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அத்தியாயம் - I 

முன்னுரை 

வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்துவரும் நாடுகள் அரைத்துத் 

துரைகளிலும் எய்தவவண்டிய இலக்குகரள 

அதிவிரைவாகவும், துல்லியத்துடனும் மற்றும் எதிர்காலப் 

பயன்பாட்டிற்காை பபருந்தைவுகரள ஏற்படுத்துவதன் 

மூலமும் அரடந்திட வழிநடத்துவவதாடு அல்லாமல், 

அரைத்துத் துரைகளிலும் மாற்ைத்தகுந்த புதிய மற்றும் 

புதுரமயாை பதாழில்நுட்பக் கருவிகரளப் புகுத்தி 

டிஜிட்டல் புைட்சிரய உருவாக்கியுள்ள தகவல் 

பதாழில்நுட்பமாைது முழுரமயாை மாற்ைத்திற்காை ஒரு 

பதாடர் இயக்கியாகவும் விளங்குகிைது. உலகம் முழுதும் 

பைவி வரும் தகவல் பதாழில்நுட்பப் புைட்சியாைது சமமாை 

வளர்ச்சிரயத் தூண்டுவதற்கும், புதிய கருவிகள், 

நரடமுரைகள், வளங்கள், வசரவகள், தயாரிப்புகள், திைன் 

மற்றும் சமீபத்திய பதாழில்நுட்பங்கரளச் சமூகத்தின் 

அரைத்துப் பிரிவுகளும் அணுகிடவும் வழிவகுக்கிைது. 

வமற்கண்ட சூழலில், அதிக வவரலவாய்ப்பு உருவாக்கம், 

பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதிக பங்களிப்பு, 

குடிமக்களுக்கு விரைவாை வசரவகரள வழங்குதல் 
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மற்றும் வநைத்ரதயும் ஆற்ைரலயும் வசமிப்பதன் மூலம் 

ஒவ்பவாரு நாரளயும் மிக வசதியாைதாக தகவல் பதாழில் 

நுட்பவியல் துரை திைம்பட மாற்றியுள்ளது. 

மாநிலத்தில் உள்ள திைரமயாை மனித வளத்ரதப் 

பயன்படுத்தி புதிய தகவல் பதாழில்நுட்ப முயற்சிகள் 

மற்றும் மின்ைாளுரமத் திட்டங்கரளச் 

பசயல்படுத்துவதில் தமிழகம் இந்தியாவில் முன்ைணி 

மாநிலமாகத் திகழ்கிைது. குடிமக்களுக்காை அைசின் 

வசரவகரள விரைவாகவும் மற்றும் பவளிப்பரடயாை 

முரையிலும் வழங்குவவத அைசின் முக்கிய குறிக்வகாள் 

ஆகும்.  

ஒவ்பவாரு துரையிலும் டிஜிட்டல் பதாழில்நுட்பம் 

மற்றும் சமூக ரகவபசி பகுப்பாய்வு வமகக்கணினியம் 

(SMAC) ஆகியரவ வளர்ந்து வரும் பதாழில்நுட்பமாகத் 

திகழும் சூழலில், தமிழக அைசின் தகவல் பதாழில் 

நுட்பவியல் துரை, அரமயப்பபற்ை தகவல் பதாழில்நுட்ப 

உட்கட்டரமப்புகரள வமம்படுத்தி விரிவுபடுத்தத் 

வதரவயாை நடவடிக்ரககரள எடுத்து வருகிைது. 



3 

தற்காலத் துரைகளாை வமகக்கணினியம், இயந்திைக் 

கற்ைல், பசயற்ரக நுண்ணறிவு, வைாவபா பதாழில்நுட்பம், 

முப்பரிமாண அச்சிடுதல், வங்கி மற்றும் வணிக 

வசரவகளில் தகவல் பதாழில்நுட்பவியல் பயன்பாடுகள், 

வணிக பதாழில்நுட்பம், மருத்துவத் பதாழில்நுட்பம், 

வவளாண் பதாழில்நுட்பம், பல்பபாருள் இரணயம், 

மின்ைணு அரமப்பு வடிவரமப்பு மற்றும் உற்பத்தி (ESDM), 

அனிவமஷன் மற்றும் விரளயாட்டு, தைவுப் பகுப்பாய்வு, 

வணிக நுண்ணறிவு பமன்பபாருள், தைவுக் கிடங்கு மற்றும் 

தமிழகத்தில் முதலீடுகள் சார்ந்த தைவு ரமயங்கள் 

ஆகியரவத் பதாடர்ந்து ஊக்குவிக்கப்படுகிைை. தமிழகம் 

இத்தரகய தற்கால மற்றும் மற்றும் மாைாத் 

பதாழில்நுட்பங்கரளப் பின்பற்றுவது, வருங்காலத்தில் 

மாநிலத்தின் பபாருளாதாை வளர்ச்சிக்கு உதவுவது 

மட்டுமன்றி, சமூக, பபாருளாதாை நலத்திட்டங்கரளத் 

திைரமயுடனும், குரைந்த பசலவிலும் மற்றும் 

பவளிப்பரடயாகவும் மாநிலக் குடிமக்களுக்கு அளித்திட 

உதவும். 
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அத்தியாயம் - II 

தமிழ்நாடு மின்ைணு நிறுவைம் (எல்காட்) 

2.1  முன்னுரை  

தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம் இந்திய 

நிறுவனங்கள் சட்டம் 1956-ன் கீழ் 21.03.1977 அன்று 

நிறுவப்பட்ட, தமிழ்நாடு அரசுக்கு ழுழுவதும் சசாந்தமான 

ஒரு சதாழில் நிறுவனமாகும்.  

தகவல் பதாழில்நுட்பவியல் மற்றும் தகவல் 

பதாழில்நுட்பவியல் வசரவ சார்ந்த நிறுவைங்கரள 

உருவாக்குதல், அைசு துரைகளுக்கு வன்பபாருள் 

பகாள்முதல் பசய்தல், மின்ைாளுரம மற்றும் 

வன்பபாருள் வசரவகள் ஆகியவற்றுக்குத் பதாழில்நுட்ப 

உதவிகரள வழங்குதல் ஆகியை தமிழ்நாடு மின்ைணு 

நிறுவைத்தின் முதன்ரமயாை பணிகளாகும். மமலும், 

தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம் தகவல் 

பதாழில்நுட்பவியல் பூங்காக்கரள உருவாக்குதல், 
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தமிழ்நாடு செரும்ெரப்பு வலையலமப்பு (TNSWAN), 

தமிழ்நாடு மாநிைத் தரவு லமயம் (TNSDC), மெரிடர் மீட்பு 

லமயம் (DRC), அருகாலம மெரிடர் மீட்பு லமயம் (NLDRC), 

மின்ைஞ்சல் தீர்வு (e-mail Solution), வமகக்கணினியம் (Cloud 

Computing), பதாழில் முரைவவார் ரமயங்கரள 

ஏற்படுத்துதல், மடிக்கணினி வழங்குதல், 

இரணயதளங்கரள உருவாக்குதல், ஆதார் நிைந்தை பதிவு 

ரமயங்கரள ஏற்படுத்துதல் மொன்ற திட்டங்கலை 

அலமத்து பவற்றிகைமாகச் சசயல்ெடுத்தி வருகிறது.  

தமிழக அைசின் விருப்பக் பகாள்முதல் 

முகரமயாகவும், மத்திய மின்ைணு மற்றும் தகவல் 

பதாழில்நுட்பவியல் துரையிடமிருந்து நிதியுதவி பபறும் 

பபரிய தகவல் பதாழில்நுட்பவியல் திட்டங்கரளச் 

பசயல்படுத்தும் நிறுவைமாகவும் தமிழ்நாடு மின்ைணு 

நிறுவைம் (எல்காட்) விளங்குகிைது. 

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்காை தகவல் 

பதாழில்நுட்பவியல் பமன்பபாருள் ஏற்றுமதியில் 
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முதன்ரமயாகத் திகழும் முதல் நான்கு மாநிலங்களின் 

விவைங்கள் பின்வருமாறு:- 

(மதிப்பு வகாடியில்) 

Source: STPI & Ministry of Commerce 

படம் - 1 
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எல்வகாபசஸ் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தகவல் 

பதாழில்நுட்பம் மற்றும் வசரவ சார்ந்த நிறுவைங்களின் 

முதலீட்டின் விவைங்கள் பின்வருமாறு:- 

(மதிப்பு வகாடியில்) 

 
Source: STPI & Ministry of Commerce 

படம் - 2 
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எல்வகாபசஸ் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தகவல் 

பதாழில்நுட்பம் மற்றும் வசரவ சார்ந்த நிறுவைங்களின் 

ஏற்றுமதி விவைங்கள் பின்வருமாறு:- 

(மதிப்பு வகாடியில்) 

 

Source: STPI & Ministry of Commerce 

படம் - 3 
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எல்வகாபசஸ் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தகவல் 

பதாழில்நுட்பம் மற்றும் வசரவ சார்ந்த நிறுவைங்களின் 

வவரலவாய்ப்பு விவைங்கள் பின்வருமாறு:- 

(மதிப்பு இலட்சத்தில்) 

 

Source:STPI & Ministry of Commerce 

படம் – 4 
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2.2  தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் சிறப்புப் சொருைாதார 
மண்டைங்கள் (எல்மகாசசஸ்கள்) 

தமிழக அரசின் முன்முயற்சியின் படி, எல்காட் 

சசன்லன, மகாயம்புத்தூர், மதுலர (இரண்டு இடங்கள்), 

திருச்சி, மசைம், திருசநல்மவலி மற்றும் ஓசூரில் 8 தகவல் 

சதாழில்நுட்ெவியல் மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் 

சார்ந்த வசரவகளுக்காை சிறப்புப் சொருைாதார 

மண்டைங்கலை உருவாக்கி உள்ைது.  

மாண்புமிகு முன்ைாள் தமிழக முதைலமச்சர் 

அவர்கள் எல்காட் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட 

தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் மற்றும் தகவல் 

சதாழில்நுட்ெவியல் சார்ந்த வசரவகளுக்காை (IT/ITeS) 

சிறப்புப் சொருைாதார மண்டைங்களுக்கு வியாபாைக் 

குறியாக “எல்வகாபசஸ்” எை பபயரிட்டார். இரவ 

தமிழ்நாட்டில் IT/ITeS முதலீடுகரள ஈர்ப்பதற்காை ஒரு 

சிைந்த விருப்ப இடமாகவும் உருவாகியுள்ளது.  
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2.2.1  எல்மகாசசஸ் - மசாழிங்கநல்லூர், சசன்லன 

சசன்லன மசாழிங்கநல்லூரில், 377.08 ஏக்கர் 
நிைப்ெரப்பில் எல்காட் நிறுவனம் ஒரு எல்மகாசசஸ்லை 
உருவாக்கியுள்ைது. இந்த எல்மகாசசஸ்சில் அலனத்து 
உட்கட்டலமப்பு வசதிகள் மற்றும் நிர்வாக கட்டடம் 
கட்டுவதற்காை பசலரவயும் வசர்த்து எல்காட்டின் 
சமாத்த முதலீடு ₹195.35 மகாடி ஆகும்.  

 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் பின்வரும் 7 
நிறுவைங்களுக்குக் குத்தரக அடிப்பரடயில் 259 
ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது:-  

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை ஒதுக்கீட்டின் 
அைவு 

(ஏக்கரில்) 
1 விப்மரா லிட். 80 
2 எச்.சி.எல்  50 
3 சத்யம்  50 

4 மொர்டு மமாட்டார் பிலரமவட் 
லிமிபடட் 28 

5 காக்னிசன்ட் சடக்னாைஜிஸ் 
பசாலுஷன்ஸ் லிமிபடட் 20 

6 சதர்மைண்ட் குமைாெல் 
சர்வீசஸ் லிட். 15 

 7 தமிழ்நாடு மின்சாை வாரியம்  16 
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 இந்த நிறுவைங்கள் 95.30 இலட்ச சதுை அடியில் 

தகவல் சதாழில்நுட்ெ கட்டடத்ரதக் கட்டி முடித்து  

57,125 பணியாளர்களுடன் இயங்கி வருகின்ைை. 

 திருவாைர்கள் ஃமொர்ட் மமாட்டார் பிலரமவட் லிட். 

26.06 இலட்ச சதுை அடியில் தங்களுரடய குவளாபல் 

படக்ைாலஜி மற்றும் வணிக வளாக கட்டடத்ரதக் 

கட்டி வருகின்ைது. திருவாைர்கள் விப்மரா நிறுவைம் 

வமலும் 9.50 இலட்ச சதுை அடியில் தகவல் 

சதாழில்நுட்ெ கட்டட விரிவாக்கப் பணிகரள 

வமற்பகாண்டுள்ளது. 

 

படம் – 5 
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2.2.2. எல்மகாசசஸ்- விைாங்குறிச்சி, மகாயம்புத்தூர் 

மகாயம்புத்தூர் விைாங்குறிச்சி கிராமத்தில் 62 ஏக்கர் 

நிைப்ெரப்பில் எல்காட் ஒரு எல்மகாசசஸ்லை 

உருவாக்கியுள்ைது. இந்த எல்மகாசசஸ்சில் அலனத்து 

உட்கட்டலமப்பு வசதிகள் மற்றும் நிர்வாக கட்டடம் 

கட்டுவதற்காை பசலரவயும் வசர்த்து சமாத்த முதலீடு 

₹72.50 மகாடி ஆகும்.  

 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் பின்வரும்  

2 நிறுவைங்களுக்குக் குத்தரக அடிப்பரடயில் 19 

ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை ஒதுக்கீட்டின் 
அைவு 

(ஏக்கரில்) 
1 விப்மரா லிட். 9.5 

2 
லடடல் ொர்க் மகாயம்புத்தூர் 
லிட். 

9.5 
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 இந்த நிறுவைங்கள் 20.50 இலட்ச சதுை அடியில் 

தகவல் சதாழில்நுட்ெ கட்டடத்ரதக் கட்டி 

முடித்து 13,500 பணியாளர்களுடன் இயங்கி 

வருகின்ைை. 

 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் திருவாைர்கள் விப்மரா 

நிறுவைம் வமலும் 1.60 இலட்ச சதுை அடியில் 

தகவல் சதாழில்நுட்ெ கட்டட விரிவாக்க 

பணிகரள வமற்பகாண்டுள்ளது. 

 

படம் -6 
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2.2.3. எல்மகாசசஸ்- இைந்லதகுைம், மதுலர 

மதுலர இைந்லதகுைம் கிராமத்தில், 28.91 ஏக்கர் 
நிைப்ெரப்பில் ஒரு எல்மகாசசஸ்லை எல்காட் 
உருவாக்கியுள்ைது. 60,205 சதுர அடி சகாண்ட தகவல் 
சதாழில்நுட்ெ கட்டடம் மற்றும் அலனத்து உட்கட்டலமப்பு 
வசதிகள் ஆகியவற்ரைக் கட்டுவதற்காக 
எல்வகாபசஸ்ஸில் ₹34.41 மகாடிலய முதலீடு சசய்துள்ைது.  

 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் பின்வரும்  
5 நிறுவைங்களுக்குக் குத்தரக அடிப்பரடயில் 
20.89 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை  
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 ஹனிசவல் சடக்னாலிஜிஸ் லிட். 11.25 

2 எச்.சி.எல் இன்மொ சிஸ்டம்ஸ் லிட். 6.75 

3 சசல்ைா சாஃப்ட்மவர் பிலரமவட் லிட். 2.25 

4 தமிழ்நாடு மின்சாை வாரியம்  0.58 

5 
வைபார் டிரசன் & டீரடல் பிரைவவட் 
லிட். 

6000 சதுை 
அடி 
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 இந்த நிறுவைங்கள் 2.30 இலட்ச சதுை அடியில் 
தகவல் சதாழில்நுட்ெ கட்டடத்ரதக் கட்டி முடித்து 
3,200 பணியாளர்களுடன் இயங்கி வருகின்ைை.  

 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் திருவாைர்கள் எச்.சி.எல் 
இன்ஃமொசிஸ்டம்ஸ் லிட். நிறுவைம் 3.80 இலட்ச 
சதுை அடியில் தகவல் சதாழில்நுட்ெ கட்டட 
விரிவாக்க பணிகரள வமற்பகாண்டுள்ளை. 

 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் உள்ள 60,205 சதுர அடி 
சகாண்ட தகவல் சதாழில்நுட்ெக் கட்டடத்தில் 
பின்வரும் 5 நிறுவைங்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்பட்டு, அரவ 630 பணியாளர்களுடன் இயங்கி 
வருகின்ைை. 

வ. எண் 
நிறுவனத்தின் செயர்  

(திருவாைர்கள்) 

இட 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு (சதுர 
அடியில்) 

1 மகைக்சி இன்ஃமொசடக் 2,508 

2 
ஏ.எம்.பி.சி. சடக்னாைஜீஸ் 
பிலரமவட் லிட். 

3,277 

3 சாய் பி.பி.ஓ சர்வீசஸ் லிட். 15,181 

4 
நியாமமா என்டர்பிலரசஸ் 
சசாலுஷன்ஸ் பிலரமவட் லிட். 

30,103 

5 சிவிஐஏசி கன்சல்டிங் 9,136 
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இந்த எல்வகாபசஸ்ஸில் நிலம் மற்றும் கட்டடத்தில் 

100 சதவீதம் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

படம் - 7 

2.2.4 எல்மகாசசஸ்- வடெழஞ்சி, மதுலர  

மதுலர வடெழஞ்சி கிராமத்தில், 245.17 ஏக்கர் 

நிைப்ெரப்பில் ஒரு எல்மகாசசஸ்லை எல்காட் 

உருவாக்கியுள்ைது. 72,000 சதுர அடி பகாண்ட தகவல் 

பதாழில்நுட்ப நிர்வாக கட்டடம், இையில்வவ வமம்பாலம் 

கட்டுதல் மற்றும் அலனத்து உட்கட்டலமப்பு வசதிகள் 

உருவாக்குதல், ஆகியவற்றிற்கு எல்வகாபசஸ் ₹66.51 
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வகாடிரய முதலீடு பசய்துள்ளது. இந்த இையில்வவ 

வமம்பாலம் மற்றும் பிை உட்கட்டரமப்பு வசதிகரள 

மாண்புமிகு முதலரமச்சர் அவர்கள் 04.01.2018 அன்று 

பதாடங்கி ரவத்தார்கள்.  

இந்த எல்வகாபசஸ்சில் பின்வரும் 7 

நிறுவைங்களுக்குக் குத்தரக அடிப்பரடயில் 144 ஏக்கர் 

நிலம் ஒதுக்கீடும், 25 ஏக்கர் நிலம் சிறப்புப் சொருைாதார 

மண்டை அந்தஸ்து அல்லாத இடத்தில் ஒரு 

நிறுவைத்திற்கும நிலம் ஒதுக்கீடும் பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

அ) சிைப்புப் பபாருளாதாை மண்டலம்  

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 எச்.சி.எல் 60 

2 சத்யம் 50 

3 
சசயின்-சிஸ் சாஃப்ட்மவர் 
எக்ஸ்மொர்ட்ஸ் (பி) லிட். 

20 

4 
சதர்மைண்ட் குமைாெல் 
சர்வீசஸ் லிட். 

5 
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5 காலிெர் ொய்ண்ட் 5 

6 
சஹல்த் பிைான் சிஸ்டம்ஸ் 
(இந்தியா) பிலரமவட் லிட் 

2 

7 
காக்சிசடல் சடக்னாைஜிஸ் 
பி.லிட் 

2 

ஆ) சிைப்பு பபாருளாதாை மண்டலம் அல்லாத பகுதி 

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 
எம்ெயர் ஃமொட்மடா மவால்டிக் 
சிஸ்டம்ஸ் பி. லிட்., சசன்லன 

25 

 

 

படம் – 8 
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2.2.5. எல்மகாசசஸ்- நவல்ெட்டு, திருச்சி 

திருச்சி நவல்ெட்டு கிராமத்தில், 147.61 ஏக்கர் 

நிைப்ெரப்பில் ஒரு எல்மகாசசஸ் உருவாக்கப் ெட்டுள்ைது. 

இதில் 123.23 ஏக்கர் ெரப்ெைவிற்குச் சிறப்புப் சொருைாதார 

மண்டை அந்தஸ்து அளிக்கப்ெட்டுள்ைது. சுமார் 60,000 சதுர 

அடி சகாண்ட நிர்வாக மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ 

கட்டடம் மற்றும் அலனத்து உட்கட்டலமப்பு வசதிகள் 

ஆகியவற்ரை கட்டுவதற்காக ₹60.08 மகாடிலய 

எல்மகாசசஸ் முதலீடு சசய்துள்ைது.  

 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் பின்வரும் 8 

நிறுவைங்களுக்குக் குத்தரக அடிப்பரடயில் 34 

ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடும் 2 ஏக்கர் நிலம் சிறப்புப் 

சொருைாதார மண்டை அந்தஸ்து அல்லாத 

இடத்தில் ஒரு நிறுவைத்திற்கும் நிலம் ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது.  
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அ) சிைப்புப் பபாருளாதாை மண்டலம் 

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 
சதர்மைண்ட் குமைாெல் சர்வீசஸ் 
லிட். 

10 

2 
டபிள்யு என்.எஸ். குமைாெல் 
சர்வீசஸ் பிலரமவட் லிட். 

5 

3 லைைாக் சிஸ்டம்ஸ் லிட் 5 

4 
அன்லிமிசடட் இசனாமவஷன்ஸ் 
இந்தியா பி.லிட் 

5 

5 அசிஸ்ட் இண்டர்மநஷனல் பி.லிட் 3 

6 
ஐ.லிங்க் மல்டிசடக் சசாலுஷன்ஸ் 
பி. லிட். 

2 

7 விடார்ட் சடக்னாலிஜிஸ் 2 

8 
சஹல்த் பிைான் சிஸ்டம்ஸ் 
(இந்தியா) பி.லிட் 

2 

ஆ) சிைப்புப் பபாருளாதாை மண்டலம் அல்லாத பகுதி 

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 எச்.சி.எல் இன்ஃமொ சிஸ்டம்ஸ் 2 
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 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் உள்ள 60,000 சதுர அடி 

சகாண்ட தகவல் சதாழில்நுட்ெ கட்டடத்தில் 

பின்வரும் 7 நிறுவைங்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்டு, அரவ 1,535 பணியாளர்களுடன் 

இயங்கி வருகின்ைை. 

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

இட 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(சதுர அடியில்) 

1 ஐ.லிங்க் சிஸ்டம்ஸ் பி. லிட். 6,668 

2 
சயின்டிபிக் ெப்ளிஷிங் 
நிறுவனம் 

30,250 

3 
ஊரம் சடக்னாைஜி 
சசாலுஷன்ஸ் பி. லிட். 

5,976 

4 விடார்ட் சடக்னாைஜிஸ் 3,643 

5 மெரிடர் மீட்பு லமயம் 5,963 

6 
ஜிஐ சடக் மகமிங் மகா. 
இண்டியா பி. லிட். 

4,919 

7 
விஆர் சடல்ைா ஐடி சர்வீசஸ் பி. 
லிட். 

2,541 
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இந்த எல்மகாசசஸ்சில் உள்ள கட்டடத்தில் 100% 
ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

படம் - 9 

2.2.6 எல்மகாசசஸ் - கங்லகசகாண்டான், திருசநல்மவலி 

திருசநல்மவலி கங்லகசகாண்டான் கிராமத்தில் 

500 ஏக்கர் நிைப்ெரப்ெைவிற்கு ஒரு எல்மகாசசஸ் 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது. இதில் 290 ஏக்கர் ெரப்ெைவிற்குச் 

சிறப்புப் சொருைாதார மண்டை அந்தஸ்து 

அளிக்கப்ெட்டுள்ைது. 56,720 சதுர அடி சகாண்ட நிர்வாக 

மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ கட்டடம் மற்றும் அலனத்து 

உட்கட்டலமப்பு வசதிகள் ஆகியவற்ரை 
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உருவாக்குவதற்கு ₹55.88 மகாடிலய எல்மகாசசஸ் 

முதலீடு பசய்துள்ளது.  

 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் பின்வரும் 3 

நிறுவைங்களுக்குக் குத்தரக அடிப்பரடயில் 112 

ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடும் மற்றும் 25 ஏக்கர் நிலம் 

சிறப்புப் சொருைாதார மண்டை அந்தஸ்து அல்லாத 

இடத்தில் ஒரு நிறுவைத்திற்கும் நிலம் ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

அ) சிைப்புப் பபாருளாதாை மண்டலம்  

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 
சின்சடல் இன்டர்மநஷனல் 
பி.லிட் 

100 

2 
சதர்மைண்ட் குமைாெல் 
சர்வீசஸ் லிட். 

10 

3 சடக்கான் ஐ சர்வீசஸ் 2 
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ஆ) சிைப்புப் பபாருளாதாை மண்டலம்  அல்லாத பகுதி 

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 ஏ அன்ட் டி காஸ்மிக் ெவர் 25 
 

 

படம் - 10 

2.2.7 எல்மகாசசஸ்- ைாகீர்அம்மாொலையம், மசைம் 

மசைம் ைாகீர்அம்மாொலையம் கிராமத்தில், 164.26 

ஏக்கர் நிைப்ெரப்ெைவிற்கு ஒரு எல்மகாசசஸ் 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது. முதற்கட்டமாக 53.33 ஏக்கர் 

நிைப்ெரப்ெைவிற்கு உட்கட்டலமப்பு வசதிகள் 
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ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளை. எஞ்சியுள்ள 110.93 ஏக்கர் நிலம் 

தகவல் பதாழில்நுட்பவியல் பூங்கா அரமக்க ஏதுவாக 

இல்லாத காைணத்திைால் தமிழக அைசுக்குத் திருப்பி 

ஒப்பரடக்கப்பட்டது. 62,000 சதுர அடி சகாண்ட நிர்வாக 

மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ கட்டடம் மற்றும் அலனத்து 

உட்கட்டலமப்பு வசதிகள், ஆகியவற்ரைக் கட்டுவதற்காக  

₹37.58 மகாடிலய எல்மகாசசஸ் முதலீடு சசய்துள்ைது.  

 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் பின்வரும் 8 
நிறுவைங்களுக்குக் குத்தரக அடிப்பரடயில் 31.62 
ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1.  டி.பி.பிசராெஷனல்  3 
2.  மகிமா சடக்னாலிஜிஸ் பி.லிட் 3 
3.  வீ. சடக்னாலிஜிஸ் 9.49 

4.  
ஜி.டி.பி இன்ஃமொசடக் 
சசாலுஷன்ஸ் லிட். 

2.5 

5.  
சசமனாசவட் இன்ஃமொசடக் 
பி.லிட் 

1.25 
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6.  
தமிழ்நாடு மின் பதாடைரமப்பு 
கழகம் 

7.88 

7.  இ-முத்ைா லிட். 2.5 

8.  
சாஸ்தா படக் பசாலுஷன்ஸ் பி. 
லிட். 

2 

 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் நில ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்பட்டுள்ள ஒரு தகவல் சதாழில்நுட்ெ 
நிறுவைம், 20,000 சதுை அடியில் தகவல் 
சதாழில்நுட்ெ கட்டடம் கட்டி 300 
பணியாளர்களுடன் இயங்கி வருகின்ைது. 

 இந்த எல்வகாபசஸ்சில் 62,000 சதுை அடி பகாண்ட 
நிர்வாக மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப கட்டடத்தில் 
பின்வரும் 3 நிறுவைங்களுக்கு 17,510 சதுை அடி 
இடம் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

இட 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(சதுர டியில்) 

1 
சசமனாசவட் இன்ஃமொசடக் 
பி.லிட். 

3500 

2 
சமம்சிஸ் சடக்னாைஜிஸ் பி. லிட்,  
மசைம்  

3448 

3 ஈ.ஆர்.பி ைாஜிக் (இந்தியா) பி. லிட். 10562 
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ெடம் - 11 

2.2.8 எல்மகாசசஸ்- விஸ்வநாதபுரம், ஓசூர் 

ஓசூர் விஸ்வநாதபுரம் கிராமத்தில், 174.47 ஏக்கர் 

நிைப்ெரப்பில் ஒரு எல்மகாசசஸ் உருவாக்கப் பட்டுள்ைது. 

62,000 சதுர அடி சகாண்ட தகவல் சதாழில்நுட்ெ கட்டடம் 

மற்றும் அலனத்து உட்கட்டலமப்பு வசதிகள் 

ஆகியவற்ரை கட்டுவதற்காக ₹41.75 மகாடிலய 

எல்மகாசசஸ் முதலீடு சசய்துள்ைது.  

இந்த எல்வகாபசஸ்சில் பின்வரும் 3 

நிறுவைங்களுக்கு குத்தரக அடிப்பரடயில் 15 ஏக்கர் 

நிலம் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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வ. 
எண் 

நிறுவனத்தின் செயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 ஓகாயா இன்மொகாம் பி. லிட். 10 

2 
சி.ஆர்.எம். ஐ.டி.சசால்யூஷன்ஸ் 
பி. லிட். 

3 

3 
சி.ஆர்.எம் இன்மொசடக் 
இந்தியா பி. லிட். 

