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            ��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண��� 

     அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

     க��மான கள ேம�பா�ைவயாள�  

                            ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க� 

 அைன�� வ�னா�க���� வ�ைடயள���க. 

 1 ெதாட�க� 50 வைரயான வ�னா�க� ெதாட�பாக தர�ப���ள (a), (b), (c), (d) ஆகிய 

வ�ைடக�� ச�யான அ�ல� மிக�� ெபா��தமான வ�ைடய�ைன ேத�� ெச�க. 

 வழ�க�ப���ள வ�ைட�தாள�� உ�களா� ேத�� ெச�ய�ப�� ஒ�ெவா� 

வ�னா�க���மான வ�ைடக����ய இல�க�தி� (x) எ�ற அைடயாள�திைன 

இ�க.   

 இ� வ�னா�தா� 08 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 01 

1. க��ட� ஒ�றி� உப க�டைம�� (Substructure) எ�பத� �ல� �றி�ப�ட�ப�வ� 

a) D .P.C ம�ட�திலி��� �வ�� த�� வைரய��  

b) D .P.C ம�ட�திலி��� �தலாவ� மா�� தள� வைரய�� 

c) D .P.C ம�ட�தி�� கீழான ப�தி 

d) D .P.C ம�ட�திலி��� ஜ�ன� ப� ம�ட� வைரய�� 

 

2. இ�� கா�ட�ப���ள அ�திவார வைகயான� ப��வ�வனவ��� எ�?  

a) ப�� அ�திவார� (Strip)  

b) க��மர அ�திவார� (Raft) 

c) இைண�த அ�திவார� (Combined footing) 

d) தன� அ�திவார� (Isolated footing) 
 

3. அ�திவார� ெதாட�பாக மிக�� ச�யான வ�ள�க� 

ப��வ�வனவ��� எ�?  

a) க�டைம�ப�� பார�திைன கீ��ப�க�தி�� கட��கி�ற�.   

b) பார�திைன ேம�பர�ப��� சமனாக வழ��கி�ற�  

c) உப க�டைம��கைள நி�மாண��பத�� ம�டமா�க�ப�ட இ��கமான 

ேம�பர�ெபா�றிைன வழ��கி�ற�. 

d) பா�ய ப�ரேதச� ஒ�றி�� பார�திைன வழ��கி�ற�. 

 

4. தா�� �வ� ஒ�றி�� மிக�� ெபா��தமான க�கள�� இய�பான�   

a) இேலசான� 

b) க�னமான�  

c) பாரமான� 

d) இ��கமான� 

 
 
 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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5. உ�தியான ம��� இ��கமான ம�ணான� �றி�ப�ட�த�க ஆழ�தி� 

காண�ப�மாய�� மிக�� ெபா��தமான �� அ�திவாரமான�  

a) ��� தா�க� �� (End Bearing)  

b) உரா��� �� (Friction) 

c) இட�ெபய�� �� (Displacement)  

d) மா�றியைம�த� �� (Replacement) 

6. ெகா�கி�� இ� த��ப�ைன ப��சி�பத�கான அ�சி� அளவான�?   

a) 150mm X 150mm X 150mm 
b) 100mm X 100 mm X 100mm 
c) 300 mm X 300mm X 300mm 
d) 150mm X 100mm X 150mm 

 

7. ெச�க��வ� ஒ�றிைன க��� ேபா� தவ���க�பட ேவ��ய�?   

a) நிைல���தான ��� 

b) கிைடயான ���  

c) Queen closer  
d) Brick bats 

 

8. �ய ��ணா�� ப�றிய ச�யான ��� ப��வ�வனவ��� எ�?  

a) அ� ��கிய கால�தி� ச�திைய� ெப���ெகா��� 

b) அ� ��கிய கால�தி� க�னமா�� 

c) அத� ச�தியான� வ��ெப�வத�� ந��ட காலெமா�� ேதைவ�ப�� 

d) ெச�க� உ�ப�தி ெதாட�பாக அ� �ல�ெபா�ளாக பய�ப��த�ப�கி�ற�. 
 

