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டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் அதிினோத்ிக்காண 

ிகாட்டல் ககாம 

டிஜிட்டல் கல்ி ாற்நமன்தது ிகவும் சிக்கனாண ஒனோ திாகும். கற்தடி 

சிக்கனாண/கடிணாண திினுள் டிஜிட்டல் கல்ிக்காண உட்கட்டமப்ன சிகள் 

அதிினோத்ி ன்தது ிக னெக்கிாணமானோ கமப்தாடாகும். சாா கல்ிக் 

கட்டமப்திமண உற்றுகாக்குமகில், ாடு னெலிலும் தந்து ிாிந்து 

காப்தடுகின்ந 10,155 ன்ந  ண்ிக்மகிமணக் மகாண்ட தாடசாமனக் 

கட்டமப்திற்கு அப்தால் கல்ி அமச்சு, ாகா/ன/ககாட்டக் கல்ி 

அலுனகங்கள் உட்தட கல்ிசார் ிர்ாகத்துடன் மாடர்னமட  ிறுணங்கலம் 

அத்துடன் கசி கல்ிிற் கல்லூாிகள், ஆசிாி கனாசாமனகள், ஆசிாி 

ிமனங்கள், திகச ஆங்கினமாிக் கற்நல் ிமனங்கள்,  கல் மாில்நுட்த 

ற்றும் மாமனக்கல்ி ிமனங்கள் உட்தட மதனோபினாண ிறுணங்கபிலும் 

டிஜிட்டல் உட்கட்டமப்ன சிகபின் அதிினோத்ிாணது அசிாணாக 

காப்தடுகின்நது.  

கற்தடி டிஜிட்டல் கல்ி சிகள் கம்தாட்டு மசற்தாட்டினூடாக 

ிர்தார்க்கப்தடும் னென்ம ிர்தார்ப்னகபாண,  

1. கல்ிக் கட்டமப்தினுள் கல் மாில்நுட்த தாடத்ிமணக் கற்தித்ல். 

2. கல்ி டடிக்மககபில் கல் மாில்நுட்தத்ிமணப் தன்தடுத்துல்.  

3. ிர்ாக ற்றும் னெகாமத்து தன்தாடுகலக்கு கல் மாில்நுட்தத்ிமணப் 

தன்தடுத்துல். 

4. கல்ித் கல் கட்டமப்திமண கதிச்மசல்னல். 

5. கல்ிசார் ிறுணங்கலள் ிநன் மாில்நுட்தம் ற்றும் கல் மாில்நுட்த 

தன்தாடுகள் ற்றும் கம்தாட்டுக்கு அசிாண சிகமபப் மதற்றுக் 

மகாடுத்ல் ன்தணாகும்.   

இன்நபில் டிஜிட்டல் கல்ினடன் மாடர்னமட உட்கட்டமப்ன சிகள் 

அதிினோத்ிின் மதானோட்டு மசய்ப்தடுகின்ந அிக மசனவுகமப 

மசற்நிநன்ிக்காக தன்தடுத்துற்கும்,  உாி பங்கமப ிகச் சிநப்தாகவும் 

இற்மநப்தடுத்ினம் தன்தடுத்துற்கு அசிாண ஆகனாசமணகமபப் மதற்றுக் 

மகாடுத்ல் இவ்ிகாட்டல் ககாம உனோாக்கத்ின் ிர்தார்ப்தாகும். டிஜிட்டல் 

கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகபின் கீழ் சகன கிணிகள் ற்றும் அனுடன் 

மாடர்னமட தாகங்கள், கிணி அச்சு இந்ிங்கள், கிணி மனமப்ன 

தாகங்கள், இமி ங்கல் தாகங்கள்,  டிஜிட்டல் ிமகள் ற்றும் மண 

தாகங்கள் உட்தட டிஜிட்டல் கல்ினடன் ற்றும் ிர்ாக ற்றும் னெகாமத்து  

மசற்தாடுகலடன் மாடர்னமட அமணத்து டிஜிட்டல் தாகங்கலம் 

உள்படக்கப்தடும்.  
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கற்தடி ிடங்கலக்காக டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகமப ிாாண 

மகில் மதற்றுக் மகாடுத்ல், ிகச் சிநந் தன்தாடு, னெமநாண தாாிப்ன, 

ினோத்ங்கள் ற்றும் சூல்கிக்க மகில் ின்ணணுக் (னக்ட்ாணிக்) 

கிவுகமப அகற்றுல் ஆகி னென்மாண ிடங்கமப ிமநகற்றுல் ிகவும் 

அசிாணாகும்.  

கல்ி அமச்சு, ாகா கல்ித் ிமக்கபம், ன/ககாட்டக் கல்ி 

அலுனகங்கள் உட்தட கல்ி ிர்ாகத்துடன் மாடர்னமட ிறுணங்கள், கசி 

கல்ிிற் கல்லூாிகள், ஆசிாி கனாசாமனகள், ஆசிாி மாில் அதிினோத்ி 

ிமனங்கள், திகச ஆங்கினமாிக் கற்நல் பிமனங்கள்,  கல் 

மாில்நுட்த ற்றும் மாமனக்கல்ி ிமனங்கள் ற்றும் சகன அசாங்க 

தாடசாமனகலக்கும் இந் டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் அதிினோத்ி 

ிகாட்டல் ககாம மதானோத்ப்தாடுமடாகும்.  

இந் ிகாட்டல் ககாம கீழ்னோம் அத்ிாங்கமப உள்படக்கிாகும்.  

01. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகமப ங்குல் 

02. டிஜிட்டல் தாகங்கபின் ினோத் டடிக்மககள் 

03. டிஜிட்டல் தாகங்கள் னெமநககடாக மகாபப்தடல் 

04. ாகா/ ன டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகபின் அதிினோத்ி 

அனகிமண ாதித்ல் 

05. ன டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குல 

06. தாடசாமன டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குல 

07. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகபின் தாாிப்ன ற்றும் ினோத் 

ிகழ்ச்சித்ிட்டத்ம மடனெமநப்தடுத்துல் 

08. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகபின் தாாிப்னத் கல்கமப 

மாடர்ச்சிாக கதிச் மசல்னல் 

 

01. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகமப ங்குல் 

1. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகமப ங்கும் மசற்தாடு 

மபிப்தமடத்ன்மனடனும் சாணாகவும் அமனம் மகில் 

கற்மகாள்பப்தட கண்டும். இற்மகண உாி ஆகக் குமநந் ங்கமபக் 

மகாண்டாக அமனம் மகில் சகன ார்கலக்கும் டிஜிட்டல் 

கல்ிம மதநக்கூடி மகில் டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகமப 

கம்தடுத்துல் கண்டும்.  

2. தாடசாமனகலக்குாிாக ாாிக்கப்தடும் ஆகக் குமநந் ங்கள் ற்றும் 

குாம்சத்ம அிகாிப்தற்காக கல்ி அமச்சிணால் ாாிக்கப்தட்டு 
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இற்மநப்தடுத்ப்தடுகின்ந ிக் குநிப்னகலக்கு இமசாணாக அமனம் 

மகில் பங்கமபப் தகிர்ல் கற்மகாள்பப்தடல் கண்டும்.  

3. சகன டிஜிட்டல் தாகங்கமப ங்குற்குாிாண ிக் குநிப்ன ற்றும் 

ங்குர்கள் தற்நி ிதங்கள் ற்றும் மதாறுப்தாண கானப்தகுிினுள் 

ினோத்ங்கமபச் மசய்ல் மாடர்தினாண கல்கமப உாி தாடசாமனகள்/ 

கல்ி ிறுணங்கலக்கு மதற்றுக்மகாடுத்ல் கண்டும்.  

4. கற்தடி ங்கல்கள் ீிாணாக அமற்கு சாிாண கல்கபின் 

அடிப்தமடில் அமந் கமப்தாடுகமப அமடாபம் கண்டு அவ் 

ங்கல்கமப கற்மகாள்ப கண்டும்.  

5. அசாங்கத்ிணால் ங்கப்தடும் டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன 

சிகலக்கு கனிகாக, தாடசாமனகள் ற்றும் கல்ி ிறுணங்கலக்கு 

கிமடக்கும் பங்கலம் அசாங்கத்ிற்குாி பங்கபாக கனோப்தடுதுடன் 

அந் டிஜிட்டல் உட்கட்டமப்ன சிகள் தற்நி கல்கலம் மதானோள் 

ிப் தட்டிலிலும் உாி ஆங்கபிலும் உள்படக்குல் கண்டும்.   

 

02.  டிஜிட்டல் தாகங்கபின் ினோத் டடிக்மககள் 

 

1. கிணி, கிணி மனமப்னக்கபிணதும் மண தாகங்கபிணதும் 

உத்ாக் கானப்தகுிக்குள்பாண ினோத்ங்கமப ங்குர்கள் மசய்ல் 

கண்டும்.   

2. உத்ாக் கானப்தகுி ிமநமடந்ன் தின்ணர் கற்மகாள்பப்தடும் 

சகன ினோத் டடிக்மககலம் ன டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் 

குலினூடாக கற்மகாள்பப்ட கண்டும்.  

3. ன டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குலிற்கு ினோத்ப் திகமப 

கற்மகாள்து கடிணாகும் சந்ர்ப்தங்கபின் கதாது, அக்குலின் 

ிப்னமின் ீது உாி தாகங்கள் தற்நி கசி ட்ட டிஜிட்டல் கல்ித் 

மாில்நுட்தக் குலிணது அல்னது உாி ங்குர் ிறுணத்ின் 

ஒத்துமப்திமண மதற்றுக் மகாள்ப கண்டும். 

4. தாடசாமனில் காப்தடும் கிணி ற்றும் மனமப்ன தாகங்கபில் 

குமநதாடுகள் காப்தடின் அக்குமநதாடுகமப லத்து னேனாக, 

மாமனகதசினொடாக, சனேக ஊடகங்கள் ாினாக, ின்ணஞ்சல் னேனாக 

அல்னது ிர்கானத்ில் அதிினோத்ி மசய்ப்தடவுள்ப இமிக் 

கட்டமப்திமணப் தன்தடுத்ி அிதாிணால் ன டிஜிட்டல் கல்ி 

உட்கட்டமப்ன சிகள் அதிினோத்ி அனகிற்கு ாின்நி அநிித்ல் 

கண்டும்.  
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03.  டிஜிட்டல் தாகங்கள் னெமநககடாக மகாபப்தடல் 
 

1. ினோத்ங்கமபச் மசய் னெடிா கிணிகள் ற்றும் கிணி மனமப்ன 

தாகங்கமப மதானோட் திகட்டில் இனோந்து அகற்நப்தடகண்டி 

சந்ர்ப்தங்கபின் கதாது னோடாந் மதானோள் ிப்னட்டுக்கு னென்ணாக 

டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் (ZDETT) குலிடகா அல்னது உாி 

ிறுணத்ிடம் அசிாக தாிந்துமகமபப் மதற்றுக்மகாள்பல்  கண்டும். 

2. கற்தடி அகற்நலுக்காக தாிந்துமக்கப்தடும் மதானோட்கமப அகற்றுற்காக 

இமிக் கட்டமப்தில் ங்கப்தடும் ாிாிப் தடித்ினூடாக குல  

அங்கத்ர்கள் இனோாிணது ிப்னமனடன் ாகா/ ன அல்னது உாி 

ிறுணத்ின் கல் மாில்நுட்த ிடத்ிற்கு மதாறுப்தாண திப்தாபர்/ 

டிஜிட்டல் உட்கட்டமப்ன சிகள் அதிினோத்ிப் திப்தாபர்/ தி.க.த./ 

உ.க.த. அனுிமப் மதறுல் கண்டும்.  

