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பிற்சேரக்்கக-II 

தாள்-I (தகாள்குறி ைவக) 
நில அளவையாளர் (ததாழிற்பயிற்சி தைம்) 
வதசிய ததாழிற்பயிற்சி சான்றிதழ் (NTC) 

பாைக் குறியீடு: 387 
அலகு – 1–அடிப்பவை தபாறியியல் ைவைபைம் (Basic Engineering Drawing) 

நில அளவையாளரின் பணிகள் (Role of Surveyor) 
நில அளவையாளர் பணிகள் - நில அளவையின் முக்கியத்துைம். 
ைவைபைத்தாளின் வலஅவுட் மற்றும் தவலப்பு ததாகுதி (Layout of Drawing Sheets and Title Block) 
ைவைபை த்தாளில் “வலஅவுட் அளவுகள் - ைவைபைத்தாளின் தைவ்வைறு வலஅவுட் அளவுகள்- மார்ஜின் 
(Margin), சட்ைம் (frame) தவலப்பு ததாகுதி (title block). 
அளவுகளின்றி கருவிகளின்றி ைவைபைம் ைவைதல்(Free hand sketching) 
அளவுகளின்றி கருவிகளின்றி ைவைபைம் ைவைதலின் வதவைகள் - அளவுகளின்றி, கருவிகளின்றி 
ைவையப்படும் ைவைபைம் எந்த சூழ்நிவலயில் பயன்படுகிறது. 
ைவைபை உபகைைங்கள் – ைவைபை பலவக, T-ஸ்தகாயர் (T-Square )(Drawing equipment – Drawing Board, 
T-Square) 
ைவைபை பலவக மற்றும் T-ஸ்தகாயரின் நிர்மானம் (Construction)  மற்றும் பயன்பாடுகள்-ைவைபை 
பலவகயின் ஸ்வைண்ைர்டு IS 1444 – 1989-ன் அளவுகள், T-ஸ்தகாயரின் ஸ்ைாண்ைர்டு IS 1360-1989- அளவுகள் -  
டிைாப்டிங் கருவியின் நிர்மானம் (Construction)  மற்றும் பயன்கள், தைவ்வைறு விதமான ைவைபை 
பயன்களுக்கு வதவையான தபன்சில் தைம்- அழிப்பான் தகடு (erasing shield) உபவயாகம் -  ைவைபை 
வைவலயின்  தெட்ஸ்தகாயரின் (Setsquare) பயன்கள். 
தாள்கவள மடித்தல் (Folding of Drawing Sheet) 
ைவைபைதாள்களின் தைவ்வைறு அளவில் மடிக்கும் முவறகள். 
எழுத்து நவையின் ைடிைவமப்புகள் (Lettering Styles) 
அங்கீகரிக்கப்பட்ை பலவித எழுத்து நவையின் ைடிைவமப்புகள், IS விதிமுவறகளின்படி குறிப்பிைப்பட்ை 
எழுத்து மற்றும் எண்கள். எழுத்தின் உயைம், அகலம் மற்றும் எழுத்துக்களின் இவைதைளி ஆகியைற்றின் 
ஸ்ைாண்ைர்டு பண்புகள். 
அளவுவகாள்கள் (Scales) 
அளவுவகாளின் முக்கியத்துைம் - பிைதிநிதி பின்னம் (Representative Fraction – RF) - அளவுவகாளின் 
ைவககள் பிவளன் ஸ்வகல் (Plain Scale) – ையகனல் ஸ்வகல் (Diagonal Scale) கம்வபரிடிவ் ஸ்வகல் மற்றும் 
தைர்னியர் ஸ்வகல் (Vernier Scale). 
அளவீடுகள் (Dimensioning) 
அளவீடுகளின் ைவககள் – அளவீடுகளின் கூறுகள் – அளவீடுகளின் முவறகள் – அளவுகவள அவமத்து 
குறிக்கும் முவறகள்  
வகாடு மற்றும் வகாைங்களின் ைவககள் (Types of lines and angles) 
புள்ளிகள் மற்றும் வகாடுகள் – வகாடுகளின் ைவககள் – வகாைங்களின் தைவ்வைறு ைவககள் – 
வகாைங்களின் அளவுகளின் முவறகள்  
முக்வகாைங்கள் மற்றும் அதன் பண்புகள் (Triangles and their Properties) 
முக்வகாைங்கள் – தைவ்வைறு ைவகயான முக்வகாைங்கள் மற்றும் அதனுவைய பண்புகள். 
