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

அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

கண�ய அளைவ உதவ�யாள� 

ே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� 10 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

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

ப�தி 1 

1. உப க�டைம�ப�� (Substructure) உ�ளட�க�களாவன; 

a) அ�திவார�, �வ�, ெச�க� ேவைல 

b) தைர, �வ�, உ��ைர (Ceiling), �ைர, �ைர� த�� (Slab) 

c) ேதா��த� ம��� நிர��த�, ���� (Screed), க��வ�, ஈரலி�� த��� 

பைட, தைரய�� கீ� நிர��த� 

d) �வ�, �ைர, ெச�க� ேவைல, சா�� ��த�, அ��தள �வ�, க��ட 

அ��தள� �வ� (Plinth wall) 
 

2. க��மான� தி�டெமா�றி� ��கியமான ப��தார�களாவ�; 

a) ெபாறியாள�, கண�ய அளைவயாள�, ெதாழிலாள� 

b) வா��ைகயாள�/ ெதாழி�த�ந�, ஆேலாசக�, ஒ�ப�த�கார� 

c) ெபாறியாள�, திற�மி�க பண�யாள�, திறன�ற பண�யாள� 

d) வா��ைகயாள�, வ�நிேயாக�த�, ஒ�ப�த�கார�, �ைண ஒ�ப�த�கார� 

 

3. உய� ந��ம�ட�திைன�ைடய நில�தி�� ஏ�ற அ�திவார� யா�; 

a) ப�� அ�திவார� (Strip foundation)  

b) �த�திர அ��தள� (Independent footing) 

c) க�களாலான அ�திவார� (Rubble foundation) 

d) பா� அ�திவார� (Raft foundation) 
 

4. ஒ�ப�த�  (tendering) கால�தி� ேபா�, வ�ைலேக�பவ� (bidder) ஒ�வ� 

இட�திைன� பா�ைவய���ேபா� எ�வாறான வ�டய�கைள� ச�பா��த� 

ேவ���? 

a) ெபா��கள�� கிைட�க�ெப�� த�ைம, அ�க�, ஒ�ப�த�தி� (tender) 

�றி�ப�ட�படாத ஏைனய ப�ர�சிைனக� 

b) ஏைனய ஒ�ப�த�கார�க�, �ைண ஒ�ப�த�கார�க�, வ�நிேயாக�த�க�, 

ெபா��கள�� கிைட�க�ெப�� த�ைம 

c) வ�நிேயாக�த�கள�� ெபய�க�  

d) அ�க� ப�றிய தகவ�க� 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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5. ந��க� ெபா� க� (bob cat) இய�திர�திைன உபேயாகி�� ம�ண�ைன 

ேதா��கிற��களாய��, அ� ெதாட�பான அ��பைட அல� வ�ைலய�ைன� 

(Basic unit rate/m3) தயா��பத�� க��தி� ெகா�ள ேவ��ய வ�டய�க� 

யாைவ? 

a) ெதாழிலாள�, உபகரண�க� ம��� இய�திர�க� 

b) ைக��� ம��� இய�திர அக��, இய�திர ேநர� ம��� ெதாழிலாள� 

ேநர� 

c) இய�திர�, இய��ந�, ��த� ெச�த� ம��� ெபா��கைள மா��த� 

ெதாட�பான ெதாழிலாள� ேநர�, க�வ�கள�� வ�ைல சதவ �த�, ெதாழிலாள� 

ெசலவ�ன� 

d) இய�திர ேநர� ம��� ேம�நிைல� ெசல� (overhead) ம��� இலாப� 

ஆகியவ�றி� சதவ �த�க�, க�வ�கள�� வ�ைல 
 

6. ேம� ம�ைண அக��த� எ�வா� அளவ�ட�ப�கி�ற�; 

a) ஒ� ெபா�ளாக 

b) ம��ற� ஆக 

c) ச�ர ம��ற� ஆக 

d) கன ச�ர ம��ற� ஆக 
 

7. �மி ேவைல ஆதார�தி� (Earth work support) ேநா�க� யா�? 

a) ஓ� பா�கா�� நடவ��ைகயாக 

b) ச�யாக ேதா�ட�ப�ட �ழிய�ைன� ெப�வத�� 

c) ேதா�ட�ப�ட �ழிய��� ம� இ��� வ��வைத� த��பத�� 

d) அ�திவார�தி�� ந�� ெச�வைத� த��பத�கஞ 
 

8. "As built Drawing" எ�பத� ேநா�க� யா�? 

