
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததரவ்ாணணயம் 

பாடத்திட்டம் 

(க ாள்குறி வண ) 

      வணரவாளர் (சிவில்)(கதாழிற்பயிற்சி தரம்)  வரிசை எண்.388 

ததசிய கதாழிற்பயிற்சி சான்றிதழ் (NTC) 

அலகு-1: அடிப்பணட கபாறியியல் வணரபடம் 

கபாறியியல் வணரபடம்:-  

ப ொறியியல் வரை டத்தின் முக்கியதத்ுவம் – கட்டிட ப ொறியியல் 

வரை ட  குதி. 

வணரபட  ருவி ள், உப ரணங் ள் மற்றும் கபாருட ்ள் பட்டியல்:- 

கருவிகள் - உ கைணங்கள் மற்றும் ப ொருடக்ள் - வைிரை  ட்டியல் - 

I.S. 962-1987 தை கருவிகள் வரை டத்திற்கு ததரவயொன   லவிதமொன 

கருவிகள் - உ கைணங்கள் மற்றும் ப ொருடக்ள் – கருவிகள் 

 யன் டுத்தும்த ொது கரடபிடிக்க தவண்டிய தற்கொ ்பு 

விதிமுரறகள். 

வணரபடத்தாளின் தல-அவுட்:-  

வரை டத்தொளின் தல அவுட ்அரம ்பு – வரையறுக்க ் ட்ட வரை ட 

தொளின் பவவ்தவறு வரக தல-அவுட ்மற்றும் ரடட்டில் பிளொக். 

வணரபடத்தாணள மடித்தல்:- 

வரை டதத்ொள் மடி ் தற்கொன கொைணம் – மடிக்கும்  முரற. 

அலகு-2: வடிவியல் நிர்மாணித்தல் 

பிதளன் வடிவியல் நிர்மாணித்தல்:-  

ப ொதுவொக  யன் டுத்த ் டும் வடிவியல் வடிவங்களின் 

பதொழிற்நுட்  பைொற்கள். 

த ாடு ள் மற்றும் த ாணங் ளின் வண  ள்:- 

புள்ளிகள் மற்றும் தகொடுகள் -  தகொடுகளின் முக்கிய வரககள் – 

தகொணங்களின்  ல்தவறு வரககள் – தகொணங்களின் 

அளவுமுரறகள். 

மு ்த ாணங் ள் மற்றும் அதன் தன்ணம ள்:- 

முக்தகொணங்கள் – பவவ்தவறு வரகயொன முக்தகொணங்கள் மற்றும் 

அதன் தன்ரமகள். 

நாற் ரம் மற்றும் அதன் தன்ணம ள் :- 

நொற்கைம் – நொற்கைதத்ின் வரககள் – நொற்கைத்தின் தன்ரமகள். 
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பலத ாணங் ள் மற்றும் அதன் தன்ணம ள்:- 

 லதகொணம் –  லதகொணத்தின்  க்கங்களின் எண்ணிக்ரக 

அடி ் ரடயில் ப யைக்ள் –  லதகொணத்தின் தன்ரமகள். 
 

அலகு-3:  கசயின் சர்தவயிங் 

கசயின் சர்தவயின் தநா ் ம்,  ருவி ள் அறிமு ம், உபதயா ம் 

வரலாறு:- 

ைைத்வயிங் – வரககள் – பவவ்தவறு அளவீடட்ு முரறகள் – 

 யன் டுதத் ் டும் கருவிகள். 

கசயின் சர்தவ  ருவி ள் அறிமு ம்:- 

 யன் டுதத் ் டும் கருவிகள் – அரமதத்ல். 

கமட்ரி ் கசயின் சரிபாரத்்தல்:- (20மீ/ 30மீ) 

பையின் ைைி ொைத்்தலின் அவசியம் – தைொதரன முரறகள் – 

பையினின் பிரை வைம்பு – பையினிரன ைைிபைய்தல் – இந்தியன் 

ஆ ்டிகல் ஸ்பகொயை.் 

கசயினால் தூரத்ணத அளப்பது:- 

பையின் மற்றும் பையின் தகொடு – பையிரன பிைித்தல் – அளவுகள் 

அறிதல் – பையிரன மடித்தல் – குரற ொடுகள் கணக்கிடுதல். 

அலகு-4:   ாம்பஸ் சர்தவயிங் 

 ாம்பஸ் சர்தவயிங்  ருவியின் பா ங் ள் மற்றும் அணடயாளம் 

 ாணுதல்:- 

டிைவைச்ிங் கொம் ஸின் வரககள் – பிைிஸ்தமட்டிக் கொம் ஸ் ப யை ்– 

அரம ்பு – கொம் ஸ் ைைத்வ அரம ்பு. 

மு ்த ாண பிளாட் ABC-யின் தபரிங்கு ணள  ண்டுபிடித்து 

உட்த ாணங் ணள  ண ்கீடு கசய்தல்:- 

த ைிங்கிலிந்து தகொணம்  கணக்கிடுதல் – தகொணத்திலிருந்து த ைிங் 

கணக்கிடுதல். 