2 

 

 

ெடம் - 12 



30 

2.3. சதாழில்முலனமவார் லமயம், சசன்லன மற்றும்  
 மகாயம்புத்தூர் 

தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் மற்றும் தகவல் 

சதாழில்நுட்ெவியல் சார்ந்த மசலவ வழங்கும் 

நிறுவனங்களில் மனித வை மமம்ொட்டிலன உயர்த்த, 

எல்காட் நிறுவைம், சசன்லனயிலுள்ை லடடல் ொர்க்கில் 

90 இருக்லக வசதி சகாண்ட சதாழில்முலனமவார் 

லமயத்லத அலமத்துள்ைது.  

இதில் தற்மொது 17 நிறுவனங்கள் இயங்கி 

வருகின்றன மற்றும் 13 நிறுவனங்கள் சவற்றிகரமாக 

உருவாக்கப்ெட்டு சதாடக்க நிலையிலிருந்து விடுெட்டு 

சதாழில்முலனமவார் லமயத்திலிருந்து சவளிமயறி 

உள்ைன.  

மாண்புமிகு தமிழக முதைலமச்சர் அவர்களின் 

அறிவிப்பின்ெடி 50 இருக்லக வசதி சகாண்ட ஒரு 

சதாழில்முலனமவார் லமயம் ₹2.07 மகாடி முதலீட்டில் 

லடடல் ொர்க் மகாயம்புத்தூர் லிட், மகாயம்புத்தூரில் 

வாடலக அடிப்ெலடயில் நிறுவப்ெட உள்ைது. இந்த 
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சதாழில்முலனமவார் லமயத்திற்கு ‘நாஸ்காம்’ நிறுவனம் 

ஒரு அறிவுசார் ெங்குதாரராகச் சசயல்ெடும். 

 

படம் - 13 

2.4. மசாழிங்கநல்லூர் எல்மகாசசஸ்ஸில் ஒரு தகவல் 
சதாழில் நுட்ெ கட்டடம் அலமத்தல்  

மாண்புமிகு தமிழக முதைலமச்சர் அவர்களின் 

அறிவிப்பின்ெடி மசாழிங்கநல்லூரில் உள்ை 

எல்மகாசசஸ்ஸில் 2.33 இைட்ச சதுர அடியில் ₹84.42 

மகாடி மதிப்பீட்டில் தகவல் சதாழில்நுட்ெ கட்டடம் 

கட்டுவதற்கு நிர்வாக ஒப்புதல், அரசு ஆலை எண் 18, 

தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் துலற, நாள் 9.10.2017ல் 

சவளியிடப்ெட்டது. இதற்கான விரிவான திட்டம் மற்றும் 



32 

ஒப்ெந்தபுள்ளி ெடிவம் தயாரிக்கும் ெணி நலடசெற்று 

வருகிறது. இதற்கான ஒப்ெந்தபுள்ளி விலரவில் மகாரப்ெட 

உள்ைது. 

2.5. கிராமப்புற வணிக சவளிப் ெணி ரமயங்கள் (RBPO) 

மமம்ெடுத்தப்ெட்ட வணிக சவளிப்ெணிக் சகாள்லக-

2012, 01.06.2012 அன்று சவளியிடப்ெட்டது. அதிக 

எண்ணிக்லகயிைான சதாழில்முலனமவார்கலை ஈர்த்து 

கிராமப்புற ெகுதிகளில் புதிய வணிக சவளிப்ெணி 

லமயங்கள் அலமத்து, அதன் முைம் தமிழ்நாட்டில் 

கிராமங்களின் சதாழில்நுட்ெ வைர்ச்சிலய மமம்ெடுத்துவது 

இதன் வநாக்கமாகும். மமலும், நகரங்கள் மற்றும் 

கிராமங்கள் இலடமய ஒரு இலைப்பு ொைமாக இருந்து 

கிராமப்புற முன்மனற்றத்லத ஊக்குவிக்கிறது. 

சமுதாய மற்றும் சொருைாதார வசதிகளில் பின் 

தங்கியுள்ை தகுதி வாய்ந்த கிராமப்புற இலைஞர்களுக்குப் 

ெயிற்சி மற்றும் மவலைவாய்ப்புகள் வழங்கி அதன் மூைம் 

அவர்கள் நகரங்களுக்குக் குடிசெயராமல் இருக்க 



33 

சசய்வது இந்த சகாள்லகயின் முக்கிய அம்சங்களில் 

ஒன்றாகும்.  

வணிக சவளிப்ெணி நிறுவைங்கள்/ சதாழில் 

முலனமவார்கள், கிராம ெஞ்சாயத்துகளில் அரமந்துள்ள 

சசாந்த / வாடலக வைாகத்தில் அல்ைது கல்வி 

நிறுவனங்களில் அவர்கைது கிராமப்புற வணிக சவளிப்ெணி 

லமயங்கலை நிறுவ இம்ரமயம் ஊக்கப்ெடுத்துகிறது. 

ஒவ்சவாரு கிராமப்புற வணிக சவளிப்ெணி 

லமயத்திற்கும் அதிகெட்சமாக ₹5 இைட்சத்திற்குட்ெட்ட 

மூைதன மானியமும் (வன்பபாருள் மற்றும் உபகைணங்கள் 

வாங்குதல்) ₹2.25 இைட்சத்திற்குட்பட்ட ெயிற்சி மானியமும் 

அளிப்ெதற்கு இக்சகாள்லகயில் வழிவலக உள்ைது. 

இக்சகாள்லகயின்படி மானியம் செற ஒவ்சவாரு 

கிராமப்புற வணிகசவளிப்ெணி லமயமும் குலறந்தெட்சம் 

50 மெருக்கு மவலை வாய்ப்பு வழங்க மவண்டும். 

எல்காட் நிறுவைத்தின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் 

ஒத்துரழப்புடன் திருவாைர் சதர்மைண்ட் குமைாெல் 
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சர்வீைஸ், தங்கைது கிைாமப்புை சவளிப்ெணி லமய 

நிறுவனத்ரத நாவலூர் - குட்டப்ெட்டு கிராமம், 

திருவரங்கம், திருச்சி மாவட்டத்தில் அரமத்து, அது 

முன்ைாள் மாண்புமிகு முதைலமச்சர் அவர்கைால்  

03.06.2013-ல் திைந்து ரவக்கப்பட்டது. 

2.6. சகாள்முதல் பிரிவு  

அரசுத் துலறகளுக்குத் தகவல் சதாழில்நுட்ெப்பிரிவு 

சார்ந்த வன்சொருள்கலைத் துலறகளுக்குக் சகாள்முதல் 

சசய்யவும் மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் சார்ந்த 

மசலவகலை வழங்கவும், விருப்ெக் சகாள்முதல் 

முகலமயாக எல்காட் நிறுவனத்லத தமிழக அரசு 

நியமித்துள்ைது. எல்காட் நிறுவனம் தகவல் 

சதாழில்நுட்ெம் சார்ந்த வன்சொருள்கலை 

மூைக்கணினிகள் (Servers), மமலசக்கணினிகள் (Desktop 

Computers), மடிக்கணினிகள் (Laptop Computers), 

அச்சுப்சொறிகள் (Printers), ஒளிஉைரி (Scanner) 

தலடயில்ைா மின்சாதனம் (UPS), ெடவீழ்த்தி (Projector), 
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திறன்மெசி (Smart Phone), தகவல் சதாழில்நுட்ெ நுகர்வுப் 

சொருட்கள் (IT Consumables) மற்றும் அலனத்து 

வலையலமப்பு சார்ந்த கருவிகலை (Network Devices) 

மலிவான விலையில் சகாள்முதல் சசய்து ெை 

துலறகளுக்கும் வழங்கி வருகிறது.  

மமலும் எல்காட் நிறுவனம் இலைய சநறி முலற 

சார்ந்த ஒளிப்ெடக் கண்காணிப்புக் கருவி (IP Camera 

Surveillance System), மற்றும் சிறப்புப் சொருட்கைான ஊர்தி 

கண்காணிப்பு முலற (Vehicle Monitoring System), சதாலை 

மருத்துவ உெகரைங்கள் (Telemedicine Equipments) 

முதலியவற்லறக் சகாள்முதல் சசய்து வழங்கி வருகிறது. 

எல்காட் நிறுவனம், அலனத்து தகவல் 

சதாழில்நுட்ெவியல் சார்ந்த உற்ெத்திப் சொருட்கலை 

முக்கிய அரசுத் துலறகைான வருவாய் மற்றும் மெரிடர் 

மமைாண்லமத் துலற, நிை அைலவ மற்றும் நிைத்தீர்லவத் 

துலற, சொருைாதாரம் மற்றும் புள்ளியியல் துலற, 

மொக்குவரத்துத் துலற, ஊரக வைர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் 
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துலற, வனத்துலற, மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ெ 

நைத்துலற, மவைாண்லம துலற, ெள்ளிக் கல்வித் துலற, 

உயர்கல்வித் துலற, வணிகவரி மற்றும் ெதிவுத் துலற, 

மாசுக்கட்டுப்ொட்டு வாரியம், செருநகர சசன்லன 

மாநகராட்சி, அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனம், சசன்லன 

உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் தமிழகத்திலுள்ை அலனத்து நீதி 

மன்றங்கள், தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலம மொன்ற 

நிறுவனங்களுக்கு வழங்கி வருகிறது. 

மின்ஆளுலம திட்டத்தின் மூைம் அறிவிக்கப்ெடும் 

அரசின் அலனத்து திட்டங்களுக்கும் மதலவயான 

மின்ைணு உெகரைங்கள் (மின்ைணு வருலகப் ெதிமவடு 

மற்றும் ஆதார் இலைப்பு, ஆதார் வழி விரல் மரலக ெதிவு 

சாதனங்கள்) அலனத்தும் விலைப்புள்ளி ஒப்ெந்தத்தின் 

அடிப்ெலடயில் சகாள்முதல் சசய்து வழங்கப்ெட்டு 

வருகின்றன. 
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2.7. மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம் 

மாநிைத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவிசெறும் 

ெள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் ெடிக்கும் 

மாைவர்களுக்குச் சிறந்த திறன்கலைப் செறுவதற்கு 

தமிழ்நாடு அரசு இைவச மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்லத 

சசயல்ெடுத்துகிறது. இத்திட்டம் மாண்புமிகு முதைலமச்சர் 

அவர்கைால், 15.09.2011-ல் சதாடங்கி லவக்கப்ெட்டது. 

வரிரச 
எண் 

கல்வி ஆண்டு 
வழங்கப்பட்ட 

மடிக்கணினிகள் 
எண்ணிக்ரக 

1 2011-12 8,98,866 
2 2012-13 7,56,000 
3 2013-14 5,65,000 
4 2014-15 4,96,999 
5 2015-16 5,19,029 
6 2016-17 5,58,238 
 

ஏழாவது கட்டமாக, 2017-18 கல்வி ஆண்டுக்காக,  

அரசு ஆலை வழங்கப்ெட்டு, மொட்டித் மதர்வுகள் 

எழுதுவதற்குப் ெதிவு சசய்தவர்கள் உட்ெட 42,473 
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மாைவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள் சகாள்முதல் 

சசய்யப்ெட்டு வழங்கப்ெட்டுள்ைன. மமலும், 4.73 இைட்சம் 

மடிக்கணினிகள் சகாள்முதல் சசய்ய உைகைாவிய 

ஒப்ெந்தப்புள்ளிகள் ைூன் 2018-க்குள் மகாரப்ெட்டு, வழங்கும் 

ெணி சசப்டம்ெர் 2018 முதல் சதாடங்கும். 

2.8. மின்-ஆளுலம 

தமிழக அரசு துலறகள் மற்றும் தமிழக அரசு 

நிறுவனங்களில், மின்னணுச் சார்பு இலடசவளிலயக் 

குலறப்ெதிலும், தகவல் சதாழில்நுட்ெங்கலை 

விரிவுெடுத்துவதிலும் முக்கிய ஊக்கியாக எல்காட் 

சசயல்ெட்டு வருகிறது. எல்காட், அரசு துலறகளுக்கு, 

தகவல் சதாழில்நுட்ெ தீர்வு மற்றும் ஆதரவு மசலவகள் 

வழங்குவதால் துலறகளுக்கு இலடமயயும் மற்றும் 

துலறகளுக்கு உள்மையும் சசயல்திறன் மமம்ெடுத்தப்ெட்டு 

குறுகிய காை அைவில், குடிமக்களுக்குச் மசலவகள் 

சிறப்ொகக் கிலடக்க வழி வகுக்கிறது. அரசு துலறகள் 

தலடகைற்ற மசலவகள் வழங்குவதற்கு ஏதுவாக எல்காட், 
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திட்டத்தின் சதாடக்கத்தில் இருந்மத, துலறகளின் 

சவவ்மவறு நடவடிக்லக மதலவகலை ஆய்வு சசய்து 

திட்டம் சவற்றிகரமாகச் சசயல்ெடுத்தும் வலர 

ஒருங்கிலைந்து சசயல்ெட்டு வருகிறது. வசதி 

மமைாண்லம மசலவகலையும் (FMS) வழங்கிவருகிறது. 

2.8.1.. முக்கிய மின்-ஆளுலம திட்டங்கள்  

வ. 
எண் 

திட்டப்ெணி செயர் 
மற்றும் துலறயின் 

செயர் 

திட்ட சசைவு மற்றும் 
மநாக்கம் 

1 இலைய 
மின்தூக்கி உரிமம் 
மமைாண்லம 
அலமப்பு மற்றும் 
சைனமரட்டர் மூைம் 
உற்ெத்தி சசய்த 
மின்சாரத்திற்கான  
வரி வசூல் சசய்தல்  
தமிழ்நாடு அரசு 
மின்ஆய்வு துலற. 

₹13,87,000 - இந்த 
வலைதைம் மின் தூக்கி 
உரிமம் வழங்குதல் 
மமலும் சைனமரட்டர் 
வாயிைாக உற்ெத்தி சசய்த 
மின்சாரத்திற்கான வரி 
சசலுத்தவும் உதவுகிறது. 
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2 ஒருங்கிலைந்த 
இலைய 
சமன்சொருள்  
விலத சான்றிதழ் 
மற்றும் அங்ககச் 
சான்றிதழ் துலற 
மகாயம்புத்தூர் 
 

₹11,40,000 - இந்த 
சம ன் சொ ரு ைா ன து  
ெல்மவறு விலதகளின் 
உற்ெத்தி விவரம் (விலத 
வலக, ெயிரிடப்ெட்ட 
ெரப்ெைவு, ெயிரிடப்ெட்ட 
நாள், விலத மூைம் 
உள்ளிட்ட விரதப்பு 
அறிக்ரக) விலை 
நிைங்கள் மற்றும் 
விலதகலை ஆய்வு 
சசய்தல் மொன்ற 
நடவடிக்லககலைக் 
கண்காணித்தல், 
ஆய்வின் அறிக்லக 
அடிப்ெலடயில் 
விலதகலை 
வலகப்ெடுத்தி சான்றிதழ் 
வழங்கவும் வழிவலக 
சசய்கிறது.  

3 இலையதை 
ெண்லை 
மமைாண்லம 
அலமப்பு 
மதாட்டக்கலை 
இயக்குநரகம் 

₹7,47,000 - 18 
பூங்காக்களிலும், 50 
ெண்லைகளிலும் 
மமற்சகாள்ைப்ெட்ட 
ெல்மவறு 
நடவடிக்லககலைக் 
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 (நாற்றுகள் உற்ெத்தி, 
உற்ெத்தி சசய்யப்ெட்ட 
சொருள்களின் 
விற்ெலன) கண்காணிக்க 
வழிவலக சசய்கிறது. 

4 இலையதை சமன் 
சொருள் 
சதாழிைகப் 
ொதுகாப்பு மற்றும் 
சுகாதார 
இயக்குநரகம் 
 

₹27,88,075 - புதிய 
சதாழிற்சாலைகள் 
நிறுவுவதற்கான திட்ட 
ஒப்புதல், உரிமம் 
வழங்குதல் மமலும் 
நிறுவப்ெட்ட 
சதாழிற்சாலைகளுக்கு 
உரிமம் புதுப்பித்தல் 
ஆகியவற்லறச் சசய்ய 
இந்த சமன்சொருள் 
வழிவலக சசய்கிறது 

5 தானியங்கி கட்டிடத் 
திட்ட ஆய்வு மற்றும் 
ஒப்புதல் அலமப்பு . 
நகர மற்றும் ஊரக 
வைர்ச்சி 
இயக்குநரகம் 
 

₹49,20,016 e-Development 
Control Regulations (e-DCR) 
என்ெது கட்டிடத் திட்ட 
வலர ெடங்கலைக் 
கட்டுொட்டு விதிகளுக்கு 
உட்ெடுத்தி தானியங்கி 
ஆய்வு மற்றும் ஒப்புதல் 
அளிக்கவல்ை 
தனித்துவமான தீர்வாகும். 
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6 புவியியல் தகவல் 
அலமப்புடன் (GIS) 

ஒருங்கிலைக்கப் 
ெட்ட வலை 
அடிப்ெலடயிைான 
சமய்நிகர் சுற்றுைா 
தமிழ்நாடு 
சதால்லியல் துலற 
 

₹24,44,024 - தமிழகத்தின் 
சதால்லியல் 
முக்கியத்துவம் செற்ற 75 
நிலனவுச் 
சின்னங்கைான 
மகாயில்கள், சுற்றைா 
தைங்கள், மகாட்லடகள், 
கல்சவட்டுகள், 
சித்திரங்கள் மற்றும் 
கல்ைலறகள் 
மொன்றலவகளில் 
சமய்நிகர் சுற்றுைா 
உருவாக்கப்ெட்டு 
இலைய தைத்தில் 
ஒருங்கிலைக்கப் 
ெட்டுள்ைது. 

 

2.8.2. அரசாங்கத் துலறகளுக்கு உருவாக்கப்ெட்ட 
இலையதைங்கள்  

 ெள்ளிக்கரலை சதுப்பு நிை ொதுகாப்புத் துலற 

 தமிழக வனத்துலற 

 தமிழ்நாடு மதாட்டக்கலை வைர்ச்சி முகலம 

 நிதித் (BC) துலற 
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 தமிழ்நாடு கட்டுமான வைர்ச்சி வாரியம் 

 ஆதிதிராவிடர் நை வாரியம் 

 சதால்லியல் துலற 

 அரசு அருங்காட்சியகம் 

2.8.3. ஆதார் நிரந்தர ெதிவு லமயம் (PECs) 

ஆதார் ெதிவு சசயல்ொடுகலை 

நிலறமவற்றுவதற்காக எல்காட் நிறுவனம், இந்திய 

தனித்துவ அரடயாள ஆரணயத்தின் (Unique 

Identification Authority of India (UIDAI)) அங்கீகாரத்துடன் 

சசயல்ெடுகிறது. எல்காட் கீழ்க்கண்ட 217 நிரந்தர ஆதார் 

ெதிவு லமயங்கலைக் சகாண்டுள்ைது: 

 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவைகம் - 32 

 மாநகராட்சி தலைலமயகம் - 11 

 மாநகராட்சி மண்டை அலுவைகம் - 45 

 நகராட்சி அலுவைகம் - 124 

 மெரூராட்சி அலுவைகம் - 3 

 வருவாய் மகாட்ட அலுவைகம் – 2 
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இந்த லமயங்கள் 03.10.2016 முதல் இயக்கப்ெட்டு 

தற்மொது குடிமக்களுக்குப் பின்வரும் மசலவகலை 

வழங்குகிறது: 

 ஆதார் ெதிவு 

 5 வயது நிைம்பியவுடனும், 15 வயது நிைம்பியவுடனும் 

கட்டாயமாக, லகமரலக மற்றும் கருவிழி பதிவு பசய்தல் 

மற்றும் புதுப்பித்தல் 

 ஏரைவயாருக்கும் லகமரலக மற்றும் கருவிழி 

பதிவு பசய்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் 

 செயர், முகவரி, சதாலைமெசி எண் திருத்தம் 

 ஆதார் நகல் அச்சிடல் 

 ஆதார் விவரம் மதடுதல் 

மமற்கண்ட 6 மசலவகள் மூைம் ஒரு நாலைக்கு 6000 

முதல் 8000 குடிமக்கள் ெயன்செறுகிறார்கள். இந்தச் 

மசலவகள் Enrolment Client Multi Protocol (ECMP) மற்றும் 

Update Client Lite (UCL) மூைம் வழங்கப்ெடுகிறது. 
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31.03.2018 வலரயிைான ெரிவர்த்தலன எண்ணிக்லக 

பின்வருமாறு: 

வ. 
எண் 

விைக்கம் ெரிவர்த்தலன 
எண்ணிக்லக 

1 ஆதார் ெதிவு  12,11,793 

2 ஆதார் திருத்தம் 9,61,033 

சமாத்தம் 21,72,826 

2.8.4. சவளிப்ெலட அரசு தரவு தைம் 

மாண்புமிகு தகவல் சதாழில்நுட்ெ துலற அலமச்சர், 

சட்டப்மெரலவயில் 2017-2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

நிதிநிலை கூட்டத்சதாடரில் ‘தமிழக அரசின் 

நைத்திட்டங்களின் தரவு சதாகுப்புகலைப் ெகிர்ந்து 

சகாள்ைவும், இந்தத் தரவுகலைப் ெயன்ெடுத்தி 

சமன்சொருள் மொட்டிகலை நடத்தவும் சவளிப்ெலட 

அரசுத் தரவு தைத்லத அலனத்து தமிழக அரசு 

துலறகளிலும் சசயல்ெடுத்துதல் என்ற அறிவிப்பிலன 

பவளியிட்டார். 
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இம்முலனயத்தின் சசயல்ொட்டிற்காக, இரண்டு 

வருடங்களுக்கு, அரசாலை எண் 21, நாள் 24.11.2017 

மூைமாக, தமிழக அரசு, ₹2.12 வகாடி நிர்வாக ஒப்புதல் 

வழங்கி, முதல் ஆண்டு சசயல்ொட்டிற்சகன ₹1.06 வகாடி 

நிதி ஒதுக்கீடு சசய்துள்ைது. 

அரசுத் துலறகள் மற்றும் தமிழக அரசு 

நிறுவனங்களில் மசகரிக்கப்ெட்ட தரவுத் சதாகுப்புகள், 

ஆவைங்கள், மசலவகள், சமன்சொருள் கருவிகள் 

மற்றும் சசயலிகலைப் சொது மக்களின் ெயன்ொட்டிற்காக 

சவளியிடுவமத இந்த சவளிப்ெலட அரசு தரவு 

முலனயத்தின் சீரிய மநாக்கமாகும். இந்த அரசு தரவு தைம் 

உருவாக்கப்ெட்டு https://tn.data.gov.in/ என்னும் இலைய 

முகவரியில் (URL) இயங்கி வருகிறது. 

ஆரம்ெக்கட்டமாக 118 துலறகளிலிருந்து 240 அரசு 

அதிகாரிகளுக்கு விழிப்புைர்வு ெணிமுகாம் சசன்லனயில் 

11.10.2017 அன்று நடத்தப்ெட்டது. 20.03.2018 அன்று வலர, 64 

துலறகளிலிருந்து முதன்லம தரவு அலுவைர்கள் ெதிவு 
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சசய்துள்ைனர். 17 அரசுதுலறகளின் 486 சவவ்மவறு 

தரவுத் சதாகுப்புகள் பதிவவற்ைம் பசய்யப்ெட்டுள்ைன. 

மமலும் அடுத்தடுத்த மறு ஆய்வு கூட்டங்கள், உடனடி 

ெகிரப்ெடக்கூடிய தரவுகலைச் மசகரிப்ெதற்காக 

நடத்தப்ெட்டு வருகின்றன. 

2.8.5.  இலைஞர்கள் மற்றும் சதாழில் 
முலனமவாருக்கான மமகக்கணினி மற்றும் 
இலையப் ெதிமவற்றச் மசலவகள் 

தமிழக அரசு, இலைஞர்கள் மற்றும் சதாழில் 

முலனமவார்கள் ெயனலடயும் சொருட்டு, கட்டைமின்றி 

சுயமசலவ முலறயில் இலையப் ெதிமவற்றச் 

மசலவகலைச் சசய்து சகாள்ை மமகக்கணினி 

மசலவலயச் சசயல்ெடுத்தியுள்ைது.  

மமகக்கணினி: 

வியத்தகு முலறயில் எளிலமப்ெடுத்தப்ெட்ட 

கட்டலமப்பு மற்றும் கணினி வைங்கலைப் ெகிர்ந்து 

சகாள்ை, மமகக்கணினி மசலவயானது உறுதி சசய்கிறது. 
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இத்திட்டத்தின் இரண்டு முக்கிய நன்லமகள்: 

1. எளிய ெயன்ொடு 

2. ெயன்மிகு கட்டைம் 

 இத்திட்டமானது உட்கட்டலமப்பு வசதிகலை 

உள்ைடக்கிய மசலவயகம், மசமிப்பு 

சசய்வதற்கான கணினி மசலவகள் ஆகியவற்லற 

வழங்குகிறது. 

 இந்தத் திறமூை இயங்குதைமானது திறமூை 

சமன்சொருள்கைான BOSS, Ubuntu மற்றும் 

CentOS ஐ வழங்குகிறது. 

 இந்த மமகக்கணினியானது திறந்த அடுக்குகள் 

அடிப்ெலடயிைான ‘மமகதூத்' திறந்த வை 

மமகக்கணினி சூழலில் உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 மாைவர்கள் தாங்கள் உருவாக்கிய 

சமன்சொருலை வழங்கப்ெட்டுள்ை இந்த 

மமகக்கணினியில் நிறுவைாம். 
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 இந்தச் மசலவகலை www.tnstudentcloud.elcot.in 

என்ற வலைமுகவரி மூைம் செற முடியும். 

 01.03.2018 இருந்து இதுவலர 100 மாைவர்கள் 

ெதிவு சசய்து, இந்த மமகக்கணினி மசலவலயப் 

ெயன்ெடுத்தி வருகிறார்கள். 

2.8.6.  மின்னணு (இ-ஸ்மார்ட்)  வகுப்ெலற 

இ-ஸ்மார்ட் வகுப்ெலற தற்மொலதய கற்பிக்கும் 

முலற ெயிற்சிகள் மற்றும் கற்றுக் சகாள்ளும் சூழல் 

ஆகியவற்றில் முன்னுதாரை மாற்றத்லத 

அறிமுகப்ெடுத்துவலத மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது.  

இ-ஸ்மார்ட் வகுப்ெலற ஆசிரியர்கள், மமம்ெடுத்தப்ெட்ட 

கற்பிக்கும் முலறகலைப் ெல்லூடக (Multimedia) துலை 

சகாண்டு தமிழ் மற்றும் ஆங்கிைத்லதச் சிறந்த முலறயில் 

கற்றுக் சகாடுக்கிறார்கள். 

இ-ஸ்மார்ட் வகுப்ெலற திட்டம், வன்சொருள், 

சமன்சொருள், ஊடாடும் சவண்திலர, ெல்லூடக சதாகுப்பு 
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ஆகியவற்லற வழங்கி நிர்மாைம் சசய்து 

சசயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. மமலும் உயர்நிலைப் ெள்ளிகள் / 

மமல்நிலைப் ெள்ளிகள் / உண்டு உலறவிடப்ெள்ளிகள் 

ஆகியவற்றில் ெணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்குப் ெயிற்சி, 

மூன்று வருடத்திற்கும் அதற்கு மமற்ெட்ட காைத்திற்கும் 

வன்சொருள் (Hardware) ெராமரிப்பு மற்றும் அவ்வப்மொது 

அரசு ெரிந்துலரக்கும் ொடத் திட்டத்திற்கு ஏற்ெ ெல்லூடகத் 

சதாகுப்புகலை மமம்ெடுத்துவது / மாற்றியலமப்ெது 

ஆகியலவ இத்திட்டத்தில் அடங்கியுள்ை 

சசயல்முலறகள். எல்காட் e-Smart Class Room (e-SCR) 

என்றலழக்கப்ெடும் இ-ஸ்மார்ட் திட்டத்லத தமிழ்நாடு 

முழுவதும் 231 ெள்ளிகளில் ஆறு முதல் ென்னிரண்டாம் 

வகுப்பு வலர உள்ை மாைவர்களுக்குச் 

சசயல்ெடுத்தியுள்ைது. இத்திட்டமானது கணினி சார்ந்த 

மசலவகள் செறுதலில் நிைவிய பிைவுகலை 

சவற்றிகரமாக இலைத்துள்ைது. 
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மாணவர்களுக்காை பயன்கள்: 

 புதிய மற்றும் புதுலமயான வலகயில் கற்றுக் 

சகாள்ளும் சூழலை உருவாக்குவது 

 சதாடுதிலர மற்றும் சதாடுெைலக ஆகிய 

மமம்ெடுத்தப்ெட்ட புதிய தகவல் 

சதாழில்நுட்ெங்களுடன் ெணியாற்றுவது 

 மாைவர்கள் தங்களுக்கு விருப்ெமான முலறயில்  

கற்றுக்சகாள்வது மமலும் ொடசம்மந்தமான 

அறிலவ ஆழமாக மமம்ெடுத்திக் சகாள்வது 

 முப்ெரிமான ெடங்கள் மற்றும் அனிமமஷன் 

உதவியுடன் ொடத்திட்டத்லத எளிதாக புரிந்து 

சகாள்வது 

 மாைவர்களின் நவீன தகவல் சதாழில்நுட்ெத் 

திறன் மற்றும் சசயல்திறலன மமம்ெடுத்திக் 

சகாள்வது 
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ஆசிரியர்களுக்காை பயன்கள்: 

 ெைவிதமான கற்பித்தல் முலறகலையும், சிக்கல் 

தீர்க்கும் திறன்கலையும் செறுவது மற்றும் 

புதுலமயான சதாழில்நுட்ெத்திற்குப் ெழகுவது 

 தன்னியல்ொன விநாடி வினா நடத்துவது மற்றும் 

ெல்லூடகங்கள் (Multimedia) மற்றும் ெடங்களுடன் 

கூடிய மதர்வுகலைத் திட்டமிடுவது 

 மாைவர்களுக்மகற்ற வலகயில் கற்பிக்க 

உதவுவது 

 ஆசிரியர்கள் ொடத்திட்டத்லதப் ெகிர்ந்து சகாள்வது, 

ொடங்கலைத் திட்டமிடுவது, மதர்வுகள் மற்றும் 

அறிக்லககலை உடனடியாக தயார் சசய்வது 
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ஆங்கிை வழிப் ொட சொருைடக்கம் 

ெடம் - 14 

 

தமிழ் வழிப் ொட சொருைடக்கம் 

படம் - 15 
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2.8.7. ெயிற்சி 

2007 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, தமிழக அரசின் துலறகள் 

மற்றும் நிறுவனங்களில் ெணிபுரியும் ஊழியர்களுக்குக் 

கணினி சார்ந்த ெயிற்சி வழங்கி வருவதில் எல்காட் 

செரும்ெங்கு வகிக்கிறது. மமலும், இதற்காக எல்காட், 

செருங்குடி, சசன்லனயில் 75 நெர் அமர்ந்து ெயிற்சி செரும் 

வலகயிலும், மாவட்டங்களில் 15 நெர் அமர்ந்து ெயிற்சி 

செரும் வலகயிலும், மொதுமான கட்டலமப்பு வசதிகலைச் 

சசய்துள்ைது. 