a) க��ட� பய�பா�டாள� �ைறயான வழிகா�டைல� ெப�வத�� 

b) ஆேலாசக�ட� சம��ப��பத�� 

c) ேசைவ அதிகா�க� ம��� ஆேலாசக� ஆகிேயா�ட� சம��ப��பத�� 

d) ஒ� பதிேவடாக ேப�வத�� 
 

9. �� அ�திவார�தி�கான அளவ �டான� எ��க�பட ேவ��ய� 

a) ேதா�ட�ப�ட �ழி ம�ட� வைரய�� 

b) ந�� ம�ட� வைரய�� 

c) பாைற ம�ட� அ�ல� க�னமான ம� வைரய�� 

d) மண� ம� ம�ட� அ�ல� ந�� ம�ட� வைரய�� 

 

10. அளவ ��� வ�தி� ம��� வழிகா�ட�க� ஆகியவ�றி�� இண�க, 

அ�திவார�கள�� வைக�ப��த�ப�வ�  

a) ம� அ���க� 

b) ஆழ� 

c) க�டைம�� வைக 

d) ேமேல உ�ள அைன��� 
 

11. அ��தள�தி� (plinth) சராச� உயரமாவ�; 

a) 50mm -100mm  

b) 300mm– 500mm 

c) 1000mm- 2000mm 

d) 300mm-450 mm 
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12. ேவைல�தள�தி� உ�ள ெபா��களாக அளவ�ட�பட ��யாதைவக�; 

a) சார� ெதாட�பான ெபா��க�, க�வ�க� 

b) �ள�ய� அைற ெபா���த�க� 

c) மண�, கத�க� ம��� ஜ�ன�க��கான மர�க� 

d) �ைர� ெபா��க� 

 

13. ஓ� ப��க�� ைகப��� ச�ட�தி� ெச���தான ��க� எ�வா� 

அைழ�க�ப�கி�ற�; 

a) �ெர�� (Treads)  

b) ைரச�� (Risers)  

c) பல�ட�க� (Balusters)  

d) நி�ெவ�� (Newels)  
 

14. ந�� உ��காத படலமான� (water proofing) த��ப�; 

a) க��ட�தி� கைரயான�� தா��தலிைன 

b) க��ட�தி�� ஈரலி�� �ைழவதைன  

c) க��ட�தி�� ந�� �ைழவதைன 

d) வ����ய ெகா�கி�� அ��பைடவதைன 

 

15. ேவைல�தள�திைன ம�ட�ப���வத�கான ேவைலகளாவன; 

a) ��த� ெச�த�, ேவ�ட� கைளத� ம��� அக��த� 

b) கா� ெவ��த�, ம�ணக��த� ம��� �வ��த� 

c) ெவ�� நிர��த� ம��� ெவ��யக��த� ம��� நிர��த� 

d) ேவைல�தள�திைன ��த� ெச�த� ம��� ம�ட�ப��த� 

 

16. ேவைல�தள ஆ�வ�� ேநா�கமாவ�; 

a) மதி�ப�� ெச��� ேநா�க�தி�காக ம� ப�றிய தகவ�கைள ேசக��த� 

b) ேவைல�தள�தி� வரலா� ம��� ச�க� ப��னண� ஆகியன ப�றிய 

தகவ�கைள ேசக��த� 

c) இய�ைம ஆ�� அறி�ைகய�ட��கான ப��பா�வ�ைன ேம�ெகா�வத�� 

�����ழ�, ச�க தர�க� ப�றிய தகவ�கைள ேசக��த� 

d) உ��� க��மான� ெபா��கள�� கிைட�க�ெப�� த�ைம ம��� தர� 

ஆகியவ�றிைன� க�டறித�. 

 

17. ெகா�கி�� ெதாட�பான சிற�த ெச��ைற� ��� யா�? 

a) கலைவ வ�கித�க� �திய ெகா�கி���� ேவைல�திறன�ைன உ�தி 

ெச�ய ேவ��� 

b) சார�க� எ�த ேநர�தி�� அக�ற�பட���யதாக இ��த� ேவ��� 

c) ��கைலைவ ெகா�கி�� ஆன� ஒ� ��கிய கால�தி��� சிற�த 

ெப�ேப�கைள அள��கி�ற� 

d) ெகா�கி���� ேபா� கலைவ வ�கித�கைள மா��த� ேவ��� 
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18. இய�ைம ஆ�� (Feasibility Study) ம��� �� ஒ�ப�த அவ�ைதய�� கண�ய 

