
அறி�க்கை�: இகை�யவழி�ச் சந்தி�ப்பு - ஆவ�ம்
02. பெ�ப்ரவரி� 2021. 16:00 முதில் 17:30 வகைர நோ�ரிர்நோவய�ய நோ�ரம். ஒசுநோ ரி, நோ�ரிர்நோவ

 

இகை�யவழி�ச் சந்தி�ப்��ல் � ந்து பெ�ரிண்டவர்�ள்:

ஆறு திமி�ழ் அகைமிப்பு�கை(ச் நோசர்ந்திவர்�ள் இந்தி இகை�யவழி�ச் சந்தி�ப்��ல் � ந்து பெ�ரிண்டனர். அகைவ திமி�ழ் 

இகை(நோயரிர் அகைமிப்பு ( ), TYO திமி�ழிர் வ(- மிற்றும் ஆநோ ரிசகைன கைமியம் ( ), TRVS திமி�ழ் பெ�ண்�ள் அகைமிப்பு 

(ஒசுநோ ரி), திமி�ழ் பெ�ண்�ள் அகைமிப்பு (உல்ஸ்கைடன்வ�க்),    / Radio Tamil Bergen நோதின் திமி�ழ் ஓகைச மிற்றும் 

நோ�ரிர்நோவ திமி�ழிர் மிக்�ள் அகைவ ( ) NCET ஆகும். 1970 �(�ல் இருந்து நோ�ர்�ன் மிற்றும் ஒசுநோ ரிவ�ல் இயங்�� வரும் 

�ல்நோவறு திமி�ழ் அகைமிப்பு�(�ல் ஈடு�ட்டிருந்தி அல் து ஈடு�ட்டு வரும் 7 திமி�ழ் தின���ர்�ளும் �ங்நோ�ற்றினர். 

உதிரிர�மிரி�, நோ�ர்�ன் திமி�ழ் ச�றுவர் �ரிடசரிகை  மிற்றும் ஈழித் திமி�ழிர் சங்�ம் (நோ�ர்�ன்),   Aktive kvinner

(ச�று�ரின்கைமி ��ன்பு த்கைதிக் பெ�ரிண்ட பெ�ண்�ளுக்�ரின உடல் �ய�ற்ச� வழிங்கும் அகைமிப்பு, ஒஸ்நோ ரி) மிற்றும் 

திமி�ழ் அரச�யல் அகைமிப்பு. (DsporA Tamil Archive, 04.02.20  21  )

 உள்(டக்�ம்:
ஈழித்தி�ல் ���ழ்ந்தி நோ�ரிரி�ல் உய�ர் இழிந்தி அகைனவருக்கும், திமி�ழிர் மி8திரின பெதிரிடர்ச்ச�யரின இனப்�டுபெ�ரிகை க்கும் 

ஒரு ��மி�டம் பெமி9ன அஞ்சலி பெசலுத்தி� இச் சந்தி�ப்பு ஆரம்��க்�ப்�ட்டது.  02. On பெ�ப்ரவரி� 2021அன்று 

ஆவ�ம் �ற்றி�ய முதி ரிம் இகை�யவழி�ச் சந்தி�ப்கை� பு ம்பெ�யர் ( ) DsporA திமி�ழ் ஆவ��ம் நோ�ரிர்நோவ வரிழ் திமி�ழ் 

சமூ�த்தி�ற்�ரி� ஒழுங்கு பெசய்திது. நோ�ரிர்நோவய�ல் ஆவ�ங்�கை(ப் நோ�ணும் ஆறு ��றுவனங்�கை(ப் (ஆவ��ம், 

நூ �ம், அருங்�ரிட்ச�ய�ம்) ��ரதி���தி�த்துவப்�டுத்தி� 4 திகை ப்பு�(�ல் உகைர�ள் வழிங்�ப்�ட்டது. இந்தி சந்தி�ப்��ல் 

பெதிரிழி� ரி(ர் இயக்�த்தி�ன் ஆவ��ம் மிற்றும் நூ �ம் (        /the archives and library of the labour movement  

    – ), Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek ArbArk நோ�ர்�ன் ��ர ஆவ��ம் (     /City archive of Bergen  

 ), Bergen Byarkiv ஒசுநோ ரி ��ர ஆவ��ம் (     /  ), City archive of Oslo Oslo Byarkiv ஆக்�ஷ்கூஸ் 

அருங்�ரிட்ச�ய�ங்�ள் (     /    – ), The museums in Akershus Museene i Akershus MiA நோ�ரிர்நோவ நோதிச�ய 

நூ �ம் (     / ) National Library of Norway Nasjonalbiblioteket மிற்றும்  Memoar �ங்�(�த்தின.

இந்தி இகை�யவழி�ச் சந்தி�ப்��ற்கு நோ�ரிர்நோவய�ய நோதிச�ய நூ �ம் ( )Nasjonalbiblioteket    TEAMS பெதிரிழி�ல்நுட்� 

உதிவ�கைய பெசய்திது. சந்தி�ப்பு அன்று இதிற்�ரின ���ய�ல் Michelle Tidsel இருந்திரிர். ��8ரதி� குமிநோரந்தி�ரன் 

  DsporA Tamil Archive சரிர்��ல் இந்தி இகை�யவழி�ச் சந்தி�ப்கை� திகை கைமி வகுத்திரிர்.
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தலை�ப்பு:    பதிவே	டு மற்றும் பதிவே	டு வேம�ாண்லைம.....................................................................................................2

தலை�ப்பு:  	ர�ாற்று ஆ	ணங்கள்............................................................................................................................9

தலை�ப்பு:  வெ	ளியிட்ட ஆ	ணங்கள்.......................................................................................................................10

தலை�ப்பு:  	ாய்வெமாழி 	ர�ாறு..............................................................................................................................12

 பங்வேகற்பாளர்களிடமிருந்து வேகள்விகள்................................................................................................................13

ஒசுல�ோ, 11.02.2021 1

https://dspora.no/2021/02/04/thank-you-and-congratulation-tamil/
https://dspora.no/2021/02/04/thank-you-and-congratulation-tamil/


திகை ப்பு�ள்:

தலை�ப்பு: பதிவே	டு மற்றும் பதிவே	டு வேம�ாண்லைம

பெதிரிழி� ரி(ர் இயக்�த்தி�ன் ஆவ��ம் மிற்றும் நூ �த்தி�லிருந்து மிரிர்ட்டின் எலிங்ஸ்ரூட் (  Martin

) Ellingsrud �தி�நோவடு மிற்றும் �தி�நோவடு நோமி ரிண்கைமி �ற்றி�:

இரண்டு முக்��ய நோதிகைவ�ள்:

1. �ரிம் எகைதி ஆவ�ப்�டுத்தி நோவண்டும்?

 எந்தி ஆவ�த்கைதி �ரிம் உருவரிக்� நோவண்டும்?

2. எந்தி ஆவ�ங்�கை( �ரிம் குறு��ய அல் து �8ண்ட �ரி த்தி�ற்�ரி�ப் நோ���ப் �ரிது�ரிக்� 
நோவண்டும்?

 �8ண்ட �ரி ப் நோ���ப் �ரிது�ரிப்��ற்�ரி� (1000 ஆண்டு�ள்+) எங்நோ� 

�ரிது�ரிக்� ரிம்?

(ஆவ�க் �(ஞ்ச�யங்�ள் (  ), archive depot அருங்�ரிட்ச�ய�ங்�ள் அல் து ��றி 

நோ���ப் �ரிது�ரித்தில் ��றுவனங்�ள்?)

