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தமிழ்நாடு அரசு
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அடிபெம் இயந்திரவியல்
செய்மும்ற

	 பகுதி	1	-	பபொறியியல்	வரைபடம்
	 பகுதி	2	-	பபொருத்துதல்

தமிழ்நாடு அரசு விமையில்ைநாப ெநா்நூல் வழங்கும் திட்த்தின் கீழ 
சவளியி்பெட்து

பள்ளிக்	கல்வித்துரை

ெதாழிற்கல்வி  
மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு
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ேைல்நிரைப்பள்ளி ைதாைவர்களுககு “அடிப்பரட இயந்திைவியல்” பசய்முரை எனை புதிய 
பதாடப்புத்கதர் வழஙகுவதில் நதாஙகள் பபருரை பகதாள்கிேைதாம். கறபவர்கள், ஆசிரியர்கள் ைறறும் 
ைதாநிைக கல்வி ஆைதாய்ச்சி ைறறும்  பயிறசி நிறுவனததினரின் ஆ்ைவு ைறறும் உ்விககு ஆழைதான 
நன்றிரய ப்ரிவிததுக பகதாள்கிேைதாம். 

ைதாைவர்கள், அடிப்பரடக கருததுகரள ப்ளிவதாகப் புரிந்து பகதாள்ளும் வரகயில், மிகுந்் கவனததுடன் 
இந்்ப் பதாடப்புத்கம் வடிவரைககப்படடுள்ளது. ேைம்படட ்கவல்கரள அளிப்பே்தாடு ைடடுைல்ைதாைல்  
நவீன ப்தாழில் நுடபஙகளும் கூடு்ைதாக உள்ளடககியுள்ளது. பதாடம் சம்ைந்்ப்படட ்கவல்கரள 
ைதாைவர்கள் விரும்பும் வரகயில் எளிதில் புரிந்து பகதாள்ளும் வரகயில் எளிய வரைபடததுடன் 
கூடிய முப்பரிைதாை படஙகள் சிைப்பிததுக கதாடடப்படடுள்ளன. இயந்திைததின் பல்ேவறு பதாகஙகரள 
நன்ைதாகப் புரிந்து பகதாள்வ்றகும் பசய்முரை மூைைதாகக கறறுக  பகதாள்வ்றகும் அ்றகதான பயிறசிகள் 
பரிந்துரைககப்படடுள்ளன. 

பரழய ்ரைப்புகள் ப்தாடர்பதான புதிய ்கவல்கரள அறிந்துபகதாள்ளவும், ப்தாழில்சதார் கல்விககுத  
ே்ரவயதான, புதுரையதான எண்ைஙகரளப் பபைவும் ைதாைவர்களுககு ஊககைளிககும் வி்ைதாக 
அடிப்பரட இயந்திைவியல்  பசய்முரை பதாடப்புத்கம் அரைந்துள்ளது. 

்ஙகளின் ேைைதான  விைர்சனஙகரளயும் பதாடப்புத்கதர் ேைம்படுத் ஆேைதாசரனகரளயும் அளிதது 
்வறுகள் இருப்பின் திருத் வழிமுரைகரளயும் வைேவறகிேைதாம்.

முகப்புரைமுகப்புரை
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அறிமுகம்
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1 பபொறியியல்	வரைபடம்	–	அறிமுகம்	 
(ENGINEERING	DRAWING	–	INTRODUCTION)

அறிமுகம்

ெ்ம் வமரவதும், ெ்ம் வமரந்து விளக்குவதும், ெ்த்மதப ெநார்த்து புரிந்துச�நாளவதும், ெ்த்மத இரசிபெதும் 
இன்று ந்ற்றல்ை, இது சதநான்றுசதநாடடு வரும் �மையநாகும். ெ்த்தின் மூைம் �மத�மளக் கூ்றைநாம். 
உணர்ச்சி�மள சவளிக்�நாட்ைநாம், எச்ெரிக்ம� செய்யைநாம், வழி�நாட்ைநாம். �ருத்து ெரிைநாற்றம் செய்து 
ச�நாளளைநாம். சிறு வயது குழந்மத�ளுக்கு ெ்த்தின் மூைம் �மத�ள கூறுவமத ்நாம் அறிநவநாம்.

அது நெநாை செநாறியியல் தும்றயில் ெணியநாறறும் செநாறியநாளர் முதல் அடிபெம் சதநாழிைநாளர் வமர 
அவர் எந்த ்நாடம்ச் ெநார்ந்தவரநா� இருபபினும், எந்த சைநாழி நெசுெவரநா� இருபபினும் “வமரெ்ம்” (Drawing (or) 
Blue print) மூைம் நெசி ச�நாளளமுடியும்.

வரைபடம்

செநாறியியல் தும்றயில் ்நாம் ெயன்ெடுத்துகின்்ற சிறிய இயந்திர ெநா�ங்�ள முதறச�நாணடு, செரிய இயந்திரங்�ள 
வமர, அமைத்மதயும் ெ்ம் வமரந்து அவறம்ற ெறறிய முழு விவரங்�மளயும், அளவு�மளயும் குறிபபிடடு, 
ெநார்பெவர் புரிந்து ச�நாளளும்ெடி, எளிதநா� வமரயபெட் ெ்நை “ வமரெ்ம் ” (Drawing (or) Blue Print) எைபெடும்.

மூலப்படம்

்ைக்கு நதமவயநாை ஒரு செநாருளின் நதநாற்றத்திமை முதலில் டநரசிங் (Tracing) தநாளில் வமரந்து ச�நாளள 
நவணடும். இவவநாறு வமரயபெட் ெ்த்திறகு “மூைபெ்ம்” என்று செயர். மூைபெ்த்திமைக் ச�நாணடு 
நதமவயநாை பிரதி�ள எடுத்துக் ச�நாளவதறகு “புளூபிரிணட” (Blue Print or Ferro Print) என்று செயர். “புளூ 
பிரிணட” என்ெது வமரபெ்த்மத தநான் குறிக்கும். நீை நி்ற ெ்ங்�மள அல்ை.

வரைபடத்தின்	இலக்க்ணம்

வமரெ்ம் என்ெது செநாறியநாளர்�ள முதல், சதநாழிைநாளர்�ள வமர ெயன்ெடுத்தபெடும் சைநாழிக்கு 
ெைைநாை ஒன்்றநாகும். சைநாழிக்கு இைக்�ணம் உளளது நெநால் விமளயநாடடுக்கு விதி�ள உளளது நெநால், 
வமரெ்ங்�ளுக்கும் இைக்�ணம் உணடு.  வமரெ்த்தில் எழுதபெடும் ஒவசவநாரு வநார்த்மதக்கும், எணணிறகும், 
ந�நாடு�ளுக்கும், எழுத்திறகும், அம்யநாளக் குறி�ளுக்கும் அர்த்தம் உணடு என்ெதநால் சிை வமர மும்ற�ளின் 
ெடிதநான் வமரெ்ம் இருக்� நவணடும். ெை்நாடடிைரும், ெை சைநாழி நெசுெவரும் புரிந்துச�நாளளும் வம�யில் 
வமரெ்ம் வமரயும்மும்ற, வமரெ்த்மத குறிபபிடும் மும்ற ஆகியமவ ஒநரைநாதிரி இருக்கும் செநாருடடு 
வமரெ்த்மத வமரவநத வமரெ்த்தின் இைக்�ணைநாகும்.
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செநாறியியல் தும்றயில் இயந்திரவியல், �ட்்வியல், மின்னியல், மின்ைணுவியல், �ணினி அறிவியல் 
நெநான்்ற ெல்நவறு தும்ற�ள உளளை. அந்த தும்ற�ளில் வமரெ்ம் வமரய  அதறச�ை உளள விதிமும்ற�மளப 
பின்ெறறி வமரயபெடுகி்றது.

வரைபடத்தின்	முக்கியத்துவம்:
 1. செநாறியநாளர் ைறறும், அமத ெநார்ந்த தும்றயிைர் தயநாரிக்� நவணடிய செநாருட�மளப ெறறி விவநாதிக்� 

செநாறியியல் வமரெ்ம் அவசியைநாகி்றது.

 2. வமரெ்த்தில் எல்ைநா குறிபபுக்�மளயும் அறிந்து ச�நாளள முடிகி்றது.

 3. செநாருட�மளத் தயநாரிபெதறகு முன்பு, அமதபெறறிய வமரெ்த்மத தயநாரித்து ச�நாளவதநால் 
கும்றெநாடு�மள எளிதநா� ெரிசெய்துச�நாளளைநாம்.

 4. செநாருட�ள தயநாரிக்கும் நெநாது ைநாற்றம் நதமவபெட்நால், வமரெ்த்தின் மூைம் விவரங்�மளத் 
சதரிந்து ச�நாளளைநாம்.

 5. சிறிய செநாருமள இயந்திரபெணி செய்யும்நெநாதும், செரிய இயந்திரத்மத செநாருத்தும்நெநாதும், 
ஒருவருக்ச�நாருவர் செநால்லி விளக்கி ச�நாணடிருபெது �டிைம். குறிபபு�ள ை்றந்து நெநா�ைநாம். 
ந�டெவர் தவ்றநா� புரிந்து ச�நாளள ந்ரைநாம். சைநாழி நவறுெநாட்நால் ஒருவருக்ச�நாருவர் 
புரிந்துச�நாளள முடியநாைல் நெநா�ைநாம். எைநவ அமைவரும் எளிதநா�, ெரியநா� புரிந்துச�நாளள 
“வமரெ்ம்” அவசியம்.

 6. ெை சைநாழி நெசுெவரும், ெை ்நாட்வரும் எளிதில் புரிந்து சதரிந்து ச�நாளளவும், நவறு சவளி 
இ்ங்�ளுக்கு அனுபபிமவக்�வும் வமரெ்ம் அவசியம்.

 7. சதநாழிைநாளர்�ள, இயந்திரபெணியநாளர்�ள வமரெ்த்மதப ெநார்த்து செய்யும் செநாருமளத் சதளிவநா� 
சதரிந்துச�நாணடு ெணி புரியவும், நைறெநார்மவயநாளர்�ள புரிந்து ச�நாணடு ெணியநாற்றவும், புதிய 
வடிவமைபபு�மள உருவநாக்�வும் வமரெ்ம் அவசியம்.

 8. ெணியின் விவரங்�மள ெநாது�நாபெநா� மவத்து, நதமவயநாை நெநாது திரும்ெ எடுத்து ெநார்த்து 
சதரிந்துச�நாளளவும் வமரெ்ம் அவசியம்.

 9. வமரெ்ம் இருந்தநால் யநாரி்மும் விளக்�ம் ந�ட� நதமவயில்மை.

 10. ஒநர ைநாதிரியநாை செநாருட�மள, ஒநர ந்ரத்தில், ெை ெணியநாளர்�ள ெை இயந்திரங்�ள தனித்தனியநா� 
வமரெ்த்மதப ெநார்த்துக் ச�நாணடு ெணிபுரிய முடியும்.

 11. வமரெ்த்திைநால் ந்ரம் கும்றகி்றது. உறெத்தி அதி�ரிக்கி்றது.

 12. வமரெ்த்மதப ெயன்ெடுத்தி இயந்திரப ெணி செய்யும் நெநாது தவறு�ள நி�ழ வநாய்பபில்மை.
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அறிமுகம்

செநாறியியல் தும்றயில் வமரெ்ங்�ள வமரய தரைநாை, துல்லியைநாை �ருவி�ள நதமவபெடுகி்றது. 
வமரெ்க்�ருவி�மள நுணுக்�ைநா�வும், துல்லியைநா�வும் ம�யநாள நவணடியது அவசியம். வமரெ்ங்�ள 
வமரய நதமவயநாை �ருவி�ள பின்வருைநாறு

 1 வமரெ்பெைம� - Drawing Board
 2 T- வடிவ ைட்பெைம� - T – Square
 3 டிரநாஃப்ர் - Drafter
 4 சென்சில்�ள ைறறும் சென்சில் முமை�ள - Pencils and Pencil Lead
 5 அளவுந�நால்�ள - Scales
 6 செட்ச�நாயர் - Set Square
 7 ெநாம�ைநாணி - Protractor
 8 பிசரன்ச் வமளவு�ள - French Curves
 9 �ருவிப செடடி - Instrument Box
  அ) �வரநாயம் - Compass
  ஆ) ெங்கிடும் �ருவி - Divider
  இ) இங்கிங் சென் - Inking Pen
  ஈ) நீள செருகு �ம்பி - Lengthening Bar
 10 வமரெ்த் தநாள - Drawing Sheet

வரைபடப்	பலரக	(	Drawing	Board	)

வரைபடப் பலரை (Drawing Board) எனபது நானகு அலலது ஐந்து துண்டுைளாலான, 
மெனரெயான ெைப்பலரை ஆகும். 

Drawing board (Top)

Working surface

Edges

Top

Bottom

Working edge

Drawing board (bottom)

Ebony edge

Battens

2 வரைபடக்	கருவிகள்	 
(DRAWING	INSTURMENTS)
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இதன் தடிைன்சுைநார் 20 மி.மீ. 
இருக்கும். இது மென், ஃெர், 
ஓக்நெநான்்ற ைரப செநாருட�ளில் 
தயநாரித்து ெதபெடுத்தபெட் 
சைன்மையநாை ெைம� ஆகும். இதில் 
உளள ைரத்துணடு�ள விை�நாைல் 
இறுக்�மு்ன் இருக்� அதன் 
அடிபெகுதியில் ைமரயநாணி மூைம் 
முடுக்�பெடடிருக்கும். இபெைம�யின் 
இ்து ெக்� விளிம்பில் ஒரு ந்ரநாை 
சைல்லிய ைரச்ெட்ம் (Ebony Strip) 
செநாருத்தபெடடிருக்கும். இது T- வடிவ 
ெட்ம் (T- Square) துல்லியைநா� நைலும் 
கீழும் ்�றறுவதறகு உதவுகி்றது.

வமரெ் ெைம��ள ெைைநா�வும், சைன்மையநா�வும் இருக்கும். தடிைன் ஒநரசீரநா� இருக்கும். வமரெ்த் 
தநாமள இதன் மீது செநாருத்தி வமரெ்ம் வமரயபெ் நவணடும். இபெைம��ளின் அளவு�மள BIS (Bureau of 
India Standards) வமரயம்ற செய்துளளது. இமவ கீநழ அட்வமணயில் தரபெடடுளளது.

வ.எண் வரைபட	பலரகயின்	
பபயர

அளவு
(மில்லி	மீட்டரில்)	(நீளம்,	அகலம்,	தடிைன்)

வரைபடத்	தொளின்	
அளவு

1 D0 1500 X 1000 X 25 A0

2 D1 1000 X 700 X 25 A1

3 D2 700 X 500 X 15 A2

4 D3 500 X 350 X 15 A3

T	–	வடிவ	ைட்டப்பலரக	(T	–	Square)

T- வடிவ ைட்பெைம�யநாைது நதக்கு, ைந�நானி நெநான்்ற 
�டிைைநாை தரம் ச�நாண் ைரத்திைநால் தயநாரிக்�ப 
ெட்தநாகும். இதில் இரணடு ெநா�ங்�ள உளளை. ஒன்று 
்்நாக் (Stock) ைறச்றநான்று பிநளடு (Blade) ஆகும். இந்த 
இரணடு ெநா�ங்�ளும் ஒன்்றக் ச�நான்று செங்குத்தநா� 
(90°) இருக்கும்ெடி ைமரயநாணி அல்ைது பின் மூைம் 
இமணக்�பெடடிருக்கும்.

T-வடிவ ைட்ப ெைம�யின் நீளம் நதநாரநாயைநா�, 
வமரெ் ெைம�யின் அளவிறகு இருக்�நவணடும். 
பிநளடு (Blade) ெயன்ெடுத்தும் முமையில் ஒரு ந்ரநாை 
சைல்லிய ைரச்ெட்ம் (Ebony Piece) செநாருத்தப ெடடிருக்கும். ்்நாக் எைபெடும் ெகுதி வமரெ் ெைம�யில் 
உளள சைல்லிய ைரச்ெட்த்தின் வழியநா� நைலும், கீழும் ்�ரும்.

BIS – ைநால் வமரயம்ற செய்யபெட் T- வடிவ ைட்பெைம�யின் அளவு�ள

Stock Blade

T-square height

Working edge
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வ.எண் T	–	வடிவ	ைட்டப்	பலரகயின்	பபயர தவரலப்	பகுதியின்	நீளம்	(மில்லி	மீட்டரில்)

1 T0 1500 X 10

2 T1 1000 X 10

3 T2 700 X 5

4 T3 500 X 5

T–வடிவ ைட்பெைம� கிம்ைட் ந�நாடு�ள வமரயவும், ஒன்றுக்ச�நான்று இமணயநாை 
ந�நாடு�ளவமரயவும் ெயன்ெடுகி்றது. செட்ச�நாயமரப ெயன்ெடுத்தி சவவநவறு ந�நாணங்�ள வமரயும் 
நெநாது செட்ச�நாயரின் அடிபெகுதி ெடிந்து ்�ர்வதறகு T- வடிவ ைட்பெைம� ெயன்ெடுகி்றது.

டிைொஃப்டர	(Drafter)

இதில் ஒரு ந�நாடி சைல்லிய எஃகு ெட்ங்�ள (Steel Stips) 
அமெயும்ெடி மையம் ஒன்றில் செநாருத்தபெடடிருக்கும். 
இதன் ஒரு முமையில் பிடிபெநான் (Clamp) ஒன்று 
செநாருத்தபெடடிருக்கும். வமரெ் ெைம�யின் நைல் 
ெகுதியில் இ்பெக்�ம் இந்த பிடிபெநான் மூைம் டிரநாப்மர 
பிடிக்�ைநாம். இதறகு பிடிபபு ெகுதி என்று செயர். இதன் 
ைறச்றநாரு முமையில் சுழலும் அடிெநா�த்து்ன் கூடிய 
ஒன்றுக்ச�நான்று செங்குத்தநா� உளள அளவுந�நால் 
செநாருத்தபெடடிருக்கும். இதறகு நவமை செய்யும் 
ெகுதி என்று செயர். ஒன்றுக்ச�நான்று செங்குத்தநா� 
உளள அளவுந�நாலில் மில்லி மீட்ர் அளவு�ளும், 
சுழலும் ெநா�த்தில் 360° வமர ந�நாண அளவு�ளும் 
குறிக்�பெடடிருக்கும். சுழலும் ெகுதியில் உளள ைமரதணடு மூைம் சுழலும் ெகுதிமய நதமவயநாை 
ந�நாணத்திறகு ைநாறறி அமைத்து ந�நாடு�ள வமரயைநாம்.

பிடிபபுபெகுதிமய வமரெ் ெைம�யில் செநாருத்தியபி்றகு, நவமை ெகுதிமய நதமவயநாைெடி 
்�ர்த்தைநாம். அநத நெநால் செங்குத்து அளவுந�நாமை நதமவயநாை ந�நாணத்திறகு அமைத்த பி்றகு, 
இமணந�நாடு�ள அல்ைது ஒன்றுக்ச�நான்று செங்குத்தநாை ந�நாடு�ள (Perpendicular Lines) வமரயைநாம்.

