
1 

 

கணி பங்கள் தற்நி தசி ககொள்கக 

அநிபகம் 

 கதருபவு தன்தொடுகளுக்கொண பனப்கதொருபொக தன்தடுத்ப்தடும் 

கணிப்கதொருட்கள் தன ில்லின் ஆண்டுகபொக ணி ொகொிகத்துடன் ீிொகப் 

திகந்துள்பகொரு பனப்கதொருபொகும். கினக்கத்ின்தடி கணிப்கதொருபொணது 

இற்ககொக உருொகின்ந தசணற்ந ற்றும் ிட்டட்டொண இசொண 

உள்படக்கத்துடன் கூடி தடிக இல்கதக் ககொண்ட ஒரு கதொருபொகும். இனங்ககினுள் 

இணங்கொப்தட்டுள்ப அிகபில் கொப்தடுகின்ந கணிப்கதொருட்கள் சர்தச 

கணிப்கதொருள் ககத்கொில் துகநினுள் சிநப்தில்தொணொகக் கருப்தடொ ததொிலும் 

ணது ம் ற்றும் இல்புகபின் கொொக ஒருசின கணிப்கதொருள் கககள் ிகவும் 

சிநப்தில்தொண ன்ககக் ககொண்டுள்பண.  

கதருபவு கதொருபொொ அனுகூனங்ககப ொட்டிற்கு கதற்றுத்ருற்கு இனங்ககில் 

கொப்தடுகின்ந இடம்சொர்ந் கணிப்கதொருட்களுக்கு இலுக உள்ப ததொிலும் 

அற்நில் குநிப்திடத்க்கபவு தகுி பனப்கதொருட்கபொக, தகுிபவு 

பனப்கதொருட்கபொக அல்னது அற்நின் உச்சட்ட தகணப் கதந படிொொறு 

குநிப்திடத்க்கபவு கதறுி தசர்க்கப்தடுலின்நி ற்றுி கசய்ப்தடுகின்நது. 

கொில்நுட்த ற்றும் ிபுத்து குகநதொட்டின் கொொக கணி பங்கள் 

கொடர்தினொண ிொிொண கண்டுதிடிப்புகள், ிகணத்ிநன்ிக்க அகழ்வு டடிக்கககள், 

தன்தொடுகள் ற்றும் கதறுி தசர்த்ல் கொடர்தில் குநிப்திடத்க்கபவு கடகள் 

ற்தடுள்ப ததொிலும், கணிப்கதொருள் துகநினுள் ிொிொண உள்பொர்ந் ஆற்நல் 

உள்பகன்தது ற்றுக்ககொள்பப்தட்டகொரு ிடொகும். 

உள்ொட்டு கணி பங்களுக்கு உச்சட்ட கதறுி தசர்த்ல் ற்றும் ொட்டிலுள்ப 

கறுக்கப்தட்ட  கணி பங்ககப ிகனததநொண ித்ில் தன்தடுத்துற்கொண 

பதனொதொங்ககபத் ொொித்ல் கொடர்தில் கொப்தடுகின்ந திச்சிகணககப 
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ீர்ப்தக தொக்கொகக் ககொண்டு அகச்சகின் அங்கீகொத்ின் கீழ் ற்றும் 

இனங்ககில் உள்ப ற்புகட ப்திணர்களுடன் கனந்துகொடி தின்ணர் ிஞ்ஞொண, 

கொில்நுட்தில் ற்றும் ஆொய்ச்சி அகச்சிணொல் கணி பங்கள் தற்நி தசி 

ககொள்கக (ககொள்கக) ொொிக்கப்தட்டது.  

இன்கந ற்றும் ிர்கொனச் சந்ிிணருக்கொக ொட்டிலுள்ப கணி பங்ககப 

ிகனததநொண ித்ில் தன்தடுத்ல் கொடர்தில் அசொங்கத்ிணதும் ொட்டு 

க்கபிணதும் அர்ப்திப்பு இக்ககொள்ககின் பனம் லியுறுத்ப்தடுகின்நது. 

இக்ககொள்ககின் அடிப்தகட தொக்கொக உள்பது ொட்டின் கணி பங்ககப உச்ச 

அபில் உள்ொட்டு ற்றும் ற்றுி அனுகூனங்ககப அகடப்கதறும் கதொருட்டு 

தன்தடுத்துலும் ற்றும் அற்நின் கதறுித் கொடக உகந்ொறு உர்கடச் 

கசய்லும் அதததொன்று இனங்ககினுள் ிகனததநொண அதிிருத்ிக் 

கட்டகப்தினுள் உர் சுற்நொடல் பகொகத்துத்க உறுிகசய்லுொகும். 