3. னெடினாண அமணத்து சந்ர்ப்தங்கபிலும் அகற்நப்தடும் 

உதகங்கலக்குாிாக அவ் உதகங்கபில் இனோந்து கலும் 

தன்தடுத்க்கூடி தாகங்கபின் தகுிகள் காப்தடுாின், 

அப்தாகங்கபின் தகுிகமப அகற்நிக்மகாண்டு உாி ிறுணத்ின் டிஜிட்டல் 

கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் அனகினுள் கபஞ்சிப்தடுத்ி மத்து 

அற்மந கமப்தடும் தாடசாமனகள் அல்னது ிறுணங்கபின் தாகங்கள் 

ினோத்துகின்ந கதாது  ங்க கண்டும். இது மாடர்தினாண கல்கமப 

இற்மநப்தடுத்ிாக கதிச்மசல்ன கண்டும்.   

4. மதானோள் ிப்னட்டின்கதாது கிணி ற்றும் அற்குாிாண தாகங்கமப 

மதானோள் ிப் தட்டிலில் இனோந்து அகற்றுற்காண இலுமாணது, 

உாி டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குலின் ிப்னமனடன் உாி 

ிறுணத்ின் கல் மாில்நுட்த ிடப்மதாறுப்ன திப்தாபர்/  டிஜிட்டல் 

உட்கட்டமப்ன சிகள் அதிினோத்ிப் திப்தாபர்/ தி.க.த./ உ.க.த. 

அனுிின் ீது ட்டுக கற்மகாள்ப னெடினம்.  

 

04.  ாகா/ ன டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகபின் அதிினோத்ி 

அனகிமண ாதித்ல். 

 

1. தாடசாமனகள் ற்றும் கல்ி ிறுணங்கபில் டிஜிட்டல் உட்கட்டமப்ன 

சிகமப அதிினோத்ி மசய்னம் திகபின்கதாது உாி ிடங்கமப 

ிடாத்துல், ஒனோங்கிமத்ல் ற்றும் மாில்நுட்த ஒத்துமப்மத 

ங்குல் ஆகிற்றுக்காக ிமனாண ஒனோங்கிமப்ன ிமனமான்று 

இனோப்தது அசிாகும்.   
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2. இற்மகண கல்ி அமச்சினுள் ாதிக்கப்தடும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமப்ன 

சிகள் அதிினோத்ிக் கிமபனடன் இமந்ாக ாகா கல்ித் 

ிமக்கபம்/ னக் கல்ி அலுனகம் உட்தட னென்மாண கல்ி 

ிர்ாக கட்டமப்னக்கபினுள் டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் 

அனமகான்நிமணத் ாதித்ல் கண்டும். ற்கதாமக்கு கற்தடி 

ிறுணங்கபில் 2011.06.21 ஆம் ிகி 2011/20 ஆம் இனக்க 

சுற்றுினோதத்ிற்கமாக கல் மாில்நுட்த அனமகான்று 

ாதிக்கப்தட்டினோப்தின் அனுடன் இமந்ாக இந் அனகிமணனம் 

ிறுவுல் கண்டும்.  

3. இந் அனகு ாகா/ ன  கல் மாில்நுட்த ிடப் மதாறுப்ன தி.க.த./ 

உ.க.த. அல்னது கல் மாில்நுட்த ஒனோங்கிமப்ன உத்ிகாகத்ாின் கீழ் 

ாதிக்கப்தடல் கண்டும்.  

4. இந் அனகின் திகலக்காக அதிினோத்ி உத்ிகாகத்ர் கசமின்/ 

கல் மாில்நுட்த கசமின் அல்னது னெகாமத்து உத்ிகாகத்ர் 

கசம ஆகி கசமிலுள்ப உத்ிகாகத்ர்கள் இனோகனும் னெலக 

அடிப்தமடில் இமப்னச் மசய்ல் கண்டும்.  

5. இற்கு கனிகாக ன/ ககாட்டக்கல்ி ட்ட கல் மாில்நுட்த 

ஆசிாி ஆகனாசகர் கசமிலுள்பர்கபாின் அர்கலம் இந் அனகிற்கு 

கமப்தாட்டின் அடிப்தமடில் இமத்துக்மகாள்ப னெடினம்.    

6. ன டிஜிட்டல் கல்ி மாில்நுட்தக் குலின் அங்கத்ர்கள் (ன 

மன்மதானோள் மனமப்னக் குாத்ின் ஆசிாிர்கள்) இந் அனகின் 

ஒனோங்கிமப்தின் கீழ் கடமாற்றுல் கண்டும்.  

7. மண கல்ி ிறுணங்கலக்கும் டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் 

அனமகான்நிமண மதானோத்ாண மகில் ாதித்ல் கண்டும்.  

8. இந் அனகின் திக்கடமகள்,  

I.  ாகா/ ன டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் தற்நி சகன 

கல்கமபனம் இற்மநப்தடுத்ி கதணுல். 

II. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் அதிினோத்ி தற்நி 

ிட்டங்கமபத் ாாித்ல். 

III. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகமப ங்குற்குாிாண 

திகமப ஒனோங்கிமப்ன மசய்ல். 

IV. கல் மாில்நுட்த உட்கட்டமப்ன சிகள் தாாிப்ன ற்றும் 

ினோத்ங்கமப கற்மகாள்ற்காண டடிக்மககமப மசற்தடுத்துல். 

V. டிஜிட்டல் தாகங்கமப ினோத்துல்/ தாாிப்ன தற்நி கல்கமப 

கசகாித்ல் ற்றும் இற்மநப்தடுத்ிாக கதிச் மசல்னல். 