பபன்சில்கள்	ைற்றும்	பபன்சில்	முரைகள்(Pencils	and	v	Pencil	Leads)
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வமரெ்த்தநாளில் ெ்ங்�ள வமரய சென்சில்�ள ெயன்ெடுகி்றது. வமரெ்த்தின் நுணுக்�ம் ைறறும் 
நதநாற்றத்மத சென்சிலின் தரநை நிர்ணயிக்கி்றது. சென்சிலின் தரம் அதிலுளள கிரநாமெட சைட (Graphite 
Lead)�டிைத்தன்மைமயப செநாருத்தது. சென்சிலின் தரங்�ள 7B முதல் 9H வமர 16 தரங்�ளில் உறெத்தி 
செய்யபெடுகி்றது.

ெேனலேயானது (Soft) - 7B முதல் 2B வலை

நடுததைோனது (Medium) - B முதல் 3H வலை

்கடினோனது (Hard) - 4H முதல் 9H வலை

HB சென்சில்–ஃபரீநேணட (Free Hand) ெ்ங்�ள வமரவதறகும் H சென்சில் வமரெ்ம் வமரவதறகும், 
எழுத்துக்�ள எழுவதறகும், 2H சென்சில் அளவு குறிக்கும் ந�நாடு�ள, நீட்பெட் ந�நாடு�ள நெநான்்ற  சைல்லிய 
ந�நாடு�ள வமரவதறகும், 3H ைறறும் 4H சென்சில்�மள துல்லியைநா� எழுதுவதறகும் ெயன்ெடுத்தைநாம்.

ப்சட்்பகொயர	(Set	Square)

கிம்ைட்க் ந�நாடடிறகு 300, 
450, 600 ைறறும் 900 இருக்குைநாறு 
ந�நாடு�ள வமரயவும், ஒரு 
ந�நாடடிறகு ைறச்றநாரு ந�நாடு 
செங்குத்தநா� இருக்கும்ெடியும், 
இமணயநா� இருக்கும்ெடியும், 
ந�நாடு�ள வமரய செட்ச�நாயர் 
ெயன்ெடுகி்றது.

ச ெ ட ் ச � நா ய ம ர 
ஒன்ந்றநாடு ஒன்று இமணத்து 
மவத்து 150, 750 ைறறும் 1050 
ந�நாடு�ளும் வமரயைநாம். 
செட்ச�நாயரில் இரணடு 
வம��ள உளளை.
 1. 300, ைறறும் 600 ந�நாணங்�மளக்ச�நாண் செட்ச�நாயர்
 2. 450 ந�நாணங்�மளக் ச�நாண் செட்ச�நாயர்

300 ைறறும் 600 ந�நாணங்�மளக் ச�நாண் செட்ச�நாயரில் அதன் செங்ந�நாண ெக்�த்மதத் தவிர, 
நைலும் இரணடு முமை�மளக் ச�நாண்து. ஒன்றின்முமை 300யும் ைறச்றநான்றின் முமை 600யும் உம்யது. 
அநதநெநாை, 450 செட்ச�நாயரில் அதன் செங்ந�நாண ெக்�த்மதத் தவிர நைலும் இரணடு முமை�மளக் 
ச�நாண்து. இரணடின் ந�நாணங்�ளும் 450 ஆகும். செட்ச�நாயர்�ள செல்லுைநாய்டிைநால் தயநாரிக்�பெட்து.
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பொரகைொணி	(Protractor)

செட்ச�நாயரிைநால் அளக்� முடியநாத, வமரய முடியநாத 
ந�நாணங்�மள அளக்�வும், வமரயவும் இது ெயன்ெடுகி்றது. 
இதன் வடிவம் அமரவட்ம் அல்ைது முழுவட்ைநா� 
இருக்கும். இதில் ந�நாண அளவு�ள குறிக்�பெடடிருக்கும். 
இது செல்லுைநாய்டு, ைரம் நெநான்்றவறறில் 
தயநாரிக்�பெடடிருக்கும்.

பிபைஞ்	வரளவுகள்	(French	Curves)

பிசரஞ்ச் வமளவு�ள ச்ம்பிசளணடம் நெநான்்றது. இது பிளநா்டிக், செல்லுைநாய்டு ஆகியவறறிைநால் 
தயநாரிக்�பெட்து. இதன் எல்ைநா முமை�ளிலும் சவவநவறு வடிவங்�ளில் ைறறும் அளவு�ளில் ரூெ 
எல்மைந�நாடு(Profiles) ைறறும் அமைபபுக்ந�நாடு (Contours) சவட்பெடடிருக்கும். �வரநாயத்திைநால் (Compass) 
வமரய முடியநாத வமளவு ந�நாடு�ள ைறறும் வட்ங்�மள இதில் விமரவநா� வமரயமுடியும்.

கருவிப்பபட்டி	(Instrument	Box)

இக் �ருவிசெடடியினுள வமரெ்ம் வமரவதறகுத் நதமவயநாை சவவநவறு வமர ெ்க்�ருவி�ள உளளது. 
இதில் உளள �ருவி�ள.
 1. செரிய அளவு �வரநாயம் (Large Size Compass)

 2. சிறிய வமளந்த �வரநாயம் (Small Bow Compass)

 3. சிறிய வமளந்த மை �வரநாயம் (Small Bow Ink Compass)

 4. செரிய அளவு ெங்கிடும் �ருவி (Large Size Divider)

 5. சிறிய வமளந்த ெங்கிடும் �ருவி (Small Bow Divider)

 6. நீள செருகு �ம்பி (Lengthening Bar)

 7. சைட செடடி (Led Case)
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கவைொயம்	(Compass)

நதமவயநாை அளவிறகு வட்ம் ைறறும் வட்வில் வமரய �வரநாயம் ெயன்ெடுகி்றது. இது உநைநா�த்தநாைநாை 
இரணடு �நால் ெநா�ங்�மளக் ச�நாண்து. இதன் தமைெநா�ம் சுழல் அச்சு மூைம் இமணக்�பெடடிருக்கும். 
இரணடு �நால் ெகுதி�ளில் ஒன்றில், ைநாறறி அமைக்�க்கூடிய ஊசி முமை �ம்பி (Pin Point) 
செநாருத்தபெடடிருக்கும். ைறச்றநாரு �நால் ெகுதியில் சென்சில் சைட அல்ைது இங்கிங் நெைநா முமை�மள 
பிடிக்கும் உெ�ரணம் உளளது. 
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செரிய �வரநாயத்தின் அளவு நதநாரநாயைநா� 150 மி.மீ. நீளைநாகும். சிறிய �வரநாயத்தின் அளவு 95 மி.மீ  
ஆகும். சிறிய வமளந்த �வரநாயம், சென்சில் சைடம்ப பிடித்து 25 மி.மீ. ஆரத்திறகு கும்றவநாை சிறிய 
வட்ங்�மளயும், வமளவு�மளயும் வமரயப ெயன்ெடுகி்றது. சிறிய வமளந்த மை�வரநாயத்தில் இங்க் 
நெநாவ(Ink Bow) ஒன்று இமணக்�பெடடிருக்கும்.  நீள செருகு �ம்பி மூைம் 60 மி.மீ. ஆரத்மத வி், செரிய 
வட்வில் வமரயைநாம்.

பங்கிடும்	கருவி	(Divider)

ந்ரநாை ந�நாடு�ள, வமளவநாை ந�நாடு�ள இவறம்ற 
ெைெநா�ங்�ளநா�ப பிரிக்�ப ெயன்ெடுகி்றது. ஒரு 
ெ்த்திலிருந்து ைறச்றநாரு ெ்த்திறகு, அளவு�மள 
ச�நாணடு செல்வதறகும், அளவு�மளச் 
ெரிெநார்பெதறகும், அளவுந�நாலில் இருந்து ெ்த்தின் 
அளவு�மள, ெரி ெநார்பெதறகும் ெயன்ெடுகி்றது. 
இதனும்ய அமைபபு �வரநாயத்மதப நெநான்்றது. 
ஆைநால், இதன் இரணடு �நால் ெகுதி�ளிலும் 
எஃகிைநாைநாை ஊசி முமை செநாருத்தபெடடிருக்கும்.
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வரைபடத்தொள்	(Drawing	Sheet)
Drawing Sheet: Standard size

Trimmed paper of 
a size A0-A4.

Standard sheet size

A4 210 x 297
A3 297 x 420
A2 420 x 594
A1 594 x 841 
A0 841 x 1189

(Dimensions in millimeters)

A4

A3

A2

A1

A0

வமரெ்ம் வமரய சவவநவறு தரங்�ள ச�நாண் வமரெ்த்தநாள ெயன்ெடுத்தபெடுகி்றது. வமரெ்த்தின் 
தன்மைமயப செநாறுத்து வமரெ்த்தநாளின் தரம் ைநாறுெடும். இந்தவமர ெ்த்தநாள உறுதி, தி்ம் ைறறும் ஒநர சீரநாை 
தடிைன் ச�நாண்தநா� இருக்�நவணடும். இரபெர் மூைம் அழிக்கும் செநாழுது, எந்த ெநாதிபபும் ஏறெ்க்கூ்நாது. 
வமரெ்த்தநாள இங்க் ெரவநாத தன்மைச�நாண்தநா� இருக்�நவணடும். இந்த தநாளின் சைன்மையநாை ெரபபு 
ச�நாண்ெக்�த்தில்தநான் ெ்ம் வமரய நவணடும். வமரயறுக்பெட் அளவு ச�நாண், ஒழுங்கு ெடுத்தபெட் 
(Trimmed Sheet) வமரெ்த்தநாள ISO நிறுவைத்தநால்ெரிந்துமரசெய்யபெடடுசவளியி்பெடடுளளது. இது BIS 
அமைபெநால் பின்ெற்றபெடுகி்றது. வமரெ்த்தநாளின் அளவு�ள நைநை அட்வமணயில் தரபெடடுளளது. 

A0

1189 X 841

A1

A2

594 X 841

A3

A4

A5
297 x 420

297 x 210 

210 x 148 

594 x 420
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3 இந்தியதை	நிர்ணயஅரைப்பு	 
(BIS	–	BUREAU	OF	INDIAN	STANDARDS)

அறிமுகம்

இந்திய தர நிர்ணய �ழ�ம் 1947 ஆம் ஆணடு நிறுவபெட்து. இது வமரெ்த்மத எவவநாறு வமரய நவணடும் 
என்றும், வமரெ்த்மத குறிபபிட் விதிமும்ற�ளின்ெடிதநான் ெயன்ெடுத்த நவணடும் என்றும், 1955–இல் 
வமரயம்ற செய்தது. இந்திய ெநாரநாளுைன்்றம் 1987-இல் இந்திய தர நிர்ணய �ழ�ம் என்ெமத “பீநரநா ஆப 
இந்தியன் ்ந்ண்ர்ட ”் என்று செயர் ைநாற்றம் செய்து ெட்ம் இயறறியது.

செநாறியியல் தும்ற வமர ெ்த்தில் கீழக்�ண் தமைபபு�மள BIS வமரயம்ற செய்துளளது.

வ.எண் தைம் இந்திய	தைம்	நிர்ணயம் ISO	ரவப்	பபொருத்து

1 வரைபடத்தாள் IS : 10711 – 2001 ISO : 5457 - 1999

2 வரைபடத ்தாளின் பபதாதுவதான குறிப்புகள் IS : 10714 – 2001 ISO : 128 - 1996

3 ப்தாழில்நுடப வரைபட எழுததுககள் IS : 9609 – 2001 ISO : 3098 - 1997

4 வடிவரைப்பு முரை IS : 10718 – 1993 ISO : 3040 - 1990

(குறிப்பு : நைநை குறிபபி்பெடடுளள தமைபபு�ள அல்ைது குறிபபிட் தமைபபு�ள BIS –இன் 
அவவபசெநாழுது ைநாற்றங்�ளுக்கு உடெட்து)

தலஅவுட்	வரைபடத்தொள்	(Layout	of	the	Drawing	Sheet)

வமரெ்த்தில் வமரயபெடும் அமைத்து முக்கிய குறிபபு�மளயும், ைறுெடியும் ெநார்பெதறகும், வமரெ்ங்�ளில் 
உளள நைஅவுட சுைெைநா� வழிவகுக்கி்றது. இதறகு வமரயறுக்�பெட் குறிபபு�மளப பின்ெற்ற நவணடும். 
இந்த நை அவுடடில் கீநழ ச�நாடுக்�பெடடுளள முக்கிய விவரங்�ள �நாணபெடும்.

 1. �ழிவுபெகுதி (Margin)

 2. தமைபபுக்�ட்ம் (Title Block)

 3. ெநா�ங்�ளின்ெடடியல் (Parts List)

 4. ெணிஆய்வுகுறிபபு (Revision Pannel)

 5. நெநான்சி்்ம் (Zone System)

 6. ைடிபபு (Folding)
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A

B

C

D

A

B

C

DTITLE BLOCK

Trimmed edge

Border
20 mm min.
for A0

Reference
grid

Frame

5 mm min.

20 mm min.

margin

1 2 3 4

1 2 3 4

கழிவுப்பகுதி	(Margin)
வமரெ்த்தநாள ஒழுங்�நா�வும், ந்ர்த்தியநா�வும் இருபெதறகு வமரபெ்த்தநாளின் ்நான்கு ெக்�ங்�ளின் 
விளிம்பில் இருந்து குறிபபிட் அளவு வி்பெடும் ெகுதிக்கு �ழிவுபெகுதி என்று செயர். �ழிவு ெகுதி நீங்�ைநா� 
வமரபெ்த் தநாளில் ெ்ங்�ள வமரய எல்மைக் ந�நாடு ஒன்றுவமரய நவணடும்.

தரலப்புக்கட்டம்	(Title	Block)
வமரபெ்த் தநாளின் கீழபபு்றம் வைது ந�நாடியில் உளள �ட்த்திறகு“ தமைபபு �ட்ம்” (Title Block) என்று செயர் 
இந்ததமைபபு �ட்த்தின் அளவு 185 மி.மீ. X 65மி.மீ. இருக்� நவணடுசைை BIS வமரயம்ற செய்துளளது. இந்த 
அளவநாைது A0 முதல் A5 வமர உளள அமைத்து வமரபெ்த் தநாள�ளுக்கும் செநாதுவநாை அளவநாகும். இதில் 
கீநழ ச�நாடுக்�பெடடுளள விவரங்�ள தரபெடும்.

185

65

NAME OF THE ORGANISATION

SCALE TITLE DRAWING NUMBER

APPROVED

STANDARD

CHECKED

DRAWN

DESIGNED

NAME DATE

 1. வமரெ்த்தின் எண (Drawing Number)

 2. ெ்த்தின் செயர் (தமைபபு) (Title of the Drawing)

 3. புரச�க்ென் வம� (Projection)

 4. செநாருள (Material Details)

 5. அளவு வீதம் (Scale of Drawing)

 6. நைறெரபபின் தன்மை (Surface Finish)

 7. ்நாைரன்் (Tolerance) ைறறும் பி்ற குறிபபு�ள
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அறிமுகம்

செநாறியியல் வமரெ்த்தில் எணணும், எழுத்தும் எழுதும் மும்ற மி� முக்கிய அம்ெைநாகும். வமரெ்த்தில் 
தமைபபு, துமண தமைபபு, ெநா�ங்�ளின் அளவு ைறறும் இதர குறிபபு�மளநய ெரிைநாண மி்ல் என்கிந்றநாம். 
எணணும் எழுத்தும் எழுத �ருவி�மளப ெயன்ெடுத்திைநால் அதி� ந்ரம் செைவநாகும். எைநவ, �ருவி�ள 
இல்ைநாைல் ம�யிைநாநைநய அழ�நா�வும், நவ�ைநா�வும் எழுதிப ெழகுதல் என்ெது மி� முக்கியம்.

எண்,	எழுத்து	எழுதும்	முரையின்	அவசியம்

 1. எவவளவு முக்கியத்துவம் தந்து வமரெ்த்மத சதளிவநா� வமரகிந்றநாநைநா அநதநெநால் வமரெ்த்தில் 
எணணும், எழுத்தும் சதளிவநா� எழுதிைநால்தநான் ெநார்பெதறகு அழ�நா� இருக்கும்.

 2. சதளிவற்ற எண, எழுத்துக்�ள அவவமரெ்த்தின் நதநாற்றத்மத ச�டுத்து விடுவது ைடடுமின்றி, தவ்றநாை 
விளக்�த்மதயும் ச�நாடுக்கும்.

 3. சதளிவநா� எழுதுவதின் மூைநை அந்த வமரெ்ம் முழுமை அம்கி்றது.

எைநவ, எண எழுத்துக்�ள எழுதும்நெநாது, மி� சதளிவநா� எழுதுதல் நவணடும்.

எண்,	எழுத்துக்களின்	அளவு	விகிதம்	(Proportions	of	Lettering)

சதளிவநா�, அழ�நா� எழுத்துக்�ள இருக்� நவணடுைநாைநால் எண ைறறும் எழுத்துக்�ளின் உயரம், 
அ�ைம் இரணடும் ஒரு குறிபபிட் விகிதத்தில் இருபெது ்ல்ைது. செநாதுவநா�, 7:4 அல்ைது 7: 5 என்்ற விகிதத்தில் 
எணணும் எழுத்தும் எழுதபெடுகி்றது. எண, எழுத்து, அளவு மூன்று வம��ளில் எழுதபெடுகி்றது.

 1. ெநாதநாரண எழுத்துக்�ள (Normal Letters)

 2. சுருக்�பெட் எழுத்துக்�ள (Condensed Lettering)

 3. நீட்பெட் எழுத்துக்�ள (Extended Lettering)

ெநாதநாரண எழுத்துக்�ளின் உயரம் ைறறும் அ�ைம், வழக்�ைநா� எழுதும் அளவு இருக்கும்.

சுருக்�பெட் எழுத்துக்�ளின் அ�ைம் கும்றக்�பெடடு, அதறந�ற்ற உயரத்தில் எழுதபெடுகி்றது. 
எழுதுவதற�நாை இ்ம் கும்றவநா� இருக்கும் வமரெ்ங்�ளில் இவவநாறு எழுத்து ெயன்ெடுத்தபெடுகி்றது.

நீட்பெட் எழுத்துக்�ளின் அ�ைம் ெறறு அதி�ைநா� இருக்கும். ஆைநால் உயரம் வழக்�ைநாை அளவிறகு 
இருக்� நவணடும்.