இக்ககொள்ககின் பனம் ல் ிர்ந் இனங்ககினுள் கொப்தடுகின்ந அகணத்து 

ககத்கொில் கணிப்கதொருட்களும் உள்படக்கப்தடுகின்நது. 

இக்ககொள்கக ிருதுொண ித்ில் கடபகநப்தடுத்ப்தடுக உறுி கசய்ல் 

ற்றும் பகொகத்தும் கசய்ல் கணி பங்கள் ிடம் தற்நி கதொறுப்கத ற்றுள்ப 

அகச்சின் பனம் தற்ககொள்பப்தடும்.  

தொக்கங்கள்; 

 கணிப்கதொருட்கபின் உச்சட்ட உள்பொர்ந் ஆற்நகன அகடயும் கதொருட்டு 

அத்துகநக பகொகத்தும் கசய்ல் ற்றும் லுப்தடுத்ல் 

 ொட்டின் கணி பங்கபில் கதறுி தசர்த்கன தம்தடுத்ல் 

 சபக கதொருபொொ அதிிருத்ித் தகப்தொடுககப சிகனப்தடுத்ி 

ிகனததநொண அதிிருத்ிக் கட்டகப்புகபினுள் சுற்நொடல் பகொகத்துத்க 

உறுிகசய்ல் 
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தகொட்தொடுகள்; 

1. ொட்டினுள் கொப்தடும் கணி பங்கபின் கக, ம், தன்தொடு ற்றும் 

கதறுி தசர்த்லுக்கொக உள்ப உள்பொர்ந் ஆற்நல் ஆகிற்நின்தடி கணி 

பங்கள் ககப்தடுத்ப்தடும். 

2. தசி கதொருபொொத்ின் அதினொககள் ற்றும் ிகனததநொண பப் 

தன்தொட்கட இடருக்குள்பொக்கொது இனங்ககத் ப்திணர்களுடன் கூட்டுத் 

கொில்பற்சிககப ஆம்திக்கும் கதொருட்டு கௌிிொட்டு பலீட்டொபர்கள் 

ற்றும்/அல்னது கொில்நுட்தத்கக் ககொண்ட ஆட்கள்/ ிறுணங்ககப 

கர்ற்குத் தகொண சூகன உருொக்குல் 

3. கணிப்கதொருட்கபின் கண்டுதிடிப்பு ற்றும் இணங்கொப்தட்ட கணி பங்கபின் 

அதிிருத்ி ஆகி துகநகபினுள் பலீடு கசய்ற்கு அச ற்றும் 

ணிொர்துகநக ஊக்குித்ல் 

4. கொில்நுட்த உிக்கு உள்ப ததொிபொண அணுகுலின் ஊடொக 

கணிங்ககப அடிப்தகடொகக் ககொண்ட புி ககத்கொில்கள் 

தம்தடுத்ப்தடும் ன்ததொடு ற்ததொது கொப்தடும் ககத்கொில்கள் 

லுப்தடுத்ப்தடும்.  

5.  கணி பங்கபின் சந்கப் கதறுிக ிப்பீடு கசய்ல் ற்றும் கணி 

பங்கபின் ற்றுிின் பனம் உண்கொண ருொணத்கப் 

கதற்றுக்ககொள்ளும் கதொருட்டு சந்க நுண்நிவு பகநககொன்று 

ொதிக்கப்தடும்.  

6. பன்கூட்டி இக்கப்தொட்டுக்கு ருகின்ந ற்றும் பன்கூட்டி அங்கீகொிக்கின்ந 

கசற்தொட்டின் அடிப்தகடில் ககத்கொிலுக்கொண கணி பங்ககப 

ிகணத்ிநன்ிக்கொறு ங்குற்கு அசொங்கத்ிணொல் சி கசய்து 

ககொடுக்கப்தடும்.  
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7. கதறுி தசர்க்கப்தட்ட உற்தத்ிககப ொத்ிம் ற்றுி கசய்க 

உறுிகசய்கின்ந பகநககொன்று ொதிக்கப்தடும். உள்ொட்டு ிகனககபின் 

கீழ் கதறுி தசர்ப்தக தற்ககொள்ப படிொதுள்பததொது அல்னது கதறுி 

தசர்த்ல் கொப்தடொததொது ொத்ிம் பனப்கதொருட்ககப ற்றுி கசய்ற்கு 

அனுி ங்கப்தடும்.  

