தின் 
முக்கியமைொன ்பகுதியொகும. ஒரு நல்்ல 
விளம்பரத்தின் ்�வி்னத் தன்்மை்ய 
அதன் கசயல்்பொடடின் மூ்லம அறிந்து 
க�ொள்ள்லொம. இது விவேரங�ள் மைற்றும 
நுட்பமைொன தன்்மை்யக் �ொடடுகி்றது.

14.4 விளம்்பரத்தின் பிரிவுகள்  
விளம்பரங�்ள அதன் கசயல்்பொடடு 
அமசங�ள், வேணி�மு்்ற மைற்றும 
க்பொருட�ளின் வேணி� சுழற்சி 
மு்்ற முதலியவேற்்்றக் க�ொண்டு 
வே்�ப்்படுத்தப்்படடுள்ளது. 
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பிரொண்டின் க்பயர மைக்�ளின் நி்னவில் 
இருக்கும. 

14.4.6 நெலவ ்மறறும் வணிக 
ந�ோகக்மற்ற விளம்்பரஙகள்  

இவவே்�யொன விளம்பரங�ள் 
சமுதொய சமூ� மைற்றும ்தச ந்ல்ன 
�ருத்தில் க�ொண்டு உருவேொக்�ப்்படுவேது 
இவவிளம்பரங�ளின் பின்்னொடடமைொனது 
(Feedback) விளம்பரதொரர 
நிறுவேனங�ளின் நல்க்லண்ண 
அடிப்்ப்டயில் தயொரிக்�ப்்படுவேது. 
(எ.�ொ.) சுவேொடச் ்பொரத் பிரச்சொரங�ள் 
தூய்மை்யப் ்பற்றி மைக்�ளி்ட்ய 
விழிப்புணர்வே உண்டொக்கும க்பொருடடு 
விளம்பரப்்படுத்தப்்படுகின்்றன. 

14.4.7 வரத்தைக ்மறறும் வணிக 
விளம்்பரஙகள்  

இவவே்� விளம்பரங�ள் கமைொத்தம 
மைற்றும சில்்ல்்ற வியொ்பொரி�ளுக்கு 
வேணி� ்நொக்கில் தயொரிக்�ப்்படும 
விளம்பரங�ளொகும. கமைொத்த வி்்ல 
வேணி� விளம்பரங�ளில் அதனு்டய 
சில்்ல்்ற வியொ்பொரங�ள் மைற்றும 
சப்்ளயர�ளி்ட்ய க்பொருட�்ள 
ஊக்குவிக்கும ் நொக்�த்தில் விளம்பரங�ள் 
கசயயப்்படுகி்றது. இ்த சில்்ல்்ற வேணி�ப் 
பிரிவின் கீழ வேரும ்்பொது ஒரு குறிப்பிடட 
நிறுவேனத்்த அடிக்்�ொடிடடு �ொடடுகி்றது. 
(எ.�ொ.) �ொதி மைற்றும ்�ொஆப்கடக்ஸ 
நிறுவேன ஒலி / ஒளி ஊட� விளம்பரங�ள்.

14.4.8 பிரோநதிய விளம்்பரஙகள்  
இவவே்�யொன விளம்பரங�ள் ஒரு 
குறிப்பிடட புவியியல் ்பகுதி சொரந்து 
தயொரிக்�ப்்படுவேதொகும. ஒரு குறிப்பிடட 
புவியியல் ்பகுதியில் கசயயப்்படும 
வியொ்பொரமைொனது அந்த ்பகுதியில் மைடடு்மை 
விளம்பரப்்படுத்தப்்படுகி்றது. 

பிரொண்்டப் ்பற்றி மைடடும அல்்லொமைல் ஒரு 
தயொரிப்பு வே்�யின் முதன்்மைத் ்த்வே 
மைற்றும அ்தச் சொரந்த த�வேல்�்ள 
்பரப்புகின்்றனர. (எ.�ொ.) க்லக்கின் 
விற்்ப்ன அதி�மைொ� இருந்த ்்பொது 
கஜக்கின்�ளின் ஆரம்ப �ொ்ல விளம்பரங�ள் 
அறிமு�ப்்படுத்தப்்படடது. 

14.4.4 ந்போடடி விளம்்பரஙகள்  
தயொரிப்பு�ள் சந்்தயில் முதிரவு 
நி்்ல்ய அ்டயும ்்பொது 
்பயன்்படுத்தப்்படுகின்்றன. இ்வே 
்தரந்கதடுக்�ப்்படட எதிர்பொரப்பு�்ள 
உருவேொக்கும வேண்ணம அ்மையும. 
க்பொதுவேொன தயொரிப்பு வே்��்ளப் ்பற்றி 
அல்்லொமைல் ஒரு குறிப்பிடட பிரொண்டின் 
மீது �வேனம கசலுத்தப்்படுகின்்றது. 
இ்வே ஒரு குறிப்பிடட க்பொருளினு்டய 
சி்றப்்பமசங�ள் மைற்றும நன்்மை�்ள பி்ற 
தயொரிப்பு�்ளொடு ஒப்பிடடுக் �ொடடுகின்்றது. 
(எ.�ொ.) சி்ல ஜவுளி நிறுவேனங�ள் கு்்றந்த 
வி்்ல மைற்றும நி்்றந்த வேொடிக்்�யொளர 
்ச்வே்ய பி்ற ் ்பொடடி நிறுவேனங�ளுடன் 
ஒப்பிடடு விளம்பரப்்படுத்துவேதொகும. 

14.4.5 தைகக லவககும் (ரிடத்டன்டிங) 
விளம்்பரஙகள்  

ஒரு தயொரிப்பு சந்்தயில் உச்ச நி்்ல்ய 
அ்டயும ்்பொது அந்த நிறுவேனங�ளொல் 
கசயயப்்படுவேது. இவவே்�யொன 
விளம்பரங�ள் நு�ர்வேொரி்ட்ய தங�ள் 
பிரொண்டின் நற்க்பய்ர தக்� ்வேத்துக் 
க�ொள்ளும க்பொருடடு விளம்பரதொரர�ளொல் 
கசயயப்்படுவேது. இத்ன கமைன்்மையொன 
விற்்ப்ன அணுகுமு்்ற என்று 
அ்ழக்�ப்்படுகின்்றது. (எ.�ொ.) ்ரமைண்ட 
ஜவுளி விளம்பரங�ள்.

சந்்தயில் உச்ச நி்்ல்ய 
அ்டந்த பி்றகும மைக்�ளி்ட்ய 
அதனு்டய நன்மைதிப்்்ப தக்� ்வேக்கும 
க்பொருடடு விளம்பரப்்படுத்தப்்படுவேதொல் அந்த 
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இதழ�ள் ்பயன்்படுத்தப்்படுகி்றது. ஆனொல் 
சில்்ல்்ற விற்்ப்ன கசயயும �்ட�்ள 
விளம்பரப்்படுத்துவேதற்கு நொளிதழ�ள் 
்பயன்்படுத்தப்்படுகி்றது.

்ப்டம்  14.1 அச்சு ஊ்டகம் 

14.5.2 வோதனோலி / ஒலி ஊ்டகம்  
க்பருவேொரியொன ்நயர�்ள கசன்்ற்டவேதற்கு 
வேொகனொலி ஊட�ம ்பயன்்படுகி்றது. 
வேொகனொலி அ்்ல வேரி்ச�ளின் மூ்லம 
விளம்பரப்்படுத்துவேதொல் அதி�ப்்படியொன 
்நயர�்ள விளம்பரங�ள் கசன்்ற்டந்து 
வேொடிக்்�யொளர�ளொ� ஆக்கிவிடுகி்றது. (எ.�ொ.) 
வேொகனொலி மூ்லம விளம்பரப்்படுத்தப்்படும 
கதொடர ஆடித் தள்ளு்படி விளம்பரம.

்ப்டம்  14.2 வோதனோலி / ஒலி ஊ்டகம் 

 14.5.3 ததைோலலககோடசி  
கவேகுஜன மைக்�ளுக்குச் கசன்்ற்டவேதற்கு 
கதொ்்ல�ொடசி விளம்பரம ்பயன்்படுகி்றது. 
ஒலி, ஒளி, வேண்ணம, அ்சவு�ள் 
்்பொன்்ற ்ப்ல வே்�யொன ்ப்லன்�்ளக் 

கமைொத்த விற்்ப்னக்�ொ� 
தயொரிக்�ப்்படும விளம்பரங�ள் 
க்பொருட�்ள ்மைம்படுத்துவேதற்�ொ�வும, 
விற்்ப்ன்ய அதி�ரிப்்பதற்�ொ�வும 
தயொரிக்�ப்்படும விளம்பரம. சில்்ல்்ற 
விற்்ப்ன கசய்பவேர�ளுக்�ொ� 
தயொரிக்கும விளம்பரங�ள் அந்தந்த 
�்டக்கு முக்கியத்துவேம க�ொடுக்கி்றது 
(உ.ம.) ்்பொத்தீஸ, கசன்்ன சில்க், 
P.S.R.மைற்றும மை�ொவீர ஜவுளிக்�்ட 
அந்த புவியியல் ்பகுதியில் மைடடு்மை 
விளம்பரப்்படுத்தப்்படுகி்றது. 

வரு்டோ வரு்டம் �ோகரீகத் 
ததைோழிலின் தெலவீனம் என்ன ?

க்பரிய நவேநொ�ரீ� சில்்ல்்ற 
விற்்ப்னயொளர�ள் தங�ளு்டய 
க்பொருட�்ள விளம்பரப்்படுத்த மி� அதி� 
அளவில் ்பணம கச்லவேழிக்கி்றொர�ள். 
வேருடொந்திர விளம்பர கச்லவீனம 500 
பில்லியன் டொ்லருக்கும அதி�மைொகும. இது 
4.3% அதி�மைொகி்றது. தற்்்பொது 557.99 
பில்லியன் டொ்லர�ள் கச்லவிடப்்படடுள்ளது.

14.5 விளம்்பரத்தின் வலககள்  
விளம்பரங�்ள அ்வே 
விளம்பரப்்படுத்தும ஊட�ங�்ளக் 
க�ொண்டு வே்�ப்்படுத்த்லொம. 

14.5.1 அச்சு ஊ்டகம்  
கசயதித்தொள்�ள் மைற்றும வேொர இதழ�ளின் 
வேொயி்லொ� விளம்பரப்்படுத்துவேதன் 
மூ்லம வேணி�ம க்பரும வேொரியொ� 
வேொடிக்்�யொளர�்ள கசன்்ற்டகி்றது. 
ஒரு குறிப்பிடட வேொடிக்்�யொளர�்ள 
மைடடும கசன்்ற்டய ்வேண்டுமைொனொல் 
அத்னச் சொரந்த வேொர / மைொத இதழ�ளில் 
விளம்பரப்்படுத்த ்வேண்டும. (உ.ம.) 
நவேநொ�ரீ� ஆ்ட வே்��்ள 
விளம்பரப்்படுத்துவேதற்கு நொ�ரீ� வேொர / மைொத 
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14.5.6 கல்டகளுககுள்நள 
லவககப்்படும் விளம்்பரஙகள்  

இவவே்�யொன விளம்பரங�ள் 
சில்்ல்்ற வேணி� நிறுவேனங�ளில் 
்�யொளப்்படுகி்றது. முதன்்மை பிரொண்டு 
நிறுவேனங�ளில் �்டயின் நு்ழவு 
வேொயிலில் புதிய ஆ்ட வே்��்ள 
விளம்பரப்்படுத்துகி்றொர�ள். (எ.�ொ.) 
்்லப்ஸ்டல், ரி்்லயன்ஸ டகரண்டஸ 
நிறுவேன வேொயில்�ளில் புதிய ஆ்ட 
வே்��்ள விளம்பரப்்படுத்துவேதற்�ொ� 
்வேத்திருப்்பொர�ள். 

்ப்டம் 14.4 கல்டகளுககுள்நள லவககப்்படும் 
விளம்்பரஙகள்  

14.5.7 ஆன்லலன்  
கச்லவு கு்்றந்த மைற்றும தினந்்தொறும 
புதுப்புது வேொடிக்்�யொளர�்ள ஈரக்கும 
விதமைொ� உள்ளது. உ்ல�ளொவிய மைக்�்ள 
ஆன்்்லன் விளம்பரமைொனது ஈரக்�க்கூடிய 
தன்்மை உ்டயது. இந்த விளம்பரங�ள் 
ஒருவேர அவேரு்டய வே்்லதள ்பக்�ங�்ள 
்பொரக்கும ்்பொது ்தொன்றுகி்றது. (எ.�ொ.) 
வே்்லதளப் ்பக்�ங�ளில் ்தொன்றும ஊனிக் 
ஆ்ட விளம்பரங�ள். 

்ப்டம்  14.5 ஆன் லலன் 

க�ொண்டுள்ளதொல் அ்னத்து நி்்ல 
மைக்�்ளயும கசன்்ற்டகி்றது. கதொ்்ல�ொடசி 
விளம்பரங�ள் வேொடிக்்�யொளர�ளின் 
�வேனத்்த எளிதில் ஈரத்துவிடுகி்றது. (எ.�ொ.) 
சரவேணொ ஸ்டொரஸ ஜவுளி விளம்பரம. 

14.5.4 தவளிப்பு்றம் ்மறறும் விளம்்பரப் 
்பலலக விளம்்பரம்  

�டடிடங�ள், க்பொது இடங�ள், 
கநடுஞசொ்்ல�ளில் உள்ள விளம்பர 
்ப்ல்��ள் மைக்�ளின் மைனதில் 
�வேனத்்த ஈரக்கும வே்�யில் 
அ்மைந்திருப்்ப்வேயொகும. அவவேழியொ� 
கசல்லும  ்பயணி�ளின் �வேனத்்த ஈரத்து 
அந்த க்பொருட�்ள வேொங� ்வேப்்பதற்கு 
விளம்பரதொரர�ள் ்பயன்டயும வே்�யில் 
உள்ளது. (எ.�ொ.) கநடுஞசொ்்ல�ளில் 
்வேக்�ப்்படட நவேநொ�ரீ� ஆ்ட �்ட 
விளம்பரப்்ப்ல்��ள்.

்ப்டம்  14.3 தவளிப்பு்றம் ்மறறும் விளம்்பரப்்பலலக 
விளம்்பரம்  

14.5.5 மின்னஞெல, விளம்்பர 
அட்டவலைகள் ந�ரடி துணடு 
பிரசுரஙகள்  

இ்வே ்நரடியொ� தனிப்்படட மு்்றயில் 
வேொடிக்்�யொளர�்ள கசன்்ற்டகி்றது. 
சம்பந்தப்்படட இ்லக்கு வேொடிக்்�யொளர�்ள 
அ்டயொளம �ண்டுணரும அணுகுமு்்றயொ� 
இருக்கி்றது. கச்லவு கு்்றந்ததொ�வும 
வேருவேொ்ய ்சமிக்�க் கூடியதொ�வும 
அ்மைகி்றது. (எ.�ொ.) வேொடி�்�யொளர�ளிடம 
வேழங�ப்்படும துண்டு பிரசுரங�ள்.
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கசன்்ற்டயும வேொடிக்்�யொளர�்ளப் 
்பற்றி ஒரு ஆரொயச்சி கசயயப்்படுதல். 

●	 எந்த விதமைொன ஊட�த்தில் விளம்பரம 
கசயய்லொம என்று ்தரந்கதடுத்தல். 

●	 விளம்பரத்திற்குத் ்த்வேயொன கச்லவு 
திடடத்்த வே்ரயறுத்தல். 

அபிவிருத்தி கோலம்  
●	 ஒரு விளம்பரத்்த உருவேொக்குதல் 

அல்்லது ்படம எடுத்தல்.
●	 ஒரு விளம்பரம எவவேொறு இருக்� 

்வேண்டும என்்ப்த வேடிவே்மைத்தல். 
●	 விளம்பரத்்தத் தயொரிக்கும 

நிரவேொ�த்தில் உள்ளவேர�ளின் 
விமைரசனத்்த ்ச�ரித்தல். 

●	 விளம்பரத்்த தயொரித்தல். 
●	 விளம்பரத்்த கவேளியிடுவேதற்கு 

முன்னொல் ்சொதித்துப் ்பொரத்தல். 
●	 விளம்பர நிரவேொ�த்தில் உள்ள 

் மை ்ல தி � ொ ரி � ளி ட மி ரு ந் து 
விளம்பரத்்த கவேளியிடுவேதற்�ொன 
ஒப்புத்்ல க்பறுதல். 

●	 விளம்பரத்்த கவேளியிடுவேதற்�ொன 
்ததி மைற்றும ் நரத்்த உறுதி கசயதல். 

விளம்்பரத்லதை தவளியிடும் கோலம்  
●	 விளம்பரத்்த கவேளியிடுவேதற்�ொன 

ஊட�ம மைற்றும �ொ்லத்்த முன்்பதிவு 
கசயதல்.

●	 விளம்பரத்்த ் தரவு கசயத ஊட�த்தில் 
கவேளியிடுதல். 

விளம்்பரத்லதை தவளியிட்ட பின் வரும் 
கோலம்  
●	 கவேளியிடட விளம்பரத்்த 

அவவேப்்்பொது �ண்�ொணித்தல்.
●	 வேொடிக்்�யொளரின் மைத்தியில் 

விளம்பரத்தின் கசயல்்பொட்ட மைதிப்பீடு 
கசயதல். 

தைறெ்மயம் விளம்்பரஙகளின் 
புதிய தைன்ல்ம என்னதவன்று 
உஙகளுககுத் ததைரியு்மோ?

மு�நூல் விளம்பரங�ள் கச்லவில்்லொத்வே. 
எனினும ஒருவே்ர ்நரி்டயொ�ச் 
கசன்்ற்டந்து விற்்ப்ன்ய மி�வும 
அதி�ரிக்கி்றது. இது ஒரு நிறுவேனத்திற்கு 
்ப்ல ்�ொடி�்ள சம்பொதிக்� உதவுகி்றது. 
இந்த விளம்பரங�ள் மூ்லம 2015-ஆம 
ஆண்டில் 3.69 பில்லியன்�ள் ்லொ்பம 
கி்டத்தது.

14.5.8 வோயத்மோழி விளம்்பரம்  
இது ஒரு நன்க�ொ்டயொளருக்கு 
கச்லவு இல்்லொத விளம்பரம. இதில் 
நன்க�ொ்டயொளர�ள் ்நரடியொ� 
விளம்பரம கசயவேது இல்்்ல.   

்ப்டம் 14.6 வோயத்மோழி விளம்்பரம்  

14.6  விளம்்பரஙகலளத் தையோரிககும் 
முல்ற  

ஆரம்்ப கோலம்  
விளம்பரதொரர ் த்வேயொன விளம்பரத்்த 
விளம்பரம கசயயும நிறுவேனத்திற்கு 
விளக்கிக் கூறுவேர.
●	 விளம்பர நிரவேொ�த்தில் உள்ளவேர�ள் 

அந்தப் க்பொரு்ளப்்பற்றி 
�்லந்து ஆ்்லொசிக்கி்றொர�ள். 
்்பொடடியொளர�்ள மைற்றும 
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14.8  விளம்்பரத்தின் �ன்ல்மகள் 
்மறறும் தீல்மகள்  

விளம்பரத்தின் முக்கிய நன்்மை�ள் 
கீழவேருமைொறு  

இது நதைலவலய அதிகரிகக தெயகி்றது  
இது வேொடிக்்�யொளர�்ள �வேரந்து, ஒரு 
க்பொரு்ள வேொஙகுவேதற்கு அவேர�்ளத் 
தூண்டுகி்றது.

இது விற்பலனலய அதிகரிககி்றது  
்த்வே அதி�ரிக்கும க்பொழுது அந்த 
க்பொருளின் விற்்ப்னயும அதி�ரிக்கி்றது. 

இது தெலவு ்மறறும் விலலலய குல்றககச் 
தெயகி்றது  
ஒரு க்பொருளின் ்த்வே அதி�ரிக்கும 
க்பொழுது அதன் விற்்ப்னயும க்பரிய 
அளவில் அதி�ரிக்கி்றது. என்வே அந்தப் 
க்பொருளின் வி்்ல கு்்றகி்றது. 

ஒரு த்போருளின் தைன்ல்மலய உருவோககுகி்றது  
ஒரு விளம்பரம வேொடிக்்�யொளர�ளுக்கு 
ஒரு க்பொருளின் முழு உருவேத்்த 
உருவேொக்குகி்றது. 

த்போருளோதைோர விநிநயோகம்  
ஒரு விளம்பரம ஒரு க்பொரு்ள மு�வேர�ள், 
விற்்ப்ன பிரதிநிதி மைற்றும விற்்ப்ன 
நடுவேர�ளுக்கு விநி்யொ�ம கசயகி்றது. 
இதன் மூ்லம க்பொருளொதொர விநி்யொ�த்்த 
ஒரு க்பொருள் அ்டகி்றது. 

ந்போடடி மூலம் வரத்தைகத்லதை ஊககுவித்தைல  
ஒரு விளம்பரம கவேவ்வேறு 
பிரொண்டு�ளுக்கு மைத்தியில் ்்பொடடி்ய 
உருவேொக்கி ஒரு க்பொருளின் விற்்ப்ன்ய 
்மைம்படுத்துகி்றது.

புதிய ெநலதைலய ஆயவு தெயதைல  
ஒரு விளம்பரம ஏற்�ன்வே இருக்கும 
வேொடிக்்�யொளர�்ள அ்த க்பொரு்ள 

●	 வேொடிக்்�யொளர�ளின் �ருத்்த 
அறிந்து குறித்தல். 

●	 சந்்தயில் விளம்பரம கசயத க்பொருளின் 
விற்்ப்ன்ய மைதிப்பீடு கசயதல். 

14.7 விளம்்பரத்தின் தெயல்போடு  
விளம்பரத்திற்கு முக்கியமைொ� நொன்கு 
கசயல்்பொடு�ள் உள்ளன. அ்வே 
●	 சந்்த கசயல்்பொடு
●	 த�வேல் கதொடரபு கசயல்்பொடு
●	 க்பொருளொதொர கசயல்்பொடு
●	 சமூ� கசயல்்பொடு

ெநலதை தெயல்போடு  
விளம்பரம என்்பது விளம்பர ஊக்குவிப்பு, 
தனிப்்படட விற்்ப்ன மைற்றும க்பொது 
உ்றவு ஆகியவேற்்்றத் தவிரத்து 
வேொடிக்்�யொளர�்ள அ்டய ஒரு 
க்பரிய தளமைொகும. இது எந்த அ்மைப்பிலும 
மி�த் கதரிந்த விளம்பர ஊக்குவிப்பு ஆகும. 