9. வைரபட�தி� கா�ட�ப���ள �வ� எ�த 

வைகய�ைன� சா��ததா��?   

a) ந��சி� ப�ைண�� (Stretcher Bond) 

b) ப�ள�மி� ப�ைண�� (Flemish Bond)  

c) ஆ�கில ப�ைண�� 

d) ந�ளவா��� ப�ைண�� (Header Bond) 
 

10. அ�ேபா�� ெகா�கி�� த��கைள� பதி�த� ெதாட�பாக மிக�� உக�த வ �தி 

உ�ைளய�� ெபயரான�  

a) ெதாட�ைண (Tandem) 8- 10 Toner  

b) ெச�மறியா�� பாத உ�ைள 

c) அதி�� உ�ைள 

d) கா�றைட��� ச�கர (Pneumatic Tyre) உ�ைள 
 

11. ெச�க� �வ� ஒ�றிைன நி�மாண���� ேபா� பய�ப��த�ப�� ெதாழி���ப 

�ைறெயா�றாவ�?  

a) ப�� பா�த� – ப�� பா�த� (Toothing – Stepping)  

b) ப�� பா�த� – ெவ��த� (Toothing – cutting)  

c) ந���� ப�ைண�� – ந�ளவா��� ப�ைண�� (Stretcher bond - Header bond)  

d) ப�� பா�த� – ெவ��த� (Stepping – cutting) 
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12. ஆர�ப�க�ட ேவைல ெதாட�பாக மிக�� ச�யான வ�ைடயாவ�?    

a) ேம�பர�� ம� பைடய�ைன ெவ�� அக��த� 

b) தைரய�� நி�மாண�திைன ேம�ெகா�வத�கான அ�மதிய�ைன� 

ெப���ெகா�ள� 

c) நி�மாண� ெதாட�பாக அவசியமான ம��� அ��பைடயான வசதிகைள� 

ெப���ெகா�ள� ம��� இட�திைன� தயா� ெச�த�  

d) இட�திைன� ��றி பா�கா�� ேவலிய�ைன நி�மாண��த�  

 

13. க�ன நைடபாைதக� மிக�� ெபா��தமான�   

a) அதிேவக ெந��சாைல ம��� A வ��� வ �திகள��� 

b) கட�கைர வ �திகள��� 

c) உல� வலய�தி��ள �திய வ �திகள��� 

d) ஈர வலய�தி��ள ஒ��கமான வ �திகள��� 

 

14. வ �திய�� ேம�பர�� ம��� ப�க� கா�கைள ��த� ெச�த�, கைளகைள ப���கி 

அக�ற� ம��� ���த� ேபா�றைவ எ�த பராம��� 

ெசய�பா�����யைவயா��?  

a) தவைண �ைறய�லான பராம���  

b) வ�டா�த பராம��� 

c) அவசர பராம��� 

d) ஒ��காக ேம�ெகா�ள�ப�� பராம���  

 

15. இர�� ப�ரதான �ளா��� வைககளாவன  

a) கர��ரடான ம��� மி��வான   

b) நிற�ைடய ம��� நிறம�ற 

c) ெவ�ப உ�தியான ம��� ெவ�ப ப�ளா��� 

d) மி�மி��பான ம��� மி�மி��ப�ற  

16. ப�ைண��� ெபா��கைள ெகா�ட வ��� ப��வ�வனவ��� எ�?  

a) கள�, ��ணா��, சீெம��, தா� 

b) சா��� ���, வ�ண� ���, க�ணா�, மர�  

c) ப��கா� கள�, உேலாக�, �ளா���, உப ��க�  

d) ெகா�கி��, ெச�க�, உ���, மர� 

 

17. ம�ண�� அ��க�திைன� தா�க� ��ய க��மானமாவ�  

a) ப���� �வ� 

b) கப�ய� �வ�  

c) �வார�க�ட� ��ய �வ�  

d) பட� (Panel) �வ�  

 

18. கழி�ந��� ெதா�� (Septic tank) எ�ப� 

a) மைழந��ைன� ேசமி�பத�கான ��ைமயாக �ட�ப�ட அைற   

b) கழி�ந��ைன� ேசக��பத�கான  ��ைமயாக �ட�ப�ட அைற   

c) கழி�ந�ேரா�ட�திைன� திைச தி���வத�கான திற�த அைற   

d) மைழந��ைன� ேசமி�பத�கான திற�த அைற   
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19. 10 மி�லிம��ட� வ��ட��ட� ��ய கர��ரடான உ��� க�ப�ெயா�றி� 

திண�� ஆன�  (kg / m) இ�;    

a) 0.616  
b) 0.222 
c) 0.888 
d) 1.579 

 