8. கல் ற்றும் ஆொய்ச்சி ர்த்கப்தடுத்லுக்கு இனகுொக 

அணுகக்கூடிொண சி ொய்ப்புகளுடன் கூடிொக கணிப்கதொருட்கள் ற்றும் 

கணிங்ககப அடிப்தகடொகக் ககொண்ட உற்தத்ிகள் கொடர்தில் ஆொய்ச்சிகள் 

ற்றும் அதிிருத்ிககப தற்ககொள்ற்கு அசொங்கத்ிணொல் சி கசய்து 

ககொடுக்கப்தடும்.  

9. ககொள்ககக கடபகநப்தடுத்தும் கதொருட்டு ற்ததொது கொப்தடும் சட்டங்கள் 

ற்றும் ஒழுங்குிிகளுக்கொண ற்புகட ிருத்ங்ககப ககொண்டுந்து கணி 

பத்துகநின் ஒழுங்குபகநொக்கல் பகநில் தனப்தடுத்ப்தடும்.  

10. ொட்டினுள் ிகபவுத்ொக்கம்ிக்க ற்றும் ிகணத்ிநன்ிக்க கணி பத் 

துகநக உருொக்கும் கதொருட்டு இகந் ற்றும் தனம்கதொருந்ி ிறுணக் 

கட்டகப்கதொன்று ொதிக்கப்தடும்.  

11. சர்தசத்ினுள் ததொட்டிிடக்கூடிொறு ொட்டின் கணிப்கதொருள் சொர்ந் 

உற்தத்ிககப ிப்தடுத்ல் / சொன்றுப்தடுத்ல் ஊக்குிக்கப்தடும்.  

12 சுற்நொடல் ற்றும் கணிப்கதொருள் துகநின் கொில்சொர் சுகொொம் ற்றும் 

தொதுகொப்பு தற்நி ஒழுங்குிிககப ொொித்லின் ஊடொக சுற்நொடல் ற்றும் 

ணி தொதுகொப்பு உறுிப்தடுத்ப்தடும்.  
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ககொள்ககக் கூற்று; 

1து ககொள்கக - ொட்டினுள் கொப்தடும் கணி பங்கபின் கக, ம், தன்தொடு 

ற்றும் கதறுி தசர்த்லுக்கொக உள்ப உள்பொர்ந் ஆற்நல் ஆகிற்நின்தடி 

கணி பங்கள் ககப்தடுத்ப்தடும்.  

 தடிப்தடிொண இற்கநப்தடுத்ல்ககப தற்ககொண்டு அடிப்தகட புிச் சொிில் 

வுகள் உள்படங்கிொக ொட்டினுள் கொப்தடும் கணி பங்கள் தற்நி 

தசி கதொருட்தட்டிகனொன்று ொொிக்கப்தடும்.  

 பலீடுககப ஊக்குிக்கும் கதொருட்டு குந் ிறுணம்சொர்ந் தற்தொர்கப் 

கதொநிபகநின் ஊடொக கணி பங்கபின் த்க இகடநொது ிப்பீடு 

கசய்து அநிக்ககிடப்தடும். 

 கணி பங்ககபப் தன்தடுத்ல் தற்நி கதொருபொொ ற்றும் சுற்நொடல் சொர்ந் 

சொத்ித்ன்ககக் கண்டநில் ஊக்குிக்கப்தடும்.  

 கணி பக் ககத்கொிலின் உள்பொர்ந் ஆற்நகன ிஸ்ொிக்கும் கதொருட்டு 

கக கடந் சபத்ிம்சொர் கணி பங்கபின் உள்பொர்ந் ஆற்நகன ிப்பீடு 

கசய்ல் ற்றும் அற்கநப் தன்தடுத்ல் தம்தடுத்ப்தடும்.  