ABCDE என்ற ஐங்த ாண பிளாடட்ின் தபரிங்கு ள் க ாண்டு 

உட்த ாணம்  ண்டுபிடித்தல்:- 

முடிவுற்ற ட்ைொவைஸ்் த ைிங்கிலிருந்து தகொணங்கள் கணக்கிடுதல் -  

தகொணத்திலிருந்து த ைிங் கணக்கிடுதல் – ஐங்தகொணத்தில் த ைிங் 

கணக்கிடுதல். 

 

 



தம ்னடி ் கட ்லிதனசன் மற்றும் தலா ் ல் அட்ரா ்சன்:- 

கொந்த ஊசி ைைிவு – கொந்தபுல வீை்ைச்ி மற்றும் மொறு ொடுகள் 

ஃட்ரூத ைிங் கணக்கிடுதல் – தலொக்கல் அட்ைொக்ைன் மற்றும் 

எலிமிதனைன் – குரறகள் மற்றும் லிமிட் பிைஸ்பமட்டிக் கொம் ஸ் 

தைொதித்தல். 
 

அலகு-5: பிதளன் தடபிள் சர்தவயிங்:- 

பிதளன் தடபிள் சரத்வயிங்-ல் பயன்படுத்தப்படும்  ருவி ள்:- 

பிதளன் தடபிள் – பிதளன் த யிள்-ல்  யன் டுதத்ும் கருவிகள் மற்றும் 

 ொகங்களின் ப யை ் – பிதளன் தடபிள் ைைத்வயிங்-ல் 

 யன் டுதத் ் டும் உ கைணங்கள் மற்றும்  ொகங்களின் அரம ்பு – 

பிதளன் தடபிளில் பைன்ட்டைிங் மற்றும் ஓைியன்தடைன் – பிரளன் 

தடபிளிங் முரற. 

அலகு-6:  கலவலிங்:- 

கலவலிங் வண  ள்:- 

பலவலிங்-யின்  ல்தவறு வரககள் – சிம்பிள் பலவலிங் –  தவறு ட்ட 

பலவலிங் – குரறக்க ் ட்ட மட்டத்தின் புள்ளிகள் முடிவுகள். 

அலகு-7: சாணல கபாறியியல் I:- 

சாணல கபாறியியல் அறிமு ம்:- 

ைொரல - பநடுஞ்ைொரல ப ொறியியல் - ைொரலயின் ததரவ மற்றும் 

தன்ரமகள். 

சாணல கபாறியியலில் பயன்படுத்தப்படும் கதாழிற்நுட்ப கசாற் ள்:- 
 

தடொட்டல் ஸ்தடைன் நன்ரமகள் - ைொரல ப ொறியியலில் 

 யன் டுதத்க்கூடிய  ல்தவறு பதொழிற்நுட்  பைொற்கள் - ைொரலயின் 

 ல்தவறு நன்ரமகள். 

சாணல நிரல்படுத்துதலின் தநா ் ம்:- 
 

ைொரல நிைல் டுத்துதல் - பநடுஞ்ைொரல சீைரமக்க ததரவயொன 

 ல்தவறு தன்ரமகள் - ைொரல நிைல் டுதத்ுதலுக்குத ்ததரவ ் டும் 

ைைத்வ வரககள். 

சாணலயின் மு ்கிய வண பாடு ள்:- 
 

 ைொரலயின் பவவ்தவறு வரக ் ொடுகள். 

அலகு-8: சாணல கபாறியியல் II:- 
 

ைொரல மொைஜ்ின் – ைொரல மொைஜ்ின் த ொது  யன் டுத்தும் தடொட்டல் 

ஸ்தடைன் கூறுகள். 
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த ம்பர,் சூப்பர ்எலிதவசன், ணசட ்டிஸ்டன்ஸ் மற்றும் கிதரடியன்ட:்-  
 

தகம் ை ் - சூ ் ை ்எலிதவைன்,  ரைட் டிஸ்டன்ஸ் மற்றும் எக்ஸ்பிைஸ் 

கிதைடியன்ட். 

அலகு-9: தடாட்டல் ஸ்தடசன்:- 

தடாட்டல் ஸ்தடசன் அறிமு ம்:- 

தடொட்டல் ஸ்தடைன் அறிமுகம் – மைபு ைொைந்்த உ கைணத்திலிருந்து 

தடொட்டல் ஸ்தடைனின்  ைிமொணம் – தடொட்டல் ஸ்தடைனின்  லன்கள் 

மற்றும் உ தயொகங்கள். 

தடாட்டல் ஸ்தடசனின் வண  ள்:- 

தடொட்டல் ஸ்தடைனின் நன்ரமகள் மற்றும் தீரமகள் – தடொட்டல் 

ஸ்தடைனின் வரககள் – தடொட்டல் ஸ்தடைனின் உ தயொகிக்கும் த ொது 

கவனிக்க தவண்டிய உத்திகள். 

தடாட்டல் ஸ்தடசன் உடன் அளவு ள்:- 

தடொட்டல் ஸ்தடைன் நில அளவிற்கு ததரவயொன ைொதனங்கள் – 

தடொட்டல் ஸ்தடைன் உடன் அளவு எடுக்கும் பைய்முரறகள். 