 ெயிற்சியாைலரப் ெயிற்றுவித்தல் திட்டத்தின் 

மூைமாக, windows மற்றும் Linux இயக்கிகள் (Suse 

Linux, BOSS, etc.,) ெயன்ொட்டு சமன்சொருள் 

ஆகியவற்றிற்கு விரிவான ெயிற்சிகள் 

வழங்கப்ெட்டு வருகிறது. மமலும் ெயிற்றுநருக்குப் 

ெயிற்சி திட்டத்தின் மூைமாகப் ெயன்ொட்டு 

சமன்சொருள் ெயிற்சி வழங்கப்ெடுகிறது. ெயிற்சி 

நிலறவுறும் சொழுது, அப்ெயிற்சியில் கைந்து 
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சகாண்மடாருக்குத் சான்றிதழ் வழங்கப்ெடுகிறது. 

குறிப்பிட்ட ெயன்ொட்டு சமன்சொருள்களுக்குப் 

ெயிற்சி வழங்குவதற்காக அந்தந்தத் துலறகளுக்கு 

ஏற்ற கட்டலமப்பு வசதிகலையும் வழங்கி வருகிறது. 

தமிழ்நாடு மாநிைம் முழுவதிலும் ெல்மவறு அரசுத் 

துலறகளிலிருந்து இதுவலர 1,17,726 மெர் கைந்து 

சகாண்டு ெயனலடந்துள்ைனர். 

 

மதுலர மாவட்டத்தில் உள்ை எல்காட் ெயிற்சி லமயத்தில், 
நகர மற்றும் ஊரகலமப்பு துலறயினருக்கு ெயிற்சி 

வழங்குதல் 
படம் – 16 
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2.9. தகவல் சதாழில்நுட்ெ உட்கட்டலமப்பு 

தகவல் சதாழில்நுட்ெ உட்கட்டலமப்பு என்ெது 

தகவல் சதாழில்நுட்ெ மசலவகலையும், ெராமரிப்ரபயும் 

வழங்கும் அடித்தைம் / கட்டலமப்பு ஆகும். இது அலனத்து 

வன்சொருள், சமன்சொருள், வலையலமப்பு, ெயன்ொடுகள் 

மற்றும் தரவுத்தைங்களின் ஒருங்கிலைந்த கட்டலமப்பு 

ஆகும். அதிகரித்து வரும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ 

சூழ்நிலையில், செரும்ொைான அரசு துலறகள்  

தங்கள் மசலவகலைத் தகவல் சதாழில்நுட்ெ 

சசயல்முலறகளின்ெடி வழங்கி ெராமரித்து வருகின்றன.  

ெை அரசு துலறகளின் டிஜிட்டல் முலற 

நடவடிக்லககலைப் பூர்த்தி சசய்து, தலடயற்ற 

ஆன்லைன் மசலவகலை உறுதிப்ெடுத்துவதற்கான 

தகவல் பதாழில்நுட்ப உட்கட்டரமப்புகரளத் தமிழக அரசு 

நிறுவியுள்ைது.  
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எல்காட் நிறுவனம் வாயிைாக கீழ்க்கண்ட தகவல் 

கட்டலமப்புகலைத் தமிழக அரசு நிறுவி சசயல்ெடுத்தி 

வருகிறது. 

திட்டவிவரம் சசயல் 
ெடுத்தப் ெட்ட 

நாள் 

திட்ட மதிப்பீடு 

தமிழ்நாடு மாநிை 
செரும்ெரப்பு வலையலமப்பு 
(TNSWAN) 
 சசங்குத்து இலைப்பு 
 கிலடமட்ட இலைப்பு 
 ெதிலி இலைப்பு 

 
 
 

01.12.2007 

பிரிவு 2.9.1.1-ல் 
உள்ள 
அட்டவரண
யின்படி 

தமிழ்நாடு மாநிைத் தரவு 
லமயம் (TNSDC) 
 தமிழ்நாடு மாநிைத் தரவு 
லமயம்-1  
(42 அடுக்குகள் சகாண்ட 
வசதி - 1300 சதுர அடியில்)  

 
 

01.08.2011 
 முதல் நிரல 

(2011-2017)  
₹60.80 வகாடி 

இைண்டாம் 
நிரல  

(2017-2022) 
₹77.23 வகாடி 

 தமிழ்நாடு மாநிைத் தரவு 
லமயம்-1 – BSNL தரவு 
லமயத்திற்கு நீட்டிப்பு 
 (25 அடுக்குகள்) 

09.07.2015 
 

 தமிழ்நாடு மாநிைத் தரவு 
லமயம்-1 விரிவாக்கம்  
(21 அடுக்குகள் சகாண்ட 
வசதி - 700 சதுர அடியில்) 

01.03.2016 
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திட்டவிவரம் சசயல் 
ெடுத்தப் ெட்ட 

நாள் 

திட்ட மதிப்பீடு 

 தமிழ்நாடு மாநிைத் தரவு 
லமயம்-2 (195 அடுக்குகள் 
சகாண்ட வசதி - 5000 
சதுரஅடியில் – முன்மனற்ற 
மாதிரி) 

பணிகள் 
நரடபபற்று 
வருகின்ைை 

₹40.00 வகாடி 

மெரிடர்மீட்பு லமயம்-திருச்சி 
 முழுலமயான மெரிடர் 
மீட்பு லமயம்  
(2750 சதுர அடி சர்வர் 
ெண்லை)  
50 அடுக்குகளிலிருந்து 100 
அடுக்குகள் வலர 
விரிவாக்கம் 

 
 
 

09.02.2018 

 

 

 

₹59.85 வகாடி 

தமிழ்நாடு மாநிைத் தரவு 
லமயம் சார்ந்த திட்டங்கள் 
 மதசியத் தரவு லமயம், 
புமன வாயிைாக மெரிடர் 
மீட்பு ெணிகள் 

 
 
 

12.05.2015 
 

 

 

-- 

 தமிழ்நாடு மாநிைத் தரவு 
லமயத்தில் மமகக்கணினிய 
அலமப்பு 

01.03.2016 
 

₹11.39 வகாடி 
 

 அருகாலம மெரிடர் 
மீட்பு லமயம், பிஎஸ்என்எல் 
(BSNL), சசன்லன 

20.06.2016 
 

₹5.00 வகாடி 
 

 தமிழக அரசுத் 
துலறகளுக்கான 
மின்னஞ்சல் தீர்வு 

15.09.2015 ₹78.25 
இலட்சம் 
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2.9.1. தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பு  

2.9.1.1. பின்புைம் 

இந்திய அரசாங்கம் மாநிை செரும்ெரப்பு 

வலையலமப்லெ நாடு முழுவதும் நிறுவுவதற்கான 

திட்டத்திற்கு 31.3.2005 அன்று ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த 

திட்டத்தின் கீழ் மாநிைங்கள்/ யூனியன் பிரமதசங்களின் 

தலைலமயகங்கலை, மாவட்டங்கள் வாயிலாக வட்டார 

வைர்ச்சி அலுவைகங்களுடன் மாநில பபரும்பைப்பு 

வரலயரமப்பின் பசங்குத்து (vertical) இரணப்பு மூலம் 

இலைப்ெதற்கான சதாழில்நுட்ெ மற்றும் நிதி உதவிகள் 

வழங்கப்ெடுகின்றை. தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு 

வலையலமப்பு, மதசிய மின்னாளுலமத் திட்டத்தின் கீழ் 

நிறுவப்பட்டுள்ள மின்ைாளுரம கட்டரமப்புகளுள் 

ஒன்ைாகும். தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பு, 

மத்திய மாநில அைசுகளின் பங்வகற்புடன் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது.  

தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வரலயரமப்பு தைது 

பசயல்பாட்டிரை 01.12.2007 அன்று பதாடங்கி  
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சவற்றிகரமாக ெதிமனாறாவது ஆண்டில் அடிசயடுத்து 

லவத்துள்ைது. 

விவரம் காைம் 
சசைவினம்  
(₹மகாடியில்) 

முதைாம் 
கட்டம்  
(5 ஆண்டுகள்) 

01.12.2007 
முதல் 
30.11.2012 
வரை 

140.25  இந்திய அரசு – 
₹55.73 மாநிை 
அரசு – ₹84.52  

இலடக்காை 
சசயற்ொடுகள் 
(9 மாதங்கள்) 

01.12.2012 
முதல் 
08.09.2013 
வரை 

16.42  
 

இந்திய அரசு - 
₹7.51 மாநிை 
அரசு - ₹8.91  

இரண்டாம் 
கட்டம் Phase-2  
(3 ஆண்டுகள்) 

09.09.2013 
முதல் 
08.09.2016 
வரை 

74.69  மாநிை அரசு - 
₹74.69  

இலடக்காை 
சசயற்ொடுகள் 
(interim period 
operations) 

09.09.2016 
முதல் 
நாளது 
வரை 

 நலடசெற்று 
சகாண்டிருக்
கிறது 
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2.9.1.2. தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பின் 
மூன்றாம் கட்டம் 
தகவல் பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் 

பதாழில்நுட்பவியல் துரை சாைாத வன்பபாருள் 

வமம்பாட்டுடன் தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு 

வலையலமப்பின் மூன்றாம் கட்ட சசயல்ொட்ரட ₹443.64 

வகாடி மதிப்பில் நிறுவிட, ஒரு விரிவான திட்ட அறிக்லக 

நிர்வாக ஒப்புதலுக்காகவும் நிதிநிலை செறுவதற்காகவும் 

அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 
தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பின் 

கட்டலமப்பு 
படம் - 17 
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2.9.1.3. தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பின் 
மநாக்கம் 

 மாநிை அரசின் அலனத்து நிர்வாக 

நிறுவனங்கலையும் வட்டார வைர்ச்சி / வட்டாட்சியர் 

அலுவைகங்கரளயும் ஒன்றிலைக்க ஒரு 

நம்ெகமான மற்றும் ொதுகாப்ொன இரணப்பிரை 

வழங்கி, மாநிை தரவு லமயத்தில் இடம் செற்றுள்ை 

மின் ஆளுலம ெயன்ொடுகலை அணுகுவதற்கான 

உள்கட்டலமப்லெ வழங்குதல்.  

 அரசாங்க மசலவகள் உடனடியாக வழங்க ஏதுவாக, 

அைசுத் துரைகளுக்கிரடவய தகவல்கலைப் ெகிர்ந்து 

சகாள்வதற்கு வசதியளித்தல். 

 வலையலமப்பில் இலைக்கப்ெட்ட அலனத்து 

அலுவைகங்களுக்கும் VoIP பதாரலவபசி வாயிலாக 

குரல் இலைப்பு வழங்குதல். 

 மாவட்ட தலைலமயகம், தரலரமச் சசயைகம் 

மற்றும் பிற முக்கிய லமயங்களுக்கிரடவய 

காசைாலி உலரயாடல் வசதிகலைச் சசயல்ெடுத்தி 

மநர்காைலில் விரயமாகும் ெயை மநரம் மற்றும் 

சசைவினத்ரத சவகுவாக குலறத்தல். 
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 வலையலமப்பின் ெயனர்களுக்கு இலைய 

அணுகலை வழங்குதல். 

2.9.1.4. .தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பின் 
வாயிைாக அரசு துலறகளுக்குப் வழங்கப்ெடும் 
மசலவகள் 

 ொதுகாப்ொன அக-இலைய / இலைய மசலவகள் 

 சநருங்கிய ெயனர் குழு குரல் மசலவகள் 

 காபணாலி காட்சி மசலவகள் 

2.9.1.5. தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பு 
சசங்குத்து இலைப்பு (vertical) 

தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பு 821 

இருப்பு முலனகலை உள்ைடக்கியது. தரலநகரில் 

அரமந்துள்ள இருப்பு முரையாைது இதை இருப்பு 

முலனகலை இலைக்கும் லமயமாக உள்ைது. 

இவ்வலையலமப்பின் இயக்கு லமயம் மாநில தரலநகரில் 

அரமந்துள்ள இருப்பு முரையில் அலமக்கப்ெட்டுள்ைது. 

இதை இருப்பு முலனகள், தலைலமச் சசயைகம், ராஜ்ெவன், 

தமிழ்நாடு காவல் துலற இயக்குநர் அலுவைகம், சசன்லன 
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மாநகர காவல் ஆலையர் அலுவைகம், பபருநகை 

சசன்லன மாநகராட்சி அலுவைகம், ெள்ளிக்கல்வி 

இயக்குநரகம், மருத்துவக்கல்வி இயக்குநரகம், எழிைகம், 

ெனகல் மாளிலக, குறைகம், மாவட்ட ஆட்சியர் 

அலுவைகங்கள், வருவாய்த்துலற அலுவைகங்கள், 

வட்டாட்சியர் அலுவைகங்கள், வகாட்டாட்சியர் 

அலுவலகங்கள் மற்றும் வட்டார வைர்ச்சி 

அலுவைகங்களில் அலமக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பின்  
இயக்க லமயம்  

(ெடம் – 18) 
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தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பு அலற 

(ெடம் – 19) 

2.9.1.6. மாவட்ட தரலரமயகங்களில் தமிழ்நாடு மாநிை 
செரும்ெரப்பு வலையலமப்பு மற்றும் மதசிய அறிவு 
வலைப்பின்னல் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிலைப்பு 

மத்திய அைசின் மின்னணு மற்றும் தகவல் 

சதாழில்நுட்ெ அலமச்சகத்தின் (MeitY, GoI) 

வழிகாட்டுதல்கள்ெடி தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு 

வலையலமப்பு மற்றும் National Knowledge Network (NKN) 

வலையலமப்பு ஆகியரவ மாவட்ட தரலரமயகங்கள் 
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அைவில் ஒருங்கிலைக்கப்ெட்டுள்ைை. இந்த 

ஒருங்கிலைப்புக் காரைமாக, மாவட்ட 

தரலரமயகங்களில் உள்ை அலைவரிலசலய (Bandwidth) 

34 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps மதலவக்மகற்ெ 

அதிகரித்துள்ைது.  

2.9.1.7. கிலடமட்ட இலைப்பு (Horizontal connectivity) 

தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பின் 

இருப்பு முலனகளில் இருந்து ெல்மவறு அரசு 

துலறகளுக்கு வழங்கப்ெடும் இலைப்பு கிலடமட்ட 

இலைப்ொகும். அரசுத் துலறகளுக்குக் குரல், தரவு, 

இலையம் மற்றும் வீடிமயா மொன்ற மசலவகள் 

வழங்கப்ெட்டு வருகின்றன. வமலும், அரசுத் துலறகள் 

மாநிை தரவு லமயத்தில் இடம் செற்றுள்ை கணினி 

ெயன்ொடுகலைப் ொதுகாப்ொன முலறயில் அணுகி 

மக்களுக்கான மசலவகலை வழங்க உதவுகிறது. 

இதுவலர 5000 க்கும் அதிகமான ெல்மவறு அரசு துலற 

அலுவைகங்கள் தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு 
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வலையலமப்புடன் குத்தரக இரணப்பு (Leased Line 

Connectivity) அல்லது LAN வழியாக 

இலைக்கப்ெட்டுள்ைன. 

தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு வலையலமப்பில் 

வணிக வரித் துலற , ெதிவுத் துலற, தமிழ்நாடு அரசு சுகாதார 

திட்டம் , கருவூைங்கள் மற்றும் கைக்குத் துலற, தமிழ்நாடு 

குடிநீர் மற்றும் வடிகால் வாரியம், சொதுப்ெணித் துலற, 

மவலைவாய்ப்பு மற்றும் ெயிற்சி துலற மற்றும் பல அைசுத் 

துரைகள் இரணக்கப்பட்டுள்ளை. 

2.9.1.8. தமிழ்நாடு செரும் ெரப்பு சசங்குத்து 
வலையலமப்பிற்கான ெதிலி இலைப்பு 
(Redundant Connectivity) 

மாவட்ட தலைலமயகத்தில் (முதல் அடுக்கு-இருப்பு 

முரை) NKN / BSNL மூைம் அலைவரிலச 

வழங்கப்ெடுகிறது. தமிழ்நாடு செரும் ெரப்பு 

வலையலமப்பின் இறுதி ெயனர்களுக்குத் தலடயற்ற 

இலைப்பிலன வழங்குவதன் அவசியத்லதக் கருத்தில் 

சகாண்டு அதிகமான கிலடமட்ட இலைப்புகலைக் 
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சகாண்டுள்ை 210 இரண்டாம் கட்ட இருப்பு முலனகளில் 

(வட்டாட்சியர் அலுவைகங்கள் / மகாட்டாட்சியர் 

அலுவைகங்கள் / வட்டார வைர்ச்சி அலுவைகங்கள்) ெதிலி 

இலைப்ொக 2 Mbps MPLS – VPN (1:1) இலைப்பு 

வழங்கப்ெடுகிறது. 

2.9.2 மதசிய அறிவுத் திைன் வரலயரமப்பு (National 
Knowledge Network) 

மதசிய அறிவுத் திைன் வரலயரமப்பு என்பது, 

நாட்டின் அலனத்து ெல்கலைக்கழகங்கலையும், 

கல்லூரிகலையும், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கலையும் 

இலைக்கும் மநாக்கில், உருவாக்கெட்ட ஜிகா-பிட் 

வலையலமப்பு ஆகும். தமிழ்நாடு மாநிை செரும்ெரப்பு 

வலையலமப்பு மற்றும் மாநிை தரவு லமயம் ஆகிய 

இரண்டும் 1 Gbps மவகம் பகாண்ட NKN வரலயரமப்புடன் 

இலைக்கப்ெட்டுள்ைன. இதன் மூைம் அரசுத் துலறகள் 

மதசிய அைவில் வழங்கப்ெடும் பமன்பபாருள் 

பயன்பாடுகரள அணுக இயலும்.  
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2.9.3. பிற இலைப்பு மசலவகள்  

அைசு அலுவலகங்களுக்குத் வதரவயின் 

அடிப்பரடயில் இரணய குத்தரக இரணப்பு (Internet 

leased line), MPLS, VPNoBB வபான்ை வசரவகள் 

வழங்கப்படுகின்ைை. 

2.9.4. தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயம் 

தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயம் (TNSDC), அைசின் மின்-

ஆளுலம மசலவகலைத் திறம்ெட ஒருங்கிலைத்து 

வழங்குவதற்கான முக்கிய மின்ைாளுரம 

உள்கட்டலமப்பு ஆகும். இந்த உட்கட்டலமப்பு மூைம், 

மின்ைாளுரம மசலவகள் அரசு நிறுவனங்கள், 

குடிமக்கள் மற்றும் வணிகத்திற்கு தமிழ்நாடு மாநிை செரும் 

ெரப்பு வலையலமப்பு வாயிைாக வழங்கப்ெடுகிறது. . 

தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயமானது அரசுத் 

துலறகளின் மின் ெயன்ொடுகலைப் சொதுவாக 

மமம்ெடுத்தப்ெட்ட, ொதுகாக்கப்ெட்ட மற்றும் 
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கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட கட்டலமப்பில் ஏற்றம்  

சசய்து எளிய ஒருங்கிலைப்புக்கும், சிறப்ொை 

நலடமுலறப்ெடுத்தலுக்கும் உதவிகரமாக உள்ைது. 

2.9.4.1. தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயம் - I 

தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயம் – I வதசிய 

மின்ைாளுரம திட்டத்தின் கீழ் மாநிை மற்றும் மத்திய 

அரசுக்கும் இலடமய ஒரு ெகிர்வு திட்டமாக நிறுவப்ெட்டது. 

இம்லமயத்தின் சசயற்ொடுகள் 01.08.2011 அன்று 

துவக்கப்ெட்டது. இந்தியாவில் முதல் ISO சான்றிதழ் செற்ற 

மாநிை தரவு லமயம் ஆகும் (21.02.2012 அன்று ISO 

சான்றிதழ் செறப்ெட்டது). மமலும் பிப்ரவரி 2018 ஆம் 

ஆண்டில் மறு சான்று செறப்ெட்டது.  

தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயத்தின் முதல் நிலை 

சசயல்ொடுகள் 31.07.2016 அன்று நிலறவு செற்றது. 

இலடக்காை சசயற்ொடுகள் நிலறவு செற்ற பின் (01.08.2016 

முதல் 31.10.2017 வலர) இரண்டாம் நிலை சசயல்ொடுகள் 

01.11.2017 அன்று பதாடங்கப்பட்டது. தற்மொது தமிழ்நாடு 
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மாநிை தரவு லமயம் சவற்றிகரமாக 7 வது ஆண்டில் 

சசயல்ெட்டு வருகிறது. 

2.9.4.2. தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமய ொதுகாப்பு கட்டலமப்பு 

அலனத்து அரசாங்க ெயன்ொடுகளும் தரவுகளும் 

ொதுகாக்கப்ெடுவலத உறுதி சசய்ய உயர் ொதுகாப்பு 

கட்டலமப்பு நலடமுலறப் ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. 

 

தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமய ொதுகாப்பு அம்சங்கள் 
படம் - 20 
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இதுவரை 50-க்கும் வமற்பட்ட அரசுத் துலறகளின் 124 

ெயன்ொட்டு சமன்சொருள்கள் தரவவற்ைம் சசய்யப்ெட்டு 

ெயன்ொட்டில் உள்ைை. இலை-இடம், இலை-

ெதிமவற்றம் மற்றும் மமகக் கணினியப் ெதிமவற்ற 

மசலவகள் வழங்கப்ெடுகின்ைை. 

காலம் 
பமாத்தப் பயன்பாட்டு 

பமன்பபாருட்கள் 
பதிவவற்ைம் 

வமகக் 
கணினி 

பதிவவற்ைம் 
2011 4   

2012 10   

2013 14 1 

2014 30 2 

2015 75 5 

2016 98 16 

2017 112 25 

2018 124 28 
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2.9.4.3. தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயத்தின் முக்கிய 
அம்சங்கள் 

 தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயமானது Tier-II 
தரநிலையுடன் எல்காட் செருங்குடி வைாகத்தில் 
அலமக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயத்தின் முழுலமயான 
தரவு மீட்பு லமயம் திருச்சியில் நிறுவப்ெட்டுள்ைது. 
இந்த லமயத்திரை இலை-இட தரவு லமய 
மசலவகளுக்கும் ெயன்ெடுத்தைாம்.  

 Firewall மற்றும் ஊடுருவல் தடுப்பு அலமப்பு வாயிைாக 
ெைஅடுக்கு ொதுகாப்பு அலமக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயத்தில், ொதுகாப்பு தகவல் 
(ம) நிகழ்வு மமைாண்லம, ொதிப்பு மதிப்பீடு மற்றும் 
ஊடுருவல் மசாதலன கருவிகள் 
அலமக்கப்ெட்டுள்ைை. 

 ொதுகாப்பு அம்சங்கைான WAF மற்றும் DDoS 
(Distributed Denial of Services) வசதிகள் 
நிறுவப்ெட்டுள்ைை. 
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2.9.4.4. தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயம் II (TNSDC II) 

ெல்மவறு அரசுத் துலறகளின் முன் முயற்சிகளுக்கு 
உதவிகரமாக அலமக்கப்ெட்ட தமிழ்நாடு மாநிை தரவு 
லமயம்-I தனது உள்கட்டலமப்பின் உச்ச வரம்ொன 100 
சதவீதத்லத அலடந்துள்ைது. வமலும், ₹40 மகாடி திட்ட 
சசைவில் தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயம்-II நிறுவும் 
ெணிகள் நலடசெற்று வருகின்ைை. கட்டட மவலைகள் 
முடிக்கப்ெட்டு, தரவு லமயத்தின் பகாள்முதல் நிறுவுதல், 
சசயல்ொடு மற்றும் மமைாண்லம ஆகியவற்றிற்கான தரவு 
லமய இயக்கு நிறுவனத் (Data Centre Operator) சதரிவு 
சசய்யும் ெணிகள் நலடசெற்று வருகின்ைை. 

 

தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயம்-II  
படம் - 21 
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2.9.5 தமிழ்நாடு மெரிடர் மீட்பு லமயம் (Tamil Nadu Disaster 

Recovery Centre /TNDRC) 

2.9.5.1 மதசிய தரவு லமயம், புமன 

மதசிய மெரிடர் மீட்பு திட்டத்தின் கீழ், தமிழ்நாடு 

மாநிைத் தரவு லமயத்தின் தரவு மீட்பு லமயமாக மதசியத் 

தரவு லமயம், புமன சதரிவு சசய்யப்ெட்டு, மதசிய அறிவு சார் 

தை வலையலமப்பு இலைப்பின் மூைம் இலைக்கப்ெட்டு, 

புமனவில் உள்ை மதசிய தரவு லமயம் தமிழ்நாடு மாநிை 

தரவு லமயத்தின் மெரிடர் மீட்பு லமயமாக இயங்கி 

வருகிறது. குற்றம் மற்றும் குற்ைவியல் கண்காணிப்பு 

வலையலமப்பு திட்டம், மாநிை சுகாதார துலற, ெத்திர ெதிவு 

துலற, மாநில குடியிருப்வபார் தைவு ரமயம் மற்றும் 

தமிழ்நாடு மின் ஆளுரம முகரமயில் மின் 

மாவட்டத்திட்டம் ஆகியவற்றின் மெரிடர் மீட்பு வசதிகள் 

மதசிய தரவு லமயம் புமனயில் வழங்கப்ெட்டு வருகிறது. 
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2.9.5.2. தமிழ்நாடு மெரிடர் மீட்பு லமயம் 

 தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயத்தில் ெதிமவற்றம் 

சசய்யப்ெட்டுள்ை அரசுத் துலறகளின் ெணிகள் மற்றும் 

மின் ஆளுலம ெயன்ொடுகள் தலடயின்றி சதாடர்ச்சியாக 

நலடசெற ஏதுவாக மாநிை தரவு லமயத்திற்கான மெரிடர் 

மீட்பு லமயம், மாறுபட்ட நில அதிர்வு மண்டலத்தில் 

திருச்சியில் அலமக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்த லமயம் 

இயற்லக சதாடர்ொன மெரிடர்களின்சொழுது மாநிை தரவு 

லமயத்தின் தலடயற்ற சதாடர் மசலவலய உறுதி 

சசய்கிறது. 

முழுலமயான மெரிடர் மீட்பு லமயத்லத 

அலமத்துள்ள முதல் மாநிைமாக தமிழ்நாடு உள்ைது. இந்த 

மெரிடர் மீட்பு லமயம் ₹59.85 மகாடி மாநில அைசு 

நிதியுதவியுடன் மாண்புமிகு தமிழக முதைலமச்சர் 

அவர்கைால் 11.10.2017 அன்று பதாடங்கி லவக்கப்ெட்டது.  
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2.9.5.2.1. தமிழ்நாடு மெரிடர் மீட்பு லமயத்தின் முக்கிய 
அம்சங்கள்: 

 தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயத்தில் ெதிமவற்றம் 

சசய்யப்ெட்டுள்ை மின் ெயன்ொடுகள் தரவுகளின் 

பிரதிெலிப்பிலன உருவாக்க உதவுகிறது. 

 Tier-III தரநிலையுடன் வடிவலமக்கப்ெட்டு, 

உருவாக்கப்ெட்டு ெராமரிக்கப்ெடுகிறது. 

 இயற்லக சதாடர்ொன மெரிடர்களின் சொழுது 

தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயத்தில் ெதிமவற்றம் 

சசய்யப்ெட்டுள்ை மின் ெயன்ொடுகளின் சதாடர் 24X7 

மின் ெரிவர்த்தலனக்கு ஏதுவான நம்ெகமான, 

வலுவான, மற்றும் ொதுகாப்ொன தகவல் 

உட்கட்டலமப்ொக அரமந்துள்ளது.  