தே�வை�யா�ன ஆ�ணப் ப��வுகள் உரு��க்க அவை'யா�ளம் 

க�ணு��ற்க�ன க�ரண-கள்:

1. ஒரு �ரிட்டில் உள்( சட்டம் வ�தி�முகைறி�ள். இச்சந்திர்ப்�த்தி�ல் நோ�ரிர்நோவ ஆவ�ச் சட்டம்.

 உங்�ள் ��றுவன பெசயல்�ரிட்டுக்கு (  –  ) virksomhet functional activity பெ�ரிருந்தும் 

சட்ட வ�தி�முகைறி�ளுக்கு இ�ங்� நோதிகைவயரின �தி�வு�ள் உருவரிக்� நோவண்டும். 

உதிரிர�மிரி�, நோவகை  பெசய்யும் சுற்றுச்சூழில் சட்டம், அறிக்�ட்டகை(ச் சட்டம் அல் து 

��றி.

2. ஒரு அரசரிங்� அதி��ரிரம் (  ) governmental body உங்�ள் அகைமிப்பு பெசய்ய நோவண்டிய �தி�வு�(�ன் 

ஏதி�ர்�ரிர்ப்பு

 �8ங்�ள் எந்தி ஆவ�ங்�கை( உருவரிக்� நோவண்டும் என்�தி�ல் மிற்றிவர்�(�ன் ஆர்வம் 

( ) interest என்ன? உதிரிர�மிரி�, அரசரிங்� ��தி� உதிவ��ள் பெ�றும் பெ�ரிழுது �8ங்�ள் 

அதிகைன �தி�வு பெசய்து ஆவ�ப்�டுத்துவகைதி ஒரு அரசரிங்� அங்�த்தி�ற்கு நோதிகைவ இருக்கும்.

3. �8ங்�ள் எந்தி ஆவ�ங்�கை( உருவரிக்� நோவண்டும் என்�தி�ல் திமி�ழ் சமூ�த்தி�ன் எதி�ர்�ரிர்ப்பு என்ன?

 நோ�ரிர்நோவய�ய திமி�ழ் அகைமிப்பு�ள்

o   உள்ளூர் திமி�ழ் சமூ�த்தி�ற்கு எந்தி ஆவ�ங்�ள் உருவரி� நோவண்டும் என்றி நோதிகைவ 
உள்(து?

o   ஒரு ��றுவனத்தி�ன் உறுப்��னர்�ள் நோ�ரிரும் நோதிகைவயரின ஆவ�ங்�ள் என்ன?

o   உறுப்��னர்�ள் என்ன ஆவ�ப்�டுத்தி வ�ரும்பு��றிரிர்�ள்?
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o   பெவ(�ப்புறி எதி�ர்�ரிர்ப்பு�ள் (  ) - external expectations ஒரு ��றுவனத்கைதிச் 

சுற்றி�யுள்( பெவ(�ப்புறி வட்டம் அந்தி அகைமிப்பு எகைதி ஆவ�ப்�டுத்தி நோவண்டும் 
என்று வ�ரும்பு��றிது?

o   ஒரு அகைமிப்��ல் �தி�நோவடு/ ஆவ�ப்�டுத்திலில் அந்தி அகைமிப்��ன் சுய நோதிகைவ�ள் 

என்ன?

 ��றுவன பெசயல்�ரிட்டு நோதிகைவ�ள் (  –  ).virksomhet functional activity

 ஒரு ��றுவன பெசயல்�ரிட்கைட பெ�ரிண்டு �டத்தி அந்தி ��றுவனத்தி�ற்கு எந்தி 
ஆவ�ங்�ள் நோதிகைவ?

 தின்கைன ஆவ�ப்�டுத்துவதி�ல் ஒரு அகைமிப்��ன் ஆர்வம் ( ). interest இது 

பெவ(� சட்ட வ�தி�முகைறி�ள் மிற்றும் ஏகைனய �ரிர���(�லிருந்து 
சுயரிதி8னமிரினது.

·   உ �(ரிவ�ய திமி�ழ் பு ம்பெ�யர் சமூ�த்தி�ற்கு எந்தி �தி�வு�ள்/ ஆவ�ப்�டுத்தில் நோதிகைவ?

 

இந்தி மூன்று �ரிர���ளும் அடிப்�கைடயரினகைவ. ஆவ�ப்�டுத்திப்�ட நோவண்டிய ��றி மியக்� ��கை ப் 

�குதி��ள் (  ) grey zones இருக்� ரிம். ஆனரில் எல் ரிவற்கைறியும் ஆவ�ப்�டுத்தித் நோதிகைவய�ல்கை .

 

எந்� ஆ�ணங்கள் (documentation) ப��வு செ2ய்து ஆ�ணப்படுத்� 

தே�ண்டும் என்ற தே�வை�கவைள எவ்��று கண்'ற��து?

ஒரு ��றுவனத்தி�ல் பெதிரிடர்புகைடய ஆவ�ங்�ள் நோதிகைவ�(�ன் நோமிப்��ங்கை� �குப்�ரிய்வு பெசய்து 
உருவரிக்�வும். இது ஒவ்பெவரிரு ��றுவனத்தி�ற்ன் தின��ட்ட நோதிகைவக்கு ஏற்� பெ�ரிருத்திமிரின 

ஆவ�ங்�கை(க் ( ) documentation �ண்டறி�யும் ஒரு பெசயல்முகைறியரிகும்.

·   �ரிம் என்ன ஆவ�ப்�டுத்தி நோவண்டும்?

·   ஒரு ��றுவனத்தி�ன் பெசயல்�ரிடு�ள் ( ) functions மிற்றும் �டவடிக்கை��ள் ( ) activities

என்ன? அதிரிவது, ஒரு ��றுவனத்தி�ன் ����ள் என்ன?

·   ஒரு ��றுவனத்தி�ன் பெசயல்�ரிடு�ள் மிற்றும் �டவடிக்கை��கை( ஆவ�ப்�டுத்துவதிற்�ரின 
பெ�ரிருத்திமிரின ஆவ�த் நோதிகைவ�கை( �ண்டறி�ய ஆவ�ப் �குப்�ரிய்வு (  documentation

) analysis பெசய்யுங்�ள் -��றுவனத்தி�ன் ����ள் �ண்டறி�தில்.

·   உதிரிர�மிரி�, பெவ(�யீடு�கை(த் தியரிரி�த்தில் அல் து வ�கை(யரிட்டு ���ழ்வு�கை( 

ஒழுங்�கைமித்தில் அல் து வரவு பெச வு �ட்டியல் ( ) budget உருவரிக்குதில் அல் து ஒரு 

��கைர ஒரு �திவ�க்கு ��யமி�த்தில். �ரிட(ரிவ�ய கூட்டம், வருடரிந்திக் கூட்டம், ��ர்வரி�க் 

கூட்டம், பு�ரிர்�ள் மிற்றும் ஏகைனய.
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·   எனநோவ, ஒரு பெசயல்�ரிட்டின் பெசயல்முகைறிகைய பெதிரிடக்�த்தி�லிருந்து இறுதி� வகைர 

ஆவ�ப்�டுத்துதில்.