4 வரைபடத்தில்	எண்ணும்	எழுத்தும்	 
எழுதும்	முரைகள்	ைற்றும்	பரிைொ்ணமிடல்
(LETTERING	AND	DIMENSIONING)
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எழுத்துக்களுக்கு	இரடதயயொை	இரடபவளி	(Spacing	of	Letters)

எழுதும் செநாழுது ஒரு எழுத்திறகும் ைறச்றநாரு எழுத்திறகும், இம்நய வி்பெடும் இம்சவளிமய இது 
குறிக்கும். அவவநாறு வி்பெடும் இம்சவளி ெைைநா� இருக்� நவணடும். அபசெநாழுதுதநான் நதநாற்றம் 
சதளிவநா� இருக்கும். ஓர் எழுத்தின் உயரத்தில் ஐந்தில் மூன்று ெங்கு (3/5) இம்சவளி இருபெது ்ல்ைது. 
இரணடு வரி�ளுக்கு இம்நய உளள இம்சவளி ஓர் எழுத்தின் உயரத்மத வி் ஒன்்றமர (1.5) ை்ங்கு இருக்� 
நவணடும்.

எழுத்துக்களின்	அளவு	(Size	of	Letters)

செநாறியியல் வமரெ்த்தில் எழுத்துக்�ளின் அளவநாைது எழுத்துக்�ளின் உயரத்மதப செநாருத்தது. BIS 
நிறுவைம் கீழக்�ண்வநாறு எழுத்துக்�ளின் அளமவ ெரிந்துமர செய்துளளது.

வ.எண் சிைப்புகள் அளவு	(உயைம்மி.மீ.	–	இல்)

1. ்ளபவடடுத ே்தாறைதர்க கதாடடும் வரைபடததின் எண், எழுதது 10,12

2. வரைபடததின் ்ரைப்பு 6,8

3. துரை்ரைப்பு 3,4,5 & 6

4. பபதாருடகளின் விவைம், பரிைதாைஙகள், குறிப்புகள் 3,4 & 5

5. டதாைைன்ஸ் 2,3

எழுத்துக்களின்	வரககள்	(Types	of	Letters)
எழுத்துக்�மள ஒநர சீரநாை தடிைனில் எழுதும் மும்றமய ந�நாத்திக் எழுத்து�ள (Gothick Letters) என்கிந்றநாம். 
ந�நாத்திக் எழுத்துக்�மள சிங்கிள ைறறும் ்புள  ்டநரநாக்கு�ளில் (Single & Double Storke) எழுதைநாம்.

ITALIC PRINTING IS

free hand gothic
OR ROMAN LETERING

சிங்கிள ்டநரநாக் எழுத்துக்�மள வி் ்புள்டநரநாக் எழுத்துக்�ளின் தடிைன் அதி�ம். இது இரணடு 
வம�பெடும்
 1. செங்குத்து எழுத்துக்�ள (Vertical Letters)
  அ) செரிய எழுத்துக்�ள (Upper Case Letters)
  ஆ) சிறிய எழுத்துக்�ள (Lower Case Letters)

 2. ெநாய்வநாை எழுத்துக்�ள
  அ) செரிய எழுத்துக்�ள (Upper Case Letters)
  ஆ) சிறிய எழுத்துக்�ள (Lower Case Letters)

ப்சங்குத்து	எழுத்துக்கள்	(Vertical	Letters)
இதில ஆஙைில எழுத்துகைள் A………..Z ெற்றும் எண்ைள் 1,2,3,………0 இைண்டும் ைிரடெடட 
கைாடடிற்கு மெஙகுத்தாை (900) இருககும்படி எழுதும் முரைரய மெஙகுத்து எழுத்துகைள் 
எனைிகைாம். இதில மபா ியெற்றும் ெ ிைியவரை எழுத்துகைள் இைண்டும் இகத முரையில தான 
எழுதப்படுைிைது.

GM_Tamil_Practicals.indd   16 22-05-2018   03:40:14



www.Padasalai.Net

17

ப்சங்குத்து	பபரிய	எழுத்துக்கள்	(Vertical	upper	case	letters)

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

I II III IV V VIVII VIII XI X

ப்சங்குத்து	சிறிய	எழுத்துக்கள்	(Vertical	lowercase	letters)

 a b c d e f g h i j k l m n

o p q r s t u v w x y z

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

்சொய்வொை	பபரிய	எழுத்துக்கள்	(Inclined	Upper	Case	Letters)

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

I II III IV V VIVII VIII XI X

்சொய்வொை	சிறிய	எழுத்துக்கள்	(Inclined	Lower	Case	Letters)

 a b c d e f g h i j k l m n

o p q r s t u v w x y z

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

கிம்ைட் ந�நாடடிறகு செங்குத்தநா� இல்ைநாைல், ெறறு ெநாய்த்து எழுதும் மும்றமய ெநாய்வநாை எழுத்துக்�ள 
என்கிந்றநாம். இதன்ந�நாணம் 750 ஆகும்.
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பரிைொ்ணமிடல்	(Dimensioning)

ெரிைநாணமி்ல் (Dimensioning) என்ெது அளவு�மளக் குறிபபிடுவதநாகும். ெரிைநாணம் இல்ைநாத வமரெ்ம் 
முழுமை அம்யநாத வமரெ்ம் ஆகும். ெரிைநாணம் ைறறும் குறிபபு�ள என்ெது அளவு, உறெத்தி 
செய்யும்மும்ற, செநாருளின் வம��ள நெநான்்றவறம்ற ெறறிய த�வல்�மள தருகி்றது. ெரிைநாணம் ெரியநா� 
தரநாதநெநாது, செநாருள, கூலி ைறறும் ந்ரம் நெநான்்றவறறில் ்ட்ம் ஏறெடும்.

பரிைொ்ணமிடும்	முரைகள்	(System	of	Dimensioning)

BIS (Bureau of Indian Standards) வமரயம்றயின்ெடி ெரிைநாணமிடும் மும்ற�ள இரணடு வம�பெடும்.
 1. அமைணடு சி்்ம் (Aligned System)

 2. யூனி ம்ரக் ஷைல் சி்்ம்( Uni Directional System)

Aligned system
(for A2 to A5 sheet size)

Arrow heads
(H x 3H)

20

35

3H

H

Unidirectional system
(for large sized sheets)

35

20

அரலண்டு	சி்டம்	(Aligned	System)
செநாதுவநா� அம்புகுறி ச�நாண் ந�நாடு வமரந்து அதில் அளவு�ள குறிக்�பெடுகி்றது. அவவநாறு வமரயபெடும் 
அம்பு குறி ச�நாண் ந�நாடடில் இம்சவளி இல்ைநாைல் வமரந்து அக்ந�நாடடிறகு இமணயநா� நைல் ெக்�ம் 
எண எழுதும் மும்றமய அமைணடு சி்்ம் என்கிந்றநாம். வமரபெ்த்தநாளின் அடிெநா�ம் அல்ைது வைது ெக்� 
�ழிவுக்ந�நாடடிறகு இமணயநா� எண�ள எழுதபெடுகி்றது.

யுனிரடைக்	ஷைல்	சி்டம்	(Uni	Directional	System)
அம்புகுறி ச�நாண் ந�நாடடின் மையத்தில் இம்சவளி வி்பெடடு, அந்த இம்சவளியில் எண எழுதும் 
மும்றமய யுனிம்ரக் ஷைல் சி்்ம் என்கிந்றநாம். வமரெ்த்தநாளின் அடிெநா�த்திறகு இமணயநா� ைடடுநை 
எல்ைநா அளவு�ளும் எழுதபெடுகி்றது.
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பரிைொ்ணமிடுதலுக்கொை	பபொதுவொை	குறிப்புகள்
ெரிைநாணமிடும் ந�நாடு�ள, நீட்பெட் ந�நாடு�ள, லீ்ர் மைன், அம்புக்குறி ச�நாண் ந�நாடு ைறறும், 
அம்யநாளங்�ள நெநான்்றவறம்ற விதிமும்ற�ளின்ெடி தநான் குறிபபி் நவணடும்.

நீட்டப்பட்ட	தகொடுகள்	(Extension	Line)
வமரெ்த்தில் வமரயபெடடுளள செநாருளின் அளவு�மளக் குறிபெதற�நா� செநாருளின் விளிம்பு�ளில் 
இருந்து, நீட்பெடடிருக்கும் இரணடு எல்மை ந�நாடு�மள நீட்பெட் ந�நாடு�ள என்கிந்றநாம். இது 
இம்சவளி இல்ைநா சைல்லிய ந�நா்நாகும். இது அளவுந�நாடம்த் தநாணடி 5 மி.மீ. அதி�ைநா� இருக்� 
நவணடும்.

லீடரரலன்	(Leader	Line)
வமரெ்த்திலுளள செநாருமளபெறறி சி்றபபு குறிபபு�ள ஏநதனும் தர நவணடிய நெநாது லீ்ர்மைன் 
ெயன்ெடுகி்றது. வமரெ்த்தில் எந்த இ்த்தில் விளக்�ம் தர நவணடுநைநா அந்த இ்த்தில் இருந்து ஒரு ந�நாடு 
சவளிநய நீட்பெடடு, அதில் ஒரு ெடுக்ம� ந�நாடு வமரந்து அந்த ந�நாடடின் நைல், குறிபபு�ள எழுதபெடும். 
இது எந்த இ்த்மத குறிபபிடடு �நாடடுகி்றநதநா, அந்த முமையில் ஓர் அம்பு குறி இருக்கும். இந்த ந�நாடடின் 
ந�நாணம் 300 முதல் 600 வமர ெநாய்வநா� வெதிக்ந�றெ ெயன்ெடுத்தைநாம்.

அம்புக்குறியின்	தரல	(Arrow	Head)
அளவு குறிக்கும் ந�நாடடின் இரு முமை�ளிலும் அம்பு குறி வமரயபெடுகி்றது. அந்த அம்புக்குறி நீட்பட் 
ந�நாடு�மளத் சதநாடுகி்றது. 3:1 என்்ற விகித்ததில் அம்புக்குறியின் நீளம் ைறறும் அ�ைம் இருக்� நவணடும்.

3mm

Width of arrow head

Length of
arrow head

15˚ to 90˚

Open Closed Closed and filled

w
3w

பரிைொ்ண	அரடயொளம்	(Dimension	Figures)
ஆரம், விட்ம் நெநான்்றவறம்ற வமரெ்த்தில் குறிபபிடுவதறகு, ெரிைநாண அம்யநாளம் ெயன்ெடுத்தபெடுகி்றது. 
ஆரம் என்ெமத ‘R’ என்்ற எழுத்தநாலும், விட்ம் என்ெமத "∅" என்்ற அம்யநாளக் குறியீட்நாலும் �நாட்பெடுகி்றது. 
இக்குறியீடு�மளத் சதநா்ர்ந்து எண�ள எழுதபெடுகி்றது.
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வரைபடத்தில்	வரையப்படும்	தகொடுகளும்	அதன்	அரத்தங்களும்

ெல்நவறு ந�நாடு�ளநால் செநாறியியல் வமரெ்ங்�ள வமரயபெடுகி்றது. ஒவசவநாரு ந�நாடும், ெ்த்தில் உளள 
ெல்நவறு சி்றபபு அம்ெங்�மளத் சதளிவுபெடுத்துகி்றது. எைநவ, வமரெ்த்மத ெரியநா� புரிந்து ச�நாளள 
ந�நாடு�ளின் வம��மளயும், அதன் அர்த்தங்�மளயும் சதரிந்து ச�நாளவது மி�வும் அவசியைநாகும்.

Visible line

Hidden line

Center line

Dimension & extension

Short breaking line

Long break line

Phantom line

Cutting-plane lines
or

Viewing-plane lines

 1. செநாருள�ளின் நதநாற்றத்மதக் �நாட் “�ணணுக்குத் சதரிகின்்ற தடித்த மு�பபு ந�நாடு�ள“ (Visible 
Outlines) ெயன்ெடுகி்றது. இதமை வமரய H அல்ைது HB தரமும்ய சென்சிமைப ெயன்ெடுத்த நவணடும்.

 2. அளவுகுறிக்கும் ந�நாடு, லீ்ர் ந�நாடு�ள, நீட்பெட் ந�நாடு�ள, சவட்பெட் ந�நாடு�ள (Leader Lines, 
Leader Extension Lines, Hatching Line) நெநான்்ற ந�நாடு�ள வமரய சதநா்ர்ச்சியநாை சைல்லிய ந�நாடு�ள 
ெயன்ெடுத்தபெடுகி்றது. இதமை வமரய 2H தரமும்ய சென்சிமைப ெயன்ெடுத்த நவணடும்.

 3. இது ைம்றந்துளள மு�பபுக்ந�நாடு�ள (Hidden Lines) ஆகும். ைம்றந்துளள ெநா�ங்�ள, துமள�ள 
நெநான்்றவறம்ற வமரய ெயன்ெடுத்தும் தடித்த, சீரநாை அளவில், ெை இம்சவளியில் விடடு விடடு 
வமரயபெடும் சிறிய ந�நாடு�ள (Short Dashes) ஆகும். இதமை வமரய H தரமும்ய சென்சிமைப 
ெயன்ெடுத்த நவணடும்.

 4. துமள, உருமள ைறறும் உருமளப செநாருட�ளின் மைய அச்சுந�நாடு, பிடச்ெர்க்கிள, ் �ரும்ெநா�ங்�ளின் 
முடிவு எல்மை (Centre Lines, Pitch Circle, Extreme Position) நெநான்்றவறம்ற வமரய ெயன்ெடும் சைல்லிய 
ந�நா்நாகும். இக்ந�நாடு ஒன்று 15 மி.மீ. நீளம் ச�நாண் ந�நா்நா�வும்(Long Dash), ைறச்றநான்று 3மி.மீ. நீளம் 
ச�நாண் சிறிய ந�நா்நா�வும் (Short Dash) ைநாறி ைநாறி வமரய நவணடும். அல்ைது 5:1 என்்ற விகித்த்தில் 
வமரய நவணடும். இதமை வமரய 2H தர மும்ய சென்சிமைப ெயன்ெடுத்த நவணடும்.

 5. அளவு குறிபபிடும் ந�நாடு�ள (Dimension Line) வமரய இக்ந�நாடு ெயன்ெடுகி்றது. இதமை வமரய 2H 
தரமும்ய சென்சிமைப ெயன்ெடுத்த நவணடும்.

 6. செநாருமள சவடடும் நெநாது கிம்க்கும் சவடடுத் நதநாற்றத்மதக் குறிபபிடும் ந�நாடு (Cut Sectional Line) 
ஆகும். இதமை வமரய 2H தர மும்ய சென்சிமைப ெயன்ெடுத்த நவணடும்.
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 7. விளக்�ம் தர நவணடியகுறிபபிட் ெநா�த்தின் ெகுதிமய ைடடும் வமரந்து அபெநா�த்தில் நதமவயற்ற 
ெகுதிமய நீக்கிவிடடு வமரயும் செநாழுது, இந்த ஒழுங்�ற்ற எல்மைக் ந�நாடு (Irregular Limit Line) 
ெயன்ெடுத்தபெடுகி்றது. இதமை வமரய H தரமும்ய சென்சிமைப ெயன்ெடுத்த நவணடும்.

 8. குறிபபிட் இ்த்தில் சவடடி நீளத்மதக் கும்றத்து �நாடடும் ந�நாடு (Short Break Line) ஆகும். இதமை 
வமரய 2H தர மும்ய சென்சிமைப ெயன்ெடுத்த நவணடும்.

 9. எந்த இ்த்தில் செநாருமள சவடடி எந்த திமெயில் ெநார்த்தநால் நதமவயநாை சவடடுத் நதநாற்றம் 
கிம்க்கும் என்ெமத குறிக்கும் ந�நாடு (Cutting Plane Line) ஆகும். இதமை வமரய 2H ைறறும் H தர 
மும்ய சென்சிமைப ெயன்ெடுத்த நவணடும்.

நைறகூறிய ந�நாடு�மளயும், அதன் அர்த்தங்�மளயும் கீநழ ச�நாடுக்�பெடடுளள ெ்த்தில் மும்றபெடி 
ெயன்ெடுத்தெடடுளளமதக் �நாணைநாம்

Continuous thick line

Continuous thin line

Short dashes

Long Chain (thin)

__ _ __ _ __ _ __  _ __ _ __ _ __ _ ___ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ ___ __ _ __ _ _

Long Chain (thick)

__ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _  __ _ __ _ __ _ __ _ ___ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ 
Continuous thin (wavy)

 

Ruled Line
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பரிைொ்ணமிடுதலுக்கொை	விதிமுரைகள்	(Dimensioning	Rules)

 1. அளவு�மள முடிந்த ைடடும் ெ்த்தில் சவளியில் குறிபபி் நவணடும்.

 2. அளவுந�நாடு�ள ஒன்ம்றசயநான்று சவடடிக்ச�நாளளக்கூ்நாது.

 3. நீட்பெட் ந�நாடு�மள அளவிடும் ந�நாடு�ளின் நைல் வமரயக்கூ்நாது.

 4. அளவிடும் ந�நாடு�ள ச்ருக்�ைநா� வமரவமத தவிர்க்� நவணடும். நெநாதுைநாை இ்ம் இல்ைநாத 
இ்த்தில் அம்புக்குறிக்கு ெதில் புளளிநயநா அல்ைது சிறிய ெநாய்வுக் ந�நாடம்நயநா ெயன்ெடுத்த 
நவணடும்.

 5. வமரயபெட் ெ்த்தின் மு�பபுக் ந�நாடடிலிருந்து முதல் அளவிடும் ந�நாடு கும்றந்த ெடெம் 10 மி.மீ. 
இருக்� நவணடும்.

 6. அடுத்தடுத்துளள அளவு�ளுக்கு இம்நய உளள தூரம் கும்றந்த ெடெம் 8 மி.மீ. இருக்� நவணடும்.

 7. நீட்பெட் ந�நாடு�ள அளவு �நாடடும் ந�நாடடிறகு நைல் 2 மி.மீ. அளமவ தநாண்க்கூ்நாது.

 8. லீ்ர் மைன்�ள கிம்ைட்த்திலிருந்து300, 450, 600 ந�நாணத்தில் வமரய நவணடும்.

 9. சிறிய அளவு�மள முதலில் குறித்தபி்றகு, அமத சதநா்ர்ந்து செரிய அளவு�மளக் குறிக்� நவணடும்.

 10. குறித்த அளவு�மளநய ைறுெடியும் நவச்றநாரு நதநாற்றத்தில் குறிக்�க் கூ்நாது.

 11. ந�நாணங்�மளயும், அதன் அளவு�மளயும் நதநாற்றத்திறகு சவளிநய குறிபபி் நவணடும்.

 12. அம்யநாளம் ைறறும் குறிபபு�மள கிம்நிமை ந�நாடடின் நைல் எழுத நவணடும்.

 13. வமரெ்ம் முழுவதும் நதநாரநாயைநா� வமரயபெடடிருபபின் வமரெ்த்தின் கீழ ‘NOT TO SCALE’ எை 
எழுதநவணடும்.

 14. எல்ைநா அளவு�ளும் ஒநர அளவநா� இருபபின் அதமை வமரெ்த்தின் கீழ ‘ALL DIMENSIONS ARE IN 
MM’ என்று குறிபபி் நவணடும்.

 15. சவளிைமர�மளக் குறிபபிடும்நெநாது வம�, அளவு, நீளம் ஆகியவறம்ற குறிபபி் நவணடும்.