VI. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகமப ங்குற்குாிாண 

கற்தடி தாகங்கள் உட்தட சகன உட்கட்டமப்ன சிகலம் உாி 



6 
 

மகில் ங்கப்தட்டுள்பணா ன்தமண தாிகசாித்ல் ற்றும் 

மதானோட்கள் தற்நி ஒலங்குதடுத்ல்.  

VII. கல்ி அமச்சு/ ாகா கல்ித் ிமக்கபம் உட்தட கல்ி 

ிறுணங்கலடாக மபிிடப்தடும் ஆகனாசமணகள் ற்றும் 

சுற்றுினோதங்கபின் தடி கல் மாில்நுட்த உட்கட்டமப்ன சிகள் 

கம்தாட்டிற்குாிாண கடமகமப ிமநகற்றுல்.  

VIII. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகபின் தாமண மாடர்தில் 

ஆசிாிர்கள் ற்றும் ார்கமப மபிவூட்டுல் ற்றும் திற்றுித்ல்.  

IX. தாடசாமன ன்மதானோள் ற்றும் மனமப்ன குலக்கமப (தாடசாமன 

டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குலக்கள்) ாதித்ல் ற்றும் 

அந்டடிக்மககமப ஒனோங்கிமப்ன மசய்ல்.  

X. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகபின் ினோத்ங்கலக்குாிாக 

ங்கப்தடும் தாகங்கள்/ கனோிகள் தற்நி கல்கமப கதிச் மசல்னல் 

ற்றும் அவ்வுதகங்கமப கபஞ்சிப் திாிவுடன் ஒனோங்கிமத்து 

தாடசாமனகபில் ினோத்ங்கலக்காக ங்குல்.  

XI. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் அதிினோத்ிக்குாிாக 

கற்மகாள்பப்தடும் மதறுமக டடிக்மககலக்கு அசிாண 

மாில்நுட்த ஒத்துமப்திமண மதற்றுக் மகாடுத்ல். 

XII. தாடசாமனகபில்/ கல்ி ிறுணங்கபில் கல் மாில்நுட்த தாகங்கள் 

னெமநககடாக மகாபப்தடல் மாடர்தினாண ிப்னமகமப ங்குல்.  

XIII. அகற்நப்தடுகின்ந டிஜிட்டல் உதகங்கலள் கலும் 

தன்தடுத்க்கூடிாண தாகங்கள் காப்தடுாின், அப்தாகங்கமப 

அகற்நிக் மகாள்பல், கபஞ்சிப்தடுத்ல், அப்தாகங்கள் தற்நி   

கல்கமப கதிச்மசல்னல் ற்றும்  அப்தாகங்கமப அசிாண 

ினோத் டடிக்மககலக்கு மதற்றுக் மகாடுத்ல். 

XIV. இவ்ிடத்ிற்காக கல்ி அமச்சினூடாக மன்மதானோள் 

கட்டமப்மதான்று ாதிக்கப்தடுற்கு னென்மாிப்தட்டுள்பதுடன் 

அக்கட்டமப்ன ாதிக்கப்தடும் மில் அத்கல்கமப மதானோத்ாண 

மகில் கசகாித்து மத்ினோக்க டடிக்மக டுக்க கண்டும்.  

XV. இனத்ிணில் கிவுகமப (E–waste) சூல் கிக்காக 

அகற்றுற்காண டடிக்மககமப ஒனோங்கிமப்ன மசய்ல். 

XVI. தாடசாமனகலக்கு கல் மாில்நுட்த உட்கட்டமப்ன சிகள் 

அதிினோத்ி ற்றும் இமப மகாடுப்தணவுகலக்காக ங்கப்தடும் 

ிி ஒதுக்கீடுகமப மதானோத்ாண மகில் மதற்றுக் மகாடுத்ல் ற்றும் 

அந்டடிக்மககமப கற்தார்ம ற்றும் ஒனோங்கிமப்ன மசய்ல்.  
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05.  ன டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குல ZDETT 

1. இந் குலிற்கு ற்கதாது ாகா/ னட்டத்ில் ாதிக்கப்தட்டுள்ப 

மன்மதானோள் ற்றும் மனமப்ன குாத்ின் ஆசிாிர்கலள் சிநந் 

தங்கபிப்திமண ல்கி னோம், இக்கடமகபில் ஈடுதட்டுள்ப சகன ஆசிாிர்கள் 

ற்றும் உத்ிகாகத்ர்கலம் உள்படங்குர்.   

2. ற்கதாதுள்ப மன்மதானோள் குாத்ின் ஆசிாிர்கள் கதாதுாணாக 

இல்மனமணில், கமாண மகில்கல்ி அமச்சின் டிஜிட்டல் 

உட்கட்டமப்ன சிகள் கிமபினூடாக இற்காண னி உறுப்திணர்கமப 

திற்றுித்துக்மகாள்ப னெடினம். இற்காக உாி சந்ர்ப்தத்ில் கமப்தாடு 

மாடர்தில் கல்ி அமச்சிற்கு அநிிப்னச் மசய்ல் கண்டும்.  

3. இற்மகண கதாதுாணபவு ஆசிாிர்கமப மாிவு மசய்துமகாள்ற்காண 

இலும இல்னா சந்ர்ப்தங்கபில் னத்ில் திாற்றும் இந் ிடம் 

மாடர்தில் அநிிமணக் மகாண்ட அதிினோத்ி உத்ிகாகத்ர்கமப 

திற்றுித்து இக்குலின் திகலக்காக ஈடுதடுத் னெடினம்.   

4. தாடசாமனில் ற்றும் கல்ி அமச்சின் கீலள்ப ிறுணங்கபில் கிணி, 

கிணி மனமப்ன ற்றும் டிஜிட்டல் தாகங்கபில் காப்தடும் 

குமநதாடுகமப அமடாபம் கால், ினோத்ங்கமபச் மசய்ல் ற்றும் 

ினோத்ங்கமபச் மசய் னெடிா மதானோட்கமப அகற்றுற்காண 

தாிந்துமகமப மசய்ல் இக்குலினூடாக கற்மகாள்பப்தடும்.  