தடாட்டல் ஸ்தடசனின் தன்ணம ள் மற்றும்  ாரணி ள்:- 

தடொட்டல் ஸ்தடைனின் கொைணிகள் - தடொட்டல் ஸ்தடைனின் 

தன்ரமகள். 

இ.டி.எம்-ன் க ாள்ண , கசட்டிங்கிற்கு ததணவயான தவணல மற்றும் 

அளவு ள்:- 

இ.டி.எம் வரையரற -  இ.டி.எம்-ன் பகொள்ரககள் – இ.டி.எம்.-ன் 

கொைணிகள். 

தடாட்டல் ஸ்தடசனின் கசட்டிங் மற்றும் அளவு ள்:- 

தூைத்ரத அளவிடுதல் - தடொட்டல் ஸ்தடைனின் தநொக்கங்கள் - 

தடொட்டல் ஸ்தடைனின் வரககள். 

தடாட்டல் ஸ்தடசன் ஃப்ரிசம்  ருவி பிணழ கசயல்பாடு:- 

தடொட்டல் ஸ்தடைனின் ஃபிைிைம்கள் – இ.டி.எம்-யில் உள்ள 

பிரைக்கொன வழிகள் – இ.டி.எம்.-ன் உ கைண  பையலொக்கம் – 

இ.டி.எம்-யின்  உ தயொகம். 

எல ்ட்ரானி ்  ாடச்ிப்படுத்துதல் மற்றும் தடட்டா பதிவு கசய்தல்:- 

எலக்ட்ைொனிக் தடட்டொ  திவு – ஃபீல்டு கணினி –  திவு மொடூல்கள் – 

உள்பமமைிகள். 

கசவ்வ  மற்றும் தபாலார ்த ா-ஆர்டிதனட ்சிஸ்டம்:- 

பைவ்வக மற்றும் த ொலொை ்தகொ-ஆைட்ிதனட்  டத்தின் விளக்கம். 



அலகு-10: குதளாபல் கபாசிசனிங் சிஸ்டம்:- 

ஜி.பி.எஸ் அறிமு ம்:- 

ஜி.பி.எஸ் ஒருங்கிரணந்த அரம ்பு – புவியியல் அட்ைதைரக மற்றும் 

தீைக்்க தைரக – ஜி.பி.எஸ் உ கைணங்கள். 

கசயற்ண  ்த ாள் மற்றும் மரபு வழி புவிசார ்அணமப்பு:- 

பையற்ரகக்தகொள் அரம ்பு – புவிைொை ்அரம ்பு. 

ஜி.பி.எஸ் ஒருங்கிணணந்த அணமப்பு மற்றும் ஜி.பி.எஸ் சிஸ்டத்தின் 

கூறு, அணமப்பு:- 

ஜி.பி.எஸ் ஒருங்கிரணந்த அரம ்பு – புவியியல் அட்ைதைரக மற்றும் 

தீைக்்க தைரக – தடொட்டல் ஸ்தடைன், ஜி.பி.எஸ் ைிசீவை ்கூறுகள். 

ஜி.பி.எஸ் பிரிவு:- 

ஜி.பி.எஸ் பிைிவு 

ஜி.பி.எஸ் கசயலா ் த்தின் க ாள்ண  ள் மற்றும் ஜி.பி.எஸ் உடன் 

நில அளணவ கசய்தல்:- 

ஜி.பி.எஸ் பையலொக்க பகொள்ரககள் - ஜி.பி.எஸ் தமம் ொட்டில் 

டிைொன்ஸிட்  ணி. 

கதாணல உணரவ்ு:- 

பதொரல உணைவ்ு – ஜி.பி.எஸ், ஜி.ஐ.எஸ். மற்றும் தடொட்டல் ஸ்தடைன் 

உள்ள தவறு ொடு. 

ஜி.பி.எஸ் சி ்னல் குறியீடு – ஜி.பி.எஸ். சார்பு:- 

டிஜிடல் சிக்னல் அறிமுகம் – தடட்டொ ரகயக ் டுதத்ுதல் அரம ்பு – 

சிக்னல் பையல்முரற -  குறியீடு மற்றும் ைொைப்ு. 



தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர ்ததரவ்ாணணயம் 

பாடத்திட்டம் 

(க ாள்குறி வண ) 

                       நில அளணவயாளர ்(கதாழிற்பயிற்சி தரம்)  )  வரிசை எண்.387 
 

ததசிய கதாழிற்பயிற்சி சான்றிதழ் (NTC) 

 

அலகு – 1 – அடிப்பணட கபாறியியல் வணரபடம் (Basic Engineering 

Drawing) 

 

நில அளணவயாளரின் பணி ள் (Role of Surveyor) 

நில அளவையாளர ்பணிகள் - நில அளவையின் முக்கியதத்ுைம். 

வணரபடத்தாளின் தலஅவுட ்மற்றும் தணலப்பு கதாகுதி (Layout of Drawing 

Sheets and Title Block) 

ைவரபட தத்ாளில் “லலஅவுட ் அளவுகள் - ைவரபடத்தாளின் வைை்லைறு 

லலஅவுட ் அளவுகள்- மாரஜ்ின் (Margin), சட்டம் (frame) தவலப்பு வதாகுதி (title 

block). 

