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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. 

 



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. 

 



 

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. 