5. ஒனோ னத்ிற்காண குலில் ஆகக் குமநந்து 05 உறுப்திணர்கள் இனோக்க 

கண்டும் ன்ததுடன் 10 உறுப்திணர்கமப ிஞ்ஞாது இனோத்ல் கண்டும்.  

6. கல் மாில்நுட்த ஆசிாிர்கள், கல் மாில்நுட்த கசமின் 

உத்ிகாகத்ர்கள் ற்றும் மாில்நுட்த அநிவுமட அில் ஆர்ம் 

காட்டுகின்ந அதிினோத்ி உத்ிகாகத்ர்கமபனம் இக்குலின் 

அங்கத்ர்கபாக னெமநாண திற்சிம ங்கின் தின்ணர் ஈடுதடுத் 

னெடினம்.  

I. ன கல் மாில்நுட்த ிடப் மதாறுப்ன திி/ உிக் கல்ிப் 

திப்தாபாிணால் ககன மாிிக்கப்தட்ட மகில் அங்கத்ர்கமப 

மாிவு மசய்ல் ற்றும் தாிந்துமக்கப்தட்ட மதர்கமப ாகா கல் 

மாில்நுட்த ிடப் மதாறுப்ன உ..க.த./தி.க.த. ஊடாக கல்ி அமச்சிற்கு 

சர்ப்திக்க டடிக்மக டுத்ல் கண்டும்.  

II. கல்ி அமச்சின் கல் மாில்நுட்தக் கிமப/ டிஜிட்டல் கல்ி 

உட்கட்டமப்ன சிகள் அதிினோத்ிக் கிமபினூடாக ககாட்தாட்டு ற்றும் 

மசன்னெமநப் திற்சிம ங்கின் தின்ணர் ன டிஜிட்டல் கல்ித் 

மாில்நுட்த (ZDETT) குலின் அங்கத்தும் ங்கப்தடும். ிநமாக 

மசற்தடாம ற்றும் கறு காங்கபின் அடிப்தமடில் 

அங்கத்துத்ிலினோந்து அகற்றும் அிகாம் கல்ி அமச்சிற்குாிாகும்.   
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III. ன கல் மாில்நுட்த திப்தாபாின் கண்காிப்தின் கீழ் ன 

டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் (ZDETT) குலின் அங்கத்ர்கலக்கு 

ாத்ிம் 5.4 இனக்கத்ிற்குாி திகலக்காக மசற்தடுற்கு அிகாம் 

அபிக்கப்தடுகிநது.  

IV. இக்குலின் அங்கத்ர்கலடாக திகமப ிமநகற்நிக் மகாள்ற்காக 

அிதாிணால் மள்பிக்கிம அல்னது ன கல் மாில்நுட்த 

திப்தாபாிணால் ீர்ாணிக்கப்தடுகின்ந ஓர் ிணத்ில், ாத்ிற்கு ஒனோாள் 

தாடசாமனில் கற்தித்ல் டடிக்மககள் ற்றும் மண கடமகபில் 

இனோந்து ிடுிப்னச் மசய்ப்தடுல் கண்டும். உாி கடமகலக்காக கடம 

ிடுனெமந ங்கப்தட கண்டும்.  

V. ன கல் மாில்நுட்த ஒனோங்கிமப்ன உத்ிகாகத்ர்கபிணால் 

இக்குலின் அங்கத்ர்கலக்கு உாி னங்கபில் ீர்ாணிக்கப்தட்ட 

ண்ிக்மகினாண தாடசாமனகமப ஒப்தமடக்க கண்டுமன்ததுடன், 

அர்கள் அப்தாடசாமனகபில் கிணி ற்றும் மண தாகங்கமப 

தாாித்ல் ற்றும் ினோத் டடிக்மககமப கற்மகாள்ப கண்டும்.  

VI. னோடாந்/ ாாந் தாாிப்ன ற்றும் ினோத் அட்டமக்கமாக உாி 

திகமப ிமநவு மசய்து அது மாடர்தினாண அநிக்மகமான்நிமணத் 

ாாித்து ன கல் மாில்நுட்த ஒனோங்கிமப்ன உத்ிகாகத்னோக்கு 

அடுத்துனோம் ாத்ின் னெல் ாத்ினுள் ஒப்தமடத்ல் கண்டும்.  

VII. ினோத் டடிக்மககலக்காக ிண்ப்தித்துள்ப ஓர் தாடசாமனில் 

ினோத்துற்காக உள்ப கிணிகள் ற்றும் தாகங்கபின் ண்ிக்மக 05 

இற்கும் குமநாக காப்தடின் ZDETT குலின் ஒனோ அங்கத்னோம், 

ினோத்துற்காக உள்பம அற்கு அிகமணில் ன ஒனோங்கிமப்ன 

உத்ிகாகத்ாின் தாிந்துமின் ீது தன அங்கத்ர்கள் திகலக்கு 

ஈடுதடுத்ப்தட கண்டும். கனிக ஒத்துமப்னக்கமப தாடசாமன டிஜிட்டல் 

கல்ித் மாில்நுட்தக் குலினூடாக மதற்றுக்மகாள்ப கண்டும்.  

VIII. கிணித் ினோத் டடிக்மககலக்காக தாடசாமனகலக்கு னோமகனோம் ன 

டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குலின் (ZDETT) அங்கத்ர்கலக்கு 

கல்ி அமச்சினூடாக அனுிக்கப்தட்டுள்ப கட்ட அபவுகபின் 

அடிப்தமடில் மகாடுப்தணவுகள் கற்மகாள்பப்தடல் கண்டும்.  