2து ககொள்கக - தசி கதொருபொொத்ின் அதினொககள் ற்றும் ிகனததநொண 

பப் தன்தொட்கட இடருக்குள்பொக்கொது இனங்ககத் ப்திணர்களுடன் கூட்டுத் 

கொில்பற்சிககப ஆம்திக்கும் கதொருட்டு கௌிிொட்டு பலீட்டொபர்கள் ற்றும்/ 

அல்னது கொில்நுட்தத்கக் ககொண்ட ஆட்கள் / ிறுணங்ககப கருற்குத் 

தகொண சூகன உருொக்குல் 

 உள்ொட்டு ற்றும் கௌிிொட்டு பலீட்டொபர்களுடன் தற்ககொள்கின்ந 

கூட்டுத் கொில்பற்சிககப தம்தடுத்ி லுப்தடுத்ப்தடும். 
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 உர் கொில்நுட்தம் ற்றும் கதறுி தசர்க்கும் கசற்தொட்டுக்கு பன்னுொிக 

அபித்து ககத்கொில் பலீடுகளுக்கு கதொறுப்பு கிக்க தண்டி அச – 

ணிொர் கூட்டுபற்சிகள் ற்றும் கொடர்புகள் தம்தடுத்ப்தடும்.  

 கணி பத்துகநினுள் ிகனததநல்னொ கொிற்தொடுககபத் டுக்கும் 

கதொருட்டு தற்ககொள்பக்கூடி அகணத்து டடிக்ககககபயும் தற்ககொள்பல்.  

3து ககொள்கக - கணிப்கதொருட்கபின் கண்டுதிடிப்பு ற்றும் இணங்கொப்தட்ட கணி 

பங்கபின் அதிிருத்ி ஆகி துகநகபினுள் பலீடு கசய்ற்கு அச ற்றும் 

ணிொர்துகநக ஊக்குித்ல்   

 ணிொர்துகநின் கண்டுதிடிப்புகள் ற்றும் ிப்தொய்வுகபின் ஊடொக 

உருொக்கப்தட்ட அடிப்தகட புிச் சொிில் வுககப தொிொற்நிக்ககொள்பல் 

அசொங்கத்ிணொல் உறுிகசய்ப்தடும்.  

4து ககொள்கக - கொில்நுட்த உிக்கு உள்ப ததொிபொண அணுகுலின் ஊடொக 

கணிங்ககப அடிப்தகடொகக் ககொண்ட புி ககத்கொில்கள் தம்தடுத்ப்தடும் 

ன்ததொடு ற்ததொது கொப்தடும் ககத்கொில்கள் லுப்தடுத்ப்தடும்.  

 ததொட்டி ொீிினொண அனுகூனம், ற்றுிக்கொண உள்பொர்ந் ஆற்நல் ற்றும் 

கொில் உருொக்க இனபவு ஆகிற்கந அிகொிக்கச் கசய்யும் தொக்கத்க 

பன்ணிகனப்தடுத்ி ற்ததொது கொப்தடும் கணிப்கதொருள் சொர்ந் 

ககத்கொில்ககப லுப்தடுத்ி ற்றும் தல்ககப்தடுத்ி கொில்நுட்த, 

ிிில், பகொகத்து ற்றும் சந்க உிகளுக்கு ததொிபவு 

அணுகுகனப் கதற்றுக்ககொடுத்து கணி பத் துகநினுள் ஈடுதட்டுள்ப புி 

சிறு அபினொண கொில்பற்சிொபர்கள் தம்தடுத்ப்தடும்.  
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5து ககொள்கக - கணி பங்கபின் சந்கப் கதறுிக ிப்பீடு கசய்ல் ற்றும் 

கணி பங்கபின் ற்றுிின் பனம் உண்கொண ருொணத்கப் 

கதற்றுக்ககொள்ளும் கதொருட்டு சந்க நுண்நிவு பகநககொன்று ொதிக்கப்தடும்.   

 ற்றுிச் சந்கினுள் உள்ொட்டுக் கணிப்கதொருட்கள் வீழ்ச்சிகடகத் 

ிர்க்கும் கதொருட்டொண பகநில்கள் கடபகநப்தடுத்ப்தடும்.  

 ற்றுிச் சந்கினுள் உள்ொட்டுக் கணிப்கதொருட்கள் வீழ்ச்சிகடல் 

சம்தந்ொண தகொண கல்ககப பலீட்டொபர்கபிடிருந்து 

கதற்றுக்ககொள்ற்கொண பகநில்கள் கடபகநப்தடுத்ப்தடும்.  