அளைவயாள�� கடைமகளாவன;  

a) ஒ�ப�த� (tender) ப�திர�திைன� ெப�த�, ஒ�ப�த�திைன வ�ைல நி�ணய� 

ெச�த� ம��� ஒ�ப�த� ப�திர�திைன ச�யான ேநர�தி� சம��ப��த� 

b) க�டண வ��ண�ப�திைன� தயா��த�, வ�ைல மா�ற� ம��� நாளா�த 

ேவைலக�, ஒ�ப�த ப�திர�திைன தயா� ெச�த� 

c) ஆர�ப�க�ட ெசலவ�ன மதி�ப�� ம��� ெசலவ�ன� தி�ட�க�, 

ெபாறிய�யலாள� மதி�ப��, ஒ�ப�த ப�திர�க� ஆகியவ�றிைன� 

தயா��த� 

d) மதி�� ெதாழி���பவ�ய� ெசய��ைற, பண ஓ�ட அ�டவைண, 

மதி�ப��க�, ஒ�ப�த ப�திர�க� ஆகியவ�றிைன தயா��த� 

 

19. க��மான�தி� ேபா� ����ெகா��பத� (shoring) ேநா�க� யா�? 

a) கா�க� உைட�� வ��வைத த��பத��� ம��� ெதாழிலாள�கள�� 

பா�கா�ப�� ெபா���� 

b) கட� அ��ைப� த��� �����ழைல� பா�கா�பத�� 

c) ஆழமான கா�கைள� ேதா��வத�� 

d) ெதாழிலாள�க� நி�� ேவைல ெச�வத�கான ஒ� தள�ைத 

உ�வா��வத�� 

 

20. அள�� ப�திர�கைள� (Bills of Quantities) தயா��பத�கான வழி�ைறகளாவன; 

a) அல� �ைற, வ��க �ைற, கன �ைற 

b) வ��தக க�டைள, க��மான க�டைள, ஆர�ப� க�டைள, அ�டவைணக� 

c) கால நி�ணய�, அளவ �� ேம�ெகா�ள�, வ��கி�த� 

d) திற�த ஒ�ப�த�, ேத��ெத��க�ப�ட ஒ�ப�த�, ெபய�ட�ப�ட ஒ�ப�த� 

 

21. ப��வ�வனவ�றிலி��� மதி�ப�� ெதாட�பான ச�யான ��றிைன� 

ேத��ெத��க��; 

a) ஓ� நியாயமான வ�ைலய�� தரமான ேசைவைய� ெப���ெகா�ள மதி�ப�� 

ெச�த� பய�ப��த�ப�கிற� 

b) மதி�ப�� ெச�த� வ�ைல ேகார�க��கான ஓ�   ெபா��தமான 

�ைறைமயா�� 

c) மதி�ப�டான� க��மான ெசலவ�ன�திைன எதி����� ஓ� ெதாழி���ப 

ெசய��ைறயா�� 

d) மதி�ப�� ெச�த� ஆன� நி�வாக�தினா� ேம�ெகா�ள�ப�� வண�க� 

ெசய�பா� ஆ�� 

 

22. அள�� ப�திர�க� (Bills of Quantities) எ�ப� 

a) அள�க� ம��� வ�பர�க� எ�பவ�றிைன உ�ளட��� ஆவணமா�� 

b) ேபா�� மி�க வ�ைலக� ம��� ஒ�ப�த ெப�மதிக� ஆகியவ�றிைன� 

ெப�வத��� பய�ப��த�ப�� ஆவணமா�� 

c) அ�கீக��க�ப�ட அளவ ��� �ைறய�� தயா��க�ப�ட ஆவணமா�� 

d) ெபா��கள�� அளைவ� கண�கி�வத��� பய�ப��த�ப�� 

ஆவணமா�� 
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23. அள�� ப�திர�கைள� தயா���� ெசய��ைறய�� ஒ��கான�; 

a) தடைவக�, ப�மாண�க�, வ��க�ப��த�, ப�� ப�திர�க� (Bill sheets) 

b) வ��தக க�டைள, க��மான க�டைள ம��� ஆர�ப� க�டைள 

c) Taking off, ���க ப�திர�க� (abstracting), ப��லி� (Billing) ெச�த�,   ��கிய 

வ�ள�க�க�ட� அள�� ப�திர�கைள சம��ப��த� 

d) ந�ள�, அகல�, உயர� 

 

24. இல�ைகய��� ெவள�நா�கள��� ெபா�வாக� பய�ப��த�ப�� நியம 

அளவ ��� �ைறகளாவன; 

a) SMM7, POMI, SLS573, CESMM4, NRM 

b) FIDIC, CESMM – SL, AUSTRALIAN SMM,NRM 

c) SBD2,FIDIC,POMI,SMM7,SLS 573 

d) FIDIC, CESMM – SL, SBD 2,NRM 
 

25. இல�ைகய�� க��ட ேவைலகைள அளவ��வத�கான மிக�� ெபா�வான 

நியம அளவ ��� �ைறயான�; 

a) POMI 
b) SMM7 
c) SLS573 
d) CESMM 

 