20. க��ட� பர�ப�� (plinth) சராச�யான உயரமாவ�    

a) 50mm -100 mm  
b) 300mm-500 mm   
c) 1000mm- 2000mm 
d) 300mm -450 mm 

 
21. DPC ஈரலி�� த���� பைட �ல� க��ட� ஒ�றி� 

a) கைறயா� ேபா��வர�� த��க�ப��   

b) ஈரலி�� உ���த� த��க�ப�� 

c) ந�� உ���த� த��க�ப�� 

d) ெகா�கி���� ���ப���த� த��க�ப�� 

22. அ��பைடயான �ைரெயா�றாக க�த�பட��யாத�. 

a) ச����ைர   

b) த�ைடயான �ைர   

c) ஓ��� �ைர 

d) ேகா�ைப� �ைர 

 

23. திைர�சீைல� பலைக ஒ�றிைன� ெபா���வத� ேநா�கமாவ� 

a) �ைர�தக�க� வ���வதைன தவ���பத��  

b) பா�ேபா�� இ�கான ஆதாரமாக 

c) �ற��வ�கள�� மைழ ந�� ெதறி�பதைன தவ���பத�� 

d) மைழ ந�� ப�லிகைள ெபா���வத�கான ஆதாரெமா�றாக 

 

24. தர�ப���ள வைரபட�கள�� ெவ��மர�திைன இன�கா�க.  

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 

 

 

25. தள�திைன 

ம�ட�ப���� ேபா� ேம�ெகா�ள�ப�� ேவைலகளாவன 

a) ��த�ப��த�, மர�கைள ேவ�ட� கைளத� ம��� அக��த�, �ழி 

ேதா��த� 

b) ம� அக�ற� ம��� �வ��த� 

c) ெவ��த� ம��� நிர��த�, ெவ��த� ம��� அக��த� ம��� நிர��த� 

d) திற�த �ழி ெவ��த�, ஆழமான கிண�, �ழி ேதா��த� 

 

 

.  .     .   .      .  

.                  .  B A 

C D 
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26. உ�க��� தளெமா�றி��ள �� ம��� த�� ஆகியவ�றி�� இைடய�லான 

வ���ட� ப�றி ம���� ப��சி�க ேவ��ேய�ப��,  ந��க� வைர�� 

ெபா��தமான வைர� யா�?     

a) தி�ட உ�வைர� 

b) அைமவ�ட வைர� 

c) ேகா�பா�� வைர� 

d) ேவைல வைர� 

 

27. கா�வா� ேதா��வத�கான ���� ெவ�� பர�பளவான� 

a) �ℎ + �ℎ� 

b) 
�

�
(�ℎ + �ℎ�) 

c) �ℎ +  
�

�
�ℎ� 

d) (� + ℎ)�� 

 

28. 4500mm x 3000 mm உ�ளக ப�மாண�திைன�ைடய அைறெயா�றி�� ைர� 

பதி�பத�காக அவசியமான 300mm x 300 mm அள�ைடய தைர ைட�கள�� 

எ�ண��ைக யா�? 

a) 100  
b) 200  
c) 150  
d) 75 

  
29. இய�திர �ர��� க�வ�ய�� (Mechanical scraper) மிக� ெபா��தமான 

பய�பாடாவ�? 

a) �ழிெயா�றிைன� ேதா��த�     

b) ெலா�ெயா�றி� �ைமேய��த� 

c) ஓ� பர�த ப�ரேதச�தி� ம�ட�கைள� �ைற�பத� 

d) தள�தி� ம�ண�ைன பர��வத� 
 

30. நில அளைவய�� எ��க�ப�� அளவ ��கள�� ப�ரதான வைககளாவன 

a) கிைடயான ம��� ேகாண� 

b) ேந� ேகா�� ம��� ேகாண� 

c) நிைல���தான ம��� ேகாண� 

d) கிைடயான ம��� ேந� ேகா�� 

 

31. ம�ட� ெச�வத�� அவசிய உபகரண�க� யாைவ?   