·   நோதிகைவயரின ஆவ�ங்�கை( உருவரிக்குவதிற்�ரின ஆதிரிரங்�ள் ( ) source என்ன? (சட்ட 

வ�தி�முகைறி�ள், நோதிகைவ, சமூ�த்தி�ன் எதி�ர்�ரிர்ப்பு மிற்றும் நோதிகைவ, அகைமிப்��ன் 

எதி�ர்�ரிர்ப்பு மிற்றும் நோதிகைவ, ஏகைனய)

·   அரசரிங்� அகைமிப்பு�(�ல் ஆவ�ப்�டுத்தில் நோதிகைவ�ளுக்கு  ISO திர��கை �ள் (  ISO

) standards உள்(ன. ஆனரில் நோ�ரிர்நோவய�ய நோதிச�ய ஆவ� மு�கைமிய�ன் ( ) Arkivverket

வழி��ரிட்டுதில்�ள் தின�யரிர் மிற்றும் தின்னரிர்வ ��றுவனங்�ளுக்கு மி��வும் 
பெ�ரிருத்திமிரினதிரி� இருக்கும்.  ��ரரிட்ச� மிற்றும் மிரிவட்ட ஆவ� �(ஞ்ச�யங்�(�ன் 

வழி��ரிட்டி�ள் தின�யரிர் ��றுவனங்�ளுக்கு மி��வும் பெ�ரிருத்திமிரினதிரி� இருக்கும்.

·   உங்�ள் ��றுவனத்தி�ற்கு பெ�ரிருத்திமிரின சட்ட வ�தி�முகைறி�ள், ��றி வழி��ரிட்டுதில்�கை(ப் 

�ரிர்த்து, நோதிகைவயரின ஆவ�ங்�கை(க் �ண்டறி�யவும்.

 

க�ப்பக ��ட்'ம்

 

·  ஒரு ��றுவனத்தி�ல் உள்( �கைடமுகைறி�ள் �ற்றி�ய ஆவ�ங்�ள் மிற்றும் ��றி நோதிகைவயரின 
ஆவ�ங்�ள். இந்தி வகை�யரின ஆவ�ங்�ள் ஒரு �ல்  ��றுவன ஆவ� ���கைய பெசய்ய 

அந்தி ��றுவனத்தி�ற்கு உதிவும். எகைதி ஆவ�ப்�டுத்துவது மிற்றும் எவ்வரிறு நோதிகைவயரின 

ஆவ�ங்�கை(ப் ( ) documentation �தி�வு பெசய்து ஆவ�ப்�டுத்துவது �ற்றி�ய 

நோமிநோ ரிட்டமிரின �ரிர்கைவகைய திரும். அத்துடன் எகைதி ஆவ�ப்�டுத்தித் நோதிகைவ இல்கை  

என்�கைதியும் �ரிட்டும். ஏபெனன்றிரில் ஒரு அகைமிப்பு எகைதிப் நோ���ப் �ரிது�ரிக்� நோவண்டும், 

எகைதி �8க்� ரிம் என்றி �ண்நோ�ரிட்டத்கைதித் திரும்.

 

ஒசுல�ோ, 11.02.2021 4



இங்நோ� ஒரு ��றுவனத்தி�ல் இருக்�க்கூடிய ஒரு யரிப்பு முன்பெமிரிழி�வ�ற்�ரின பெசயல்முகைறி ஒன்று 
( ) process எடுத்துக்�ரிட்டரி� வழிங்�ப்�டு��றிது. இந்தி அட்டவகை� பெதிரிடக்�த்தி�லிருந்து இறுதி� வகைர 

குறி�ப்��ட்ட பெசயல்முகைறிய�ல் உருவரி�க் கூடிய ஆவ�த் நோதிகைவ�கை( வ�(க்கு��றிது:

ஆவ�ம் ( )documentation ��� (Task) �ரிது�ரிக்� அல் து �8க்கு 
(Preserve or delete)

யரிப்பு முன்பெமிரிழி�தில் (Statutory 

)proposals

யரிப்பு கை�யரிளுதில் 
(  )Process statutes

�8ண்ட �ரி ப் நோ���ப் 
�ரிது�ரித்தில் (  Preserved

)forever

பெ�றிப்�ட்ட 
முன்பெமிரிழி�திலுக்�ரின 
�ற்றுச்ச8ட்டு (    Receipt on a

 )received proposal

யரிப்பு கை�யரிளுதில் 
(  )Process statutes

3 மிரிதிங்�ளுக்குப் ��றிகு 

�8க்�ம் (   3 Deleted after

)months

யரிப்பு முன்பெமிரிழி�திலுக்�ரின 
வரிக்�(�ப்பு (   Vote on

 )statutory proposals

 யரிப்பு கை�யரிளுதில் 
(  )Process statutes

�8ண்ட �ரி ப் நோ���ப் 
�ரிது�ரித்தில் (  Preserved

)forever

(  Marting Ellingsrud ன் வ�(க்�க்�ரிட்ச�ய�ல் இருந்து. ஆங்��  பெமிரிழி�பெ�யர்ப்பு)

 

ஒசுல�ோ, 11.02.2021 5



உதிரிர�ம்: வ���த் தி�கை�க்�(த்தி�ற்கு அனுப்�ப்�ட்ட ஒரு முகைறிப்�ரிடுக்�ரின பெசயல்முகைறி 

( )Process

எவை� நீ>ண்' க�லத்��ற்குப் தேபண-ப் ப�துக�ப்பது?

·   ஒரு அகைமிப்��ற்கு எது முக்��யத்துவம் பெ�று��ன்றிது?

·   திமி�ழ் சமுதிரியத்தி�ற்கு எது முக்��யத்துவம் பெ�று��ன்றிது?

ஒரு அகைமிப்பு நோமிநோ  குறி�ப்��ட்டுள்( �ரிர���(�ன் அடிப்�கைடய�ல் அதிற்கு நோதிகைவயரின 
ஆவ�ங்�கை( ஒரு ஆவ�த் தி�ட்டமிரி�  (  ) archive plan உருவரிக்கும். அதினூடரி� நோதிகைவயரின 

ஆவ�ங்�கை( வ�(க்�� ( ), define வகைரயறுத்து, தி8ர்மிரின�த்து, �ட்டியலிடும்.

“Bevare fortiden for å beskytte fremtiden» - எதி�ர்�ரி த்கைதிப் �ரிது�ரிக்� �டந்தி �ரி த்கைதிப் நோ���ப் 

�ரிது�ரித்தில்.
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12. தீர்ப்பின் 
ல�ல் 
முறை�ப்போடு 
ச�ர்ப்பிப்பு

13. முறை�ப்போடு 
குறித்து கருத்து

14.முறை�ப்போ
டு றைகயோளுறைக

15. 
வழங்கல்

15. 
நிரோகரிப்பு

X



நோதிகைவயரின ஆவ�ங்�கை( இனம் �ரி� ஆவ�ப் �குப்�ரிய்கைவ ஒரு ��றுவனம் நோமிற்பெ�ரிள்( ரிம் 
அல் து ஒரு �குப்�ரிய்கைவ நோமிற்பெ�ரிள்( ஒரு ஆவ�க் �(ஞ்ச�யத்கைதி அணு� ரிம்.

“    - Bevare samlet samfunnsdokumentasjon” ஒட்டுபெமிரித்தி சமூ� ஆவ�ங்�கை(ப் நோ���ப் 

�ரிது�ரிக்�ரித்தில்.