 தமிழ்நாடு மாநிை தரவு லமயத்தில் ெதிமவற்றம் 

சசய்யப்ெட்டுள்ை முக்கியமான தரவுகலைப் 

ொதுகாக்கும் சொருட்டு மாறுபட்ட நில அதிர்வு 

மண்டலத்தில் அரமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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தமிழ்நாடு மெரிடர் மீட்பு லமயம், திருச்சிராப்ெள்ளி - 

பதாடக்க விழா படம் - 22 

2.9.5.3. அருகாலம மெரிடர் மீட்பு லமயம் (Near Line Disaster 

Recovery Centre/NLDRC) 

எளிலமயாக உடனுக்குடன் தரவுகலை மீட்கும் 

சொருட்டு, அருகாலம தரவு மீட்பு ெணிகளுக்காக BSNL 

தரவு லமயத்திலுள்ை தகவல் சதாழில்நுட்ெ 

கட்டலமப்புகலை ெயன்ெடுத்தும் வநாக்கில் எல்காட் 

சசன்லனயில் உள்ள BSNL தரவு லமயத்துடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம் மமற்சகாண்டுள்ைது. அதற்குத் 

மதலவயான சொது தகவல் சதாழிற்நுட்ெ உட்கட்டலமப்பு 

மற்றும் இலைப்பு வசதிகள் BSNL தரவு லமயத்தில் 
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நிறுவப்ெட்டுள்ைது. அரசு துலறகளின் மதலவகளுக்மகற்ெ 

மசலவகள் வழங்கப்ெட்டு வருகின்ைை.  

2.9.6   மாநிை தரவு லமயத்தில் மமகக் கணினிய அலமப்பு 
(Cloud Computing Setup at TNSDC) 

தகவல் சதாழில்நுட்ெத்தின் முன் உதாரைமாக, 

மின்ஆளுலம ெயன்ொடுகலை விலரவில் சசயல்ெடுத்தும் 

வலகயில், எளிய மமைாண்லமயுடன், ெகிர்ந்து 

கட்டலமக்கக் கூடிய கணினி வைங்லை விலரவில் 

அணுகுவதற்கான மமககணினியலமப்பு ₹11.39 மகாடி 

மதிப்பீட்டில் நிறுவப்ெட்டுள்ைது. மமககணினி மசலவகள் 

19.09.2016 முதல் ெயன்ொட்டில் உள்ைை. இதுவலர 28 

ெயன்ொட்டு சமன்சொருள்கள் ெதிமவற்றம் 

சசய்யப்ெட்டுள்ைன. 

2.9.7. மூலக் கணினிப் பண்ரண (Server Farm) 

தமிழ்நாடு மாநிைத் தரவு லமயத்தில், அரசுத் துலறகள் 

தங்கள் ெயன்ொட்டு சமன்சொருலை ஏற்றம் சசய்வதற்கு 

ஏதுவாக தரவு ஏற்ற நடுநிலைலம, firewall, antivirus மொன்ற 
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வசதிகளுடன் ொதிப்பு மதிப்பீடு மற்றும் ஊடுருவல் 

மதிப்பீட்டுச் மசாதலன கருவிகள் சகாண்ட மூலக் கணினி 

ெண்லை அலமக்கப்ெட்டுள்ைது.  

2.9.8. மின்னஞ்சல் தீர்வு (e-Mail Solution) 

மின்னஞ்சல் தீர்வானது, அரசாங்க சசயல்ொட்லட 

மின்னணு வாயிைாக சசயல்ெடுத்துவதற்கான ஒரு 

முக்கிய அங்கமாக மாநிை அரசாங்கத்தின் கட்டுப்ொட்டின் 

கீழ் நிறுவப்ெட்டு 18.09.2015 முதல் "tn.gov.in" இன் கீழ் 

சசயல்ெட்டு வருகிறது. 

2.10. நிதி பசயல்பாடு 

தமிழ்நாடு மின்ைணு நிறுவைத்தின் சிைப்புப் 

பபாருளாதாை மண்டலங்களில் அரமந்துள்ள தகவல் 

பதாழில் நுட்பவியல் நிறுவைங்களிடமிருந்து பபைப்பட்ட 

99 வருடகால நிலக் குத்தரகக்காை ரவப்புத் பதாரககள், 

கீழ்க்கண்ட விகிதங்களில் ஆண்டு வருமாைமாக 

கணக்கில் பகாள்ளப்படுகிைது. 
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 முதல் ஆண்டு – 15 சதவிகிதம் 

 இைண்டாம் ஆண்டு – இல்ரல 

 மூன்ைாம் ஆண்டு – இல்ரல 

 நான்காம் ஆண்டு முதல் 17 ஆம் ஆண்டு வரை – 

ஆண்படான்றுக்கு 5 சதவிகிதம் 

 மீதமுள்ள 15 சதவிகிதம் குத்தரகக்கால முடிவில் 

நிலக்குத்தரக பபற்ை தகவல் பதாழில் நுட்பவியல் 

நிறுவைங்களுக்கு திருப்பி அளிக்கப்படுகிைது. 

2012-13 முதல் 2016-17 வரை மற்றும் 2017-18 (தணிக்ரக 

பசய்யப்படாதது) ஆண்டுகளுக்காை எல்காட் 

நிறுவைத்தின் நிதி பசயல்பாடு பின்வருமாறு 
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(₹ இலட்சங்களில்) 
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ச
ெய்

ய
ப்ப

ட
ாத

து
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வைவிைம் 

விற்பரை 
837.43 853.17 891.51 930.82 863.16 984.41 

வசரவகள் 
621.49 907.22 1432.75 842.52 549.71 1209.19 

இதை 
வருவாய் 2897.36 3400.54 4155.64 10157.63 5858.25  5712.34  

பமாத்த 
வைவிைம் 4356.28 5160.93 6479.90 11930.97 7271.12 7905.94 

பசலவிைம் 

நிர்வாகம் 
1326.47 1508.90 1686.75 1712.48 1713.59 1934.98 

வதய்மாைம் 
241.86 326.68 409.92 552.27 553.30 553.30 

நிதி பசலவு 
(அைசு 
முன்பணங்
கள் மீதாை 
வட்டி) 

809.45 1111.16 1134.52 1034.55 953.44 853.44 

இதை 
919.58 550.28 625.65 1107.69 1075.44 1321.98 

பமாத்த 
பசலவிைம்  3297.36 3497.02 3856.84 4406.99 4295.77 4663.70 

நிகை 
வருவாய் 1058.92 1663.91 2623.06 7523.98 2975.35 3242.24 
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வருமாை 
வரி 294.04 468.79 701.72 1616.49 923.66 869.87 

அைசுக்கு பசலுத்திய பதாரககள்  

வட்டி/ 
நியமை 
கட்டணம் 

796.91 1109.29 1132.65 1032.69 951.58 

* 

பங்காதாயம் 0.00 777.92 777.92 1772.24 777.92 
** 

அைசுக்கு 
பசலுத்திய 
பமாத்த 
பதாரககள் 

796.91 1887.21 1910.57 2804.93 1729.50 - 

*அைசிடமிருந்து பசலுத்தப்பட வவண்டிய வட்டித்பதாரக குறித்த 
ஆரணகள் பபைப்பட்ட பின் அைசு முன்பணங்கள் மீதாை 
வட்டித்பதாரக பசலுத்தப்படும். 
**கணக்குகள் முடிவு பசய்யப்பட்டவுடன் ஆண்டு பபாதுக்கூட்டத்தில் 
பங்காதாயம் அறிவிக்கப்படும். 
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அத்தியாயம் - III 

மின் ஆளுலம ஆலையரகம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் 

ஆளுலம முகலம 

3.1. முன்னுலர 

மின் ஆளுலம ஆலையரகம், மாநிை அைவில் மின் 

ஆளுலம முயற்சிகலை ஊக்குவித்து, தகவல் 

சதாழில்நுட்ெத்தின் இலையம் மற்றும் நம்ெகமான 

அணுகுமுலறகள் வாயிைாக மின் ஆளுலம 

சசயற்ொடுகலைத் சதாலைதூரக் கிராமப்ெகுதிகளுக்குக் 

சகாண்டு சசல்ை உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது. 

சதாலைமநாக்கு ொர்லவ 2023-இன் ெடி அலனத்து அரசு 

மசலவகலையும் குடிமக்களுக்கு அவர் தம் வசிப்பிடத்தில் 

வழங்குவமத அதன் குறிக்மகாைாகும். மமலும், தமிழ்நாடு 

மின் ஆளுலம முகலமயுடன் இலைந்து மாநிை அரசின் 

மின் ஆளுலம முயற்சிகளுக்கு ஆமைாசலனகலை 

வழங்கி, தகவல் சதாழில்நுட்ெச் சசயல்திட்டங்கலை 

மாநிை அைவில் சசயல்ெடுத்துகிறது. 
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தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலம (TNeGA) ெல்மவறு 

மின் ஆளுலம திட்டங்கலைத் திறம்ெடவும், 

சவளிப்ெலடயாகவும் சொது மக்களுக்கு வழங்குவலதக் 

குறிக்மகாைாகக் சகாண்டு அரசின் ஆளுலமலயச் 

சசயல்ெடுத்தி வருகிறது. இந்த எளிலமயான முலறயில் 

அரசின் மசலவகலை வழங்குவதன் மூைம் குடிமக்களின் 

அன்றாட வாழ்க்லக எளிதாக்கப்ெட்டுள்ைது. 

3.2. நிர்வாகக் கட்டலமப்பு  

3.2.1. மாநிை உயர்மட்டக் குழு  

மாநிை அைவில் மின் ஆளுலம முயற்சிகலை 

முழுலமயாக ஊக்குவிக்கும் வலகயில், ெல்மவறு 

சகாள்லக முயற்சிகள் மற்றும் மதசிய மின் ஆளுலம 

திட்டத்தின் (NeGP) குறிக்மகாள் திட்டங்கள் மூைம் மின் 

ஆளுலம நலடமுலறப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.  

தலைலம சசயைாைரின் தலைலமயின் கீழ் 

அலமந்த உயர்மட்டக் குழு (State Apex Committee) மாநிை 
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அைவிைான மின் ஆளுலம முயற்சிகலை 

மமற்ொர்லவயிடவும், அரசு துலறகளுக்குக் சகாள்லக 

ரீதியில் வழிகாட்டுதலை வழங்கி அரசு 

துலறகளுக்கிலடமய ஒருங்கிலைப்லெ 

உறுதிெடுத்துகிறது. திட்ட மமைாண்லம மூைம் தரநிலை 

மற்றும் நிலைத்தன்லமலய வழங்க மாநிை மின் ஆளுலம 

குழு (State e-Governance Group) துலைபுரிகிறது. 

3.2.2. தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலம (Tamil Nadu 
eGovernance Agency) 

தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலமயானது, தமிழ்நாடு 

சங்கங்கள் ெதிவுச்சட்டம் 1975-இன் கீழ் ெதிவு சசய்யப்ெட்ட 

தன்னாட்சி அலமப்ொகும். தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம 

முகலமயின் (TNeGA) ஆளுலம குழுவானது தகவல் 

சதாழில்நுட்ெவியல் துலற சசயைாைர் தலைலமயில் 11 

குறிக்மகாள் திட்டத் துலறகளின் சசயைாைர்கலை 

உறுப்பினர்கைாகவும், தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம 

முகலமயின் முதன்லம சசயல் அலுவைலர உறுப்பினர் 

சசயைராகவும், மதசிய தகவலியல் லமயம் (NIC) 
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,சசன்லனயின் மாநிை தகவலியல் அலுவைலர 

முதன்லம சதாழில்நுட்ெ அலுவைராகவும் சகாண்டுள்ைது. 

3.3. நிறுவன கட்டலமப்பு மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ 
ெணியாைர் சதாகுப்பு  

தகவல் சதாழில்நுட்ெத்தின் மூைம் சொதுமக்களின் 

தினசரி மதலவகலைப் பூர்த்தி சசய்ய அரசு துலறகள் 

ெல்மவறு திட்டங்கலைச் சசயல்ெடுத்தியுள்ைது. 

ஒருங்கிலைந்த ொதுகாப்ொன தகவல் சதாழில்நுட்ெ 

சூழலை உருவாக்கி அவற்றிற்கு வழிகாட்டவும், 

நிலைப்ெடுத்தவும் நிறுவனத்லத வலுப்ெடுத்துவது 

அவசியமாகிறது. அதலனத் சதாடர்ந்து தகவல் 

சதாழில்நுட்ெத் சதாகுப்பில் (IT Cadre) 98 ெணியிடங்கள் 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ைன. தமிழ்நாடு மதர்வாலையத்தின் 

வாயிைாக 60 உதவி கணினி ெகுப்ொய்வாைர்கள் / உதவி 

கணினி சொறியாைர்கள் ெணியிடங்கலை நிரப்புவதற்கு 

நடவடிக்லக மமற்சகாள்ைப்ெட்டு வருகிறது. 
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கீழ்க்காணும் வலரெடங்கள் மின்னாளுலம 

ஆலையரகம் மற்றும் மின்னாளுலம முகலம நிறுவன 

கட்டலமப்ெலெ விைக்குகிறது.  

மின் ஆளுலம ஆலையரகம் 

 

ெடம் - 23 
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தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலம 

 

ெடம் - 24 

3.4. மாநிை மின் குறிக்மகாள் குழு (State e-Mission Team) 

மாநிை மின் குறிக்மகாள் குழு (SeMT), மாநிை 

அரசுகளின் மின் ஆளுலம திறலன மமம்ெடுத்தும் 

மநாக்கில் மதசிய மின் ஆளுலம திட்டத்தின் (NeGP) திறன் 

மமம்ொட்டு முயற்சியின் ஒரு ெகுதியாக 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது. SeMTயில் திட்ட மமைாண்லம, 

சதாழில்நுட்ெ மமைாண்லம, நிதி மமைாண்லம மற்றும் 

மாற்று மமைாண்லம மொன்ற ஆமைாசகர்கலைக் 

சகாண்டுள்ைது. மாநிை அைவில் சசயல்ெடுத்தப்ெடும் மின்-
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ஆளுலம முயற்சிகளுக்குத் திட்ட மமைாண்லம மூைம் 

ஒட்டுசமாத்த வழிகாட்டுதல், தரநிலை, நிலைத்தன்லம 

ஆகியவற்லற இக்குழு வழங்கி வருகிறது.  

3.5. மாவட்ட மின் ஆளுலம சங்கங்கள் (DeGS) 

மாவட்ட மின் ஆளுலம சங்கங்கள் (DeGS) அலனத்து 

மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சியரின் தலைலமயில் 

இயங்கி வருகிறது. சசன்லனலயப் சொறுத்தவலர, 

சசன்லன செருநகர மாநகராட்சி ஆலையர் 

தலைலமயில் இயங்கி வருகிறது. மாவட்ட அைவிைான 

மாநிை மின்-ஆளுலமத் திட்டங்கலைச் சசயல்ெடுத்த 

மற்றும் மமம்ெடுத்துவதற்கு மாவட்ட மின் ஆளுலம 

சங்கங்கள் உதவுகின்றன. மாவட்டங்களில் மின்ஆளுலம 

மசலவகலை வழங்கும் துலற சார்ந்த மாவட்ட 

அலுவைர்கள் இச்சங்கத்தின் உறுப்பினர்கைாவர். 

சதாடக்க நிலையில் ஒவ்சவாரு சங்கத்திற்கும் ₹ 10 ைட்சம் 

ஆதார நிதியுதவிலய அரசு வழங்கியுள்ைது. மமலும், 

இச்சங்கங்கள் நன்முலறயில் இயங்கிட அலனத்து 
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சங்கங்களுக்கும் ஒரு வருவாய் ெங்கு மாதிரி 

உருவாக்கப்ெட்டு நலடமுலறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. 

3.6. திட்டங்கள் 

3.6.1 மின் மாவட்ட திட்டம் (e-District) 

மின் மாவட்ட திட்டமானது மதசிய மின் ஆளுலம 

திட்டத்தின் கீழ் மாநிை அைவில் நலடமுலறப் 

ெடுத்தப்ெட்டது. இது மாநிை அைவில் சசயல்ெடும் 

குறிக்மகாள் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். மின் மாவட்ட 

திட்டம் சொதுமக்கலை லமயப்ெடுத்திய மசலவகலை, இ-

மசலவ லமயங்கள் மூைம் இலைய வழியில் வழங்குகிறது.  

மத்திய அரசு, மின் மாவட்ட திட்டத்லதச் 

சசயல்ெடுத்த மாதிரி மாநிைங்களில் ஒன்றாக 

தமிழ்நாட்லடத் மதர்வு சசய்தது. சதாடக்கத்தில், மின் 

மாவட்ட சமன்சொருள் உருவாக்கப்ெட்டு 

பிற்ெடுத்தப்ெட்மடார்/மிகவும் பிற்ெடுத்தப்ெட்மடார்/ சீர் 

மரபினர் நைத்துலற மற்றும் ஆதி திராவிடர் 
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நைத்துலறயின் கல்வி உதவித் சதாலக திட்டங்கள் 

சசயல்ெடுத்தப்ெட்டன. 

மின்மாவட்டம், இ-மசலவ மற்றும் அப்னா CSC 

திட்டங்கள் வாயிைாக சமாத்தம் 209 மசலவகள் 

இலையவழியில் சொதுமக்களுக்கு வழங்கப்ெட்டு 

வருகின்றன. வழங்கப்ெடும் மசலவகளின் விெரம் :  

அரசுத் 
துலறகள் 

வழங்கப்ெடும் மசலவகளின் செயர் 

வருவாய் மற்றும் 
மெரிடர் 
மமைாண்லம துலற  
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக – 34) 

 

வருமானச் சான்றிதழ் 
 பிறப்பிடச் சான்றிதழ் / இருப்பிடச் 
சான்றிதழ்  
சாதிச் சான்றிதழ் 
குடும்ெத்தில் ெட்டதாரி இல்லை 
என்ெதற்கான சான்றிதழ் 
கைவனால் லகவிடப்ெட்டவர் என்ற 
சான்றிதழ் 
கிராமப் பிறப்பு சான்றிதழ் அச்சிடுதல் 
கிராம இறப்பு சான்றிதழ் அச்சிடுதல் 

குடும்ெ இடப்செயர்வு சான்றிதழ்  

மவலையில்ைா சான்றிதழ்  

விதலவ சான்றிதழ்  
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விவசாய வருமானச் சான்றிதழ்  
கல்வி ஆவைங்கள் 
சதாலைந்தலமக்கான சான்றிதழ்  
ஆண் வாரிசு இன்லமச் சான்றிதழ் 
திருமைம் ஆகவில்லை 
என்ெதற்கான சான்றிதழ் 
கைப்புத் திருமைச் சான்றிதழ் 

வாரிசு சான்றிதழ்  

சசாத்து மதிப்பு சான்றிதழ் 
அடகு பிடிப்மொர் சட்டத்தின் உரிமம் 
கீழ் வழங்குதல்  
வட்டிக்கு ெைம் சகாடுப்மொர் 
சட்டத்தின் கீழ் உரிமம் வழங்குதல் 

இதர பிற்ெடுத்தப்ெட்ட 
வகுப்பினருக்கான சான்றிதழ் 

சிறு/குறு விவசாயி சான்றிதழ்  
 இந்திரா காந்தி மதசிய முதிமயார் 
ஓய்வூதியத் திட்டம். 
இந்திரா காந்தி மதசிய விதலவகள் 
ஓய்வூதிய திட்டம் 
இந்திரா காந்தி மதசிய  
மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியத் 
திட்டம் 
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மாற்றுதிறனாளி ஓய்வூதியத் திட்டம்  

ஆதரவற்ற, கைவரால் 
லகவிடப்ெட்டசெண்கள் ஓய்வூதியத் 
திட்டம்  
மைமாகாத செண்கள் ஓய்வூதியத் 
திட்டம் 
ஆதரவற்ற விதலவ ஓய்வூதியத் 
திட்டம் 
தமிழ் நிைம் - முழுநிை ெட்டா மாறுதல்  
தமிழ் நிைம் - கூட்டு ெட்டா மாறுதல்  
 தமிழ் நிைம் - உட்பிரிவு 
குலறதீர் நாள் மனு 

தமிழ் நிைம் - அ,ெதிவு விவரம் 
தமிழ் நிைம்- சிட்டா விவரம் 
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சமூக நைம் மற்றும் 
சத்துைவுத் 
திட்டத் துலற  
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக - 7) 
 

அன்லன சதரசா நிலனவு 
ஆதரவற்ற செண்கள் திருமை 
உதவித் திட்டம்  
முதைலமச்சரின் செண் 
குழந்லதகள் ொதுகாப்புத் திட்டம் I 

முதைலமச்சரின் செண் 
குழந்லதகள் ொதுகாப்புத் திட்டம் II 

டாக்டர் தர்மாம்ொள் அம்லமயார் 
நிலனவு விதலவ மறுமை 
உதவித் திட்டம்  
 டாக்டர் முத்துசைட்சுமி சரட்டி 
நிலனவு கைப்புத் திருமை 
நிதியுதவித் திட்டம் 

ஈ.சவ.ரா. மணியம்லமயார் நிலனவு 
ஏலழ விதலவயர் மகள் திருமை 
உதவித் திட்டம் 

மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்லமயார் 
நிலனவு திருமை உதவித் திட்டம் 
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உைவுப் சொருள் 
வழங்குதல் துலற 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -8) 

சொது விநிமயாகத் துலற அல்ைாத 
நுகர்மவார் புகார்கள் 
சொது விநிமயாக துலற 
சதாடர்ொன புகார்கள் 

புதிய அட்லடக்கு விண்ைப்பித்தல் 

அட்லட மாற்றல் (முகவரி மாற்றம், 
கார்டு வலக மாற்றம், சிலிண்டர் 
மாற்றம், குடும்ெத் தலைவர் 
உறுப்பினர் மாற்றம், ெயனாளியின் 
புலகப்ெடம் மாற்றம்) 
குடும்ெ அட்லட ஒப்ெலடத்தல் / 
ரத்து சசய்தல் 

புதிய ெயனர் ெதிவு சசய்தல் 

குடும்ெ அட்லட தடுத்தல் / 
விடுவித்தல் 

மின்னணு அட்லட அச்சிடுதல் 
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காவல் துலற  
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக - 8) 

சமூக மசலவ ெதிமவடு நிலை 

முதல் தகவல் அறிக்லக நிலை 

நிகழ்நிலை புகார் ெதிவு சசய்தல் 

புகார் நிலை அறிதல் 

வாகன விவரம் அறிதல் 

முதல் தகவல் அறிக்லக 
ொர்லவயிடுதல் 

சாலைவிெத்து வழக்குகளில் 
ஆவைங்கலை ெதிவிறக்கம் 
சசய்தல் 

சதாலைந்த ஆவைங்களின் 
அறிக்லக 

மொக்குவரத்து 
துலற (சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக - 3) 

ஓட்டுநர் உரிமம் செறுவதற்கான 
நியமன ெதிவு 
கற்கும் உரிமம் செறுவதற்கான 
நிகழ்நிலை விண்ைப்ெம் 

கற்கும் உரிமம் செறுவதற்கான 
நிகழ்நிலை விண்ைப்ெம் மறு 
அச்சசிடுதல் 
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ெதிவுத் துலற 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக - 4) 

அகல்நிலையில் கட்டைம் 
சசலுத்துவதற்கு 
விண்ைப்பித்தல் 
அகல்நிலை கட்டை 
சசலுத்துசீட்டு  
அச்சிடுதல் 

 நிகழ்நிலை திருமை ஆவை 
முன் ெதிவு  

முன்ெதிவு ஒப்புலக அச்சிடுதல் 

 
ஆதி திராவிடர் 
மற்றும் 
ெழங்குடியினர் 
நைத் துலற 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -4) 
 

தாழ்த்தப்ெட்ட மாைவர்களுக்கான 
ெள்ளிமமற்ெடிப்பிற்கு, லமய 
அரசின் கல்வி உதவித் திட்டம். 

ெழங்குடியின மாைவர்களுக்கான 
ெள்ளி மமற்ெடிப்பிற்கு, லமய 
அரசின் கல்வி உதவித் திட்டம். 

ெள்ளி மமற்ெடிப்பிற்கான 
மாநிைஅரசின் சிறப்புக் கல்வி 
உதவித் திட்டம். 

மமற்ெடிப்பிற்கான சிறப்பு கல்வி 
உதவித் திட்டம். 
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பிற்ெடுத்தப் 
ெட்மடார், மிக 
பிற்ெடுத்தப் 
ெட்மடார் மற்றும் 
சிறுொன்லம 
யினர் நைத் துலற 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -4) 

பிற்ெடுத்தப்ெட்ட 
மாைவர்களுக்கான ெள்ளி 
மமற்ெடிப்பு கல்வி உதவித் 
திட்டங்கள். 

சதாழிற்கல்வி ெயிலும் 
பிற்ெடுத்தப்ெட்ட 
மாைவர்களுக்குக் கல்வி உதவி 

பிற்ெடுத்தப்ெட்ட 
மாைவர்களுக்கான 
ெட்டப்ெடிப்பிற்கான நிதியுதவித் 
திட்டம். 

பிற்ெடுத்தப்ெட்ட 
மாைவர்களுக்கான 
ெட்டயப்ெடிப்பிற்கான நிதியுதவித் 
திட்டம்.  

சுகாதாரத் துலற 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -1) 

 மகப்மெறு முன்ெதிவு 
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சகாதிகைன் 
இயக்குனரகம் 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -4) 

சகாதிகைன் சட்டத்தின் கீழ் 
உரிமம் ெதிவு சசய்தல்   

சகாதிகைன் சட்டத்தின் கீழ் 
உரிமம் புதுப்பித்தல்  

உற்ெத்தி மற்றும் புதுப்பிப்பு அனுமதி 
மகாரி விண்ைப்பித்தல் 

கட்டடம் புதுப்பிப்பு அனுமதி மகாரி 
விண்ைப்பித்தல் 

நகராட்சி நிர்வாக 
ஆலையரகம் 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -5) 
 

வரி இல்ைா இதர கட்டைங்கள் 

சதாழில் வரி வசூலித்தல்  

சசாத்து வரி வசூலித்தல் 

ொதாை வடிகால் வரி வசூலித்தல் 

குடிநீர் வரி வசூலித்தல் 

சசன்லன 
செருநகர் நீர் 
வழங்கல் 
மற்றும் கழிவுநீர் 
அகற்று வாரியம் 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -1) 

 
நீர் மற்றும் கழிவுநீர் வரி 
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சசன்லன 
மாநகராட்சி 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -6) 
 

பிறப்பு சான்றிதழ் அச்சிடுதல் 

இறப்பு சான்றிதழ் அச்சிடுதல் 

வர்த்தக உரிமம் புதுப்பித்தல் 

நிறுவன வரி வசூலித்தல் 

சதாழில் வரி வசூலித்தல் 

சசாத்து வரி வசூலித்தல் 

தீ மற்றும் மீட்பு 
இயக்குநரகம் 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -5) 

ெை மாடிக் கட்டிடத்திற்கான 
தலடயின்லம  இைக்கச் 
சான்றிதழ் 
ெை மாடிக் கட்டடம் கட்டுவதற்கான 
திட்ட அனுமதி மகாரும் 
தலடயின்லமச் சான்றிதழ் 

ெை மாடிக் கட்டிடம் அல்ைாத 
கட்டிடம் கட்டுவதற்கான திட்ட 
அனுமதி மகாரும் தலடயின்லமச் 
சான்றிதழ்  

ெை மாடிக் கட்டடத்திற்கான தீ 
ொதுகாப்பு உரிமம் ெதிவு சசய்தல் 
மற்றும் புதுப்பித்தல்  
ெை மாடிக் கட்டடம் அல்ைாத 
கட்டடம் கட்டுவதற்கான தீ உரிமம் 
ெதிவு சசய்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல்  
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தமிழ்நாடு மின்சார 
வாரியம் 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -3) 

மின் கட்டைம் சசலுத்துதல் 

புதிய குலறந்த மின் அழுத்தம் 
இலைப்பு ெதிவு சசய்தல் 

புதிய குலறந்த மின் அழுத்தம் 
இலைப்புக்கான கட்டைம் 
சசலுத்துதல் 

அண்ைாப் 
ெல்கலைக்கழகம் 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -1) 

தமிழ்நாடு சொறியாைர் மசர்க்லக 
நிகழ்நிலை ெதிவு 
 

மவலைவாய்ப்பு 
மற்றும் ெயிற்சி 
இயக்குநரகம் 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -4) 

ெதிவு அலடயாை அட்லட 
அச்சிடுதல்  

சுயவிவர புதுப்பித்தலுக்கான 
விண்ைப்ெம் 

சுய விவரம் திருத்தம் 
சசய்வதற்கான விண்ைப்ெம் 

ெதிவு சசய்ய விண்ைப்பித்தல் 
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மருந்து 
கட்டுொட்டு 
நிர்வாக 
இயக்குநரகம் 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -5) 

அமைாெதி மருந்துகலை 
வழங்குவதற்கான உரிமம் / 
புதுப்பிப்ெதற்கான விண்ைப்ெம் 
ஓமிமயாெதி மருந்துகலை 
வழங்குவதற்கான உரிமம் / 
புதுப்பிப்ெதற்கான விண்ைப்ெம் 

தலடசசய்யப்ெட்ட மருந்துகலை 
வழங்குவதற்கான உரிமம் / 
புதுப்பிப்ெதற்கான விண்ைப்ெம் 
(அமைாெதி) 
மருந்துகலை வழங்குவதற்கான 
உரிமம் / புதுப்பிப்ெதற்கான 
விண்ைப்ெம் (அட்டவலை x-ல் 
குறிப்பிட்ட மருந்துகள்) 
உரிமம் நகல் செறுவதற்கான 
விண்ைப்ெம் 

தமிழ்நாடு மின்-
ஆளுலம முகலம 
(சமாத்த 
மசலவகளின் 
எண்ணிக்லக -1) 

சொது விநிமயாக திட்டத்திற்கான 
ஆதார் ஒருங்கிலைப்பு 
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மமற்கண்ட மசலவகலைத் தவிர அப்னா CSC 

வாயிைாக சொது மக்கலை லமயமாகக் சகாண்ட 

ெயன்ொட்டு மசலவகள் வழங்கப்ெட்டு வருகின்றன,  

3.7. அரசு இ- மசலவ லமயங்கள் 

இலைய வழியில் இ-மசலவ லமயங்களின் 

மூைமாக, சதாலைதூர கிராமத்திலிருக்கும் 

சொதுமக்களின் இருப்பிடத்திற்கு அருகாலமயிமைமய 

அலனத்து மசலவகலையும் வழங்க மவண்டும் என்ற 

அரசின் மநாக்கம் நிலறமவறியுள்ைது. தற்மொலதய 

நிலையில் அரசு இ-மசலவ லமயங்கள் மின் மாவட்டம் 

மற்றும் இதர ெயன்ொட்டு மசலவகலைப் 

சொதுமக்களுக்கு வழங்கி வருகின்றன. கிராமப்புற சொது 

மசலவ லமயங்களின் ெயன்கலைக் கருத்திற்சகாண்டு, 

இத்திட்டம் நகர்ப்புறப் ெகுதிகளிலும் 

விரிவுெடுத்தப்ெட்டுள்ைது. மாநிைத்தின் சவவ்மவறு அரசுத் 

துலறகளின் மின் மசலவகலை ஒருங்கிலைந்த 

முலறயில், நகர்ப்புறப் ெகுதிகளில் ஒரு சொதுவான 
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இடத்தில் வழங்கும் மநாக்கில் நகர்ப்புற அரசு இ-மசலவ 

லமயங்கள் சசயல்ெடுகின்றன.  