a) அளவ ��� உபகரண�, ேர�, க�ப� ம��� ம�ட��றி (bench mark)    

b) அளவ ��� உபகரண�, ��காலி, �ைட ம��� ம�ட��றி 

c) அளவ ��� உபகரண�, ��காலி, க�ப� ம��� �றிய��� க�வ� 

d) அளவ ��� உபகரண�, ேர�, �ைட ம��� க�ப� 
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32. வ�ண� ���கள��� ேச�மான� ெபா��கைள ேச��பத�கான காரணமாக அைமவ� 

a) வ�ண����கள�� சீரான த�ைமய�ைன� ேப�த�  

b) ப�ைரம� ம��� வ�ண� ��� ஆகியவ�றி�கிைடய�� சிற�த ப�ைண�ப�ைன 

ஏ�ப���� 

c) ��ைக அைடயாள�கைள� �ைற�த� 

d) வ�ண� �ச�ப�ட ேம�பர�ப�� ெவ���க� ம��� ஊசி� �ைளக� 

ேபா�றவ�றிைன� �ைற�த� 

33. வ�கா� ெதா�தி ஒ�றி� காண�ப�� இ�� தர�ப���ள அைம�ப�ைன 

இன�கா�க 

a) S ெபாறி 

b) P ெபாறி 

c) ேபா�த� ெபாறி  

d) �ழா�� ெபா��� 
 

34. ைக� க�வ�க� ெதாட�பான ச�யான ��� ப��வ�வனவ��� எ�: 

a) ெதாழி���ப வ��ந�� க�வ� ப��ய�� ைக� க�வ�க� 

ைவ�தி��க�பட� ேவ��� 

b) �ற�க� ம��� �ழா� �ற�க� ஆகியன ந�க� (nuts) ம��� ேபா��க� 

(bolts) ெதாட�பாக பய�ப��த ேவ��� 

c) உ��� ��தியலினா� உ��� ேம�பர��கள�� அ��க��டா� 

d) பயண� ேகப�ைள ெவ��வ�� மிக�� ��ைமயான க�திைய� 

பய�ப��தேவ��� 
 

35. ேவைல�தள�தி� வ�ப��க� ஏ�ப�வத�கான ெபா�வான காரணமான�; 

a) கவனய�ன� 

b) பய��சி இ�ைம 

c) ேவைல� �ைம 

d) ெபா��கள�� பய�பா� ப�றி அறி�திராைம 
 

36. மி� கசிவா� ஏ�ப�� த�ய�ைன அைண�பத��� பய�ப��த�ப�� 

த�யைண�பானான� 

a) ந�� 

b) உல� இரசாயன பதா��த� 

c) காபன �ெரா�ைச�� 

d) �ைர 
 

37. ேவைல�தள�தி� ஒ����� இட� (assembly point) எ�றா� எ�ன? 

a) ெதாழிலாள�க� த��மிட� 

b) ேப�ட�� ேபா� ம�க� ஒ����� இட� 

c) ேவைலதள�தி� மத வழிபா�க� ேம�ெகா��� இட� 

d) ஓ�ெவ���� இட� 
 

38. சி�ேறாைடக� (gullies) நி�மாண��க�ப�வ�; 

a) மல�கழி�கைள ேசக��பத�� 

b) இரசாயன கழி�கைள ேசக��பத�� 

c) மைழந�ைர ேசக��பத�� 

d) �டான ந�ைர வ�நிேயாகி�பத�� 
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39. ேவைல�தி�டெமா�றி� காலதாமத�திைன க�டறிவத�� பய�ப��த���ய 

ஆவணமான�? 

a) ச�பள அறி�ைக 

b) க��மான தி�ட� 

c) நிதிேயா�ட அறி�ைக 

d) ேவைல�தள�தி��ள ெபா�� அறி�ைக 

40. வார�த ��ேன�ற அறி�ைக ெதாட�பாக மிக�� ெபா��தமான வ�ள�கமாவ�, 

a) வார இ�தி ��ட�கள�� ெபா��� பய�ப��த�ப�கி�ற�.  

b) நாளா�த வ�வர அறி�ைககள�� ���கமா��. 

c) வார�த ��ட அறி�ைககள�� ���க�கைள� தயா��பத�� உத�கி�ற�. 

d) ெதாழிலாள� வ�ைகய�ைன ம��ேம கா��கி�ற�. 
 