 16. மையக் ந�நாடு�மளயும், அச்சுக் ந�நாடு�மளயும் அளவு�ள குறிக்கும் ந�நாடு�ளநா�ப 
ெயன்ெடுத்தக்கூ்நாது.

 17. வட்த்தின் அளவு�மள, விட்த்தில் ைடடுநை குறிபபி் நவணடும். இம்மும்ற பின்வரும் ெ்ங்�ளில் 
�நாட்பெடடுளளது.
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ø 10

ø 25

ø 25

ø 20

 18. வட்வில்�மள (Arcs) ஆரத்தில் ைடடுநை குறிபபி்நவணடும். இம்மும்ற பின்வரும் ெ்ங்�ளில் 
�நாட்பெடடுளளது.

R 5
R 15

 19. 4 Holes φ 8 என்ெது ்நான்கு துமள�ளும், 8 மி.மீ. விட்மும்யது என்று செநாருள. மையத்திலுளள φ 20 
DEEP 20 என்ெது 20 மி.மீ. விட்மும்ய துமள என்றும், 20 மி.மீ. ஆழம் என்றும் செநாருளெடும்.

4 Holes ø 8

ø 20 Deep 20
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 20.  φ 12 – DEEP 80 என்ெது மி.மீ. விட்ம் ச�நாண் துமளயின் ஆழம், 50 மி.மீ. குறுகியத்துமள (Blind Holes) 
என்று செநாருள. φ 20 என்ெது 20 மி.மீ. விட்மும்ய நீள துமளமயக் (Through Hole) குறிக்கி்றது.

ø 12 Deep 50
ø 20

குறிப்பு: ெணிபசெநாருளின் குறிபபிட் ஆழத்திறகு ைடடும் துமளயி்பெட்மத குறுகியத்துமள (Blind 
Hole) என்கிந்றநாம். ெணிபசெநாருளின் முழுஆழத்திறகும் துமளயி்பெட்மத நீள துமள (Through Hole) 
என்கிந்றநாம்.

 21. உருமள வடிவைநாை ெணிபசெநாருளின் சவளிைறறும் உள வட்ப ெரிதியில் சிறிதளவு ெரிமவ 
ஏறெடுத்துவதறகு நெம்ஃெரிங் (Chamfering) என்று செயர். இமத குறிபபிடும் மும்ற ெ்த்தில் 
�நாட்பெடடுளளது.

2 x 45°

2 x 45°

வரைபடங்களில்	்சரியொை	முரையில்	பரிைொ்ணமிடல்:

வமரெ்த்தில் அளவு�ள குறிக்கும் மும்றயில் சிை தவறு�ள ஏறெ் வநாய்பபுணடு. அதைநால், அபெநா�த்தின் 
விளக்�த்மத ெரியநா� புரிந்து ச�நாளள முடியநாது.வமரெ்மும் சதளிவற்றதநா� இருக்கும். வமரெ்த்மதப 
ெநார்பெவர்�ளுக்கு குழபெத்மத ஏறெடுத்தும். இத்தவறு�ள ஏறெ்நாைல் இருக்� அளவு�மள மும்றபெடி 
வமரய சதரிந்து ச�நாளள நவணடும். வமரெ்ம் வமரயும்நெநாது ஏறெடுகின்்ற தவறு�ள, அமதெரிசெய்து 
விதி�ளின்ெடி வமரயும் மும்ற�ள, பின்வரும் ெ்ங்�ளின் மூைம் விளக்�பெடடுளளது.
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	 தவைொை	முரை ்சரியொை	முரை
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அறிமுகம்

ஒரு செநாருமளபெறறிய எல்ைநா விளக்�ங்�மளயும் சதளிவநா� தருவதறகு வமரெ்ங்�ள வமரயபெடுகி்றது. 
அவவநாறு வமரயும் செநாழுது எல்ைநா செநாருள�மளயும் உணமையநாை அளவுெடி வமரவது என்ெது �டிைம். 
உதநாரணைநா�, ஒரு செரிய இயந்திர ெநா�த்மத அதன் உணமையநாை அளவுெடி வமரெ்த்தநாளில்  வமரய 
முடியநாது. எைநவ, ஒரு குறிபபிட் விகிதத்தில் அபசெநாருளின் அளமவக் கும்றத்து வமரெ்த்தில் வமரய 
நவணடும். இநத நெநான்று, சிை செநாருளின் அளவு�ள உணமையநாை அளமவவி் செரிதநா� �நாட் நவணடிய 
நெநாது ஒரு குறிபபிட் விகிதத்தில் அளமவப செரிதநாக்கி வமரெ்த்தில் வமரய நவணடும். வமரெ்த்மதப 
ெநார்த்து சதளிவநா�த் சதரிந்து ச�நாளவதறகும், அமத ெயன்ெடுத்துவதறகு எளிதநா� இருக்கும் செநாருடடு இந்த 
அளவு விகித மும்ற பின்ெற்றபெடுகி்றது.

அளவு	விகிதம்	(Scale)

செநாருளின் உணமையநாை அளவிறகும், அமத வமரெ்த்தநாளில் உளள அளவிறகும் உளள விகிதநை 
அளவுவிகிதம் (Scale) எைபெடும். வமரெ்ம் செநாருளின் அளவுக்ந�றெநவநா, அமதவி் குறிபபிட் விகிதத்தில் 
செரியதநா�நவநா, சிறியதநா�நவநா, நதமவக்ந�றெநவநா வமரயைநாம். எந்த ெ்த்மதயும் குறிபபிட் அளவு 
விகிதத்தில்தநான் வமரய நவணடும். ெ்ம் சிறியதநா�நவநா அல்ைது செரியதநா�நவநா வமரயபெடடிருபபினும் 
அளவு குறிக்கும் நெநாது செநாருளின் உணமையநாை அளமவத்தநான் குறிக்� நவணடும்.

அளவுந�நால்�ள செல்லுைநாய்டு, �நார்டநெநார்டு, ைரம் ைறறும் உநைநா�ங்�ளில் தயநாரிக்�ப ெடடிருக்கும். 
அளவுந�நால்�ள ந�நாடு�ள நெநா்ப ெயன்ெடுகி்றது. அளவுந�நாலின் நைல் வமரெ்ம் வமரவதறந�றெ 
சவவநவறு அளவு விகிதங்�ளின் அங்குைம், (செ.மீ) அளவு�ள குறிபபி்பெடடிருக்கும். வமரெ்ம் வமரவதறகு 
வமரயறுக்�பெட் அளவுந�நால்�ள தயநாரிக்�பெடடு, ெயன்ெடுத்தபெடுகி்றது. M1………M8 எை செயரி்பெட் 
வமரயறுக்�பெட் அளவுந�நால்�மளப ெறறி ஏறச�ைநவ ெடித்துளநளநாம். குறிபபிட் வமரெ்ம் வமரய, 
வமரயறுக்�பெட் அளவுந�நால் செநாருந்தநாதநெநாது, நதமவபெடும் அளவு விகிதத்திறகு ஏறெ புதிதநா� 
அளவுந�நால் தயநாரிக்� முடியும்.

அளவு	விகிதத்தின்	பயன்கள்	(Uses	of	Scales)

 1. அளவு கும்றக்�பெட் ெ்ம் ைறறும், செரிதநாக்�பெட் ெ்ம் வமரயவும்
 2. சவவநவறு ெநா�ங்�ளின் ெரிைநாணத்மத ந்ரடியநா� அளக்�வும் அளவு விகிதம் ெயன்ெடுகி்றது.

அளவு	விகிதத்தின்	வரககள்

 1. ெை அளவு விகிதம் ( Full Scale)
 2. கும்றக்�பெட் அளவு விகிதம் (Reducing Scale)
 3. செரிதநாக்�பெட் அளவு விகிதம் (Enlarging Scale)

5 வரைபடத்தின்	அளவு	விகிதம்	 
(SCALE	OF	DRAWING)
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்சை	அளவு	விகிதம்	(Full	Scale)

செநாருளின் உணமையநாை அளமவ வமரெ்த்தநாளில் வமரயும் மும்றக்கு “ெை அளவு விகிதம்” என்று செயர். 
இதமை 1:1 என்று குறிபபி் நவணடும். இதில் ெ்த்தின் அளவும், செநாருளின் அளவும் உணமையநாை அளவில் 
ஒநரைநாதிரியநா� இருக்கும்.

குரைக்கப்பட்ட	அளவு	விகிதம்	(Reducing	Scale)

செநாருளின் உணமையநாை அளமவ வி், வமரெ்த்தநாளில் குறிபபிட் விகிதத்தில் கும்றத்து வமரயும் மும்றக்கு 
“கும்றக்�பெட் அளவுவிகிதம்” என்று செயர். இதமை 1:2,1:5, 1:10,….. என்று குறிபபி் நவணடும். இதில் 1:2 
என்ெது, வமரயபெட் அளமவவி் செநாருளின் அளவு இரணடு ை்ங்கு செரியது எை செநாருளெடும்.

பபரிதொக்கப்பட்ட	அளவு	விகிதம்	(Enlarging	Scale)	

செநாருளின் உணமையநாை அளமவவி், வமரெ்த்தநாளில் குறிபபிட் விகிதத்தில் செரிதநாக்கி வமரயும் 
மும்றக்கு “செரிதநாக்�பெட் அளவுவிகிதம்” என்று செயர். இதமை 2:1, 5:1, 10:1,….. என்று குறிபபி் நவணடும். 
இதில் 2:1 என்ெது, வமரயபெட் அளமவவி் செநாருளின் அளவு இரணடு ை்ங்கு சிறியது எை செநாருளெடும்.

பபொருலரளப்	தபொன்ை	
்சைைொை	அளவு	படம்	 

(Full	scale)

பபொருரளவிட	சிறிதொக்கப்பட்ட	படத்தின்	
அளவு	விகிதம்	(Reduced	scale)

பபொருரளவிட	பபரிதொகக்கப்பட்ட	படத்தின்	
அளவு	விகிதம்	(Enlarged	scale)

1:1 1:2
1:5

1:10
1:20
1:50

1:100
1:200

10:1
5:1
2:1
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அறிமுகம்

செநாறியியல் தும்றயில் உளள செநாறியநாளர்�ள, சதநாழில்நுடெ உதவியநாளர், இயந்திரெணியநாளர் ைறறும் 
அத்தும்றயில் ஈடுெடடுளள அமைவரின் வமர�மை சைநாழிநய சதநாழில்நுடெ வமரெ்ம் (Technical Drawing) 
ஆகும். செநாறியநாளர்�ள அவர்�ளும்ய எணணங்�மளப ெகிர்ந்து ச�நாளள சதநாழில்நுடெ வமரெ்ம் 
ெயன்ெடுகி்றது. எபசெநாருமள எடுத்துக்ச�நாண்நாலும் அதறகு மூன்று ெரிைநாணங்�ள உணடு. அதநாவது நீளம், 
அ�ைம், உயரம் என்று முபெரிைநாண புசரநாச�க்ெமைக் ச�நாண்து.

புபைொபெக்்சன்	(Projection)

Plane of
projection Object

Lines of sight
(projectors)

View

ஒரு செநாருளின் மீது ஒளிமயச் செலுத்தும்நெநாது, அதன்பின் ெக்�த்தில் உளள திமரயில் (அ) தளத்தில் விழும் 
அபசெநாருளின் நிழல்(அ) பிம்ெநை புசரநாச�க்ென் எைபெடும்.

புபைொபெக்்சன்	இருவரகப்படும்
 1. ஐநெநாசைடரிக் ெ்ம் (Isometric View)

 2. ஆர்த்நதநாகிரநாபபிக் ெ்ம் (Ortho Graphic Projection)

மூவரளரவ	ததொற்ைம்	(Pictorial	View)	
ஒநர தளத்தில் ஒரு செநாருளின் மூன்று ெரிைநாணங்�ளும் ஒநரெ்த்தில் சதரியும்ெடி வமரயபெடும் ெ்த்திறகு 
மூவமளமவ நதநாற்றம் என்றுசெயர். இது ஒரு செநாருமள ந்ரநா� ெநார்க்கும் நெநாது சதரியும் உருவைநாகும்.

6 புபைொபெக்்சன்	 
(PROJECTION)
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மூவரளரவ	வரைபடம்	மூன்று	வரகப்படும்
 1. ஐநெநாசைடரிக் வமரெ்ம் (Isometric Drawing)

 2. ஓபலீக் வமரெ்ம் (Oblique Drawing)

 3. செர்்செக்டிவ வமரெ்ம் (Perspective Drawing)

ஐத்சொபைட்ரிக்	படம்	(Isometric	View)
ஒரு செநாருளின் நீளம், அ�ைம், உயரம் ஆகிய மூன்று அளவு�ளும் ஒன்்றநா� ஒநர ெ்த்தில் சதரியும்ெடி, 
வமரயபெட்ெ்த்திறகு ஐநெநாசைடரிக் ெ்ம் என்று செயர். ஐநெநாசைடரிக் ெ்த்மதப ெநார்த்தநால் எளிதில் 
புரியும் என்்றநாலும், ந�நாணெகுதி�ள ைறறும் வமளவநாை ெகுதி�மளக் ச�நாண் உருவங்�மளயும், குழபெைநாை 
ெகுதி�மளயும் இவவம� ெ்த்தில் வமரவது �டிைம்.

ஐத்சொபைட்ரிக்	படம்	வரையும்	முரை
ஒரு செநாருளின் நீளம், அ�ைம், உயரம் ஆகியவறம்ற 1200 ெை ந�நாணத்தில் நதநாற்ற மு�பபு (Plane of Projection) 
சதரியும்ெடி வமரயும் மும்றயநாகும். 1200 ந�நாணத்தில் அமைக்�பெட் அச்சு�ள வழிநய நீளம், அ�ைம், உயரம் 
ஆகிய அளவு�மளக் குறிக்�நவணடும். அளவு�ள எதுவும் ைநா்றநாது. ெ்த்தில் ஓர் அச்சு செங்குத்தநா�வும், 
ைற்ற இரு அச்சு�ள 1200 ெைந�நாணத்திலும் அமைக்�பெடடிருபெமதக் �நாணைநாம். அளவு�ள அச்சு�ளுக்கு 
இமணயநா� இரணடு முமை�ளுக்கு இம்நய குறிக்�பெ் நவணடும்.

30°

30°

30°120°

120° 120°

X

Y

Z

ஓப்லீக்	வரைபடம்	(Oblique	Drawing)
இது ஒரு வம� ெ்த்நதநாற்றம் ஆகும். இதில் புசரநாச�க்ெனில் இரணடு அச்சுக்�ள ஒன்றுக்ச�நான்று 
செங்குத்தநா�வும், மூன்்றநாவது அச்சு கிம்ைட் அச்சுக்கு 300 அல்ைது 450 அல்ைது 600 ந�நாணத்திறகு 
வமரயபெடும்.

ஓபலீக் வமரெ்ம் இரணடு வம�பெடும்

 1. �வநாலியர் வமரெ்ம்(Cavalier Drawing)
 2. ந�பிசைட வமரெ்ம் (Cabinet Drawing)
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கவொலியர	வரைபடம்	(Cavalier	Drawing)

ஒன்றுக்ச�நான்று செங்குத்தநாை இரு அச்சுக்�ளும், ெடுக்ம�க்ந�நாடடிறகு 450–ல் ஓர் அச்சும் 
அமைக்�பெடடிருக்கும். நீளம், அ�ைம், உயரம் ஆகிய அளவு�ள எதுவும் ைநாறுெ்நாைல் குறிபபி்பெடும். 
எடுத்துக்�நாட்நா� 60 மி.மீ �ை ெதுரத்மத �வநாலியர் ெ்த்தில் வமரயும் நெநாது நீளம், அ�ைம், உயரம் ஆகீயமவ 
60 மி.மீ. அளவு இருக்கும் என்ெமத ெ்ம் �நாடடுகி்றது. அ�ைம் ெநாய்வு அச்சில் �நாட்பெடுவதநால் அதன் அளவு 
அதி�ைநா� நதநான்றுவது நெநாை இருக்கும் என்ெமத அறி�.

 ்கவாலியர் வலைபடம்  ம்கபிெனட் வலைபடம்

60

30

60

60

தகபிபைட்	வரைபடம்	(Cabinet	Drawing)

இபெ்த்தில் ஒன்றுக்ச�நான்று செங்குத்தநாை இரு அச்ெக்�ளும், ெடுக்ம�க்ந�நாடடிறகும் 450–ல் ஓர் அச்சும் 
அமைக்�பெடடிருக்கும். நீளம் ைறறும் உயரம் ஆகியமவ செநாருளின் அளவு ெடிநய 60 மி.மீ. ஒன்றுக்ச�நான்று 
செங்குத்தநா� உளள அச்சு�ளில் குறிபபி்பெடும். அ�ைத்தின் அளவில் ெநாதிமய 30 மி.மீ. ெநாய்வநாை அச்சில் 
குறித்து ெ்ம் வமரயபெ் நவணடும். இவவநாறு வமரயபெட் ெ்ம் ஏ்றத்தநாழ செநாருளின் உருவ அளவில் 
ைநாறுெ்நாைல் இருக்கும்.

ஆரத்ததொ	கிைொப்பிக்	படம்	(Ortho	Graphic	Projection)

ஒரு செநாருமளப ெை திமெ�ளிலிருந்து ெநார்க்கும் நெநாது சதரியும் ெல்நவறு நதநாற்றங்�மள வமரந்து 
�நாடடுவதறகு ஆர்த்நதநாகிரநாபபிக் ெ்ம் என்று செயர். இதில் ந�நாடு�ள ைடடும்நை வமரயபெடடு, 
நிழலி்பெ்ைநால் இருக்கும் ஆர்த்நதநாகிரநாபபிக் ெ்ம் இரணடு வம�பெடும்.

 1. முதல் ந�நாணவம� (First angle Projection)

 2. மூன்்றநாம் ந�நாணவம� (Third Angle Projection)

முதல்	தகொ்ணவரக	(First	angle	Projection)

முதல் ந�நாணவம� ஆர்த்நதநா கிரநாபபிக் ெ்ம் ஐநரநாபபிய ்நாடடு மும்ற ஆகும். முதல் ந�நாணவம� ஆர்த்நதநா 
கிரநாபபிக் ெ்த்தின்ெடி வமரயபெட் ெ்ம் அருகில் �நாட்பெடடுளளது.
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ெரிவு உருமளயின் முன்ெக்� நதநாற்றம் வமரயபெடடுளளது. அதன் வைதுெக்�த்தில் இருந்து ெநார்க்கும் 
நெநாது சதரியும் செரிய விட்த்தின் மு�பபும், இ்து ெக்�மிருந்து ெநார்க்கும்நெநாது சதரியும் சிறியவிட்த்தில் 
மு�பபும் அதன் வைது ெக்�த்தில் வமரயபெடடுளளது.

தமைபபு �ட்த்தில் முதல் ந�நாணவம� ெடிவமரெ்ம் வமரயபெடடுளளது என்ெமத அருகில் உளள 
ெ்ம் �நாடடுகி்றது.