தற்மொது, சதாடக்க மவைாண்லம கூட்டுறவு கடன் 

வழங்கும் சங்கங்கள் (PACCS), புது வாழ்வு திட்டத்தின் கீழ் 

அலமக்கப்ெட்டுள்ை கிராமப் புற வறுலம ஒழிப்பு சங்கங்கள் 

(VPRC) மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனம் 

(TACTV), கிராமப் புற சதாழில் முலனமவார் (VLE) மற்றும் 

மவைாண்லம அபிவிருத்திக்கான சர்வமதச நிதி 

நிறுவனம் (IFAD) ஆகியவற்றின் மூைம் இ-மசலவ 

லமயங்கள் நடத்தப்ெடுகின்றன.  

நகர்ப்புற அரசு இ-மசலவ லமயங்கலை 

அலமப்ெதற்கான முதல் நிலை மாதிரி சசயல் திட்டம் 

கடந்த 24-02-2014 அன்று மாண்புமிகு தமிழக முதைலமச்சர் 

அவர்கைால் சசன்லனயில் சதாடங்கி லவக்கப்ெட்டது. 

தற்மொது, மாநிை முழுவதும் 10,423 அரசு இ-மசலவ 

லமயங்களில் 10,862 சசயலிட முகப்புகள் இயங்கி 

வருகின்ைை.  
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படம் – 25 

 

படம் – 26 
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3.8. மாநிை மசலவ இலையதைம் (State Portal) 

தமிழ்நாடு அரசின் தகவல்கள் மற்றும் இலைய 

மசலவகலை வழங்கும் ஓரிட அணுகைாக சசயல்ெடும் 

மாநிை மசலவ இலையதைமானது கடந்த 24.02.2014 

அன்று மாண்புமிகு தமிழக முதைலமச்சர் அவர்கைால் 

சதாடங்கி லவக்கப்ெட்டது. ஒருங்கிலைந்த மின் மாவட்ட 

மசலவகள், உள்ைடக்க மமைாண்லம அலமப்பு, இதர 

துலறகளின் மசலவகளுக்கான இலைப்புகள், லகமெசி 

இைக்கமுலற, சொதுமக்களின் ெதிவுகள் ஆகியவற்லற 

மாநிை மசலவ இலையதைம் உள்ைடக்கியிருக்கும்.  

3.9. திறன் மமம்ொடு (Capacity Building) 

திறன் மமம்ொடு என்ெது அரசு அலுவைர்களுக்கும் 

சொதுமக்களுக்கும் விழிப்புைர்லவ ஏற்ெடுத்தும் 

மநாக்கத்தில் உருவாக்கப்ெட்ட குறிக்மகாள் திட்டங்களில் 

ஒன்றாகும். 
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அரசியல் மற்றும் சகாள்லக அைவிைான 

முடிவுகலை எடுப்ெவர்களுக்கு துலைபுரிவது திறன் 

மமம்ொட்டு திட்டத்தின் குறிக்மகாைாகும். சொதுமக்கள் 

மற்றும் வணிக நிறுவனங்கலை லமயப்ெடுத்திய சூழலை 

உருவாக்குவதன் மூைம், சொதுமக்களுக்கு வழங்கப்ெடும் 

மசலவகளின் தரத்லத மமம்ெடுத்துவலத மின் ஆளுலம 

சசயல்திட்டங்கள் மநாக்கமாக சகாண்டுள்ைது. அலனத்து 

மட்டங்களிலும் உள்ை அரசு அலுவைர்களின் திறன் 

வைர்ச்சி மற்றும் நிர்வாக அறிவிலனக் கவனம் 

சசலுத்துவதன் மூைம் இத்திட்டம் திறம்ெட 

சசயல்ெடுத்தப்ெடும். 

ெயிற்சி மற்றும் தீர்வு ெகிர்வு 

 சிறப்பு ெயிற்சி அறிவு வகுப்புகள் 

 சமன்சொருள் ெயிற்சி  

 உள்ளூர் மதலவக்மகற்ெ ெயிற்சிகளில் மாற்றங்கள் 

 மின் ஆளுலம சார்ந்த இலையவழி ெயிற்சிகள் 
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 மின் மாவட்ட மமைாைர்கள் சார்ந்த ெயிற்சிகள் 

 ெயிற்றுநர்களுக்கு வழங்கப்ெடும் ெயிற்சிகள் 

நிதி ஆதாரம் வழங்கப்ெடுெலவ 

 மாவட்ட அைவிைான அதிகாரிகளுக்கான 

ெயிற்சிகலை வலுப்ெடுத்தல் 

 மாவட்ட மமைாைர் களுக்கான ெயிற்சி 

 ெயிற்சி மற்றும் திறன் ெகிர்வு முயற்சிகள் 

 சவளிப்புற வைங்கள்/ சவளிப்புற ெயிற்றுநர்கள் 

 CSC ஆப்மரட்டர் களுக்கான ெயிற்சிகள் 

 இதர ெயிற்சிகள் 

3.9.1. ெயிற்சி விவரங்கள் 

தமிழ்நாடு மின்னாளுலம முகலமயின் கீழ் 

பின்வரும் தலைப்புகளின் கீழ் 303 அரசு 

அலுவைர்களுக்குப் ெயிற்சிகள் வழங்கப்ெட்டுள்ைன. 
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1. மின்னாளுலம 

2. இலைய ொதுகாப்பு (Cyber Security) 

3. மின் லகசயாப்ெம் விழிப்புைர்வு ெயிற்சி  

3.10. தமிழ்நாடு புவிசார் தகவல் அலமப்பு (TNGIS) 

புவிசார் தகவல் அலமப்பு இடம்சார் அல்ைது புவிசார் 

தரவுகலைக் கண்டறிந்து மசமிக்கவும், லகயாைவும், 

ெகுப்ொய்வு சசய்யவும், நிர்வகிக்கவும் உருவாக்கப்ெட்ட 

அலமப்ொகும். புவியியல் தகவல்கலை ஒருங்கிலைத்தல், 

மசமித்தல், ெகுப்ொய்தல், ெகிர்தல் மற்றும் சவளிக்காட்டுதல் 

ஆகியவற்லறச் சசய்யும் ஒரு தகவல் மமைாண்லம 

அலமப்ொகும். GIS அலமப்புகைானது ெயனர்கள் ஊடாடும் 

வினவல்கலை (ெயனர் உருவாக்கிய மதடல்கலை) 

உருவாக்க, இடஞ்சார்ந்த தகவலைப் ெகுப்ொய்வு சசய்ய, 

வலரெடங்களில் உள்ை தரலவத் திருத்த மற்றும் 

சகாள்லக நடவடிக்லககளுக்கு ஏற்றவாறு முடிவுகலை 

அளிக்க உதவும் கருவிகள் ஆகும். 
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3.10.1. புவிசார் தகவல் அலமப்பிலனச் சசயல்ெடுத்துதல் 

தரவுகளில் பிரதிகள் உருவாதலைத் தவிர்க்க, 

தமிழ்நாடு புவிசார் தகவல் அலமப்பிற்குள் (TNGIS) 

தமிழ்நாடு மாநிை இடம்சார் தரவு உட்கட்டலமப்லெ 

(TNSSDI) உருவாக்கி, மாநிைத்தின் ெல்மவறு 

துலறகளிலிருந்து செறப்ெடும் புவிசார் தரவுத் 

சதாகுப்புகலை ஒருங்கிலைத்து ஒற்லறத் தைத்தில் 

ெயன்ெடுத்தும் முடிலவ அரசு எடுத்துள்ைது. TNGIS 

அலமப்பின் இடம்சார் தரவு அடுக்குகலை 

www.tngis.tn.gov.in எனும் இலைய முகவரி மூைம் 

அலனத்து ெங்குதாரர்களும் அணுக வசதிகள் 

சசய்யப்ெட்டுள்ைை. 

அலனத்து இடம்சார் தரவுகலை 

ஒருங்கிலைப்ெதற்கு முன்னர், பின்வரும் முக்கிய 

பிரச்சலனகள் ெரிசீலிக்கப்ெட்டன. 

1. சசயல்திட்ட அபிவிருத்தி: சசயலியானது 

ெல்மவறுெட்ட இடம்சார் தரவுத் சதாகுப்புகள், ெை தரப்ெட்ட 

http://www.tngis.tn.gov.in/
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ெயனர்கள் மற்றும் சொறுப்புகள் சார்ந்த அணுகலைக் 

சகாண்டு தரவுகலைப் ொர்லவயிடவும் / திருத்தவும் 

வடிவலமப்பு சசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

2. அடிப்ெலட தரவுகலை வடிவலமத்தல் 

3. தரவு மாதிரிகலை வடிவலமத்தல் 

4. வலரெடங்கள் மற்றும் ெை அடுக்குகளின் 

சவவ்மவறு அைவுகள் 

நிரைவுப் பபற்ைரவ : 

இத்திட்டத்திற்காக இதுவலர 29 துலறகள் / 

நிறுவனங்கள் தங்கைது அடுக்குகலைப் ெகிர்ந்துள்ைன.  

1. TNGIS வலைதைத்தில் 348 அடுக்குகள் 

நிறுவப்ெட்டுள்ைன. 

2. 473 ெயனர் அங்கீகாரத் தகவல்கள் அரசு 

முகலமகளின் அலுவைர்களுக்கு வழங்கப்ெட்டுள்ைன. 
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3. சிப்காட்டின் 31 அடுக்குகள் TNGIS வலைதைத்தில் 

இலைக்கப்ெட்டுள்ைன.  

4. இலைய சதாகுதிகள் உருவாக்கப்ெட்டு 

www.tngis.tn.gov.in எனும் இலைய முகவரியில் ெை கட்டம் 

/சதாகுப்பு/ இலடயக ெகுப்ொய்வுகைாக 

ஒருங்கிலைக்கப்ெட்டுள்ைது 

5. ஒருங்கிலைந்த குழந்லதகள் மமம்ொட்டு 

திட்டத்தின் அங்கன்வாடி லமயங்கள், சொது மசலவ 

லமயங்கள் பிற்ெடுத்தப்ெட்மடார், மிகவும் 

பிற்ெடுத்தப்ெட்மடார் மற்றும் சிறுொன்லமயினர் நைத்துலற 

மற்றும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் ெழங்குடியினர் நைத்துலற 

ஆகிய அரசுத் துலறகள் TNGIS இலையதைத்தில் 

இலைக்கப்ெட்டுள்ைது. 

6. சிட்மகா, சிப்காட் (ம) டிட்மகா திட்டங்கள் மதசிய 

புவியியல் தகவல் லமயத்தில் (NCOG) ெதிவிட உதவுகிறது. 

http://www.tngis.tn.gov.in/
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7. நிை அைலவ துலற உதவி இயக்குனர் மற்றும் 

மின்மாவட்ட மமைாைர்கள் உதவியுடன் வருவாய்/ 

ெஞ்சாயத்து அைவிைான கிராம வலரப்ெடங்கள் 

திருத்தப்ெட்டு அலவ வலைதைத்தில் 

சகாடுக்கப்ெட்டுள்ைன. 

8. சமாத்தமுள்ை 17,652 வருவாய் கிராமங்களில், 16,721 

வருவாய் கிராமங்களின் வலரெடங்கள் புவிசார் 

தகவைலமப்புடன் இலைக்கப் ெட்டுள்ைன. 

9. இலைஞர் நைன் மற்றும் விலையாட்டு 

மமம்ொட்டுத்துலறயின் கீழ் சசன்லனயில் உள்ை 

விலையாட்டு லமதானங்கள் குறித்த வலரெடங்கள் 

இலைக்கப்ெட்டுள்ைன. 
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படம் – 27 

திட்டம் நலடசெற்று வருெலவ : 

1. தமிழ்நாடு காவல்துலற குடியிருப்பு மலனகள் 

2. மருத்துவத் துலற : கர்ப்பிணி செண்கள் / 

தாய்மார்கள், அவசர சிகிச்லசக்காக மருத்துவமலனகலை 

காட்டும் வலரெடங்கள் 
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3.11. முலறப்ெடுத்தப்ெட்ட டிஜிட்டல் முகவரி எண் 
உருவாக்குதல்  

முலறப்ெடுத்தப்ெட்ட டிஜிட்டல் முகவரி எண் 

(Standard Digital Address Number) திட்டமானது 2016-17-ஆம் 

ஆண்டு சட்டப்மெரலவயில் மாண்புமிகு தகவல் 

சதாழில்நுட்ெவியல் துலற அலமச்சர் அவர்கைால் 

சவளியிடப்ெட்ட அறிவிப்புகளில் ஒன்றாகும். 

இத்திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்மகாைானது தமிழகத்தில் 

முகவரியுடன் கூடிய அல்ைது முகவரியற்ற அலனத்து 

இருப்பிடங்களுக்கும் எண்-எழுத்து (Alpha-Numeric) வடிவக் 

குறியீட்டு எண் வழங்குவதாகும். இத்திட்டம் மாநிை 

நிதியிலிருந்து ₹6.34 மகாடி உத்மதச சசைவினத்தில் 

முடிக்கத் திட்டமிடப்ெட்டுள்ைது. 

3.12. மாநிை குடியிருப்மொர் தகவல் சதாகுப்பு லமயம் 
(SRDH) 

மாநிை குடியிருப்மொர் தகவல் சதாகுப்பு 

லமயமானது, தமிழ்நாட்டில் வாழும் அலனத்து 

குடிமக்களின் இருப்பிட விவரங்கள் அடங்கிய ஒரு தகவல் 
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சதாகுப்பு ஆகும். இத்தகவல் கைஞ்சியமானது குறிப்பிட்ட 

காை இலடசவளியில் ெல்மவறு துலறகளின் தரவுகலை 

ஒருங்கிலைத்து கட்டலமக்கப்ெட்டது. இதன் வாயிைாக, 

அரசால் திட்டங்களுக்கான இைக்கிலன நிர்ையம் 

சசய்யவும், சிறந்த மசலவகலை வழங்கவும், திட்டங்கலை 

கண்காணிக்கவும் இயலும். இத்திட்டத்திற்காக ₹25.93 

மகாடி அரசு ஒதுக்கீடு சசய்துள்ைது.  

3.12.1. மாநிை குடியிருப்மொர் தகவல் லமயத்தின் 
மநாக்கங்கள்: 

 மாநிை அைவிைான குடிமக்கள் தகவல்கலை 

மின்னாக்கம் சசய்து, லமயப்ெடுத்தப்ெட்டு 

ொதுகாப்ொன முலறயில் உருவாக்குதல் மற்றும் 

நிர்வகித்தல் 

 ஆதார் எண்லை தனித்த அலடயாைமாக 

ெயன்ெடுத்தி, குடிமக்கலைக் கண்டறிதல். இதன் 

வாயிைாக சரியான ெயனாளிகலை அலடயாைம் 

காை இயலும். 
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 ஆதார் எண் இலைக்கப்ெட்ட மதசிய மக்கள் 
சதாலக ெதிமவட்டுடன் அரசுத் துலறகளின் தரவுத் 
தைங்கலை நிகழ்நிலையில் ெயன்ெடுத்துதல். 

 அலனத்து ெயன்ொடுகலையும் ஆதார் எண் 
வாயிைாக சரிொர்த்தல். 

இதுவலர முதைலமச்சரின் உழவர் ொதுகாப்பு திட்டம் 

(CMUPT) முதைலமச்சர் விரிவான மருத்துவக் காப்பீடுத் 

திட்டம் (CMCHIS), கருவூை இலையவழி ஓய்வூதியத் 

திட்டம் (Treasury e-Pension) மற்றும் நிை ெதிமவட்டு துலற 

மொன்ற துலறகளின் தரவுகள் இத்துடன் 

இலைக்கப்ெட்டுள்ைன. 

3.13. மின் அலுவைகம் (e-Office) 

மின் அலுவைகம் (e-Office) சசயலியின் முக்கிய 

குறிக்மகாைானது அரசு அலுவைகங்கலைக் காகிதமற்ற 

அலுவைகமாக மாற்றும் சூழலை உருவாக்குவதும், மமலும் 

அதன் வழியாக அலனத்து அரசுத்துலறகளிலும் 

சவளிப்ெலடத் தன்லம, சொறுப்புலடலம மற்றும் 
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அலுவைக மகாப்புகலைத் தலடயின்றி ெரிமாற்றம் 

சசய்துக்சகாள்ை வழிவகுப்ெதாகும். 

மின் அலுவைக (e-Office) சமன்சொருைானது தகவல் 

சதாழில்நுட்ெவியல் துலறயிலும், தமிழ்நாடு மின் 

ஆளுலம முகலமயிலும் முன்மாதிரியாக 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வருகிறது. இச்சசயலிலய ெடிப்ெடியாக 

இதர அரசு துலறகளிலும் / முகலமகளிலும் சசயல்ெடுத்த 

நடவடிக்லக எடுக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

3.14. தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலமயின் 2017-2018 ஆம் 
ஆண்டின் சசயல்ொடுகள் 

3.14.1. அரசுத் துலறகளுக்கான "மின் ஆளுலமக்கான 
மாண்புமிகு முதைலமச்சரின் உயரிய விருது" 

அரசுத் துலறகளில், மின் ஆளுலமயின் 

உெமயாகத்திலன, உரிய வலகயில் அங்கீகரித்து, 

ஊக்குவிக்கும் வலகயில் "மின் ஆளுலமக்கான 

மாண்புமிகு முதைலமச்சரின் உயரிய விருது" 

ஆண்டுமதாறும் அரசுத் துலறகளுக்கு வழங்கப்ெடும் என 

அரசு அறிவித்துள்ைது.  
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2013-14 மற்றும் 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ெரிந்துலரகள், அரசுத் துலறகள் மற்றும் 

மாவட்டங்களிடமிருந்து கீழ்காணும் மூன்று பிரிவுகளில் 

செறப்ெட்டுள்ைன. 

1. அரசின் மசலவகலை மறுவடிவலமத்தலில் 

சிறந்து விைங்குதல்  

2. சதாழில் நுட்ெத்லதத் ெயன்ெடுத்தி மக்கலை 

லமயப்ெடுத்திய மசலவலய மிகச்சிறந்த முலறயில் 

வழங்குதல்  

3. மாவட்டங்கள் மற்றும் அரசுத் துலறகைால் 

மாவட்ட அைவில் மின்-ஆளுலம முயற்சிகள்  

விருதுகலைத் மதர்வு சசய்ய ஆய்வுக் குழுவின் 

இறுதி அறிக்லக, அரசின் ெரிசீைலனயில் உள்ைது.  
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3.14.2. மாைவர்களுக்கான மாண்புமிகு முதைலமச்சரின் 
மின் ஆளுலமக்கான உயரிய விருது 

மாைவர்கள், இலைஞர்கள் மற்றும் மின் ஆளுலம 

ஆர்வைர்களிலடமய மின் -ஆளுலமயின் விழிப்புைர்லவ 

ஊக்குவிக்கும் வலகயில் தமிழக அரசானது, 

மாைவர்களுக்கான “மாண்புமிகு முதைலமச்சரின் மின்-

ஆளுலமக்கான உயரிய விருது” அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.  

2015-16-ஆம் ஆண்டிற்கான அலனத்து பிரிவுகளிலும் 

ெங்மகற்க திருத்தி அலமக்கப்ெட்ட சநறிமுலறகளின் 

அடிப்ெலடயில் ெரிந்துலரகளுக்கு அலழப்பு 

விடுக்கப்ெட்டு, (i) மாவட்ட அைவில் (ii) மாநிை அைவில் 

என இரண்டு நிலைகளில் பின்வரும் தலைப்புகளில் 

நடத்தப்ெட்டு மாவட்ட அைவிைான விருது இறுதி 

சசய்யப்ெட்டது. 

1. லகமெசி சதாழில்நுட்ெத்திலனப் ெயன்ெடுத்தி 

உருவாக்கப்ெடும் சசயலிகள். 
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2. மாற்றுத்திறனாளி நெர்களுக்காகப் புதுலமயான 

சசயலிகள். 

3. நரம்பியல் வலையலமப்பு (Neural Network) 

சதாழில்நுட்ெத்திலனப் ெயன்ெடுத்தி உருவாக்கப்ெடும் 

சசயலிகள். 

3.14.3. சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான 
(MSME Awards) தமிழ்நாடு அரசின் மின் ஆளுலம 
விருது 

மமம்ெடுத்தப்ெட்ட மின் ஆளுலம தீர்வுகலை 

அங்கீகரித்து ஊக்குவிக்கும் வலகயிலும், சமூக 

மதலவகளுக்மகற்ெ புதிய முயற்சிகள், சதாழில்நுட்ெப் 

ெங்களிப்பிலன கருத்திற்சகாண்டு சசயல்திட்டங்கலை 

உருவாக்கும் தமிழ்நாடு தகவல் சதாழில்நுட்ெ வல்லுநர்கள் 

மற்றும் நிறுவனங்கலைக் கண்டறியவும், தமிழ்நாடு 

அரசானது சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான 

இவ்விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 
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2015-16 ஆண்டிற்கான பின்வரும் 3 பிரிவுகளிலும் 

ெங்மகற்க ெரிந்துலரகளுக்கு அலழப்பு விடுக்கப்ெட்டது.  

1. ெல்மவறு துலறகளில் சிறந்த மின் ஆளுலம 

சமன்சொருள் ெயன்ொடு . 

2. லகமெசி மசலவகள் / சொதுமக்கள் 

மசலவகலை வழங்கும் சிறந்த மின் ஆளுலம 

சமன்சொருள் ெயன்ொடு . 

3. நூதன மின் ஆளுலம சதாழில்நுட்ெ 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கான மின் ஆளுலம விருது  

மதர்வுக்குழுவானது சம்ெந்தப்ெட்ட துலறகளிடமிருந்து 

செற்ற ெரிந்துலரகலை மறுசீராய்வு சசய்துள்ைது. 

விருதுகளின் இறுதிப்ெட்டியலுக்கான ெரிந்துலரகள் 

அரசின் ெரிசீைலனயில் உள்ைது. 
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3.15. தகவல் சதாழில் நுட்ெப் ொதுகாப்பு தணிக்லக (IT 
Security Audit) 

உைகைவில் இலையவழி தாக்குதல் மற்றும் 

ஊடுருவல் அதிகரித்து வருகிறது. இதிலிருந்து அரசு 

இலையதைங்கள் மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ 

சமன்சொருட்கலைப் ொதுகாத்திட, தகவல் சதாழில்நுட்ெப் 

ொதுகாப்பு தணிக்லக ₹1.76 மகாடி சசைவில் 

மமற்சகாள்ைப்ெட்டு வருகிறது. 

தமிழ் நாடு மின் ஆளுலம முகலமயானது, CERT-IN 

நிறுவனத்தால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட நிறுவனங்கலைத் 

மதர்வு சசய்து தகவல் சதாழில்நுட்ெத் தணிக்லகயிலன 

மமற்சகாண்டு வருகிறது.  

இந்நாள் வலர ெை துலறகளிலிருந்து 212 

இலையதை முகவரிகள் ொதுகாப்பு தணிக்லகக்கான 

மகாரிக்லககள் செறப்ெட்டுள்ைது. இதுவலர 120 

இலையதை முகவரிகளின் ொதுகாப்பு தணிக்லக நிலறவு 

சசய்யப்ெட்டுள்ைது. மீதமுள்ை இலைய தைங்களின் 
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ொதுகாப்பு தணிக்லகக்கான ெணிகள் நலடசெற்று 

வருகிறது.  

3.16. குறுந்தகவல் மூைமாக மசலவ நிலை சதரிந்து 
சகாள்ளும் வசதி (SMS Based Service Tracking Facility) 

குடிமக்களுக்கு மசலவ சதாடர்ொன தகவல்கலை 

அளிப்ெதும், செற்றிடுவதும் என இருவழி தகவல் சதாடர்பு 

வசதிகைாகும். அரசு இ-மசலவ லமயங்களில் ெயனாைர்கள் 

தங்களின் விண்ைப்ெத்திலனப் ெதிவு சசய்தவுடன் 

குறுந்தகவல் மூைமாக விண்ைப்ெம் குறித்த தகவல் 

அனுப்ெப்ெடும். பின்னர், விண்ைப்ெத்தின் ஒப்புதல், 

நிராகரிப்பு அல்ைது திருப்பி அனுப்புதல் மொன்ற 

தகவல்களும் குறுந்தகவல் மூைமாக ெயனாைர்களுக்கு 

அனுப்ெப்ெடுகின்றது. ெயனாைர்கள் 155250 என்ற 

எண்ணிற்கு விண்ைப்ெ எண்லை அனுப்புவதன் மூைம் 

அதன் தற்மொலதய நிலைலய உடனடியாக அறிந்து 

சகாள்ளும் வசதிலய தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலம 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. இச்மசலவ மூைம் 20.05.2018 

வலர 6.68 இைட்சப் ெயனாைர்கள் ெயனலடந்துள்ைனர். 
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3.17. திறன் மமம்ொட்டிற்கான சிறப்பு லமயம் (Centre of 
Excellence for Capacity Building)  

மாண்புமிகு தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் துலற 

அலமச்சர் அவர்கள் 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு 

சசைவுத்திட்ட அறிக்லகயில், அரசு ஊழியர்களின் தகவல் 

சதாழில்நுட்ெ திறன்கலை வைர்ப்ெதற்கு உதவியாக 

“திறன் மமம்ொட்டு சிறப்பு லமயம்" நிறுவப்ெடும் என்ற 

அறிவிப்லெ சவளியிட்டார். இத்திட்டத்திற்கு ₹94.15 

இைட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு சசய்யப்ெட்டுள்ைது.  

சசன்லன அண்ைா சாலையில் P.T.Lee 

சசங்கல்வராயன் மாளிலகயின் ஏழாவது தைத்தில் “திறன் 

மமம்ொட்டு சிறப்பு லமயம்" உருவாக்கப்ெட்டு ெயிற்சிகள் 

வழங்க திட்டமிடப்ெட்டுள்ைது.  

3.18. மின் ஆளுலம தர லகமயடு (e-Governance Standard 
Manual) 

மதசியத் தர நிர்ைய வழிமுலறகளுக்கு ஏற்ெ மதசியத் 

தகவலியல் லமயம் (NIC), தமிழ்நாடு இலையக் 

கல்விக்கழகம் (TVA), எல்காட் (ELCOT), மமம்ெட்ட கணினி 
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வைர்ச்சி லமயம் (CDAC) மற்றும் மாநிை தரக் கட்டுப்ொட்டு 

நிறுவனம் (STQC) ஆகியவற்றுடன் இலைந்து தமிழ்நாடு 

மின்-ஆளுலம முகலமயால் (TNeGA) 

தயாரிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

3.19. மின் - லகசயாப்ெமிடல் வசதி (e-Sign Facility) 

ஆதார் மூைமாக இலையவழியில் மகாப்புகளில் 

டிஜிட்டல் முலறயில் லகசயாப்ெமிட வழிவலக சசய்கிறது. 