IX. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் மாில்நுட்தக் குலின் 

அங்கத்ர்கள் தாடசாமனக்கு ங்கி கசம மாடர்தில் தாடசாமன 

கல் மாில்நுட்த ிமனத்ின் குநிப்னப் னத்கத்ில் (log book) திவு 

மசய்து கதிச்மசல்னல் கண்டும்.  

X. தாடசாமனகள் அல்னா கறு கல்ி ிறுணங்கபில் டிஜிட்டல் கல்ி 

தாகங்கமப தாாித்ல் ற்றும் ினோத்ப் திகலக்காண டடிக்மககள் 
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கல்ி அமச்சின் கீழ் காப்தடும் கறு ிறுணங்கலக்குாி சகன கிணிகள், 

கிணி மனமப்னகள் ற்றும் தாகங்கமபப் தாாித்ல், ினோத் கமனகள் 

ற்றும் அகற்றுல் மாடர்தில் தின்தற்நப்தட கண்டி னெமநமகள் 

தின்னோாறு. 

i. அன்நாட தாாிப்ன டடிக்மககமப து ிறுணத்ினூடாக 

மாடர்ச்சிாக கற்மகாள்து அசிாகும்.  

ii. இந்ிறுணங்கலக்காண டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குலம 

மதானோத்ாண மகில் அமத்துக் மகாள்லல் கண்டும்.  

iii. ினோத்ப் திகள் ற்றும் அகற்றும் டடிக்மககள் டிஜிட்டல் கல்ித் 

மாில்நுட்தக் குலினூடாக (DETT) கற்மகாள்பப்தடுல் கண்டும். 

அக்குலிணால் கற்மகாள்ப னெடிா திகமப ிறுணத்ிற்கு 

அண்ித் ன டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குலினுடாக 

(ZDETT) அல்னது கசி ட்ட டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் 

குலினூடாக ிமநகற்நிக் மகாள்பல் கண்டும். இற்காண 

மகாடுப்தணவுகள் 7.2.iii இன் அடிப்தமடில் அமல் கண்டும்.   

06. தாடசாமன டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குல (SDETT) 

 தாடசாமனில் தாகங்கமபப் தாாித்ல் திகலக்காக கல் 

மாில்நுட்த ஆசிாிர் அல்னது அற்காண மகமகமபக் மகாண்ட கறு இனோ 

ஆசிாிர்கபின் மதாறுப்தில் 8,9,10 ஆம் ஆண்டுகபில் இனோந்து மாிவு மசய்ப்தடும் 

ார்கமபக் மகாண்ட தாடசாமன டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குலம 

அமத்துக் மகாள்பல் கண்டும்.   

குலின் கட்டமப்ன ற்றும் கடமகள் :  

I. இக்குலின் ஆகக் குமநந் ார் அங்கத்ர்கபின் ண்ிக்மக 06 

ஆகும். 

II. சகன ார் அங்கத்ர்கலம் ம் 8,9,10 இல் இனோந்து மாிவு 

மசய்ப்தடுல்.  

III. தாடசாமனகபில் திாற்றும் இனங்மகத் கல் மாில்நுட்த கசமின் 

உத்ிகாகத்ர்கள் இனோப்தார்கபாின் அர்கலம் இக்குலின் 

அங்கத்ர்கபார்.  

IV. ஆசிாிாின் கற்தார்மின் கீழ் இக்குலினூடாக சிநி ினோத்ங்கள் 

ற்றும் அன்நாட தாாிப்ன டடிக்மககமப கற்மகாள்பல். 

V. திற்சிகமப ன டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் மாில்நுட்தக் 

குலினூடாக னோடாந்ம் மதற்றுக் மகாடுத்ல். 
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VI. இன் ார் அங்கத்ர்கபின் ஊக்குிப்திற்காக ிப்னடுகமப 

கற்மகாள்பல்.  

VII. தாடசாமனினுள் தாகங்கமபப் தாாித்ல், சிநி ினோத்ப் திகள் ற்றும் 

இமப சிகபின் மதானோட்டு தாடசாமனின் னோடாந் ிட்டத்ில் 

ிித்மாமகமான்நிமண ஒதுக்கீடு மசய்ல்.   

VIII. கிணி ஆய்வுகூடங்கள் ற்றும் மண தாகங்கமப உாி னெமநில் 

இற்மநப்தடுத்ிாக கதிச்மசல்னல் உாி அனகிற்கு மதாறுப்தாண 

ஆசிாிாின் கடமாகும் ன்ததுடன் அந்டடிக்மககள் தாடசாமனின் 

உள்பக ிப்னட்டுக்கு உட்தடுத்ப்தடுல் கண்டும்.  

IX. தாடசாமனத் கல் ற்றும் மாடர்தாடல் மாில்நுட்த ிமனக் 

மககட்டின் தடி தாகங்கமப மதானோள் ிப் தட்டிலில் உள்படக்குல் 

ற்றும் அற்குாி ஆங்கமப தாாித்லும் கண்டும். 

X. தாடசாமன ட்டத்ினாண கிணி ன்மதானோள் ற்றும் மனமப்னத் 

ீர்வுக் குலம ிறுவுல்  2011/19 சுற்றுினோதத்ின் 

ஆகனாசமணகலக்கமாக மாடர்ந்தும் இடம்மதந கண்டுமன்ததுடன் 

தாடசாமன ட்டத்ினாண “கிணி ன்மதானோள் ற்றும் மனமப்னத் 

ீர்வுக் குல” ன்தற்கு தினாக “தாடசாமன டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் 

குல” ண ினோத்ம் மசய்ப்தடுல் கண்டும்.   