மூன்ைொவது	தகொ்ணவரக	(Third	Angle	Projection)

மூன்்றநாவது ந�நாண ஆர்த்நதநாகிரநாபபிக் ெ்ம் அசைரிக்� ்நாடடு மும்றமய குறிக்கும். இயந்திரத்தின் 
மி�குழபெைநாை, நுணுக்�ைநாை ெநா�ங்�மளக் குறிபபி் மூன்்றநாவது ந�நாணவம� ெ்ம்தநான் மி�வும் 
எளியமும்ற ஆகும்.

மூன்்றநாவது ந�நாணவம� ெ்ம் புரிந்து ச�நாளவதறகு மி� எளிதநாைது. எைநவ இவவம�ெ்ம் 
செநாறியியல் தும்றயில் அதி�ைநா� ெயன்ெடுத்தப ெடுகி்றது

மூன்்றநாவது ந�நாணவம� ெ்ம் அருகில் �நாட்பெடடுளளது. ஒரு ெரிவு உருமளயின் முன்ெக்� 
நதநாற்றம் வமரயபெடடுளளது. அதன் இ்துபு்றம் இருந்து ெநார்க்கும் நெநாது சதரியும் சிறியவிட்த்தின் 
மு�பபு ைறறும் அநத திமெயிலிருந்து ெநார்க்கும் நெநாது சதரியும் செரியவிட்த்தின் ெரிதியும் இ்துெக்�நை 
வமரயபெடடுளளது.

தமைபபு �ட்த்தில் மூன்்றநாவது ந�நாணவம�ெடி வமரெ்ம் வமரயபெடடுளளது என்ெமத அருகில் 
உளள ெ்ம் �நாடடுகி்றது.

ஒரு	பபொருளின்	பல்தவறு	ததொற்ைங்கள்

ஒரு செநாருளுக்கு எடடுவிதைநாை நதநாற்றங்�ள வமரயைநாம்.
 1. முன் ெக்� நதநாற்றம் (Front View or Elevation)

 2. நைல்ெக்�த் நதநாற்றம் (Top View or Plan)

 3. வைபெக்�த் நதநாற்றம் (Right Side View)

 4. இ்பெக்�த் நதநாற்றம் (Left Side View)

 5. கீழிருந்து ெநார்க்கும் நெநாதுசதரியும் நதநாற்றம் (View from below)
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 6. பின்ெக்�த் நதநாற்றம் (View from the rear)

 7. நதமவயநாை இ்த்தில் நதமவயநாை ந�நாணத்தில் சவட்பெட் சவடடுத்நதநாற்றம் (Cut Section View)

 8. நைறகூறிய வம��ள இல்ைநாத குறிபபிட்திமெயில், குறிபபிட் இ்த்தில் சதரியும் ஆக்சிைரி நதநாற்றம் 
(Auxiliary View)

வரைபடத்தில்	வரையதவண்டிய	முக்கிய	ததொற்ைங்கள்

ஒரு செநாருளின் அளவு�மளயும் ைற்றவிவரங்�மளயும் சதரியபெடுத்த நைறகூறிய எடடுவம� 
நதநாற்றங்�மளயும் வமரய நவணடும் என்்ற அவசியம் இல்மை. நதமவமய செநாருத்து நதநாற்றங்�மள 
வமரய நவணடும். ஒரு செநாருளின் ஒரு நதநாற்றத்மத ைடடும் வமரந்து முழு விவரத்மதயும் தரமுடியும்.

ஒரு செநாருளின் முழு வடிவம் ைறறும் விவரங்�மள ்ன்கு சதரிந்து ச�நாளள கீழ�ண் மூன்று 
நதநாற்றங்�ள ைடடுநை மி�வும் அவசியம்.
 1. முன்ெக்�த் நதநாற்றம் (Front View or Elevation)

 2. நைல்ெக்�த் நதநாற்றம் (Top View or plan)

 3. ெக்�த் நதநாற்றம் (Side or End View)

முன்பக்கத்	ததொற்ைம்	(Front	View	or	Elevation)

ஒரு செநாருளின் முன்நின்று ெநார்க்கும்நெநாது செங்குத்து தளத்தில் (Vertical Plane) சதரியும் நதநாற்றம் ஆகும். 
இத்நதநாற்றம் செநாருள�மளப ெறறிய அதி� விளக்�ங்�மளத் தருவதநா� இருக்கும்.

தைல்பக்கத்	ததொற்ைம்	(Top	View	or	Plan)

ஒரு செநாருமள அதன் நைல்ெக்�ம் இருந்து ெநார்க்கும் நெநாது கிம்ைட்த்தளத்தில் (Horizontal Plane) சதரியும் 
நதநாற்றம் ஆகும். இது நைல்ெக்�த் நதநாற்றம் எைபெடும்.

பக்கத்	ததொற்ைம்	(Side	View	or	End	View)

ஒரு செநாருமள அதன் இ்பெக்�ைநா�நவநா அல்ைது வைபெக்�ைநா�நவநா இருந்து ெநார்க்கும் நெநாது ெக்�வநாடடில் 
(Profile Plane) சதரியும் நதநாற்றம், ெக்�த்நதநாற்றம் எைபெடும்.

ஆரத்ததொகிைொப்பிக்	படம்	வரையும்	முரை

ஆர்த்நதநா(Ortho) என்்றநால் ந்ர் ந�நாணம் அல்ைது செங்குத்து ந�நாணம் என்ெமதயும், கிரநாபபிக் என்்றநால் 
எழுதபெட் அல்ைது வமரயபெட் விவரம் என்ெமதயும் குறிக்கும். இமத ந்ர் நதநாற்றப ெ்ம் என்றும் 
கூ்றைநாம். ஆர்த்நதநாகிரநாபபிக் ெ்ம் என்ெது ஒரு செநாருளின் நதநாற்றத்மத ஒன்றுக்ச�நான்று செங்குத்தநா� உளள 
இரணடு அல்ைது அதறகு நைறெட் திமெயிலிருந்து ெநார்க்கும்நெநாது சதரிகின்்ற நதநாற்றத்மத தனித்தனியநா� 
அபெடிநய வமரவமதக் குறிக்கும்.
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ஐத்சொபைட்ரிக்	படத்ரதப்	பொரத்து	மூன்ைொம்	தகொ்ணவரகயில்		ஆரத்ததொகிைொபிக்	படம்	வரைதல்:

ஐத்சொபைட்ரிக்	படம்

P

R S

Q

W

M

D

H N

ஆரத்ததொகிைொபிக்	படம்

PLAN

M

N

S R

45˚

QP

ELEVATION SIDE VIEW

.ALL DIMENSIONS ARE IN mm
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ஐத்சொபைட்ரிக்	படம்
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ஐத்சொபைட்ரிக்	படம்
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ப்சய்முரை	2
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ஐத்சொபைட்ரிக்	படம்
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ப்சய்முரை	5
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அறிமுகம்	(Introduction)

முந்மதய ெநா்ங்�ளில் ்நாம் ெநாதநாரண தள வமரெ்ங்�ள ைறறும் வமர�மை வமரெ்ங்�மள ெடித்நதநாம். 
இவறறில் வமரெ்க்�ருவி�ள , வமரயறுக்�பெ்் வமரபெ்த்தநாள�ள, வமரபெ்த்தில் ெயன்ெடுத்தபெடும் 
ந�நாடு�ள , எண�ள, ெரிைநாணங்�ள, வமளவு�ள, வமரெ் அளவு�ள , புசரநாச�க்ென், ஐநெநாசைடரிக் 
ைறறும் ஆறத்நதநாகிரநாபபிக், சவடடுத்நதநாற்றம் ைறறும் இமணத்து பூடடுதல் ஆகியவறம்றப ெறறியும் 
சதரிந்துச�நாணந்நாம்.

வமரெ்த்தில் ெயன்ெடுத்தபெடும் ெல்நவறு அம்யநாளங்�ள ைறறும், சுருக்ச�ழுத்துக்�ள (Abbreviation), 
செநாருட�மளத் தயநாரிக்கும் மும்ற�ள ஆகியவறம்றப ெறறி வமரெ்ம் ெநார்த்து புரிந்துச�நாளளுதல் மி�வும் 
அவசியம் ஆகும். வமரெ்த்தில் வமரயபெடும் அம்யநாளங்�ள, குறிபபு�ள, அளவு�ள, அமத ெநார்த்து 
புரிந்துச�நாளளுதல் நெநான்்றமவ மூைம் செநாறியியல் தும்றயில் உளள செநாறியநாளர் முதல் சதநாழிைநாளர் 
வமர விழிபபுணர்மவ ஏறெடுத்த முடியும். இதன் மூைம் ்நாடடின் சதநாழில் வளர்ச்சிக்கும், முன்நைற்றத்திறகும் 
வமரெ்ம் நெருதவியநா� உளளது என்ெ மத அமைவரும் அறிநவநாம்.

ABBREVIATIONS	MATERIALS

FERROUS MATERIALS

.SI.No Ferrous material Abbreviation

1 Cast Iron CI

2 Cast Steel CS

3 Forged Steel FS

4 Mild Steel MS

5 Spring Steel Sp.S

NON – FERROUS MATERIALS

.SI. No Non – ferrous Material Abbreviation

1 Aluminium Al

2 Brass .Br

3 Bronze Bronze

4 Copper cpr

5 Gun Metal GM

6 White Metal WM

7 Zinc Zn

7 வரைபடம்	படித்தல்	 
(BLUE	PRINT	READING)
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DRAWING ABBREVIATIONS

SI.No. Term Abbreviations
1 Across corners A/C
2 Across flats A/F
3 Alteration Alt
4 Approved APPD
5 Approximate AAPROX
6 Assembly Assy.
7 Auxiliary AUX
8 Centimeter cm

9 Centres CRS
10 Centre line CL

SI.No. Term Abbreviation
11 Centre to centre C/C
12 Checked CHD
13 Circular pitch CP
14 Connected CONN
15 Continued CONTD
16 Counterbore C’ BR
17 Countersink CSK
18 Cylindrical CYL
19 Diameter DIA
20 Diameter pitch DP
21 Dimension DIM
22 Drawing DRG
23 External EXT
24 Figure FIG
25 Ground level GL
26 Hexagon HEX
27 Horizontal HORZ
28 Inspected INSP
29 Inside diameter ID
30 Internal INT
31 Kilogram kg
32 Kilometer km
33 Left hand LH
34 Machine M/C
35 Manufacturing MFG
36 Maximum MAX
37 Metres per second m/s
38 Mechanical MECH
39 Millimetre mm
40 Minimum MIN

GM_Tamil_Practicals.indd   43 22-05-2018   03:40:17



www.Padasalai.Net

44

SI.No. Term Abbreviation
41 Miscellaneous MISC
42 Module m
43 Nominal NOM
44 Not to scale NTS
45 Number No.
46 Opposite OPP
47 Outside diameter OD
48 Pitch circle diameter PCD
49 Pitch circle PC
50 Quantity QTY
51 Radian rad
52 Radius R
53 Reference REF
54 Required REQ
55 Right hand RH
56 Serial Number SL.NO.
57 Specification SPEC
58 Spherical SPHERE
59 Spot face SF
60 Square SQ
61 Symmetrical SYM

REPRESENTATION OF VARIOUS FEATURES IN DRAWINGS

Title Actual Projection/Section Convention
External Threads
Internal Threads
Slotted Head
Square End and flat
Radial Ribs
Bearing
Knurling
Holes on Linear Pitch
Holes on Circular Pitch
Leaf Spring
Ratchet and Pawl
Splined Shaft
Springs
Repeated Parts
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வரைபடக்	குறியீடுகளும்,	அரடயொளங்களும்:

Sl.No Description Symbol Specified	dimensions

01 உருரள வடிவம்
Round section

d

02 குழதாய்
Tube

d x t

03 சதுை வடிவம்
Square section

s

04 முகேகதாை வடிவம்
Triangular section

a

05 அறுஙேகதாை வடிவம்
Hexagonal section

s

06 அரைவடட வடிவம்
Half round section

07 பசவவக வடிவம்
Rectangular section

W x t

08 ேகதாை வடிவம்
Angle section

A x B

A x B

09 T- வடிவம்
T- Section

h x b

h x b

10 I- பீம் வடிவம்
I- beam section

h
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Sl.No Description Symbol Specified	dimensions

11 ேசனல் வடிவம்
Channel section

12 Z-வடிவம்
Z- section

13 பையில் வடிவம்
Rail section

14 குமிழ் ேகதாை வடிவம்
Bulb Angle section

H

15 குமிழ் ்டடு வடிவம்
Bulb Plate Section

H

சில	பபொதுவொை	பொகங்கரள	வரைபடத்தில்	குறிப்பிடும்	முரைகள்	:

Title Actual	Projection/Section Convention

External 
Threads

Internal 
Threads

Slotted Head
45°
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Title Actual	Projection/Section Convention

Square End 
and Flat

Redial Ribs

Bearing

Knurling

Holes on 
Linear 
Pitch

Holes on 
Circular 

Pitct
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கீதே	பகொடுக்கப்பட்டுள்ள	வரைபடத்திற்கொை	விைொக்களும்,	விரடகளும்:

படம்	1

B
H

G

F

A62

R16

R5

4545

C

D

E

R20

D12
DRILLED
HOLES
3 NOS

4

I

கீநழ ச�நாடுக்�பெடடுளள வமரெ்த்திற�நாை விைநாக்�ளும், விம்�ளும்:
 1. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெ்த்தில் உளள இரணடு நதநாற்றங்�மள யநாமவ?

 2. சிறு வட்த்திறகுள ச�நாடுக்�பெடடுளள எழுத்துக்�ள ைற்றம் ந�நாடு�ள  
எமத குறிபபிடுகின்்றை? (D,E,F,G,H&J)

 3. நைநை உளள B ெநா�த்தின் முழு அ�ைம் என்ை?

 4. நைநை உளள ெநா�த்தில்எத்தமை துமள�ள நெநா்பெடடுளளை?

 5. வமரெ்த்தில் உளள ெநா�த்தின் தடிை அளவு என்ை?

 6. நைநை உளள ெ்த்தில் உளள துமள�ளின் விட்ம் என்ை?

 7. த�டடின் நைல் ெநா�த்தில் உளள வமளவின் ஆரம் என்ை?

 8. நைல் ெநா�த்தில் உளள இரணடு துமள�ளின் மையங்�ளுக்கு இம்நய உளள தூரம் எவவளவு?

விம்�ள
1. Plan, Elevation

2.  D-Center Line, E-Visible Outline, 
F-Dimension Line, G-Extension Line, 
H-Dotted Line I-Leader Line

3. 122 mm

4. 3 Holes

5. 4 mm

6. 12 mm

7. 16 mm

8. 90 mm
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படம்	2

2 x 45˚

2 2

38

10

39˚
Ø

40

Ø
25

Ø
25

Ø
12Ø
19

10

M5 - SET SCREW

கீநழ ச�நாடுக்�பெடடுளள வமரெ்த்திற�நாை விைநாக்�ளும், விம்�ளும்:

 1. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெ்த்தின் செயர்என்ை?

 2. இந்த ெநா�ம் எங்கு ெயன்ெடுத்தபெடுகி்றது?

 3. ச�நாடுக்�பெட் ெநா�த்தின் சவளிவிட்ம் என்ை?

 4. ச�நாடுக்�பெட் ெநா�த்தின் நீளம் என்ை?

 5. ைமரயின் அளவு என்ை?

 6. V-வடிவ ெளளத்தின் ந�நாண அளவு என்ை?

 7. ச�நாடுக்�பெட் ெநா�த்தில் உளளது துமளயின் விட்ம் என்ை?

 8. V- வடிவ �பபியின் சவளி ெளளத்தின் அ�ைம் என்ை?
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படம்	3
8 HOLES Ø10
ON 90 P.C.D

8 10

10

55 11
5

70

45˚

கீநழ ச�நாடுக்�பெடடுளள வமரெ்த்திற�நாை விைநாக்�ளும், விம்�ளும்:

 1. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெநா�த்தின் செயர் என்ை?

 2. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெநா�த்தில் உளள P.C.D. யின் அளவு என்ை?

 3. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெநா�த்தில் எத்தமை சிறு துமள�ள நெநா்பெடடுளளது?

 4. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெநா�த்தின் தடிை அளவு என்ை?

 5. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெநா�த்தின் சவளி விட்ம் என்ை?

 6. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெநா�த்தில் இரணடு துமள�ளுக்கு இம்நய உளள ந�நாண அளவு என்ை?
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படம்	4

FILLER PLATE

A

R5

21

9 38 M12

56

M8Ø8

8.
5

B

14

28

1412
18

15
9

C

கீநழ ச�நாடுக்�பெடடுளள வமரெ்த்திற�நாை விைநாக்�ளும், விம்�ளும்:

 1. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெநா�த்தின் செயர் என்ை?

 2. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெநா�த்தில் ்நாப நெநா்பெட் துமள�ள எத்தமை உளளை?

 3. சிைநாட்ட ெளளத்தின் ஆரம் என்ை?

 4. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெநா�த்தின் நீளம் என்ை?

 5. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெநா�த்தின் அ�ைம் என்ை?

 6. ச�நாடுக்�பெடடுளள ெநா�த்தின் உயரம் என்ை?

 7. ABC ஆகியவறறின் அளவிமை �ணடுபிடி.
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படம்	5

கீநழ ச�நாடுக்�பெடடுளள வமரெ்த்திற�நாை விைநாக்�ளுக்கு விம்யளிக்�வும்:

18

90

62

100

18

Ø28

90

R2
8

 1. ச�நாடுக்�பெட் ’பிரநாக்ச�ட’ என்்ற ெநா�த்தின் நீள, அ�ை, உயர அளவு�ள யநாது?

 2.   ச�நாடுக்�பெட் ’பிரநாக்ச�ட’ அடிபெநா�த்தின் வடிவம் ைறறும் அளவு என்ை?

 3. பிரநாக்ச�டடில் உளள துமளயின் விட்ம் யநாது?

 4. பிரநாக்ச�டடில் உளள நைல்ெக்� வமளவின் ஆரம் யநாது?
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ப்சய்முரை	-	பகுதி	2
பபொருத்துதல்
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பபொருத்துதல்	அறிமுகம்

இரணடு அல்ைது அதறகு நைறெட் செநாருட�மள ஒன்று்ன் ஒன்று இமணபெமத செநாருத்துதல் என்கிந்றநாம். 
செநாருத்தும் மும்ற�மளப ெறறியும் எந்சதந்த செநாருட�மள எவவநாறு செநாருத்துதல் என்ெது ெறறியும் அறிவது 
அவசியம். உநைநா�ம், ைரம், பிளநா்டிக், உநைநா�க் குழநாய்�ள, பிளநா்டிக் குழநாய்�ள நெநான்்றவறம்ற இமணக்� 
ெை மும்ற�மளப ெயன்ெடுத்தைநாம்.