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நாற்கைம் மற்றும் – அதனுவைய தன்வமகள் (Quadrilaterals and their Properties) 
நாற்கைம் – நாற்கைத்தின் ைவககள்  – நாற்கைத்தின் பண்புகள் 
பலவகாைங்கள் மற்றும் அைற்றின் தன்வமகள் (Polygons and their properties) 
பலவகாைம் – பலவகாைத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்வகயின் அடிப்பவையில் அதன் தபயர்கள் – 
பலவகாைத்தின் பண்புகள். 
அலகு – 2 – தசயின் சர்வையிங் (Chain Surveying) 
தசயின் சர்வையிங் பற்றிய அறிமுகம் (Introduction about Surveying) 
நில அளவை பற்றி ைவையறு – நிலஅளவையின் வநாக்கங்கள் – சர்வையின் ததாழிற் நுட்ப தசாற்கள் – 
சர்வையின் ததாழிற்நுட்ப தசாற்கள் – சர்வையின் ைவககள் – நில அளவையின் தகாள்வககள் நில 
அளவையின் தகாள்வககள் நில அளவையாளரின் பணிகள் – தசயின் சர்வையின் துள்ளியத்வத குறிப்பிடுக –
ஸ்டீல் வபண்டு (Steel Band) 
தசயின் மூலமாக தூைத்வத அளத்தல் (Measurement of distance by a Chain and Chaining) 
தூைத்வத அளக்கும் முவறகள்- தசயின் மற்றும் தசயினிங் அளவுகவள படித்தல் – பிரித்தல் – தசயின் 
பிவழகவள கைக்கிடுதல். 
நில அளவை உபகைைங்கவள பற்றிய அறிமுகம் (Introduction about Chain Survey Instrument) 
தசயின் சர்வை உபகைைங்களின் அவமப்பு மற்றும் பயன்கள். 
வைன்ஜிங் (Ranging) 
வைன்ஜிங் – வைன்ஜிங் முக்கியத்துைம் – வைன்ஜிங்கின் ைவககள் – சர்வையர் காட்டும் சமிச்வசகள் அதற்வகற்ப 
உதவியாளரின் தசயல்பாடுகள் 
சாய்ைான தவைமீது தசயினிங் (Chaining on Sloping ground) 
சாய்ைான தவை மீது தசயினிங்கின் முவறகள் – கிவைமட்ை தூைத்வத கைக்கிடுதலின் முக்கியத்துைம் 
கிவள வகாடுகள் மற்றும் கிவள வகாடுகள் அளக்கும் முவற (Offset and Offsetting) 
கிவள வகாடுகள் மற்றும் கிவள வகாடுகள் அளத்தலின் தபாருள் , கிவள வகாடுகளின் ைவககள், ைைம்பு 
மற்றும் ைவையறுத்தல் – பல்வைறு நில அவமப்புகளுக்கு ஏற்ப கிவளவகாடுகள் எடுக்கும் முவறகள் 
தசயின் சர்வையிங் – தவைகள் (Obstacles in Chain Surveying) 
தவைகள் – தவைகளின் மூன்று ைவககள் – தவைகளின் தூைத்வத கைக்கிடுதல். 
தசங்வகாைம் அவமத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டின் அறிமுகம் (Introduction used for setting out right angles) 
தசங்வகாைம் அவமத்தலின் பயன்படும் உபகைைங்களின் ைவககள் – க்ைாஸ் ஸ்ைாஃப் (Cross staff) மற்றும் 
ஆப்டிகல் ஸ்தகாயரின் (optical square) ைவககள் மற்றும் அவமப்பு – ஆப்டிகல் ஸ்தகாயரின் பண்புகள் 
மற்றும் பயன்கள். 
டிைாயுங்குவளஷன் சர்வை (Introduction about Triangulation Survey) 
டிைாயுங்குவளஷன் மற்றும் டிைாைர்ஸிங் சர்வை – திறந்த மற்றும் மூடிய டிைாைர்ஸ் சர்வை - டிைாயுங்குவளஷன் 
சர்வையின் மூன்று ைவககள் – பீல்டு தைார்க். 
பைப்பளவை கைக்கிடுதல் (Calculate of area) 
ஒழுங்கற்ற நிலத்தின் பைப்புகவள கைக்கிடுதல் – பைப்வப கைக்கிடுைதற்கு பயன்படுத்தும் ைடிவியல் 
சூத்திைம் – பிளானிமீட்ைர் அவமப்பு மற்றும் பயன்கள். 