தைகவல ததைோ்டரபு தெயல்போடு  
இது ஒரு மைக்�ள் த�வேல் கதொடரபு மைற்றும 
வேொஙகு்பவேர�ளுக்கு ்பல்்வேறு வே்�யொன 
சந்்த�ளின் த�வேல்�்ள கதரிவிக்கி்றது. 
இது விளம்பரம கசயத க்பொரு்ளப் ்பற்றி 
ஒரு அபிப்பிரொயத்்த கதரிவிக்கி்றது. 

த்போருளோதைோர தெயல்போடு  
ஒரு க்பொருளின் மைதிப்பீடு மைற்றும 
்ச்வே்ய க்பொறுத்து வேொடிக்்�யொளர�ள் 
திருப்திய்டகி்றொர�ள். இது்வே அந்த 
க்பொரு்ள ்மைம்படுத்துகி்றது. 

ெமூக தெயல்போடு  
இது வேொடிக்்�யொளர�ளுக்கு ஒரு 
க்பொரு்ளப் ்பற்றிய கசயதி�்ள 
விவேரிக்கி்றது. ்மைலும ்பல்்வேறு 
பிரொண்டு�ளொல் தயொரிக்�ப்்படும ஒ்ர 
க்பொரு்ள ஒப்பிடடு ்பொரக்� உதவுகி்றது. 
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ஒரு மைனிதனின் மைன நி்்ல மைொறிக் 
க�ொண்்ட இருப்்பதொல், கவேவ்வேறு 
க்பொருட�்ள வேொஙகுவேதற்கு 
வேொடிக்்�யொளர�ள் தூண்டப்்படுகி்றொர�ள். 

●	 அழகுத் தன்்மை்ய குறிக்கி்றது  
க்பரிய க்பரிய விளம்பரங�ள் அஙகும 
இஙகும கதருக்�ளில் ்வேப்்பதொல் ஒரு 
கிரொமைம மைற்றும ந�ரத்தின் அழ்� சீர 
கு்்லக்கி்றது. 

●	 குழந்்த�்ள ்பொதிக்கி்றது  
ஒரு க்பொரு்ள வேொஙகுவேதற்கு 
குழந்்த�்ள முக்கிய �ொரணமைொ� 
இருக்கி்றொர�ள். இ்த �ருத்தில் 
க�ொண்டு க்பரும்பொ்லொன விளம்பரங�ள் 
அவேர�ள் மைனநி்்ல்ய மைொற்றும 
வே்�யில் தயொரிக்�ப்்படுகி்றது. 

14.9 ்போ்டச் சுருககம்  
விளம்பரங�ள் சந்்தயின் முக்கிய 
்பகுதியொகும. இது ஒரு க்பொரு்ளப் ்பற்றிய 
த�வேல் மைற்றும ்ச்வே�்ள நொளிதழ, 
மைொத இதழ, கதொ்்ல�ொடசி, சுவேகரொடடி�ள், 
வேொகனொலி மைற்றும இ்ணயதளத்தின் 
வேழியொ� கதரிவித்து அந்தப் க்பொரு்ள 
வேொங�த் தூண்டுகி்றது.
 ஆ்ட்ய தயொரிக்கும சந்்த்ய 
க்பொறுத்தவே்ரக்கும க்பரும்பொ்லொன 
சமூ�த்தினருக்கு நவேநொ�ரீ� ்பொணி்யப் 
்பற்றி கதரியொது. விளம்பரங�ள், அந்த 
ஆ்ட்யப் ்பற்றி கதரிந்து க�ொள்ள 
உதவுகி்றது. என்வே விளம்பரங�ள் 
ஆடிச் சந்்தயில் ஒருவேரின் ஆ்டத் 
்த்வே�்ள பூரத்தி கசயது ஆடிச் 
சந்்தயின் தவிரக்� முடியொத, 
ஒருஙகி்ணந்த க்பொருளொகி்றது. இந்தக் 
�ொரணத்தினொல் விளம்பரங�்ள மி�வும 
�வேனமைொ� திடடமிடடு கசயல்்படுத்தினொல் 
வேொடிக்்�யொளர�ள் அவவிளம்பரத்்த 
்பொரத்து, அந்த ஆ்ட�ளினொல் ஈரக்�ப்்படடு, 
வேொங� மு்னவேொர�ள்.  

வேொங� தக்� ்வேப்்பது அல்்லொமைல், 
புது வேொடிக்்�யொளர�்ளயும அந்த 
க்பொரு்ள வேொங�த் தூண்டுகி்றது. 

்பகுத்தைறிநது வோஙகுதைல  
ஒரு க்பொருளின் தன்்மை்ய உணரந்து 
அதன் தரத்்த உறுதிப்்படுத்துகி்றது. 

்மககளுககு வழிகோடடுகி்றது  
ஒரு க்பொரு்ள மைற்்ற க்பொருட�ளுடன் 
ஒப்பிடடு ்பொரத்து வேொஙகுவேதற்கு 
விளம்பரங�ள் உதவுகி்றது.

விளம்்பரத்தின் தீல்மகள்  
விளம்பரத்தின் முக்கிய தீ்மை�ள் 
கீழவேருமைொறு  
●	 ்த்வேயற்்ற க்பொருட�்ள வேொங�ச் 

கசயகி்றது  
்ப்ல ்நரங�ளில் விளம்பரத்தின் 
தன்்மையொல் வேொடிக்்�யொளர�ள் 
்த்வேயற்்ற மைற்றும அவேர�ள் 
்பயன்்படுத்தொத க்பொருட�்ள 
வேொஙகுகின்்றனர. 

●	 இது கச்ல்வே அதி�ரிக்கி்றது  
விளம்பரத்திற்கு ஆகும கச்ல்வே 
அந்தப் க்பொருளின் வி்்ல்யொடு 
்சரக்�ப்்படுகி்றது. இந்த கச்ல்வே 
மை்்றமு�மைொ� வேொடிக்்�யொளர�ள் 
தொன் ஏற்றுக் க�ொள்கி்றொர�ள்.

●	 உண்்மை�்ள தவே்றொ� 
பிரதி்பலிக்கி்றது  
சி்ல சமையங�ளில் விளம்பரங�ளில் 
வேரும �ருத்துக்�ள் உண்்மையற்்ற்வே.

●	 ஒருமித்த தன்்மை உருவேொக்குதல் 
(Results in Monopoly)  
விளம்பரங�ள் மைக்�ளி்ட்ய 
ஒருமித்த தன்்மை்ய உருவேொக்கி 
சிறிய உற்்பத்தியொளர�ளுக்கு ஒரு 
பின்ன்ட்வே ஏற்்படச் கசயகி்றது. 

●	 க்பொருட�்ள வீணொக்குதல்  
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நிலனவில தகோள்க

●	 வேொடிக்்�யொளர�்ள ்நரடியொ� கசன்்ற்டயக் கூடிய மி�ச் சி்றந்த த�வேல் கதொடரபு 
விளம்பரம ஆகும. 

●	 கவேவ்வேறு ஊட�ங�ளில் விளம்பரம கசயய்லொம. 
●	 ்பல்்வேறு வே்�யொன க்பொருட�ளுக்கு கவேவ்வேறு விதமைொன விளம்பரங�்ள 

தயொரிக்�்லொம. 

ஆசிரியரின்  தெயல்போடு  
●	 கவேவ்வேறு வே்�யொன விளம்பரங�ள் எவவேொறு கசயயப்்படுகி்றது என்்ப்த �ொகணொளி 

�ொடசி மூ்லம மைொணவேர�ளுக்கு �ொடடுதல். 
●	 கவேவ்வேறு வே்�யொன விளம்பரங�்ள ்ச�ரித்து �ொடடுதல்.
●	 மைொணவேர�்ள இரு குழுவேொ� பிரித்து விளம்பரத்தின் நன்்மை-தீ்மை�்ளப் ்பற்றி 

விவேொதிக்�ச் கசயதல். 

்மோைவரகளின்  தெயல்போடு  
●	 ஏதொவேது ஒரு ஆ்ட�ளின் பிரொண்டுக்கு விளம்பரத்்த திடடமிடடு தயொர கசயதல். 
●	 கவேவ்வேறு வே்�யொன அச்சிடட விளம்பரங�்ள ்ச�ரித்தல். 

இலைய தைள முகவரி

https://www.youtube.com/
watch?v=zUGmb-PiLMUE

ஒரு ்பயனுள்ள விளம்பரத்்த திடடமிடடு 
உருவேொக்குவேது எப்்படி ?

https://www.youtube.com/
watch?v=Wzge0AQ/r2w

2018-ஆம ஆண்டின் சி்றந்த டிஜிடடல் விளம்பரம

https://www.youtube.com/
watch?v=FSCWPHMQP/W

சிறிய கதொழில் மு்ன்வேொர�ளுக்�ொ� சி்றந்த 
விளம்பரங�்ள தயொரிப்்பதற்�ொன சி்ல குறிப்பு�ள் 

  

Persuade 
க்பர்சட 

Induce (someone) to do something through reasoning or argument.
ஒன்்்றப் ்பற்றி கதரிந்து க�ொள்வேதொல் அல்்லது வேொதம கசயவேதொல் அந்த 
்வே்்ல்ய கசயதல். 

Consumers 
வேொடிக்்�யொளர

The consumer is the one who pays something to consume goods and 
services produced.
ஒரு க்பொரு்ள வேொஙகுவேதற்கு அல்்லது அதன் ்ச்வே்ய க்பறுவேதற்கு 
்பணம கசலுத்து்பவேர. 
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Escalate 
எக்ஸ்்லட 

Increase rapidly 
்படிப்்படியொ� அதி�ரித்தல் 

Advertisement 
விளம்பரம 

A notice or announcement in a public medium promoting a product, 
service, or event  
ஒரு க்பொரு்ள, அல்்லது ்ச்வே்ய, அல்்லது கசயல்்பொட்ட 
்மைம்படுத்துவேதற்�ொ� க்பொது மைக்�ள் மைத்தியில் க�ொடுக்�ப்்படும 
துண்டுச்சீடடு, அல்்லது அறிவிப்பு. 

Pinnacle 
உச்சம 

The most successful point மி�வும கவேற்றி�ரமைொன கசயல். 

Sponsor 
ஸ்பொன்சர ஆய்வே 
வேழஙகும நிறுவேனம 

A person or organization that pays for or contributes to the costs  
ஒரு கசயலுக்�ொன கச்ல்வே ஏற்று கச்ல்வேச்  கசலுத்து்பவேர அல்்லது 
நிரவேொ�ம.

Manifest 
கதளிவேொன 

Clear or obvious to the eye or mind.
ஒரு க்பொரு்ளப் ்பற்றிய கதளிவேொன சிந்த்ன. 

Abundant 
அ்பரிமிதமைொ� 

A very large quantity of something.மிகுதியொனது. 

Middleman 
இ்டத்தர�ர  

A person who buys goods from producers and sells them to retailers or 
consumers.
ஒரு க்பொரு்ள உற்்பத்தியொளர�ளிடம இருந்து வேொஙகி, சில்்ல்்ற 
விற்்ப்னயொளர�ள், வேொடிக்்�யொளர�ளுக்கு விற்்ப்ன கசய்பவேர. 

Grab 
அ்ப�ரிக்� 

Grasp or seize suddenly and roughly ஒரு க்பொரு்ள திடீகரன பிடித்து 
இழுத்தல்.

வினோககள்
்பகுதி – அ 
 I.   ெரியோன வில்டலயத் நதைரநததைடுத்து எழுதுக

1. அடவேடட்ர என்்பது _____________________
 அ)  க�ொண்டுவேருதல்   ஆ)  �வேனத்்த ஈரப்்ப்த 

குறிக்கும. 
 இ)  மைன்த மைொற்றுதல்  ஈ)  மி்�ப்்படுத்துதல்  
2. விளம்பரம என்்ற கசொல் இதிலிருந்து எடுக்�ப்்படடது.
 அ)  இ்லத்தீன் கசொல்   ஆ)  கி்ரக்� கசொல் 
 இ)  சமஸகிருத கசொல்  ஈ)  ஆஙகி்லச் கசொல்  
3. பிரொந்திய விளம்பரங�ள் _______ �வேனம கசலுத்துகின்்றன.
 அ)  குறிப்பிடட புவியியல் ்பகுதி  ஆ)  குறிப்பிடட ந்பர�ள் குழு 
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 இ)  குறிப்பிடட வேயதினர  ஈ)  ஒன்றுமில்்்ல  
4. எந்தகவேொரு விளம்பரத்திற்கு �டடணம ்த்வேயில்்்ல  ?
 அ)  இ்ணயதளம  ஆ)  கதொ்்ல�ொடசி 
 இ)  அஞசல்   ஈ)    வேொயகமைொழி வேொரத்்த  
5. இதன் மூ்லமைொ� அதி� அளவில் ்பொர்வேயொளர�்ள அ்டய முடியும.
 அ)  அஞசல்  ஆ)  வேொகனொலி 
 இ)  இ்ணயதளம   ஈ)   கதொ்்லக்�ொடசி 

்பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில வில்டயளிககவும்  

1. விளம்பரம – வே்ரயறு.
2. வேொயகமைொழி (ஆடி்யொ) விளம்பரம என்ன கசயகி்றது ?
3. விளம்பரத்்த கவேளியொகும �ொ்லத்தில் கசயயும ்வே்்ல�்ள ்படடியலிடு. 
4. ஏதொவேது இரண்டு விளம்பரத்தின் தீ்மை�்ள எழுது. 
5. ஒரு நல்்ல விளம்பரத்தின் ்பண்பு�ள் யொ்வே  ?

்பகுதி – இ 
III.    ஒரு ்பத்தியளவில வில்டயுளிககவும்  

1. விளம்பரத்்த தயொரிக்கும மு்்ற்ய விவேரி. 
2. விளம்பரத்தின் நன்்மை தீ்மை�ள் யொ்வே ? 

்பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு ்பகக அளவில வில்டயளிககவும்

1. விளம்பரத்தின் வே்��்ள அதற்்�ற்்றவேொறு உதொரணத்துடன் விவேரி.
2. விளம்பரத்தின் பிரிவு�்ள விரிவேொ� எழுது�.

்பகுதி  ‘அ’ விறகோன  வில்டகள் 
1.   (ஆ) 2.  (அ) 3.  (அ) 4.  (ஈ) 5.  (ஆ)
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ஆடை தயாரிக்கும் ததாழில் 
நுட்பத்தில் கணினியின் ்பங்கு 

பாடம்

15

கற்றலின் ந�ாக்கங்கள்
●	 கணினி வடிவமைப்பு ைற்றும் கணினி 

ஆமட தயாரிப்பில் பயனபடுததப்படும் 
மைனமபாருளின பயனபாட்டுககமை 
அறிந்து மகாள்ளுதல்.

●	 ஜவுளி ைற்றும் நாகரீகம், மைனமபாருள் 
பற்றிய அறிமவ வைர்தது மகாள்ளுதல்.

15.1 அறிமுகம்
1. கணினி வாழகமகயின 

ஒவமவாரு துமையிலும் ஆதிககம் 
மெலுததப்படுகிைது. கணினிமயப் 
பயனபடுததுவதன மூலம் வாழகமக 
எளிதாகவும் வெதியாகவும் இருகக 
பயனபடுகிைது.  

2. ஆமட மதாழில்துமையில் ஆமட 
வடிவமைப்பதற்கும், ஆமட 
தயாரிப்மப புரிந்து மகாள்வதற்கும் 
ஆமடகமை மிகவும் குறுகிய 
காலததில் வடிவமைப்பதற்கு 
கணினிகள் பயனபடுகிைது.

3. ஆமட வடிவமைப்பில் முதல் படி 
ஆமடகமை வடிவமைததல். 

4. ஆமட வடிவமைப்பாைர்கள் 
ஆமட வடிவஙகமை காகிதததில் 
மகயினால் வமைகிைார்கள் 
அல்லது துணிமய பயனபடுததி 
உருைாதிரிகளில் ஆமட 
வடிவஙகமை வடிவமைககிைார்கள். 

5. கணினியின உதவியுடன 
பிம்பஙகமை உருவாககுவதற்கு 
ப ய ன ப டு ம் 
மைனமபாருள் (CAD) 
இப்மபாழுது ஜவுளி 
ைற்றும் நவநாகரீக 

மதாழிற்ொமலகளுள் ஊடுருவ 
மதாடஙகிவிட்டன. இமவ தனிப்பட்ட 
நபருககு ஏற்ைவாறு மவகுஜன 
ைககளுககு ஏற்ைவாறு பிம்பஙகமை 
உருவாககுவமத சுலபைாககி 
இருககிைது. மைலும் ஆமடகளின 
வடிவமைப்மப அடிககடி ைாற்றி 
புதுவமகயான ஆமட தயாரிப்பிற்கு 
உதவுகிைது. கணினி மைனமபாருள் 
ஒரு புதிய ைாதிரிமய உற்பததி 
மெயவதற்கும், உற்பததியின 
தைதமத மைம்படுததுவதற்கும் 
வமக மெயவதற்கும் ைட்டும் 
அல்லாைல் இமவ உற்பததி மெயயும் 
மெலமவயும் குமைககினைன. 

வடையறு 
நவநாகரீக மதாழில் உற்பததியில் கணினி 
மைனமபாருள் (CAD) புது வமகயான 
ஆமடகமை வமைவதற்கும் பிம்பஙகள் 
உருவாககுவதற்கும் பயனபடுகிைது. இந்த 
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●	 சிததிை மவமலப்பாட்டு முமைகள்.
●	 குறிப்புகள் ைற்றும் மெலவு கணககீட்டு 

முமைகள்.

15.3  ஆடை வடிவடைப்புத் துட்றயில் 
கணிப்த்பாறி வடைகடை (CAD – 
Computer Aided Design) 

ஃமபஷன மதாழில் விமைவாக 
வைர்ந்துள்ைதுடன ஜவுளி ைற்றும் ஆமட 
நிறுவனஙகளுககு மபரும் திைனகமை 
வைர்ததுக மகாள்ை உதவுகிைது. 
ஆமட வடிவமைப்பு மதாழில்கள் 
ெர்வமதெ ெந்மதயின மபாககு ைற்றும் 
தைவரிமெகமை மைம்படுததுவதற்கான 
மதாழில் நுட்பஙகமைப் பினபற்றுகினைன.

மபரும்பாலான ஜவுளி 
ைற்றும் நவநாகரீக ஆமடகமை 
வடிவமைப்பாைர்கள் கணினி 
மைனமபாருமை மவவமவறு வமகயான 
துணிகள் ைற்றும் ஆமடகமை வடிவமைகக 
பயனபடுததுகினைனர். துவககததில் இந்த 
வடிவமைப்பாைர்கள் மதமவயான ஜவுளி 
ைற்றும் ஆமட வடிவமைப்மப மகயினால் 
வமைகிைார்கள். பிைகு இந்த வமைந்த 
பிம்பஙகமை கணினிமயப் பயனபடுததி 
ஸமகன மெயகிைார்கள். மைலும் மதமவககு 
ஏற்ைவாறு கணினி மைனமபாருமைப் 
பயனபடுததி இறுதியான ஆமடமய 
வடிவமைககிைார்கள். 

ஒரு வடிவமைப்பாைர் கணினி 
மைனமபாருமை பயனபடுததி பிம்பஙகள் 
ைற்றும் காகித ைாதிரிகளில் ைாற்ைம் 
மெயயலாம். ஒரு வடிவமைப்பாைர் 
அவர் மெயயும் ஜவுளி வடிவமைப்பிற்குத 
மதமவககு ஏற்ைவாறு கணினி 
மைனமபாருமை மதர்ந்மதடுதது 
பயனபடுததலாம். பினனலாமட 
வடிவமைப்புககும், அச்சிட்ட துணி 
தயாரிப்பிற்கும் ைற்றும் மவவமவறு 
வமகயான ஆமட வடிவஙகமை தயார் 

மைனமபாருள் தானாக பிம்பஙகமை 
வடிவமைப்பதற்கும், காகித ைாதிரிகமை 
வமைபடஙகமை தயாரிப்பதற்கும், 
சிககனைான முமையில் காகிதைாதிரிகமை 
துணியில் மவதது மவட்டுவதற்கும் 
உதவுகினைன. எனமவ நவநாகரீக 
உற்பததிமய மிகவும் சுலபைாகவும், 
திைமையுடன மெயவதற்கு கணினி 
மைனமபாருள் பயனபடுததப்படுகிைது. 

15.2 கணினி தைன்த்பாருள் வடககள் 
ஆமடகளின அைமவப் மபாறுதது 
ஆமடமய உருவாககுவதற்கும் மவவமவறு 
வமகயான ஆமடகளின பிம்பஙகமை 
தயார் மெயவதற்கும் பல வணண 
நிைஙகமை மெர்தது ஆயதத ஆமடகமை 
தயாரிப்பதற்கும், விற்பதற்கும் கணினி 
மைனமபாருள் பயனபடுகிைது. ஆமட 
மதாழில் நுட்பதமதப் பயனபடுததுவதற்காக 
ெந்மதயில் மவவமவறு வமகயான 
கணினி மைனமபாருள்கள் உள்ைன. இமவ 
கீழவருைாறு:

டிஜிடைல் கணினி தைன்த்பாருள் 
●	 அைமவ கூட்டுதலுககும், 

குமைததலுககுைான முமைகள்.
●	 உருவகப்படுததலுககான பககம். 
●	 நுட்பம் ைாற்ைம் ைற்றும் (Texture) 

துணியின மைற்பைப்மப கணடுணர்தல் 
●	 வடிவமைப்பு ைாற்ைம். 
●	 காகித ைாதிரிகள் தயாரிககப் பயனபடும் 

கணினி மைனமபாருள்.
●	 காகித ைாதிரிகமை வடிவமைகக 

பயனபடும் கணினி மைனமபாருள்.
●	 காகிதைாதிகமை உற்பததி மெயய 

பயனபடும் கணினி மைனமபாருள்.
●	 உடல் அைவீடு மைனமபாருள்.
●	 துணியின மைற்பைப்மப 

வமகப்படுததுதல்.
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ைனதிற்மகற்ைவாறு ஆமடகமை 
வமைதல் ைற்றும் முகம் வமைதல் மபானை 
புதுமையான மைனமபாருள் கணினி ஆமட 
தயாரிப்பில் இருககினைன. ஒரு ஆமட 
தயாரிப்பு நிறுவனததில் காகித ைாதிரி 
தயாரிப்பு, ைாதிரிகமை மபரிது அல்லது 
சிறிதாக ைாற்றுதல், குறிததல் மபானை ஆமட 
வடிவமைப்பிலும் ைற்றும்  தயாரிககும் 
மநைதமதயும், வணிகததுககு மெலவழிககும் 
மநைதமதயும் குமைததுள்ைது. 