26. க��ட�கைள நி�மாண��த� ெதாட�பான BOQ இ� ��கிய ப���களாவன; 

a) ஆர�ப�க�ட ேவைலக�, அளவ�ட�ப�ட ேவைலக�, த�காலிக 

����ெதாைகக� 

b) உப க�டைம��க�, ேம�க��மான�க�, �ைர, ���த�க� 

c) ேதா��த�, ெகா�கி��, த��ேவைல & இைண��, ���த�க� 

d) ஒ�ப�த� தர�க�, வ�ைலம�� தர�க� ம��� வ�ைல ஏ�ற இற�க�க� 

 

27. BOQ இ� காண�படாத� ப��வ�வனவ��� எ�; 

a) ஆர�ப�க�ட ஏ�பா�க� 

b) �த�ைமயான ெசல�� ����ெதாைகக� 

c) அளவ�ட�ப�ட ேவைல 

d) வ�ைல ஏ�ற இற�க�க� 

 

28. ப�� ப�திரமான� (Bill sheet) ப��வ�வனவ��� எவ�றிைன� ெகா���ள�; 

a) ேம�நிைல� ெசல� (Overhead) ம��� இலாப�, வ�ப���, ஊழிய� நல� 

ம��� ெசல� 

b) ேவைலய�� அள�, அல�க�, கட� வ�� ம��� ெசல� 

c) �ைண ெகா��பன�, வ�ப���, வ�கித�க� ம��� வ�க� 

d) ெபா��, வ�ப���, அள�, அல�, வ�கித�, ெதாைக 

 

29. ந�� வைரய�ப�ட BOQ இ� உ�ளட��வன; 

a) அளவ�ட�பட ேவ��ய ேவைலய�� ெமா�த மதி�ப��, தவறாம� 

உ�ள�ட��, மதி�ப��, ெதாைகைய கண�கிட�� 

b) வ�ைலம�தார�க��கான வ� �ைற�� ம��� ேம�நிைல அதிக��� 

c) வைரத� ம��� வ�வர��றி��க�, த�காலிக� ெதாைகக�, ��வா�க 

ெபா��க�, த�ெசய�கள��ப� ெமா�த அளவ�ட�ப�ட ேவைல 

d) அைன�� ெபா��க�� தவறாம� வ�ைல நி�ணய� ெச�ய�படலா�, 
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30. ெபாறியாள� மதி�ப��ைட� தயா��பத�கான ஓ� ஆர�ப� ப��ைறயாக 

எ�ேபா��  

a) சா�தியமான வ�ைலம�தார�கைள அைடயாள� காண� ேவ��� 

b) ெபா��கள�� வ�ைல� ப��யைல� தயா��த� ேவ��� 

c) இலாப வர�ைப� த��மான��த� ேவ��� 

d) ெதாழிலாள� ���கைள ஒ��கைம�த� ேவ��� 

 

31. இலாபமான� த�வ�ரமாக �ைறவைடவத�கான காரணமாவ�  

a) தைலைம அ�வலக�திலி��� ேவைல�தள�தி�கான ேபா��வர�� 

ெசலவ�ன� ப�ைழயாக� கண�கிட�ப�த� 

b) ெசலவ�ன� ப�றிய எதி�� �றலிைன மா�திர� ேப�த� ம��� ப�ற 

த�காலிக ேவைலகைள �ற�கண��த�  

c) திற�ைடய ம��� திறனய�ற ெதாழிலாள�க��கான ேதைவக� ம��� 

ெபா�� வ�ரய�கைள ஆகியவ�றிைன ப�ைழயாக மதி�ப�� ெச�த� 

d) தி�ட�தி� ேதைவ�� இண�க ேபா�மான அளவ�� அள�� ப�திர�திைன 

(BOQ) ப�திகளாக� ப���த� 

 

32. ஆர�ப ெசல� மதி�ப��கைள� தயா��க ��வ� 

a) அல� ம��� கி�� �ைறகைள� பய�ப���வத� �ல�  

b) ஒ��க�ப�ட நிதிய�� அ��பைடய�� 

c) ம�ைறய ஒ�ப�த�கார�கள�ட� ேக�பத� �ல� 

d) ேயாசைனகள�� ஒ��ெமா�த தி�ட�தி�� அைமவாக 

 