 

�னBயுரிவைE

·   தின���ர் வ�தி�முகைறி�ள் (சட்ட வ�தி��ள் மிற்றும் ஏகைனய ஒழுங்குமுகைறி�ள்) தின���ர் 

தி�வல்�கை( எவ்வரிறு கை�யரிள்வது என்�திற்�ரின வழி��ரிட்டுதில்�கை( வழிங்கு��ன்றின

·   ��றுவனத்தி�ற்கு என்ன வகை�யரின தின���ர் தி�வல்�ள் நோதிகைவ?

·    Y பெசயகை  கை�யரி(  X தின���ர் தி�வல்�ள் நோதிகைவ

·   தின���ர் தி�வல்�கை( நோசமி�ப்�தி�ல் தி�ருப்தி��ரமிரின �ரிது�ரிப்பு ஒழுங்கு பெசய்தில்

 

க�ப்பக அவைEப்பு (Structure)

o   ��ரி�வு பெ�றி�முகைறி: நோ�ரிப்பு ( ) file மிற்றும் நோ�ரிப்புகைறி ( ) folder அகைமிப்பு

உதிரிர�மிரி� (  Marting Ellingsrud ன் வ�(க்�க்�ரிட்ச�ய�ல் இருந்து. வ�(க்�த்துடனரின ஆங்��  

பெமிரிழி�பெ�யர்ப்பு):

1 Annual meeting (this is a function - வெ%யல்பாடு)

1.0 Proposal for the annual meeting (this is an activity under the function - 
    இது வெ%யல்பாட்டின் கீழ் ஒரு நட	டிக்லைக)

10/2021 Proposal for annual meeting 2021 (This is a sub-activity - 
   இது ஒரு துலைண வெ%யல்பாடு)

10/2021-1 Proposal for local branch Kjelsås (This is the 
documentation of a transaction in this process –   இது இந்த

 வெ%யல்முலை1யில் (process)    உரு	ான ஒரு பரி	ர்த்தலைனக்கான ஆ	ணம்)
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நிறை� 1

நிறை� 2
வழக்கு எண் 
ககோண்ட 
நிறை� 3. 
2021ம் 
ஆண்டில் 10 
வது வழக்கு.

நிறை� 4 - இந்த வழக்கில் ஒரு PDF/A லகோப்பு 
ஆவண�ோக உள்ளது. லகோப்பு ஒரு ஆவண 
எண்ணுடன் கூடிய கபயரிடப்பட்டுள்ளது.
2021ம் ஆண்டில் 10 வது வழக்கில் 1 வது 
ஆவணம்.



 

இந்தி எண்�ள் ஒரு ��றுவனத்தி�ற்குள் இருக்கும் ஆவ��த்கைதி வகை�ப்�டுத்தி �யன்�டுத்திப்�டு��ன்றிது. 

இது ஒரு வகை�ப்�ரிடு முகைறி ( ).classification

எழுத்துரு அடிப்�கைடய� ரின ஆவ�ங்�கை( /  PDF A வடிவமிரி� நோசமி�த்து நோ���ப் �ரிது�ரிக்�வும். இது 

� வகை�யரின  PDF நோ�ரிப்பு வகை��(�ல் ஒன்று ஆகும், இது �8ண்ட �ரி  நோ���ப் �ரிது�ரிப்��ற்�ரி� 

திரப்�டுத்திப்�ட்ட நோ�ரிப்பு வடிவமிரிகும் (    ).international standardised file format

தேEகக்கண- தே2E�ப்பு - Cloud storage

o   ஒரு நோசகைவயரி� பெமின்பெ�ரிருள் -     ( )Software as a Service SaaS

o   ஒரு நோசகைவயரி� இயங்குதி(ம் -     ( )Platform as a Service PaaS

o   ஒரு நோசகைவயரி� உள்�ட்டகைமிப்பு -     ( )Infrastructure as a Service IaaS

 

அனுகூலங்கள் - Advantages

 தி�றிகைமி ( ) efficient மிற்றும் மிலிவு ( ) - affortable ஒரு நோமி�க்��� நோசமி�ப்பு 

மூ த்தி�லிருந்து �  �யனர்�ளுக்கு நோசகைவ பெசய்ய முடியும்.

 தி�றிகைமியரின தி�வல் பெதிரிழி�ல்நுட்� நோசகைவ (   ) - Efficient IT service எங்��ருந்தும் 

நோவகை  பெசய்யக்கூடியது மிற்றும் அதி�� அ(வு இயக்�ம்.

 நோதிகைவக்நோ�ற்� நோசமி�ப்பு தி�றிகைன (  ) storage capacity அதி��ரி�க்� ரிம்.

 �ல்  �ரிப்புப்��ரதி� ( - ). back up ��றி �ரிடு�(�ல் நோசமி�ப்பு.

 

ப-ர��கூலம் - Disadvantages

 ��றி �ரிடு�(�ல் நோசமி�க்�ப்�ட்ட திரவு அல் து �ரிப்புப்��ரதி� - சட்டரி8தி�யரின �ட்டுப்�ரிடு�ள்.

 திரவு �ட்டுப்�ரிட்கைட (  ) data control உறுதி� பெசய்வதிற்�ரின ஒப்�ந்திங்�ள். உதிரிர�மிரி�, 

நோமி�க்��� நோசமி�ப்��ல் நோசமி�த்து கைவத்தி�ருக்கும் உறுப்��னர்�(�ன் தின�ப்�ட்ட தி�வல்�ள் 
அல் து ��றி தின�ப்�ட்ட தி�வல்�ள். திரவு�கை( ஒப்�கைடக்� நோவண்டிய �ட்டுப்�ரிடு�(�ன் �8ழ் 

நோமி�க்��� நோசமி�ப்புச் நோசகைவ�ள் பெசயல்�டு��ன்றினவரி? ஒரு �ரிட்டில் உள்( சட்ட 

வழி��ரிட்டுதில்�ள் நோமி�க்��� நோசமி�ப்புச் நோசகைவகைய �ட்டுப்�டுத்தி ரிம். எனநோவ, உங்�ள் 

நோமி�க்��� நோசகைவ எந்தி �ரிட்டில் அகைமிந்துள்(து மிற்றும் அவர்�ளுக்கு எந்தி சட்ட 
வ�தி�முகைறி�ளும் �கைடமுகைறிளும் உள்(ன என்�கைதி சரி��ரிர்க்�வும்.

 நோ�ரிர்நோவ மிற்றும் ஐநோரரிப்��ய �ரிடு�(�ல் உள்( பெ�ரிதுத் திரவு �ரிது�ரிப்பு ஒழுங்குமுகைறி - 

    ( ).General Data Protection Regulation GDPR

ஒசுல�ோ, 11.02.2021 8



தலை�ப்பு: 	ர�ாற்று ஆ	ணங்கள்

நோ�ர்�ன் ��ர ஆவ��த்தி�லிருந்து திர்நோய ஹரரிம் (  ) Terje Haram வர ரிற்று ஆவ�ங்�ள் �ற்றி�:

ஆ�ணம் செ�வ்தே�று கண்தேண�ட்'ங்கவைளக் செக�ண்டுள்ளது:

·   மிக்�ள் மிற்றும் சமூ�த்தி�ன் உரி�கைமி�ளும் உரி�கைமி�ளுக்�ரின ஆவ�ங்�ளும் 
( )documentation

·   ஒரு ��றுவனத்தி�ல் ���ழும் �ரி�வர்த்திகைனக்�ரின ஆவ�ம்

·   வர ரிறு, �ண்�ரிடு மிற்றும் அகைடயரி(த்கைதிப் ��ரதி� �லிக்கும் ஆவ�ம்

 

ஒப்பந்�ங்கள் Eற்றும் தேநீரம்:

·   ஒப்�ந்திங்�ள் ஒரு ஆவ��த்தி�ல் உள்( முக்��யமிரின ஆவ�ங்�ள் ஆகும். உதிரிர�மிரி�, 

உறுப்��னர் ஒப்�ந்திம் (  ).membership agreement

·   ஆவ�ச் பெசயல்�ரிடு என்�து ஒரு ஒப்�ந்திமிரிகும்:

o   �டந்தி �ரி த்தி�ற்கும் எதி�ர்�ரி த்தி�ற்கும் இகைடய� ரின ஒப்�ந்திம். எதி�ர்�ரி ம் �டந்தி �ரி  

அனு�வங்�கை(யும் அறி�கைவயும் அணுகுவதிற்�ரின வரிய்ப்புப் பெ�றி நோவண்டும். 