துணி ைறறும் ஆடை தயாரிக்கும் 
நிறுவனங்களின் நிறுவன வள 
திடைமிைல் (Enterprise Resource 
Planning) தைன்த்பாருள் எதறகு 
்பயன்்படுத்தப்்படுகி்றது?

நிறுவன வை திட்டமிடல் மைனமபாருள் 
பல்மவறு தகவல்கமை மெகரிதது ஒரு 
நிர்வாகததிலுள்ை திட்டமிடுதல் ைற்றும் 
மெயல்பாடுகமை அந்தந்த துமை மிகவும் சிைந்த 
முமையில் மெயல்பட உதவுகிைது.

15.4  கணினி வன்த்பாருள் ைறறும் 
தைன்த்பாருள் 

ஜவுளி ைற்றும் ஆமட உருவாககுதலில் 
பயனபடுததப்படும் வனமபாருள் ைற்றும் 
மைனமபாருளின விைககம் பினவருைாறு:  

வன்த்பாருள் 
கணினி வனமபாருள் எனபது 
கவனிககததகக கருவியாகும். கணினியின 
திமை (Monitor), Hard Drive, கீ மபார்டு ைற்றும் 
விமெப்மபாறி ஆகிய கருவிகள் கணினி 

மெயவதற்கும் பல வமகயான கணினி 
மைனமபாருள்கள் உள்ைன. ஒருவர் தன 
மகயால் மநைாக கணினியில் பிம்பஙகள் 
அல்லது காகித ைாதிரிகமை வமையலாம். 
ஒரு ஆமட மதப்பதற்கு முன அதற்கான 
துணிகமை மதர்ந்மதடுகக மவவமவறு 
ஆமடகளில் எவவாறு காட்சியளிககும் 
எனபமத ஒரு ஆமட வடிவமைப்பாைர் 
கணினி மைனமபாருள் மூலம் அறிந்து 
மகாள்ைலாம். சிததிை பூ மவமலப்பாட்டிற்கு 
ஏற்ைவாறு சில கணினியின மைனமபாருள் 
உள்ைது. 

கணினி மைனமபாருள்கள் 
ஜவுளி, ஆமட ைற்றும் நவீன ஆமட 
தயாரிககும் மதாழிற்ொமலயில் பிம்பம் 
வமைவதிலிருந்து அந்தப் மபாருமை 
தயாரிககும் வமை உதவுகிைது. இமவ 
ஆமட தயாரிப்பில் காகித ைாதிரிகமை 
துணி வீணாகாைல் எவவாறு மவககலாம் 
எனபமதயும், துணிமய எவவாறு பைப்பி 
குறிதது மவட்டித மதககலாம் எனபமதயும் 
விவரிககிைது. இரு பிம்ப காகித ைாதிரிகள், 
தட்மடயான காகித ைாதிரிகமை 
அடிப்பமடயாகக மகாணடு கணினி 
மைனமபாருைால் தயாரிககப்படுகிைது. 
இமவ புதுவிதைான காகித ைாதிரிகமை 
அவற்மை மபரியது ைற்றும் சிறியதாக 
ைாற்ைவும் சில வமகயான கணினி 
மைனமபாருள்கள் பயனபடுததப்படுகிைது. 
பிற்காலததில் பயனபடுததுவதற்கான 
காகிதைாதிரிகள் கணினி மைனமபாருளில் 
நூலகம் மபால் மெமிதது மவககப்படுகிைது. 

எனினும் இனமைய காலததில் 
கணினி மைனமபாருள் மைம்படுததப்பட்டு 
முப்பரிைாண வடிவஙகமை 
உருவாககுகிைது. இது மநரில் பார்ககும் 
படியாக இருப்பதால் ஒரு ஆமடமய 
ஒருவர் அணிவமதப் மபால காட்சி 
அளிககிைது. ஒரு ஆமடயின வடிவதமத 3D 
ஸமகனிங முமை மூலம் உருவாககுதல், 
காகித ைாதிரிகமை ஒருவர் உடற்கூறு, 
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பயனபடுததப்படுகிைது. இவற்றில் சில 
கீழவருைாறு:
●	 ஆமட வடிவமைககும் துமை.
●	 ஜவுளித துமை  
●	 கட்டிட கமல துமை
●	 மினனணு, மினொை துமை 
●	 இயந்திை துமை
●	 ஏமைாஸமபஸ
●	 ஆட்மடாமைாடிவ
●	 இயந்திைம் 
●	 நுகர்மவார் மபாருள்கள் 
●	 கப்பல் கட்டுைானஙகள் 

15.4.2 ்பை வடகயான ஜவுளி 
துட்றகளில் ஆடை 
தைன்த்பாருளின்  ்பயன்்பாடு  

ஜவுளி வடிவமைப்பு ஒரு நுட்பைான மதாழில் 
நுட்பம். ஜவுளி தயாரிககும் துமையில் உள்ை 
மவவமவறு மெயல்பாட்டில் மைனமபாருள் 
பயனபடுததப்படுகிைது. மைனமபாருள் 
ஜவுளித துமையில் துணியின 
மைற்பைப்மப வடிவமைப்பதற்கும் அமத 
உருவாககம் மெயவதற்கும் பயனபடுகிைது. 
ஒரு துணிமய வடிவமைப்பவருககு 
நூல் தயாரிததல், மநெவு, பினனல் ஆமட 
தயாரிததல், ொயமிடுதல், துணிமய 
சீர் மெயதல் மபானை மெயல்பாடுகளில் 
திைனகள்  இருகக மவணடும். 
மநெவு, பினனல் ஆமட அச்சிடுவதற்கு 
பயனபடுததும் இயந்திைஙகள் பற்றியும் 
மதரிந்து இருகக மவணடும். 
மநெவுத துணிகமை தயாரிகக 
பயனபடுததப்படும் மைனமபாருள் 
கீழவருைாறு : 
Design Dobby  - டிமென டாபி 
Adobe Illustrator -  அமடாப் 

விைககப்படஙகள் 
C-Design Fashion  - டிமென ஃமபஷன 

வனமபாருளில் அடஙகும். குறிப்பிட்ட 
சில மவமலகமைச் மெயவதற்கும் இதை 
பிைதமயக ொதனஙகள் (உ.ம்.) (Plotters) 
எணகமை குறிததுக காட்டும் அட்டவமண 
(Digitizing Tables) அல்லது அச்சிடும் 
இயந்திைம் (Printers) ஆகும். 

இயக்கும் முட்றகள் 
வனமபாருள்கள் இயககும் முமைகமைப் 
பயனபடுததி மைனமபாருமை இயககுகிைது. 
மவவமவறு நிர்வாகஙகள் பல்மவறு 
இயககம் முமைகமை மைனமபாருள் 
மூலைாக மெயல்படுததுகிைார்கள். சில 
வமகயான மைனமபாருள்கள் குறிப்பிட்ட 
மெயல்பாடுகமை இயகக முடியும் (உ.ம்.) 
விணமடாஸ (Windows), லினகஸ (Linux) 
அல்லது மைக (Mac).

தைன்த்பாருள் 
மவவமவறு வமகயான மெயல்பாடுகமைச் 
மெயவதற்கு மைனமபாருள் 
வடிவமைககப்பட்டுள்ைது. (உதாைணம்) 
மைகமைாொப்ட் ஆபீஸ (Microsoft 
Office) இதமன ஆவணஙகள் 
எழுதுவதற்கு பயனபடுததுகிைார்கள். 
மைலும் மகாைல் ட்ைா (Corel Draw) 
மபானை மைனமபாருள்கள் சிததிைஙகள் 
வமைவதற்கு பயனபடுததப்படுகிைது. 
மஜனரிக மைனமபாருள் (Generic)  பல்மவறு 
துமைகளில் பயனபடுததப்படுகிைது. மகாைல் 
ட்ைா மைனமபாருள் கிைாபிக ைற்றும் ஆமட 
வடிவமைப்புககு பயனபடுகிைது. உதாைணம் 
– ஸ்மடார்க எனை மைனமபாருள் 
குறிப்பிட்ட பிம்பம் வமைவதற்கு ைட்டுமை 
பயனபடுததப்படுகிைது.

15.4.1 ்பல்நவறு துட்றகளில் 
வடிவடைக்கும் 
தைன்த்பாருளின் ்பயன்்பாடு 

ஜவுளி ைற்றும் ஆமடகளில் வடிவமைககும் 
மைனமபாருள் பல்மவறு துமைகளில் 
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●	 மகர்பர் மதாழில்நுட்ப துமையில் 
தயாரிககப்படும் Accumark 
மைனமபாருள். 

II. ஆமட மதாழிற்ொமலயில் 
பயனபடுததப்படும் முப்பரிைாண 
வடிவமைப்பில் பயனபடுததப்படும் 
கணினி வமைகமல (CAD) 
மைனமபாருள்கள்
●	 மலகட்ைா (Lectra) தயாரிப்பில் 

வரும் முப்பரிைாண Modaris 
மைனமபாருள்.

●	 மைஎஸ (Reyes) இனமபாகிைாபிகக 
தயாரிப்பில் வரும் மதாற்ை நிமல 
பாணி (Virtual Fashion). 

●	 அசிஸட் புல்ைர் (Bullmer) 
தயாரிப்பில் வரும் விதயா 
மைனமபாருள்.

●	 மகர்பர் தயாரிப்பில் வரும் 
Accumark V-Stitcher 
மைனமபாருள்.

●	 ஆப்டிமடகஸ தயாரிப்பில் 
வரும் முப்பரிைான ைனமவ 
மைனமபாருள்.

●	 PAD சிஸடம் தயாரிப்பில் வரும் 
முப்பரிைான Haute Couture 
மைனமபாருள்.

●	 மலகட்ைா தயாரிப்பில் 
வரும் டிமென கானமெப்ட் 
மைனமபாருள்.

●	 ப்மைவுஸமவர் (Browzwear) 
தயாரிப்பில் வைும் V Stitcher 
மைனமபாருள்.

●	 Tukatech தயாரிப்பில் வரு EFit 
Simulator மைனமபாருள்.

III. ஆமட மதாழிற்ொமலயில் 
பயனபடுததப்படும் முப்பரிைாண 
கணிப்மபாறி வமைகமல வமககள் 
●	 ஒருஙகிமணந்த உததிகள்.

Vetigraph - மவட்டிகிைாப்
Corel Draw  - மகாைல் வமைபடம் 
Fashion CAD -  நாகரீக கணிப்மபாறி 

வமைகமல 
Inventor - இனமவணடர்
Weave it - வீவ இட் 
i weave it - ஐ வீவ இட் 
Grid N weave it -  கிரிட் அணட் வீவ 

இட் 

15.4.3 ஜவுளி ைறறும் �ாகரீகத்திறகு 
்பயன்்படுத்தப்்படும் (CAD) 
கணினி தைன்த்பாருள் 

I. ஆமட மதாழிற்ொமலயில் 
பயனபடுததப்படும் இரு பரிைாண 
வடிவமைப்பில் பயனபடுததப்படும் 
கணினி வமைகமல (CAD) 
மைனமபாருள்கள்
●	 டாகடர் K. பிைட்ரிச் தயாரிப்பில் 

வரும் GRAFIS – மைனமபாருள் 
●	 Audaces தயாரிப்பில் வரும் 

Audaces ஆமட வடிவமைப்பு 
ைாதிரி மைனமபாருள்.

●	 COAT-EDV  சிஸடம் தயாரிப்பில் 
வரும் மகாட் மைனமபாருள்.

●	 பிஏடி மடகனாலஜிஸ தயாரிப்பில் 
வரும் மபட் வமைபடம் தயாரிககும் 
மைனமபாருள்.

●	 டுட்கா மகட் (TUKACAD)  
தயாரிப்பில் வரும் டுட்டமடக 
(TUKATECH) மைனமபாருள்.

●	 அசிஸட் (ASSYST)  தயாரிப்பில் 
வரும் அசிஸட் மைனமபாருள்.

●	 CAD, CAM ெல்லுஸென 
(Solutions) தயாரிப்பில் வரும் 
பாணி மைனமபாருள்.

●	 மலகட்ைா (LECTRA) தயாரிப்பில் 
வரும் Modaris மைனமபாருள்.
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பிம்பஙகள் உருவாககப்படுவதில் ஒரு 
அஙகைாக திகழகிைது. அதன பின 
இந்த பிம்பஙகள் ஜவுளி ைற்றும் ஆமட 
தயாரிப்பில் உபமயாகப்படுததப்படுகிைது. 

்பைம்  15.1 ஜவுளி வடிவடைப்பு சிஸைம்

த�சவு நூைகம் என்்றால் என்ன ?

மநெவு நூலகததில் மநெவுககு மதமவயான 
பிம்பஙகமை உருவாககி பார்கக முடியும். 
மநெவு நூலகததில் முனகூட்டிமய 
தயாரிதது மவககப்பட்ட பிம்பஙகள் மெமிதது 
மவககப்பட்டுள்ைது. மைலும் இதில் புதிதான 
பிம்பஙகமை தயாரிதது மெமிகக முடியும். இதன 
மூலம் ஒரு அஙகுலததிற்குள் பலவிதைான 
பிம்பஙகமை மெர்தது புதுவடிவஙகமை 
உருவாககலாம்.

●	 முப்பரிைான ைாதிரிகள் ைற்றும் 
பிரிககப்படாத இரு பரிைாண 
ைாதிரிகள்.

●	 டிஜிட்டல் (Draping) ட்மைபிங 
●	 முப்பரிைான உருவகப்படுததுதல், 

இரு பரிைாண ைாதிரிகள். 
●	 இரு பரிைாண ஓவியஙகமை 

அடிப்பமடயாக மகாணடு 
தயாரிககப்படும் முப்பரிைான 
உருவகப்படுததுதல். 

●	 Reactive இரு பரிைாணம் / 
முப்பரிைாணம் வடிவமைப்பு 
நுட்பஙகள். 

ஜவுளி ைற்றும் ஆமட மதாழில் நுட்பம் பல 
வமகயான மெயல்பாடுகமை இமணதது 
மெயல்படும் ஒரு மதாழில்ொமல ஆகும். 
இந்த மதாழிற்ொமல நூல் ைற்றும் துணி 
தயாரிததல், துணிமய சீர் மெயதல், 
ொயமிடுதல், அச்சிடுதல் ைற்றும் ஆமட 
தயாரிததமல உள்ைடககியது. இந்த 
மதாழிற்ொமலகள் முனமனறுவதற்கு 
கணினி மதாழில் நுட்பம் மிக முககிய பஙகீடு 
அளிததிருககிைது.

15.5  கணிப்த்பாறி வடைகடை 
வடககள் 

●	 ஜவுளி வடிவமைப்பு வமககள்
●	 பினனலாமட துணிகள் 
●	 அச்சிடப்பட்ட துணிகள் 
●	 வமைதல் / ஸமகட்ச் மபட் சிஸடம்.
●	 மடகஸடர் மைப்பிங / முப்பரிைான 

டிைாபிங மைனமபாருள் 
●	 சிததிை மவமலப்பாடு அமைப்புகள்

ஜவுளி வடிவடைப்பு சிஸைம்  
ஜவுளி வடிவமைப்பு எனபது மநெவு, 
பினனல், அச்சிடுதல் ைற்றும் துணியின 
மைற்பைப்மப அலஙகாைம் மெயவதற்கு 
மதமவப்படும் பிம்பஙகமை உருவாககுதல். 
ஜவுளி வடிவமைப்பாைர்கள் இந்த 
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பிம்பஙகமை மதமவககு ஏற்ப மதர்வு 
மெயது ஒட்டி அல்லது பரிைாணஙகமை 
உருவாககலாம். 
●	 தைக்ஸசர் நைப்பிங், முப்்பரிைான 

டிைாபிங் தைன்த்பாருள் 
மடகஸெர் மைப்பிங எனபது கிைாபிக (சிததிை 
வடிவததில்) மெயல் பாடு. இந்த மெயல்பாட்டின 
மூலம் துணிமய உருைாதிரி மைமல 
மவதது மதானறும் மதாற்ைதமத உருவாகக 
முடியும். ஒரு ஆமட வடிவமைப்பாைர் 
ஒரு உரு ைாதிரிமய மதர்ந்மதடுதது 
அதன மீது ஆமடகமை இமணப்பு 
மகாட்டிலிருந்து மவமைாரு இமணப்பு மகாடு 
வமை ஒவமவாரு பகுதியாக ஆமடயின 
வரிவடிவதமத வமைகிைார். பினனர் 
துணிகளின பிம்பதமத உருவாககி 
வமைந்த வடிவமைப்பின மீது மவககிைார். 
தானாகமவ கணிப்மபாறி மதமவயான 
வணணதமத உருவாககிய ஆமடகளின 
மீது மெர்ககிைது. 

்பைம்  15.3 தைக்ஸசர் நைப்பிங் முப்்பரிைாண 
டிைாபிங் தைன்த்பாருள் 

●	 சித்திை நவடைப்்பாடு அடைப்புகள் 
சிததிை மவமலப்பாட்டுககு 
பயனபடுததப்படும் மைனமபாருள் 
வீட்டுதமதமவ ைற்றும் வணிகததிற்கு 
பயனபடும் துணிகளில் சிததிை 
மவமல மெயது, மைாதத 
வியாபாைததிற்கு தயாரிககப்படுகிைது. 
இந்த சிததிைஙகமை ஆமட 
தயாரிப்பதற்கும் பயனபடுததுகிைார்கள். 
வடிவமைப்பாைர்கள் சிததிை 
மவமலபாட்டிற்கு பயனபடுததப்படும் 

●	 பின்னப்்படை துணிகள் 
பினனலாமட வடிவமைப்புககு சிைப்பு 
கணினிப்மபாறி வமைகமலகளும் 
கிமடககினைன. இமவ பினனப்படும் 
மதயல்கமை திமையில் காட்டும். 
இந்த கணிப்மபாறி வமைகமலகமை 
பயனபடுததி உருவாககும் 
படஙகளிலிருந்து பினனலாமட 
தயாரிப்புககு மதமவப்படும் ஒவமவாரு 
நிைததின நூலின அைமவ அறிந்து 
மகாள்ைலாம். 

ம த ா ழி ற் ெ ா ம ல க ளி ல் 
பயனபடுததப்படும் மதாழில் நுட்பததின 
ைற்மைாரு உதாைணம் நூல் ஸமகனர். 
இந்த நூல் ஸமகனர் மினமபாறி உடன 
இமணககப்படுவதால் ஆயிைம் மீட்டர் 
நூலின தனமைமயயும், அமத பயனபடுததி 
தயாரிககப்படும் பினனலாமடயின 
உருவதமதயும் திமையில் காட்டுகிைது. 

்பைம்  15.2 பின்னப்்படை துணியின் ைாதிரி 

●	 வடைதல் ைறறும் ஸதகடச் ந்பட சிஸைம் 
ஸமகட்ச் மபட் எனபது ஒரு நவீன மினமபாறி 
மெயல்பாடு. இதில் வடிவமைப்பாைர் 
படம் வமைவதற்கான மெயல்பாட்மட 
பயனபடுததி மபனா, அல்லது ஸமடலஸ 
(Stylus) மூலம் மினனணு மபட் அல்லது 
மடப்மலட்டில் வமைய உதவுகிைது. ஸமகட்ச் 
மபமட பயனபடுததி பலவமகயான 
மநெவு ைற்றும் பினனலாமடககும் ஏற்ை 
பிம்பஙகமை தயார் மெயது கணினிப்மபாறி 
வமைகலததில் மெமிதது மவககலாம். 
பினனர் இவவாறு மெமிதது மவதத 
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●	 கிநைடிங் அடைப்புகள் 
மினமபாறியில் உள்ை தாள் அல்லது கிமைடிங 
தாள் மீது அடிப்பமட காகித ைாதிரிகமை 
மவதது அதன அைவுகமை மபரிது அல்லது 
சிறிது படுததுவமத கிமைடிங ஆகும். இமவ 
ஒரு காகித ைாதிரிகளில் அைவுகமை 
கூட்டுதல், அல்லது குமைததல் மபானை 
மவமலகமை ைட்டுமை இந்த அமைப்பு 
மெயயும். ஆமட தயாரிப்பில் ஒப்புதலுககாக 
ெைாெரி (M) அைவுகமைக மகாணட 
ஆமட  தயாரிககப்படுகிைது. எனினும் 
வாஙகுபவரின விருப்பததிற்மகற்ப காகித 
ைாதிரிகமை சிறியது (S), மபரிது (L), மிகவும் 
மபரிது (XL), மிக மிக மபரிதான (XXL) 
மபானை காகித ைாதிரிகமை தயார் மெயய 
முடியும். 

்பைம்  15.6 கிநைடிங் அடைப்புகள் 

●	  ைார்க்கர் நைக்கிங் அடைப்புகள் 
மபாதுவாக மைல்லிய காகித தாளில் 
ைார்ககர்கள் உருவாககப்படுகினைன. 
இமவ குறிப்பிட்ட ஆமட தயாரிககத 
மதமவப்படும் காகித ைாதிரிகமை ைற்றும் 
மவவமவறு அைவு காகித ைாதிரிகமையும் 
மகாணடுள்ைது. கணினி முமை மூலைாக 
ைார்ககர் மைககிங மிகவும் பிைபலைானது. 
காகித ைாதிரிகமை திைமையுடன 
மவவமவறு இடஙகளில் மவதது 
துணி வீணாகுவமத தவிர்ககலாம். 
பிம்பஙகள் இல்லாத துணிகளில் ைார்ககர் 

பிம்பஙகமை கணிப்மபாறியில் மநைாக 
உருவாகக முடியும். பிம்பஙகளுககு 
மதமவயான வணணஙகமையும், 
மதயல்கமையும் நிர்ணயிககப்படலாம். 
மவவமவறு வமகயான வணணஙகள் 
ைற்றும் மதயல்கமை ைாற்றி, ைாற்றி 
உருவாகக முடியும்.  