 ற்றுி கசய்ப்தடுகின்ந கணிப்கதொருட்கபிலிருந்து கதந தண்டிொண த 

அனுப்தல்கள் உொிொறு ொட்டுக்கு உட்தொய்ச்சப்தடுல் ற்றும் கணி பத் 

துகநிலிருந்து கிகடக்க தண்டி உச்சட்ட திிதனன்கள் 

கதற்றுக்ககொள்பப்தடுக உறுி கசய்கின்ந பகநில்கள் ொொிக்கப்தடும்.  

 கணிப் கதொருட்ககப ிற்தகண கசய்ன் பனம் உச்சட்ட த அனுப்தல்ககப 

தகொருற்கு இலுொணொறு ற்றுி கசய்ப்தட்ட கணிப் கதொருட்கள் குந் 

உர் தன்தொடுகளுக்கொக தன்தடுத்ப்தடுல் கொடர்ச்சிொக ிப்திடப்தடும். 

சட்ட ிதொ தப் தொய்ச்சல்ககப டுக்கும் கதொருட்டு ற்றுி ருொணத்க 

தற்தொர்க கசய்கின்ந கதொநிபகநகொன்று ொதிக்கப்தடும்.  

6து ககொள்கக - பன்கூட்டி இக்கப்தொட்டு ருகின்ந ற்றும் பன்கூட்டி 

அங்கீகொிக்கின்ந கசற்தொட்டின் அடிப்தகடில் ககத்கொிலுக்கொண கணி பங்ககப 

ிகணத்ிநன்ிக்கொறு ங்குற்கு அசொங்கத்ிணொல் சி கசய்து 

ககொடுக்கப்தடும்.  

 பலீட்டொபர்களுக்கொக கணிப்கதொருள் வுக் கபஞ்சிங்கள் ொொிக்கப்தடும்.  
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 கருத்ிட்ட அங்கீகொத்ிற்கொண பூர்ொங்க தகப்தொடொக கொப்தடுகின்ந 

கதொருட்கள் தற்நி சொன்நிழுடன் கூடிொக கணி பத் துகநினுள் 

கொப்தடுகின்ந கணி பங்கள் கொடர்தினொண பலீட்டொபர்கள் ிப்பீட்டுக்கு 

உள்பொக்கப்தடும்.  

 கதறுி தசர்க்கின்ந ிடப் தப்பு ற்றும் ட்டத்ின் அடிப்தகடில் ிகச் 

சிநந் கடபகநகள் ககடப்திடிக்கப்தடுக உறுி கசய்கின்ந 

ககத்கொில்களுக்கு (கருத்ிட்டங்கள்) பன்னுொிக அபிக்கப்தடும்.  

 உள்ொட்டு ொீிில் கதற்றுக்ககொள்ப படியுொண கணிப்கதொருட்கள் உள்ொட்டு 

ககத்கொினொபர்களுக்கு கதற்றுக்ககொடுக்கப்தடுக இனகுதடுத்தும் 

கதொநிபகநகொன்று அநிபகப்தடுத்ப்தடும்.  

7து ககொள்கக - கதறுி தசர்க்கப்தட்ட உற்தத்ிககப ொத்ிம் ற்றுி கசய்க 

உறுிகசய்கின்ந பகநககொன்று ொதிக்கப்தடும். உள்ொட்டு ிகனககபின் கீழ் 

கதறுி தசர்ப்தக தற்ககொள்ப படிொதுள்பததொது அல்னது கதறுி தசர்த்ல் 

கொப்தடொததொது ொத்ிம் பனப்கதொருட்ககப ற்றுி கசய்ற்கு அனுி 

ங்கப்தடும்.  

 கதொருபொொ தங்கபிப்பு ற்றும் பலீட்டின் அபக அடிப்தகடொகக் ககொண்டு 

கணிப்கதொருள் சொர்ந் உற்தத்ிககப அதிிருத்ி கசய்ற்கு அசிொண 

ிிில் கருிகள் அநிபகப்தடுத்ப்தடும்.  

8து ககொள்கக - கல் ற்றும் ஆொய்ச்சி ர்த்கப்தடுத்லுக்கு இனகுொக 

அணுகக்கூடிொண சி ொய்ப்புகளுடன் கூடிொக கணிப்கதொருட்கள் ற்றும் 

கணிங்ககப அடிப்தகடொகக் ககொண்ட உற்தத்ிகள் கொடர்தில் ஆொய்ச்சிகள் ற்றும் 

அதிிருத்ிககப தற்ககொள்ற்கு அசொங்கத்ிணொல் சி கசய்து ககொடுக்கப்தடும்.  