41. இரசாயன ேப�டெரா�றாவ�; 

a) எ�ெபா�� கசி� 

b) வ��த� 

c) மி�சார� 

d) �க�த� 
 

42. த�தி வா��த நப� ஒ�வரா� ேவைல�தள�தி� காண�ப�� சார� ெபா��கைள� 

ப�ேசாதி�க ேவ��ய�; 

a) காலா���� ஒ��ைற 

b) மாத�தி�� ஒ��ைற 

c) கிழைம�� ஒ��ைற 

d) நாளா�த� 

43. ேசாதைன� சா�றித� ேதைவ�ப�� அதிக ஆப���ள இய�திரமாவ� 

a) �ைளய��� இய�திர� 

b) க�ப� வைள��� இய�திர� 

c) �� பார� ��கி 

d) ெவ��� இய�திர� 

44. ேவைல�தளெமா�றி� வழ�க�பட���ய �த�தவ�யான�?  

a) ��கைட�ப�ைன அக��த� 

b) காய�தி�� ம��� இ�த� 

c) பா�ய எ�காய�தி�� எ�ைண ��த� 

d) க�ண�� ஏ�ப�ட காய�தி�� ம���� �ள�ய�ைன இ�த�  

 

45. ேவைல�தள�கள�� வழ�க�ப�� சாதாரண நல� வசதிகளாவன 

a) பய��சி நிக��சி�தி�ட�க� ம��� உண� 

b) வசி�ப�ட�க� ம��� �காதார வசதிக� 

c) வ�ைளயா�� ம��� ஓ�� வசதிக� 

d) ெதாழி�ச�க ெசய�பா�க� 
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46. ஊழிய� ஒ�வ��� உ��தான ஓ�� கால� கிழைமெயா�றி�� எ�வளவா��? 

a) 1.5 நா�க� 

b) 2 நா�க� 

c) 1 நா�க� 

d) 2.5 நா�க� 
 

47. ேவைல�தளெமா�றி� வ�ப�ெதா�றிைன ஏ�ப��த���ய காரண�யாக 

அைமய���ய�?   

a) நி�வாக ஒ��கீன� 

b) ைககளா� ெசய�ப���த� 

c) அவசிய ஒள�யான� காண�படாைம 

d) ��த� ச�த� 
 

48. ச�பள� க���பா��� க�டைள�ச�ட�தி�� அைமவாக கிழைமெயா�றி���ய 

ேமலதிக ேநர� ெகா��பனவான� எ�வா� கண�கிட�ப�கி�ற�? 

a) 30 மண��தியால ேவைல ேநர�தி� ப��ன�  

b) 36 மண��தியால ேவைல ேநர�தி� ப��ன� 

c) 42 மண��தியால ேவைல ேநர�தி� ப��ன� 

d) 48 மண��தியால ேவைல ேநர�தி� ப��ன� 
 

49. ெதாட�பாடலி� ேபா� நி�வக இைட�றாக வ�ள��வ� 

a) நவ �ன ெதாழி���ப�கைள மிக�� அதிகமாக நா�த� 

b) ச�க ெசய�பா�க� 

c) ெதாழிலாள�கள�� ெசய�றிறன�ைன ேப�த� 

d) ெதாழிலாள�, ப�ர�சிைனகைள த���பத�� ��ன��ற�   
 

50. நாளா�த அறி�ைக ேபண�ப�வ� 

a) நி�வக�தி� நைட�ைற ம��� ெசய��ைற ஒ��� ஆகியவ�றி� 

ெபா���   

b) நிைற� ெச�ய�ப���ள ெசய�பா�க� ெதாட�பாக அறி�ைகய��வத�� 

c) ெபா��க� ம��� ஒ��க� ஆகியவ�றிைன க�காண��பத��   

d) ஒ�ெவா� நப�கள�ன�� ெசய�றிற�கைள� க�காண��பத��  

 

(01 x 50 = 50 ��ள�க�) 
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        ��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண��� 

     அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

     க��மான கள ேம�பா�ைவயாள�  

                        ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க� 

 இ� வ�னா�தாள�� �தலாவ� (01) வ�னா உ�பட நா�� (04) 

வ�னா�க��� வ�ைடயள��க��. (�தலாவ� (01) வ�னா��� 

வ�ைடயள��த� க�டாயமானதா�� எ�ப�ட� வ�ைடனள��க 

ேவ��ய ெமா�த வ�னா�கள�� எ�’ண��ைக நா�� (04) ஆ��)   

 வ�னா�தாள�� வழ�க�ப���ள இட�கள�� வ�ைடயள��க��. 