அலகு – 3 – காம்பஸ் சர்வையிங் (Compass Surveying) 
காம்பஸ் சர்வையில் உபகைைங்களின்பாகங்கள் மற்றும் அவையாளங்காைல் (Identification and Parts of 
Instruments in Compass survey) 
ட்ைாைர்சிங் – காம்பஸ்-ன் ைவககள் – பிரிஸ்வமட்டிக் (Prismatic Compass) காம்பஸ்-ன் அவமப்பு. 
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முக்வகாை ைடிை நிலம் ABC –யின் வகாைம் மற்றும் உள்வகாைத்வத கைக்கிடுதல் (Determining the 
bearing of a given triangular plot ABC and Calculation of included angles 
வகாைத்திலிருந்து பியரிங்வக கைக்கிடுதல் – பியரிங்கிலிருந்து வகாைத்வத கைக்கிடுதல். 
ஐங்வகாைைடிை நிலம் ABCDEயின் வகாைம் மற்றும் உள்வகாைம், காந்தசரிவு ஆகியைற்றின் பைம் 
ைவைதல் (Determining the bearing of a given pentagonal plot of ABCDE and Calculating included angles 
magnetic declination and Plotting of Compass survey 
முடிவுற்ற டிைாைர்ஸ்-ன் பியரிங்கில் இருந்து வகாைத்வத கைக்கிடுதல் -  முடிவுற்ற டிைாைர்ஸில் 
வகாைத்திலிருந்து பியரிங்வக கைக்கிடுதல் – ஐங்வகாைத்தின் பியரிங்வக கைக்கிடு – காந்த ஊசியின் 
சரிவு – காந்த சரிவு மற்றும் வைற்றுவமகள் – ட்ரூ (True) பியரிங்வக கைக்கிடுதல் – வலாக்கல் ஈர்ப்பு மற்றும் 
தவிர்த்தல் – தைறுகள் அதனுவைய ைைம்புகள் – பிரிஸ்வமட்டிக் காம்பஸ்வெ வசாதித்தல். 
அலகு - 4 –பிவளன் வைபிள் சர்வையிங் (Plane Table) 
பிவளன் வைபிள் அவமத்தல் மற்றும் பிவளன் வைபிளின் ைவககள் (Setting up of Plane Table and method of 
Plane tabling 
பிவளன் வைபிள் – பிவளன் வைபிளில் பயன்படுத்தப்படும் கருவி மற்றும் உபகைைங்களின் அவமப்பு மற்றும் 
தபயர்கள் – ஒரு நிவல புள்ளியின் வமல் பிவளன் வைபுவள தபாருத்துதல் – பிவளன் வைபுவள தைைலிங் – 
தசன்ைரிங் மற்றும் ஒரியன்வைஷன் தசய்தல். 
பிவளன் வைபிளின் முவறகள் (Method of Plane Table Survey) 
பிவளன் வைபிள் சர்வையின் முவறகள் – வைடிவயஷன் – இன்ைர்தெக்சன் முவற. 
பிவளன் வைபிளின் டிைாதைர்ஸிங் முவற (Traversing method of plane table survey) 
பிவளன்வைபுளில் டிைாைர்ஸிங் முவற 
இைண்டு மற்றும் மூன்று புள்ளி கைக்கீட்டு முவறயில் புதிய கட்டிைத்தின் இருப்பிைத்வத கண்ைறிந்து 
ைவைபைம் ைவைதல் (locate and plot new Building by two point and three point problem) 
ரிதெக்சன் – இைண்டு மற்றும் மூன்று புள்ளி கைக்கீடு – தலக்வமன்ஸ் (Lehman’s rule) விதி பிவளன் வைபிள் 
சர்வையில் ஏற்படும் தைறுகள் – நன்வமகள் மற்றும் தீவமகள். 