 ஆொய்ச்சி ற்றும் அதிிருத்ித் கல்ககப தகிர்ந்பிப்தற்கு உகந் 

கதொநிபகநகொன்று ொொிக்கப்தடும்.  
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 ததடன்ற் உொித்கப் கதற்றுக்ககொடுக்கின்ந ற்றும் ர்த்கப்தடுத்துகின்ந 

துொி கசற்தொடுகள் அநிபகப்தடுத்ப்தடும்.  

 கணி பத் துகநின் ற்றும் கணிப் கதொருள் சொர்ந் ககத்கொில்கபின் 

அதிிருத்ிக்கொக உர் கொில்நுட்தம் ற்றும் அதிிருத்ிக்குத் தகொண 

சிகள், ிறுண உிக் கட்டகப்பு ற்றும் ததொிபவு கககககபப் 

கதற்ந ணி பம் கதற்றுக்ககொடுக்கப்தடும். 

 ஒருங்கிகந் ஆொய்ச்சி பற்சிககப தம்தடுத்தும் கதொருட்டு தல்தறு 

ட்டங்கபில் சொர்புகட ிறுணங்களுக்கு (அச ற்றும் ணிொர்) த்ிில் 

ஆொய்ச்சிச் கசற்தொடுகபில் ஒத்துகப்பு, கல் ற்றும் சிகள் 

தகிர்ந்துககொள்பப்தடுல் ஊக்குிக்கப்தடும்.  

9து ககொள்கக - ககொள்ககக கடபகநப்தடுத்தும் கதொருட்டு ற்ததொது கொப்தடும் 

சட்டங்கள் ற்றும் ஒழுங்குிிகளுக்கொண ற்புகட ிருத்ங்ககப ககொண்டுந்து 

கணி பத்துகநின் ஒழுங்குபகநொக்கல் பகநில் தனப்தடுத்ப்தடும்.  

 இத்துகநின் ிகனததநொண ன்கக உறுி கசய்யும் கதொருட்டு ற்புகட 

ல்னொச் சந்ர்ப்தங்கபிலும் சந்க அடிப்தகடினொண கருிகள் 

அபல்தடுத்ப்தடும்.  

 ிகனததநொண கணி பக் ககத்கொிகன ொதிக்கும் கதொருட்டு ற்ததொது 

கொப்தடுகின்ந ொி பகநில்கள் தற்நி ிதொணகொரு ிப்பீட்டின் 

தின்ணர் ததொிபினொண ற்றும் உகந் ொி பகநகொன்று 

அநிபகப்தடுத்ப்தடும். 

 அிக கொில்பற்சி ொய்ப்புககப தம்தடுத்ி ற்றும் கறுக்கப்தட்ட 

கணி பங்ககப ிகனததநொண ித்ில் தன்தடுத்துக உறுிகசய்து 

கொப்தடுகின்ந சட்டங்கள் ற்றும் சொர்புகட ஒழுங்குிிககப அிக 
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ககத்கொில் ற்றும் சுற்நொடல் தம்ிக்கொக்கும் கதொருட்டு அக ீபொய்வு 

கசய்ப்தட்டு ிருத்ப்தடும்.    

10து ககொள்கக - ொட்டினுள் ிகபவுத்ொக்கம்ிக்க ற்றும் ிகணத்ிநன்ிக்க கணி 

பத் துகநக உருொக்கும் கதொருட்டு இகந் ற்றும் தனம்கதொருந்ி ிறுணக் 

கட்டகப்கதொன்று ொதிக்கப்தடும். 

 ிகணத்ிநகண அிகொிக்கச் கசய்ல் ற்றும் கணி ப பகொகத்துத்துக்கு 

தகொண ிறுணக் கட்டகப்பு தனப்தடுத்ப்தடும்.  

 ொட்டினுள் ததொட்டி ொீிினொண கணிப்கதொருள் ககத்கொிகன உருொக்கும் 

கதொருட்டு ற்ததொதுள்ப ற்றும் உர் கொில்நுட்தத்க ழுச் கசய்ற்குத் 

தகொண ணி ப அதிிருத்ியும் திற்சியும் தம்தடுத்ப்தடும்.  

11து ககொள்கக - சர்தசத்ினுள் ததொட்டிிடக்கூடிொறு ொட்டின் கணிப்கதொருள் 

சொர்ந் உற்தத்ிககப ிப்தடுத்ல் / சொன்றுப்தடுத்ல் ஊக்குிக்கப்தடும்.  