அளவு ளின்றி  ருவி ளின்றி வணரபடம் வணரதல் (Free hand sketching) 

அளவுகளின்றி கருவிகளின்றி ைவரபடம் ைவரதலின் லதவைகள் - 

அளவுகளின்றி, கருவிகளின்றி ைவரயப்படும் ைவரபடம் எந்த சூழ்நிவலயில் 

பயன்படுகிறது. 

வணரபட உப ரணங் ள் – வணரபட பலண , T-ஸ்க ாயர ்(T-Square ) (Drawing 

equipment – Drawing Board, T-Square) 

ைவரபட பலவக மற்றும் T-ஸ்வகாயரின் நிரம்ானம் (Construction)  மற்றும் 

பயன்பாடுகள் -ைவரபட பலவகயின் ஸ்லடண்டரட்ு IS 1444 – 1989-ன் அளவுகள்,  

T-ஸ்வகாயரின் ஸ்டாண்டரட்ு IS 1360-1989- அளவுகள் -  டிராப்டிங் கருவியின் 

நிரம்ானம் (Construction)  மற்றும் பயன்கள், வைை்லைறு விதமான ைவரபட 

பயன்களுக்கு லதவையான வபன்சில் தரம் - அழிப்பான் தகடு (erasing shield) 

உபலயாகம் -  ைவரபட லைவலயின்  வஸட்ஸ்வகாயரின் (Setsquare) பயன்கள். 

தாள் ணள மடித்தல் (Folding of Drawing Sheet) 

ைவரபடதாள்களின் வைை்லைறு அளவில் மடிக்கும் முவறகள். 

 

 



எழுத்து நணடயின் வடிவணமப்பு ள் (Lettering Styles) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பலவித எழுதத்ு நவடயின் ைடிைவமப்புகள், IS 

விதிமுவறகளின்படி குறிப்பிடப்பட்ட எழுத்து மற்றும் எண்கள். எழுத்தின் 

உயரம், அகலம் மற்றும் எழுத்துக்களின் இவடவைளி ஆகியைற்றின் 

ஸ்டாண்டரட்ு பண்புகள். 

அளவுத ாள் ள் (Scales) 

அளவுலகாளின் முக்கியத்துைம் - பிரதிநிதி பின்னம் (Representative Fraction – RF) - 

அளவுலகாளின் ைவககள் பிவளன் ஸ்லகல் (Plain Scale) – டயகனல் ஸ்லகல்  

(Diagonal Scale) கம்லபரிடிை் ஸ்லகல் மற்றும் வைரன்ியர ்ஸ்லகல் (Vernier Scale). 

அளவீடு ள் (Dimensioning) 

அளவீடுகளின் ைவககள் – அளவீடுகளின் கூறுகள் – அளவீடுகளின் முவறகள் 

– அளவுகவள அவமத்து குறிக்கும் முவறகள்  

த ாடு மற்றும் த ாணங் ளின் வண  ள் (Types of lines and angles) 

புள்ளிகள் மற்றும் லகாடுகள் – லகாடுகளின் ைவககள் – லகாணங்களின் 

வைை்லைறு ைவககள் – லகாணங்களின் அளவுகளின் முவறகள்  

மு ்த ாணங் ள் மற்றும் அதன் பண்பு ள் (Triangles and their Properties) 

முக்லகாணங்கள் – வைை்லைறு ைவகயான முக்லகாணங்கள் மற்றும் 

அதனுவடய பண்புகள். 

நாற் ரம் மற்றும் – அதனுணடய தன்ணம ள் (Quadrilaterals and their Properties) 

நாற்கரம் – நாற்கரதத்ின் ைவககள்  – நாற்கரத்தின் பண்புகள் 

பலத ாணங் ள் மற்றும் அவற்றின் தன்ணம ள் (Polygons and their properties) 

பலலகாணம் – பலலகாணத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்வகயின் 

அடிப்பவடயில் அதன் வபயரக்ள் – பலலகாணத்தின் பண்புகள். 

 

அலகு – 2 – கசயின் சர்தவயிங் (Chain Surveying) 

கசயின் சர்தவயிங் பற்றிய அறிமு ம் (Introduction about Surveying) 

நில அளவை பற்றி ைவரயறு – நிலஅளவையின் லநாக்கங்கள் – சரல்ையின் 

வதாழிற் நுட்ப வசாற்கள் – சரல்ையின் வதாழிற்நுட்ப வசாற்கள் – சரல்ையின் 

ைவககள் – நில அளவையின் வகாள்வககள் நில அளவையின் வகாள்வககள் 

நில அளவையாளரின் பணிகள் – வசயின் சரல்ையின் துள்ளியத்வத 

குறிப்பிடுக – ஸ்டீல் லபண்டு (Steel Band) 



கசயின் மூலமா  தூரத்ணத அளத்தல் (Measurement of distance by a Chain and 

Chaining) 

தூரத்வத அளக்கும் முவறகள் - வசயின் மற்றும் வசயினிங் அளவுகவள 

படித்தல் – பிரித்தல் – வசயின் பிவழகவள கணக்கிடுதல். 