்பைம்  15.4 சித்திை நவடைப்்பாடு அடைப்புகள்  

●	 டிஜிடைல் நவடை அடைப்புகள் 
அடிப்பமட காகித ைாதிரி, உரு ைாதிரி மீது 
மதமவப்படும் விவைஙகமை மெர்ப்பமத 
டிஜிட்டல் அமைப்பின மெயல்பாடு. காகித 
ைாதிரிகளில் மதயலுககான நாட்ெஸகமை 
மதமவப்படும் இடஙகளில் குறிதது 
உருவாககலாம். இந்த ைாதிரிகமை மவறு 
விதைாக உருவாககுவதற்கு கணினியில் 
குறிப்பிட்ட வமகயான கருவிகள் உள்ைன. 
உதாைணம் கால் ெட்மடயில் வமையப்பட்ட 
டார்ட்கமை நீககி விட்டு ைடிப்புகமை அமத 
இடததில் உருவாககி புதுவமகயான 
ஆமட வடிவமைப்மப மெயது, அதன 
பிம்பதமதத திமையில் காணலாம். 

்பைம்  15.5 டிஜிடைல் தைன்த்பாருள் 
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●	 பிம்பஙகமை மநைடியாக டிஜிட்டல் 
பிம்பஙகைாக CAM அமைப்பிற்கு 
அனுப்பலாம். 

●	 ஒரு வடிவமைப்பாைர் தயாரிககும் 
காகித ைாதிரிகமை ஒரு உருவததின 
மைமல மவதது, அதன மதாற்ைம் 
மநரில் பார்ப்பமத மபால் காண 
இயலும். எனமவ ஒரு முனைாதிரிமய 
தயாரிப்பமத வடிவமைப்பாைர்கள் 
தவிர்கக முடியும். 

●	 ஒரு ஆமட தயாரிப்பில் காகித 
ைாதிரிகமை ைாற்றி அமைப்பதற்கும், 
அைவுகமை ைாற்றி அமைப்பதற்கும் 
மெலவிடும் மநைம் கணினி 
பயனபடுததுவதால் குமைககப்படுகிைது. 

●	 கணினிப்மபாறி வமைகமல மவமல 
மெயயும் மநைதமதக குமைககும். 

●	 CAD, CAM மைனமபாருள் 
பயனபடுததுவதால் ஒருவர் 
திைமையுடன மவமல மெயய முடியும். 
மைலும் கிைாஃபிக காட் உள்ைதால் 
அதிகபடியான பிம்பஙகமை 
அது மெமிதது மவதது மவமல 
மெயபவர்களுககு உதவி புரிகிைது.

●	 பாணி மதாழிலில் உள்ை அமனதது 
பகுதிகளிலும் Haute Couture முதல் 
மவகுஜன ெந்மத வமைககும் CAD 
தாககதமத உணைலாம். 

●	 பாணி வடிவமைப்புககு ஏற்ை மவமல 
கிமடப்பதற்கு CAD ஒரு முககிய 
காைணைாகும். 

●	 வடிவமைப்பாைர்கள் ஒமை பிம்பதமத 
பயனபடுததி மவவமவறு வமகயான 
துணிகளில் வடிவமைப்பதற்கும், 
மவவமவறு வமகயான ைாதிரிகமை 
தயாரிகக முடியும். மைலும் ஒரு 
பிம்பததில் சிறிய ைாற்ைஙகமை மெயது, 
புது வமகயான பிம்பம் அல்லது துணி 
வமககமை உருவாகக முடியும். 

மைககிங மிகவும் எளிதாக அமைகிைது. 
ஆனால் இதுமவ மகாடுகள் உள்ை 
அல்லது பிம்பஙகள் உள்ை துணியில் 
ைார்ககர் மைககிங அமைககும் மபாழுது 
மிகவும் கவனம் மதமவ. கணினிமயப் 
பயனபடுததி மெயயும் ைார்ககர் முமை 
மிகவும் எளிதானது என கருதப்படுகிைது. 

்பைம்  15.7 ைார்க்கர் நைக்கிங் அடைப்புகள் 

15.6  கணினிப்த்பாறி வடைகடையின் 
�ன்டைகள் 

ஜவுளி மதாழிற்ொமலயில் CAD ைற்றும் 
கணினி ொர்ந்த தயாரிப்பு (CAM) 
மைனமபாருள் பயனபாடு மநறி முமையாக 
கருதப்படுகிைது. ஜவுளி வடிவமைப்பாைர் 
ைற்றும் ஜவுளி தயாரிப்பாைர்கள் இந்த 
முமையினால் பல வமகயான பயனகமை 
அமடந்துள்ைார்கள். இவற்றில் சில 
கீழவருைாறு  : 
●	 வடிவமைப்பாைர்கள் புதுவிதைான 

பிம்பஙகமை உருவாகக CAD 
பயனபடுகிைது. 

●	 வடிவமைப்பாைர்கள் CAD 
மைனமபாருமை பயனபடுததி 
விமைவாகவும், துல்லியைாகவும் புதிய 
வமைபடஙகமை உருவாககலாம்.

●	 மிகவும் துல்லியைான வடிவஙகமை 
உருவாககும் மபாது தவறுகள் 
வருவதற்கு வாயப்புகள் குமைவு. 

XII TDD_Tamil version CHAPTER 15.indd   283 01/12/2022   3:06:08 PM



பாடம் 15 ஆடட தயாரிக்கும் ததாழில் நுடபத்தில் கணினியின் பங்கு284

மநறிப்படுததுகிைது. ஆமட தயாரிககும் 
மதாழிற்ொமலயில் கணினியின 
மூலைாக ஒவமவாரு மெயல்பாட்மடயும் 
மெயயும் மபாழுது மெலமவ குமைதது 
அந்த நிர்வாகதமதப் மபால இருககும், 
ைற்ை மதாழிற்ொமலயுடன மபாட்டிமய 
அதிகரிககிைது. 

கணினி பிம்பம் தயாரிப்பிற்கு 
பயனபடுததப்படும் உட்மபாருள் ைற்றும் 
விற்பமன மெயவதற்கு உதவும் கிைாபிகஸ, 
ஸமகனர் மபானை கருவிகமை மகாணடு 
மெயல்படுகிைது. கணினி மைனமபாருள் 
இரு பரிைாணம் ைற்றும் முப்பரிைான 
ஆமடகமை வமைவதற்கும், பார்ப்பதற்கும் 
உதவுகிைது. இதமன பயனபடுததி 
ஆமடகளின காகித ைாதிரிகமை மபரிய 
அல்லது சிறிய அைவிற்கு ைாற்ை முடியும். 
CAD பயனபாட்டின மூலைாக மநைம் 
ைற்றும் மெலமவ குமைகக முடியும். ஒரு 
ஆமடயின விமலமய கணினி நிர்வாக 
பயனபாட்டின உதவியுடன கணககிட 
முடியும். மைலும் ஒரு நிர்வாகததின 
அமனதது விவைஙகமையும் கணினியில் 
மெமிதது மவகக முடியும் (Database).

தற்மபாது புதுவமகயான கணினி 
மபாறி வமைகமல மைனமபாருள் பாணி 
துமையில் பயனபடுததப்படுகிைது. 
உதாைணம் மலகட்ைா (Lectra) 
மைனமபாருள். இது புதிய உததிகமை 
மகயாணடு ஜவுளி துமையில் மைாதத 
மெயல்பாடுகமை ைாற்றியுள்ைது. 1998-
லிருந்து இந்த மைனமபாருமை பயனபடுததி 
நூல்கள் எவவாறு ஜவுளி பிம்பஙகமை 
உருவாககுகிைது எனபமதயும் அந்த துணி 
வமககள் எவவாறு ஆயதத ஆமடகைாக 
தயாரிககப்படுகினைன எனபமதயும் 
கணினி திமையில் காணபிககிைது. இது 
புதிய தமலமுமையின ஜவுளி ைற்றும் 
ஆமட துமையின முனமனற்ைதமத 
புரிந்து மகாள்ை உதவுகிைது. 

●	 வடிவமைப்பாைர்கள் CAD 
பயனபடுததுவதால் அவர்கள் 
உருவாககும் இறுதி ஆமடமய 
கணினியின திமையில் காண இயலும். 
எனமவ இது அவர்கள் துணிமய 
வாஙகி உருைாதிரியின மைல் மவதது 
ஆமடமய உருவாககுவதற்கு 
மெலவிடும் பணதமத குமைககிைது. 

●	 வடிவமைப்பாைர்கள் இரு பரிைாணஙகள் 
ைற்றும் முப்பரிைாணததில் பிம்பஙகமை 
காண முடியும். இதனால் உடனடியாக 
ைாற்ைஙகமை மெயய முடியும். 

●	 ஒரு ஆமடயின தயாரிப்பில் 
உள்ை ஒவமவாரு படிமயயும் 
வடிவமைப்பாைர்கள் காண முடியும். 

●	 CAD மைனமபாறி பயனபடுததுவதினால் 
ஒரு வடிவமைப்பாைர் நுணுககைாக 
மவமல மெயய முடியும். இது ஒரு 
ஆமட தயாரிப்பிலிருந்து கமடசி 
படி வமை மெலவளிககும் மநைதமத 
குமைககிைது. 

15.7  கணினி த்பாறி வடைகடை 
ததாழிறதுட்றயில் சமீ்பத்திய 
வளர்ச்சி 

நவீன கணினி உதவியுடன 
வடிவமைககும் மைனமபாருைானது சிறிய  
ைற்றும் மகயால் மெயயும் மவமலகமை 
குமைததுள்ைது. மைலும் துல்லியைான 
மவமலபாடு, தகவல் மெயல்பாட்மட 
அதிகரிதது உற்பததிமய மபருககுவதற்கு 
உதவி மெயதுள்ைது. கணினி மைனமபாருள் 
பயனபடுததி ஆமட வடிவமைப்பதினால் 
மநைம் குமைககப்பட்டுள்ைது. மகயினால் 
வமையும் வமைப்படஙகமை ைற்றும் 
சிககனைான முமையில் காகித ைாதிரிகமை 
மவதது மீணடும் திருததம் மெயவமத 
தவிர்ககப்படுகிைது. கணினி மைனமபாருள் 
ஒவமவாரு மவமலபாட்மடயும் இமணதது 
ஒரு நிர்வாகததின மெயல்பாட்மட 
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15.8 ்பாைச் சுருக்கம் 
ஆமட மதாழிலில் கணினி ஒரு முககிய 
பஙகு அளிககிைது. ஒரு ஆமட வடிவமைப்பில் 
மதாடஙகி ஆமட தயாரிப்பிலும் CAD ைற்றும் 
CAM அமைப்புகள் பயனபடுததப்படுகிைது. 
புதிய பிம்பஙகமை உருவாககுவதற்கும், 
மெமிதது பிற்காலததில் பயனபடுததுவதற்கும் 
இந்த மைனமபாருள்கள் பயனபடுததப்படுகிைது. 
ஜவுளி ைற்றும் ஆமட மவகுஜன 
தயாரிப்பின மபாது இந்த மைனமபாருள்கள் 
உற்பததிககான மநைதமதயும் ெந்மதயில் 
விற்பமனககு மெல்லும் மநைதமதயும் 
மவகுவாக குமைககினைன. ெர்வமதெ 
ையைாககப்பட்ட இககாலததில் ஆமட 
தயாரிப்பில் மபாட்டிகள் அதிகரிதது உள்ைது. 
எனமவ தயாரிதது விற்பமனககு வரும் 
மபாருட்கள் ெர்வமதெ தைததில் இருகக 
மவணடும். இதற்கு மைம்படுததப்பட்ட CAD, 
CAM அமைப்புகள் திைமையுடன மெயல்பட 
உதவுகிைது. 

அஸிஸட் புல்ைர் (Assyst 
Bullmur) அமைப்புகள் முப்பரிைாண 
பிம்பஙகமை ஆமடகளில் உருவாகக 
உதவுகினைன. இந்த மைனமபாருளின 
400-ககும் மைற்பட்ட தகவல்கமை 
மெகரிதது மெமிதது மவததுள்ைது. 
இது ஆமட வடிவமைப்புககும், 
மதாற்ைததிற்கும் மைலும் அமத 
ைாற்றுவதற்கும் பயனபடுததப்படுகிைது. 
இது தானியஙகியாகமவ மதமவப்படும் 
அைவுககு ஏற்ைவாறு ைாற்ைதமத 
உருவாககும் வல்லமை மகாணடது. சில 
மநாடிகளில் இந்த மைனமபாருள் மிகவும் 
அறிவுததிைன மகாணடு திைமையுடன 
மதமவப்படும் ைாற்ைஙகமை மெயய 
முடியும். எனினும் ைற்ை மைனமபாருள்கமை 
விட ஸபானிஷ் இனமவஸடிககா 
(Spanish Investronica) மைனமபாருள் 
அதிக அறிவு திைன ைற்றும் திைமையுடன 
மெயல்படுகிைது. 

நிடனவில் தகாள்க

285்பாைம் 15 ஆடை தயாரிக்கும் ததாழில் நுட்பத்தில் கணினியின் ்பங்கு

●	 ஆமட தயாரிககும் மதாழிற்ொமலயில் பிம்பம் உருவாகக பகுப்பாயவு மெயவதற்கும் 
ைற்றும் மபாருட்கமை குறுகிய காலததில் தயாரிகக கணினி உதவுகிைது. 

●	 அணமைக காலததில் CAD மைனமபாருளின பயனபாடு பாணி ைற்றும் ஜவுளித 
மதாழிலில் நுமைந்து நுகர்மவாருககு ஏற்ைவாறு மபாருட்கமை தயாரிதது ைற்றும் 
மவணடிய மபாது ைாற்ைஙகமை மெயய உதவுகிைது. 

●	 ஆமடத மதாழிலில் ஆமட வடிவமைப்பு, அைவு ைற்றும் ஆமடகளின பாணி ைற்றும் 
வணணஙகளின கலமவகமை உருவாககி ஆயதத ஆமடகமை தயாரிககிைது. 

●	 பாணித மதாழில் மவகைாக வைர்ந்து ஜவுளி ைற்றும் ஆமட நிறுவனஙகளுககு மபரிய 
வாயப்புகமையும், ெவால்கமையும் உருவாககுகிைது. 

●	 CAD திட்டமிடல், பைப்புதல், ைாதிரி தயாரிததல், மவட்டுதல் ைற்றும் இறுதியாக மதயல் 
மெயதல் மபானை ஆமட ைற்றும் பாணி மதாழிற்ொமலயிலுள்ை மெயல்பாடுகமை CAD 
மைனமபாருள் மெயகிைது.
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●	 திமையகம், கடின இயககி, விமெப்பலமக ைற்றும் சுட்டி வனமபாருளின உபகைணஙகள் 
ஆகும். 

●	 வனமபாருளில் உள்ை உபகைணஙகமை இயககும் மபாது மைனமபாருளின மெயமல 
உதவுவது இயககும் முமை ஆகும். 

●	 ஜவுளி வடிவமைப்பு ஒரு நுணணிய மதாழில் நுட்பம், இதில் மவவமவறு வமகயான 
தயாரிப்பு முமைகள் மகயாைப்படுகிைது. 

●	 ஜவுளி ைற்றும் ஆமட மதாழில் நுட்பம் பல வமகயான மெயல்பாடுகமை இமணதது 
மெயல்படும் ஒரு மதாழிற்ொமல ஆகும். இந்த மதாழிற்ொமல நூல் ைற்றும் துணி 
தயாரிததல், துணிமய சுததப்படுததல், ொயமிடுதல், அச்சிடுதல் ைற்றும் ஆமட 
தயாரிததமல உட்மகாணடது. 

●	 ஸமகட்ச் மபடில் (Sketch Pad) வமைவதற்கான மெயல்பாடு வமைபவமை மபனா அல்லது 
ஸமடல்ஸமெ பயனபடுததி மினனணு மபட் அல்லது மடப்மலட்டில் வமைய உதவுகிைது.

●	 சிததிை மவமலப்பாட்டுககு பயனபடுததப்படும் மைனமபாருள் மைாதத விற்பமனககான 
வீட்டுதமதமவ ைற்றும் வணிகததிற்கு பயனபடும் துணிகளில் சிததிை மவமல மெயய 
உதவுகிைது. 

●	 ஜவுளி மதாழில் CAD ைற்றும் CAM மைனமபாருள்கள் நிமலயான முமை என 
கருதப்படுகிைது.

ஆசிரியரின் தசயல்்பாடு 
●	 CAD மைனமபாருள் எவவாறு பயனபடுததப்படுகிைது எனபமதக காட்டலாம். 
●	 பல்மவறு வமகயான CAD அமைப்பு எவவாறு இயஙகுகிைது எனபமதக காட்டலாம்.

ைாணவர்களின் தசயல்்பாடு 
●	 ஜவுளிதமதாழிலில் CAD மைனமபாருள் எவவாறு பயனபடுததப்படுகிைது எனபமத 

அறியலாம். 
●	 சிததிை மவமல வடிவமைப்பு மைனமபாருள் பயனபடுததி சிததிை மவமல மெயய முடியும். 

இடணய தள முகவரி

https://www.youtube.com/watch?v=zYgIZak6BE ைாணவர்கள் கற்க பயனபடும் CAD 
மைனமபாருள் ைாடலிங நுட்பம்  

https://www.youtube.com/watch?v=MaRKMhaZPUI முப்பரிைாண அச்சிடுதமல 
மதர்ந்மதடுககப்படும் CAD
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Computer 
Aided Design  
கணினிப்மபாறி 
வமைகமல  

Helps to create sketches, prototypes and designs of garments.
ஆமடததுமையில் பிம்பஙகள் வமைவதற்கும், ஆமட பாணி 
உருவாககுவதற்கும் பயனபடுததப்படும் மைனமபாருள். 

Operating System  
இயகக முமை 

It is a vehicle through which the hardware can read the software 
programmes.
வனமபாருளில் உள்ை உபகைணஙகமை இயககம் மபாது அதமன 
மைனமபாருள் மெயயும் இந்த மெயலுககு ஒரு பாலைாக அமைவது இயகக 
முமை ஆகும். 

Textile Design  ஜவுளி 
வடிவமைப்பு 

The process of developing designs for woven, knitted or printed fabrics or 
surface ornamented fabrics 
மநயதல், பினனலாமட, அச்சிடப்பட்ட துணிகள் ைற்றும் மைற்பைப்பு 
அலஙகரிககப்பட்ட துணிகள் வடிவமைப்பதற்கான மெயல்முமை 

Sketch Pad ஸமகட்ச் 
மபட் 

Graphic programmes that allow the designer to use pen or stylus on 
electronic pad or tablet.  
ஸமகட்ச் மபடில் உள்ை வமைவதற்கான மெயல்பாடு சிஸடம் வமைபவமை 
மபனா அல்லதுஸமடல்ஸமெ பயனபடுததி மினனணு மபட் அல்லது 
மடப்மலட்டில் வமைய உதவுகிைது.  

Texture Mapping 
மடகஸெர் மைப்பிங 

A graphic design process which shows the visual effects of the fabric on 
the body. In this system, the fabric can be draped over a form in a realistic 
way 
மடகஸடர் மைப்பிங ஒரு கிைாபிகஸ மெயல்பாடு. இந்த மெயல்பாட்டின 
மூலம் துணிமய உருைாதிரி மைமல மவதது மதானறும் மதாற்ைதமத 
உருவாகக முடியும்.  

Pattern Grading  
கிமைடிங அமைப்புகள் 

The process of turning base size or sample size patterns into additional 
sizes using a size specification sheet or grading.
மினமபாறியில் உள்ை தாள் அல்லது கிமைடிங தாள் மீது அடிப்பமட 
காகித ைாதிரிகமை மவதது அதன அைவுகமை மபரிது அல்லது 
சிறிதுபடுததுவமத கிமைடிங அமைப்புகள்.  
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வினாக்கள்
்பகுதி – அ 
 I.   சரியான விடைடயத் நதர்்நததடுத்து எழுதுக

1. CAD  ஒரு ________________ கருவியாகும். இது ெரியாகவும் ைற்றும் விமைவாக 
வமைவதற்கும் பயனபடுததப்படும் கணினி மைனமபாருள். 

 அ)  மினனணு  ஆ)  மினொைம்  இ)  மைனமபாருள்   ஈ)  வனமபாருள்  

2. இது கிைாஃபிக டிமென ைற்றும் பாணி வடிவஙகமை உருவாககப் பயனபடுததப்படுகிைது.
 அ)  ஃமபாட்மடாஷாப்   ஆ)  CAD 
 இ)  மகாைல் டிைா  ஈ)  எதுவும் இல்மல 

3. ஒரு வமைபடததில் எந்த புள்ளிகமை அதிகரிகக மவணடும் ?
 அ)  வைர்ச்சி புள்ளிகள்   ஆ)  விளிம்புகள்   இ)  பகக புள்ளிகள்   ஈ)  கீழ மகாடு  

4. ைாதிரி வடிவமைப்பு மைனமபாருள் ___________ எனை இடததில் பைவலாக 
உள்ைது. 

 அ)  மஜர்ைனி  ஆ)  இததாலி  இ)  இந்தியா  ஈ)   அ ைற்றும் ஆ 

5. கணினியில் தவல்கமை மெமிதது மவதது ஒரு மெயல்பாட்டிலிருந்து ைற்மைாரு 
மெயல்பாட்டிற்கு அனுப்பும் கருவி  _______________-

 அ)  வனமபாருள் மகாப்புகள்  ஆ)  மைனமபாருள் மகாப்புகள் 
 இ)  கணினி மகாப்புகள்  ஈ)  அ  ைற்றும் ஆ 

6. ஒரு காகித ைாதிரிமயச் சுற்றி வரும் புள்ளிகமை (X, Y) இமணதது மெயல்பட 
பயனபடுததப்படும் அமைப்பு ____________ 

 அ)  டிஜிட்டல் அமைப்பு  ஆ)  சிததிை மவமல அமைப்பு 
 இ)  ஸமகட்ச் மபட் அமைப்பு   ஈ)  எதுவுமில்ல 

்பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விடையளிக்கவும்  

1. CAD எனபமத வமையறு.
2. கிமைடிங முமைமய விைககுக. 
3. அமடாப் மபாட்மடாஷாப் எனைால் எனன ? 
4. ஜவுளி துமையில் CAD மைனமபாருளில் பயனபடுததப்படும் பகுதிகமை வரிமெப் 

படுததி எழுதுக. 
5. மகாைல் வமைபடததின பயனபாட்மடக  குறிப்பிடுக. 