எதி�ர்�ரி த்தி�ல் பெ�ரிருந்திமிரின �டகைமி�கை( அணு�, �டந்தி �ரி த்தி�ல் இருந்தி  

பெ�ரிருந்திமிரின உரி�கைமி�(�ன் அணுக்�ம் இருக்� நோவண்டும்.

o   இந்தி ஒப்�ந்தித்தி�ன் பெ�ரிறுப்பு ���ழ்�ரி த்தி�ல் எமிது கை��(�ல் உள்(து. இதிற்�ரின 

உத்திரவரிதிம் அ(�ப்�வர்�ள் ஆவ�க் �ரிப்�ரி(ர்�ள்.

o   ஆட்ச�யரி(ர்�ள் திங்�(து அதி��ரிரத்கைதி ��கைறிநோவற்றுவதிற்�ரி� ஆவ�ம் 
உருவரிக்�ப்�ட்டது.

o   உதிரிர�மிரி�, ஒரு ஆட்ச�யரி(ருக்கு தினது �ரிட்டு மிக்�(�ன் எண்��க்கை�யும் அவர்�(�ன் 

�ரிலினம் மிற்றும் வயது பெதிரி�ந்திரில், அந்தி �ரிட்டிடம் எத்திகைன நோ�ரிர் வீரர்�ள் உள்(ன 

என்�கைதி ஆட்ச�யரி(ர் அறி�வரிர். இது வரி� மிற்றும் வருவரியுக்கும் பெ�ரிருந்தும்.

o   ஆவ��ம் என்�து �டந்தி �ரி ங்�(�ல் குடிமிக்�கை(க் �ட்டுப்�டுத்துவதிற்�ரின ஒரு 
பெ�ரிரு(ரி� இருந்திது. ஆனரில் நோமிற்�த்தி�ய �ரிடு�(�ன் �வீன �ரி ங்�(�ல், ஆவ��ம் 

ஆட்ச�யரி(ர்�(�ன் அதி��ரிரத்கைதிக் �ட்டுப்�டுத்துவதிற்�ரின குடிமிக்�(�ன் பெ�ரிரு(ரி� 
மிரிறி�யுள்(து.

o   எந்திபெவரிரு ��றுவன அ ��லும் சன�ரிய� ஆளுகை�ய�லும் வழிக்கு கை�யரிள்கை�ய�ல் 
பெவ(�ப்�கைடத் தின்கைமி ( ) transparency மிற்றும் பெ�ரிறுப்புக்கூறிகை ப் ( ) accountability

நோ�ணுவதிற்கு ஆவ�ம் ஒரு முன்���ந்திகைனயரிகும்.
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o   ஆவ�ம் அதி��ரிரம் �ற்றி�யது அல் . நோமிற்�த்தி�ய �ரிடு�(�ல், குடிமிக்�ளுக்கு ஆவ� 

அணுக்�த்தி�ற்�ரின நோ�ரிரி�க்கை� உரி�கைமி உண்டு.

o   ஒரு ஆவ�ம் பெ�ரிறுப்புக்கூறிலுக்கும் ( ) accountability சன�ரிய�த்தி�ற்கும் உத்திரவரிதிமிரி� 

இருக்கும் �ட்சத்தி�ல், அது சந்நோதி�த்தி�ற்கு இடம் அ(�க்�ரிது. சுயரிதி8னமிரின மிற்றும் 

��யரியமிரின ஆவ�ங்�ள் மூ ம் முரண்�ரிடு�கை(யும் ச�க்�ல்�கை(யும் தி8ர்க்� ரிம்.

o   ஒரு ஆவ�ம் நோ�ரிலிச் பெசய்தி��ள் (  ) fake news மிற்றும் சதி� நோ�ரிட்�ரிடு�(�ன் எதி�ர் 

துருவமிரி� இருக்� ரிம்.

o   ஆவ�ம் �டந்தி �ரி த்கைதி வ�ட எதி�ர்�ரி த்கைதிப் �ற்றி�யது. பெ�ரிது ஆவ�ம் (  public

) archive மிற்றும் தின�யரிர் ஆவ�ம் ஆ��யகைவ சமூ�த்தி�ற்�ரின �ரந்து�ட்ட 

ஆவ�ங்�கை( உருவரிக்கு��ன்றின.

o   ஆவ�ங்�கை(க் பெ�ரிண்ட அருங்�ரிட்ச�ய�ம் மிற்றும் நூ �ங்�ள் ஒரு சமூ�த்தி�ல் வரிழும் 
அகைனவருக்கும் பெசயல்�டு��ன்றின.

o   வர ரிற்று மிற்றும் analogue (�ரி��திம், ஒ(��ரிடரி, இறுவட்டு, ஏகைனய) பெ�ரிருட்�கை( 

எண்��மிக் நோ�ரிப்பு�(ரி� மிரிற்றி நோவண்டும்.

தலை�ப்பு: வெ	ளியிட்ட ஆ	ணங்கள்

நோ�ரிர்நோவ நோதிச�ய நூ �த்தி�லிருந்து பெ�ர்ஸ்டி ருஸ்டரிட் (  ) Kjersti Rustad பெவ(�ய�டப்�ட்ட 

ஆவ�ங்�கை(ப் �ற்றி�:

 

o   ஆவ�க் �(ஞ்ச�யங்�ள் (ஆவ��ம், நூ �ம் மிற்றும் அருங்�ரிட்ச�ய�ம்) ஒரு �ரிட்டின் 

��கைனவ�மிரி�ச் பெசயல்�டு��ன்றின. நோமிலும் ஒவ்பெவரிரு �(ஞ்ச�யத்தி�ன் ����ள் ஒன்றுக் 

பெ�ரின்று பூர்த்தி� பெசய்��றிது.

o   நோ�ரிர்நோவய�ய நோதிச�ய நூ �ம் முக்��யமிரி� பெவ(�ய�டப்�ட்ட ஆவ�ங்�கை(ப் நோ���ப் 
�ரிது�ரிக்��றிது. ஆனரில் அது தின�ப்�ட்ட பெதிரிகுப்பு�கை(ப் நோ���ப் �ரிது�ரிக்கும் ஒரு 

ஆவ�க் �(ஞ்ச�யம் ஆகும். அது எழுத்திரி(ர்�ள், ��றுவனங்�ள், ஒ(� �ரிடரிக்�ள் மிற்றும் 

ஒலிப் �தி�வு�ள், �டங்�ள் மிற்றும் புகை�ப்�டங்�ள் நோ�ரின்றி தின�ப்�ட்ட பெதிரிகுப்பு�கை(ப் 

நோ���ப் �ரிது�ரிக்கும் ஒரு ஆவ�க் �(ஞ்ச�யம் ஆகும்.