நில அளணவ உப ரணங் ணள பற்றிய அறிமு ம் (Introduction about Chain 

Survey Instrument) 

வசயின் சரல்ை உபகரணங்களின் அவமப்பு மற்றும் பயன்கள். 

தரன்ஜிங் (Ranging) 

லரன்ஜிங் – லரன்ஜிங் முக்கியத்துைம் – லரன்ஜிங்கின் ைவககள் – சரல்ையர ்

காட்டும் சமிசவ்சகள் அதற்லகற்ப உதவியாளரின் வசயல்பாடுகள் 

சாய்வான தணரமீது கசயினிங் (Chaining on Sloping ground) 

சாய்ைான தவர மீது வசயினிங்கின் முவறகள் – கிவடமட்ட தூரத்வத 

கணக்கிடுதலின் முக்கியத்துைம் 

கிணள த ாடு ள் மற்றும் கிணள த ாடு ள் அள ்கும் முணற (Offset and 

Offsetting) 

கிவள லகாடுகள் மற்றும் கிவள லகாடுகள் அளத்தலின் வபாருள் , கிவள 

லகாடுகளின் ைவககள், ைரம்பு மற்றும் ைவரயறுத்தல் – பல்லைறு நில 

அவமப்புகளுக்கு ஏற்ப கிவளலகாடுகள் எடுக்கும் முவறகள் 

கசயின் சர்தவயிங் – தணட ள் (Obstacles in Chain Surveying) 

தவடகள் – தவடகளின் மூன்று ைவககள் – தவடகளின் தூரத்வத 

கணக்கிடுதல். 

கசங்த ாணம் அணமத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டின் அறிமு ம் (Introduction 

used for setting out right angles) 

வசங்லகாணம் அவமத்தலின் பயன்படும் உபகரணங்களின் ைவககள் – க்ராஸ் 

ஸ்டாஃப் (Cross staff) மற்றும் ஆப்டிகல் ஸ்வகாயரின் (optical square) ைவககள் 

மற்றும் அவமப்பு – ஆப்டிகல் ஸ்வகாயரின் பண்புகள் மற்றும் பயன்கள். 

டிராயுங்குதளஷன் சர்தவ (Introduction about Triangulation Survey) 

டிராயுங்குலளஷன் மற்றும் டிராைரஸ்ிங் சரல்ை – திறந்த மற்றும் மூடிய 

டிராைரஸ்் சரல்ை - டிராயுங்குலளஷன் சரல்ையின் மூன்று ைவககள் – பீல்டு 

வைாரக்். 
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பரப்பளணவ  ண ்கிடுதல் (Calculate of area) 

ஒழுங்கற்ற நிலத்தின் பரப்புகவள கணக்கிடுதல் – பரப்வப கணக்கிடுைதற்கு 

பயன்படுத்தும் ைடிவியல் சூத்திரம் – பிளானிமீட்டர ் அவமப்பு மற்றும் 

பயன்கள். 

 

அலகு – 3 –  ாம்பஸ் சர்தவயிங் (Compass Surveying) 

 ாம்பஸ் சர்தவயில் உப ரணங் ளின் பா ங் ள் மற்றும் 

அணடயாளங் ாணல் (Identification and Parts of Instruments in Compass survey) 

ட்ராைரச்ிங் – காம்பஸ்-ன் ைவககள் – பிரிஸ்லமட்டிக் (Prismatic Compass) 

காம்பஸ்-ன் அவமப்பு. 

மு ்த ாண வடிவ நிலம் ABC –யின் த ாணம் மற்றும் உள்த ாணத்ணத 

 ண ்கிடுதல் (Determining the bearing of a given triangular plot ABC and Calculation 

of included angles 

லகாணத்திலிருந்து பியரிங்வக கணக்கிடுதல் – பியரிங்கிலிருந்து லகாணத்வத 

கணக்கிடுதல். 

ஐங்த ாணவடிவ நிலம் ABCDE யின் த ாணம் மற்றும் உள்த ாணம், 

 ாந்தசரிவு ஆகியவற்றின் படம் வணரதல் (Determining the bearing of a given 

pentagonal plot of ABCDE and Calculating included angles magnetic declination and 

Plotting of Compass survey 

முடிவுற்ற டிராைரஸ்்-ன் பியரிங்கில் இருந்து லகாணத்வத கணக்கிடுதல் -  

முடிவுற்ற டிராைரஸ்ில் லகாணத்திலிருந்து பியரிங்வக கணக்கிடுதல் – 

ஐங்லகாணத்தின் பியரிங்வக கணக்கிடு – காந்த ஊசியின் சரிவு – காந்த சரிவு 

மற்றும் லைற்றுவமகள் – ட்ரூ (True) பியரிங்வக கணக்கிடுதல் – லலாக்கல் ஈரப்்பு 

மற்றும் தவிரத்்தல் – தைறுகள் அதனுவடய ைரம்புகள் – பிரிஸ்லமட்டிக் 

காம்பஸ்வஸ லசாதித்தல். 