்பகுதி – இ 
III.    ஒரு ்பத்தியளவில் விடையளிக்கவும்  
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1. கணினி வன மபாருள் ைற்றும் மைனமபாருள் எனைால் எனன ?
2. காகித ைாதிரிகமை தயாரிகக பயனபடுததப்படும் மைனமபாருளின பயனபாட்டுகமை 

விைககுக. 
3. மகாைல் வமைபடதமதப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக. 
4. கணிப்மபாறி வமைகமலயின வமககமை எழுதுக. 
5. ஆமட மதாழிற்ொமலகளில் பயனபடுததப்படும் வனமபாருள் மைனமபாருள் பற்றி 

எழுதுக. 

்பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு ்பக்க அளவில் விடையளிக்கவும்

1. ஜவுளி ைற்றும் ஆமடததுமையில் பயனபடுததப்படும் கணினி மபாறி வமைகமல 
மைனமபாருள் வமகப்பாட்டுகமை பற்றி எழுதுக.  

2. பிம்பஙகமை உருவாகக பயனபடுததப்படும் மைனமபாருள்களின பயனபாட்மட 
விைககுக. 

3. அணமைக காலததில் ஜவுளி ைற்றும் பாணி மதாழில்களில் பயனபடுததப்படும் CAD 
மைனமபாருள்கமை விைககுக.

்பகுதி ‘அ’ விறகான விடைகள்  :

1.   (இ) 2.  (இ) 3.  (அ) 4.  (ஈ) 5.  (இ) 6.  (அ)
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பி. தனப்பிரியா, ஆைாயச்சி அறிஞர்
அனமன சிவகாமி அைசு மபணகள்  
மைல்நிமலப்பள்ளி,
புதுச்மெரி.

நான 2009-2011 – இல் 11-வது ைற்றும் 12-ஆம் வகுப்பில் மதாழிற்துமை குழுவில் 
ஆமட வடிவமைப்பும் ைற்றும் துணி தயாரிததலும் பாட பிரிவில் அனமன சிவகாமி 

அைசு மைல்நிமலப் பள்ளியில் மெர்ந்மதன. 12-ஆம் வகுப்பில் நான பல்மவறு வமகயான 
மதயல், எம்ப்ைாயடரி ைாதிரி தயாரிததல் ைற்றும் ஆமட வடிவமைப்பு ஆகியவற்மை கற்றுக 
மகாணமடன. இந்த படிப்பு பல்மவறு வமகயில் துணிகமை ைடிதது ஆமட தயாரிககும் 
ஆர்வதமத இந்த பாடததிட்டம் ஊககுவிததது. 

நான 2011 – 2014 ஆம் ஆணடில் 12-வது  வகுப்மப முடிந்த பின B.Sc. ஆமட 
வடிவமைப்பு நாகரீக மதாழில் நுட்பம் படிப்பில் மெர்ந்மதன. இைஙகமல படிப்பில் எனககு 
ஆமட வடிவமைப்பு ைற்றும் துணி தயாரிததல் பற்றி மதரிந்து மகாள்ை உதவியது. என 
மொந்த ஆமடகமை தயாரிககவும் என உைவினர்கள் ைற்றும் நணபர்களின ஆமடமய 
தயாரிககவும் உதவியது. 

எனினும் தனிததுவைான ஆமடகமை உருவாகக ெந்மதயில் வைககைான துணிகள் 
பற்றி மதரிந்து மகாள்ை நான என உயர்ந்த படிப்மப பின மதாடர்ந்மதன. பின M.Sc. உயிரி 
– ஜவுளி படிப்மப அவினாசிலிஙகம் ைமனயியல் ைற்றும் மைல்நிமல பல்கமலககைகததில் 
முடிதமதன. இந்த உயர்கல்வியின மூலம் சுற்றுச்சூைலுகமகற்ை துணிகமை உருவாககி 
அதமன நாகரீகததில் வடிவமைப்பதற்கு ைட்டுமை இல்லாைல், ைருததுவ பயனபாட்டிற்கான 
முககியததுவதமத மதரியப்படுததுகிைது. இந்த பாடததிட்டததினால் எனககு கிமடககப்மபற்ை 
அறிவு எனமன மைல் படிப்பிற்கு ஊககுவிததது. தற்மபாது இயற்மகயான ொயஙகமை 
பயனபடுததி ஆயுர்மவதத துணிகள் தயாரிகக முமனவர் (Ph.D.) பட்டப்படிப்பு பயினறு 
வருகிைான. இப்மபாழுது எனனுமடய மபைார்வததினால் இந்த படிப்பு எனககு முழு 
திருப்திமய மகாடுககிைது. இந்த ஆைாயச்சியின மூலைாக புது வமகயான துணி வமககமை 
எனனால் உருவாகக முடியும் எனை நம்பிகமக எனனுள் வைர்கிைது. என பள்ளிக 
காலததில் என ஆசிரியர்கள் ஊககப்படுததி வழிகாட்டியதனால் இனறு என வாழகமகககு 
முழு அர்ததமும் ைற்றும் இலகமக அமடவதற்கான வழியும் கிமடககப் மபற்றிருககினமைன.

தனியாள் ஆய்வு-1
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பிைதிக்ா T.N. ்பாரிக்கர்
நான 5-ஆம் வகுப்பு படிககும் மபாது என ைனதிற்குள் மபஷன டிமெனிங பற்றிய ஆர்வம் 
இருந்தது. அதன பிைகு நான 10-ஆம் வகுப்பு படிதது முடிதததும் மைற்படிப்பு மதர்வு மெயயும் 
மபாது மடகஸமடல்ஸ ைற்றும் டிைஸ டிமெனிங வாயப்பு கிமடகக நான அமதமய மதர்வு 
மெயமதன. மெனமனயில் வசிதது மகாணடிருந்தபடியால் CSI மபயின பள்ளிமய மதர்வு 
மெயமதன. அந்த இைணடு வருடஙகள் என படிப்பிற்கு மிகவும் அடிததைைாக அமைந்தது. 
மைலும் எழுதது ைற்றும் மெயமுமை பயிற்சியின மூலைாக மடகஸமடல் ைற்றும் மபஷன 
பற்றி கற்றுக மகாணமடன. எனககு பயிற்றுவிதத ஆசிரியர்களும் நல்ல ஒததுமைப்பு 
மகாடுததனர். 

பள்ளிப்படிப்பு முடிதது கல்லூரி படிப்மப INIFD –ல் மெர்ந்து B.Sc. மபஷன டிமெனிங 
பட்ட படிப்மப முடிதமதன. அந்த மூனறு வருடஙகள் என கற்ைலுககு மிக அற்புதைான 
வாயப்பாக அமைந்தது. மைலும் பயிற்சி பட்டமை ைற்றும் மபஷன மஷா வில் பஙகு வகிதததன 
மூலைாக திைமையான டிமெனர்களுடன பணியாற்றும் வாயப்பாக அமைந்தது. 2015-ல் 
நமடமபற்ை லகமி மபஷன வீக-ல் எனது ஆமட மதர்வானது. இதற்கு சிைந்த எடுததுககாட்டு 
ஆகும். 

ஆறு ைாத இனடர்னஷிப் (Internship) பயிற்சியில் டிமெனர் மொனல் தாகாவுடன 
பணியாற்ை வாயப்பு கிமடததது. அதன மூலம் எனககு மெயமுமை, மபச்சு ைற்றும் 
நிர்வாகததிைன கிமடததது. இறுதியாணடின முடிவில் எனககு மிக சிைந்த ைாணவிககான 
விருது கிமடததது. அது எனது எதிர்காலததிற்கு நல்ல மதாடககைாக அமைந்தது.

மைல்படிப்பிற்கு பின சில்லமை வியாபாைதமத மதர்வு மெயமதன. நான படிதத 
கல்லூரியின (INIFD) மூலம் Zara-வில் Intern ஆக மதர்ந்மதடுககப்பட்மடன. மைலும் H & 
M-ல் காட்சி வணிகைாக (Visual Merchandiser) மவமல மெயவதற்கான வாயப்பு கிமடததது. 
எனனால் ஒரு பிைாணடிற்கான ைாதிரி, ஸமடல் ைற்றும் வியாபாைததிற்கான வழிகமைப் 
பற்றி அறிந்து மகாள்ை முடிந்தது. 

மைலும் எனகமகனறு ஒரு பிைாணமட உருவாககி மதாழில் மதாடஙகுவதற்கான 
திட்டதமத ைனதில் மவததிருககிமைன. எனனுமடய ைனதில் தினந்மதாறும் கல்வி ைற்றும் 
வாயப்பு எனபது பதிந்திருககினைது. 

தனியாள் ஆய்வு-2
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நைவதி
நான மடகஸமடல் ைற்றும் டிமைஸ டிமெனிங, மதாழிற்கல்வியில் எனது மைல்நிமல பள்ளி 
படிப்மப 2002 முதல் 2004 வமை CGMSS மெனமனயில் முடிதமதன. இககல்வியானது 
எனது ஆர்வததால் நல்ல எதிர்காலததிற்கு அடிததைைாக அமைந்தது. அதனால் நீடில் 
மவார்க, டிைஸ மைககிங, எம்பிைாயடரி ஆகியவற்மை கற்றுக மகாள்ை மதாழிற்கல்வி 
ொனறிதழ படிப்பில் மெர்ந்மதன.

நான இைணடு ஆட்கமை உதவிககு மவததுக மகாணடு மதயல் கமடமய  
ஆைம்பிதமதன. மதயல் கமட சிைப்பாக நமடமபை பள்ளிப்பருவததில் பயினை மதாழிற்கல்வி 
மிக உதவியாக இருந்தது. 

எனது பள்ளி ஆசிரிமய மபால எனககும் மதயல் ஆசிரிமய ஆக மவணடும் எனை 
கனவு இருந்தது. எனது குடும்ப சூழநிமலயின காைணைாக மதாடை முடியவில்மல. பதது 
வருடஙகள் கழிதது 2015-2016 – ல் மடகனிககல் ஆசிரியர் ொனறிதழ படிப்பில் மெர்ந்மதன. 
எனது ொனறிதமை மொசியல் மவல்மபர் மபார்டில் பதிவு மெயமதன. அதனால் எனககு 
மைாததைாக பள்ளி சீருமட மதககும் பணி கிமடததது. இது எனககு ெந்மதாஷதமதயும், 
ைன நிமைமவயும் அளிககிைது. எனது பள்ளி ைற்றும் ஆசிரியர்களின மூலைாக எனது 
கனவு நிமைமவற்ைப்பட்டது. எனனுமடய வாழகமக அர்ததமுள்ைதாகவும் நிமைவாகவும் 
அமைவதற்கு எனனுமடய பள்ளி ஆசிரிமயகளின ஊககுவிப்பு மிகப் மபரிய பஙகாக 
அமைகிைது. 

தனியாள் ஆய்வு-3
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ைாரீஸவரி
ஆமட வடிவமைப்பில் உள்ை ஆர்வததினால் நான ஜவுளி ைற்றும் ஆமட வடிவமைப்பு 
மதாழிற்பயிற்சி பிரிமவ மதர்வு மெயது, 2013 ஆம் ஆணடில் நிர்ைலா மபணகள் உயர்நிமல பள்ளி 
ைதுமையில் பயினமைன. இந்த படிப்பு எனககு வடிவமைப்பு ைற்றும் மதப்பதற்கும் உதவியது. 
மைலும் இதன மூலம் துணி வமககள் பற்றியும் அதன பயனபாடு பற்றிய மதளிவான அறிமவயும் 
மபற்றுக மகாணமடன. ஒழுஙகற்ை மதாற்ைதமத மபாருததைான ஆமட மூலம் வடிவமைப்பமத 
பற்றிய புள்ளி விவைஙகமை பாட திட்டததின மூலம் கற்றுக மகாணமடன. 

11 – ஆம் ைற்றும் 12 – ஆம் வகுப்பிற்கு பிைகு B.Sc. ஆமட வடிவமைப்பு ைற்றும் நாகரீகம் 
பாடததிட்டதமத ஸடாணடர்ஸ பயர்வர்கஸ ைாஜைததினம் மபணகள் கல்லூரி, சிவகாசியில் 
மெர்ந்மதன. என ெக மதாைர்கள் படிகக மபாைாடினமத கவனிதமதன. நான என மைல்நிமல 
கல்வியின மபாது மபற்ை வலுவான அடிததைம் காைணைாக இப்படிப்மப எளிதாக பயில இயனைது. 
ஒரு துணி தயாரிப்பது பற்றி படிப்படியாக படிப்பதன மூலம், அடிததைதமத ெரியாகவும் வலுவாகவும் 
இருகக மவணடும் எனபது ஆமட வடிவமைப்பில் மிக முககியைானதாகும். என மைல்நிமல 
பாடததிட்டததில் இருந்து மெயல்முமை ைற்றும் மகாட்பாட்டு அறிமவ மபற்ைதினால் என கல்லூரி 
படிப்மப எளிதாக படிகக முடிந்தது. இதற்கு என பள்ளி ஆசிரியர்களுககு நனறி மதரிவிககிமைன.

தற்மபாது Shree Designer Boutique வில் மைமனஜைாக கடந்த மூனறு ஆணடுகைாக முழு 
திருப்தியுடன பணியாற்றி வருகிமைன. கடினைாக உமைதது ஆமட வடிவமைப்பாைைாக வை 
மவணடும் எனபது எனனுமடய மநாககைாகும்.  

S. ைஞ்சுளா 
ஜவுளி ைற்றும் ஆமட வடிவமைப்பு மதாழிற்பயிற்சி பிரிமவ ைதுமையில் உள்ை நிர்ைலா மபணகள் 
உயர்நிமலப் பள்ளியில் 1986 – 1988 ல் பயினமைன. என குடும்ப மபாருைாதாை சூழநிமல 
காைணைாக எனனால் மைற்படிப்மப மதாடை முடியவில்மல. என பள்ளி ஆசிரியர்கள் எனது 
எம்பிைாயடரி ஆர்வதமத ஊககுவிததனர். அதுமவ என வாழவில் திருப்பு முமனயாக அமைந்தது. 
எனது குடும்பததின ஆதைவு ைற்றும் கடவுளின அனுகிைகததால் ைகரிஷி விதயா பள்ளியில் 
கிைாஃப்ட் ஆசிரியைாக மெர்ந்மதன. ஆமட வடிவமைப்பு ைற்றும் எம்பிைாயடரி படிப்பின மூலம் மபற்ை 
உறுதியான அடிததைததால் நான என திைமைகமை பள்ளிக குைந்மதகளுககு கற்பிகக முடிந்தது. 
நான இந்த பாடததிட்டதமத மதர்வு மெயததற்கு மிக ைகிழச்சி அமடகிமைன. என வாழவில் 
அடிததைைாக இருந்த ஆசிரியர்களுககும் பள்ளிககும் நனறி மதரிவிககிமைன.

தனியாள் ஆய்வு-5
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ை. ைநகஸவரி, ஆசிரிமய 
T.E.L.C. மபணகள் மைல்நிமலப் பள்ளி,
உசிலம்பட்டி, , ைதுமை.

பள்ளி படிப்பில் ஆமட வடிவமைப்புத துமையில் உள்ை ஆர்வததினால் நான ஜவுளி ைற்றும் ஆமட 
வடிவமைப்பு பாடததிட்டதமத ைதுமை ைாவட்டம், உசிலம்பட்டியில் உள்ை T.E.L.C. மபணகள் 
உயர்நிமலப் பள்ளியில் 1994-1996 ஆம் ஆணடில் பயினமைன. பனனிமைணடாம் வகுப்பில் 
உயர்ந்த ைதிப்மபண மபற்ைமையால் எனது மபற்மைார் B.A. தமிழ பயிலுைாறு அறிவுறுததினர். 
பிைகு தமிழ முதுநிமல  பட்டதாரியாக மதர்வு மபற்மைன.

எனககு இைநிமல கல்வியில் கல்லூரியில் இடம் கிமடதத பினபு கல்லூரி கல்வி எனபது 
தன பாடஙகமை தாமன கற்றுக மகாள்ளுதல் ைற்றும் சுயைாக மெயல் படுததல் எனறு அறிந்து 
மகாணமடன. எனனுடன பயினை என நணபர்கள் மெயற்முமை வகுப்பில் ைாதிரிகள் மெயய 
கஷ்டப்படும் மபாது நான எனது 12-ஆம் வகுப்பு ஆமட வடிவமைப்பு பயினை காைணததால் 
மிக எளிதாகவும், பமடப்பு திைனுடனும் என ைாதிரிகமை மெயமதன. என 12-ஆம் வகுப்பு 
பாடதமதர்மவ எனககு உதவியது எனபது சிறிதும் ஐயம் இல்மல. இப்மபாது என பள்ளியிமலமய 
நான ஆசிரிமயயாக மவமல மெயகினமைன எனபதில் ைகிழகிமைன.  

தனியாள் ஆய்வு-7

T. கஸதூரி, ஆசிரிமய 
T.E.L.C. மபணகள் மைல்நிமலப் பள்ளி,
உசிலம்பட்டி, ைதுமை.

பததாம் வகுப்பிற்கு பின, 1996-ல் எனனுமடய மபற்மைார்கள் நாம் அறிவியல் ொர்ந்த படிப்பிமனக 
கற்க மவணடும் எனறு விரும்பினார்கள். ஆனாலும் எனனுமடய விருப்பப்படி T.E.L.C. பள்ளி, 
உசிலம்பட்டியில் ஜவுளி ைற்றும் ஆமடயியல் பிரிமவ எடுததுப் படிதமதன. பினபு ஆசிரியர் 
ொனறிதழ படிப்பில் மெர்ந்து டிப்ைமைா படிப்மப முடிதமதன. கடவுளின அனுகிைகததினாலும், பள்ளி 
ஆசிரியர்கள் மகாடுதத அறிவினாலும் நான படிதத பள்ளியிமலமய ஆசிரிமயயாக மெர்ந்துள்மைன. 
இப்மபாழுது நான ைன நிமைவாக மவமல மெயகினமைன. 

நான என பள்ளிககும் எனமன ஊககுவிதத ஆசிரியர்களுககும் நனறியுள்ைவைாகவும் 
இருப்மபன.  

தனியாள் ஆய்வு-6
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4. இந்த  குடும்பம் பாைம்பரிய குடும்ப 
வமகமயச் ொர்ந்தது. 

 அ)  நீட்டிககப்பட்ட குடும்பம் 
 ஆ)   கலந்த குடும்பம்  
 இ)  கூட்டு குடும்பம் 
 ஈ)    தனி குடும்பம் 
5. குறுநமட மபாடும் குைந்மதகளுககு 

மதமவப்படும் தாைாைைான ஆமடகள் 
முககியைான _____________ 
பிரிவாகும். 

 அ)  1-2 வயது 
 ஆ)  5-11 வயது 
 இ)  12-15 வயது   
 ஈ)  15-20 வயது  
6. ஆமடயின ஒரு பகுதிககும் ைற்ை 

பகுதிகளுடனான இருககும் 
மதாடர்மபக குறிககும் வார்தமத. 

 அ)  விகிதம்  
 ஆ)  ெைநிமல 
 இ)  ரிதம் 
 ஈ)  லயம் 
7. வலது மகாணததில் திமெ ைற்றும் 

பினனல் நூல்கமை இமணததல் 
________________ என 
அமைககப்படுகிைது. 

 அ)  பினனல்  
 ஆ)  மநெவு  
 இ)  மநயயப்படாத  
 ஈ)  மதால் 

்பகுதி – அ 
 I.   சரியான விடைடயத் 

நதர்்நததடுத்து எழுதுக
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

மதர்ந்மதடுககப்பட்ட பகுதிகளில் 
மூனறு பரிைாண அல்லது 
தூணடப்பட்ட விமைமவ 
வைஙகுவதன மூலம் துணி 
மைற்பைப்மப ைாற்றியமைககும் 
மெயல்முமை . 

 அ)  எம்பாசிங 
 ஆ)  சினஜிங 
 இ)  மவட்டுதல் 
 ஈ)  நாப்பிங (Napping)
2. இமைகளுடன மெயல்படுகினை 

ொயஙகள் ைற்றும் இமண 
ெைநிமலப் பிமணப்புகள் எவவாறு 
அமைககப்படுகினைன ? 

 அ)  எம்பாசிங
 ஆ)  சினஜிங
 இ)  மவட்டுதல் 
 ஈ)  எதிர்விமன  
3. ஒரு ைணி மநைததில் மைாட்டரி 

திமையில்  _________ கஜத 
துணிமய அச்சிட முடியும்.

 அ)  3500
 ஆ)  2500
 இ)  4000
 ஈ)  4200

ைாதிரி வினாத்தாள்
கருத்தியல்

நைல்நிடை இைணைாம் ஆணடு 
த�சவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும் 
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13. மவளிப்புைம் ைற்றும் உட் 
சூைலுககாக மெயயப்படும்  
பகுப்பாயமவ  இமணதது இவவாறு 
அமைககப்படுகிைது.  

 அ)  தைம்  
 ஆ)  TQM 
 இ)  தைககட்டுப்பாடு 
 ஈ)  SWOT
14. மவகுஜன ைககளிடம் மிகவும் 

விமைவாக மெனறு அமடயும் 
விைம்பைம். 

 அ)  மெயதிததாள்  
 ஆ)  வாமனாலி 
 இ)  மதாமலககாட்சி 
 ஈ)  இமணய தைம் 
15. ________________ எனபது 

கணினியில் ஒரு அெல் வடிவம் 
ஸமலாப்பரில்  விவைஙகமை 
மெர்ககும் ஒரு மெயல். 

 அ)  எணகமை குறிததுக காட்டும் 
முமை  ஆ)  எம்பிைாயடரி 
முமைகள்  

 இ)  வரிவடிக பலமக வமைபட 
முமை  ஈ)  மைமல குறிப்பிட்ட 
எதுவுமில்மல 

்பகுதி – ஆ 
II.    மூன்று வரிகளில் விடையளிக்கவும்  

16. தற்காலிக சீர் மெயயும் முமை 
வரிமெப்படுததுக. 

17. இயற்மக ொயஙகளின 
வமகப்பாடுகள் குறிதது குறிப்பு 
வமைக.

18. ொயமிடுதல் ைற்றும் அச்சிடுதல் 
ஆகியவற்றிற்கு இமடமய 
உள்ை மூனறு மவறுபாடுகமை 
வரிமெப்படுததுக. 

19. நீட்டிககப்பட்ட குடும்பதமத 
வமையறு.

8. இததுணி மிக மைல்லிய வழுககும் 
ைற்றும் மைனமை தனமை உமடயது. 