Pliktavlevering - ஒப்பவை'ப்புக் க'வைE (Legal deposit)

o   ஒப்�கைடப்புக் �டகைமி என்றி பெசரில் �டுகைமியரினதிரி�த் நோதிரின்றி ரிம், ஆனரில் அது அப்�டி 

அல் .
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o   �  �ரிடு�(�ல் அந்தி �ரிட்டில் பெவ(�ய�டப்�ட்ட ஆவ�ப் பெ�ரிருட்�கை( ஒப்�கைடப்புக் 
�டகைமி பெசய்யும் ஒழுங்கு உள்(து.

o   நோ�ரிர்நோவய�ல், இந்தி ஒழுங்கு 17ஆம் நூற்றிரிண்டின் இறுதி�ய�ல் இருந்து �கைடமுகைறிக்கு 

வந்திது, இங்கு பெவ(�ய�டப்�ட்ட ஆவ�ப் பெ�ரிருட்�ள் பெடன்மிரிர்க்��ல் சட்டப்பூர்வமிரி� 

கைவக்�ப்�ட்டன.

o   நோ�ரிக்�ம்: நோ�ரிர்நோவய�ய �ண்�ரிடு மிற்றும் சமூ� வரிழ்க்கை�ய�ன் சரின்று�கை( இச்சமூ�ம் 

நோ���ப் �ரிது�ரிக்� நோவண்டும். இது நோ�ரிர்நோவய�யர்�கை(ப் �ற்றி� மிட்டுமில் . 

நோ�ரிர்நோவய�ல் வரிழும் அகைனவகைரயும் �ற்றி�யது.

o   �யன்�ரிடு: ஆரரிய்ச்ச� நோ�ரிக்�ங்�ளுக்�ரி�வும், பெ�ரிதுமிக்�ளுக்�ரின 

ஆவ�ங்�ளுக்�ரி�வும் �யன்�டுத்துதில்.

o   என்ன: அகைனத்து வகை�யரின பெவ(�ய�டப்�ட்ட ஆவ�ப் பெ�ரிருட்�ள். இகைச, 

தி�கைரப்�டம், ஒ(�ப்�தி�வு, வகை த்தி(ங்�ள், ���ன� வ�கை(யரிட்டு�ள் (  ), video games

வரிபெனரிலி மிற்றும் பெதிரிகை க்�ரிட்ச�, அச்சுப் பெ�ரிருட்�ள் (நூல், �த்தி�ரி�கை�, துண்டுப் 

��ரசுரம், நுகை(வுச் ச8ட்டு நோ�ரின்றிகைவ)

o   அ(வுநோ�ரில்�ள்: ஆவ�ப் பெ�ரிருள் �ரவ ரின �ரிவகைனக்�ரி� பெவ(�ய�டப்�ட்டிருக்� 

நோவண்டும். உதிரிர�மிரி�, ஒரு �கைடய�ல் ஒரு நூகை  வ�ற்றில், ஒரு பெதிருவ�ல் ஒரு துண்டுப் 

��ரசுரம் வ���நோயரி��த்தில், ஒரு இறுவட்டு தியரிரி�த்தில்.

o   �வனம் பெசலுத்தும் கூறு (focus): பெவ(�ய�டப்�ட்ட ஆவ�ப் பெ�ரிருட்�ள் ஒரு �ரந்து�ட்ட 

சமூ�த்கைதி ��ரதி��லித்தில். அதிரிவது சமூ�த்தி�ல் முக்��யமிரின அல் து பெ�ரி�ய புள்(��கை( 

மிட்டுமில் ரிது அகைனத்து சமூ�க் குழு�கை(யும் ��ரதி��லித்தில்.

o   சவரில்: அகைனத்து சமூ�க் குழுக்�(�டமும் அவர்�ள் பெவ(�ய�ட்ட ஆவ�ப் பெ�ரிருட்�கை(ப் 

நோ���ப் �ரிது�ரிக்குமிரிறு கூறும் தி�வகை க் பெ�ரிண்டு பெசல்வது சவரி � உள்(து. 

��றுவனங்�ள் ச�  ��ரதி��ள் இ வசமிரி� வழிங்குவதி�ல் பெ�ரிரு(ரிதிரிர சுகைமி�ள் 
இருக்� ரிம். பெ�ரிரு(ரிதிரிர உதிவ�க்கு நோ�ரிர்நோவய�ய நோதிச�ய நூ �த்கைதித் பெதிரிடர்பு 

பெ�ரிள்ளுங்�ள்.

o   இது எவ்வரிறு பெசயல்�டு��றிது? மூன்று எடுத்துக்�ரிட்டு�ள் ஒப்�கைடக்� நோவண்டும்.   Mo i

 (Rana நோ�ரிர்நோவ) இல் 1000 ஆண்டு�ளுக்கும் நோமி ரின �8ண்ட �ரி ப் நோ���ப் 

�ரிது�ரிப்��ற்�ரி� முதில் ��ரதி�யும், ஒசுநோ ரிவ�ல் உள்( நோதிச�ய நூ � வரிச�ப்பு அகைறிக்கு 

இரண்டரிவது ��ரதி�யும்   inter library �டனுக்�ரின மூன்றிரிவது ��ரதி�யும் �யன்�டும். 

நோமிலும், பெ�ரிருட்�ள் எண்��மிமியமிரிக்�ப்�டு��ன்றின.

o   எண்��மிமியமிரிக்�ல்: பெ�ரிது நூ �ங்�ள் மிற்றும் �ல்�கை க்�ழி� நூ �ங்�ளுக்�ரின 

அணுக்�ம் நோவறு�டும்.
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தலை�ப்பு: 	ாய்வெமாழி 	ர�ாறு

 Memoar இலிருந்து ��நோயரிர்ன் ஏபெனஸ் (  ) Bjørn Enes வரிய்பெமிரிழி� வர ரிறு �ற்றி�:

o    Memoar என்�து ஒரு தின்னரிர்வ அகைமிப்பு ஆகும், இது ஆவ��ங்�ள், நூ �ங்�ள் 

மிற்றும் அருங்�ரிட்ச�ய�ங்�ளுடன் இகை�ந்து பெசயல்�டு��றிது. ஒரு �ரிட்டுப்புறி 

அருங்�ரிட்ச�ய�த்தி�ன் «folkeminne samling» (folklore collection - �ரிட்டுப்புறி நோச�ரி�ப்பு) 

இல் பெ�ருக்�மிரி� ���யரிற்று��ன்றிது. சமூ�த்தி�ன் ��கைனவ�த்கைதி நோச�ரி�க்� ஒரு 

அகைமிப்��ன் நோதிகைவ மிற்றும் �ற்றிரிக்குகைறி இருந்திதிரில் 2015 ஆம் ஆண்டில்  Memoar

பெதிரிடங்�ப்�ட்டது. இது வரிய்பெமிரிழி� வர ரிற்கைறி நோச�ரி�க்��ன்றிது.

o   நோ�ரிர்நோவய�ல் வரிய்பெமிரிழி� வர ரிறு �ரிரம்�ரி�யம் நோ�ரிருக்குப் ��ந்கைதிய �ரி த்தி�ல் 
வர ரிற்றிரிச�ரி�யர்�(�ன் எழுச்ச�ய�ல் பெதிரிடர்பு�ட்டுள்(து. ஆட்ச�யரி(ர்�ள் மிற்றும் 

திகை வர்�கை( கைமியமிரி�க் பெ�ரிண்ட வர ரிற்றி�ன் �ருத்கைதி வ�ரி�வு�டுத்தி அவர்�ள் 
வ�ரும்��னர். பெதிரிழி� ரி(ர்�ள், பெ�ண்�ள் நோ�ரின்றி அகைனத்து சமூ�க் குழுக்�(�ன் 

குரல்�கை( பெவ(�நோய பெ�ரிண்டு வர அவர்�ள் வ�ரும்��னரிர்�ள்.