33. வ�பர�க�ட� ��ய வ�வைம�� ம��� தி�ட� எ�பன; 

a) ேவைல ���� வைர ேதைவ�ப�வதி�ைல 

b) ஒ�� ெமா�த தி�ட�திைன உபேயாகி�� வ�பரமான மதி�ப�� ஒ�றிைன 

தயா��க ���மாைகய�னா� அவசியம�ல 

c) ேவைல� கண�கிைன நிைற�ெச�வத��� ம��� வ�ைலம�வ�ைன 

��ைவ�பத��� இ�தி அள�� ப�திர�திைன� தயா��பத��� 

பய�ப��த�ப�கி�றன.   

d) க�டைம�� ��கள��� இண�க ெபா��கைள� ேத��ெத��பத�� 

ெபாறியலாள��� அவசியமானதா�� 
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34. அள�� ப�திர�கள�� உ�ளட�க�கள�� ச�யான ஒ��� யா�? 

a) ஆர�ப�க�ட ேவைலக� (Preliminaries), ���ைரக� (Preambles), �த�ைம 

ெசல� (Prime cost) ம��� த�காலிக� ெதாைகக� (Provisional sums), 

அளவ�ட�ப�ட ேவைல (measured work), த�காலிக அள�க� (Provisional 

Quantities), த�ெசய� ெதாைகக� (Contingency sums), ெபா�� ���க� (General 

summary)  

b) ஆர�ப�க�ட ேவைலக� (Preliminaries), த�காலிக அள�க� (Provisional 

Quantities), ���ைரக�  (Preambles), அளவ�ட�ப�ட ேவைல (Measured work), 

�த�ைம ெசல� (Prime cost)  ம��� த�காலிக� ெதாைகக� (Provisional 

sums), த�ெசய� ெதாைகக� (Contingency sums), ெபா�� ���க� (General 

summary)  

c) ���ைரக�  (Preambles), ஆர�ப�க�ட ேவைலக� (Preliminaries), 

அளவ�ட�ப�ட ேவைல (Measured work), த�காலிக அள�க� (Provisional 

Quantities), �த�ைம ெசல� (Prime cost) ம��� த�காலிக� ெதாைகக� 

(Provisional sums), த�ெசய� ெதாைகக� (Contingency sums), ெபா�� ���க� 

(General summary)  

d) ஆர�ப�க�ட ேவைலக� (Preliminaries), ���ைரக�  (Preambles), 

அளவ�ட�ப�ட ேவைல (Measured work), தி�டமிட�ப�ட ேவைலக� 

(Schedules of works), த�காலிக அள�க� (Provisional Quantities), �த�ைம 

ெசல� (Prime cost) ம��� த�காலிக� ெதாைகக� (Provisional sums), 

த�ெசய� ெதாைகக� (Contingency sums), ெபா�� ���க� (General summary)  
 

35. க�ப� வைள��� அ�டவைணயான� கண�ய அளைவயாள�க��� 

பய��ளதாக இ��ப� ப��வ�வனவ��� எத� ெபா��டா��. 

a) ேதைவயான க�ப�க� ம��� க�ப�கள�� வ�ரய� ஆகியவ�றிைன� 

கண�கி�வத�காக 

b) ெகா�கி���� வலிைமைய த��மான��பத�காக 

c) ேவைல�தள�தி� க�ப�க��கான கள�சிய� ெகா�ளளவ�ைன� 

த��மான��பத�காக 

d) ெவ��� ேபா� அக�ற�ப�� க�ப�� கழி�கைள மதி�ப��வத�காக 
 

36. அள�� ப�திர�கைள� (BOQ) தயா��பத��� அவசியம�றைவக�? 

a) ெபா�� ப��ய�க� ம��� ேபா��வர��, த�காலிக� ெதாைகக� 

b) வைரபட�க� ம��� உபகரண ப��ய� 

c) வ�வர��றி�� ம��� சிற��� ேதைவக� 

d) வர�� பதி�க� ம��� தினச� ெதாழிலாள� அ�டவைண 

 

37. இல�ைகய�� (Building Schedule of rates (BSR)) இைன ெவள�ய��வ�; 

a) க��மான ெதாழி��ைற அப�வ���தி அதிகாரசைப (CIDA) 

b) நிதி அைம�� 

c) வ �டைம��, க��மான� ம��� கலா�சார வ�வகார�க� அைம�� 

d) க��ட�க� திைண�கள� 
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38. மதி�ப���ைன� தயா���� ேபா� ந��� த��� (waterproofing) ேவைல 

ெதாட�பாக ெபா�ெளா�� காண�ப�� ப�ச�தி�, வ�ைல நி�ணய� ெச��� 

�கமாக உம�� மிக�� பய��ள ஆவண� யா�? 