 

அலகு - 4 – பிதளன் தடபிள் சர்தவயிங் (Plane Table) 

பிதளன் தடபிள் அணமத்தல் மற்றும் பிதளன் தடபிளின் வண  ள் (Setting up 

of Plane Table and method of Plane tabling 

பிலளன் லடபிள் – பிலளன் லடபிளில் பயன்படுதத்ப்படும் கருவி மற்றும் 

உபகரணங்களின் அவமப்பு மற்றும் வபயரக்ள் – ஒரு நிவல புள்ளியின் லமல் 



பிலளன் லடபுவள வபாருதத்ுதல் – பிலளன் லடபுவள வடைலிங் – வசன்டரிங் 

மற்றும் ஒரியன்லடஷன் வசய்தல். 

பிதளன் தடபிளின் முணற ள் (Method of Plane Table Survey) 

பிலளன் லடபிள் சரல்ையின் முவறகள் – லரடிலயஷன் – இன்டரவ்ஸக்சன் முவற. 

பிதளன் தடபிளின் டிராகவரஸ்ிங் முணற (Traversing method of plane table 

survey) 

பிலளன்லடபுளில் டிராைரஸ்ிங் முவற 

இரண்டு மற்றும் மூன்று புள்ளி  ண ்கீடட்ு முணறயில் புதிய  ட்டிடத்தின் 

இருப்பிடத்ணத  ண்டறிந்து வணரபடம் வணரதல் (locate and plot new Building 

by two point and three point problem) 

ரிவஸக்சன் – இரண்டு மற்றும் மூன்று புள்ளி கணக்கீடு – வலக்லமன்ஸ் (Lehman’s 

rule) விதி பிலளன் லடபிள் சரல்ையில் ஏற்படும் தைறுகள் – நன்வமகள் மற்றும் 

தீவமகள். 

 ½ கி.மீ தூரத்திற்கு சாணலயின் வணரபடத்தின் இருபுறம் உள்ள விவரங் ள் 

(Prepare a road map for ½ km showing details on both sides) 

சாவலயின் ைவரபடத்தின் இருபுறங்களில் உள்ள விைரங்கள் 

டிதரசிங் கசய்யப்பட்ட பிதளன் தடபிள் தமப்ணப இங்கிங், ஃபினிஷிங் 

மற்றும்  லரிங் கசய்தல் (Inking, finishing, colouring and tracing of plane table map) 

நில அளவை குறியீட்டில் ைண்ணம் தீட்டுதல் – டிலரசிங்கின் முக்கியத்துைம் – 

நுட்பங்கள் – ைரிவச முவற – டிலரசிங்கன் நகல் எடுக்கும் முவறகள் 

பிதளன் தடபிளில் சிறிய  ருவி ள் உடன் அல்லது  ருவி ள் இல்லாமல் 

உள்ள பயன்பாடு (minor instruments used with or without plane tabling) 

லடன்ஜன்ட் கிலிலனாமீட்டர ் (Tangent clinometers) ஏப்னி வலைலின் (Abney Level) 

அவமப்பு மற்றும் பயன்பாடு வடலிவஸல் கிளிலனாமீட்டர ்(Delisel’s Clinometers). 

 

அலகு – 5 – கலவலிங் மற்றும்  ான்டூரிங் (Levelling & Contouring) 

டில்டிங் வலைல் மற்றும் ஆட்லடா வலைலிங் வலைல் – டம்பி வலைலின் அவமப்பு 

– வலைலிங் ஸ்டாப்பின் (Staff) ைவககள் 

 ான்டூரிங் (Contouring) 

கான்டூரிங் – கான்டூரில் உபலயாகிக்கும் வசாற்கூறு – கான்டூரின் பண்புகள் 

தடாதபாகிராஃப்பி ் மற்றும்  ான்டூர ்(Topography and Contour) 

லடாலபாகிராப் – கான்டூர ்



தர ான்டூரில் டிதரஸிங் கசய்தல் (Tracing of grade contour) 

சாவல மற்றும் இரயில் பாவதகள் சீரவமப்பின் லபாது கான்டூரின் சரிவை 

கண்டுபிடித்தல் நீர ் லதக்கம் மற்றும் குழி லதாண்டுதலில் கன அளவு 

கணக்கிடுதல் 

 ன அளவு  ண ்கிடுதல் (Computation of Volume) 

குழி லதாண்டுதலில் கணக்கீட்டின் வைை்லைறு முவறகள் – சராசரி ஆழம் 

முவற – டிரபிசாய்டல் (trapezoidal) மற்றும் பிரிலமாசாய்டல் (Primosoidal) சூத்திரம். 

அலகு – 6 –திதயாடணலட ்(Theodolite) 

திதயாடணலடட்ின் முன்னுணர (Introduction to Theodolite) 

திலயாடவலட்டின் பயன்கள் – ைவககள் – திலயாவலட்டின் அவமப்புகள்  

திதயாடணலடண்ட தற் ாலி மா  சரிகசய்யும் முணற (Temporary adjustment 

of Theodolite) 

கருவிவய வைத்து வமயமாக்குதல் – திலயாடவலட்வட கிவடமட்டத்தில் சரி 

வசய்தல் – வதளிவின்வமவய நீக்குதல். 

கிணடமட்ட த ாணத்ணத அளத்தல் – திரும்ப கசய்யும் முணற (Measuring 

horizontal angle – repetition method) 

திரும்ப வசய்யும் முவற – திரும்ப வசய்யும் முவறயின் நன்வமகள் – திரும்ப 

வசய்யும் முவறயில் பிவழகவள சரிவசய்ய இயலாது. 

