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ைவைைாளர் (சிவில்)(ததாழிற்பயிற்சிதைம்) 
வதசியததாழிற்பயிற்சிசான்றிதழ் (NTC) 

பாைக் குறியீடு: 388 
அலகு-1: அடிப்பவை தபாறியியல் ைவைபைம் 

தபாறியியல் ைவைபைம்:-  
தபாறியியல் ைவைபைத்தின் முக்கியத்துைம்  –  கட்டிை தபாறியியல் ைவைபைபகுதி. 

ைவைபை கருவிகள்,  உபகைைங்கள் மற்றும் தபாருட்கள் பட்டியல்:- 
கருவிகள் – உபகைைங்கள் மற்றும் தபாருட்கள் – ைரிவச பட்டியல் - I.S. 962-1987 தைகருவிகள் 
ைவைபைத்திற்கு வதவையான பலவிதமான கருவிகள் – உபகைைங்கள் மற்றும் தபாருட்கள் – 
கருவிகள் பயன்படுத்தும் வபாது கவைபிடிக்க வைண்டிய தற்காப்பு விதிமுவறகள். 

ைவைபைத்தாளின் வல-அவுட்:-  
ைவைபைத்தாளின் வலஅவுட் அவமப்பு  –  ைவையறுக்கப்பட்ை ைவைபைதாளின் தைவ்வைறு 
ைவகவல – அவுட் மற்றும் வைட்டில் பிளாக். 

ைவைபைத்தாவள மடித்தல்:- 
ைவைபைத்தாள் மடிப்பதற்கான காைைம் – மடிக்கும் முவற. 

அலகு-2: ைடிவியல் நிர்மாணித்தல் 
பிவளன் ைடிவியல் நிர்மாணித்தல்:-  

தபாதுைாக பயன்படுத்தப்படும் ைடிவியல் ைடிைங்களின் ததாழிற்நுட்ப தசாற்கள். 
வகாடுகள்  மற்றும் வகாைங்களின் ைவககள்:- 

புள்ளிகள் மற்றும் வகாடுகள் -  வகாடுகளின் முக்கியைவககள் – வகாைங்களின் பல்வைறு 
ைவககள் – வகாைங்களின் அளவுமுவறகள். 

முக்வகாைங்கள் மற்றும் அதன் தன்வமகள்:- 
முக்வகாைங்கள் – தைவ்வைறு ைவகயான முக்வகாைங்கள் மற்றும் அதன் தன்வமகள். 

நாற்கைம் மற்றும் அதன் தன்வமகள் :- 
நாற்கைம் – நாற்கைத்தின் ைவககள் – நாற்கைத்தின் தன்வமகள். 

பலவகாைங்கள் மற்றும் அதன் தன்வமகள்:- 
பலவகாைம் – பலவகாைத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்வக அடிப்பவையில் தபயர்கள் – 
பலவகாைத்தின் தன்வமகள். 
 

அலகு-3:தசயின் சர்வையிங் 
தசயின் சர்வையின் வநாக்கம், கருவிகள் அறிமுகம், உபவயாகம் ைைலாறு:- 

சர்வையிங் – ைவககள் – தைவ்வைறு அளவீட்டு முவறகள் – பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள். 
தசயின் சர்வை கருவிகள் அறிமுகம்:- 

பயன்படுத்தப்படும்க ருவிகள் – அவமத்தல். 
தமட்ரிக் தசயின் சரிபார்த்தல்:- (20மீ/ 30மீ) 

தசயின் சரிபார்த்தலின் அைசியம் – வசாதவன முவறகள் – தசயினின் பிவழ ைைம்பு – 
தசயினிவன சரிதசய்தல் –  இந்தியன் ஆப்டிகல்ஸ் தகாயர். 

தசயினால் தூைத்வத அளப்பது:- 
தசயின் மற்றும் தசயின்வகாடு – தசயிவன பிரித்தல் – அளவுகள் அறிதல் – தசயிவன மடித்தல் – 
குவறபாடுகள் கைக்கிடுதல். 
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அலகு-4:காம்பஸ் சர்வையிங் 
காம்பஸ் சர்வையிங் கருவியின் பாகங்கள் மற்றும் அவையாளம் காணுதல்:- 

டிைைர்சிங்காம்பஸின் ைவககள் – பிரிஸ்வமட்டிக்காம்பஸ் தபயர் – அவமப்பு – காம்பஸ் சர்வை 
அவமப்பு. 