 ற்றுி கசய்ப்தடுகின்ந கணி பனப்கதொருட்கள் ற்றும் கணிப்கதொருள் 

சொர்ந் உற்தத்ிகளுக்கு புி ிங்கள் ற்றும் சொன்றுப்தடுத்ல் 

பகநில்கள் அநிபகப்தடுத்ப்தடும்.  

 இனங்ககக் கணிப்கதொருட்கபின் ததொலிற்ந ன்கக சொன்றுப்தடுத்ல் 

ற்றும் தம்தடுத்கன பன்ணிட்டு கணி பங்கபின் சட்ட ொீிொண 

கதறுிக இணங்கண்டு சொன்றுப்தடுத்ல் கடகதறும்.    

12து ககொள்கக - சுற்நொடல் ற்றும் கணிப்கதொருள் துகநின் கொில்சொர் சுகொொம் 

ற்றும் தொதுகொப்பு தற்நி ஒழுங்குிிககப ொொித்லின் ஊடொக சுற்நொடல் ற்றும் 

ணி தொதுகொப்பு உறுிப்தடுத்ப்தடும்.  



11 

 

 ொட்டின் கதொருபொொ அதிிருத்ிக பன்ணிட்டு கணி பங்ககப 

ிகனததநொண ித்ில் தன்தடுத்துற்கும் சுற்நொடல் ததலுக்கும் 

இகடினொண சிகனப்தடுத்னொணது கசற்தொடு பூொவும் தம்தடுத்ப்தடும்.  

 கணிம் ற்றும் கணிப்கதொருள் சொர்ந் உற்தத்ிகள் அல்னது அற்நின் 

கிவுப்கதொருட்கள் அகழ்ின்ததொது, தப்தடுத்லின்ததொது, கதறுி 

தசர்த்லின்ததொது அல்னது ற்நிச் கசல்னலின்ததொது உருொகின்ந 

உதத்ிொண ிகனகககப ிர்க்கும் கதொருட்டு உகந் ிகொட்டல் 

பகநககள் ற்றும் ஒழுங்குிிகபின் ஊடொக கொில்சொர் சுகொொம் ற்றும் 

தொதுகொப்பு ிறுணப்தடுத்ப்தடும். 

 அகணத்து ிகனககபின் கதொருட்டும் ததொிபவு ற்றும் குந் ட்டஈட்டு 

பகந உறுிப்தடுத்ப்தடும்.  

 ொட்டிலுள்ப கறுக்கப்தட்ட கணி பங்ககப ிகனததநொண ித்ில் 

பகொகத்தும் கசய்யும் கதொருட்டு ிிப்புர்வூட்டல் பதனொதொங்கள் 

தம்தடுத்ப்தடும்.     

அட்டக : திொணொண ண்க்கருக்கள் தற்நி ிபக்கம்  

கணி பங்கள் : கினக்கத்ின்தடி கணி பங்கள் ணப்தடுது இற்ககொக 

உருொகின்ந தசணல்னொ ற்றும் ிட்டட்டொண இசொண 

உள்படக்கத்க ககொண்ட தடிக அகப்தினொண ஒரு அல்னது தன 

தடிங்கபொகும்.  

கதறுி தசர்த்ல் : உர் ககத்கொில் கதறுி ற்தடக்கூடிொறு 

கொில்நுட்தத்க தன்தடுத்ி ததொட்டி ொீிினொண ற்றும் ிருத்ி 

கசய்ப்தட்ட தண்புகள் ற்றும் திிதனன்ககப உருொக்கல் 
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சந்க அடிப்தகடினொண கருிகள் :  கசற்தொடுகளுக்கொண ஊக்குிப்புகள்/ 

ஊக்குிப்தற்நகககப கதற்றுக்ககொடுக்கும் கதொருட்டு ிகனகள் 

அல்னது தறு கதொருபொொ ொநிககபப் தன்தடுத்துகின்ந 

ககொள்ககக் கருிகள்  

உச்சட்ட உள்பொர்ந் ஆற்நல்: உச்சப் கதறுிின் உர் கதறுொணொக ஆல், 

சினசந்ர்ப்தங்கபில் சின திொங்கள் அல்னது ககநகள் ற்றும் 

அற்றுக்கொண ொய்ப்புகபின் கீழ்  

 