இதில் தற�நாலி� இமணபபு ைறறும் நிரந்தர இமணபபு என்று இரு பிரிவு�ளநா�ப பிரிக்�ைநாம். இரணடு 
செநாருட�மள நெநால்ட ்ட ெயன்ெடுத்தி இமணபெதும் ,செநாருட�ளில் ெளளங்�ள சவடடி அமத ஒன்று்ன் 
ஒன்று செநாருத்துவதும் , செநாருத்தியப செநாருட�ள ஒன்று்ன் ஒன்று இமணந்து ்�ரும் ெடி செய்வது தற�நாலி� 
இமணபெநாகும்.

இரணடு அல்ைது அதறகு நைறெட் செநாருட�ளில் துமளயிடடு அத்துமளயின் வழிநய ரிவிட செலுத்தி 
இமணத்தல் அல்ைது இரணடு செநாருட�மள ஒன்்றநா� மவத்து ெற்றமவத்தல் (Welding) செய்வது நிரந்தர 
இமணபெநாகும். தற�லி� ைறறும் நிரந்தர இமணபபு எவவநாறு செய்வது , எந்த மும்றயில் செய்வது என்ெமத 
செய்மும்றப ெயிறசியில் ெநார்க்�ைநாம்.

இமணக்�பெட் நவணடிய இரணடு செநாருட�ள ஒன்று்ன் ஒன்று இமணந்து நிமையநா� இருக்� 
நவணடுைநா? அல்ைது ்�ர நவணடுைநா? அல்ைது சுழை சவணடுைநா? என்ெமதப செநாருத்தும், இமணக்� 
நவணடிய இ்த்மதப செநாருத்தும் இமணபபின் வடிவங்�ள ைநாறுெடும்.

இயந்திரத்தின் ெநா�ங்�மள ஒன்று்ன் ஒன்று இமணக்� ெல்ைநாயிரக்�ணக்�நாை வடிவங்�ளில் 
இமணக்�ைநாம்.

ைொ்ணவரகளின்	சிந்தரைக்கு

ெல்சவறு செநாருட�ளில் அது இமணந்திருக்கும் மும்ற�மளப ெநார்க்கும்நெநாது, அதில் ‘T’ –வடிவம், 
பு்றநாவநால்ெளளம், ‘L’-வடிவம், முக்ந�நாண வடிவம் என்று ெை வடிவங்�ளில் இமணத்திருபெமதப 
ெநார்க்கிந்றநாம். இந்த வடிவங்�ள எந்சதந்த இயந்திர ெநா�ங்�ளில் உளளது என்று ெநார்த்நதநாைநாைநால் ்நாம் 
செய்யும் இவவம� இமணபபு�ளின் ெயமைப புரிந்து ச�நாளளைநாம்.

உதநாரணைநா�, சிை இயந்திரங்�மள ஆரநாய்நவநாம். �ம்ெல் இயந்திரத்தின் ந�நரஜ் மீது 
அ்ங்கியுளள நெடில், குறுக்கு்�ரி, �நாம்செளணடசர்ட, �நாம்செளணடசிமைடு இமவ�ள எந்த வம�யில் 
இமணக்�பெடடுளளது ? அதன் வடிவம் என்ை?

உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் ெணிநைம்யில் எந்த வடிவ ெளளம் சவட்பெடடுளளது? ஏன் ? எதறகு?

அநத உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் தூணெநா�த்தின் நைல்ெகுதியில் திமிசு முன்னும் பின்னும் 
்�ருகி்றது . இந்த தூணெநா�மும், திமிசின் அடிெநா�மும் எந்தவடிவத்தில் இமணக்�பெடடுளளது?

மில்லிங் இயந்திரத்தில் தூணெநா�மும், ெணிநைம்யும் எந்த வடிவத்தில் ஒன்று்ன் ஒன்று 
இமணந்துளளது?

நைற�ண் இயந்திரங்�ள ைடடுைல்ைநாைல் ்நாம் அன்்றநா்ம் ெயன்ெடுத்தும் வீடடு உெநயநா�ப 
செநாருட�ள ைறறும் வீடடு செநாருட�ள சிைவறம்ற ஆரநாய்நவநாம்.
 1. ்நாம் அன்்றநா்ம் ெயன்ெடுத்தும் தணணீர் ெநாடடிலின் மூடி எந்சதந்த மும்ற�ளில் செநாருத்தப 

ெடடுளளது ?

 2. உணவு எடுத்துச் செல்ைப ெயன்ெடும் டிென் ந�ரியர் எந்சதந்த வம��ளில் இறுக்�ைநா� மூ்பெடுகி்றது ?

 3. ேநாடெநாக்் அடிெநா�மும், மூடியும் எவவநாறு செநாருத்தப ெடடுளளது?

 4. உணவு ெமைக்கும் குக்�ர் அடிெநா�மும், மூடியும் எந்சதந்த மும்ற�ளில் செநாருத்தபெடடுளளது?
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 5. ந�் சிலிண்ரின் நைறபு்றம் சரகுநைட்ர் எந்சதந்த மும்ற�ளில் செநாருத்தபெடடுளளது?

 6. வீடடு ென்ைலின் பிநரம் ைறறும் ென்ைல் �தவு எந்சதந்த மும்ற�ளில் செநாருத்தபெடடுளளது?

 7. செல்ட, வநாடச்ெடம், செல்நெநான்நெைல், நெைநா மூடி நெநான்்ற அன்்றநா்ம் ெயன்ெடுத்தும் செநாருட�ள 
எவவநாறு செநாருத்தபெடடுளளது ?

 8. தணணீர் குழநாய்�ளில் தி்றந்து மூடும் ெல்நவறு வம��மள ஆரநாய்�.

 9. சவகுதூரம் செல்லும் தணணீர் குழநாய் இமணபபு�மள ஆரநாய்�.

 10. ்நான்குெக்�ர வநா�ைங்�ளில் டரம்் ைறறும் ்யர் செநாருத்தும் மும்ற�மள ஆரநாய்�.

இவவநாறு ்நாம் அன்்றநா் வநாழவில் ெல்நவறு செநாருட�மள இமணத்தும், செநாருத்தியும் ெயன்ெடுத்துகிந்றநாம். 
இவவநாறு ெை செநாருட�மளப ெயன்ெடுத்தும் நெநாது, அதில் ‘L’ வடிவம், ‘T’ வடிவம், பு்றநாவநால் ெளளம் 
ஆகியவறறின் முக்கியத் துவம் ்ைக்கு புரியும். இவவநாறு செநாருட�மள ஒன்று்ன் ஒன்று செநாருத்தும் நெநாது, 
்ம் சிந்தமைமயத் தூணடி, சதநாழில் நுடெ அறிமவ வளர்க்� இவவம� செநாருத்தும் செயல்�ள ெயன்ெடுகி்றது.

TOOLS USED IN FITTING WORKSHOP

There are different types of tools used in fitting shop and they are classified as

 

Steel rule, protractor, divider, trammel, punches, try 
square,  surface gauge etc..,

1. Marking tools

Different types of Gauges, Vernier caliper,  
Micro Meter, Combination Set, Sine Bar etc...,

2.  Measuring devices 
and instruments

Different types of vices, V block, marking table, 
surface plate etc..,

3.  Holding and 
supporting tools

Different types of hammers4. Striking tools

Files, Scrapers, Chisels and hacksaw blades5. Cutting tools

Pliers, spanners and wrenches.6. Tightening tools

பபொருத்துதல்	ப்சய்வதற்கொை	முக்கிய	உபகைொ்ணங்கள்

அளவுதகொல்

1 2 3 4 5 6 7 2928 30

ெணிபசெநாருட�மள அளக்�வும், நதமவயநாை அளவிறகு ந�நாடு�ள வமரயவும் அளவுந�நால் ெயன்ெடுகி்றது.
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்சரஃதப்	பிதளட்

ெணிபசெநாருளின் நைறெரபபு ைட்த்மத ஆய்வு செய்யவும், இதன் மீது ெணிப செநாருமள ெடியமவத்து 
அளவு�ள குறிக்�வும் ெயன்ெடுகி்றது. 

வருகு	ஊசி

ெணிபசெநாருளின் மீது அளவு�ள குறிக்�வும், நதமவயநாை வடிவத்திறகு அளவுபெடி ந�நாடு�ள வமரயவும் 
வருகு ஊசி ெயன்ெடுகி்றது.

புள்ளிகுத்தும்	கம்பி

வருகு ஊசியிைநால் வமரயபெட் ந�நாடு�ள ைம்றந்து வி்நாைல் இருக்� அக்ந�நாடு�ள மீது புளளியி் புளளி 
குத்தும் �ம்பி ெயன்ெடுகி்றது. ந்ர் ந�நா்நா� இருபபின் ஒரு புளளிக்கும், அடுத்த புளளிக்கும் உளள இம்சவளி 
6 மி.மீ. இருக்குைநாறும், வமளவநாை ந�நா்நா� இருபபின் 3 மி.மீ. இம்சவளி இருக்குைநாறும் புளளி குத்த 
நவணடும்.

மூரலைட்டம்
ெணிபசெநாருளின் உள ைறறும் சவளிப ெக்�ங்�ள ஒன்றுக்ச�நான்று 
900 இருக்கும்ெடி ந�நாடு�ள வமரயவும், செய்து முடிக்�பெட் 
ெணிபசெநாருட�ளில் செங்குத்து ெநா�ங்�ள 900 உளளதநா எை 
ெரிநெநாதிக்�வும் மூமைைட்ம் ெயன்ெடுகி்றது.
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ஹொக்்சொ
உநைநா�பெணிபசெநாருட�மள அறுபெதறகு ேநாக்ெநா ெயன்ெடுகி்றது. ேநாக்ெநா பிநளடு ைறறும் ஃபிநரம் ஆகிய 
இரணம்யும் நெர்த்து ேநாக்ெநா என்று கூறுகிந்றநாம். 

அைம்

ேநாக்ெநாவிைநால் அறுக்�பெட் ெணிபசெநாருட�ளில் உளள த்ங்�ள ைறறும் பிசிறு�மள நீக்�வும் 
உநைநா�பெணிபசெநாருட�ளில் நதமவக்கு அதி�ைநா� உளளவறம்ற நதய்த்து எடுக்�வும் அரம் ெயன்ெடுகி்றது.

ரவ்
ெணிபசெநாருட�மள இறுக்கிப பிடிக்� ெயன்ெடும் முக்கிய ெநாதைைநாகும். இதில் ெைவம��ள உளளை. 
செநாருத்துதல் ெணிக்கு சென்ச்மவ், நேணடமவ், மெபமவ், பின்மவ், சைஷின்மவ், சைக்மவ், 
யுனிவர்ெல்மவ், டூல்நைக்�ர்்மவ், சுழலும் மவ் நெநான்்றமவ செநாருளின் நவமைக்ந�ற்றவநாறு 
ெயன்ெடுத்தபெடுகி்றது.
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ப்சய்முரை	பயிற்சிக்குத்	ததரவயொை	கருவிகள்
 1. பிடிபெநான்
 2. அரம்
 3. ேநாக்ெநா
 4. மூமைைட்ம்
 5. வருகு ஊசி
 6. புளளிக்குத்தும் �ம்பி
 7. சுத்தியல்
 8. ெர்நெ் பிநளட
 9. V - பிளநாக்

 10.  ஆங்கிள பிநளட
 11.  ெர்நெ் ந�ஜ்
 12.  நெரைல் கிளநாம்ப
 13.  C – கிளநாம்ப
 14.  ்நெைர் ைறறும் சரன்ச்
 15.  நெரிங் ஃபுல்ைர்
 16.  உளைமரயிடும் �ருவி
 17.  சவளிைமரயிடும் �ருவி
 18.  ்கிநரபெர்

பணிைரைக்கொை	பபொதுவொை	பொதுகொப்பு	குறிப்புகள்
 1. உருமள வடிவ செநாருட�ள, கூர்மையநாைக் �ருவி�ள, நதமவயற்ற செநாருட�ள நெநான்்றவறம்ற 

்ம்ெநாமதயில் மவத்தல் கூ்நாது.

 2. நெநாதுைநாை அளவு சவளிச்ெம் ைறறும் �நாறந்றநாட் வெதி உளள இ்த்தில் இயந்திரங்�மள 
அமைத்தல் நவணடும்.

 3. எணசணய் ைறறும் கிரீ் நெநான்்றமவ தமரயில் சிந்தநாைல் ெநார்த்துக்ச�நாளள நவணடும்.

 4.  எளிதில் தீபெற்றக்கூடிய செநாருட�மள ெநாது�நாபெநா� மவத்தல் நவணடும்.

 5. சூ்நாை செநாருட�மள அதறச�ை ஒதுக்�பெட் இ்த்தில் “சுடும், சதநா்நாநத” என்்ற எச்ெரிக்ம� 
ெைம� ைநாடடிமவத்திருத்தல் அவசியம்.

 6. உரிய ைருந்து�ளு்ன் முதலுதவிப செடடி எபநெநாது தயநார்நிமையில் மவத்திருக்� நவணடும்.

இயந்திைப்	பணியொளருக்கொை	பொதுகொப்பு	குறிப்புகள்
 1. �ழுத்துப ெடம் அணியக் கூ்நாது.

 2. நதநாளில், தும்பெதற�நா� சிறு துணடுத் துணி�மள மவத்திருக்�க் கூ்நாது.

 3. இயங்கிக்ச�நாணடிருக்கும் இயந்திரத்மதத் சதநா்நவநா, அதன் மீது ெநாய்ந்து நிற�நவநா கூ்நாது.

 4. ெணியநாளர் தளர்ந்த ஆம்�மள அணியக்கூ்நாது.

 5. அமரபபுச் செயல், ெற்றமவத்தல் ஆகிய செயல்�மளச் செய்யும் நெநாது, ெநாது�நாபபு 
�ணணநாடி�மள அணிய நவணடும்.

 6. சூ்நாைப செநாருட�ள, கூரநாைப செநாருட�ள, மின் ெநாதைங்�ள ஆகியவறம்ற ம�யநாளும் நெநாது, 
ம� உம்ற�மள அணிய நவணடும்.

 7. நதநாலிைநாைநாை �நாைணி�மள ைடடும் அணிய நவணடும்.

 8. ்ன்்றநா� இயக்�த் சதரிந்த இயந்திரத்மத ைடடுநை இயக்� நவணடும்.

 9. சதநாங்கும் அல்ைது ெநாது�நாபெற்ற மின்ெநார �ம்பி�மளத் சதநா்க் கூ்நாது.

 10. இயங்கும் இயந்திரங்�ளில், உயவிடுதல், செல்ட ைநாறறுதல், அளவுக்குறியிடுதல் நெநான்்றவறம்ற 
செய்யக்கூ்நாது.
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குறியிடுதல்,	புள்ளியிடுதல்	ைற்றும்	ததய்த்தல்	
(MARKING,	PUNCHING	AND	FILLING)

த�ொக்கம்

M.S த�டடில் ச�நாடுத்துளள அளவிறகு குறியிடுதல், புளளியிடுதல் ைறறும் நதய்த்தல்.

ததரவயொை	கருவிகள்
 1. சென்ஞ் மவ் (Bench Vice)

 2. மூமைைட்ம் (Trisquare)

 3. ேநாக்ெநா (Hacksaw)

 4. ந�நாடிடும் �ம்பி (Scriber)

 5. அளவுந�நால் (Steel Rule)

 6. புளளிகுத்தும் �ம்பி

 7. �டிைைநாை தடம் அரம்

 8. ்டுத்தரைநாை தடம் அரம்

 9. மிருதுவநாை தடம் அரம்

 10.  முக்ந�நாண வடிவ ஆரம்

 11.  சுத்தியல்

 12.  ெங்கிடும் �ருவி

 13.  சுணணநாம்புக்�டடி

 14.  சவர்னியர் �நாலிபெர்

 15.  ெர்ஃநெ் பிநளட

ப்சய்முரை
 1. வமரெ்த்தில் ச�நாடுத்துளள அளவு�மளப ெநார்த்து, செய்ய நவணடிய ெணிப செநாருளகுறித்து 

புரிந்துச�நாளள நவணடும்.

 2. ச�நாடுக்�பெட் ெணிபசெநாருள ்ைக்குத் நதமவயநாை அளவு உளளதநா எை ெரிெநார்த்துக் 
ச�நாளள நவணடும்.

 3. செய்ய நவணடிய செய்மும்றக்கு நதமவயநாைம�க் �ருவி�ள ைறறும் அளவுக் �ருவிம�மளத் 
நதர்ந்சதடுக்� நவணடும்.

 4. ெணிபசெநாருளின் ஏநதனும் இரணடு அடுத்தடுத்து உளள ெக்�ங்�மள ஒன்றுக்ச�நான்று 
செங்குத்தநா� (900) இருக்கும்ெடி தடம் வடிவ அரம் ச�நாணடு நதய்த்துக்ச�நாளள நவணடும். 
இபெக்�ங்�மள முக்கிய ெக்�ங்�ளநா�க் ச�நாளளநவணடும்.

 5. அடுத்த இரணடு ெக்�ங்�மள மூமை ைட்த்தின் உதவிநயநாடு நதய்த்து 900 இருக்கும்ெடி 
நதய்த்துக்ச�நாளள நவணடும்.

 6. ெணிபசெநாருளின் ்நான்கு ெக்�மும் 900 உளளதநா எை ெரிெநார்த்துக்ச�நாளள நவணடும்.

 7. ெணிபசெநாருளின் நைறெரபபில் தணணீரில் குமழத்த சுணணநாம்மெத் த்வ நவணடும்.

 8. ெணிபசெநாருமள சிறிது ந்ரம் உைரமவக்� நவணடும்.

 9. உைர்ந்த ெணிபசெநாருளின் மீது அளவுந�நால், ெங்கிடும் �ருவி, ந�நாடிடும் �ம்பி உதவியநால் 
அளவு ந�நாடி்பெ் நவணடும்.

 10. வமரயபெட் ந�நாடடின் நைல் புளளிகுத்தும் �ம்பி உதவியநால் அம்யநாளப புளளி�ள இ் 
நவணடும்.

 11. புளளிக்குத்தும் நெநாது அக்�ம்பியிமை 600க்கு ெநாய்த்துமவத்து, நதய்த்து ைம்றயக்கூடிய 
அளவிறகு சைல்லியதநா� புளளியி் நவணடும்.

 12. ஒருபுளளிக்கும், அடுத்தபுளளிக்கும் இம்நய உளள தூரம் 6mm இருத்தல் நெநாதுைநாைது.
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அளவுக்குறியிடுதல்	ைற்றும்	புள்ளியிடுதல்

10 10 15
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45

15
15

ப்சய்து	முடிக்கப்பட்ட	பணிப்பபொருள்

முடிவு
ச�நாடுக்�பெட் MS த�டடின் வமரெ்த்தில் உளள அளவு�மள, நைற�ண் செய்மும்றபெடி நதய்த்தல், 
குறியிடுதல் ைறறும் புளளியிடுதல் செய்து முடிக்� நவணடும்.
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த�ொக்கம்

M.S த�டடில் ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ெை இம்சவளியில் ேநாக்ெநா �டடிங் செய்தல்.