முக்வகாை பிளாட்  ABC-யின் வபரிங்குகவள கண்டுபிடித்து உட்வகாைங்கவள கைக்கீடு தசய்தல்:- 
வபரிங்கிலிந்து வகாைம் கைக்கிடுதல் – வகாைத்திலிருந்து வபரிங் கைக்கிடுதல். 

ABCDE  என்ற ஐங்வகாை பிளாட்டின் வபரிங்குகள் தகாண்டு உட்வகாைம் கண்டுபிடித்தல்:- 
முடிவுற்ற ட்ைாைர்ஸ் வபரிங்கிலிருந்து வகாைங்கள் கைக்கிடுதல் -  வகாைத்திலிருந்து வபரிங் 
கைக்கிடுதல் – ஐங்வகாைத்தில் வபரிங் கைக்கிடுதல். 

வமக்னடிக் தைக்லிவனசன் மற்றும் வலாக்கல் அட்ைாக்சன்:- 
காந்த ஊசி சரிவு – காந்தபுல வீழ்ச்சி மற்றும் மாறுபாடுகள் ஃட்ரூவபரிங் கைக்கிடுதல் – வலாக்கல் 
அட்ைாக்சன் மற்றும் எலிமிவனசன் – குவறகள் மற்றும் லிமிட்பிைஸ்தமட்டிக்காம்பஸ் 
வசாதித்தல். 
 

அலகு-5: பிவளன் வைபிள் சர்வையிங்:- 
பிவளன் வைபிள் சர்வையிங்-ல் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள்:- 

பிவளன் வைபிள் – பிவளன் வைபிள்-ல் பயன்படுத்தும் கருவிகள் மற்றும் பாகங்களின் தபயர் – பிவளன் 
வைபிள் சர்வையிங்-ல் பயன்படுத்தப்படும் உபகைைங்கள் மற்றும் பாகங்களின் அவமப்பு – பிவளன் 
வைபிளில் தசன்ட்ைரிங் மற்றும் ஓரியன்வைசன் – பிவளன் வைபிளிங் முவற. 

அலகு-6: தலைலிங்:- 
தலைலிங் ைவககள்:- 

தலைலிங்-யின் பல்வைறு ைவககள் – சிம்பிள் தலைலிங் – வைறுபட்ை தலைலிங் – குவறக்கப்பட்ை 
மட்ைத்தின் புள்ளிகள் முடிவுகள். 

அலகு-7: சாவல தபாறியியல் I:- 
சாவல தபாறியியல் அறிமுகம்:- 

சாவல – தநடுஞ்சாவல தபாறியியல் -  சாவலயின் வதவை மற்றும் தன்வமகள். 
சாவல தபாறியியலில் பயன்படுத்தப்படும் ததாழிற்நுட்ப தசாற்கள்:- 

வைாட்ைல்ஸ்வைசன் நன்வமகள்- சாவல தபாறியியலில் பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வைறு 
ததாழிற்நுட்ப தசாற்கள்- சாவலயின் பல்வைறு நன்வமகள். 

சாவல நிைல்படுத்துதலின் வநாக்கம்:- 
 

சாவல நிைல்படுத்துதல் – தநடுஞ்சாவல சீைவமக்க வதவையான பல்வைறு தன்வமகள்- சாவல 
நிைல்படுத்துதலுக்குத் வதவைப்படும் சர்வைைவககள். 

சாவலயின் முக்கிய ைவகபாடுகள்:- 
 

சாவலயின் தைவ்வைறு ைவகப்பாடுகள். 
அலகு-8: சாவல தபாறியியல் II:- 

 

சாவல மார்ஜின்– சாவல மார்ஜின்வபாது பயன்படுத்தும் வைாட்ைல்ஸ்வைசன் கூறுகள். 
 

வகம்பர்,  சூப்பர் எலிவைசன், வசட்டிஸ்ைன்ஸ் மற்றும் கிவைடியன்ட்:-  
 

வகம்பர் - சூப்பர்எலிவைசன்,  வசட்டிஸ்ைன்ஸ் மற்றும் எக்ஸ்பிைஸ் கிவைடியன்ட். 
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அலகு-9: வைாட்ைல் ஸ்வைசன்:- 
வைாட்ைல் ஸ்வைசன் அறிமுகம்:- 

வைாட்ைல் ஸ்வைசன் அறிமுகம் – மைபுசார்ந்த உபகைைத்திலிருந்து வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் 
பரிமாைம் –  வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் பலன்கள் மற்றும் உபவயாகங்கள். 

வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் ைவககள்:- 
வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் நன்வமகள் மற்றும்தீவமகள் – வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் ைவககள் – 
வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் உபவயாகிக்கும் வபாது கைனிக்க வைண்டிய உத்திகள். 

வைாட்ைல்ஸ்வைசன் உைன் அளவுகள்:- 
வைாட்ைல் ஸ்வைசன் நிலஅளவிற்கு வதவையான சாதனங்கள் – வைாட்ைல் ஸ்வைசன் உைன் 
அளவு எடுக்கும் தசய்முவறகள். 

வைாட்ைல் ஸ்வைசனின்தன்வமகள் மற்றும் காைணிகள்:- 
வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் காைணிகள் – வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் தன்வமகள். 

இ.டி.எம்-ன்தகாள்வக, தசட்டிங்கிற்கு வதவையான வைவல மற்றும் அளவுகள்:- 
இ.டி.எம் ைவையவற - இ.டி.எம்-ன் தகாள்வககள் – இ.டி.எம்.-ன் காைணிகள். 

வைாட்ைல் ஸ்வைசனின்தசட்டிங் மற்றும் அளவுகள்:- 
தூைத்வத அளவிடுதல் – வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் வநாக்கங்கள் – வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் ைவககள். 

வைாட்ைல் ஸ்வைசன் ஃப்ரிசம் கருவிபிவழ தசயல்பாடு:- 
வைாட்ைல் ஸ்வைசனின் ஃபிரிசம்கள் – இ.டி.எம்-யில் உள்ள பிவழக்கான ைழிகள் – இ.டி.எம்.-ன் 
உபகைை தசயலாக்கம்  – இ.டி.எம்-யின் உபவயாகம். 

எலக்ட்ைானிக் காட்சிப்படுத்துதல் மற்றும் வைட்ைாப திவுதசய்தல்:- 
எலக்ட்ைானிக் வைட்ைா பதிவு – ஃபீல்டு கணினி – பதிவு மாடூல்கள் – உள் தமமரிகள். 

தசவ்ைக மற்றும் வபாலார்வகா- ஆர்டிவனட் சிஸ்ைம்:- 
தசவ்ைக மற்றும் வபாலார்வகா-ஆர்டிவனட் பைத்தின் விளக்கம். 

அலகு-10: குவளாபல் தபாசிசனிங் சிஸ்ைம்:- 
ஜி.பி.எஸ் அறிமுகம்:- 

ஜி.பி.எஸ் ஒருங்கிவைந்த அவமப்பு – புவியியல் அட்சவைவக மற்றும் தீர்க்கவைவக – ஜி.பி.எஸ் 
உபகைைங்கள். 

தசயற்வகக்வகாள் மற்றும் மைபு ைழி புவிசார் அவமப்பு:- 
தசயற்வகக்வகாள் அவமப்பு – புவிசார் அவமப்பு. 

ஜி.பி.எஸ் ஒருங்கிவைந்த அவமப்பு மற்றும் ஜி.பி.எஸ் சிஸ்ைத்தின் கூறு, அவமப்பு:- 
ஜி.பி.எஸ் ஒருங்கிவைந்த அவமப்பு – புவியியல் அட்சவைவக மற்றும் தீர்க்கவைவக – வைாட்ைல் 
ஸ்வைசன், ஜி.பி.எஸ் ரிசீைர் கூறுகள். 

ஜி.பி.எஸ் பிரிவு:- 
ஜி.பி.எஸ் பிரிவு 

ஜி.பி.எஸ் தசயலாக்கத்தின் தகாள்வககள்  மற்றும் ஜி.பி.எஸ் உைன் நிலஅளவை தசய்தல்:- 
ஜி.பி.எஸ் தசயலாக்க தகாள்வககள் - ஜி.பி.எஸ் வமம்பாட்டில் டிைான்ஸிட் பணி. 

ததாவல உைர்வு:- 
ததாவல உைர்வு – ஜி.பி.எஸ், ஜி.ஐ.எஸ். மற்றும் வைாட்ைல் ஸ்வைசன் உள்ள வைறுபாடு. 

ஜி.பி.எஸ் சிக்னல் குறியீடு – ஜி.பி.எஸ்.  சார்பு:- 
டிஜிைல் சிக்னல் அறிமுகம் – வைட்ைா வகயகப்படுத்துதல் அவமப்பு – சிக்னல் தசயல்முவற -  
குறியீடு மற்றும் சார்பு. 