மின் லகசயாப்ெமானது ஆதார் விவர சரிொர்ப்பு மசலவ 

மூைம் இலையவழியில் மிக எளிதாக சரிொர்க்கப்ெடும். 

மின் லகசயாப்ெமிடல் வசதிலயப் ெயன்ெடுத்த ஆதார் 

எண்ணுடன் ெதிவு சசய்யப்ெட்ட லகமெசி எண் அல்ைது 

ஆதார் எண்ணுடன் புைன்சார் அங்கீகாரக் கருவி 

சகாண்டு ெயன்ெடுத்தைாம். ொதுகாப்பு மற்றும் சரிொர்ப்பு 

வசதிகள், இதன் முக்கிய நன்லமகைாகும்.  

ெத்திரப் ெதிவுத் துலற, சதாழிைாைர் நைத்துலற, சர்வ 

சிக்க்ஷா அபியான் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துலற 

உள்ளிட்ட துலறகளுக்கு மின் லகசயாப்ெமிடல் 
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வசதியிலன விலரவில் வழங்க நடவடிக்லக 

எடுக்கப்ெட்டுள்ைது. 

3.20. 2017-2018 ஆம் ஆண்டின் சாதலனகள்  

3.20.1. இ-தால் (Electronic Transaction Aggregation and Analysis 
Layer) 

இ-தால் (eTaal) என்ெது மத்திய மற்றும் மாநிை 

அைவிைான திட்டங்களின் மின் ெரிவர்த்தலன புள்ளி 

விவரங்கலை காட்டும் இலையத் தரவுத்தைமாகும்.  

நமது மாநிைத்லத சொறுத்த வலர இ-தாலில் கடந்த 

ஆண்டு இ-தால் இலையதைத்தில் 14 மகாடி 

ெரிவர்த்தலனகள் ெதிவு சசய்யப்ெட்டுள்ைன. இந்த 

ஆண்டு 38 மகாடி ெரிவர்த்தலனகைாக உயர்ந்து மதசிய 

அைவில் நமது மாநிைம் நான்காம் இடத்தில் உள்ைது.  

3.20.2. மின் மாவட்டங்கள் 

மின் மாவட்ட திட்டம் மூைம் வழங்கப்ெடும் 

மசலவகளில் நலடசெற்ற ெரிவர்த்தலனகளின் விவரம்: 
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2011-12 0.83 -- -- 0.83 

2012-13 1.98 -- -- 1.98 

2013-14 9.85 -- -- 9.85 

2014-15 24.75 -- -- 24.75 

2015-16 110.10 20.27 -- 130.37 

2016-17 116.33 41.79 11.31 169.44 

2017 -18  117.34 49.02 16.40 182.77 

சமாத்தம் 381.20 111.09 27.71 520.01 
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3.20.3. ஆதார் நிரந்தர ெதிவு லமயம் (Aadhaar Permanent 
Enrolment Centre) 

மாண்புமிகு தமிழக முதைலமச்சர் அவர்கைால் 

23.09.2016 அன்று தமிழகம் முழுவதும் ஆதார் ெதிவுகள் 

தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலமயின் (TNeGA) வாயிைாக 

மமற்சகாள்ைப்ெடும் என அறிவிக்கப்ெட்டது. அதன் 

சதாடர்ச்சியாக இந்திய தனித்துவ அலடயாை ஆலையம் 

(UIDAI), நிரந்தர ஆதார் ெதிவு லமயங்கலை தமிழகத்தில் 

சசயல்ெடுத்த, மின் ஆளுலம இயக்குநரகம் / தமிழ்நாடு 

மின் ஆளுலம முகலமலய ஆதார் ெதிவுகள் 

மமற்சகாள்வதற்கான ெதிவாைராகவும், தமிழ்நாடு அரசு 

மகபிள் டிவி நிறுவனம் (TACTV) மற்றும் எல்காட் 

நிறுவனத்லதயும் ஆதார் ெதிவுகள் மமற்சகாள்ளும் 

முகவர்கைாகவும் நியமித்தது. 

தமிழகம் முழுவதும் உள்ை வட்டாட்சியர் 

அலுவைகங்கள், சசன்லன மாநகராட்சி தலைலமயகம் 

மற்றும் மண்டை அலுவைகங்களில் தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் 

டிவி நிறுவனம் வாயிைாக நிரந்தர ெதிவு லமயங்கள் 

அலமக்கப்ெட்டுள்ைன. மமலும், சசன்லன நீங்கைாக 

அலனத்து மாநகராட்சி மண்டை அலுவைகங்களிலும், 
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மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவைகங்களிலும் எல்காட் வாயிைாக 

நிரந்தர ஆதார் ெதிவு லமயங்கள் அலமக்கப்ெட்டுள்ைன. 

தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனம் மற்றும் எல்காட் 

மூைம் சசயல்ெடுத்தப்ெட்டு வரும் இந்தப் ெதிவு லமயங்கள் 

வாயிைாக சொதுமக்கள் அலனவரும் தங்கைது வாழ்விடம் 

சார்ந்த தரவுகலை மாற்றுதல் மற்றும் புதுப்பித்தலை 

மமற்சகாண்டு வருகின்றனர். 

3.20.3.1. ெதிவு சசய்யப்ெட்ட மற்றும் வழங்கப்ெட்டுள்ை 
ஆதார் எண்ணிக்லக: 

ெதிவு 
லமயங்கள் 

சமாத்த 
ெதிவுகளின் 

எண்ணிக்லக 
(01.10.2016–
31.03.2018) 

இைட்சத்தில் 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ை 
ஆதார் எண்ணிக்லக 
(01.10.2016–31.01.2018) 

UIDAI 
வலைதைத்திலிருந்து 

செறப்ெட்டது. 
இைட்சத்தில் 

தமிழ்நாடு 
அரசு மகபிள் 

டிவி 
22.36 17.99 

எல்காட்  12.15 9.27 
சமாத்தம் 34.51 27.27 
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3.21. உள்ைங்லகயில் சான்றிதழ் திட்டம்  (Tiny URL) 

“உள்ைங்லகயில் சான்றிதழ்” திட்டம் மாண்புமிகு 

முதைலமச்சர் அவர்கைால் 23.05.2017 அன்று சதாடங்கி 

லவக்கப்ெட்டது. “இலைய முகவரி சுருக்கம் (tiny url)” 

ெயன்ொடு CDAC உதவியுடன் உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது. 

ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்ட சான்றிதழின் விவரம் ெதிவு 

சசய்யப்ெட்ட லகப்மெசி எண்ணிற்குக் குறுஞ்சசய்தியாக 

(SMS) இலைய முகவரி சுருக்கமாக அனுப்பி லவக்கப்ெடும். 

இதன் மூைம் சொதுமக்கள் இலையத்தின் உதவியுடன் 

இ-மசலவ லமயங்களுக்குச் சசல்ைாமல் அவர்கைது 

உள்ைங்லகயில் உள்ை ஸ்மார்ட் மொன்கள் மூைமாக 

சான்றிதழ்கலைத் தரவிறக்கம் சசய்து சகாள்ை முடியும்.  

3.22. பிரதான் மந்திரி கிராமின் டிஜிட்டல் சக்க்ஷார்தா 
அபியான் (PMGDISHA) 

மாநிைங்கள் / யூனியன் பிரமதசங்கள் மற்றும் 

கிராமப்புறங்களில் உள்ை 6 மகாடி மக்கலை 31 மார்ச் 

2019-க்குள் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு செற்றவர்கைாக 

மாற்றவும், 40% கிராமப்புறக் குடும்ெங்களிலிருந்து 
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குலறந்தது ஒரு நெர் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு 

செற்றவராகவும் உருவாக்க மவண்டும் என்ற 

மநாக்கத்துடன் பிரதான் மந்திரி கிராமின் டிஜிட்டல் 

சக்க்ஷார்தா அபியான் (PMGDISHA) திட்டம் 

சதாடங்கப்ெட்டுள்ைது. 

இத்திட்டம் கிராமப்புறங்களில் உள்ை குடிமக்கள் 

கணினி இயக்க மற்றும் டிஜிட்டல் சாதனங்கைான 

மடப்ைட், ஸ்மார்ட் மொன் மொன்றவற்லற இயக்க, மின் 

அஞ்சல் அனுப்ெ/செற, இதர அரசு மசலவகலைப் செறவும் 

மற்றும் சராக்கமில்ைா ெைப் ெரிவர்தலனகள் சசய்யவும் 

வழிவலக சசய்யும். இத்திட்டமானது கிராமப்புறங்களில் 

குறிப்ொக ஒதுக்கப்ெட்ட சமூக பிரிவுகைான அட்டவலை 

பிரிவினர் / ெழங்குடியினர், சிறுொன்லமயினர், வறுலமக் 

மகாட்டிற்குக் கீழ் உள்ைவர்கள், செண்கள் மற்றும் மாற்று 

திறனாளிகள் என அலனவரும் ெயன்செற உதவுகின்றது. 
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3.22.1.. மாநிைத்தின் இைக்கு 

தமிழ்நாட்டில் உள்ை அலனத்து கிராம மற்றும் 

நகர்புறங்களில் (சசன்லன, மதுலர மற்றும் மகாலவ 

மாநகராட்சிகள் நீங்கைாக) உள்ை 26.79 இைட்சம் மக்கள் 

டிஜிட்டல் கல்வியறிவு செற இைக்கு 

நிர்ையிக்கப்ெட்டுள்ைது. இதன் மூைம் ஒவ்சவாரு கிராம 

ெஞ்சாயத்திலிருந்தும் சராசரியாக 200-300 ெயனாளிகள் 

ெயன் செறுவர். இப்ெயனாளிகலை மாவட்ட மின் ஆளுலம 

சங்கம், மாவட்டத்தின் மக்கள் சதாலக மற்றும் 

அப்ெகுதியின் மதலவக்மகற்ெ மதர்ந்சதடுக்கும். மமலும், 

டிஜிட்டல் ெடிப்ெறிவு இல்ைாத ஒவ்சவாரு 

குடும்ெத்திலிருந்தும் ஒருவர் மற்றும் 14-60 

வயதுக்குட்ெட்டவர்கள் இத்திட்டத்தில் ெயிற்சி செற 

தகுதியானவர்கள் ஆவார்கள்.  

 தமிழ் நாட்டில் உள்ை அலனத்து கிராமம் மற்றும் 

நகர்புறங்களில் இத்திட்டத்திற்கான ெயிற்சி வகுப்புகள் 

மமற்சகாள்ைப்ெட்டு வருகின்றன. 
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3.23. அம்மா இ-கிராமம் 

மாண்புமிகு முதைலமச்சர் அவர்கைால் சட்டமெரலவ 

விதி எண் 110 கீழ் ‘அம்மா இ-கிராமம்’ திட்டம் 

அறிவிக்கப்ெட்டது. இத்திட்டத்தில் முன்மனாடியாக 

ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திலும் ஒரு கிராமம் 

மதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டு சசயல்ெடுத்தப்ெடும். இத்திட்டத்தின் 

மநாக்கம் மதர்ந்சதடுக்கப்ெட்ட கிராமங்களில் உள்ை 

மக்களுக்குத் சதாலைத்சதாடர் மருத்துவம், 

சதாலைத்சதாடர் கல்வி, LED மின்விைக்குகள், WIFI-

Hotspot, திறன் மமம்ொடு மசலவ, டிஜிட்டல் அறிவாற்றல் 

லமயம், சொது மசலவ லமயம் மொன்ற மசலவகலைக் 

சகாண்டு மசர்ப்ெதாகும்.  

இத்திட்டம் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் 

CSR நிதியின் மூைம் சசயல்ெடுத்தெடவுள்ைது. இது நாள் 

வலர ₹1.62 மகாடி நிதி செறப்ெட்டுள்ைது. முதற்கட்டமாக 

இத்திட்டம் 6 கிராமங்களில் சசயல்ெடுத்தப்ெடும். 
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3.24. அம்மா இ-மசலவ லகமெசி சசயலி  
Assured Multi Model Access to e-Services (AMMA) 

மக்கலை லமயமாக சகாண்ட 25 இ-மசலவகலை 

அம்மா இ-மசலவ லகமெசி சசயலி (Mobile App) மூைம் 

உருவாக்க அரசு நிர்வாக ஒப்புதல் வழங்கியுள்ைது. மின் 

மாவட்ட திட்டத்தின் மூைம் வழங்கப்ெடும் குடிமக்கலை 

லமயப்ெடுத்திய மசலவகலை லகமெசி சசயலி மூைம் 

வழங்குவமத இதன் முக்கிய மநாக்கம் ஆகும். இந்தக் 

லகமெசி சசயலி மூைம், குடிமக்கள் எங்கிருந்தும் எந்த 

மநரத்திலும் மசலவகலைப் செற முடியும். 

இ-மசலவ திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்ெடும் 11 

ெயன்ொட்டு மசலவகள் முதற்கட்டமாக அம்மா லகமெசி 

சசயலி மூைம் ஒருங்கிலைத்து வழங்கப்ெடவுள்ைது. 

இதன் மூைம் அரசின் மசலவகலை ஸ்மார்ட் 

மொன்கலைப் ெயன்ெடுத்தி விண்ைப்ெம் சசய்து 

சொதுமக்கள் சான்றிதழ்கலை செற முடியும். 
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இச்சசயலி வாயிைாக சசன்லன குடிநீர் மற்றும் 

வடிகால் வாரியத்தின் கட்டைம் சசலுத்தும் மசலவ 

விலரவில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடவுள்ைது. 

3.25.     புதுயுக ஆளுலகக்கான சொது அலைமெசி சசயலி 
(UMANG- Unified Mobile Application for New Age 
Governance) 

இந்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ 

அலமச்சகத்தின் (Meity) கீழ் சசயல்ெட்டுவரும் மதசிய மின் 

ஆளுலம திட்டத்தின் மூைம் அலைமெசி ஆளுலமக்காக 

உமாங் (UMANG) சசயலி மதசிய அைவில் 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது. மத்திய அரசுத்துலறகள் முதல் 

உள்ைாட்சித் துலறகள் வலர நாடு முழுவதும் மின் 

ஆளுலம மூைம் வழங்கெட்டு வரும் மசலவகலை ஒமர 

தரவுதைத்தின் கீழ் இச்சசயலி மசலவகலை வழங்கும்.  

முதல் கட்டமாக மின்-மாவட்டத்தின் கீழ் 

சசயல்ெடுத்தப்ெட்டுவரும் மசலவகளில் வருவாய்த் 

துலறலயச் சார்ந்த மூன்று மசலவகள் உமாங் (UMANG) 

சசயலியில் ஒருங்கிலைக்க திட்டமிடப்ெட்டுள்ைது. 
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இதன் மூைம் அரசின் மசலவகலை ஸ்மார்ட் 

மொன்கலைப் ெயன்ெடுத்தி விண்ைப்ெம் சசய்து 

சொதுமக்கள் சான்றிதழ்கலைப் செற முடியும். 

3.26. நமது அரசு (My Gov) 

2017-18 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற கூட்டத் சதாடரில், 

மாண்புமிகு தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் துலற அலமச்சர் 

அவர்கைால் “நமதுஅரசு” திட்டம் அறிவிக்கப்ெட்டது. 

நமதுஅரசு (namadhuarasu.in) திட்டமானது அரசின் 

குடிமக்கள் தைத்தின் வாயிைாக ஆட்சி மற்றும் சகாள்லக 

தயாரிப்பில், குடிமக்களின் ெங்மகற்லெ ஊக்குவிக்கிறது. 

இத்திட்டத்திலன ₹91.80 இைட்சம் சசைவில் 

சசயல்ெடுத்துவதற்கு அரசு நிர்வாகம் ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ைது.  

3.27. இ-மடல் (e-Newsletter)  

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைலமச்சர் அவர்கைால் 

கடந்த 11.10.2017 அன்று இ-மடல் (e-Newsletter) 
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சவளியிடப்ெட்டது. இ-மடல் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிைத்தில் 

சவளியிடப்ெடுகிறது. இதுவலர 10 இதழ்கள் 

சவளிவந்துள்ைன. இதில் மத்திய மற்றும் மாநிை 

அரசுகளின் தகவல் சதாழில்நுட்ெத் திட்டங்கள் சொது 

கட்டுலரகைாக சவளியிடப்ெடுகிறது. இதன் மூைம், 

சமீெத்திய சதாழில்நுட்ெ நிகழ்வுகலைப் சொதுமக்கள் 

மற்றும் மாைவர்கள் எளிதில் அறிந்து சகாள்ை உதவும். 

3.28. மின் ஆளுலம சகாள்லக (eGovernance Policy) 

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமச்சர் அவர்கைால் மின்-

ஆளுலமக் சகாள்லக 02.01.2018 அன்று 

சவளியிடப்ெட்டது. 

இக்சகாள்லகயின் மநாக்கங்கள் :  

மாநிை அரசின் ெல்மவறு துலறகளில் மின்-ஆளுலம 

சசயல்ொடுகளுக்கு வழிகாட்டுதல். கணினி, 

சமன்சொருள் மற்றும் தரவு ஆகியவற்றுக்கு இலடமய 

சொதுவான கட்டலமப்பு தரநிலைகள் மற்றும் தலடயற்ற 
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இலடசசயல்ொட்டு மற்றும் செயர்வுத்திறலன 

உறுதிசசய்தல். குடிமக்களுக்கு இலையவழி 

மசலவகலை சசயல்திறனுடன் வழங்குவலத 

ஊக்குவித்தல்.  

மமலும், அரசு துலறகளின் உற்ெத்தி திறலன 

மமம்ெடுத்துதல். தகவல் மற்றும் சதாலைத்சதாடர்பு 

சதாழில்நுட்ெ உட்கட்டலமப்பு மற்றும் வன்சொருள் 

ஆதாரங்கலை ெகிர்வு சசய்தல் மற்றும் மீண்டும் 

ெயன்ெடுத்துதலை எளிதாக்குதல், பிராட்மெண்ட் 

இலைப்புகளின் ஊடுருவலை அதிகரித்தல். அலனத்து 

மின்-ஆளுலம ெயன்ொடுகள்/ இலையதைங்கள் / 

வலைதைங்களில் தமிழ் சமாழி மற்றும் தமிழ் ஒருங்குறித் 

தரநிலை ெயன்ொட்லட ஊக்குவித்தல். மிக குலறந்த 

சசைவில் அரசு - குடிமக்கள் (G2C), அரசு - ஊழியர்கள் (G2E), 

அரசு - அரசு (G2G) மற்றும் அரசு - வணிகம் (G2B) மசலவகள் 

வழங்குவதற்கு ஒரு ஒருங்கிலைந்த சூழலை 

உருவாக்குதல். 
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3.29. நிதி நிலை சசயல்ொடுகள் 

தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலம மாநிை அரசால் 

நிர்வாக சசைவுகளுக்கு மானிய உதவி செற்று 

சசயல்ெடுகிறது. மின் மாவட்டத் திட்டம், திறன் மமம்ொடு 

(Capacity building), மாநிைச் மசலவகள் விநிமயாக 

நுலழவாயில் (SSDG), மாநிை குடியிருப்மொர் தகவல் 

சதாகுப்பு லமயம் (SRDH) ஆகிய திட்டங்கலை 

தமிழ்நாட்டில் நலடமுலறப்ெடுத்தியுள்ைது.  

மமகக் கணினி சசாத்து மமைாண்லம திட்டம் (Cloud 

Based Asset Management System), குறுந்தகவல் மூைமாக 

மசலவ நிலை சதரிந்து சகாள்ை வசதி, தமிழ்நாடு புவிசார் 

தகவல் அலமப்பு (TNGIS), திறன் மமம்ொட்டு லமயம், 

தகவல் சதாழில்நுட்ெ ொதுகாப்பு தணிக்லக ஆகிய 

திட்டங்களுக்கு மாநிை அரசால் நிதி வழங்கப்ெடுகிறது. 

டிசம்ெர் 2016 முன்பு வலர தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம 

முகலமயின் வருவாய் ெங்கிலன மாவட்ட மின்னாளுலம 

சங்கங்கள் வாயிைாக செறப்ெட்டு வந்தன. அதன் பின்னர் 



142 

மின் ெைப்லெ (e-Wallet) நலடமுலறப்ெடுத்தப்ெட்டு 

மநரடியாக தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலமயின் வங்கி 

கைக்கிற்மக வருவாய் செறப்ெட்டு வருகிறது.,  

மமற்கூறிய வரவானது சரக்கு மற்றும் மசலவ 

வரியிலன உள்ைடக்கியது. இந்த வருவாய் ெங்கு 

சதாலகயில் இருந்து உள்கட்டலமப்பு ,நிர்வாக 

சசைவவினங்கள் மற்றும் விழிப்புைர்வு பிரச்சாரம், ெயிற்சி 

மொன்ற சசைவினங்களும் மமற்சகாள்ைப்ெடுகின்றன. 

வருடம் 
சமாத்த வரவு 

(ரூொய் மகாடிகளில்) 
2015-2016 3.04 
2016-2017 10.49 
2017-2018 14.30 
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அத்தியாயம் - IV 

தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனம் 

4.1. முன்னுலர 

அரசு மகபிள் டிவி கார்ப்பவைஷன் லிமிபடட் இந்திய 

நிறுவைங்கள் சட்டம் 1956–ன் கீழ் பதிவு பசய்யப்பட்டு, 

குலறந்த விலையில் உயர்தர மகபிள் டிவி மசலவகலைக் 

மகபிள் டிவி ஆெமரட்டர்கள் மூைம் பபாதுமக்களுக்கு 

வழங்கமவண்டும் என்ற உயரிய மநாக்கத்துடன் 04.10.2007 

அன்று துவங்கப்ெட்டது. இந்வநாக்கத்ரத நிரைவவற்றும் 

வரகயில் தமிழக அைசு இந்நிறுவைத்திற்கு மூலதைப் 

பங்காக ₹25 மகாடியும், கடனாக ₹36.35 மகாடியும் 

வழங்கியது. 2008-ஆம் ஆண்டில் மகாயம்புத்தூர், தஞ்சாவூர், 

திருசநல்மவலி, மற்றும் மவலூர் என 4 இடங்களில் MPEG2 

சதாழில்நுட்ெத்துடன் கூடிய டிஜிட்டல் கட்டுப்ொட்டு 

அலறகள் துவங்கப்ெட்டன. இந்நிறுவனத்தின் வர்த்தக 

சசயல்ொடு ஜீலை 2008-ல் துவங்கியது. எனினும், 



144 

ஓராண்டுக்குப் பின்னர் ெல்மவறு காரைங்களினால் 

இந்நிறுவனம் சசயலிழந்த நிலையில் இருந்தது. 

4.2. நிறுவனத்தின் புனரலமப்பு 

உள்ளூர் வகபிள் டிவி ஆபவைட்டர்களின் 

வாழ்வாதாைம் வமம்படுத்தப்படும் என்றும், 

பபாதுமக்களுக்கு உயர்தைமாை வகபிள் டிவி வசரவ 

வழங்கப்படும் என்றும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு 

முதைலமச்சர் அவர்கள் அளித்த வாக்குறுதியிரை 

நிரைவவற்றும் வரகயிலும், இந்நிறுவைத்திரைப் 

புைைரமப்பதற்காக தமிழக அைசு வம 2011-ல்  

₹3 வகாடிரயக் கடைாக வழங்கியது. வமலும், 

இந்நிறுவைத்தின் பபயர் “ தமிழ்நாடு அைசு வகபிள் டிவி 

நிறுவைம்” எை மாற்ைம் பசய்யப்பட்டது. 

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைலமச்சர் 30.8.2011 அன்று 

சட்டமன்றத்தில் ஆற்றிய உலரயில், தமிழ்நாடு அரசு 

மகபிள் டிவி நிறுவனம் தரமான மகபிள் டிவி மசலவலய 

மாதம் ₹70/- என்ற குலறந்த கட்டைத்தில் 
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சந்தாதாைர்களுக்கு வழங்கும் எனவும், அதில் ₹20/-ஐ 

மகபிள் ஆெமரட்டர்கள் தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி 

நிறுவனத்திற்குச் சசலுத்துவார்கள் எனவும் 

அறிவித்தார்கள். 

இவ்வறிவிப்பிரைச் பசயலாக்கும் விதத்தில் 

இந்நிறுவைம் தனது 4 சசாந்த டிஜிட்டல் கட்டுப்ொட்டு 

அலறகளுடன், கூடுதைாக 27 மாவட்டங்களில் அனைாக் 

மகபிள் டிவி கட்டுப்ொட்டு அலறகலைக் குத்தலகக்கு 

எடுத்தது. இதன் மூைம், தமிழ்நாடு முழுவதும் (சசன்லன 

தவிர) மகபிள் டிவி மசலவ மாண்புமிகு தமிழ்நாடு 

முதைலமச்சர் அவர்கைால் 02.09.2011 அன்று சதாடங்கி 

லவக்கப்ெட்டது.  

வமலும், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைலமச்சர் 

அவர்கைால், சசன்லன மாநகர மகபிள் டிவி மசலவ 

20.10.2012 அன்று சதாடங்கி லவக்கப்ெட்டது.  
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4.3. நிறுவன அலமப்பு 

தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனமாைது 

தலைவர் மற்றும் மமைாண்லம இயக்குநர் அவர்களின் 

தலைலமயின் கீழ் பசயல்பட்டு வருகிைது. இந்நிறுவைம் 

வகபிள் டிவி வசரவ மட்டுமல்லாமல், பபாதுமக்களுக்கு  

இ-வசரவ மற்றும் இரணயதள வசரவரயயும் வழங்கி 

தன் எல்ரலரய விரிவுபடுத்திக் பகாண்டுள்ளது. 

இந்நிறுவை அரமப்பு முரை கீழ்வருமாறு:- 

 

நிறுவை அரமப்பு 
படம் – 28 
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மாவட்ட அளவிலாை நிறுவை அரமப்பு 
படம் – 29 

4.4. வகபிள் டிவி வசரவ 

இந்நிறுவனத்தின் வருலகக்கு முன்னர் ெை  

தனியார் மகபிள் டிவி நிறுவனங்கள் ₹150/- முதல் ₹250/- 

வலர மிக அதிகமான மாதாந்திர கட்டைத்லதப் 

சொதுமக்களிடமிருந்து வசூலித்து வந்தன.  

இந்நிறுவனத்தின் மாதம் ₹70/- என்ற குலறந்த 

கட்டைத்திைான தரமான மகபிள் மசலவ, மகபிள் டிவி 

ஆெமரட்டர்கள் மற்றும் சொதுமக்களிலடமய மிகுந்த 

வரமவற்லெப் செற்றது. இது இந்நிறுவனத்தின் 



148 

சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்லக 02.09.2011 அன்று 4.94 

இைட்சத்தில் இருந்து தற்மொது 26,474 மகபிள் டிவி 

ஆெமரட்டர்கள் வாயிலாக 70.52 இைட்சமாக 

உயர்ந்துள்ைதில் இருந்து சதளிவாகிறது.  

4.4.1. உட்கட்டரமப்பு 

தமிழ்நாடு அைசு வகபிள் டிவி நிறுவைம் பசன்ரை, 

வகாயம்புத்தூர், தஞ்சாவூர், திருபநல்வவலி மற்றும் வவலூர் 

ஆகிய ஜந்து இடங்களில் தைது பசாந்த டிஜிட்டல் 

கட்டுப்பாட்டு அரை மூலமாகவும், வமலும் தமிழகம் 

முழுவதும் 77 இடங்களில் உள்ளூர் வகபிள் 

ஆபவைட்டர்களின் கட்டுப்பாட்டு அரைகரளக் 

குத்தரகக்கு எடுத்து அவற்றின் மூலமாகவும், 

பபாதுமக்களுக்குக் வகபிள் டிவி வசரவரய வழங்கி 

வருகிைது. 
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4.4.2. டிஜிட்டல் மகபிள் டிவி மசலவ 

மத்திய அரசின் தகவல் மற்றும் ஒளிெரப்பு 

அலமச்சகத்தின் அறிவிப்பின்ெடி, நாடு முழுவதும் உள்ை 

மகபிள் டிவி மசலவகள் 4 கட்டங்கைாக டிஜிட்டல் 

மயமாக்கப்ெட மவண்டும். இதன்ெடி, நான்காவது கட்ட 

கலடசி நாைான 31.3.2017-க்குப் பிறகு நாடு முழுவதும் 

மகபிள் டிவி மசலவகள் டிஜிட்டல் முலறயில் மட்டுமம 

வழங்கப்ெட மவண்டும். எனமவ, தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் 

டிவி நிறுவனம், டிஜிட்டல் முலறயில் மகபிள் டிவி 

மசலவலய வழங்குவது சதாடர்ொக 5.7.2012 அன்று 

சசன்லன மாநகருக்கும், 23.11.2012 அன்று தமிழ்நாட்டின் 

எஞ்சிய ெகுதிகளுக்கும் உரிமம் (DAS Licence) மகாரி மத்திய 

அரசின் தகவல் மற்றும் ஒளிெரப்பு அலமச்சகத்திடம் 

விண்ைப்பித்தது. 