கணத்ிற்கு : தாடசாமனகள் அல்னா மண கல்ி ிறுணங்கபின் டிஜிட்டல் 

தாகங்கமப மதானோள் ிப் தட்டிலில் உள்படக்குல் ற்றும் தாாிப்ன 

டடிக்மககலக்காக மதானோத்ாண கட்டமப்திமணனம் 

கமனத்ிட்டத்ிமணனம் உாி ிறுணங்கள் அமத்துக் மகாள்ற்கு 

டடிக்மக டுத்ல் கண்டும்.  

07. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகபின் தாாிப்ன ற்றும் ினோத் 

ிகழ்ச்சித்ிட்டத்ம மடனெமநப்தடுத்துல் 

 

1. இந் ிகழ்ச்சித் ிட்டாணது வுமசனவுத்ிட்ட ிி ஒதுக்கீட்டின் 

அடிப்தமடில் மடனெமநப்தடுத்ப்தடும். கசி தாடசாமனகள் ற்றும் 

ாகா தாடசாமனகலக்காண மவ்கநாண ிி ஒதுக்கீடுகபின் 

அடிப்தமடில் 2023 ஆம் ஆண்டிலினோந்து இது மடனெமநப்தடுத்ப்தடும்.   

2. கசி தாடசாமனகலக்கு 

I. கசி தாடசாமனகலக்குாி தாாிப்ன ற்றும் ினோத்ப் திகள் ாகா 

ட்டத்ில் ஒன்நிமக்கப்தட்ட கசி தாடசாமனகலக்குாி கல்கமப 

அடிப்தமடாகக் மகாண்டு ாாிக்கப்தடும் தாாிப்னத் ிட்டத்ின் 

அடிப்தமடில் கல்ி அமச்சின் டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் 

அதிினோத்ிக் கிமபினூடாக ாகா/ன கல் மாில்நுட்த 
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ஒனோங்கிமப்ன உத்ிகாகத்ர்கள் ற்றும் டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்த 

குலின் பப்தங்கபிப்னடன் கற்மகாள்பப்தடும்.  

II. கற்தடி தாாிப்ன டடிக்மககலக்கு அசிாண தாகங்கள் கல்ி 

அமச்சினூடாக மதறுமக னெமநமிமணப் தின்தற்நி மகாள்ணவு 

மசய்ப்தடும். உாி தாகங்கலக்கு கனிகாக கனும் உிாிப் தாகங்கள் 

அசிப்தடுமணில், உாி கசி தாடசமனகலடாக மகாள்ணவு மசய்து 

ங்கப்தட கண்டும்.  

III. இந் ினோத்ப் திகமப கற்மகாள்து மாடர்தினாண மாில்நுட்த 

ஒத்துமப்னமண ங்கும் பாபர் தர்கலக்காண மகாடுப்தணவுகள் 

கல்ி அமச்சினூடாக, ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கள்/மசனர்வுகமப 

டாத்துற்குாிாக பாபர்கலக்கு அனுிக்கப்தட்டுள்ப கட்ட 

அபவுகலக்கமாக ங்கப்தடுல் கண்டும். இற்மகண ற்கதாது 

மடனெமநிலுள்ப EST/7/ALLOW/05/0037-4 இனக்க ற்றும் 

EST/7/EXAMS/05/1007-6  இனக்க கடித்ின் கட்ட அபவுகமப 

தின்தற்றுல் கண்டுமன்ததுடன் ிர்கானத்ில் இில் கனும் 

ினோத்ங்கள் கற்மகாள்பப்தடின் அத்ினோத்ங்கலக்கமாக 

மகாடுப்தணவுகள் கற்மகாள்பப்தட கண்டும்.  

IV. கல்ி அமச்சின் கடித் மனனைடு இல்னா கதாிலும் கூட ன 

டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குலின் அங்கத்ர்கள் இந் ினோத்ப் 

திகலக்காக தங்குதற்ந னெடினமன்ததுடன், உாி மகாடுப்தணவுகள் 

கற்தடி இனக்கம் 07 இன் iii ஆம் தந்ிக்கமாக கற்மகாள்பப்தடல் 

கண்டும்.  

3. ாகா சமத தாடசாமனகலக்கு 

I. ாகாப் தாடசாமனகபில் கற்மகாள்பப்தட கண்டி ினோத்ப் திகள் 

ற்றும் தாாிப்னத் ிட்டம் னோடாந்ம் ன ட்டத்ிலும் ாகா 

ட்டத்ிலும் ாாிக்கப்தடுல் கண்டும். 

II. கற்தடி ிட்டத்ிற்கமாக ினோத்ப் திகலக்கு அசிாகும் 

தாகங்கள்/ கனோிகள் னோடாந்ம் ஒதுக்கீடு மசய்ப்தடும் ஒதுக்கீடுகமப 

அடிப்தமடாகக் மகாண்டு கல்ி ில் அமச்சினூடாக மகாள்ணவு 

மசய்து மதற்றுக்மகாடுத்ல் அல்னது உாி தாகங்கமபக் மகாள்ணவு 

மசய்ற்கு அசிாண ிி ஒதுக்கீடுகமப உாி ாகா கல்ித் 

ிமக்கபத்ிற்கு மதற்றுக் மகாடுத்ல்.   

III. இன்கதாது மதறுமக ிகாட்டல்கமபப் தின்தற்நி உாி தாகங்கள்/ 

கனோிகள் மகாள்ணவு மசய்ப்தடுல் கண்டும்.  

IV. இவ்ாறு மதற்றுக் மகாடுக்கக் கூடி ஒதுக்கீடுகபின் அபாணது 

இப்திின் மதானோட்டு ஒதுக்கீடு மசய்ப்தடும் ிிின் அபின் ீது 
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ீர்ாணிக்கப்தடும் ன்தாலும் அது குநிப்திட்ட கமப்தாடுகள் 

அமணத்மனம் ிமநகற்றுற்கு கதாதுாணாக அமாது 

ன்தாலும் ாகா ட்டத்ில் ாாிக்கப்தடும் னோடாந் மசற்தாட்டுத் 

ிட்டத்ில் டிஜிட்டல் உட்கட்டமப்ன சிகள் அதிினோத்ிின் கீழ் ிி 

ஒதுக்கீட்டிமண மற்மகாள்து மாடர்தில் கணம் மசலுத்துல் கண்டும்.   