 அ)  பருததி 
 ஆ)  கம்பளி 
 இ)  பட்டு 
 ஈ)  பாலியஸடர் 
9. இந்த வமகயான எம்பிைாயடரி 

நுட்பைானது, ஆயிைம் ஆணடுகள் 
மதானமையானது. 

 அ)  ஸைாககிங 
 ஆ)  அப்ளிக 
 இ)  எம்பிைாயடரி 
 ஈ)  ெமிககி 
10. மடனிம் எனபது _____________

எமடயில் குமைந்த ைடிப்பு ைற்றும் 
நீள் தனமையற்ை துணியாகும்.

 அ)  குமைந்த 
 ஆ)  நடுததை 
 இ)  கனைான 
 ஈ)  மைமல குறிப்பிட்ட எதுவும் இல்மல 
11. வீட்டுத மதாழில், மதயல் தயாரிததல் 

ைற்றும் ________________ 
ஆகிய மூனறு பிரிவுகளில் 
ஆமட மதாழில் துமை கவனம் 
மெலுததுகிைது. 

 அ)  கருததுமை அஙகாடி
 ஆ)  மபாட்டிக 
 இ)  ஆயதத ஆமட  
 ஈ)   தனி நபருககு ஏற்ைவாறு 
12. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ஒழுஙகு மநைம், கணககீடு, 
முனனணி மநைம் ஆகியவற்மை 
உள்ைடககியது. 

 அ)  அட்டவமணப்படுததுதல் 
 ஆ)  திட்டமிடுதல் 
 இ)  ைாதிரிகள் 
 ஈ)  ஆயவு 
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20. ெலமவ மெயதலுககான 
மகாட்பாடுகமை எழுதுக. 

21.  கட்டமைப்பு, வடிவம் எனைால் 
எனன ?

22. ஆன  கமைன வமையறு.
23. காகித ைாதிரிகமைத துணியில் 

விரிககும் முமைமய விவரி. 
24. கசூட்டி எம்ப்ைாயடரி வடிவஙகளின 

மபயர்கமை எழுதுக. 
25. SWOT ைற்றும் TQM ஐ விவரி. 
26. விைம்பைஙகளின இைணடு 

நனமைகமை எழுதுக.
27. ஆயதத ஆமட எனைால் எனன ?
28. வாணிபர் எனபவர் யார் ? 

்பகுதி – இ 
III.    ஒரு ்பத்தியளவில் 

விடையளிக்கவும்  
29. துணியில் ொயமிடுதல் பற்றி எழுதுக. 
30. ொயமிடுதல் முமைகமை பற்றி சிறு 

குறிப்பு வமைக. 
31. குடும்ப வமககமை விைககுக. 
32. கஞ்சி மபாடுதல் ைற்றும் அதன 

வமககமை எழுதுக. 

பகுதி ‘அ’ விற்கான விமடகள்  :
1.   (அ ) 2.  (ஈ) 3.  (அ) 4.  (ஈ) 5.  (அ)
6.  (அ)      7.  (ஆ) 8.  (இ) 9.  (அ) 10.  (இ)
11.  (இ) 12.  (ஆ) 13.  (ஈ) 14.  (இ) 15.  (அ)

33. ஸைாககிங பற்றி விைககுக.  
34. ெட்மட மதககும் முமையில் உள்ை 

படிகள் யாமவ ? 
35. காஷ்மீர் எம்ப்ைாயடரி பற்றி விரிவாக 

எழுது. 

்பகுதி – ஈ 
IV.    ஒரு ்பக்க அளவில் 

விடையளிக்கவும்
36. அடிப்பமட சீர் மெயதல் முமைமய 

விவரி.
 அல்லது 
 ஆமட வடிவமைததலில் மதாடர்புடன 

வடிவமைப்பு முமைகமைப் 
பற்றி விவரிகக. மபாருததைான 
வமைபடஙகளுடன விவரி. 

37. மபரிய ைற்றும் சிறிய ைார்பகததிற்கு 
ஏற்ைவாறு காகித ைாதிரிகமை 
ைாற்றியமைககும் முமைமய 
விைககுக. மபாருததைான 
வமைபடஙகளுடன விவரி.

 அல்லது
  ஜவுளி ைற்றும் ஆமட அலஙகாைததில் 

கணினியின பஙகு பற்றி விைககுக.   
38. பட்டிக பிரிணடிங – விவரிகக. 
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நைறநகாள் நூல்கள்
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299செய்முறை

நெசவியலும்  
ஆடை வடிவடைப்பும் 

நசய்முடை
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செய்முறை300

செய்முறை 
எண் பாடத் தறைப்பு பக்க எண் மாதம்

1
சுருக்கமுள்ள ஃபிராக
(Gathered Frock with Puff Sleeve) 301-303 ஜூன்

2 உள பாவாடை (Inskirt Pattern) 304-306 ஜூன்

3 ்கட் சசாளி (Cut Choli) 307-310 ஜூறை

4 டி-சர்ட் (T-Shirt) 311-313 ஆ்கஸ்ட்

5 சுடிதார் பாட்ைம் (Salwar) 314-316 செப்டம்பர்

6 சுடிதார் ைாப் (Kameez) 317-320 அக்டாபர்

7 டபஜாைா (Pyjama) 321-322 நவம்பர்

8 ்கலிதார் ஜிப்பா (Kalithar Kurta) 323-325 டிெம்பர்

நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும்

நபாரு்ளைக்கம்நபாரு்ளைக்கம்

நசய்முடை
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அறிமு்கம்
●	 பப் கையுடன் கூடிய சுருகைம் உள்ள பிராக குழநகதைைளுககுப் பயன்படுத்தும் 

உகடயாகும்.
●	 யயாக, ைாலர் மற்றும் வெவயெறு ெகையான கை பகுதிைக்ள இகைத்து இநதை 

ெகையான ைவுன்ைக்ள மாற்்றம் வெயயலாம்.

டதப்பதற்கு சதடவயான ்கருவி்கள  :

அ்ளவெடுப்பதைற்ைான ைருவிைள : அ்ளவு நாடா, அடிகயைால்.
ெகரெதைற்ைான ைருவிைள  : பிரவுன் யபப்பர் (Brown paper), குண்டூசி, 
  யமகை, வபன்சில் 
குறியிடுெதைற்ைான ைருவிைள  : அகடயா்ள நி்றகைட்டி, வபன்சில் 
வெட்டுெதைற்ைான ைருவிைள  :  ைத்தைரிகயைால், இகைப்கப பிரிககும் ைருவி, 

துணி வெட்டும் ைத்தைரிகயைால் 
கதைப்பதைற்ைான ைருவிைள  : நூல், கை ஊசி, கதையல் இயநதிரம் 
இஸ்திரியிடுெதைற்ைான ைருவிைள : இஸ்திரிப் பலகை, இஸ்திரிப் வபட்டி 
தி்றப்கப மூடும் ைருவிைள  : வைாககி, அமுககு வபாத்தைான் 
அலஙைரித்தைல்  : அப்ளிக, எம்ராயடரி

நபாருததைான துணி வட்க்கள:
பாப்ளின், பூ யபாட்ட பருத்தி துணிைள, சில்க மற்றும் யபன்சி ரை துணி ெகைைள. 

301

Finishing
CHAPTER

1
நசய்முடை

01சுருக்கம் உள்ள ஃபிராக 
(Gathered Frock with Puff Sleeve)

்கற்ைலின் சொக்கங்கள
●	 பப் கையுடன் கூடிய சுருகைமுள்ள பிராக கதைப்பதில் தைன் தி்றகன ெ்ளர்த்துக வைாளளுதைல். 
●	 எவெகை துணிைக்ளயும், அலஙைாரஙைக்ளயும் யதைர்நவதைடுத்து சுருகைம் உள்ள பிராககை 

கதைகை அறிநது வைாளளுதைல்.
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ைாதிரி துண்டு்கள :
முன் துண்டு - 1 
பின் துண்டு - 2
பாொகட (Skirt) - 2
கை - 2

சே அவுட்  :
துணியில் வெல்யெட்ஜ் பார்த்து துணிகய 
நான்ைாை மடித்து வெட்டுதைல். 
குறிததலும் நவட்டுதலும்:
துணியில் வெட்டககூடிய இடஙைக்ள 
மார்க வெயதை பின் கதையலுககு இடம் விட்டு 
வெட்ட யெண்டும்.
டதககும் முடை:
●	 பாடியின் முன், பின் துண்கட 

இகைகைவும். 
●	 பின் துண்டில் ைவவும் பட்டி 

வபாயத்துண்டு தி்றப்கப  கதைகைவும். 
●	 பாடி முன், பின் துண்டில் இரண்டு 

அகர ைத்தி மடிப்பு கதைகைவும்.
●	 அககுளின் ஆழத்திற்யைற்ப கை 

பாைத்தின் யமல் பகைம் சுருககி, அககுள  
பாைத்யதைாடு கைகய இகைகை 
யெண்டும். ைழுத்து சிலும்பகல 
கபப்பிங வைாண்டு முடிகைவும். 

●	 பாொகட பகுதிகய பாடியின் 
இடுப்ப்ளவிற்யைற்்றொறு சுருகைம் 
கெத்து, பாொகடகய பாடியுடன் 
இகைகை யெண்டும்.

●	 பிராககின் பகை இகைப்கப பிவரஞ்சு 
இகைப்பால் கதைகை யெண்டும். 

●	 பாொகடயின் அடிமடிப்கப மடித்து 
கதைத்து முடிகைவும். 

முடிவுறுதல்:
●	 தி்றப்பில் வைாககியும், ைாதும் கெத்து 

கதைகை யெண்டும். 
●	 யதைகெயற்்ற நூல்ைக்ள வெட்டி 

விடவும். 
●	 பிராககை மடித்து இஸ்திரி வெயயவும். 

அ்ளவு்கள:
ெயது  : 3 ெருடம் 
பிராக உயரம்  : 56 வெ.மீ. 
மார்புச் சுற்்ற்ளவு  : 60 வெ.மீ. 
யதைாள  அைலம்  : 24 வெ.மீ.
பாடி உயரம்  : 24வெ.மீ.
பாொகட  உயரம்  : 32 வெ.மீ.
கை நீ்ளம்  : 12வெ.மீ.
கை அைலம்  : 16வெ.மீ.

சதடவயான துணியின் அ்ளவு:
துணியின் அைலம் 90 வெ.மீ. இருநதைால் 
150 வெ.மீ. துணி.

வடரமுடை:
பாடீஸ்:
AB - CD - 24 வெ.மீ.
AC - BD - 15 வெ.மீ.
A - F - 3 வெ.மீ.
A - G - 6 வெ.மீ.
A - E - 6 வெ.மீ.
E - H - 6 வெ.மீ.
H - I - 12 வெ.மீ.
J - D - 1.5 வெ.மீ.

பாவாடை :
A – B, C - D - 32 வெ.மீ.
A – C, B - D - 50 வெ.மீ.
S – G - யநரிகழ திகெ 

ட்க:
A – B, C - D - கை நீ்ளம் - 12 வெ.மீ.
A – C, B - D -  யமற்கை சுற்்ற்ளவில் 

பாதி - 16 வெ.மீ.
நவட்டும் ச்காடு்கள  :
பாடீஸின் முன் பகுதி - G, E, H, I, J, B
பாடீஸின்  பின் பகுதி  - F, E, H, I, J, B
பாொகட (Skirt) - A, C, D, B
கை  - A, E, F, B
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சுருக்கமுள்ள ்கவுன் வக்க்கள

Frock with Gathered Skirt Frock with Short Yoke Frock with  Gathered Frills 
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2 pieces
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B D
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2 Pieces

Skirt
A

B

C

D

G

முன், பின் பாடிஸ் பபட்டன் சுருக்கமுள்ள ்கவுனின் க்க மாதிரி

பாவாக்ட மாதிரி
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அறிமு்கம் :
●	 இது வபண்ைள அணியககூடிய முககிய உள உகடயாகும்.
●	 புடகெ, பாொகட யபான்்றெற்றிற்கு உள ஆகடயாை பயன்படுத்துகின்்றனர்.
●	 இகதை 2, 4, 6 துண்டு பாொகடை்ளாைத் கதைகைலாம். 

டதப்பதற்கு சதடவயான ்கருவி்கள  :

அ்ளவெடுப்பதைற்ைான ைருவிைள : அ்ளவு நாடா, அடிகயைால்.
ெகரெதைற்ைான ைருவிைள  : பிரவுன் யபப்பர் (Brown paper), குண்டூசி, 
   வபன்சில், யமகை.
குறியிடுெதைற்ைான ைருவிைள  : அகடயா்ள நி்றகைட்டி, வபன்சில் 
வெட்டுெதைற்ைான ைருவிைள  : ைத்தைரிகயைால், இகைப்கப பிரிககும் 
ைருவி,            துணி வெட்டும் ைத்தைரிகயைால் 
கதைப்பதைற்ைான ைருவிைள  : நூல், கை ஊசி, கதையல் இயநதிரம் 
இஸ்திரியிடுெதைற்ைான ைருவிைள : இஸ்திரிப் பலகை, இஸ்திரிப் வபட்டி 
தி்றப்கப மூடும் ைருவிைள  : எலாஸ்டிக, நாடா 
அலஙைரித்தைல்  : பிரில், கபப்பிங, ஸ்யைலப், எம்ராயடரி

Finishing
CHAPTER

1 நசய்முடை

02உள பாவாடை  
(Inskirt Pattern)

்கற்ைலின் சொக்கங்கள
●	 உள பாொகட கதைப்பதில் தைன் தி்றகன ெ்ளர்த்துக வைாளளுதைல்.
●	 துணிைக்ளயும், அலஙைாரஙைக்ளயும் யதைர்நவதைடுத்து உள பாொகடகய  கதைகை 

அறிநது வைாளளுதைல்.
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நவட்டும் ச்காடு்கள:
A, E, F

சே அவுட்:
துணிகய ைலப்பு மடிப்பாை மடித்து உள 
பாொகடகய வெட்டவும். 

குறிததலும் நவட்டுதலும்:
துணியில் வெட்டககூடிய இடஙைக்ள 
குறித்தை பின் கதையலுககு இடம் விட்டு 
வெட்ட யெண்டும்.

ைாதிரி துண்டு்கள  :
நடு பாைம் – 2 துண்டுைள 
பகைொட்டு பாைம் - 4துண்டுைள
இடுப்புப் பட்டி - 1துண்டு

டதககும் முடை:
●	 ஒரு நடுபகுதியுடன் இரண்டு பகை 

ொட்டு துண்டுைக்ள இரு பு்றமும் 
கெத்து கதைகைவும். 

●	 முன் பு்றத்கதையும், பின் பு்றத்கதையும் 
பகைொட்டில் இகைகைவும். 

●	 பாொகடயின் ஒரு பு்றத்தில் 
யதைகெயான அ்ளவு தி்றப்பு விட்டு, பின் 
பகைொட்கட இகைகைவும். 

●	 இடுப்புப் பட்டிகய இகைகைவும்.
●	 கீழ் ஓர மடிப்கப மடித்து கதைத்து, 

பாொகடகய கதைத்து முடிகைவும். 

முடிவுறுதல்:
●	 இடுப்புப்பட்டியில் நாடாகெ 

யைார்கைவும்.
●	 யதைகெயற்்ற நூல்ைக்ள வெட்டி 

விடவும். 
●	 கதைத்தை உகடகய இஸ்திரி வெயது 

மடித்து கெகைவும். 

சதடவயான துணி அ்ளவு  - 
2 மீட்டர்

நபாருததைான துணி வட்க்கள:
பூச்சித்திரமற்்ற ைாட்டன், பாப்ளின் யபான்்ற 
துணிைள.

அ்ளவு்கள:

ெயது  : 16ெருடம் 
இடுப்புச் சுற்்ற்ளவு  : 88வெ.மீ. 
முழு நீ்ளம்  : 95வெ.மீ.

பாொகட நீ்ளம்- முழு நீ்ளம் – பட்டி = 
 95 – 8 =  87வெ.மீ. 

குறிப்பு: 
90 வெ.மீ. அைலமுள்ள துணியில் 10 
வெ.மீ. அைலத்தில் இடுப்புப் பட்டிகைாை 
வெட்டிக வைாள்ள யெண்டும். வெட்டி 
எடுத்தை பி்றகு இருககும் 80 வெ.மீ. ஐ40 
வெ.மீ.ககு பாதியாை மடிகை யெண்டும். 

வடரமுடை:
உள பாவாடை:
ABCD என்்ற நீண்ட ெதுரம் ெகரநது 
வைாள்ளவும்.
AB–CD - முழு நீ்ளம்  =  87வெ.மீ.
AE–DF -  1/8 இடுப்புச் சுற்்ற்ளவு + 

2வெ.மீ. தைாரா்ளத்திற்ைாை 
AE – DF - 11 + 2  =  13 வெ.மீ.
EF ஐ இகைகைவும்.
AE, DF இெற்றின் கீழ் 1 1/2 வெ,மீ. விட்டு 
அதைகன ெக்ளொை ெகரநது பாொகடக 
யைற்்றபடி இகைகைவும். 
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உள பாவாடை (Inskirt Pattern)

உள பாொகட ெகைைள   (Types of Inskirt)

Four Gore Inskirt Six Gore Inskirt Gathered Inskirt
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Finishing
CHAPTER

1
நசய்முடை

03்கட் சசாளி 
(Cut Choli)

்கற்ைலின் சொக்கங்கள
●	 ைட் யொளி கதைப்பதில் தைன்  தி்றகன ெ்ளர்த்துக வைாளளுதைல்.
●	 எவெகை துணிைக்ளயும், அலஙைாரஙைக்ளயும் யதைர்நவதைடுத்து கதைப்பது என்பகதை 

அறிநது வைாளளுதைல்.

அறிமு்கம்  :
●	 வபண்ைள அணியும் உகடயாகும். 
●	 புடகெ மற்றும் பாொகட தைாெணி அணியும் யபாது இநதை யொளி  பயன்படுகி்றது. 
●	 இது உடயலாடு ஒட்டிய ஆகட. இதைகன உடலுககு வபாருத்தைமான முக்றயில் அணிய 

யெண்டும். 

டதப்பதற்குத சதடவயான ்கருவி்கள:

அ்ளவெடுப்பதைற்ைான ைருவிைள : அ்ளவு நாடா, அடிகயைால்.
ெகரெதைற்ைான ைருவிைள  :  பிரவுன் யபப்பர் (Brown paper), குண்டூசி 

யமகை, வபன்சில் 
குறியிடுெதைற்ைான ைருவிைள  : அகடயா்ள நி்றகைட்டி, வபன்சில் 
வெட்டுெதைற்ைான ைருவிைள  :  ைத்தைரிகயைால், இகைப்கப பிரிககும் ைருவி, 

துணி வெட்டும் ைத்தைரிகயைால் 
கதைப்பதைற்ைான ைருவிைள  : நூல், கை ஊசி, கதையல் இயநதிரம் 
இஸ்திரியிடுெதைற்ைான ைருவிைள : இஸ்திரிப் பலகை, இஸ்திரிப் வபட்டி 
தி்றப்கப மூடும் ைருவிைள  : அமுககு வபாத்தைான், வைாககியும், ைாதும்
அலஙைரித்தைல்  :  அப்ளிக, எம்ராயடரி, யலஸ், பார்டர் டிகென்ைள, 

ஸ்யடான் ஒர்க, ெமிககி யெகலப்பாடு 
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நபாருததைான துணி வட்க்கள:
ொயில், பருத்தி, பட்டு, வெல்வெட், 
ப்ரின்ட்டடு சில்க, அகயைாபா, அம்பர், 2/2 
யபான்்ற அகனத்து ெகை துணிைக்ளயும் 
பயன்படுத்தைலாம்.

அ்ளவு்கள  :
ெயது  : 15ெருடம் 
உயரம்  :  35வெ.மீ. + 4 

வெ.மீ. (மடிப்பு)
மார்புச் சுற்்ற்ளவு  : 75வெ.மீ. 
யதைாள  அைலம்  : 32வெ.மீ.
இடுப்புச் சுற்்ற்ளவு  : 62வெ.மீ. 
கை சுற்்ற்ளவு  : 28வெ.மீ. 
கை நீ்ளம்  : 20வெ.மீ.

சதடவயான துணியின் அ்ளவு:
உகடயின் உயரம் + கை நீ்ளம் யபால் 
2 மடஙகும் + 5 வெ.மீ. அ்ளவுள்ள துணி 
யதைகெப்படும் (90 வெ.மீ.)

வடரமுடை  (முன்பா்கம்):
AB – CD - முழு உயரம்.
AB = CD -  உயரத்தில் கிராஸ் 

வபல்ட் (8 வெ.மீ.)
AC = BD  -  மார்பு அைலத்தில்  

1/4 பாைம் –19 +5 வெ.மீ 
= 24 வெ.மீ.

AE -  முன் ைழுத்து ஆழம்–  
10 வெ.மீ.

AF -  ைழுத்து அைலம்–  
7 1/2  வெ.மீ.

AG -  யதைாள அைலத்தில்  
1/2  பாைம்  - 16 வெ.மீ.

GH -  1/6 பாை மார்புச் சுற்று – 
14 வெ.மீ. + 2 1/2  வெ.மீ.

DI -  2 1/2  வெ.மீ.
JB – KD - பட்டித் துண்டு 
H K D - பகை இகைப்பு 
E F G H K J E  - முன் பாைத் துண்டு

S G - யநரிகழ திகெ 

வடரமுடை  (பின்பா்கம்):
AB CD - உயரம்  + 4 வெ.மீ.
AC = BD  -  மார்பு அைலத்தில் 1/4 பாைம்  

– 19 வெ.மீ + 2 வெ.மீ.
AE -  பின் ைழுத்து ஆழம் – 10 

வெ.மீ.
AF -  ைழுத்து அைலம் – 7 1/2  

வெ.மீ.
AG -  யதைாள அைலத்தில் பாதி  

1/2  பாைம்  - 16 வெ.மீ.
GH -  1/6 பாை மார்புச் சுற்று +  2  

1/2  வெ.மீ. - 14 வெ.மீ. 
   + 2  1/2  வெ.மீ.
DI - 2  1/2  வெ.மீ.
H I - பகை பாைம் 
S G - யநரிகழ திகெ 
E F G H I B E  -  பின் பாைத் துண்டு

வகை முகை (க்கபபகுதி):
A B, C D -  கை நீ்ளம் - 20வெ.மீ. 