தமிழ்நாடு அரசின் இலடவிடாத சதாடர் 

முயற்சிகளின் காரைமாக மத்திய அரசின் தகவல் மற்றும் 

ஒளிெரப்பு அலமச்சகம், 17.4.2017 அன்று தமிழ்நாடு அரசு 
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மகபிள் டிவி நிறுவனத்திற்கு டிஜிட்டல் ஒளிெரப்பு உரிமம் 

(DAS License) வழங்கியுள்ைது. இந்தியாவிமைமய மாநிை 

அரசு நிறுவனத்திற்கு டிஜிட்டல் ஒளிெரப்பு உரிமம் 

வழங்கப்ெட்டிருப்ெது இதுமவ முதல் முலறயாகும்.  

4.4.3. டிஜிட்டல் மகபிள் டிவி மசலவ துவக்கம் 

இந்நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசின் தகவல் மற்றும் 

ஒளிெரப்பு அலமச்சகம் டிஜிட்டல் உரிமத்திலன வழங்கிய 

பின்னர், தனது டிஜிட்டல் மகபிள் டிவி மசலவலயத் 

சதாடங்குவதற்காக இந்நிறுவனத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு 

நிர்வாக அனுமதி அளித்து ஆரண சவளியிட்டது.  

இதற்கிலடமய சசன்லனயிலுள்ை டிஜிட்டல் 

கட்டுப்ொட்டு அரை MPEG2 என்ற ெலழய 

சதாழில்நுட்ெத்திலிருந்து MPEG4 என்ற புதிய 

சதாழில்நுட்ெத்திற்குத் தரம் உயர்த்தப்ெட்டது. இதன்மூைம் 

துல்லியமான முலறயில் அதிக எண்ணிக்லகயிைான 

மசனல்கலை டிஜிட்டல் முலறயில் வழங்க இயலும். 



151 

MPEG4 தரம் உயர்த்தப்ெட்ட சசன்லன டிஜிட்டல் 

கட்டுப்ொட்டு அலற மற்றும் இைவச சசட்டாப் ொக்ஸ் 

வழங்கும் மசலவ மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைலமச்சர் 

அவர்கைால் 01.09.2017 அன்று துவக்கி லவக்கப்ெட்டது.  

4.4.4. சசட்டாப் ொக்ஸ் வழங்குவதில் முன்மனற்றம் 

தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனம் 60 இைட்சம் 

தரமான வலரயலற சசட்டாப் ொக்ஸ்கள் (Standard 

Definition Set Top Box) மற்றும் 10 ைட்சம் உயர் வலரயலற 

பசட்டாப் பாக்ஸ்கள் (High Definition Set Top Box) 

சகாள்முதல் சசய்வதற்கு 06.05.2017 அன்று உைகைாவிய 

ஒப்ெந்தப்புள்ளி அறிவித்தது. இதன்மூைம், இரண்டு 

நிறுவனங்கள் பதரிவு சசய்யப்ெட்டு, 60 ைட்சம் தரமான 

வலரயலற சசட்டாப் ொக்ஸ்கள் (Standard Definition Set Top 

Box) மற்றும் 10 ைட்சம் உயர் வலரயலற தை பசட்டாப் 

பாக்ஸ்கள் (High Definition Set Top Box) சகாள்முதல் 

சசய்வதற்கு ஒப்புதல் கடிதம் வழங்கப்ெட்டது.  
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தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனமானது 26,474 

வகபிள் டிவி ஆபவைட்டர்கள் மூலம் 70.52 இலட்சம் 

சந்தாதாைர்கரளக் பகாண்டுள்ளது. இதுவலர 23.52 

இைட்சம் சசட்டாப் ொக்ஸ்கள் 15,280 மகபிள் டிவி 

ஆெமரட்டர்கள் மூைம் வழங்கப்பட்டுள்ளை. இதில் 22.88 

இைட்சம் சசட்டாப் ொக்ஸ்கள் சசயைாக்கம் 

சசய்யப்ெட்டுள்ைன.  

4.4.5. டிஜிட்டல் மகபிள் டிவி மசலவயின் மாதக் கட்டைம் 

டிஜிட்டல் மகபிள் டிவி மசலவயில் தமிழ்நாடு அரசு 

மகபிள் டிவி நிறுவனம் சிறப்ொன இரண்டு சதாகுப்புகலை 

அறிவித்துள்ைது. இதன்ெடி, சதாகுப்பு-1-ல் ₹125/- (வரிகள் 

தனி) என்ற மாதக் கட்டைத்தில் 208 மசனல்கலையும் 

மற்றும் சதாகுப்பு-2-ல் ₹175/- (வரிகள் தனி) என்ற மாதக் 

கட்டைத்தில் 300 மசனல்கலையும் வழங்கி வருகிறது.  
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4.4.6. உயர் வரையரை பசட்டாப் பாக்ஸ் வசரவ (High 

Definition Cable TV - HD)  

தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனம் விலரவில் 

உயர் வலரயலற சசட்டாப் ொக்ஸ் மசலவயிலன (High 

Definition Cable TV - HD) துவங்க உள்ைது. இதற்காக 

சசன்லனயிலுள்ை டிஜிட்டல் கட்டுப்ொட்டு அலற தரம் 

உயர்த்தப்ெட்டுள்ைது.  

4.5. அரசு இ-மசலவ லமயங்கள் 

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் மெரலவயில் 4.8.2014 அன்று 

மாண்புமிகு தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் துலற அலமச்சர் 

அவர்கள் அறிவித்தெடி, தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி 

நிறுவனம், தமிழ்நாடு முழுவதும் 659 அரசு இ-மசலவ 

லமயங்கலைத் தற்மொது சசயல்ெடுத்தி வருகிறது. 

அரசு இ-மசலவ லமயங்களில் மொதிய 

சதாழில்நுட்ெத்துடன் மதலவயான இலையதை வசதிகள் 

ஏற்ெடுத்தப்ெட்டு, சொதுமக்களுக்கான மத்திய மற்றும் 

மாநில அைசு துரைகளின் ெல்மவறு மசலவகள் 

வழங்கப்ெட்டு வருகின்றன.  
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தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனம் மூைம் 2015-ல் 

துவக்கப்ெட்ட அரசு இ-மசலவ லமயங்கள் வாயிைாகக் 

கடந்த மூன்று வருடங்களில் 1.52 மகாடி மக்கள் தமிழ்நாடு 

முழுவதும் ெல்மவறு அரசு துலற சார்ந்த மசலவகலைப் 

செற்றுப் ெயனலடந்துள்ைனர். 

4.6. நிரந்தர ஆதார் மசர்க்லக லமயங்கள்  

தமிழ்நாடு அைசு தைது 01.08.2016 நாளிட்ட தகவல் 

பதாழில் நுட்பவியல் துரை அைசாரண எண்.10 மூலம் 

மின்ஆளுரம இயக்குநைகம்/ தமிழ்நாடு மின்ஆளுரம 

முகரமரய தமிழ்நாட்டில் புதிய ஆதார் வசர்க்ரக பசய்யும் 

பணிக்காை பதிவாளைாக நியமித்தது. அதன்கீழ், எல்காட் 

மற்றும் தமிழ்நாடு அைசு வகபிள் டிவி நிறுவைம் 

ஆகியவற்ரைப் புதிய ஆதார் வசர்க்ரக பதிவு பசய்யும் 

நிறுவைங்களாக நியமித்தது. 

இந்திய தனித்துவ அரடயாள ஆரணயம் (UIDAI) 

தமிழ்நாடு அைசு வகபிள் டிவி நிறுவைத்திற்கு ஆதார் பதிவு 

பசய்தல் பதாடர்பாை நடவடிக்ரக வமற்பகாள்ள 

குறியீட்டு எண்.2193-ரய ஒதுக்கீடு பசய்துள்ளது.  
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அதன்படி, தமிழ்நாடு அைசு வகபிள் டிவி நிறுவைம் 

01.10.2016 முதல் நிைந்தை ஆதார் வசர்க்ரக ரமயங்கரளச் 

பசயல்படுத்தி வருகிைது. 

தற்சமயம், தமிழ்நாடு அைசு வகபிள் டிவி நிறுவைம் 

நிைந்தை ஆதார் வசர்க்ரக ரமயங்கரள 32 

மாவட்டங்களிலுள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள்; 

பசன்ரை தரலரமச் பசயலகம்; பபருநகை பசன்ரை 

மாநகைாட்சி தரலரம அலுவலகம்; வருவாய்த்துரை 

ஆரணயர் அலுவலகம்; பசன்ரை மாநகைாட்சிக்குட்பட்ட 

15 மண்டல அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றில் பசயல்படுத்தி 

வருகிைது. இரவ தவிை, பசன்ரையில் நடமாடும் ஆதார் 

வசர்க்ரக ரமயம் ஒன்று 27.10.2016 முதல் முதிவயார்கள், 

மாற்றுத்திைைாளிகள் மற்றும் வநாயுற்று படுக்ரகயில் 

உள்ளவர்களின் நலனுக்காகச் பசயல்படுத்தப்பட்டு 

வருகிைது.  

தற்சமயம் 32 மாவட்டத்திலுள்ள 309 நிைந்தை ஆதார் 

வசர்க்ரக ரமயங்களில் உள்ள 583 முகப்புகள் (Counters) 
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மூலம் 1.10.2016 முதல் 31.3.2018 வரை 22.48 இலட்சம் புதிய 

ஆதார் பதிவுகளும் மற்றும் 16.55 இலட்சம் ஆதார் பதிவு 

திருத்தங்களும் வமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளை.  

4.7. இரணயதள வசரவ  

14.9.2015 அன்று மத்திய சதாலைத்சதாடர்பு மற்றும் 

தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் துலற இந்நிறுவனத்திற்கு 

இலையதை மசலவ வழங்குநர் உரிமம் (ISP License) 

வழங்கியுள்ளது. இரதத்பதாடர்ந்து, “சொதுமக்களுக்குக் 

குலறந்த கட்டைத்தில் சிைந்த இலைய மசலவ 

வழங்கப்ெடும்” என்ற மாண்புமிகு முதைலமச்சர் 

அவர்களின் அறிவிப்பின்ெடி, “இல்ைந்மதாறும் இலையம்" 

திட்டம் மாண்புமிகு முதைலமச்சர் அவர்கைால் 1.3.2016 

அன்று மாவட்ட தலைநகரங்களில் பதாடங்கி 

லவக்கப்ெட்டது. இத்திட்டம் மாநிைத்தின் அலனத்து 

ெகுதிகளுக்கும் விரிவாக்கம் சசய்யப்ெட்டு, இதுவலர 5,135 

ெயனீட்டாைர்கள் ெயன்செற்று வருகின்றனர்.  
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மமலும், இலையதை சதாலைக்காட்சி (IPTV) 

மசலவயிலன வழங்குவதற்கான அரசாலை 

சவளியிடப்ெட்டு, அதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்லக 

(DPR) தயார் சசய்யப்ெட்டு வருகிறது. 

4.7.1. இைவச சொது Wi-fi மசலவகள்  

மாண்புமிகு முதைலமச்சர் அவர்கள் கடந்த 23.9.2016 

அன்று சவளியிட்ட அறிக்லகயில், ‘தமிழகம் முழுவதும் 

அதிக அைவில் மக்கள் கூடும் இடங்களில் அம்மா Wi-Fi 

மண்டைங்கள் அலமக்கப்ெடும் என்றும், முதற்கட்டமாக 50 

இடங்களில் சசயல்ெடுத்தப்ெடும்’ என்றும் 

அறிவித்திருந்தார். அதன்ெடி தமிழக அரசு, 50 இடங்களில் 

அம்மா Wi-fi மண்டைங்கள் அலமக்க ₹8.50 மகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு சசய்து உத்தரவிட்டுள்ைது. முதற்கட்டமாக 

இத்திட்டம், சசன்லன (உலழப்ொைர் சிலை - சமரினா 

கடற்கலர), மகாலவ (காந்தி மெருந்து நிலையம்), மசைம் 

(மத்திய மெருந்து நிலையம்), திருச்சி (மத்திய மெருந்து 

நிலையம்), மதுலர (எம்.ஜி.ஆர். மெருந்து நிலையம், 
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மாட்டுத்தாவணி) ஆகிய 5 இடங்களில் மாண்புமிகு 

முதைலமச்சர் அவர்கைால் 05-04-2018 அன்று சதாடங்கி 

லவக்கப்ெட்டது. 

4.7.2.    ெள்ளிகளுக்கு அகண்ட அலைவரிலச இலையம் 

  தமிழ்நாட்டில், கல்வியில் பின்தங்கிய 

வட்டாரங்களில் உள்ை 366 அரசு மமல்நிலைப் 

ெள்ளிகளுக்கு ₹9.06 மகாடி மதிப்பீட்டில் இைவச இலைய 

மசலவ வசதி ஏற்ெடுத்த நிர்வாக அனுமதி அளித்து அரசு 

உத்தரவிட்டுள்ைது. முதல் கட்டமாக, 50 அரசு மமல்நிலைப் 

ெள்ளிகளில் இத்திட்டத்லதச் சசயல்ெடுத்த ₹1.23 மகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு சசய்யப்ெட்டுள்ைது. இத்திட்டத்லத தமிழ்நாடு 

அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனத்தின் மூைம் சசயல்ெடுத்த 

நடவடிக்லக மமற்சகாள்ைப்ெட்டு வருகிறது.  

4.8 பாைத்பநட் (BharatNet) 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை 12,524 கிராமங்கலையும் வட்டார 

தலைலமயிடத்தில் கண்ைாடி இலழ வடம் மூைம் 
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இலைக்கும் ொரத்சநட் திட்டத்லத ₹1230.90 மகாடி 

சசைவில் சசயல்ெடுத்த மத்திய அரசு ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ைது. இது சதாடர்ொன புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம் 

மத்திய மாநிை அரசுகளுக்கிலடமய 26.12.2017 அன்று புது 

சடல்லியில் லகசயழுத்தானது. திட்டச் சசயைாக்கம் 

சதாடர்ொன பூர்வாங்கப் ெணிகள் துவங்கப்ெட்டுள்ைன. 

4.9.  தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனத்தின் 
நிதிநிலை சசயல்ொடு 

 தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனம் தமிழக 

அரசின் 25 மகாடி ரூொய் ெங்கு மூைதனத்தில் 

சதாடங்கப்ெட்டது. மமலும் இந்நிறுவனம் ₹33 மகாடிலய 

அரசிடமிருந்து கடனாகப் செற்றுள்ைது. 2008-09 

நிதியாண்டில் ₹2.44 மகாடி வருவாய் மட்டுமம ஈட்டிய 

இந்நிறுவனம், 2013-14 நிதியாண்டில் ₹163.92 மகாடி 

வருவாயும், 2014-15 நிதியாண்டில் ₹181.91 மகாடி வருவாயும், 

2015-16 நிதியாண்டில் ₹223.53 மகாடி வருவாயும், 2016-17 

நிதியாண்டில் ₹235.9 மகாடி வருவாயும் ஈட்டியுள்ைது. 
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படம் – 30 

இந்நிறுவனம், சதாடங்கப்ெட்ட ஆண்டிலிருந்து  

2011-12 நிதியாண்டு வலர சுமார் ₹15.03 மகாடி நட்டத்தில் 

இருந்தது. எனினும், 2011-ஆம் ஆண்டு மாண்புமிகு தமிழக 

முதைலமச்சர் அவர்கைால் இந்நிறுவனம் 

புனரலமக்கப்ெட்டு, புத்துயிர் அளித்தபின், சந்தாதாரர் 

எண்ணிலகலய அதிகரித்ததன் வாயிைாகவும், உள்ளூர் 

சதாலைக்காட்சி மசனல் வருவாய் மூைமும் 2012-13 முதல் 

2016-17 வலர அலனத்து நிதியாண்டுகளிலும் இைாெம் 

ஈட்டியுள்ைது. 
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4.9.1. தமிழ்நாடு அைசு வகபிள் டிவி நிறுவைத்தின் இலாப 
நட்ட விவைம் 

இந்நிறுவனம் 2016-17 நிதியாண்டில் ₹235.9 மகாடி 

வருவாயுடன், ₹18.22 மகாடி இைாெமும் ஈட்டியுள்ைது.  

2016-17ஆம் ஆண்டிற்கான ஈவுத்சதாலகயாக ₹1.25 

மகாடிலய அரசுக்கு சசலுத்தியுள்ைது. 

 

படம் – 31 

இந்நிறுவனம் 2017-18 நிதியாண்டில் ₹248.95 மகாடி 

வருவாய் ஈட்டியுள்ைது. மமலும், பபாதுமக்களுக்கு 

இலவசமாக பசட்டாப் பாக்ஸ்கள் வழங்கும் பபாருட்டு 
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இதுவரை 24 இலட்சம் டிஜிட்டல் பசட்டாப் பாக்ஸ்கள் 

வாங்கப்பட்டுள்ளை. இதற்காக ₹28 வகாடி வதய்மாைத் 

பதாரக கூடுதலாக வசர்க்கப்பட்டுள்ளதால், இந்நிறுவனம் 

₹1.68 மகாடி (தணிக்ரகக்கு முன்) இைாெம் ஈட்டும் எை 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
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அத்தியாயம் - V 

தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகம் 

5.1. முன்னுரை  

இலையம் வழியாக, தமிழ் ஆதாரங்கலைத் தமிழ்ச் 

சமுதாயத்தினரும் தமிழில் ஆர்வமுள்ைவர்களுக்கும் தமிழ் 

சமாழி, இைக்கியம், கலை, ெண்ொடு மொன்றலவகலை 

அளிக்கும் உயரிய மநாக்கத்துடன் தமிழ் இலையக் 

கல்விக்கழகம் சதாடங்கப்ெட்டது. தமிழ் இலையப் 

ெல்கலைக்கழகமாக முதலில் அறியப்ெட்டு பின்னர் தமிழ் 

இலையக் கல்விக்கழகமாக 16.07.2010-ல் செயர் மாற்றம் 

சசய்யப்ெட்டு சசயல்ெட்டு வருகிறது. தமிழ் இலையக் 

கல்விக்கழகம் 2000 ஆம் ஆண்டு மம மாதம் 18 ஆம் மததி 

தமிழக அரசால் சங்கப்ெதிவுச் சட்டத்தின் கீழ் 

நிறுவப்ெட்டது. தமிழ் இலையப் ெல்கலைக்கழகத்தின் 

இலையதைம் 2001 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 17 ஆம் நாள் 

துவக்கப்ெட்டது. 
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படம் – 32 

5.2. மநாக்கம் 

 தமிழ்சமாழி, இைக்கியம் மற்றும் ெண்ொடு மொன்ற 

ஆதாரங்கலைப் புைம் செயர்ந்த தமிழர்களுக்கும் மற்றும் 

தமிழ் ஆர்வைருக்கும் இலையம் வழியாக அளித்தல். 

 புைம் செயர்ந்த தமிழர்களுக்காக தமிழ் 

ொரம்ெரியத்மதாடு கூடிய தமிழ் கற்றலுக்கான 

ொடங்கலைத் சதாகுத்தல். 
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 புைம் செயர்ந்த தமிழர்கைால் உருவாக்கப்ெட்ட 

அலனத்து கல்விப் சொருண்லமகலைத் சதாகுத்துப் 

சொதுமக்களுக்கு சவளியிடுதல். 

 தமிழியியலில் சான்றிதழ், ெட்டயம் மற்றும் ெட்டம் 

மொன்ற ெடிப்புகலைத் தஞ்சாவூரிலுள்ை தஞ்லசப் 

ெல்கலைக்கழகம் வழியாக அளித்தல்.  

 கணினித்தமிலழ வைர்த்தல்  

5.3. சசயல்ொடுகள் 

5.3.1 கல்வித் திட்டங்கள் 

தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகம் அரிச்சுவடி முதல் 

ெட்டப்ெடிப்பு வலரயான கல்வித் திட்டங்கலை வகுத்து 

வழங்கி வருகிறது. 

5.3.2 மின்நூைகம் 

அரிய அச்சு நூல்கள், சசய்தித்தாள்கள், ெருவ 

இதழ்கள், எழுத்துப்பிரதிகள், ஒளிப்ெடங்கள் மற்றும் ஒளி 
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ஒலி சதாகுப்புகளின் தரம் மற்றும் எண்ணிக்லகலய 

வலுப்ெடுத்துதல். மின் நூைகத்தின் சசயல் திறலன 

மாற்றுத்திறனாளிகள் உட்ெட அலனவரும் ெயன்ெடுத்தும் 

வலகயில் அலனத்து மின்னனு சாதனங்களில் இயங்க 

ஏதுவாக மின்நூலகம் வடிவலமக்கப்ெட்டுள்ைது. 

5.3.2.1.  தமிழ்ப் ெண்ொட்டுக் கூறுகலை ஆவைப்ெடுத்தலும், 
காப்ெதும் 

தமிழ்ப் ெண்ொட்டுக் கூறுகள் சதாடர்ொன அரிய 

சொருட்கள் மற்றும் ஆவைங்கலை மின்னுருவடிவில் 

ொதுகாத்து ஆவைப்ெடுத்தி மதடுதல் வசதியுடன் 

இலையத்தில் ெதிமவற்றம் சசய்து உைசகங்கும் உள்ை 

ஆய்வாைர்கள் ெயன்ெடுத்த வழிவலக சசய்யப்ெட்டுள்ைது.  

5.3.3. கணினித் தமிழ் 

கணினித் தமிழ் ஆய்விலன ஊக்குவிக்க, தமிழ் 

இலையக் கல்விக்கழகம் மதலவயான தரவுகலையும் 

தமிழ் சமன்சொருட்கலையும் உருவாக்குகிறது.  
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5.3.4. தமிழ் சமன்சொருள் உருவாக்கல் 

தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகம் தமிழக அரசின் 

முகவராக சசயல்ெட்டு தமிழில் சமன்சொருள்கலை 

உருவாக்குவதற்கு நிதியுதவு அளிக்கிறது. மமலும், 

சொதுமக்கள் / நிறுவனங்கள் உருவாக்கும் 

சமன்சொருள்கலைச் மசாதித்துச் சான்றளித்தல் ஆகிய 

ெணிகலைச் சசய்துவருகிறது. 

5.4. கல்வித் திட்டங்கள் 

தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகம் மழலைக் கல்வி, 

சான்றிதழ்க் கல்வி, ெட்டயம், மமற்ெட்டயம், இைநிலைத் 

தமிழியல் ெட்டம் ஆகிய கல்வித் திட்டங்கலை அளித்து 

வருகிறது. இக்கல்வித் திட்டங்களில் ெயில்வதற்கு வயது 

உச்சவரம்பு ஏதுமில்லை. அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு: 

5.4.1 மழலைக் கல்வி  

தமிழ்ப் ொடங்கலைப் ெடங்கள், காட்சிகள், 

ெடக்கலதகள், கவிலதகள் மற்றும் ொடல்கள் மூைமாகவும் 
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ொர்த்தும் மகட்டும் மகிழ்ந்து ஆர்வத்துடன் கற்கும் 

வலகயில் மழலைக் கல்வி என்ற ெகுதியில் ொடங்கள் 

தரப்ெட்டுள்ைன. இதில், எழுத்துகள், உலரயாடல், 

கலதகள், ொடல்கள், வழக்குச் சசாற்கள், ஒலி, ஒளிக் 

காட்சிகள் வாயிைான இயக்கப்ெடங்கள் ஆகியலவ 

அடங்கும். 

5.4.2. சான்றிதழ் (1 முதல் 6 ஆம் வகுப்பு வலர) 

சான்றிதழ்க் கல்வி கீழ்க்காணும் மூன்று நிலைகலை 
உலடயது. 

 அடிப்ெலட நிலை (வகுப்புகள் 1&2) 

 இலட நிலை (வகுப்புகள் 3&4) 

 மமல் நிலை (வகுப்புகள் 5&6) 

5.4.3. மமற்சான்றிதழ் (7 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வலர) 

மமற்சான்றிதழ்க் கல்வி கீழ்க்காணும் மூன்று 
நிலைகலை உலடயது. 

 நிலை 1 (வகுப்புகள் 7&8) 

 நிலை 2 (வகுப்புகள் 9&10) 

 நிலை 3 (வகுப்புகள் 11&12) 
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5.4.4. இைநிலைத் தமிழியல் ெட்டக் கல்வி 

இைநிலைத் தமிழியல் ெட்டக் கல்வியில் ெட்டயம், 

மமற்ெட்டயம் மற்றும் ெட்டச் சான்றிதழ்கள் 

ஒருங்கிலைத்து வழங்கப்ெடுகிறன. 

தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகம் வழங்கும் ெல்மவறு 

ொடத்திட்டங்களுக்குப் ெல்மவறு நாடுகலைச் மசர்ந்த 18012 

மாைவர்கள் ெதிவு சசய்துள்ைனர். 

சான்றிதழ், ெட்டயம், மற்றும் ெட்டம் செற்ற 

மாைவர்களின் விவரங்கள் பின்வருமாறு :- 

வ
.எ

ண்
 

நா
டு

 

சா
ன்

றி
தழ்

 

மம
ற்

சா
ன்

றி
தழ்

 

ெட்
டய

ம்
 

மம
ற்

ெட்
டய

ம்
 

ெட்
ட

ம்
 

1 ஆஸ்திமரலியா 3 1 0  0 0 

2 கனடா 0 0 0  0 0 

3 பிஜி தீவுகள் 0 0 0  0 0 

4 பிரான்சு 0 75 44 29 21 

5 சைர்மனி 0 2 1  0 0 
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டய
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மம
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ெட்
ட

யம்
 

ெட்
ட

ம்
 

6 ஹாங்காங் 91 0 0  0 0 

7 இந்தியா 2857 155 4 2 1 

8 சகன்யா 0 0 0  0 0 

9 மமைசியா 0 0 0  0 0 

10 சமாரிசியஸ் 18 0 0  0 0 

11 நியூஸ்ைாந்து 0 0 0  0 0 

12 மியான்மர் 0 0 0  0 0 

13 ரீயூனியன் 14 0 0  0 0 

14 சசஷல்ஸ் 0 0 0  0 0 

15 
சதன் 
ஆப்பிரிக்கா 

1 0 0  0 0 

16 சுவிட்சர்ைாந்து 0 0 0  0 0 

17 ஸ்ரீைங்கா 0 149 674 381 262 

18 ஓமன் 1805 84 0  0 0 

19 ஐமராப்ொ 13 1 0  0 0 

20 அசமரிக்கா 2060 12 11 9 0  

  சமாத்தம் 6862 479 734 421 284 

 சமாத்தக் கூட்டுத் பதாரக 8780 

மமற்கண்ட கல்வித் திட்டங்கள் 20 நாடுகளில் உள்ை 
90 சதாடர்பு லமயங்கள் மூைமாக நலடசெறுகின்றன. 
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தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகம் உைசகங்கும் உள்ை 

மாைவர்களின் நைனுக்காக மழலை, அடிப்ெலட நிலை, 

இலடநிலை மற்றும் மமல்நிலை தமிழ்ப் ொடங்கலைக் 

கற்க பின்வரும் குறுவட்டுகலை உருவாக்கி 

சவளியிட்டுள்ைது 

 தமிழ் கற்க 
 தமிழ் கற்மொம் 
 திருக்குறள் 
 கலைச்சசால் மெரகராதி 

5.5. தமிழர் தகவைாற்றுப்ெலட  

மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் விதி 110-ன் கீழ் 

11.08.2014 அன்று அறிவித்தெடி, தமிழர்களின் சாதலன 

தமிழ்சமாழி மற்றும் இைக்கியம் ஆகியலவக் குறித்த 

விரிவான மற்றும் ஒருங்கிலைந்த தகவல் கைஞ்சியம் 

(தகவைாற்றுப்ெலட) ஒன்றிலன உருவாக்க ரூ.20 

இைட்சம் ஒதுக்கீடு சசய்யப்ெட்டுள்ைது. இதன்ெடி 

சதால்லியல் மற்றும் வரைாறு சார்ந்த பிரிவுகளில் சதால் 

ெழங்காைம், அகழாய்வுகள், கல்சவட்டுகள், வழிொட்டுத் 
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தைங்கள், சிற்ெங்கள், நாையங்கள், சசப்மெடுகள், 

வரைாற்றுச் சின்னங்கள் மற்றும் ஓவியங்கள் சதாடர்ொன 

சமாத்தம் 627 சதான்லம ஆய்விடங்களுக்கான 

ஒளிப்ெடங்கள் விைக்கமான மீத்தரவுகளுடன் 

http://tagavalaatruppadai.in என்ற இலையத்தில் 

ெதிமவற்றப்ெட்டு 11.10.2017 அன்று மாண்புமிகு முதல்வர் 

அவர்கைால் முலறப்ெடித் சதாடங்கி லவக்கப்ெட்டது. 

மமலும் சதால்லியல் மற்றும் வரைாறு பிரிவுகளின் 

மீத்தரவுகலை ஒளிப்ெடங்கமைாடு ஆவைப்ெடுத்துதல் 

மற்றும் தரமவற்றப் ெணிகள் சதாடர்ந்து நலடசெற்று 

வருகின்றன. 

 

படம் – 33 
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5.6. தமிழ் மின்நிகண்டு 

தமிழ் மின்நிகண்டு என்ெது, ஒத்தப் சொருள்கலைக் 

சகாண்ட சசாற்கலை ஒன்று மசர்த்து சசாற்களுக்குத் 

தகுந்தாற்மொல் அளித்தைாகும். இது அகராதியிலிருந்து 

சற்று மாறுெட்டதாகும். இம்மின்நிகண்டிலன உருவாக்க 

தமிழக அரசு ₹27.42 இைட்சத்லத அளித்தது. இந்த 

மின்நிகண்டு 3 நிலைகளில் உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது.  