 இ� வ�னாதா� 09 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 2  

1.  

i). ஆழம�ற அ�திவார�கள�� இர�� (02) வைககைள� ெபய��க   

               (01 ��ள�) 

 

 

 

 

ii). Grade 20 ம��� Grade 25 ஆகிய ெகா�கி��கள�� கலைவ வ�கித�கைள 

எ��க.                   (01 ��ள�)

  

 

 

 

 

 

iii). ஓ� அ�திவார வைகய�ைன ேத�� ெச�ைகய�� க��தி�ெகா�ள�பட 

ேவ��ய ப�ரதான காரண�க� யாைவ?       (01 ��ள�) 

 

 

 

 

 

 

 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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iv). க�ப� அ�டவைண ஒ�றி� 20R 10 – 05 -150B என �றி�ப�ட�ப���ள�. 

இதனா� க�த�ப�வ� யா�?        (01 ��ள�) 

 

 

 

v). இல�ைக மர�����தாபன�தி� வைக�ப��தலி�� இண�க அதி ெசா�� 

வ��ப����ய ெவ��மர�கள�� இர�� (02) வைககைள� ெபய��க? 

                          (01 ��ள�) 

 

 

 

 

vi). ெகா�கி�� இைன கல��� ப�ரதான �ைறக� யாைவ?   

                                           (01 ��ள�) 

 

 

 

 

 

vii). ைககளா� ேம�ெகா�ள�ப�� அக�� ம��� இய�திர�க� �லமான 

அக�� ஆகிய இ� ெசய�பா�கள�� ந�ைம ஒ�ைற�� வைரயைற 

ஒ�ைற�� தன��தன�யாக எ��க.        

                  (01 ��ள�) 

 

 

 

 

 

viii). �வ� அல�கார�தி�� ெபா��தமான க��ட� ெபா��கள��கான இர�� (02) 

உதாரண�கைள தர��?                                              (01 ��ள�) 
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ix). ெகா�கி�� இ�தலி� சார�தி� ப�ரதான ெதாழி�பா�க� யாைவ?     

               (01 ��ள�) 

 

 

 

 

x). க��மான ெசய�பா��ட� ெதாட��ைடய ��கியமான ெசா�களான “நில 

அளைவ” ம��� “ம�ட�ப��த�” ஆகியவ�றிைன ேவ�ப��த��. (01 ��ள�)  

(01 ��ள�) 

 

 

 

xi). கல�த�ட� சீேம�� ெகா�கி�� ����வத�கான ��கிய காரண� எ�ன? 

(01 ��ள�) 

 

 

 

xii). ச�லைட ப��பா�� (sieve analysis) இ� ப�ரதான ேநா�கமாவ�?   

   

(01 ��ள�) 

 

 

 

 

xiii). ெநகி�வான நைடபாைதகைள கால�தி�� கால� பராம��த� ெதாட�பான 

��கிய  ெசய�பா�க� யாைவ? 

(01 ��ள�) 

 

 

 

xiv). வ �திய�� �கவ�வ� (Road Camber) ஏ� மிக�� ��கியமான�?    

              (01 ��ள�) 
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2.  

i). ெகா�கி�� ெதாட�பான திர�ப��த� (batching), கல�த� ம��� ேபா��வர�� 

எ�பவ�றிைன வ�ள�க�� 

(05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii). காைல 8 மண�யளவ�� சாதாரண ேபா�ல�� சீேம�திைன� பய�ப��தி 

சா���கலைவ தயா� ெச�ய�ப�� அ� ப�தியளவ�� பய�ப��த�ப�ட�. 

மதிய� 2 மண�யளவ�� ம�திய��� ம���� ந�� ேச��க�ப�� பய�பா���� 

தயாராக இ��த�. இைத ந�� அ�மதி�ப�ரா? உம� பதி��கான 

வ�ள�க�கைள� தர��          

(04 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

iii). ெச�க� சா��� கலைவ ம��� உ�ளக �வ��� சா�� ��த� 

ஆகியவ�றி� ெபா��� அ�மதி�க�ப�ட மண� �ண��ைககைள எ�வா� 

ந�� ேவ�ப���வ ��?     