(மடிப்புடன்)
BD, A C - கை அைலம் -14 வெ.மீ.
A E - கை ஆம் ய�ால் 
C E - 7 வெ.மீ.
E F - பகை இகைப்பு 
B F - கையின் அடி ஓரம் 

நவட்டும் ச்காடு்கள:
முன் பாைம்  - E F G H KJ
கிராஸ் வபல்ட்  - J K D B
பின் பாைம்  - E F G H I B
கை பாைம்  - A E F B

சே அவுட்  :
துணியில் யநர் நூல் பார்த்து (வெல்யெட்ஜ்) 
நீ்ள ொககில் மடித்து வெட்ட யெண்டும். 
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●	 முன் பகை தி்றப்பில் ைவவும் பட்டி, 
வபாயத்துண்டு கெத்து கதைகைவும். 

●	 பின் பாை பாடிப் பகுதியில் இரண்டு 1/2 
டார்ட்ஸ் அகமத்து கதைகைவும்.

●	 கைத்துண்டுைளின் அடி ஓரம் மடித்து 
வ�ம் வெயதை பின் பகை இகைப்புைக்ள 
கதைகைவும். 

●	 தையார் வெயயப்பட்ட கைப் பகுதிகய 
பாடியுடன் இகைகைவும். 

●	 ைழுத்தில் கிராஸ் பீஸ் வைாடுத்து 
வபயசிங அல்லது கபப்பிங கதைகைவும். 

முடிவுறுதல்:
●	 யதைகெயற்்ற நூல்ைக்ள வெட்டி 

விடுதைல். 
●	 தி்றப்பில் வைாககியும், ைாதும் கெத்து 

கதைத்தைல்.
●	 கதைத்து முடித்தை உகடகய இஸ்திரி 

வெயது முடிகை யெண்டும். 

குறிததலும் நவட்டுதலும்:
 ைாகிதை மாதிரியிலும். துணியிலும் 
வெட்ட யெண்டிய இடஙைக்ள குறித்துக 
வைாண்டு கதையலுகைான இடம் விட்டு 
வெட்ட யெண்டும். 

ைாதிரி துண்டு்கள:
முன் பகை பாடி பகுதிைள - 2 துண்டுைள  
கிராஸ் வபல்ட் (பட்டி) - 4 துண்டுைள 
பின் பகை பாடி பகுதி  - 1 துண்டு 
கைப்பகுதி  - 2 துண்டுைள 
தி்றப்பு மற்றும் ைழுத்து ஓரத்திற்கு 
யதைகெயான துண்டுைள. 

டதககும் முடை:
●	 முன் பகை பாடிப்பகுதியில் மூன்று 

டார்ட்ஸ் அகமத்து கதைத்து கிராஸ் 
பட்டிகய இகைத்து கதைகைவும். 

யொளியின் முன் துண்டு யொளியின் பின் துண்டு கை மாதிரி
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்கட் சசாளியின் வட்க்கள 

Round Neck Cut Choli Cut Choli with Fancy back bodice and 
sleeve

Fancy Neck Line Back Open Cut 
Choli

Netted Fancy Cut Choli
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அறிமு்கம்:
●	 T-ஷர்ட் சிறியெர் முதைல் வபரியெர் ெகர ஆண்ைள அணியும் உகடயாகும்.
●	 தைற்வபாழுது வபண்ைளும் இவவுகடகய அணிகி்றார்ைள.
●	 பின்பகுதியில் யயாக கெத்தும், யயாக இல்லாமலும் கதைகைலாம்.
●	 ைழுத்துப் பகுதியில் ைாலர் கெத்து கதைகைப்படுகி்றது.

Finishing
CHAPTER

1
நசய்முடை

04டி-ஷர்ட் 
(T-Shirt) 

்கற்ைலின் சொக்கங்கள
●	 T-ஷர்ட் கதைப்பதில் தைன் தி்றகன ெ்ளர்த்துக வைாளளுதைல்.
●	 எவெகைத் துணிகய யதைர்நவதைடுகை யெண்டும் என்பகதையும், எவொறு கதைகை யெண்டும் 

என்பகதையும் அறிநது வைாளளுதைல்.

டதப்பதற்கு சதடவயான ்கருவி்கள:

அ்ளவெடுப்பதைற்ைான ைருவிைள : அ்ளவு நாடா, அடிகயைால்.
ெகரெதைற்ைான ைருவிைள  : பிரவுன் யபப்பர் (Brown paper), குண்டூசி,  
  யமகை, வபன்சில் 
குறியிடுெதைற்ைான ைருவிைள  : அகடயா்ள நி்றகைட்டி, மார்ககிங ெகைரம் 
வெட்டுெதைற்ைான ைருவிைள  :  ைத்தைரி, இகைப்கப பிரிககும் ைருவி, துணி 

வெட்டும் ைத்தைரிகயைால் 
கதைப்பதைற்ைான ைருவிைள  : நூல், கை ஊசி, கதையல் இயநதிரம் 
இஸ்திரியிடுெதைற்ைான ைருவிைள : இஸ்திரிப் பலகை, இஸ்திரிப் வபட்டி 
தி்றப்கப மூடும் ைருவிைள  : வபாத்தைான், வபாத்தைான் துொரம் 

நபாருததைான துணி வட்க்கள  :
பருத்தி, பாலியஸ்டர், வடரிைாட்டன், ஸ்பன். 
சதடவயான துணியின் அ்ளவு  :
1 மீட்டர்.
அ்ளவு்கள:

ெயது  : 5ெருடம்  
மார்பு சுற்்ற்ளவு  : 65வெ.மீ. 
உயரம்  : 45 வெ.மீ. 
யதைாள  அைலம்  : 26வெ.மீ.
யமற்கை சுற்்ற்ளவு  : 26வெ.மீ.
கை நீ்ளம்  :  13வெ.மீ.  + 

மடிப்புககு 2 வெ.மீ.

வடரமுடை  -  முன் பா்கம்:
A B  =  C D - மூலாதைார ெதுரம் 
A C  =  B D  -  16 + 3 வெ.மீ. 

(தைாரா்ளத்திற்ைாை)
A B  =  C D  -  45 + மடிப்பிற்கு 4 வெ.மீ. 
A1– A – B1 - B -  3 வெ.மீ. (முன்பாை 

தி்றப்பிற்கு)
A E -  முன் ைழுத்து ஆழம் – 5 

வெ.மீ.
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சே அவுட்  :
●	 ஷர்ட்டின் முன் துண்கட துணியின் 

ைகரயயாரத்தில் தி்றப்பு ெருமாறும், 
உயரம் நீ்ளொககில் (வெல்யெட்ஜ்) 
ெருமாறும் வெட்ட யெண்டும். 

●	 ஷர்ட்டின் பின் பகுதிகய துணியின் யநர் 
யைாட்டில் கெத்து ைழுத்தின் நடுப்பகுதி 
மடிப்பில் ெருமாறு கெத்து வெட்ட 
யெண்டும்.

●	 கையின் உயரத்கதை யநர் திகெயில் 
ெருமாறு கெத்து மடிப்புககு யதைகெயான 
துணி அ்ளகெ விட்டு கைப்பகுதிகய 
வெட்டவும். 

●	 ைாலரின் நடுப்பகுதியில் மடிப்புெருமாறும்,  
துணியின் குறுககு திகெயில் கெத்து 
வெட்டவும்.

குறிததலும் நவட்டுதலும்   :
ைாகிதை மாதிரிகய, துணியில் கெத்து, 
இகைப்பிற்கு இடம் விட்டு வெட்ட யெண்டும்.
ைாதிரி துண்டு்கள  :
ஷர்ட்டின்முன் துண்டு - 2
ஷர்ட்டின்பின் துண்டு - 1
கை துண்டு  - 2
ைாலர் துண்டு  - 2
டதககும் முடை:
●	 முன், பின் துண்டுைக்ள யதைாள பாைத்தில் 

இகைகைவும். 
●	 முன் துண்டின் இடது பு்றம் பாகவைட் 

கதைகைவும். 
●	 பகை பாைஙைக்ள இகைகை யெண்டும்.
●	 கையின் கீழ் ஓரத்கதை மடித்து வ�ம் 

வெயது, பகை இகைப்கப கதைகை 
யெண்டும். 

●	 கதைத்து முடித்தை கை பகுதிகய ஷர்ட்டின் 
அககுள பாைத்தில் இகைகை யெண்டும்.

●	 ைாலரில் ைழுத்துடன் இகையும் பகுதி 
தைவிர மற்்ற மூன்று பகுதிைக்ளயும்,, 
இரண்டு துணிகயயும் யெர்த்து கதைத்து, 
நல்ல பகைம் திருப்பி யமல் கதையல் இடவும். 

●	 பின் ைாலகர ஷர்ட்டின் 
ைழுத்துப்பகுதியயாடு இகைகை 
யெண்டும்.

முடிவுறுதல்:
●	 தி்றப்பில் வபாத்தைான், வபாத்தைான் துொரம் 

கதைகை யெண்டும். 
●	 யதைகெயற்்ற நூல்ைக்ள வெட்டி, ஷர்ட்கட 

இஸ்திரி விடவும். 

A F -  ைழுத்து அைலம் – 5 வெ.மீ.
A G -  யதைாள அைலத்தில் 1/2 

பாைம் – 13 வெ.மீ.
G H -  யமற்கை சுற்்ற்ளவில் 1/2  

பாைம் – 13 வெ.மீ.
H D  - பகை இகைப்பு
S G  - யநரிகழ திகெ 
வடரமுடை  -  பின் பா்கம்:
A B - CD -  45 + மடிப்பிற்கு 4 வெ.மீ.
A C  =  B D  - 
 16 + 3 வெ.மீ. (தைாரா்ளத்திற்ைாை)
A E -  பின் ைழுத்து ஆழம் - 4 

வெ.மீ.
A F -  ைழுத்து அைலம் – 5 வெ.மீ.
A G -  யதைாள அைலத்தில் 1/2 

பாைம் – 13 வெ.மீ.
G H -  யமற்கை சுற்்ற்ளவில் 1/2  

பாைம் – 13 வெ.மீ.
H D  - பகை இகைப்பு
S G  - யநரிகழ திகெ 
வடரமுடை  -  ட்க பகுதி :
A B  =  C D - 
 கை நீ்ளம் + மடிப்பு  = 13 + 3 வெ.மீ. 
A C  =  B D  - 
 யமற்கை சுற்்ற்ளவில் பாதி  = 1 3 வெ.மீ. 
C E - 5 வெ.மீ.
D F - 2 வெ.மீ.
B F  - முன்னஙகை சுற்்ற்ளவு 
E F - பகை இகைப்பு 
வடரமுடை  -  ்காேர்  :
A B  =  CD   - 
 ைாலரின் உயரம் -  
8 வெ.மீ. 
A C  =  B D  - 
 ைாலரின் அைலம் -   
16 வெ.மீ. 
D F - 1  1/2 வெ.மீ.
A E - 1 வெ.மீ.
வடரமுடை  -  பாகந்கட்   :
A B  =  CD   - உயரம் - 12 வெ.மீ. 
A C  =  B D  - அைலம் - 10 வெ.மீ. 
நவட்டும் ச்காடு்கள  :
முன் துண்டு  - A1, E, F, G, H, D, B, B1
பின் துண்டு  - E, F, G, H, D, B
கை  - A, E, F, B
ைாலர்  - E, C, F, B
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S

D

H

CA1

BB1

A

E

F
G

G

T- ெர்ட்டின் முன் துண்டு 
மாதிரி

A

B

C

H

D

S

G

G

F

E

Fo
ld

T- ெர்ட்டின் பின் துண்டு 
மாதிரி  

T- ெர்ட்டின் கை, ைாலர், கப 
மாதிரிைள   

S

B

A C

E

D

D

F

B

A C

DB

A C

E

F

G

S

G

S G

Fold
Fold

T-ஷர்ட் வட்க்கள (Types of T-Shirt)

T-Shirt with  Shirt Collar
T-Shirt with  Round Collar

T-Shirt with  Coloured Collar T-Shirt with   Deep Round Collar
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Finishing
CHAPTER

1
நசய்முடை

05சுடிதார் பாட்ைம் 
  (Salwar)

்கற்ைலின் சொக்கங்கள
●	 ெல்ொர் கதைககும் தி்றகன ெ்ளர்த்துக வைாளளுதைல்.
●	 பல்யெறு ெகையான ெல்ொகர வதைரிநது வைாளளுதைல். 

அறிமு்கம்:
●	 பல ஆண்டுை்ளாை இநதிய வபண்ை்ளால் அணியப்படுகின்்ற ஒரு உகடயாகும்.
●	 தைற்யபாகதைய நாைரீைத்திற்யைற்்றொறு  பல விதைஙைளில் ெடிெகமகைப்படுகி்றது. 
●	 முழஙைால் ெட்கட, அைலமான சுருகைஙைள வைாண்ட அைலமான ைால் ெட்கடயாைவும் 

அணிகி்றார்ைள. 
●	 ெல்ொரில் வபல்ட் யபான்்ற இடுப்பு பட்கட அகமநது சுருகைஙைளுடன் இருப்பது, 

அணிெதைற்கு ெெதியாைவும், பார்ப்பதைற்கு அழைாைவும் இருககி்றது. 

டதப்பதற்கு சதடவயான ்கருவி்கள:

அ்ளவெடுப்பதைற்ைான ைருவிைள : அ்ளவு நாடா, அடிகயைால்.
ெகரெதைற்ைான ைருவிைள  : பிரவுன் யபப்பர் (Brown paper), குண்டூசி,  
  யமகை, வபன்சில் 
குறியிடுெதைற்ைான ைருவிைள  : அகடயா்ள நி்றகைட்டி, வபன்சில் 
வெட்டுெதைற்ைான ைருவிைள  :  ைத்தைரிகயைால், இகைப்கப பிரிககும் ைருவி, 

துணி வெட்டும் ைத்தைரிகயைால் 
கதைப்பதைற்ைான ைருவிைள  : நூல், கை ஊசி, கதையல் இயநதிரம் 
இஸ்திரியிடுெதைற்ைான ைருவிைள : இஸ்திரிப் பலகை, இஸ்திரிப் வபட்டி 
அலஙைரித்தைல்  : ெல்ொர் ைால் மடிப்பில் அலஙைாரம் வெயதைல்
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ைாதிரி துண்டு்கள:
பட்டித் துண்டு  - 1 
ைால் துண்டுைள - 2

டதககும் முடை:
●	 ைாலின் பகை இகைப்புைக்ள யெர்த்து 

இகைகைவும். 
●	 ைாலின் சுற்்ற்ளவிற்கு ஏற்்றொறு அல்லது 

ெல்ொரின் பாணிககு ஏற்்றொறு 
சுருகைம் கெத்து கதைகைவும்.

●	 ைால் பகுதியில் கீழ் ஓரத்தில் அலஙைாரம் 
வெயது கதைகைலாம்.

●	 கீழ்பாட்டத்தில் சுருகைம் கெத்து 
பட்டியுடன் இகைகை யெண்டும்.

●	 முன்பு்றம் நாடா யைார்ககும் அ்ளவிற்கு 
ெமமான தி்றப்பு கதைகை யெண்டும். 

●	 இடுப்புப் பட்டிகய மடித்து கதைகை 
யெண்டும். 

முடிவுறுதல்:
●	 யதைகெயற்்ற நூல்ைக்ள வெட்டி 

விடவும். 
●	 பட்டியில் நாடாகெ யைார்கைவும். 
●	 கதைத்தை உகடகய இஸ்திரி வெயது 

மடித்து கெகைவும். 
●	 Remove unwanted threads.
●	 Insert cord into the waist band, iron the 

stitched garment and fold neatly. 
A1

A

B

E

C

A2

D
F

ெல்ொர் மாதிரி 

நபாருததைான துணி வட்க்கள  :
பருத்தி துணிைள, பாப்ளின், யபன்சி 
ரை துணிைள. பூ யெகல வெயயப்பட்ட 
துணிைள. 

அ்ளவு்கள:
Length -  100 cm 
Seat Circumference - 90 cm
Bottom  Circumference - 45 cm

சதடவயான துணியின் அ்ளவு: 
2 மீட்டர்  -  2 1/2  மீட்டர் 
வடரமுடை:
ABCD   - Draw a rectangle
AB = CD  -  Length of Kameez + Hem 

Allowance (2 cm)
AC = BD  -  1/4  Bust Circumference 

+ 4 cm
AC1  -  Front Neck Depth (8 cm)
AE  - Neck Width (7 cm)
AG  -  1/2 Shoulder Width (15 cm)
GH  -  1/2 Upper Arm 

Circumference (17.5 cm)
HI  -  1/4  Bust Circumference 

(20 cm)
IJ  - 1 cm
DD1  - 10 cm 
HJ L  - Side Seam
AE  -  Back Neck Depth (6 cm)
F1 E G H J L D B F -  Front and Back Patterns
SG  - Straight Grain

நவட்டும் ச்காடு்கள  :
பட்டித் துண்டு - BLK
ைால் பாைத் துண்டு - KEFC
சே அவுட்:
துணியில் யநர் நூல் பார்த்து (வெல்யெட்ஜ்) 
நீ்ளொககில் மடித்து வெட்ட யெண்டும். 

குறிததலும் நவட்டுதலும்:
துணியின் மீது ைாகிதை மாதிரிகய கெத்து, 
இகைப்பிற்கு இடம் விட்டு வெட்ட 
யெண்டும்.
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சல்வார் வட்க்கள 

Salwar with Top Yoke Salwar with Pleats

Salwar with Embroidery Salwar in Dhoti Style
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அறிமு்கம்:
●	 ெல்ொர் ைம்மீஸ் என்பது வபாதுொை இநதிய வபண்ை்ளால் பல ஆண்டுை்ளாை 

அணியப்படுகின்்ற ஒரு ஆகடயாகும். 
●	 இவவுகட அணிெதைற்கு வெௌைர்யமாைவும், பார்ப்பதைற்கு அழைாைவும் ைாைப்படும். 
●	 நீ்ளமான தை்ளர்ொன ெட்கடயாகும். 

டதப்பதற்கு சதடவயான ்கருவி்கள:

அ்ளவெடுப்பதைற்ைான ைருவிைள : அ்ளவு நாடா, அடிகயைால்.
ெகரெதைற்ைான ைருவிைள  :  பிரவுன் யபப்பர் (Brown paper), குண்டூசி, 

யமகை, வபன்சில் 
குறியிடுெதைற்ைான ைருவிைள  : அகடயா்ள நி்றகைட்டி, வபன்சில் 
வெட்டுெதைற்ைான ைருவிைள  :  ைத்தைரிகயைால், இகைப்கப பிரிககும் ைருவி, 

துணி வெட்டும் ைத்தைரிகயைால் 
கதைப்பதைற்ைான ைருவிைள  : நூல், கை ஊசி, கதையல் இயநதிரம் 
இஸ்திரியிடுெதைற்ைான ைருவிைள : இஸ்திரிப் பலகை, இஸ்திரிப் வபட்டி 
தி்றப்கப மூடும் ைருவிைள  : வைாககி ைாதும், அமுககு வபாத்தைான்  
அலஙைரித்தைல்  :  அப்ளிக, எம்ராயடரி, யலஸ், ெமிககி 

யெகலப்பாடு

Finishing
CHAPTER

1 நசய்முடை

06சுடிதார் ைாப் 
(Kameez)

்கற்ைலின் சொக்கங்கள
●	 சுடிதைார் டாப் கதைப்பதில் தைன் தி்றகன ெ்ளர்த்துக வைாளளுதைல்.
●	 எவெகை துணிைக்ளயும், அலஙைாரஙைக்ளயும் யதைர்நவதைடுத்து சுடிதைார் டாப் கதைகை 

அறிநது வைாளளுதைல்.
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க்க:
A B  - CD - கை நீ்ளம் 
A C  - B D - யமல்கை 1/2 சுற்்ற்ளவு 
C - E - 5 வெ.மீ. 
B - F - கை அடி ஓரம் 
B - F  - வ�ம் ஓரம்
D - F - 1 வெ.மீ. 

நவட்டும் ச்காடு்கள  :
சுடிதைார் டாப்பின் 
முன் பகுதி

- C1 E G H J L D B

சுடிதைார் டாப்பின் 
பின் பகுதி 

- F E G H J L D B

கை - A E F B

சே அவுட்  :
துணியில் வெல்யெட்ஜ் பார்த்து துணிகய 
நான்ைாை மடித்து வெட்டவும். 
ைாதிரி துண்டு்கள:
முன் துண்டு  - 1 
பின் துண்டு - 1
கை - 2

குறிததலும் நவட்டுதலும்   :
துணியில் வெட்டககூடிய இடஙைக்ள 
மார்க வெயதை பின் கதையலுககு இடம் விட்டு 
வெட்ட யெண்டும்.
டதககும் முடை:
●	 மாதிரிகய கெத்து உகடகய வெட்டி 

எடுத்துக வைாள்ளவும். 
●	 முன், பின் துண்டுைளின் யதைாள 

பகுதிைக்ள யெர்த்து கதைகைவும். 
●	 முன், பின் துண்டுைளில் யபாதுமான 

டார்ஸ்ைள கதைகைவும். 
●	 தி்றப்புப்பகுதியில் வதைாடர்ச்சியான 

தி்றப்பு கெத்து கதைகைவும். 

நபாருததைான துணி வட்க்கள:
பருத்தி, மஸ்லின், பட்டு யபான்்ற அகனத்து 
ரை யபன்சி துணி ெகைைள. 

அ்ளவு்கள:

சுடிதைார் டாப் உயரம்  : 76 வெ.மீ. 
மார்புச் சுற்்ற்ளவு  : 80 வெ.மீ. 
யமல் கை சுற்்ற்ளவு  : 35 வெ.மீ.
யதைாள  அைலம்  : 30வெ.மீ.
இடுப்புச் சுற்்ற்ளவு  : 75 வெ.மீ.
கை நீ்ளம்  :  20வெ.மீ. 