a)  வ�வர��றி�� 

b) ஒ�ப�த�தி� நிப�தைன 

c) ெபா�ள�� வைக 

d) தி�ட அைமவ�ட� 

 

39. ஓ� வ��வான மதி�ப��ைட� தயா���� ேபா�, க��தி� ெகா�ள 

ேவ��யைவ 

a) ெபா�ள�� இ��� ம��� ேபா��வர��, வ�க� ம��� ப�ற க�டண�க� 

b) ��ன� இேத ேபா�ற நிைலைமகள�� கீ� இேத ேபா�ற ெபா��கள�� 

வ�ைலகைள ச�பா��த� 

c) இேத ேபா�ற தி�ட�கள�� கட�தகால� பதி�க� 

d) ேமேல தர�ப�ட அைன��� 

 

40. அள�� ப�திர�திைன� (BOQ) தயா���� ேபா�, ெபா��க� ம��� 

தயா���க� ஆகியைவ ெதாட�பாக ப��ப�ற�ப�� தர�க� ம��� 

நியம�க� எ�த நி�வக�தினா� ப���ைர ெச�ய�ப�டைவயா��? 

a) க��மான ெதாழி��ைற அப�வ���தி அதிகாரசைப (CIDA) 

b) இல�ைக தர நி�ணய நி�வன� 

c) க��ட�க� திைண�கள� ம��� வ �தி அப�வ���தி அதிகாரசைப 

d) இல�ைக காண� ம�சீரைம�� ம��� அப�வ���தி ����தாபன� 

 

41. ெமா�த அல� வ�ைல (Gross Unit Rate) எ�றா� எ�ன? 

a) �த�ைம� ெசல� + ேநர�� ெசல� 

b) நிகர வ �த� + ேம�நிைல� ெசல� ம��� இலாப� 

c) ெபா�� ெசல� + ெதாழி�சாைல� ெசல� + ெதாழிலாள� ெசல� 

d) ேவைல�தள�தி� ேம�நிைல� ெசல� + ெபா� ேம�நிைல� ெசல�  

 

42. ப��வ�வனவ��� எத� ெபா��� ெகா�கி�� ேவைலயான� ச�ர ம��ற�� 

அளவ�ட�ப�கி�ற�; 

a) கிைட� ��க� (Beams)  

b) ��க�  

c) ����� (Screeds)  

d) அ��தள கிைட� ��க� (Plinth beams)  
 

43. ந��க� ���க� ப�திர� (take-off) ஒ�றிைன தயா� ெச��� ேபா� 

வைரபட�தி� ெதள�வ�ற ப�திக� காண�ப�டா�, கண�ய அளைவயாள� 

ஆேலாசக��� ………….. இைன அ��பத� ேவ���; 

a) ஒ� ேகா��ைக 

b) ஒ� ேக�வ� அறிவ��� 

c) ஒ� வ�சாரைண ப�திர� 

d) ��ெமாழிய�ப�ட வ�ள�க� 
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44. சா�� ��த� ெசலவ�னமான� ப��வ�� எதி� த�கி��ள�. 

a) சா��� கலைவ வ�கித� 

b) ெபா��கள�� வ�வர��றி�� 

c) ேவைல ெச��� இட�தி� உயர� 

d) ேம��றிய அைன��� 

 

45. ேதா��� ஆழ� ப�றிய ச�யான ��� ப��வ�வனவ��� எ�? 

a) ஆழம�ற� - ேதா��� ஆழ� - 0 – 1.0m 

b) ஆழம�ற� - ேதா��� ஆழ� - 0 – 2.5m 

c) ஆழமான� - ேதா��� ஆழ� - 4m இ�� ��ய� 

d) ந��தரமான� - ேதா��� ஆழ� - 1.5m – 4.5m 
 

46. ெசல� தி�டமிட� (Cost Planning) ஆன� யாரா� ேம�ெகா�ள�படேவ��ய 

ெசய�பாடா��; 

a) ஆேலாசக�� கண�ய அளைவயாள� ம��� வா��ைகயாள�� கண�ய 

அளைவயாள� 

b) ஒ�ப�த�கார�� கண�ய அளைவயாள� ம��� அைம�சக�தி� கண�ய 

அளைவயாள�  

c) ஆேலாசக�� கண�ய அளைவயாள� ம��� ஒ�ப�த�கார�� கண�ய 

அளைவயாள�  

d) ஒ�ப�த�கார�� கண�ய அளைவயாள� ம��� �ைண ஒ�ப�த�கார�� 

கண�ய அளைவயாள�  

 