½ கி.மீ தூைத்திற்கு சாவலயின் ைவைபைத்தின் இருபுறம் உள்ள விைைங்கள் (Prepare a road map for ½ km 
showing details on both sides) 
சாவலயின் ைவைபைத்தின் இருபுறங்களில் உள்ள விைைங்கள் 
டிவைசிங் தசய்யப்பட்ை பிவளன் வைபிள் வமப்வப இங்கிங், ஃபினிஷிங் மற்றும் கலரிங் தசய்தல் (Inking, 
finishing, colouring and tracing of plane table map) 
நில அளவை குறியீட்டில் ைண்ைம் தீட்டுதல் – டிவைசிங்கின் முக்கியத்துைம் – நுட்பங்கள் – ைரிவச முவற – 
டிவைசிங்கன் நகல் எடுக்கும் முவறகள் 
பிவளன் வைபிளில் சிறிய கருவிகள் உைன் அல்லது கருவிகள் இல்லாமல் உள்ள பயன்பாடு (minor 
instruments used with or without plane tabling) 
வைன்ஜன்ட் கிலிவனாமீட்ைர் (Tangent clinometers) ஏப்னி தலைலின் (Abney Level) அவமப்பு மற்றும் 
பயன்பாடு தைலிதெல் கிளிவனாமீட்ைர் (Delisel’s Clinometers). 
அலகு – 5 –தலைலிங் மற்றும் கான்டூரிங் (Levelling & Contouring) 
டில்டிங் தலைல் மற்றும் ஆட்வைா தலைலிங் தலைல் – ைம்பி தலைலின் அவமப்பு – தலைலிங் ஸ்ைாப்பின் 
(Staff) ைவககள் 
கான்டூரிங் (Contouring) 
கான்டூரிங் – கான்டூரில் உபவயாகிக்கும் தசாற்கூறு –கான்டூரின் பண்புகள் 
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வைாவபாகிைாஃப்பிக் மற்றும் கான்டூர் (Topography and Contour) 
வைாவபாகிைாப் – கான்டூர் 
தைகான்டூரில் டிவைஸிங் தசய்தல் (Tracing of grade contour) 
சாவல மற்றும் இையில் பாவதகள் சீைவமப்பின் வபாது கான்டூரின் சரிவை கண்டுபிடித்தல் நீர் வதக்கம் மற்றும் 
குழி வதாண்டுதலில் கன அளவு கைக்கிடுதல் 
கன அளவு கைக்கிடுதல் (Computation of Volume) 
குழி வதாண்டுதலில் கைக்கீட்டின் தைவ்வைறு முவறகள் – சைாசரி ஆழம் முவற – டிைபிசாய்ைல் (trapezoidal) 
மற்றும் பிரிவமாசாய்ைல் (Primosoidal) சூத்திைம். 
அலகு – 6 –திவயாைவலட் (Theodolite) 
திவயாைவலட்டின் முன்னுவை (Introduction to Theodolite) 
திவயாைவலட்டின் பயன்கள் – ைவககள் – திவயாவலட்டின் அவமப்புகள்  
திவயாைவலட்வை தற்காலிகமாக சரிதசய்யும் முவற (Temporary adjustment of Theodolite) 
கருவிவய வைத்து வமயமாக்குதல் – திவயாைவலட்வை கிவைமட்ைத்தில் சரி தசய்தல் – ததளிவின்வமவய 
நீக்குதல். 
கிவைமட்ை வகாைத்வத அளத்தல் – திரும்ப தசய்யும் முவற (Measuring horizontal angle – repetition 
method) 
திரும்ப தசய்யும் முவற – திரும்ப தசய்யும் முவறயின் நன்வமகள் – திரும்ப தசய்யும் முவறயில் பிவழகவள 
சரிதசய்ய இயலாது. 
உயர்மட்ை வகாைத்வத அளத்தல் (Measuring veritical angle) 
உயர்மட்ை வகாைத்வத அளப்பது (elevation) மற்றும் சரிவு வகாைத்திற்கும் (depression) உள்ள 
வைறுபாடுகள் 
விலகு வகாைம் மற்றும் வநர்வகாைம் (Deflection angle and direct angle) 
விலகு வகாைம் - ைலது விலகு வகாைம் மற்றும் இைது விலகு வகாைத்தில் உள்ள வைற்றுவம – 
வநர்வகாைம் – விலகு வகாைத்திற்கும் மற்றும் வநர்வகாைத்திற்கும் உள்ள வைற்றுவம  
வகாட்வை நீட்டிக்க தசய்தல் (Prolong a line) 
வகாட்வை நீட்டிக்க தசய்தலின் முவறகள் – வகாட்வை நீட்டிக்க தசய்தலின் முவறவய ஒப்பிடுதல் – 
வகாட்வை நீட்டிக்க தசய்தல் முவறயில் மிகவும் தபாருத்தமான முவற 
இைண்டு வநர்வகாடுகள் குறுக்வக தைட்டிக் தகாள்ளுதல் (Intersection of two strainght line) 
முவற - I இைண்டு வநர்வகாடுகள் குறுக்வக தைட்டிக் தகாள்ளுதல் 
முவற - II இைண்டு வநர்வகாடுகள் குறுக்வக தைட்டிக் தகாள்ளுதல் 
கிவைமட்ை வகாைத்வத அவமத்தல் (laying of a horizontal angle) 
சாதாைை முவறயில் கிவைமட்ை வகாைத்வத அவமத்தல் – திரும்ப தசய்யும் முவறயில் கிவைமட்ை 
வகாைத்வத அவமத்தல் – இவையான தூைத்தின் வகாை அளவு. 