(03 ��ள�க�) 
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3. க��மான�தி� ேபா� சாரமான� அ��க� பய�ப��த�ப�வ�ட� த�ேபா� அ� 

பல �ைறகள�� ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற�.  

i). சார� எ�றா� எ�ன? சார�தி�காக பய�ப��த�ப�� ெபா��கள��கான 

உதாரண�கைள� தர�� ம��� அைவ ஒ�ெவா�றி� ெபா���மான 

ந�ைமக� ம��� த�ைமக� ஆகியவ�றிைன வ�ப��க��.   

     

(06 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii). சார�திைன எ���� ேபா� க��தி�ெகா�ள�படேவ��ய காரண�க� யாைவ?

     

(03 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii). வ�ண� �ச�ப�ட உேலாக ேம�பர�ப�� அவதான��க�பட���ய �ைறபா�க� 

ெதாட�பாக ��� (03) உதாரண�கைள� தர��.    

(03 ��ள�க�)  
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4.  

i). ஓ� பழைமயான க��ட�திைன பராம���� ேபா� ந�� எதி�ேநா��� ப�ரதான 

க��மான ப�ர�சிைனக� யாைவ? அவ�றிைன எ�வா� நிவ��தி ெச�யலா�? 

         

(05 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii). ஓ� க�டைம�ப�� இ� ம�ட�கைள இைண�பத��� அவ�றி�கிைடய�� 

ெச�� வ�வத�காக�� ப��க��க� பய�ப��த�ப�கி�றன. அ�வா� 

வசதியாக ெச��வ�� ெபா��� ப��க�� ஒ�றி� காண�படேவ��ய 

ேதைவ�பா�கைள வ�ப��க��      

(07 ��ள�க�)  
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5.  

i). எ�தெவா� �ழா� ெபா���த� ெதா�திய��� எ�ேபா�க� (Elbows) ம��� 

வைள�க� (bends) ஆகியைவ பரவலாக� பய�ப��த�ப�கி�றன. 

இவ�றி�கிைடய�லான ேவ�பா�க� ம��� அவ�றி� ந�ைமக� ம��� 

த�ைமக� எ�பவ�றிைன வ�ப��க��       (05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii). உம� க�பன�ய�னா� த��மிட வசதியான� வழ�க�ப���ள நப� ஒ�வ��� 

ேகாவ�� 19 அறி�றிக� ஏ�ப�� ச�த��ப�தி� உ�களா� எ��க�படேவ��ய 

நடவ��ைகக� யாைவ?                     (04 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii). ெகா�கி�� ��கைள நி�மாண���� ேபா� பா�ப��லா ெப��ய�ைன� (Kicker 

box) பய�ப��த�ப�வத� ேநா�க� யா�?             (03 ��ள�க�)  
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6. ஓ� ���மா� ஆ�க� வ��தியான� நி�மாண��க�ப�� வ�வ�ட� க��ட�தி� 

தைரய�� இர�� ப�க ��வ�ட�கள��� �காதார வசதிக� வழ�க�ப�கி�றன. 

இர�� கழி�பைறக� (WCs), இர�� சி�ந��� ேகா�ைபக�  (urinals), இர�� க��� 

ேபசி�க� ம��� இர�� �ள�ய� ெதா��க� ஆகியன ஒ�ெவா� தள�தின�� 

இ� ப�க�கள��� காண�ப�கி�றன.  

i). ஒ� ப�க�திைன ெத�� ெச�� ெதா�திய��கான அல�க�, பாக�க�, 

ெபா���க� ம��� ஏைனய பாக�க� எ�பவ�றிைன ப��யலி�க. 

            

                              (04 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

ii). ��றா� மா�ய�லி��� தைரய�� அைம���ள ஆ��ைழய��� (Manhole) 

அைன�� கழி�கைள�� அ���வத�கான கழி�ந�ரக�ற� ெதா�திய�ைன 

வைர�� ப�திகைள� ெபய�ட��.       (06 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii). ந�� வழ�க� வைலயைம�ப���� பய�ப��த�ப�� இ� வா��கைள� 

ெபய�ட��.                               (02 ��ள�க�) 
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7. கீேழ தர�ப���ளவ�றி� ஏேத�� ��� வ�டய�க� ெதாட�பாக சி��றி��கைள 

எ�த��.   (04 x 3 = 12 ��ள�க�) 

i) உ��ைர (Roof ceiling)    

ii) ேசாதைன� �ழி (Trial pits)    

iii) மர� பத�ப��த� 

iv) நைடபாைத/ பாைத �ைறபா�க� 
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