ததரவயொை	கருவிகள்
 1. செஞ்ச் மவ் (Bench Vice)

 2. மூமைைட்ம் (Trisquare)

 3. ேநாக்ெநா (Hacksaw)

 4. ந�நாடிடும் �ம்பி (Scriber)

 5. அளவுந�நால் (Steel Rule)

 6. புளளிகுத்தும் �ம்பி

 7. �டிைைநாை தடம் அரம்

 8. ்டுத்தரைநாை தடம் அரம்

 9. மிருதுவநாை தடம் அரம்

 10. முக்ந�நாண வடிவ ஆரம்

 11. சுத்தியல்

 12. ெங்கிடும் �ருவி

 13. சுணணநாம்புக்�டடி

 14. சவர்னியர் �நாலிபெர்

 15. ெர்ஃநெ் பிநளட

ப்சய்முரை
 1. வமரெ்த்தில் ச�நாடுத்துளள அளவு�மளப ெநார்த்து, செய்ய நவணடிய ெணிபசெநாருள குறித்து 

புரிந்துச�நாளள நவணடும்.

 2. ச�நாடுக்�பெட் ெணிபசெநாருள ் ைக்குத் நதமவயநாை அளவு உளளதநா எை ெரிெநார்த்துக்ச�நாளள 
நவணடும்.

 3. செய்ய நவணடிய செய்மும்றக்கு நதமவயநாை ம�க்�ருவி�ள ைறறும் அளவுக் �ருவிம�மளத் 
நதர்ந்சதடுக்� நவணடும்.

 4. ெணிபசெநாருளின் ஏநதனும் இரணடு அடுத்தடுத்து உளள ெக்�ங்�மள ஒன்றுக்ச�நான்று 
செங்குத்தநா� (900) இருக்கும்ெடி தடம் வடிவ அரம் ச�நாணடு நதய்த்துக்ச�நாளள நவணடும். 
இபெக்�ங்�மள முக்கிய ெக்�ங்�ளநா�க்ச�நாளள நவணடும்.

 5. அடுத்த இரணடு ெக்�ங்�மள மூமை ைட்த்தின் உதவிநயநாடு நதய்த்து 900 இருக்கும்ெடி 
நதய்த்துக்ச�நாளள நவணடும்.

 6. ெணிபசெநாருளின் ்நான்கு ெக்�மும் 900 உளளதநா எை ெரிெநார்த்துக்ச�நாளள நவணடும்.

 7. ெணிபசெநாருளின் நைறெரபபில் தணணீரில் குமழத்த சுணணநாம்மெத் த்வ நவணடும்.

 8. ெணிபசெநாருமள சிறிது ந்ரம் உைர மவக்� நவணடும்.

 9. உைர்ந்த ெணிபசெநாருளின் மீது அளவுந�நால், ெங்கிடும் �ருவி, ந�நாடிடும் �ம்பி உதவியநால் 
அளவு ந�நாடி்பெ் நவணடும்.

 10. ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ெணிபசெநாருளில் ெை இம்சவளியில் எவவளவு நீளம் ேநாக்ெநா 
�டடிங் செய்ய நவணடுநைநா அவவளவு நீளத்திறகு ந�நாடிடும் �ம்பி மூைம் ந�நாடடிமை 
வமரந்துச�நாளள நவணடும்.

 11. வமரயபெட் ந�நாடடின்நைல் புளளிகுத்தும் �ம்பி உதவியநால் அம்யநாளப புளளி�ள இ் நவணடும்.

 12. புளளிக்குத்தும் நெநாது அக்�ம்பியிமை 600க்கு ெநாய்த்துமவத்து, நதய்த்து ைம்றயக் கூடிய 
அளவிறகு சைல்லியதநா� புளளியி் நவணடும்.

 13. ஒரு புளளிக்கும், அடுத்தபுளளிக்கும் இம்நய உளள தூரம் 6mm இருத்தல் நெநாதுைநாைது.

 14. ேநாக்ெநாவிமைக் ச�நாணடு ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ெை இம்சவளியில் ெணிபசெநாருமள 
அறுக்�நவணடும்.

1ஹொக்்சொ	கட்டிங்	ப்சய்தல்
(HACKSAW	CUTTING)
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அளவுக்குறியிடுதல்

45

45

25

ப்சய்து	முடிக்கப்பட்ட	பணிப்பபொருள்

முடிவு
ச�நாடுக்�பெட் MS த�டடின் வமரெ்த்தில் உளள அளவு�மள, நைற�ண் செய்மும்றபெடி ேநாக்ெநா�டடிங் 
செய்து முடிக்� நவணடும்.
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த�ொக்கம்

M.S த�டடில் ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ‘ L’ வடிவில் செய்தல்.

ததரவயொைகருவிகள்
 1. செஞ்ச் மவ் (Bench Vice)

 2. மூமைைட்ம் (Trisquare)

 3. ேநாக்ெநா (Hacksaw)

 4. ந�நாடிடும் �ம்பி (Scriber)

 5. அளவுந�நால் (Steel Rule)

 6. புளளிகுத்தும் �ம்பி

 7. �டிைைநாை தடம் அரம்

 8. ்டுத்தரைநாை தடம் அரம்

 9. மிருதுவநாை தடம் அரம்

 10. முக்ந�நாண வடிவ ஆரம்

 11. சுத்தியல்

 12. ெங்கிடும் �ருவி

 13. சுணணநாம்புக்�டடி

 14. சவர்னியர் �நாலிபெர்

 15. ெர்ஃநெ் பிநளட

ப்சய்முரை
 1. வமரெ்த்தில் ச�நாடுத்துளள அளவு�மளப ெநார்த்து, செய்ய நவணடிய ெணிபசெநாருள குறித்து 

புரிந்துச�நாளள நவணடும்.
 2. ச�நாடுக்�பெட் ெணிபசெநாருள ்ைக்குத் நதமவயநாை அளவு உளளதநா எை ெரிெநார்த்துக் 

ச�நாளள நவணடும்.
 3. செய்ய நவணடிய செய்மும்றக்கு நதமவயநாை ம�க்�ருவி�ள ைறறும் அளவுக் �ருவிம�மளத் 

நதர்ந்சதடுக்� நவணடும்.
 4. ெணிபசெநாருளின் ஏநதனும் இரணடு அடுத்தடுத்து உளள ெக்�ங்�மள ஒன்றுக்ச�நான்று 

செங்குத்தநா� (900) இருக்கும்ெடி தடம் வடிவ அரம் ச�நாணடு நதய்த்துக்ச�நாளள நவணடும். 
இபெக்�ங்�மள முக்கிய ெக்�ங்�ளநா�க் ச�நாளள நவணடும்.

 5. அடுத்த இரணடு ெக்�ங்�மள மூமை ைட்த்தின் உதவிநயநாடு நதய்த்து 900 இருக்கும்ெடி 
நதய்த்துக்ச�நாளள நவணடும்.

 6. ெணிபசெநாருளின் ்நான்கு ெக்�மும் 900 உளளதநா எை ெரிெநார்த்துக்ச�நாளள நவணடும்.
 7. ெணிபசெநாருளின் நைறெரபபில் தணணீரில் குமழத்த சுணணநாம்மெத் த்வ நவணடும்.
 8. ெணிபசெநாருமள சிறிது ந்ரம் உைரமவக்� நவணடும்.
 9. உைர்ந்த ெணிபசெநாருளின் மீது அளவுந�நால், ெங்கிடும்�ருவி, ந�நாடிடும்�ம்பி உதவியநால் அளவு 

ந�நாடி்பெ் நவணடும்.
 10. ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ெணிபசெநாருளில் ‘L’ வடிவில் ந�நாடிடும் �ம்பி மூைம் ந�நாடடிமை 

வமரந்துச�நாளள நவணடும்.
 11. எவவளவு நீளம் ேநாக்ெநா�டடிங் செய்ய நவணடுநைநா அவவளவு நீளத்திறகு ந�நாடிடும் �ம்பி 

மூைம் ந�நாடடிமை வமரந்துச�நாளள நவணடும்.
 12. வமரயபெட் ந�நாடடின்நைல் புளளிக்குத்தும் �ம்பி உதவியநால் அம்யநாளப புளளி�ள இ் 

நவணடும்.
 13. புளளிக்குத்தும் நெநாது அக்�ம்பியிமை 600க்கு ெநாய்த்து மவத்து, நதய்த்து ைம்றயக் கூடிய 

அளவிறகு சைல்லியதநா� புளளியி் நவணடும்.
 14. ஒரு புளளிக்கும், அடுத்த புளளிக்கும் இம்நய உளள தூரம் 6mm இருத்தல் நெநாதுைநாைது.
 15. புளளியி்பெட் ந�நாடடிறகு சவளிநய சிறிது இம்சவளியில் (2mm) ஒரு துமணக்ந�நாடு 

வமரந்துச�நாளள நவணடும்.

2‘L’	வடிவம்	ப்சய்தல்
(‘L’	CUTTING)
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 16. துமணக்ந�நாடடின் வழிநய ேநாக்ெநாவின் உதவியநால் அறுத்து, நதமவயற்ற ெநா�த்மத நீக்� 
நவணடும்.

 17. மீதமுளள ‘L’ வடிவ ெநா�த்மத �டிை, ்டுத்தர, மிருதுவநாை அரத்மத வரிமெயநா�ப ெயன்ெடுத்தி 
அறுக்�பெட் ெகுதியில் நதய்க்� நவணடும்.

 18. நதய்க்கும்செநாழுது அளவு புளளிமயப ெநாதி ைம்றயும் ெடி நதய்க்� நவணடும்.

 19. ‘L’ வடிவத்தின் உடந�நாணம் ெந்திக்கும் இ்த்தில் முக்ந�நாண வடிவ அரம் ச�நாணடு நதய்க்� 
நவணடும்.

 20. நதய்க்கும் நெநாது அடிக்�டி மூமை ைட்த்மதப ெயன்ெடுத்தி எல்ைநா ெக்�ங்�ளும் 
ஒன்றுக்ச�நான்று செங்குத்தநா�வும், இமணயநா�வும் உளளதநா எை நெநாதமை செய்துச�நாளள 
நவணடும்.

அளவுக்குறியிடுதல்

15

45

45

15

ப்சய்து	முடிக்கப்பட்ட	பணிப்பபொருள்

முடிவு
ச�நாடுக்�பெட் MS த�டடின் வமரெ்த்தில் உளள அளவு�மள, நைற�ண் செய்மும்றபெடி ‘L’ வடிவில் செய்து 
முடிக்� நவணடும்.
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த�ொக்கம்

M.S த�டடில் ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ‘ T’ வடிவில் செய்தல்.

ததரவயொை	கருவிகள்
 1. செஞ்ச் மவ் (Bench Vice)

 2. மூமை ைட்ம் (Trisquare)

 3. ேநாக்ெநா (Hacksaw)

 4. ந�நாடிடும் �ம்பி (Scriber)

 5. அளவுந�நால் (Steel Rule)

 6. புளளி குத்தும் �ம்பி

 7. �டிைைநாை தடம் அரம்

 8. ்டுத்தரைநாை தடம் அரம்

 9. மிருதுவநாை தடம் அரம்

 10. முக்ந�நாண வடிவ ஆரம்

 11. சுத்தியல்

 12. ெங்கிடும் �ருவி

 13. சுணணநாம்புக் �டடி

 14. சவர்னியர் �நாலிபெர்

 15. ெர்ஃநெ் பிநளட

ப்சய்முரை
 1. வமரெ்த்தில் ச�நாடுத்துளள அளவு�மளப ெநார்த்து, செய்ய நவணடிய ெணிபசெநாருள குறித்து 

புரிந்து ச�நாளள நவணடும்.

 2. ச�நாடுக்�பெட் ெணிபசெநாருள ்ைக்குத் நதமவயநாை அளவு உளளதநா எை ெரி ெநார்த்துக் 
ச�நாளள நவணடும்.

 3. செய்ய நவணடிய செய்மும்றக்கு நதமவயநாை ம�க்�ருவி�ள ைறறும் அளவுக் �ருவிம�மளத் 
நதர்ந்சதடுக்� நவணடும்.

 4. ெணிபசெநாருளின் ஏநதனும் இரணடு அடுத்தடுத்து உளள ெக்�ங்�மள ஒன்றுக்ச�நான்று 
செங்குத்தநா� (900) இருக்கும் ெடி தடம் வடிவ அரம் ச�நாணடு நதய்த்துக் ச�நாளள நவணடும். 
இபெக்�ங்�மள முக்கிய ெக்�ங்�ளநா�க் ச�நாளள நவணடும்.

 5. அடுத்த இரணடு ெக்�ங்�மள மூமை ைட்த்தின் உதவிநயநாடு நதய்த்து 900 இருக்கும் ெடி 
நதய்த்துக் ச�நாளள நவணடும்.

 6. ெணிபசெநாருளின் ்நான்கு ெக்�மும் 900 உளளதநா எை ெரி ெநார்த்துக் ச�நாளள நவணடும்.

 7. ெணிபசெநாருளின் நைறெரபபில் தணணீரில் குமழத்த சுணணநாம்மெத் த்வ நவணடும்.

 8. ெணிபசெநாருமள சிறிது ந்ரம் உைர மவக்� நவணடும்.

 9. உைர்ந்த ெணிபசெநாருளின் மீது அளவுந�நால், ெங்கிடும் �ருவி, ந�நாடிடும் �ம்பி உதவியநால் 
அளவு ந�நாடி்பெ் நவணடும்.

 10. ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ெணிபசெநாருளில் ‘T’ வடிவில் ந�நாடிடும் �ம்பி மூைம் ந�நாடடிமை 
வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.

 11. எவவளவு நீளம் ேநாக்ெநா �டடிங் செய்ய நவணடுநைநா அவவளவு நீளத்திறகு ந�நாடிடும் �ம்பி 
மூைம் ந�நாடடிமை வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.

 12. வமரயபெட் ந�நாடடின் நைல் புளளிக் குத்தும் �ம்பி உதவியநால் அம்யநாளப புளளி�ள இ் 
நவணடும்.

 13. புளளிக் குத்தும் நெநாது அக்�ம்பியிமை 600க்கு ெநாய்த்து மவத்து, நதய்த்து ைம்றயக் கூடிய 
அளவிறகு சைல்லியதநா� புளளியி் நவணடும்.

 14. ஒரு புளளிக்கும், அடுத்த புளளிக்கும் இம்நய உளள தூரம் 6mm இருத்தல் நெநாதுைநாைது.

3‘T’	வடிவம்	ப்சய்தல்
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 15. புளளியி்பெட் ந�நாடடிறகு சவளிநய சிறிது இம்சவளியில் (2mm) ஒருதுமணக் ந�நாடு 
வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.

 16. துமணக் ந�நாடடின் வழிநய ேநாக்ெநாவின் உதவியநால் அறுத்து, நதமவயற்ற ெநா�த்மத நீக்� 
நவணடும்.

 17. மீதமுளள ‘T’ வடிவ ெநா�த்மத �டிை, ்டுத்தர, மிருதுவநாை அரத்மத வரிமெயநா�ப ெயன்ெடுத்தி 
அறுக்�பெட் ெகுதியில் நதய்க்� நவணடும்.

 18. நதய்க்கும் செநாழுது அளவு புளளிமயப ெநாதி ைம்றயும் ெடி நதய்க்� நவணடும்.
 19. ‘T’ வடிவத்தின் உடந�நாணம் ெந்திக்கும் இ்த்தில் முக்ந�நாண வடிவ அரம் ச�நாணடு நதய்க்� 

நவணடும்.
 20. நதய்க்கும் நெநாது அடிக்�டி மூமை ைட்த்மதப ெயன்ெடுத்தி எல்ைநா ெக்�ங்�ளும் ஒன்றுக் -  

ச�நான்று செங்குத்தநா�வும், இமணயநா�வும் உளளதநா எை நெநாதமை செய்து ச�நாளள 
நவணடும்.

அளவுக்குறியிடுதல்

45

45

15 15

15

ப்சய்து	முடிக்கப்பட்ட	பணிப்பபொருள்

முடிவு
ச�நாடுக்�பெட் MS த�டடின் வமரெ்த்தில் உளள அளவு�மள, நைற�ண் செய்மும்றபெடி ‘T’ வடிவில் செய்து 
முடிக்� நவணடும்.
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த�ொக்கம்

M.S த�டடில் ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ெடிக்�டடு வடிவில் செய்தல்.

ததரவயொை	கருவிகள்
 1. சென்ஞ் மவ் (Bench Vice)

 2. மூமை ைட்ம் (Trisquare)

 3. ேநாக்ெநா (Hacksaw)

 4. ந�நாடிடும் �ம்பி (Scriber)

 5. அளவுந�நால் (Steel Rule)

 6. புளளி குத்தும் �ம்பி

 7. �டிைைநாை தடம் அரம்

 8. ்டுத்தரைநாை தடம் அரம்

 9. மிருதுவநாை தடம் அரம்

 10. முக்ந�நாண வடிவ ஆரம்

 11. சுத்தியல்

 12. ெங்கிடும் �ருவி

 13. சுணணநாம்புக் �டடி

 14. சவர்னியர் �நாலிபெர்

 15. ெர்ஃநெ் பிநளட

ப்சய்முரை
 1. வமரெ்த்தில் ச�நாடுத்துளள அளவு�மளப ெநார்த்து, செய்ய நவணடிய ெணிபசெநாருள குறித்து 

புரிந்து ச�நாளள நவணடும்.
 2. ச�நாடுக்�பெட் ெணிபசெநாருள ்ைக்குத் நதமவயநாை அளவு உளளதநா எை ெரி ெநார்த்துக் 

ச�நாளள நவணடும்.
 3. செய்ய நவணடிய செய்மும்றக்கு நதமவயநாை ம�க்�ருவி�ள ைறறும் அளவுக்�ருவிம�மளத் 

நதர்ந்சதடுக்� நவணடும்.
 4. ெணிபசெநாருளின் ஏநதனும் இரணடு அடுத்தடுத்து உளள ெக்�ங்�மள ஒன்றுக்ச�நான்று 

செங்குத்தநா� (900) இருக்கும் ெடி தடம் வடிவ அரம் ச�நாணடு நதய்த்துக் ச�நாளள நவணடும். 
இபெக்�ங்�மள முக்கிய ெக்�ங்�ளநா�க் ச�நாளள நவணடும்.

 5. அடுத்த இரணடு ெக்�ங்�மள மூமைைட்த்தின் உதவிநயநாடு நதய்த்து 900 இருக்கும் ெடி நதய்த்துக் 
ச�நாளள நவணடும்.