டிைாைர்ஸ் (Traverse) 
டிைாைர்ஸ் சர்வையிங்-கின் பயன்கள் – ைவககள் – முடிவில்லா மற்றும் முடிவுற்ற டிைாைர்ஸ்ஸின் 
வைற்றுவமகள் 
டிைாைர்ஸ் வசாதவனயிைல் (Traverse Checking) 
முடிவில்லா டிைாைர்ஸ் வசாதவனயிடுதல் - முடிவுற்ற டிைாைர்ஸ்ஸின் வசாதவனயிடுதல் 
டிைாைர்ஸ் ைவகப்படுத்துதல் (Classification of Traverse) 
டிைாைர்ஸ் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளின் அடிப்பவையில் ைவகபடுத்துதல் – டிைாைர்ஸ்சின் முவறகள் – 
டிைாைர்ஸ்சின் நீளத்வத திவயாைவலட்டில் அளப்பது. 
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திவயாைவலட்டில் டிைாைர்ஸிங் முவற (Theodolite Traversing method) 
திவயாைவலட் டிைாைர்ஸ்சிங் முவற – லூஸ் நீடில் முவற (loose needle method) – பாஸ்ட் நீடில் முவற (Fast 
needle method) – லூஸ் நீடில் மற்றும் பாஸ்ட் நீடில் முவறகவள ஒப்பிடுதல். 
திவயாைவலட்டில் டிைாைர்ஸ் முவற-II (Theodolite Traversing method – II) 
உட்வகாை முவற, வநர் வகாை முவற – விலகல் வகாை முவற -  அசிமுத் முவற 
திவயாைவலட்டின் பகுதிகள் (Theodolite Phases) 
திவயாைவலட் டிைாைர்ஸ்சின் பகுதிகள்  
பிவழவய முடிவுற தசய்தல் (Closing error) 
பிவழவய முடிவுற தசய்தல்- வமக்னிடியூட் (magnitude) மற்றும் முடிவுற்ற திவச. 
அட்சவைவக மற்றும் தீர்க்கவைவக (latitude and departures) 
அட்சவைவக – தீர்க்கவைவக – டிைான்ஸிஸ்ட் முவறவய பயன்படுத்தி டிைாைர்வச சரிதசய்தல் – தபௌடிக் 
முவறவய (கணித முவற) (Bawditch’s mathematical method) பயன்படுத்தி டிைாைர்ஸ்வச சரிதசய்தல். 
டிைாைர்ஸ்வச சரிதசய்தல் (Balancing the traverse) 
பிவழகவள சரிதசய்தல் – பிவழகவள சரிதசய்தலில் கணிதமுவற மற்றும் ைவைகவல முவறகள் 
தவிர்க்கப்பட்ை அளவீடுகள் (Omitted measurement) 
தவிர்க்கப்பட்ை அளவீடுகள் – ைவககள்  
ட்ரிக்வனாதமட்ரிக் தலைலிங் (மவறமுக தலைலிங்) Trigonometric Levelling (Indirect levelling) 
மவறமுக தலைலிங் பயன்கள், ட்ரிக்வனாதமட்ரிக் தலைலிங் தைவ்வைறு முவறகள் – சூத்திைத்வத 
பயன்படுத்தி குவறக்கப்பட்ை தலைவல கைக்கிடுதல். 
ைவளவுகள் அறிமுகம் (Introduction to Curves) 
சாவல மற்றும் இையில் பாவதகளில் ைவளவுகளின் முக்கியத்துைம் – ைவககள் – ைவளவுகளில் 
பயன்படுத்தப்படும் ததாழில்நுட்ப தசாற்கள். 