உயரம்ட்ட த ாணத்ணத அளத்தல் (Measuring veritical angle) 

உயரம்ட்ட லகாணத்வத அளப்பது (elevation)  மற்றும் சரிவு லகாணத்திற்கும் 

(depression) உள்ள லைறுபாடுகள் 

விலகு த ாணம் மற்றும் தநர்த ாணம் (Deflection angle and direct angle) 

விலகு லகாணம் -  ைலது விலகு லகாணம் மற்றும் இடது விலகு லகாணத்தில் 

உள்ள லைற்றுவம – லநரல்காணம் – விலகு லகாணதத்ிற்கும் மற்றும் 

லநரல்காணத்திற்கும் உள்ள லைற்றுவம  

த ாடண்ட நீட்டி ்  கசய்தல் (Prolong a line) 

லகாட்வட நீட்டிக்க வசய்தலின் முவறகள் – லகாட்வட நீட்டிக்க வசய்தலின் 

முவறவய ஒப்பிடுதல் – லகாட்வட நீட்டிக்க வசய்தல் முவறயில் மிகவும் 

வபாருதத்மான முவற 

இரண்டு லநரல்காடுகள் குறுக்லக வைட்டிக் வகாள்ளுதல் (Intersection of two 

strainght line) 

முவற - I இரண்டு லநரல்காடுகள் குறுக்லக வைட்டிக் வகாள்ளுதல் 



முவற - II இரண்டு லநரல்காடுகள் குறுக்லக வைட்டிக் வகாள்ளுதல் 

கிவடமட்ட லகாணதவ்த அவமத்தல் (laying of a horizontal angle) 

சாதாரண முவறயில் கிவடமட்ட லகாணத்வத அவமத்தல் – திரும்ப வசய்யும் 

முவறயில் கிவடமட்ட லகாணத்வத அவமத்தல் – இவணயான தூரத்தின் 

லகாண அளவு. 

டிராவரஸ்் (Traverse) 

டிராைரஸ்் சரல்ையிங்-கின் பயன்கள் – ைவககள் – முடிவில்லா மற்றும் 

முடிவுற்ற டிராைரஸ்்ஸின் லைற்றுவமகள் 

டிராவரஸ்் தசாதணனயிடல் (Traverse Checking) 

முடிவில்லா டிராைரஸ்் லசாதவனயிடுதல் - முடிவுற்ற டிராைரஸ்்ஸின் 

லசாதவனயிடுதல் 

டிராவரஸ்் வண ப்படுத்துதல் (Classification of Traverse) 

டிராைரஸ்் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளின் அடிப்பவடயில் ைவகபடுதத்ுதல் – 

டிராைரஸ்்சின் முவறகள் – டிராைரஸ்்சின் நீளத்வத திலயாடவலட்டில் 

அளப்பது. 

திதயாடணலடட்ில் டிராவரஸ்ிங் முணற (Theodolite Traversing method) 

திலயாடவலட் டிராைரஸ்்சிங் முவற – லூஸ் நீடில் முவற (loose needle method) – 

பாஸ்ட் நீடில் முவற (Fast needle method) – லூஸ் நீடில் மற்றும் பாஸ்ட் நீடில் 

முவறகவள ஒப்பிடுதல். 

திதயாடணலடட்ில் டிராவரஸ்் முணற-II (Theodolite Traversing method – II) 

உட்லகாண முவற, லநர ் லகாண முவற – விலகல் லகாண முவற -  அசிமுத ்

முவற 

திதயாடணலடட்ின் பகுதி ள் (Theodolite Phases) 

திலயாடவலட் டிராைரஸ்்சின் பகுதிகள்  

பிணழணய முடிவுற கசய்தல் (Closing error) 

பிவழவய முடிவுற வசய்தல்- லமக்னிடியூட் (magnitude) மற்றும் முடிவுற்ற திவச. 

அடச்தரண  மற்றும் தீர ்் தரண  (latitude and departures) 

அட்சலரவக – தீரக்்கலரவக – டிரான்ஸிஸ்ட் முவறவய பயன்படுத்தி டிராைரவ்ச 

சரிவசய்தல் – வபௌடிக் முவறவய (கணித முவற) (Bawditch’s mathematical method) 

பயன்படுத்தி டிராைரஸ்்வச சரிவசய்தல். 

 

 



டிராவரஸ்்ணச சரிகசய்தல் (Balancing the traverse) 

பிவழகவள சரிவசய்தல் – பிவழகவள சரிவசய்தலில் கணிதமுவற மற்றும் 

ைவரகவல முவறகள் 

தவிரக்்கப்பட்ட அளவீடுகள் (Omitted measurement) 

தவிரக்்கப்பட்ட அளவீடுகள் – ைவககள்  

ட்ரி ்தனாகமட்ரி ் கலவலிங் (மணறமு  கலவலிங்) Trigonometric Levelling 

(Indirect levelling)  

மவறமுக வலைலிங் பயன்கள், ட்ரிக்லனாவமட்ரிக் வலைலிங் வைை்லைறு 

முவறகள் – சூத்திரத்வத பயன்படுத்தி குவறக்கப்பட்ட வலைவல 

கணக்கிடுதல். 