47. க��மான�தி�கான நிதிைய ஒ��கீ� ெச�வத�கான மிக��  

ந�பகரமான மதி�ப�டான�; 

a) ஆர�ப�க�ட மதி�ப�� 

b) நில�பர�ப�� அ��பைடய�லான மதி�ப�� 

c) கி�� ேர� (Cube rate) மதி�ப�� 

d) வ��வான மதி�ப�� 

 
48. க��மான நடவ��ைககைள ேம�ெகா�வத��� ம��� ஒ�ப�த� 

க�டண�கைள� ெச���வத��� ேதைவயான ஆவணமான� 

a) இைன� கண�கீ� ெச�த� 

b) ைப� �ைரவ�� பதி�க� 

c) ெதாழிலாள� ஊதிய அறி�ைக 

d) தினச� ேவைல அறி�ைக 

 
49. 4500mm x 3000mm உ�ளக ப�மாண�திைன�ைடய அைறெயா�றி�� ைட� 

பதி�பத�� ேதைவயான 300mm x 300mm ைட�கள�� எ�ண��ைகைய� 

கண�கிட�� 

a) 100 ஆ�� 

b) 200 ஆ�� 

c) 150 ஆ�� 

d) 75 ஆ�� 
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50. ேவைல�தள�திைன� ��த� ெச��� ேபா�, நில�திைன ம�ட� ெச�த� 

ம��� தள�வான ம�ண�ைன� பர��த� ஆகியவ�றி� ெபா��� 

பய�ப��த�ப�வ�        

a) எ�கேவ�ட� (Excavator)  

b) கிேரட� (Grader)  

c) �கிரா�ப� (Scraper)  

d) �ரா�ட� (Tractor)       (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 

கண�ய அளைவ உதவ�யாள� 

ே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� 05 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

 கண��பா�க�, BSR ம��� SLS 573 ஆகியவ�றிைன� 

பய�ப���வத�� அ�மதியள��க�ப���ள�. 

 Take off sheets, Bill Sheet, abstract sheet ம��� query sheets ஆகியன 

பய�பா���காக வ�நிேயாகி�க�ப��. 

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

ப�தி 2 

1. தர�ப���ள வைரபட�க� ம��� வ�வர��றி��கள�� அ��பைடய�� உப 

க�டைம�� ேவைலக��கான அளவ ���ைன ேம�ெகா�ள��. அளவ ���ைன 

ேம�ெகா��� ேபா� (Taking off) SLS 573 (1999 - 1வ� தி��த�) இைன� 

ப��ப�ற ேவ��� எ�ப�ட�. SLS 573 (1999 - 1வ� தி��த�) எ�த�படாத 

நகைல� பய�ப���வத�� ந��க� அ�மதி�க�ப�கி�ற��க� எ�ப�ட� 

ேம�� நியம அளவ ���� ப�திர� ம��� வ�சாரைண� ப�திர� (quarry sheets) 

ஆகியவ�றிைன ந��கேள தயா��க ேவ���. 

ஏதாவெதா� தகவ� �றி�ப�ட�ப����கவ��ைல என�� அ�ல� 

வ�வர��றி��க� ேபா�மானதாக இ�ைல என�� அ�ல� க��மாண�தி� 

ச�யான த�ைம ெதள�வாக இ�ைல என��, ந��க� வ�ேவகமான �ைறய�� 

எ�ெகா�கைள ெம�ெகா�ள ேவ���. அைன�� எ�ேகா�கைள�� 

வ�சாரைண� ப�திர�தி� (Query Sheet) �றி�ப��க. 

�றி��: வைரபட��ட� இைண�க�ப���ள வ�வர��றி��கைள� பா��க�� 

ந��க� ெச�ய ேவ��ய�: 

a) ஈரலி�� த���� பைட வைரய�� அளவ ���� ப��ய� (take off list)  

ஒ�றிைன� தயா��க�� 

b) ைமய� ேகா��� ந�ள�ைத� கண�கிட�� 

c) அளவ ���� ப�திர�திைன (take-off) தயா��க�� ம��� வ���ட� 

அ�டவைணய�ைன� தயா��க�� (Schedule of Reinforcement) 

d) ைட - ப�� (tie-beam) இ� ேம� ம�ட� வைரய�� ���க�திைன (abstract) 

ேம�ெகா�ள�� 

 (20 ��ள�க�) 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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2. 12 mm த���ட� ��யதாக, 1:3 சீேம�� - மண� சா��� கலைவய�னா� 

வ ���� தள�தி�� அ��தமாக சா���கலைவய�ைன� ��வத�� ஒ� ச�ர 

ம��ற��கான (m2) “All in Unit rate” இைன� கண�கிட��.   