��ய்செE�ழி� �ரல�ற்ற�ன் பண்புகள்
o   �டந்தி �ரி ம் மிற்றும் எதி�ர்�ரி த்தி�ன் �ரிர்கைவ�கை( வ�ரி�வு�டுத்துவது வரிய்பெமிரிழி� 

வர ரிற்றி�ன் �ண்பு�ள்.

o   வரிழ்க்கை�க் �கைதி�கை( ஆவ�ப்�டுத்துவதின் மூ ம், முக்��யமிரின சூழில்�கை( �ரிம் இனம் 

�ரி� முடியும். அந்தி சூழில்�ள் இல்கை பெயன�ல் �வன�க்�ப்�டரிமில் இருக்� ரிம்.

o   சமூ�ம் உண்கைமிய�ல் எவ்வரிறு பெசயல்�டு��றிது என்�கைதிப் புரி�ந்துபெ�ரிள்வதிற்கு வரிய்பெமிரிழி� 
வர ரிறு ஒரு மூ மிரிகும். இகைவ தி�கைரப்�டம் அல் து வரிபெனரிலி தியரிரி�ப்பு அல் து 

எழுத்துரு பெவ(�யீடு�கை( உருவரிக்கும் எழுத்திரி(ர்�ள், �கைடப்�ரி(��ள், 

தியரிரி�ப்�ரி(ர்�ள், ஆரரிய்ச்ச�யரி(ர்�ள் மிற்றும் ��றிருக்�ரின ஆதிரிர மூ ப்பெ�ரிருட்�(ரி� 

(  ) source materials அகைமியும்.

o   ஒலிப்�தி�வு மிற்றும் ஒ(�ப்�தி�வு. �ரிட்ச�ப் �தி�வு பெசரிற்�கை( வ�ட அதி��மிரின �கைதி�கை(ச் 

பெசரில்��றிது.

o   ஒலி/ ஒ(�ப் �தி�வு பெசய்வதிற்கும் அவற்கைறி நோசமி�ப்�திற்கும் பெதிரிழி�ல்நுட்�த்கைதிக் 

கை�யரிள்வது இன்று இ குவரி��யுள்(து. அநோதிரிடு அதின் வ�கை யும் முகைறிவு.

o   நோ�ரிக்�ம்: வரிழ்ந்தி வரிழ்க்கை�ய�ன் வரிய்பெமிரிழி�க் �கைதி�கை( நோ���ப் �ரிது�ரித்தில்.
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பங்வேகற்பாளர்களிடமிருந்து வேகள்விகள்

நோமி�க்��� அகைமிப்பு�ளுக்கு (  ) cloud solusions �ரி�ந்துகைரக்�ப்�ட்ட தியரிரி�ப்பு�ள் ஏநோதினும் 

உள்(திரி?

- ஒருவர் ஒரு �தி�நோவட்டு அகைமிப்கை� (record-keeping system) வரிங்�� நோமி�த்துடன் 

இகை�த்து பெசயல்�ட ரிம். ஆனரில் அந்தி அகைமிப்பு�ள் ( ) solusions தின்னரிர்வ 

அகைமிப்பு�ளுக்கு �ரி�ந்துகைரப்�து சந்நோதி�த்தி�ற்குரி�யது, ஏபெனன�ல் அகைவ அதி�� 

பெச வரிகும். -Noark திரங்�கை(க் பெ�ரிண்ட �தி�நோவட்டு அகைமிப்பு�ள் �னதி�யரின 

அகைமிப்பு�ள் ஆகும். �ரி�ந்துகைரக்�ப்�டக்கூடிய ��றி அகைமிப்பு�ள்:  360, Microsoft

SharePoint.

ஒரு தின்னரிர்வ அகைமிப்புக்கு நோதிகைவயரின குகைறிந்தி�ட்ச ஆவ�ங்�ள் ( ) documentation என்ன?

- ஒருவர்  Word இல் ஒரு எழுத்துரு ஆவ�த்கைதி அல் து  Excel இல் ஒரு ��க்��யகை  

ஆவ�த்கைதி உருவரிக்� ரிம். ��ன்னர் அகைதி /  PDF A வடிவமிரி� மிரிற்றிவும். ச�  

வருடங்�ளுக்குப் ��றிகு, உங்�ள் ஆவ�ங்�கை( ஒரு ஆவ�க் �(ஞ்ச�யத்தி�ல் 

�8ண்ட�ரி த்தி�ற்கு நோ���ப் �ரிது�ரிக்�வும். உதிரிர�மிரி�, உங்�ள் அறி�க்கை��ள், 

பெவ(�யீடு�ள்.
 

தின்னரிர்வ அகைமிப்பு�ள் ��ரரிட்ச��(�டமி�ருந்து ��தி� உதிவ� பெ�ற்றின. பெ�றிப்�ட்ட ��தி� குறி�த்து 

��றுவனங்�ள் அறி�க்கை��கை( அனுப்பு��ன்றின. ��ரரிட்ச� எங்�(து அறி�க்கை��கை( ஆவ�ப்�டுத்தி�  

கைவக்�மிரிட்டரிர்�(ரி?
 

- ��தி�கையக் ��க்��டுவது பெதிரிடர்�ரின ஆவ�ங்�கை( ��ரரிட்ச� நோ���ப் �ரிது�ரிக்கும். ��தி� 

மிற்றும் ��க்��யல் பெதிரிடர்�ரின ஆவ�ங்�ள் ��ரரிட்ச�ய�ன் ��ர்வரி� ஒழுங்கு மிற்றும் 
�ட்டுப்�ரிட்டு நோ�ரிக்�த்தி�ற்�ரி� மிட்டுநோமி. அகைவ 5 ஆண்டு�ள் ��ரரிட்ச�ய�ல் மிட்டும் 

ஆவ�ப்�டுத்திப்�டும். அகைவ ஒரு ஆவ�க் �(ஞ்ச�யத்தி�ல் �8ண்ட �ரி ப் நோ���ப் 

�ரிது�ரிப்��ற்கு பெ�ரிடுக்�ப்�டரிது.
 

- முதிலில், ��� நோ�ரிப்பு�கை( (  word அல் து ) /  Excel PDF A வடிவமிரி� மிரிற்றிவும். 