வணளவு ள் அறிமு ம் (Introduction to Curves) 

சாவல மற்றும் இரயில் பாவதகளில் ைவளவுகளின் முக்கியதத்ுைம் – 

ைவககள் – ைவளவுகளில் பயன்படுதத்ப்படும் வதாழில்நுட்ப வசாற்கள். 

நீட்டணமப்பு முணறயில் கிணடமட்ட வணளவு அணமத்தல் 

Setting Horizontal Curve by linear Method  

ைவளவின் கூறுகள், லாங்காரட்ுகளில் இருந்து கிவள லகாடுகள் அவமத்தல் – 

லாங்காரட்ு கிவள லகாடுகள் முவறயில் ைவளவு அவமதத்ல். 

த ாணமுணறயில் வணளவு ள் அணமத்தல்  

(Setting out Curves by Angular Method) 

காரட்ு (Chord)-இல் விலக்லகாணம் – ஒரு திலயாடவலட் மற்றும் லடப் 

பயன்படுத்தி சாதாரண ைவளவு அவமத்தல். 

 

அலகு – 7 – கட ்த ாகமட்ரி (Tachometry) 

கட ்த ாகமட்ரி முணற (method of tacho-metry) 

வடக்லகாவமட்ரி முவறயின் முவறகள் – நிவலயான லேர ் (hair) முவற – 

நகரத்்தக்கூடிய  லேர ்(hair) முவற  

கதாடு த ாடு முணறயில் கட ்த ாகமட்ரி (Tangential method of Tachometry) 

வதாடு லகாடு முவறயில் வடக்லகாவமட்ரி – சப்ஸ்லடன்ஸ் (Substance) முவற 

டிணரயாங்குதலஷன் (Triangulation) 

டிவரயாங்குலலஷனில் பயன்படும் நுட்பவசாற்கள் 

 

 



அலகு – 8 – நவீன நில அளணவ  ருவி ள் (Modern Surveying Instruments) 

டிஜிடல் திதயாடணலட் (Digital theodolite) 

டிஜிடல் திலயாவலட்டின் அம்சங்கள் – திலயாடவலட்டிற்கும் டிஜிடல் 

திலயாவலட்டிற்கும் உள்ள லைறுபாடுகள் 

தடாட்டல் ஸ்டீடஷன் (Total Station) 

லடாட்டல்ஸ்டீடஷனின் அம்சங்கள் – பவழய கருவிகளில் இருந்து லடாட்டல் 

ஸ்லடஷனின் பரிமான ைளரச்ச்ி – லடாட்டல் ஸ்லடஷனின் நன்வமகள் 

கதாணல உணரவ்ு (Remote Sensing) 

வதாவல உணரவ்ு மற்றும் லபாட்லடா கிலரா வமட்ரி (Photogrammetry) 

ஜிபிஎஸ் (GPS) 

உலகளாவிய நிவலபாடு அம்சங்கள் (GPS) ஜிபிஎஸ் (GPS)-ன் பயன்பாடு மற்றும் 

துள்ளிய அளவீடு முவறகள் -  ஜிபிஎஸ் கருவியின் நன்வமகள். 

 

அலகு-9- CADD 

CAD-ல் பயன்படும் வதாழிற்நுட்ப வசாற்கள், CAD –ன் பயன்கள். 

வணர டூல் பார ்(Draw Tool bar) 

CAD-ல் ைவரய பயன்படும் கட்டவளகள் - CAD-ல் ைடிவியல் ைடிைங்கள் 

ைவரயும் முவற. 

தலயரஸ்் (Layers) 

CAD-ல் அளவீடுகளின் முவறகள், ஆப்வஜக்ட் ஸ்லனப் (Object  

snap)-ன் பயன்கள் 

திருத்தப்பட்ட டூல் பார் (Modifying Tool bar) 

CAD உள்ள திருத்தப்பட்ட டூலின் ைவககள், அதன் பயன்கள். 

CAD ைவரபடத்வத அசச்ிடுதல் (Printing CAD drawing) 

CAD ைவரபடத்வத பிளாட்டரில் (Plotter) அசச்ிடும் ைழிமுவறகள். 

 

அலகு – 10-  ட்டிடம் மற்றும் வடி ால் (Building and Drainage) 

 ட்டிட வணரபடம் (Building Drawing) 

நல்ல கட்டிட ைவரபடத்தின் லதவைகள் – லமல்பக்க லதாற்றம் – முன்பக்க 

லதாற்றம் மற்றும் குறுக்கு வைட்டு லதாற்றம்  ைவரயும் முவறகள் – கட்டிட 

ைவரபடத்திற்கு பயன்படுதத்ப்படும் ஸ்லகல் – கட்டிட ைவரபடத்வத 

அளவீடுகள் மற்றும் அசச்ிடுதல். 



வடி ால் (Drainage) 

ைடிகால் மற்றும் லமல்பரப்பு ைடிகால் – லமல்பரப்பு ைடிகாலில் நான்கு 

ைடிைங்கள். 