       தர�க� 

 10m2 இ�� சீேம�� 1.15 ைபக� 

 10m2 இ�� 0.15 m3 மண� 

 100 ft2 இ�� 08 ேமச� மண�  

 

         வ�ைலக� (�பா�) 

 சீெம�� ஒ� ��ைட �.1,850/= 

 மண� ஒ� கனச�ரம��ற��� �.20,000/= 

 ேமச� ஒ� நாைள�� �.3,500/= 

 உதவ�யாள� ஒ� நாைள�� �.2,000/= 
 

ந��க� கண��ப��கள�� நிமி�த� எ�ேகா�கைள எ��க���� எ�ப�ட� 

அவ�றிைன உ�கள� வ�ைடய��  ெதள�வா�� �றி�ப�ட��  

(10 ��ள�க�) 
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3. அள�� ப�திர�க� (Bills of Quantities) வ�ைலம�� ேகார� ேநா�க�தி�காக 

���தி ெச�ய�ப�� ஆவணமா��. 

a) அள��ப�திர�க��� ஏ� எ����லமான வ�வ��த�க� 

ேதைவ�ப�கி�றன எ�பைத ���கமாக வ�ள�க��.            (03 ��ள�க�) 

  

 

 

 

 

 

 

 

b) வா��ைகயாள� ம��� ஒ�ப�த�கார� ஆகிய இ�வ���� அள�� 

ப�திர�� (Bills of Quantities) �ல� கிைட�க�ெப�� ஐ�� ந�ைமகைள 

தன��தன�யாக� ப��யலிட��                 (05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

c) "நா� ேவைலக�" (Day works) எ�பதைன வைரய��க�� ம��� அள�� 

ப�திர�கள�� (bills of Quantities) நா� ேவைல�காக பண� எ�வா� 

ஒ��க�ப�கி�ற� எ�பதைன வ�ப��க��. 

 (02 ��ள�க�) 
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4. BOQ/ அ�ல� இைட�கால க�டண வ��ண�ப�கள�� ேச��க�ப�� 

ப��வ�� வ�தி�ைறக�/ வ�டய�கள�� ேநா�க�கைள ���கமாக 

வ�ள�க��. 

 

a) த�காலிக ����ெதாைக (Provisional Sum) 

 

 

 

 

 

b) ேவைல�தள�தி� உ�ள ெபா��க� 

 

 

 

 

 

 

c) வ�ைல� தள�ப�க� 

 

 

 

 

 

 

d) திரவமயமா�க�ப�ட ேசத�க� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.5 x 4 = 10 ��ள�க�) 
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5. கீேழ தர�ப���ள தகவ�கைள� பய�ப��தி இைட�கால க�டண 

வ��ண�ப�தி� ���க�திைன� தயா��க��. 

உ�க���� ெபா��தமான மாதி�� ப�வ�திைன பய�ப��த���� 

ப�� இல. 05 இ�கான மதி�ப�� (ஜனவ� 2022 இ�திய��) 

 

 ெச�ய�ப�ட ேவைலய��  ஒ��ெமா�த மதி��  =�. 55,225,200.00 

 மா�பா�க�       =�. 3,550,012.00 

 வ�ைல� தள�ப�க�      =�. 55,0250.00 

 ேவைல�தள�தி� உ�ள ெபா��க� (80%)  =�. 880,567.00 

 ெச��த�ப�ட ��ைதய க�டண�    =�. 43,576,697.00  

 தி�ட�தி� ெபய�: ெகா��� 06 இ� உ�ள அ���மா� க��ட� ெதா�தி, 

சரண �ெவெலா�ேர��, ெகா��� 06. 

 வா��ைகயாள�: சரண �ெவெலா�ேர�� ப�ைரேவ� லிமிெட�. 

 ஒ�ப�த�கார�: அகிலா க���ர��� (ப�ைரேவ�) லிமிெட�. 

 ஒ�ப�த மதி��       =�. 105,000,250.00 

 தி�ட� கால�:       =15 மாத�க� 

 த�கைவ�� எ�ைல: ஒ�ப�த� ெதாைகய��   =5%  

 த�கைவ�� ெதாட�பான மாதா�த� கழி�த�: ெச�ய�ப�ட ேவைலய�� 

மதி�ப��        =10%  

 திர��த� ��பண�: ஒ�ப�த� ெதாைகய��  =25%  

 திர��த� ��பண�தி� மாதா�த� கழி�த�க�: ெச�ய�ப�ட ேவைலய�� 

ெப�மதிய�� 20%  

 VAT         =15% 

                   (10 ��ள�க�) 
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