V. ாகா தாடசாமனகபில் ாகா/ன ட்டத்ில் கற்மகாள்பப்தடும் 

ினோத்ப் திகலக்காண மண கமப்தாடுகமப னர்த்ி 

மசய்துமகாள்ற்கு அசிாண ிி ஒதுக்கீட்டிமண உாி கமப்தாடு 

ற்றும் ாகா/ன டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் 

ிட்டத்ின் அடிப்தமடில் ாகா ிமக்கபங்கலக்கு 

ஒப்தமடக்கப்தடும். ாகா ட்டத்ில் ாாிக்கப்தடும் டிஜிட்டல் 

உட்கட்டமப்ன சிகள் தாாிப்ன ிட்டத்ின் அடிப்தமடில் ஒவ்மானோ 

னத்ின் கமப்தாடுகமப அடிப்தமடாகக் மகாண்டு ிி ஒதுக்கீடுகள் 

னக் கல்ி அலுனகங்கலக்கு ஒதுக்கீடு மசய்து ங்கப்தட கண்டும். 

VI. கற்தடி ஒதுக்கீடுகள் ன டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் 

அதிினோத்ி அனகினூடாக கற்மகாள்பப்தடும் டடிக்மககலக்கு ட்டுக 

தன்தடுத்ப்தட கண்டும். 

VII. அந் ிி ஒதுக்கீடுகமப தன்தடுத்ி,  

i. இப்தாாிப்ன ற்றும் ினோத் கமனத்ிட்டங்கலக்காண பாபர் 

உிிமண ங்கும் டிஜிட்டல் கல்ித் மாில்நுட்தக் குலின் 

அங்கத்ர்கலக்கும் ஒனோங்கிமப்ன உத்ிகாகத்ர்கலக்கும் உாி 

பாபர் மகாடுப்தணவுகமப கல்ி அமச்சின் கட்ட அபவுகபின் 

அடிப்தமடில் ங்குல்.  

ii. ினோத்ப் திகலக்கு அசிாகும் சிறு அபினாண தாகங்கள் ற்றும் 

தன்தாட்டுப் மதானோட்கமப மகாள்ணவு மசய்ல். (உா – Diode/ 

capciters/ ஈம் கதான்நம) 

iii. ிகழ்ச்சிகள்/ மசனர்வுகபாக ற்தாடு மசய்ப்தடாது தாடசாமன/ கல்ி 

ிறுணங்கலக்கு மசன்று கற்மகாள்பப்தடும் கற்தார்ம/ ினோத்ப் 

திகபின் கதாது ாதண ிிக்ககாமின் அடிப்தமடில் இமந் 

தடிகள் ற்றும் கதாக்குத்துக் மகாடுப்தணிற்குாி மசனவுகமபச் 

மசய்ல்.  

iv. தாடசாமன ட்ட டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் 

மாில்நுட்தக் குலக்கலக்காண திற்சி அர்வுகமப டாத்துல். 

v. ிி ஒதுக்கீடுகபில் ிகுிகதும் இனோப்தின் கமப்தாட்டின் 

அடிப்தமடில் ினோத்ப் திகலக்கு அசிாகும் தாகங்கள்/ 

கனோிகமபக் மகாள்ணவு மசய்ல்.   
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vi. 2010-06-28 ஆம் ிகி கல்ி அமச்சின் 2010/25 ஆம் இனக்க 

சுற்றுினோதத்ின் அடிப்தமடில் னோடாந்ம் டாத்ப்தடும் தாடசாமனக் 

கிணி ஆய்வுகூடங்கபில் காப்தடும் கிணிப் தாகங்கள் ற்றும் 

கிணி மனமப்ன தாாிப்ன தற்நி கசி ட்டத்ினாண கிணிப் 

தாகங்கள் ற்றும் மனமப்ன தாாிப்ன ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 

மாடர்ந்தும் மடனெமநப்தடுத்ப்தடும்.   

 

08. டிஜிட்டல்  கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் தற்நி கல்கமப கதிச் 

மசல்னல். 

 

1. டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் தாாிப்னடன் மாடர்னமட 

கல்கமப இற்மநப்தடுத்துல் ிகவும் அசிாணாகும். இற்காக கல்ி 

அமச்சினூடாக கம்தடுத்ப்தட்டு ங்கப்தடுகின்ந இமிக் 

கட்டமப்தினூடாக உாி கல்கமப இற்மநப்தடுத்தும் மசற்தாடு 

கற்மகாள்பப்தட கண்டும். கற்தடி கல்கமப அடிப்தமடாகக் 

மகாண்டு மதநப்தடும் அநிக்மகம (Report) ன டிஜிட்டல் உட்கட்டமப்ன 

சிகள் தாாிப்ன அனகினுள் ஆப்தடுத்ி மத்ினோக்க 

கண்டுமன்ததுடன், மன் திிமான்நிமணனம் மத்ினோக்க டடிக்மக 

டுக்க கண்டும்.  

இந் ஆகனாசமணக் ககாமின் உள்படக்கம் தற்நி கனும் ிபக்கங்கள் 

மபிவுதடுத்ல்கள் அல்னது இந் ஆகனாசமணக் ககாமினூடாக 

உள்படக்கப்தடா டிஜிட்டல் கல்ி உட்கட்டமப்ன சிகள் கம்தாடு மாடர்தில் 

க்கூடி திச்சிமணகள் மாடர்தில் கல்ி அமச்சின் டிஜிட்டல் கல்ி 

உட்கட்டமப்ன சிகள் கிமபனடன் மாடர்னமகாண்டு ீர்ாணித்ல் கண்டும்.  