 6. ெணிபசெநாருளின் ்நான்கு ெக்�மும் 900 உளளதநா எை ெரி ெநார்த்துக் ச�நாளள நவணடும்.
 7. ெணிபசெநாருளின் நைறெரபபில் தணணீர்ல் குமழத்த சுணணநாம்மெத் த்வ நவணடும்.
 8. ெணிபசெநாருமள சிறிது ந்ரம் உைர மவக்� நவணடும்.
 9. உைர்ந்த ெணிபசெநாருளின் மீது அளவுந�நால், ெங்கிடும் �ருவி, ந�நாடிடும் �ம்பி உதவியநால் 

அளவு ந�நாடி்பெ் நவணடும்.
 10. ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ெணிபசெநாருளில் ெடிக்�டடு வடிவில் ந�நாடிடும் �ம்பி மூைம் 

ந�நாடடிமை வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.
 11. எவவளவு நீளம் ேநாக்ெநா �டடிங் செய்ய நவணடுநைநா அவவளவு நீளத்திறகு ந�நாடிடும் �ம்பி 

மூைம் ந�நாடடிமை வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.
 12. வமரயபெட் ந�நாடடின் நைல் புளளிக் குத்தும் �ம்பி உதவியநால் அம்யநாளப புளளி�ள இ் 

நவணடும்.
 13. புளளிக்குத்தும் நெநாது அக்�ம்பியிமை 600க்கு ெநாய்த்து மவத்து, நதய்த்து ைம்றயக் கூடிய 

அளவிறகு சைல்லியதநா� புளளியி் நவணடும்.
 14. ஒரு புளளிக்கும், அடுத்த புளளிக்கும் இம்நய உளள தூரம் 6mm இருத்தல் நெநாதுைநாைது.
 15. புளளியி்பெட் ந�நாடடிறகு சவளிநய சிறிது இம்சவளியில் (2mm) ஒருதுமணக்ந�நாடு 

வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.

4படிக்கட்டு	வடிவம்	ப்சய்தல்
(STEP	CUTTING)
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 16. துமணக்ந�நாடடின் வழிநய ேநாக்ெநாவின் உதவியநால் அறுத்து, நதமவயற்ற ெநா�த்மத நீக்� 
நவணடும்.

 17. மீதமுளள ெடிக்�டடு வடிவ ெநா�த்மத �டிை, ்டுத்தர, மிருதுவநாை அரத்மத வரிமெயநா�ப 
ெயன்ெடுத்தி அறுக்�பெட் ெகுதியில் நதய்க்� நவணடும்.

 18. நதய்க்கும் செநாழுது அளவு புளளிமயப ெநாதி ைம்றயும் ெடி நதய்க்� நவணடும்.
 19. ெடிக்�டடு வடிவத்தின் உடந�நாணம் ெந்திக்கும் இ்த்தில் முக்ந�நாண வடிவ அரம் ச�நாணடு 

நதய்க்� நவணடும்.
 20. நதய்க்கும் நெநாது அடிக்�டி மூமை ைட்த்மதப ெயன்ெடுத்தி எல்ைநா ெக்�ங்�ளும் ஒன்றுக்- 

ச�நான்று செங்குத்தநா�வும், இமணயநா�வும் உளளதநா எை நெநாதமை செய்து ச�நாளள நவணடும். 

அளவுக்குறியிடுதல்

1515

45

45

15

ப்சய்து	முடிக்கப்பட்ட	பணிப்பபொருள்

முடிவு
ச�நாடுக்�பெட் MS த�டடின் வமரெ்த்தில் உளள அளவு�மள, நைற�ண் செய்மும்றபெடி ெடிக்�டடு 
வடிவில் செய்து முடிக்� நவணடும்.
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த�ொக்கம்

M.S த�டடில் ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ‘ V’ வடிவில் செய்தல்.

ததரவயொை	கருவிகள்
 1. செஞ்ச் மவ் (Bench Vice)

 2. மூமை ைட்ம் (Trisquare)

 3. ேநாக்ெநா (Hacksaw)

 4. ந�நாடிடும் �ம்பி (Scriber)

 5. அளவுந�நால் (Steel Rule)

 6. புளளி குத்தும் �ம்பி

 7. �டிைைநாை தடம் அரம்

 8. ்டுத்தரைநாை தடம் அரம்

 9. மிருதுவநாை தடம் அரம்

 10. முக்ந�நாண வடிவ அரம்

 11. சுத்தியல்

 12. ெங்கிடும் �ருவி

 13. சுணணநாம்புக் �டடி

 14. சவர்னியர் �நாலிபெர்

 15. ெர்ஃநெ் பிநளட

ப்சய்முரை
 1. வமரெ்த்தில் ச�நாடுத்துளள அளவு�மளப ெநார்த்து, செய்ய நவணடிய ெணிபசெநாருள குறித்து 

புரிந்து ச�நாளள நவணடும்.

 2. ச�நாடுக்�பெட் ெணிபசெநாருள ்ைக்குத் நதமவயநாை அளவு உளளதநா எை ெரி ெநார்த்துக் 
ச�நாளள நவணடும்.

 3. செய்ய நவணடிய செய்மும்றக்கு நதமவயநாை ம�க்�ருவி�ள ைறறும் அளவுக்�ருவிம�மளத் 
நதர்ந்சதடுக்� நவணடும்.

 4. ெணிபசெநாருளின் ஏநதனும் இரணடு அடுத்தடுத்து உளள ெக்�ங்�மள ஒன்றுக்ச�நான்று 
செங்குத்தநா� (900) இருக்கும் ெடி தடம் வடிவ அரம் ச�நாணடு நதய்த்துக் ச�நாளள நவணடும். 
இபெக்�ங்�மள முக்கிய ெக்�ங்�ளநா�க் ச�நாளள நவணடும்.

 5. அடுத்த இரணடு ெக்�ங்�மள மூமை ைட்த்தின் உதவிநயநாடு நதய்த்து 900 இருக்கும் ெடி 
நதய்த்துக் ச�நாளள நவணடும்.

 6. ெணிபசெநாருளின் ்நான்கு ெக்�மும் 900 உளளதநா எை ெரி ெநார்த்துக் ச�நாளள நவணடும்.

 7. ெணிபசெநாருளின் நைறெரபபில் தணணீரில் குமழத்த சுணணநாம்மெத் த்வ நவணடும்.

 8. ெணிபசெநாருமள சிறிது ந்ரம் உைர மவக்� நவணடும்.

 9. உைர்ந்த ெணிபசெநாருளின் மீது அளவுந�நால், ெங்கிடும் �ருவி, ந�நாடிடும் �ம்பி உதவியநால் 
அளவுந�நாடி்பெ் நவணடும்.

 10. ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ெணிபசெநாருளில் ‘V’ வடிவில் ந�நாடிடும் �ம்பி மூைம் ந�நாடடிமை 
வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.

 11. எவவளவு நீளம் ேநாக்ெநா�டடிங் செய்ய நவணடுநைநா அவவளவு நீளத்திறகு ந�நாடிடும் �ம்பி 
மூைம் ந�நாடடிமை வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.

 12. வமரயபெட் ந�நாடடின் நைல் புளளிக் குத்தும் �ம்பி உதவியநால் அம்யநாளப புளளி�ள இ் 
நவணடும்.

 13. புளளிக் குத்தும் நெநாது அக்�ம்பியிமை 600க்கு ெநாய்த்து மவத்து, நதய்த்து ைம்றயக் கூடிய 
அளவிறகு சைல்லியதநா� புளளியி் நவணடும்.

 14. ஒரு புளளிக்கும், அடுத்த புளளிக்கும் இம்நய உளள தூரம் 6mm இருத்தல் நெநாதுைநாைது.

5‘V’	வடிவம்	ப்சய்தல்
(‘V’	CUTTING)
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 15. புளளியி்பெட் ந�நாடடிறகு சவளிநய சிறிது இம்சவளியில் (2mm) ஒரு துமணக்ந�நாடு 
வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.

 16. துமணக்ந�நாடடின் வழிநய ேநாக்ெநாவின் உதவியநால் அறுத்து, நதமவயற்ற ெநா�த்மத நீக்� 
நவணடும்.

 17. மீத முளள ‘V’ வடிவ ெநா�த்மத �டிை, ்டுத்தர, மிருதுவநாை அரத்மத வரிமெயநா�ப ெயன்ெடுத்தி 
அறுக்�பெட் ெகுதியில் நதய்க்� நவணடும்.

 18. நதய்க்கும் செநாழுது அளவு புளளிமயப ெநாதி ைம்றயும் ெடி நதய்க்� நவணடும்.

 19. ‘V’ வடிவத்தின் உடந�நாணம் ெந்திக்கும் இ்த்தில் முக்ந�நாண வடிவ அரம் ச�நாணடு நதய்க்� 
நவணடும்.

 20. நதய்க்கும் நெநாது அடிக்�டி மூமைைட்த்மதப ெயன்ெடுத்தி எல்ைநா ெக்�ங்�ளும் ஒன்றுக்ச�நான்று 
செங்குத்தநா�வும், இமணயநா�வும் உளளதநா எை நெநாதமை செய்து ச�நாளள நவணடும். 

அளவுக்குறியிடுதல்
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ப்சய்து	முடிக்கப்பட்ட	பணிப்பபொருள்

முடிவு
ச�நாடுக்�பெட் MS த�டடின் வமரெ்த்தில் உளள அளவு�மள, நைற�ண் செய்மும்றபெடி ‘V’ வடிவில் செய்து 
முடிக்� நவணடும்.

GM_Tamil_Practicals.indd   71 22-05-2018   03:40:21



www.Padasalai.Net

72

த�ொக்கம்

M.S த�டடில் ச�நாடுத்துளள அளவிறகு பு்றநாவநால் ெளளம் செய்தல்.

ததரவயொை	கருவிகள்
 1. செஞ்ச் மவ் (Bench Vice)

 2. மூமை ைட்ம் (Trisquare)

 3. ேநாக்ெநா (Hacksaw)

 4. ந�நாடிடும் �ம்பி (Scriber)

 5. அளவுந�நால் (Steel Rule)

 6. புளளி குத்தும் �ம்பி

 7. �டிைைநாை தடம் அரம்

 8. ்டுத்தரைநாை தடம் அரம்

 9. மிருதுவநாை தடம் அரம்

 10. முக்ந�நாண வடிவ ஆரம்

 11. சுத்தியல்

 12. ெங்கிடும் �ருவி

 13. சுணணநாம்புக்�டடி

 14. சவர்னியர் �நாலிபெர்

 15. செவல் புசரநாடரநாக்்ர்

 16. ெநாம�ைநாணி

 17. �நாம்பிநைென் செட

  18. ெர்ஃநெ் பிநளட

ப்சய்முரை
 1. வமரெ்த்தில் ச�நாடுத்துளள அளவு�மளப ெநார்த்து, செய்ய நவணடிய ெணிபசெநாருள குறித்து 

புரிந்து ச�நாளள நவணடும்.

 2. ச�நாடுக்�பெட் ெணிபசெநாருள ்ைக்குத் நதமவயநாை அளவு உளளதநா எை ெரி ெநார்த்துக் 
ச�நாளள நவணடும்.

 3. செய்ய நவணடிய செய்மும்றக்கு நதமவயநாை ம�க்�ருவி�ள ைறறும் அளவுக்�ருவிம�மளத் 
நதர்ந்சதடுக்� நவணடும்.

 4. ெணிபசெநாருளின் ஏநதனும் இரணடு அடுத்தடுத்து உளள ெக்�ங்�மள ஒன்றுக்ச�நான்று 
செங்குத்தநா� (900) இருக்கும்ெடி தடம் வடிவ அரம் ச�நாணடு நதய்த்துக் ச�நாளள நவணடும். 
இபெக்�ங்�மள முக்கிய ெக்�ங்�ளநா�க் ச�நாளள நவணடும்.

 5. அடுத்த இரணடு ெக்�ங்�மள மூமை ைட்த்தின் உதவிநயநாடு நதய்த்து 900 இருக்கும் ெடி 
நதய்த்துக் ச�நாளள நவணடும்.

 6. ெணிபசெநாருளின் ்நான்கு ெக்�மும் 900 உளளதநா எை ெரி ெநார்த்துக் ச�நாளள நவணடும்.

 7. ெணிபசெநாருளின் நைறெரபபில் தணணீர்ல் குமழத்த சுணணநாம்மெத் த்வ நவணடும்.

 8. ெணிபசெநாருமள சிறிது ந்ரம் உைர மவக்� நவணடும்.

 9. உைர்ந்த ெணிபசெநாருளின் மீது அளவுந�நால், ெங்கிடும் �ருவி, ந�நாடிடும் �ம்பி உதவியநால் 
அளவு ந�நாடி்பெ் நவணடும்.

 10. ச�நாடுத்துளள அளவிறகு ெணிபசெநாருளில் பு்றநாவநால் ெளள வடிவில் செவல் புசரநாடரநாக்்ர், 
ெநாம�ைநாணி, ந�நாடிடும் �ம்பி, �நாம்பிநைென் நெடடில் உளள புசரநாடரநாக்்ர் சேட ஆகியவறறின் 
மூைம் ந�நாடடிமை வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.

 11. எவவளவு நீளம் ேநாக்ெநா �டடிங் செய்ய நவணடுநைநா அவவளவு நீளத்திறகு ந�நாடிடும் �ம்பி 
மூைம் ந�நாடடிமை வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.

 12. வமரயபெட் ந�நாடடின் நைல் புளளிக் குத்தும் �ம்பி உதவியநால் அம்யநாளப புளளி�ள இ் 
நவணடும்.

 13. புளளிக்குத்தும் நெநாது அக்�ம்பியிமை 600க்கு ெநாய்த்து மவத்து, நதய்த்து ைம்றயக் கூடிய 
அளவிறகு சைல்லியதநா� புளளியி் நவணடும்.

6புைொவொல்	பள்ளம்
(DOVE	CUTTING)
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 14. ஒரு புளளிக்கும், அடுத்த புளளிக்கும் இம்நய உளள தூரம் 6mm இருத்தல் நெநாதுைநாைது.

 15. புளளியி்பெட் ந�நாடடிறகு சவளிநய சிறிது இம்சவளியில் (2mm) ஒருதுமணக்ந�நாடு 
வமரந்து ச�நாளள நவணடும்.

 16. துமணக்ந�நாடடின் வழிநய ேநாக்ெநாவின் உதவியநால் அறுத்து, நதமவயற்ற ெநா�த்மத நீக்� 
நவணடும்.

 17. மீதமுளள பு்றநாவநால் ெளள வடிவ ெநா�த்மத �டிை, ்டுத்தர, மிருதுவநாை அரத்மத வரிமெயநா�ப 
ெயன்ெடுத்தி அறுக்�பெட் ெகுதியில் நதய்க்� நவணடும்.

 18. நதய்க்கும் செநாழுது அளவு புளளிமயப ெநாதி ைம்றயும் ெடி நதய்க்� நவணடும்.

 19. பு்றநாவநால் ெளள வடிவத்தின் உடந�நாணம் ெந்திக்கும் இ்த்தில் முக்ந�நாண வடிவ அரம் 
ச�நாணடு நதய்க்� நவணடும்.

 20. நதய்க்கும் நெநாது அடிக்�டி மூமை ைட்த்மதப ெயன்ெடுத்தி எல்ைநா ெக்�ங்�ளும் ஒன்றுக்ச�நான்று 
செங்குத்தநா�வும், இமணயநா�வும் உளளதநா எை நெநாதமை செய்து ச�நாளள நவணடும். 

அளவுக்குறியிடுதல்

45

45

30

15

15

ப்சய்து	முடிக்கப்பட்ட	பணிப்பபொருள்

முடிவு
ச�நாடுக்�பெட் MS த�டடின் வமரெ்த்தில் உளள அளவு�மள, நைற�ண் செய்மும்றபெடி பு்றநாவநால் ெளள 
வடிவில் செய்து முடிக்� நவணடும்.
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பதாடநூல் வல்லுநர்
முரனவர்.  பி. ைணிவண்ைன், ேபைதாசிரியர்,
இந்துஸ்்தான் பல்கரைக கழகம்,
ேகளம்பதாககம், பசன்ரன

ேைைதாய்வதாளர் 
எஸ். இைதாேேந்திைபூபதி, ேபைதாசிரியர்
அண்ைதாபல்கரைககழகம்
பசன்ரன

பதொழிற்கல்வி	-அடிப்பரட	இயந்திைவியல்	-	ப்சய்முரை	 
தைல்நிரல	முதலொம்	ஆண்டு

நூைதாசிரியர்கள் ைறறும் ேைைதாய்வதாளர்கள்

்ை கடடுப்பதாடு
ஆேைதாககியம் பபலிகஸ்
பசன்ரன.

புத்க வடிவரைப்பு 
ஆேைதாககியம் பபலிகஸ்
பசன்ரன.

ஒருஙகிரைப்பு
ைேைஷ் முனிசதாமி

பதாடநூல் ஆசிரியர்கள்
சி. இைவிவர்ைன், ப்தாழிறகல்வி ஆசிரியர்,
அைசு ஆண்கள் ேைல்நிரைப் பள்ளி,
நதாடடைம்பள்ளி
ேவலூர் ைதாவடடம்,

பதா. பிைபதாகைன், ப்தாழிறகல்வி ஆசிரியர்,
அைசு ஆண்கள் ேைல்நிரைப் பள்ளி,
வந்்வதாசி,
திருவண்ைதாைரை ைதாவடடம்

ந. பழநிேவலு, ப்தாழிறகல்வி ஆசிரியர்,
அைசு ஆண்கள் ேைல்நிரைப் பள்ளி,
ஆைணி, 
திருவண்ைதாைரை ைதாவடடம்

ஆர். ஆறுமுகம், ப்தாழிறகல்வி ஆசிரியர்,
அைசு ஆண்கள் ேைல்நிரைப் பள்ளி,
ஒண்டிப்புதூர்
ேகதாரவ ைதாவடடம்

அ. ைதுரைமுதது, ப்தாழிறகல்விஆசிரியர்,
அைசு ஆண்கள் ேைல் நிரைப்பள்ளி,
ைகுடஞசதாவடி,
ேசைம் ைதாவடடம்

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட ேைப்லிதே்தா ்தாளில் 
அச்சிடப்படடுள்ளது. ஆப்பசட முரையில் அச்சிடேடதார்:

பதாட ஒருஙகிரைப்பதாளர்கள்
அ. இளஙேகதாவன், விரிவுரையதாளர்,
ைதாவடட ஆசிரியர் கல்வி ைறறும் பயிறசி நிறுவனம், 
திரூர், திருவள்ளூர் ைதாவடடம்

க.ைவிச்சந்திைன், முதுநிரைப்படட்தாரி ஆசிரியர்,
்ந்ர் பபரியதார் அைசினர் ேைல் நிரைப்பள்ளி,
புழுதிவதாககம், கதாஞசிபுைம் ைதாவடடம்.

பதா.ைைர்விழி, படட்தாரி ஆசிரியர்,
ஊைதாடசி ஒன்றிய நடுநிரைப்பள்ளி,
பதாடியநல்லூர்,
திருவள்ளூர் ைதாவடடம்.

GM_Tamil_Practicals.indd   74 22-05-2018   03:40:22



www.Padasalai.Net

GM_Tamil_Practicals.indd   75 22-05-2018   03:40:22



www.Padasalai.Net

GM_Tamil_Practicals.indd   76 22-05-2018   03:40:22