(மடிப்புடன்)

சதடவயான துணியின் அ்ளவு:
உகடயின் உயரத்கதைப் யபால் 2 மடஙகு 
+ கை நீ்ளம் 

வடரமுடை:
AB CD - மூலாதைார ெதுரம் 
A B - C D - உயரம் + மடிப்பு - 2 வெ.மீ.
AC - BD -  மார்பு சுற்்ற்ளவில் 1/4 பாைம் 

+4 வெ.மீ.
C1 E -  முன் ைழுத்து ஆழம் - 8 வெ.மீ.
AE - ைழுத்து அைலம் - 7வெ.மீ.
A G -  யதைாள அைலத்தில் 1/2  பாைம் 

- 15வெ.மீ.
G H -  யமற்கை சுற்்ற்ளவில் 1/2 

பாைம் – 17.5வெ.மீ.
HI -  மார்பு சுற்்ற்ளவில் 1/4  பாைம் 

- 20வெ.மீ.
HJ - 1 வெ.மீ.
D - DI - 10 வெ.மீ.
H J D I - பகை இகைப்பு 
F E -  பின் ைழுத்து ஆழம் - 6 வெ.மீ.
C1 E G H J 
L D B F- 

முன், பின் பாைம்

SG - யநரிகழ திகெ 
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●	 கையின் கீழ் ஓரம் மடித்து கதைத்து, அககுள பாைத்துடன் இகைத்து கதைகை யெண்டும். 
●	 ஆகடயின் பகை இகைப்கப பிவரஞ்சு இகைப்பால் கதைகை யெண்டும். 
●	 ைழுத்து ஓரத்திற்கு குறுககு துண்டு துணி வைாடுத்து, யபசிங வைாண்டு கதைத்து முடிகைவும். 

முடிவுறுதல்:
●	 தி்றப்பில் வைாககியும், ைாதும் கெத்து கதைகை யெண்டும். 
●	 யதைகெயற்்ற நூல்ைக்ள வெட்டி விடவும். 
●	 சுடிதைார் டாப்கப மடித்து இஸ்திரி வெயயவும். 

்கமீஸ் பாடீஸ் ைாதிரி  ்கமீஸ் ட்க
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்கமீஸ் வட்க்கள 

Kameez with Heavy Embroidery Kameez with Round Neck line

Kameez with V Nekline Kamezz with Patiala Style Salwar
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அறிமு்கம்:
●	 இவவுகட சிறியெர் முதைல் வபரியெர் ெகர அணியும் கீழ் பாை உகடயாகும். 
●	 ொதைாரைமாை வீட்டில் இருககும் யபாதும் இரவில் படுககும் வபாழுதும் அணிகி்றார்ைள. 
●	 ஆநதிர யதைெ மகைளின் பாரம்பரிய உகடயாகும். 

டதப்பதற்கு சதடவயான ்கருவி்கள:
அ்ளவெடுப்பதைற்ைான ைருவிைள : அ்ளவு நாடா, அடிகயைால்.
ெகரெதைற்ைான ைருவிைள  :  பிரவுன் யபப்பர் (Brown paper), குண்டூசி, 

வபன்சில்,யமகை
குறியிடுெதைற்ைான ைருவிைள  : அகடயா்ள நி்றகைட்டி, வபன்சில் 
வெட்டுெதைற்ைான ைருவிைள  :  ைத்தைரிகயைால், இகைப்கப பிரிககும் ைருவி, 

துணி வெட்டும் ைத்தைரிகயைால் 
கதைப்பதைற்ைான ைருவிைள  : நூல், கை ஊசி, கதையல் இயநதிரம் 
இஸ்திரியிடுெதைற்ைான ைருவிைள : இஸ்திரிப் பலகை, இஸ்திரிப் வபட்டி 
தி்றப்கப மூடும் ைருவிைள  : எலாஸ்டிக, நாடா 
அலஙைரித்தைல்  :  எம்ராயடரி, அப்ளிக, யெறு ெண்ைத் துணி 

வைாடுத்து வபயசிங அல்லது கபண்டிங 

Finishing
CHAPTER

1 நசய்முடை

07டபஜாைா 
(Pyjama)

்கற்ைலின் சொக்கங்கள
●	 கபைாமா கதைப்பதில் தைன் தி்றகன ெ்ளர்த்துக வைாளளுதைல். 
●	 எவெகை துணிைக்ளயும், அலஙைாரஙைக்ளயும் யதைர்நவதைடுத்து கதைப்பது என்பகதை 

அறிநது வைாளளுதைல்.

நபாருததைான துணி வட்க்கள:
ைாடா, வமல்லிய ொயில்ஸ், ைாதைர், பருத்தி 
துணிைள. 
அ்ளவு்கள:

ெயது  : 5ெருடம்  
உயரம்  : 56 வெ.மீ. 
இடுப்பு மடிப்பு  : 8வெ.மீ. 
ைால் மடிப்பு  : 2வெ.மீ.
சீட் சுற்்ற்ளவு  : 84 வெ.மீ.

சதடவயான துணியின் அ்ளவு:
உகடயின் உயரம் + மடிப்புைளுககும் 
யெர்த்து 1  மீட்டரிலிருநது 1  1/2 மீட்டர் ெகர.
வடரமுடை  :
A B C D - மூலாதைார ெதுரம் 
AB = CD -  உயரம் (56வெ.மீ.) + கீழ் 

மடிப்பு (2 வெ.மீ.)  
+ இடுப்பு மடிப்பு (8 வெ.மீ.)
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●	 முன் பாைத்தில் தி்றப்புககு சிறிதை்ளவு 
இடம் விட்டு முன் பகை ெக்ளகெ 
கதைகை யெண்டும். 

●	 நாடா யைார்ப்பதைற்கு ஏற்்ற அ்ளவில் 
இடுப்பு பகுதிகய மடித்து கதைகைவும். 

முடிவுறுதல்:
●	 யதைகெயற்்ற நூல்ைக்ள வெட்டி விட 

யெண்டும். 
●	 தி்றப்பில் நாடா அல்லது எலாஸ்டிக 

கெத்து முடித்தைல். 
●	 கதைத்தை உகடகய இஸ்திரி வெயது 

மடித்து கெத்தைல். 

S

F

A E C

G

GB D

F
O
L
D

டபஜாைா ைாதிரி

AC = BD -  சீட் சுற்்ற்ளவில் 1/4 பாைம் 
- 21 வெ.மீ.

C E - 2 1/2 வெ.மீ.
C F -  சீட் சுற்்ற்ளவில்  1/3 பாைம் 

– 18.7 வெ.மீ.
D G - 5 வெ.மீ.
F G - பகை இகைப்பு 
B G - முன்னஙைால் சுற்்ற்ளவு 
A E F G B A -  முன் பின் துண்டு 

யெர்த்தை இகைப்பு 
S G - யநரிகழ திகெ 

நவட்டும் ச்காடு்கள  :
A E F G B A   -  முன் பின் துண்டுைள 
சே அவுட்  :
●	 துணியில் யநர் நூல் பார்த்து 

(வெல்யெட்ஜ்) நீ்ளொககில் மடித்து 
வெட்ட யெண்டும். 

குறிததலும் நவட்டுதலும்:
துணியின் மீது ைாகிதை மாதிரிகய கெத்து 
யதைகெயான அ்ளவு இகைப்பிற்கு  இடம் 
விட்டு குறித்தை பின் வெட்ட யெண்டும்.
ைாதிரி துண்டு்கள  :
முன் பின்துண்டுைள- 2
டதககும் முடை  :
●	 ைாலின் கீழ் ஓரம் மடித்து கதைகைவும். 
●	 பகை இகைப்புைக்ள யெர்த்து இகைகைவும். 

டபஜாைா வட்க்கள  

Night wear Pyjama Kids wear Pyjama
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அறிமு்கம்:
●	 வபாதுொை ெட நாட்டு ஆண்ைள இநதை உகடகய வபரிதும் விரும்பி அணிெர்.
●	 தைற்யபாது நம் நாட்டிலும் வியெஷ நாட்ைளிலும், ொதைாரை நாட்ைளிலும் இநதை உகடகய 

ஆண்ைள அணிநது ெருகி்றார்ைள. 

டதப்பதற்குத சதடவயான ்கருவி்கள  :

அ்ளவெடுப்பதைற்ைான ைருவிைள : அ்ளவு நாடா, அடிகயைால்.
ெகரெதைற்ைான ைருவிைள  :  பிரவுன் யபப்பர் (Brown paper), குண்டூசி, 

யமகை, வபன்சில் 
குறியிடுெதைற்ைான ைருவிைள  :  அகடயா்ள நி்றகைட்டி, வபன்சில், மார்ககிங 

ொக, வடயலர் ைார்பன் 
வெட்டுெதைற்ைான ைருவிைள  :  ைத்தைரிகயைால், இகைப்கப பிரிககும் ைருவி, 

ைத்தைரி 
கதைப்பதைற்ைான ைருவிைள  : நூல், கை ஊசி, கதையல் இயநதிரம் 
இஸ்திரியிடுெதைற்ைான ைருவிைள : இஸ்திரிப் பலகை, இஸ்திரிப் வபட்டி 
தி்றப்கப மூடும் ைருவிைள  : ஜிப்பர், ைாைா பட்டன், அமுககு வபாத்தைான்  
அலஙைரித்தைல்  : எம்ராயடரி 

நபாருததைான துணி வட்க்கள:
பருத்தி, பட்டு, பாலியஸ்டர், லினன் யபான்்ற வமன்கமயான துணி ெகைைள. 

Finishing
CHAPTER

1
நசய்முடை

08்கலிதார் ஜிப்பா 
(Kalithar Kurta) 

்கற்ைலின் சொக்கங்கள
●	 ைலிதைார் ஜிப்பா கதைப்பதில் தைன் தி்றகன ெ்ளர்த்துக வைாளளுதைல். 
●	 எவெகைத் துணிகய யதைர்நவதைடுப்பது, அலஙைாரம் வெயெது என்பகதை அறிநது வைாளளுதைல்.
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நவட்டும் ச்காடு்கள:
F E G E C D B - முன் பின் துண்டுைள 
A B C D -  பகை இகைப்பு 

துண்டுைள 
A B C D E - கைப்பகுதி 

சே அவுட்:
துணியில் யநர் நூல் பார்த்து (வெல்யெட்ஜ்) 
நீ்ளொககில் மடித்து வெட்ட யெண்டும். 

குறிததலும் நவட்டுதலும்   :
ைாகிதை மாதிரிைக்ள பயன்படுத்தி துணியில் 
வெட்ட யெண்டிய இடஙைக்ளக குறித்துக 
வைாண்டு, கதையலுகைான  இடம் விட்டு 
வெட்ட யெண்டும்.

ைாதிரி துண்டு்கள:
முன் பின் துண்டு - 1 
(ைல்லி)துண்டுைள - 4
ைெட்  - 2
கைப்பகுதி  - 2
டதககும் முடை:
●	 பாடித் துண்டுடன் கைப்பகுதிகய 

இகைகைவும். 
●	 பாடிப் பகுதி, கைப்பகுதியுடன் ைல்லித் 

துண்டுைக்ள இகைகைவும். 
●	 கைப்பகுதி, ைல்லித் துண்டு பகுதிைளில் 

ைெட் துண்கட இகைத்து கதைகைவும். 
●	 உகடயில் கமட்டர் தி்றப்பு கதைகைவும். 
●	 ைழுத்துப் பகுதியில் கிராஸ் பீஸ் 

வைாடுத்து வபயசிங கதைகைவும். 
●	 கையின் அடி ஓரம், குர்தைாவின் அடி 

ஓரஙைக்ள மடித்து கதைகைவும். 
●	 பகை இகைப்புைக்ள இகைகைவும். 

முடிவுறுதல்:
●	 யதைகெயற்்ற நூல்ைக்ள வெட்டி விடவும். 
●	 தி்றப்பில் வபாத்தைான் கெத்து 

கதைகைவும். 
●	 உகடகய இஸ்திரி வெயது மடிகைவும். 

அ்ளவு்கள:
ெயது  :  4 முதைல் 5 

ெயது ெகர 
உயரம்  : 48வெ.மீ. 
மார்புச் சுற்்ற்ளவு  : 65வெ.மீ. 
கை நீ்ளம்  : 38வெ.மீ.
யமல் கை சுற்்ற்ளவு  : 26 வெ.மீ.
யதைாள  அைலம்  : 26வெ.மீ.
ைெட் நீ்ள, அைலம் : 8வெ.மீ.
ைல்லித் துண்டின்  : 4வெ.மீ. 
யமல் அைலம்   
ைல்லித் துண்டின்  : 8வெ.மீ.  
கீழ் அைலம்  

சதடவயான துணியின் அ்ளவு:
உகடயின் உயரத்கதைப் யபால் 2 மடஙகும் 
+ கை நீ்ளம் மற்்ற யதைகெைளுககு 20 
வெ.மீ. (1.50 மீட்டர்).
வடரமுடை:
AB CD - மூலாதைார ெதுரம் 
AB=C D -  உயரம் + கீழ் மடிப்பு - 48 + 2 

= 50வெ.மீ.
A E - ைழுத்து அைலம் - 8வெ.மீ.
A F - பின் ைழுத்து ஆழம் - 4வெ.மீ.
A G -  முன் ைழுத்து ஆழம் - 8வெ.மீ.
A C -  யதைாள அைலத்தில் 1/2  பாைம் - 

13வெ.மீ.
C H -  யமல் கை சுற்்ற்ளவில் 1/2 

பாைம் - 13வெ.மீ.
A1 B1 C1 D1 - ைல்லித்துண்டு  
A1 B1 - C1D1 - உயரம் - 35 வெ.மீ.
A1 C1 - யமல் அைலம் - 4 வெ.மீ.
B1 D1 - கீழ் அைலம் - 8 வெ.மீ.

வடரமுடை  (ட்க பகுதி):
A B  -  கை நீ்ளம் + வெ.மீ.
A C  -  யமற்கை சுற்்ற்ளவில் பாதி வெ.மீ.
D E  -  2 வெ.மீ.
C E  -  கை பகை இகைப்பு 
B E  -  கை அடி ஓரம் 
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325செய்முறை

S

A

B E D

C

G

B1 D1

C1A1

ைலிதைார் குர்தைா 
மாதிரி  

ைலிதைார் குர்தைா கை 
மாதிரி

ைலிதைார் குர்தைா பகை துண்டு  மாதிரி 
(ைல்லி)

S

A

B

C

H

D

F

G

E

G

Kurtha with Side Slit Kurtha in Anarkali Style

்கலிதார் குர்தா வட்க்கள 
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ஏதாவது ஒரு திட்ைதடத ைாணவர்்களுககு ஒதுககுதல். 10 ைதிப்நபண்்கள

திட்டத்தை முடிப்பதைற்கு 30 நாட்கள் ்கால அவ்காசம் க்காடுததைல். 
1. இரண்டு விதைமான ைம்மீஸிற்யைற்்ற ெகரவு மாதிரிைள மற்றும் வெயல்முக்றைள 

எழுதி அெற்க்ற கதைத்து முடித்தைல்.

2. ைவுளி மற்றும் ஆகட ெடிெகமப்கபப் பற்றி வெளியிடப்படும் வி்ளம்பரஙைளின் 
மாதிரிைக்ள யெைரித்து கையயடு ஒன்க்ற தையாரித்தைல். 

நசயல் திட்ைம்

்க்ளப்பயணம்

1. நைரத்தில் ஒரு வதைாழிலதிபகர ெநதித்து யநர்ைாைல் மூலம் ைைகவைடுப்பு நடத்தி  
பின்ெரும் தைைெல்ைக்ளச் யெைரிகைவும். 

●	 வதைாழிலதிபரின் வபயர்  :
●	 வதைாழிலதிபரின் முைெரி  :
●	 வதைாழிலதிபரால் தையாரிகைப்படும் வபாருட்ைளின் ெகைைள  :
●	 பணிபுரியும் நபர்ைளின் எண்ணிககை  :
●	 ெஙகி ைடன்ைக்ள வபற்றிருநதைால், விெரஙைக்ள அளிகைவும். 
●	 வதைாழில் முகனயொரின்  பிரிவில் உள்ள வொத்துகைளின் ெகை.
●	 வதைாழில் முகனயொர் எதிர்வைாளளும் பிரச்ெகனைள 

❍	 அரொஙைம் 
❍	 தைனிப்பட்ட
❍	 ெநகதைப்படுத்துதைல் 
❍	 தையாரிப்பு  

●	 வதைாழிலதிபர் வெற்றி வபறுெதைற்கு எடுகைப்பட்ட நடெடிககைைள. 
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பாைம் : துணி்கள ைற்றும் ஆடை வடிவடைப்பு நசயல்முடை 

ைாதம் ்காேம் செர அட்ைவடண தடேப்பு (்கருததியல்)

ைூன் 14
7 கை கதையல்

7 இயநதிரத் கதையல்

ைூகல 21

7 1. பப் கை கெத்தை யைதைர்டு பிராக

7 2. உள பாொகட

7 3. ைட் யொளி

இகட யதைர்வு

ஆைஸ்ட் 28
14 4. T-ஷர்ட்

14 5. ெல்ொர்

வெப்டம்பர் ைாலாண்டு யதைர்வு

அகயடாபர் 28
14 6. ைமீஸ்

14 7. கபைாமா

நெம்பர் 14
14 8. ைாலிதைார் குர்த்தைா

முன் அகரயாண்டுத் யதைர்வு

டிெம்பர் அகரயாண்டுத்யதைர்வு

ைனெரி திருப்புதைல் யதைர்வு

பாை வாரியா்க வகுப்பு செர ஒதுககீடு 
12-ஆம் வகுப்பு – நதாழிற்்கல்வி பாைததிட்ைம்
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ைல்வி ஆயலாெைர் & ெல்லுநர்
முகனெர் வபான். குமார்
இகை இயககுனர் ( பாடத்திட்டம் )
மாநிலக ைல்வியியல் ஆரயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுெனம் ,
வென்கன - 600 006

பாடநூல் ெல்லுநர்ைள
முடனவர் சு.அம்சைணி, யபராசிரியர்,
துணிைள மற்றும் ஆகடயியல் துக்ற, அவினாசிலிஙைம் 
வபண்ைள மகனயியல் மற்றும் உயர் ைல்வி நிறுெனம், 
நிைர்நிகலப் பல்ைகலகைழைம், யைாயம்புத்தூர்.

முடனவர் கு.பாகயேஷ்மி, 
இகை யபராசிரியர் மற்றும் துக்றத்தைகலெர்,
துணிைள மற்றும் ஆகடயியல் துக்ற, 
அவினாசிலிஙைம் வபண்ைள மகனயியல் மற்றும்  
உயர் ைல்வி நிறுெனம், 
நிைர்நிகலப் பல்ைகலகைழைம், யைாயம்புத்தூர்.

யமலாயொ்ளர் 
முடனவர் ரா.கு.பன்னீர்நசல்வம், இயககுநர் (ஓயவு), 
இநதிய கைத்தைறி வதைாழில் நுட்பபயிலைம், ொரைாசி (U.P.) 
துருெம், ஒண்ணுபுரம் அஞ்ெல், 
திருெண்ைாமகல மாெட்டம் 

வதைாழிற்ைல்வி -வநெவியலும் ஆகட ெடிெகமப்பும்  
ைருத்தியல் மற்றும் வெயமுக்ற  
யமல்நிகல இரண்டாம் ஆண்டு

நூலாசிரியர்ைள மற்றும் யமலாயொ்ளர்ைள

பாடநூல் ஆசிரியர்ைள
முடனவர் ரா.பிரபா, உதைவி யபராசிரியர் (SG)
முடனவர் ்க.்கடேயரசி, உதைவி யபராசிரியர் (SG)
முடனவர் உ.ரதனா, உதைவி யபராசிரியர் (SS)
முடனவர் ர.சுனிதா உதைவி யபராசிரியர் (SS)
துணிைள மற்றும் ஆகடயியல் துக்ற 
அவினாசிலிஙைம் வபண்ைள மகனயியல் மற்றும் உயர் ைல்வி நிறுெனம், 
நிைர்நிகலப் பல்ைகலகைழைம், யைாயம்புத்தூர்.

நபா.சந்திரா,
வதைாழிற்ைல்வி ஆசிரிகய, 
வென்கன வபண்ைள யமல்நிகலப்பளளி, 
எம்.எச்.யராடு, வபரம்பூர், வென்கன.

ச.அனிஸ் ஆயிஷா, 
முதுைகலப்பட்டதைாரி 
CSI வபயிண் வமட்ரிக யமல்நிகலப்பளளி 
கீழ்ப்பாகைம், வென்கன 

ை.சராசாலி
வதைாழிற்ைல்வி ஆசிரிகய,
நிர்மலா மைளிர் யமல்நிகலப்பளளி,
மதுகர 

ச.ஜீவ்கனி
வதைாழிற்ைல்வி ஆசிரிகய,
டி.இ.எல்.சி. வபண்ைள யமல்நிகலப்பளளி 
உசிலம்பட்டி 

நபா.எ.ராணி,
வதைாழிற்ைல்வி ஆசிரிகய,
டி.இ.எல்.சி. வபண்ைள யமல்நிகலப்பளளி 
உசிலம்பட்டி

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிைண்ட் யமப்லித்யதைா தைாளில் 
அச்சிடப்பட்டுள்ளது. ஆப்வெட் முக்றயில் அச்சிட்யடார்:

பாட ஒருஙகிகைப்பா்ளர்ைள
முகனெர் அ. இ்ளஙயைாென், 
(மாநில நல்லாசிரியர் விருது-2018)
உதைவி யபராசிரியர்
மாநில ைல்வியியல் ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுெனம்
வென்கன

பா.மலர்விழி, பட்டதைாரி ஆசிரியர்,
மாநில ைல்வியியல் ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுெனம்
வென்கன

புத்தைை ெடிெகமப்பு மற்றும் ெகரபடம்
ஆயராககியம் வபலிகஸ்
வென்கன.

அட்கட ெடிெகமப்பு 
ைதிர் ஆறுமுைம்

தைர ைட்டுப்பாடு
அருண் ைாமராஜ் பழனிொமி
வைரால்டு வில்ென்.

ஒருஙகிகைப்பு
ரயமஷ் முனிொமி

ைகல மற்றும் ெடிெகமப்புக குழு

EMIS வதைாழில்நுட்பக குழு
இரா.மா.ெதீஸ்  
மாநில ஒருஙகிகைப்பா்ளர் வதைாழில்நுட்பம், 
ைல்வி யமலாண்கம தைைெல் முக்றகம, 
ஒருஙகிகைநதை பளளிகைல்வி இயகைைம்.

ை. ப. ெத்தியநாராயைா, 
தைைெல் வதைாழில்நுட்ப ஆயலாெைர், 
ைல்வி யமலாண்கம தைைெல் முக்றகம, 
ஒருஙகிகைநதை பளளிகைல்வி இயகைைம்.

இரா. அருண் மாருதி வெல்ென்,
வதைாழில்நுட்ப திட்டபணி ஆயலாெைர்,  
ைல்வி யமலாண்கம தைைெல் முக்றகம, 
ஒருஙகிகைநதை பளளிகைல்வி இயகைைம்.
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