நீட்ைவமப்பு முவறயில் கிவைமட்ை ைவளவு அவமத்தல் 
Setting Horizontal Curve by linear Method  
ைவளவின் கூறுகள், லாங்கார்டுகளில் இருந்து கிவள வகாடுகள் அவமத்தல் – லாங்கார்டு கிவள வகாடுகள் 
முவறயில் ைவளவு அவமத்தல். 
வகாைமுவறயில் ைவளவுகள் அவமத்தல் 
(Setting out Curves by Angular Method) 
கார்டு (Chord)-இல் விலக்வகாைம் – ஒரு திவயாைவலட் மற்றும் வைப் பயன்படுத்தி சாதாைை ைவளவு 
அவமத்தல். 
அலகு – 7 – தைக்வகாதமட்ரி (Tachometry) 
தைக்வகாதமட்ரி முவற (method of tacho-metry) 
தைக்வகாதமட்ரி முவறயின் முவறகள் – நிவலயான வேர் (hair) முவற – நகர்த்தக்கூடிய  வேர் (hair) முவற  
ததாடு வகாடு முவறயில் தைக்வகாதமட்ரி (Tangential method of Tachometry) 
ததாடு வகாடு முவறயில் தைக்வகாதமட்ரி – சப்ஸ்வைன்ஸ் (Substance) முவற 
டிவையாங்குவலஷன் (Triangulation) 
டிவையாங்குவலஷனில் பயன்படும் நுட்பதசாற்கள் 
அலகு – 8 – நவீன நில அளவை கருவிகள் (Modern Surveying Instruments) 
டிஜிைல் திவயாைவலட் (Digital theodolite) 
டிஜிைல் திவயாவலட்டின் அம்சங்கள் – திவயாைவலட்டிற்கும் டிஜிைல் திவயாவலட்டிற்கும் உள்ள 
வைறுபாடுகள் 
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வைாட்ைல் ஸ்டீைஷன் (Total Station) 
வைாட்ைல்ஸ்டீைஷனின் அம்சங்கள் – பவழய கருவிகளில் இருந்து வைாட்ைல் ஸ்வைஷனின் பரிமான 
ைளர்ச்சி – வைாட்ைல் ஸ்வைஷனின் நன்வமகள் 
ததாவல உைர்வு (Remote Sensing) 
ததாவல உைர்வு மற்றும் வபாட்வைா கிவைா தமட்ரி (Photogrammetry) 
ஜிபிஎஸ் (GPS) 
உலகளாவிய நிவலபாடு அம்சங்கள் (GPS) ஜிபிஎஸ் (GPS)-ன் பயன்பாடு மற்றும் துள்ளிய அளவீடு முவறகள் -  
ஜிபிஎஸ் கருவியின் நன்வமகள். 
அலகு-9- CADD 
CAD-ல் பயன்படும் ததாழிற்நுட்ப தசாற்கள், CAD –ன் பயன்கள். 
ைவைடூல் பார் (Draw Tool bar) 
CAD-ல் ைவைய பயன்படும் கட்ைவளகள் - CAD-ல் ைடிவியல் ைடிைங்கள் ைவையும் முவற. 
வலயர்ஸ் (Layers) 
CAD-ல் அளவீடுகளின் முவறகள், ஆப்தஜக்ட் ஸ்வனப் (Object snap)-ன் பயன்கள் 
திருத்தப்பட்ை டூல் பார் (Modifying Tool bar) 
CAD உள்ள திருத்தப்பட்ைடூலின் ைவககள், அதன் பயன்கள். 
CAD ைவைபைத்வத அச்சிடுதல் (Printing CAD drawing) 
CAD ைவைபைத்வத பிளாட்ைரில் (Plotter) அச்சிடும் ைழிமுவறகள். 
அலகு – 10- கட்டிைம் மற்றும் ைடிகால் (Building and Drainage) 
கட்டிை ைவைபைம் (Building Drawing) 
நல்ல கட்டிை ைவைபைத்தின் வதவைகள் – வமல்பக்க வதாற்றம் – முன்பக்க வதாற்றம் மற்றும் குறுக்கு தைட்டு 
வதாற்றம்  ைவையும் முவறகள் – கட்டிை ைவைபைத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஸ்வகல் – கட்டிை ைவைபைத்வத 
அளவீடுகள் மற்றும் அச்சிடுதல். 
ைடிகால் (Drainage) 
ைடிகால் மற்றும் வமல்பைப்பு ைடிகால் – வமல்பைப்பு ைடிகாலில் நான்கு ைடிைங்கள். 
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