உங்�ள் ���ன�ய�ல் ஒரு இ குவரின நோ�ரிப்பு ( ) file மிற்றும் நோ�ரிப்புகைறி ( ) folder

அகைமிப்��ல் வகை�ப்�டுத்தி� ஒழுங்கு�டுத்திவும். ��ன்னர் அகைவ உள்ளூர் ���ன�ய�லிருந்து 

பெவ(�ப்புறி நோசமி�ப்��ல் ஆவ�ப்�டுத்தி நோவண்டும். உதிரிர�மிரி�, இச்சந்தி�ப்��ல் 

 Jottacloud குறி�ப்��டப்�ட்டது. அகைவ ஒரு நோ�ரிர்நோவய�ய  cloud நோசகைவயரிகும், நோமிலும் 

நோ�ரிர்நோவ சட்ட வ�தி��ளுக்கும் �கைடமுகைறி�ளுக்குக் �8ழ் பெசயல்�டும். இநோதிநோ�ரில் ��றி 

நோ�ரிர்நோவய�ய நோமி�ச் நோசமி�ப்பு�ள் உள்(ன.
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- �ரிது�ரிக்� �ரி�ந்துகைரக்�ப்�டும் ஆவ�ங்�ள்: ஆண்டு அறி�க்கை�, வருடரிந்தி�ர கூட்ட 

அறி�க்கை�, ��ர்வரி�க் கூட்டம், ஆண்டு வரவு பெச வு  ( ), budget யரிப்பு�ள். அநோதிரிடு, 

�ண்�ரிட்டு பெசயல் தி�ட்டங்�ள், வ�கை(யரிட்டு பெசயல் தி�ட்டங்�ள் மிற்றும் ��றி பெசயல் 

தி�ட்டங்�ள்.  Terje குறி�ப்��ட்டுள்(�டி, ஆவ�ம் �டந்தி �ரி த்தி�ற்கும் 

எதி�ர்�ரி த்தி�ற்குமிரின ஒப்�ந்திம் ஆகும். 10, 20, 100 ஆண்டு�ள் அல் து அதிற்கு 

நோமிற்�ட்ட �ரி த்தி�ல் �8ங்�ள் (உங்�ள் அகைமிப்பு) உங்�கை(ப் �ற்றி� என்ன வ�ட்டுச் பெசல்  

வ�ரும்பு��றி8ர்�ள்? �8ங்�ள் என்ன பெசயல்�ரிடு�ள் நோமிற்பெ�ரிண்டீர்�ள்? என்�கைதிப் �ற்றி� 

எதி�ர்�ரி ம் என்ன பெதிரி�ந்து பெ�ரிள்( நோவண்டும் என்று வ�ரும்பு��றி8ர்�ள்? �8ங்�ள் பெசய்தி 

முக்��யமிரின பெசயல்�ரிடு�ள் எகைவ? வருடரிந்தி அறி�க்கை�ய�ல் ஒரு ச�று �குதி� 

குறி�ப்��டப்�ட்டிருக்கும். உங்�ளுக்கு “எலும்��ல் இகைறிச்ச�” (    ) meat on the bones

நோதிகைவ - உங்�ள் பெசயல்�ரிடு�ளுக்கு உய�ர் பெ�ரிடுக்�க்கூடிய வர ரிற்று ஆவ�ப் 

பெ�ரிருள் நோதிகைவ. எகைதி, எவ்வ(வு நோ���ப் �ரிது�ரிக்� நோவண்டும் என்றி நோதிகைவகைய 

�8ங்�ள் �ண்டறி�ய நோவண்டும்.

- வகை த்தி(ங்�கை(ப் நோ���ப் �ரிது�ரிப்�தும் சமூ� ஆவ�ங்�கை( உருவரிக்கும் ஒரு 
முக்��ய �குதி�யரிகும்.

 

அடக்குமுகைறி�கை(க் �ண்டு அனு�வ�த்தி சமூ�க் குழுக்�ள் திங்�(து ஆவ�த்கைதி அரசரிங்�க் 
�(ஞ்ச�யத்தி�டம் பெ�ரிடுப்�திற்�ரின �ம்��க்கை�ய�ல் சவரில்�ள் இருக்� ரிம். ஒரு �(ஞ்ச�யத்தி�ல் உள்( 

ஆவ�ங்�ள் திவறிரின கை��ளுக்குச் பெசல்வகைதித் திடுக்� ஒப்�ந்திம் பெசய்ய ஏநோதினும் சரித்தி�யம் 
உள்(திரி? - எடுத்துக்�ரிட்டரி�, 100 ஆண்டு�ள் திடுப்புக் �ரி ம்?

- ஆம். ஆனரில் 100 ஆண்டு�ள் அல் , 60 ஆண்டு�ள் உள்(து. உதிரிர�மிரி�, 

தின�ப்�ட்ட ஆவ�ங்�ள் 60 ஆண்டு�ள் திடுப்புக் �ரி த்தி�ன் �8ழ் �ரிது�ரிக்�ப்�டு��ன்றின. 

��றுவனங்�ள் திங்�ள் ஆவ�ங்�கை( ஒரு வ�தி�முகைறி மூ ம் 60 ஆண்டு�ள் வகைர பெ�ரிது 

அணுக்�மி�ன்றி� �ரிது�ரிக்� முடியும். எவ்வரிறிரிய�னும், முழு ஆவ�த் பெதிரிகுதி�கையயும் 

திடுப்புக் �ரி த்தி�ன் �8ழ் கைவப்�து பெ�ரிருத்திமிரினதிரி� இருக்�ரிது, ஆனரில் ச�  

ஆவ�ங்�ள் அல் து ஆவ�த் பெதிரிகுதி�ய�ன் �குதி��ள் திடுப்��ல் கைவக்� ரிம். பெ�ரிது 

அணுக்�த்தி�ற்குக் ��கைடக்�க்கூடிய ஆவ�ங்�ள் பெ�ரிதுப் �ரிவகைனக்கு இருக்கும்.

- தின�யரிர் ஆவ�ம் உங்�(து (அகைமிப்பு அல் து ��ர்) பெசரித்து. ஆவ�த்கைதி 

உருவரிக்��யவர் (அகைமிப்பு அல் து ��ர்) அகைதி எவ்வரிறு �ரிது�ரிக்� நோவண்டும், 

�யன்�டுத்தி நோவண்டும் மிற்றும் அணு� நோவண்டும் என்�திற்�ரின வ�தி�முகைறி�கை( அகைமிக்� 
முடியும். தின���ர் சரிர்ந்தி முக்��யமிரின தி�வல்�ள் அல் து அரச�யல் ரி8தி�யரின முக்��யமிரின 

தி�வல்�ள் பெ�ரிண்ட ஆவ�ங்�ள் இருக்� ரிம். அகைதி �8ங்�ள் மிதி�ப்பீடு பெசய்து நோ���ப் 

�ரிது�ரிக்� ரிம்.
 

திமி�ழி�ல் பெவ(�ய�டப்�ட்ட ஆவ�ங்�கை( நோ�ரிர்நோவய�ய நோதிச�ய நூ �த்தி�ல் நோ���ப் �ரிது�ரிக்� 
முடியுமிரி?
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- ஆம். அது நோ�ரிர்நோவய�ல் பெவ(�ய�டப்�ட்ட ஆவ�மிரினரில், அகைவ நோ���ப் 

�ரிது�ரிப்�திற்�ரின ஆவ�ப் பெ�ரிருட்�ள் ஆகும். அவர்�ள் நோ�ரிர்நோவய�ய பெமிரிழி�ய�ல் 

இருக்� நோவண்டிய அவச�யமி�ல்கை . �8ண்ட�ரி  நோ���ப் �ரிது�ரிப்��ற்�ரி� நோதிச�ய 

நூ �த்தி�ற்கு வ(ங்� பெச வு�ள் இருந்திரில் நோ�ரிர்நோவய�ய நோதிச�ய நூ �ம் உதிவ முடியும்.
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