1. டாட்சநட், 2. கட்டற்ற சமன்சொருள் மற்றும் 3. லகப்மெசி 

சசயலி.  இலவ அலனத்தும் தமிழ் இலையக் 

கல்விக்கழக இலையதைத்தில் ெதிமவற்றம் 

சசய்யப்ெட்டுள்ைன. மமலும் லகப்மெசியின் சசயலி கூகுள் 

பிமை ஸ்மடாரில் இரண்டாம் நிலையில் ெதிமவற்றம் 

சசய்யப்ெட்டுள்ைது.  
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படம் – 34 

5.7.  தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகத்தின் 
மின்கற்றலுக்கான இலையதைம் (e-Learning  
Web Portal) 

தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகத்தின் 

சசயல்ொடுகலை மமலும் மமம்ெடுத்த மாண்புமிகு தமிழக 

முதல்வர் அவர்கள் 11.10.2017 அன்று தமிழ் இலையக் 

கல்விக்கழகத்தின் புதுப்பிக்கப்ெட்ட மின் கற்றலுக்கான 

இலையதைத்லதத் பதாடங்கி லவத்தார்கள். 

இவ்விலையதைத்தில் மாைவர் ெதிவு, மதர்வுக்கான 

தைம், சதாடர்பு லமயங்களின் மமைாண்லம 
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மொன்றலவகள் உள்ைன. இதற்காக தமிழக அரசு ₹12.26 

இைட்சத்லதத் தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகத்திற்கு 

அளித்தது. 

 

படம் – 35 

5.8. மின்நூைகம் உருவாக்குதல்  

உைசகங்கும் வாழும் தமிழர்கள் மற்றும் 

ஆய்வாைர்கள் அலனவரும் ெயன்ெடுத்தும் வலகயில் 

அரிய நூல்கள், இதழ்கள், ஆவைங்கள் உள்ைடக்கிய 

மின்நூைகம் ஒன்று தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகத்தால் 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ைது. இம்மின்நூைக உருவாக்கத்திற்கு 
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₹1 மகாடி தமிழக அரசால் ஒதுக்கீடு சசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

இதுவலர 24,656 அரிய நூல்களிலிருந்து 53,27,879 

ெக்கங்கள் மின்னுருவாக்கம் சசய்யப்ெட்டுள்ைன. மமலும், 

முப்ெதிற்கும் மமற்ெட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து 

மின்னுருவாக்கம் சசய்யப்ெட்ட மின்நூல்கள், அரிய 

லகசயழுத்து பிரதிகள் 9.12 TB அைவில் 

மசகரிக்கப்ெட்டுள்ைன. முதற்கட்டமாக, 11,283 நூல்கள் 

மற்றும் ெருவ இதழ்கள் http://tamildigitallibrary.in என்ற 

இலையத்தில் ெதிமவற்றம் சசய்யப்ெட்டுள்ைன. 

இம்மின்நூைகம் 11.10.2017 அன்று மாண்புமிகு  

தமிழக முதைலமச்சர் அவர்கைால் சதாடங்கி 

லவக்கப்ெட்டது. மமலும், ஆய்வாதாரங்கள் அலனத்தும் 

வலகப்ெடுத்தி MARC 21 முலறயில் மீத்தரவுகளுடன் 

இலையதைத்தில் ெதிமவற்றும் ெணிகள் சதாடர்ந்து 

நலடசெற்று வருகின்றன.  

http://tamildigitallibrary.in/
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படம் – 36 

5.9. ஓலைச்சுவடிகலை மின்னுருவாக்கம் மற்றும் 
நூைலடவு சசய்தல் 

சதன்னிந்தியாவில் உள்ை ஓலைச் சுவடிகளில் 

அங்குள்ை மக்கள், நிைம், கல்வி மற்றும் கைாச்சாரம் 

சதாடர்புலடய சசய்திகள் கிலடக்கப் செறுகின்றன. இந்த 

ஓலைச்சுவடிகலை மின்னுருவாக்கம் சசய்வதின் மூைம் 

சொது நூைகத்தில் கிலடக்கும் ஓலைச்சுவடித் 

சதாகுப்புகலை (தகவலை) விட இதில் ெை அரிய, சிறப்ொன 

மசகரிப்புகள் கிலடக்கப்செறும். இது நம் ெண்ொட்டிலனப் 

ொதுகாத்து உைகைவில் சகாண்டு மசர்க்க இயலும். இதன் 

சொருட்டு டாக்டர் உ.மவ. சாமிநாத ஐயர் நூைகம், இந்திய 
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மருத்துவம் & ஓமிமயாெதி இயக்ககம் மற்றும் உைகத் தமிழ் 

ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் உள்ை ஓலைச்சுவடிகலை 

மின்னுருவாக்கம் மற்றும் நூைலடவு சசய்யும் ெணிக்காக 

₹105 இைட்சம் ஒதுக்கீடு சசய்யப்ெட்டுள்ைது. சதாடர்ந்து 

ெணி நலடசெற்று வருகின்றது.  

5.10. மாதாந்திரச் சசாற்சொழிவு 

தமிழ் ொரம்ெரியம், கலை மற்றும் ெண்ொடு ெற்றிய 

சதாடர் சசாற்சொழிவு தமிழ் இலையக் 

கல்விக்கழகத்தால் மாதந்மதாறும் நடத்தப்ெட்டு வருகிறது. 

இதில் கைாச்சாரம் மற்றும் ொரம்ெரியம் சார்ந்த ெல்மவறு 

துலறகளிடமிருந்து சிறந்த அறிஞர்கள் மற்றும் 

வல்லுநர்கள் சசாற்சொழிவு ஆற்றி வருகிறார்கள். இலவ 

அலனத்தும் ெதிவு சசய்யப்ெட்டு, உைசகங்கும் வாழும் 

தமிழர்கள் ொர்த்துப் ெயன்செறும் வலகயில் 

இலையதைத்தில் தரமவற்றி (webcast) 

ஆவைப்ெடுத்தப்ெட்டு வருகிறது. தமிழர்களின் 

சிற்ெக்கலை, தமிழர் நாகரிகத்தின் ெழலம குறித்துத் 
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தலைச் சிறந்த அறிஞர்கலைக் சகாண்டு இதுவலர  

36 சசாற்சொழிவுகள் நலடசெற்றுள்ைன. 

5.11. தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகத்தின் ெரப்புலரப் 
ெணிகள் 

தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகம் அலனத்து 

நிலைகளிலும் கணினித் தமிலழ வைப்ெடுத்தவும், 

வலுப்ெடுத்தவும் ஒருங்கிலைந்த முலறயிைான ெரப்புலரப் 

ெணிகலைக் மமற்சகாண்டு வருகின்றது. அலவ,  

(i) தமிழ்நாட்டின் உயர்க்கல்வி நிறுவனங்களில் 

“கணித்தமிழ்ப் மெரலவ”, (ii) இலையம் சார்ந்த தமிழ் 

உள்ைடங்கங்கலை மமம்ெடுத்த “தமிழ்ப் 

செருங்கைஞ்சியம்” (iii) கான் கல்விக்கழகக் 

காசைாலிகலைத் தமிழாக்கம் சசய்யும் திட்டம்.  

(iv) கட்டற்ற சமன்சொருள் மற்றும் ெலடப்ொக்கத்திற்கான 

சொது முயற்சிகள் ஆகியலவ ஆகும். 
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5.11.1. கணித்தமிழ்ப் மெரலவ 

கணினித் தமிழின் இன்றியலமயாலமலய 

அலனவரும் புரிந்துசகாள்ை மவண்டும் என்னும் 

அடிப்ெலடயில் கணித்தமிழ்ப் மெரலவகள் தமிழக 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சதாடங்கப்ெட்டுள்ைன. 

இதுவலர அறிவியல், சொறியியல், மமைாண்லம மற்றும் 

மருத்துவம் உள்ளிட்ட 100 கல்லூரிகளில் கணித்தமிழ்ப் 

மெரலவகள் தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகத்தால் 

சதாடங்கப்ெட்டு இப்மெரலவகளில் ெல்மவறு 

ெல்கலைக்கழகங்கள் / கல்லூரிகலைச் சார்ந்த 10,000-க்கும் 

மமற்ெட்ட மாைவர்கள் உறுப்பினர்கைாக உள்ைனர். 

இம்மாைவர்கள் தமிழில் வலைப்பூக்கள் மற்றும் 

குறுஞ்சசயலிகலை உருவாக்க தமிழ் இலையக் 

கல்விக்கழகத்தால் ெயிற்சி அளிக்கப்ெடுகிறது. ₹25 

இைட்சத்திலன இத்திட்டத்திற்காக அரசு அளித்துள்ைது. 

ஒரு கல்லூரிக்கு ₹25,000/- வீதம் கணித்தமிழ்ப் மெரலவத் 

சதாடங்க ஆதார நிதியாக வழங்கப்ெட்டுள்ைது. 

கணித்தமிழ்ப் மெரலவ சசயற்ொடுகளின் அடிப்ெலடயில் 



181 

மமலும் தமிழகத்திலுள்ை ெை கல்லூரிகளுக்கும் 

இத்திட்டத்லத விரிவுெடுத்த திட்டமிடப்ெட்டுள்ைது. 

5.11.2 தமிழ்ப் செருங்கைஞ்சியத் திட்டம் 

தமிழ்ப் செருங்கைஞ்சியத்திலனப் சொருத்த 

வலரயில், 84000 த்திற்கும் மமற்ெட்ட தமிழ்க் கட்டுலரகள் 

மவைாண்லம, மீன்வைம், மவதியியல், உயிரியியல், 

இயற்பியல் மொன்ற துலறகளிலிருந்து செறப்ெட்டு 

www.tamilkalanjiam.in என்ற இலையதைத்தில் 

ெதிமவற்றம் சசய்யப்ெட்டுள்ைது. எதிர்காைத்தில், இலவ 

ெல்லூடகப் சொருள்கைாக அளிக்கப்ெடும். 

5.11.3 கான் கல்விக்கழகத்தின் கல்விச் சார்ந்த 
காசைாலிகள்  

தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகம் 8706 கான் 

கல்விக்கழக ஆங்கிை காசைாலிகலைக் கான் 

கல்விக்கழகத்திடமிருந்து செற்றுள்ைது. இதுவலரயில் 

2025 காசைாலிகள் தமிழில் சமாழிமாற்றம் 

சசய்யப்ெட்டுள்ைன. மமலும், 1721 காசைாலிகள்  

http://www.tamilkalanjiam/


182 

தமிழ் இலையக் கல்விக்கழக இலையதைத்திலும். 

Youtube.com என்ற இலையதைத்திலும் ெதிமவற்றம் 

சசய்யப்ெட்டுள்ைன, மீதமுள்ை காசைாலிகலை 

சமாழிமாற்றம் சசய்யும் ெணிகள் சதாடர்ந்து நலடசெற்று 

வருகின்றன. 

5.11.4 ெலடப்ொக்கப் சொது முயற்சி 

அரசாலை எண்.105, தமிழ் வைர்ச்சி மற்றும் 

சசய்திதுலற (TD2-2) நாள்: 01.07.2016-இன்ெடி, தமிழ் 

வைர்ச்சித் துலற சார்ந்த ெணிகள் (நூல்கள் முலனவர் ெட்ட 

ஆய்மவடுகள், ஆராய்ச்சிக் கட்டுலரகள் மொன்றலவ) 

மற்றும் தமிழ்ப் ெல்கலைக்கழக சவளியீடுகள் அலனத்தும் 

ெலடப்ொக்கப் சொது உரிமத்தின் ெடி அலனவருக்கும் 

ெகிரப்ெடும். தமிழ்ச் சார்ந்த அறிவு அலனவருக்கும் 

சட்டப்ெடி கிலடக்கப்செறுவது இதன் மநாக்கம் ஆகும். 

இதலன நிலறமவற்றும் விதமாக 11.283 நூல்கள் தமிழ் 

இலையக் கல்விக்கழக இலையதைத்தில் ெதிமவற்றம் 

சசய்யப்ெட்டுள்ைன. தமிழ்சமாழியின் ெயன்ொடு 
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அதிகரிக்க தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகமும் 

விக்கிபீடியாவும் மசர்ந்து விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகலைப் 

ெள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் நடத்திட ஊக்குவிக்கிறது. 

5.12. நலடசெற்றுவரும் திட்டங்கள் 

உைசகங்கிலும் உள்ை தமிழர்களுக்குத் கணினித் 

தமிலழப் ெரப்புவதற்கு தமிழ் அறிஞர்கள், 

சமாழியியைாைர்கள், தமிழ் வல்லுநர்கள் மற்றும் ெல்மவறு 

அரசு நிறுவனங்களின் உறுப்பினர்கள் ஆகிமயாரின் 

உதவியுடன் புதுலமயான திட்டங்கள் கண்டறியப்ெட்டு 

நலடமுலறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைன. 

5. 12.1. தமிழ் சமன்சொருள்கள் உருவாக்கம் 

தமிழ் ஆராய்ச்சியாைர்கள், மாைவர்கள் மற்றும் 

சொதுமக்களுக்குச் சிறந்த ஆய்வுச்சூழலை உருவாக்க 

தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகம் தமிழ் சமாழித் 

சதாழில்நுட்ெம் (Tamil Language Technology) மற்றும் 

இயற்லக சமாழி (Nautural Language) ஆய்விற்காக நீண்ட 
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காை ஆராய்ச்சித் திட்டங்கலைச் சசயல்ெடுத்தி வருகிறது. 

அதன் மூைம் சசால்ைாைர், பிலழதிருத்தி, ஒளி வழி 

எழுத்தறிவான் ஆகிய சமன்சொருட்கலைச் 

சசம்லமயாக்குவதுடன் ஒருங்குறி மாற்றி, உலர 

உைர்தல், உலரச் சுருக்கம் தருதல், மெச்சு உைர்தல் 

மற்றும் ெகுத்தல், தானியங்கி சமாழிசெயர்ப்பு மொன்ற 

ெைவலகப் ெயன்ொட்டு சமன்சொருட்களும் 

உருவாக்கப்ெடும். தமிழ் சமாழியியல் ஆராய்ச்சிக்காக 

மிகப்செரிய தரவகம் மற்றும் மின்-அகராதி உருவாக்கம் 

நலடசெற்று வருகின்றது. 

தமிழ்நாடு புதுலம திட்டங்கள் முயற்சி (TANII) (2015-

16) நிதியின் மூைமாக 15 தமிழ் சமன்சொருள்கள் வல்லுநர் 

குழு மூைம் கண்டறியப்ெட்டன. அவற்றுள் 12 

தமிழிலையத் திட்டங்கள் முடிக்கப்ெட்டு மாண்புமிகு 

தமிழக முதைலமச்சர் அவர்கைால் 23.5.2017, 11.10.2017 

மற்றும் 13.03.2018 ஆகிய நாட்களில் துவக்கி 

லவக்கப்ெட்டன.  



185 

இத்திட்டங்கள் கணினித் தமிழ் 

ஆராய்ச்சியாைர்களுக்கும், மாைவர்களுக்கும், 

ஆசிரியர்களுக்கும், சமன்சொருள் உருவாக்குபவர்களுக்கும் 

ெயன்ெடுவதுடன், ஒருங்குறிலயப் (UNICODE) 

ெரவைாக்கவும் உதவும். இதர திட்டங்கள் நலடசெற்று 

வருகின்றன. 

5.12.2. புதிய ொடத்திட்டங்கள் உருவாக்குதல் 

உைசகங்கும் வாழும் தமிழர்களின் மதலவலயக் 

கருத்தில் சகாண்டு தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகப் 

ொடத்திட்டங்கள் மாற்றி அலமக்கப்ெட்டுள்ைன. 

ொடத்திட்டக் குழுவால் ொடத்திட்டம் வடிவலமக்கப்ெட்டு, 

ொடங்கள் எழுதும் ெணி நலடசெற்று வருகின்றது. 

5.12.3. புதிய கல்வித்திட்டம்  

தமிழ் இரணயக் கல்விக் கழகத்தால் நடத்தப்ெடும் 

ெட்டயம், மமற்ெட்டயம் மற்றும் ெட்டக் கல்வி  

ெடிப்புகளின் சான்றிதழ்கள் தமிழ்ப் ெல்கலைக்கழகம், 
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தஞ்சாவூர் வழியாக அளிக்கப்ெடுகிறது. 

இப்ெல்கலைக்கழகம் இந்தியாவிலுள்ை அலனத்துப் 

ெல்கலைக் கழகங்கைாலும் அங்கீகரிக்கப்ெட்டது. மமலும் 

உைசகங்கும் உள்ை புைம்செயர்ந்த தமிழர்கள் தமிலழக் 

கற்க ஏதுவாக முதுநிலை ெட்டப் ெடிப்பும், 

முதுகரலப்ெட்டயப் ெடிப்பும்  தமிழ்   இலையக்    

கல்விக்கழகத்தால்    அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடும்.  

5.12.4. மாைவர்களுக்கான குறுஞ்சசயலிகள் 

இலைய உைகத்தில் ொடம் கற்பித்தல் முலறயில் 

மிகப்செரிய மாற்றம் அலடந்துள்ைது. தற்மொது கணினி 

வழியாகப் ொடம் கற்கும் முலற மாறி சசல்மெசி வழியாக 

சமாழி கற்பிக்கப்ெடுகிறது. ஆதைால் தமிழ் இலையக் 

கல்விக்கழகம் தமிழ் சமாழி கற்றல் (ம) கற்பித்தலுக்காக 

சசல்மெசி சசயலிகலை உருவாக்கும். 
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5.12.5. உலர மற்றும் மெச்சு இயக்க சமன்சொருட்கள் 

2017-2018 தமிழ்நாடு புதுலம முயற்சிகள் திட்டத்தின் 

(TANII) மூைம் தமிழ் உலர மற்றும் மெச்சு இயக்க 

சமன்சொருள் உருவாக்கம் நலடசெற்று வருகிறது. 

உலரப் ெகுப்ொய்வுக் கருவி பிலழகலை 

முன்னிலைப்ெடுத்தி, ெரிந்துலரகலையும் வழங்கும்.  

இந்த இைக்கை சரிொர்ப்புக் கருவி குழந்லதகள்  

மற்றும் செரியவர்களுக்கும் சொருத்தமான 

சசாற்கைஞ்சியமாகவும் மற்றும் இைக்கை விதிகலைப் 

ெயன்ெடுத்தி அறிய ெயனுள்ைதாகவும் இருக்கும். 

ொர்லவத்திறன் குலறொடுள்மைார் எளிதில் வாசிப்ெதற்கும் 

எழுதுவதற்கும் உதவக் கூடிய மெச்சு சசயைாக்க கருவி 

உருவாக்கப்ெடும். 

5.12.6. இயந்திர சமாழி செயர்ப்பிற்கான தமிழ் சமாழியின் 
சசாற்சறாடர் அலமப்பு மற்றும் விதிமுலறகள். 

2017-2018 தமிழ்நாடு புதுலம முயற்சிகள் திட்டத்தின் 

(TANII) கீழ் ₹72.72 இைட்சம் இயந்திர சமாழி 

செயர்ப்பிற்கான தமிழ் சமாழியின் சசாற்சறாடர் அலமப்பு 
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மற்றும் விதிமுலறகளுக்காக அளிக்கப்ெட்டது. இதன் 

முக்கிய மநாக்கம் ஆங்கிை சமாழியில் சசாற்சறாடர் 

அலமப்பு மற்றும் விதிமுலறகள் கண்டறியப்ெட்டது மொல் 

தமிழ் சமாழியிலும் கண்டறிவதாகும். 

5.13. எதிர்காைத்திட்டம் 

5.13.1. கணினித் தமிழ்த் துலற 

தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகத்தின் 

சசயல்ொடுகலை மமலும் மமம்ெடுத்த ‘கணினித் தமிழ்த் 

துலற’ என்னும் ஒரு தனித் துலறலய உருவாக்க தமிழ் 

இலையக் கல்விக்கழம் விருப்ெம் சகாண்டுள்ைது. தமிழ் 

இலையக் கல்விக்கழதத்தின் எல்ைாப் ெணிகளும் தமிழ் 

சமாழி, இைக்கியம், மற்றும் கணினி சதாடர்புலடயதாக 

இருப்ெதால் தனித்துலற உருவாக்கம் மிகவும் 

உதவிகரமாக இருக்கும். 
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இக்கணினித் தமிழ்த் துலறயின் பசயல்பாடுகள்:- 

I. தமிழ்சமாழி, இைக்கியங்களுக்கான கணினித் 

தமிழ் இைக்கைம் உருவாக்குதல், 

II. ெை வலகயான சமாழியியல் அடிப்ெலடயில் 

மின்தரவு ஒன்று கணினித் தமிழுக்காக உருவாக்குதல், 

III. ெை சமாழிகளில் தரவுகளும் உருவாக்குதல் (தமிழ், 

ஆங்கிைம். பிசரஞ்ச்) 

IV. லகப்மெசிகளுக்கான சசயலி சமன்சொருள்கள் 

உருவாக்குதல், 

V. தமிழக அரசின் அலனத்து இலையதைங்களும் 

தமிழாக்கம் சசய்தல், 

VI. சொதுமக்களுக்கும் மாைவர்களுக்கும் தமிழ் 

சமன்சொருட்கள் உருவாக்கி அளித்தல், 

VII. தமிழ் சமாழிக்குப் சொதுவான ஒரு மதடுசொறி 

உருவாக்குதல் ஆகும். 
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அத்தியாயம் - VI 

தமிழ்நாடு தகவல் மற்றும் தகவல் பதாடர்புத் 

பதாழில்நுட்பவியல் நிறுவைம்   

(ICT ACADEMY OF TAMIL NADU) 

6.1 முன்னுரை 

ஐசிடி அகாடமி மத்திய அைசு, தமிழக அைசு மற்றும் 

பதாழில் துரையின் கூட்டு முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்ட 

ஓர் அரமப்பாகும். ஐசிடி அகாடமி ஒரு சுயாட்சி 

உரிரமயுள்ள, இலாபத்ரதக் கருதிச் பசயல்படாத 

நிறுவைமாகும். இது பபாது மற்றும் தனியார் கூட்டு 

முயற்சியில் தகவல் பதாழில்நுட்பத்தில் அடுத்த 

தரலமுரை உயர்கல்வி ஆசியர்களுக்கும், 

மாணவர்களுக்கும் பயிற்சி அளித்து, அதன் மூலம் 

மாணவர்கரளத் பதாழில் துரைக்காை தகுதி பபைச் 

பசய்யும் வநாக்கில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு முன்வைாடி 

நிறுவைமாகும். 
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இந்நிறுவைம் கீழ்க்கண்ட தமிழக அைசு 

பிைதிநிதிகரளக் பகாண்ட நிர்வாக குழு மற்றும் 

ஆவலாசரை வாரியத்தில் ஒரு அங்கமாக அரமந்து 

பசயல்பட்டு வருகிைது. 

நிர்வாகக் குழுமம் 

 பசயலாளர் - தகவல் பதாழில்நுட்பவியல் துரை, 

தமிழ்நாடு அைசு. 

 நிர்வாக இயக்குநர், எல்காட் நிறுவைம் 

 ஆரணயர் மற்றும் முதன்ரம பசயல் அலுவலர், 

தமிழ்நாடு மின்-ஆளுரம முகரம. 

ஆவலாசரை வாரியத்தின் உறுப்பிைர்கள்: 

 கூடுதல் தரலரம பசயலாளர் – பதாழில் துரை, 

தமிழ்நாடு அைசு. 

 முதன்ரம பசயலாளர் - பதாழிலாளர் மற்றும் 

வவரலவாய்ப்புத் துரை, தமிழ்நாடு அைசு. 
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 முதன்ரம பசயலாளர் – உயர்கல்வித் துரை, 

தமிழ்நாடு அைசு. 

6.2. பசயல்பாடுகள் 

தமிழ்நாடு ஐசிடி அகாடமி பின்வரும் 7 முக்கிய 

பசயல்பாடுகரள வமற்பகாண்டு வருகிைது. 

 

படம் – 37 

6.3. ஆசிரியர் வமம்பாட்டுப் பயிற்சித் திட்டம் (2017-18) 

ஐசிடி அகாடமி பல்வவறு ஆசிரியர் திைன் 

வமம்பாட்டுப் பயிற்சித் திட்டங்கரள வடிவரமத்து, 
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மாநிலபமங்கும் பணிபுரியும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துரை 

சார்ந்த ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி வழங்கி வருகிைது. 

அதன் விபைம் கீழ்க்கண்டவாறு.  

பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள் 6,303 

 பயன் பபற்ை மாணவர்கள் 2,52,120 

பயைரடந்த கல்வி நிறுவைங்கள் 591 

நடத்தப்பட்ட ஆசிரியர் திைன் 
வமம்பாட்டுப் பயிற்சிகள் 

258 

6.4. திைன் வமம்பாட்டுப் பயிற்சித் திட்டம் (2017-18) 

இந்திய மாணவர்களின் பதாழில்நுட்ப ஆற்ைல்கரள 

வமம்படுத்தும் வரகயில் இரளஞர்களின் பதாழில்நுட்ப 

திைரை வளர்த்திட ஐசிடி அகாடமி இரளஞர் திைன் 

வமம்படுத்துவதில் கவைம் பசலுத்தி வருகிைது,  

பயிற்சி விபைம் 

பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் 
17,185 

சான்ைளிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் 
17,185 
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6.5. பதாழில் முரைவவார் வமம்பாட்டுத் திட்டம் (2017-18) 

பதாழில் முரைவவார் நாட்டின் பபாருளாதாை 

வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைைர். 

பவற்றிகைமாை பதாழில் முரைவவார் நூதை முரையில் 

புதிய பபாருட்கள் மற்றும் கருத்துகரளச் சந்ரதப்படுத்தி, 

சந்ரதத் திைரை கூட்டி, வளங்கரள அதிகரித்து, 

வவரலவாய்ப்ரப உருவாக்கி, பபாருளாதாை வளர்ச்சிக்குப் 

பங்களிப்பர். வமலும் உலகமயமாகும் பபாருளாதாைச் 

சூழலில் பதாழில் முரைவவார் சந்ரதப் வபாட்டிக்கு 

ஈடுபகாடுக்க வதரவயாை கருத்துக்கரள நூதை 

முரையில் உருவாக்குகின்ைைர். 

பதாழில் முரைவவார் விழிப்புணர்வுத் 
திட்டம் 

11,281 

பதாழில் முரைவவார் வமம்பாடு பயிற்சி 
திட்டம் 
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6.6. இரளஞர் வமம்பாட்டுத் திட்டம் (2017-18) 

இரளஞர்களின் பதாழில்சார் எதிர்காலத்ரதச் 

பசம்ரமப்படுத்துதல் என்பது அவர்களின் திைன் 
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வமம்பாட்டிற்கு இன்றியரமயாதது என்பரத உணர்ந்து 

ஐசிடி அகாடமி இரளஞர் வமம்பாட்ரட தைது ஒரு 

பசயல்திட்டமாக பசயல்படுத்தி வருகிைது. 

இரளஞர் உச்சி மாநாடுகள்  3  

உச்சி மாநாடு பங்வகற்பாளர்கள்  8,469  

பவர் கருத்தைங்கம் 44 

இரளஞர்களுக்காை வபாட்டி  22,862  

இரளஞர் அங்கீகாைம்  31  

6.7. ஆய்வுகள் மற்றும் பிைசுைங்கள் (2017-18 டிஜிட்டல் 
ஆப்பஜக்ட் ஐடன்டிரபயர்: 

ஐசிடி அகாடமி சஞ்சிரககளில் பிைசுைமாகும் 

அரைத்து ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் டிஜிட்டல் ஆப்பஜக்ட் 

ஐடண்டிரபயர் (Digital Objective Identifier) என்ை தனிப்பட்ட 

குறியிட்ரட பபறுகிைது, DOI எண்பணழுத்துச் சைம் 

சர்வவதச டிஓஜ பவுண்வடஷன் என்னும் பதிவு முகவர் 

நிறுவைத்தால் வழங்கப்படுகிைது. இந்த எண்ரண 

வழங்குவதன் மூலம் அக்கட்டுரைகளுக்காை நிைந்தை 

இரணய இரணப்பு முகவரிரயக் பகாண்டு வாசகர்கள் 
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இலகுவாக கட்டுரைகரளத் வதடி எடுக்க டிஜிட்டல் 

ஆப்பஜக்ட் ஐடண்டிரபயர் வரக பசய்கிைது. 

இன்படக்ஸ் காப்பர்நிக்கஸ்: 

ஐசிடி அகாடமி சஞ்சிரககள் இன்படக்ஸ் 

காப்பர்நிக்கஸ் நிறுவைத்தால் குறியீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது, 

இன்படக்ஸ் காப்பர் நிக்கஸ் என்பது இரணய வழி பயணர் 

பங்களிப்பின் தைவுகரள உள்ளடக்கியதாகும் இது 

அறிவியல் சமூகவியல் உறுப்பிைர்கள், ஐவைாப்பிய 

பிைாந்தியத்திலுள்ள வபாலந்து நாட்டில் அரமந்துள்ளது. 

இது வபாலந்தில் அரமயப்பபற்றுள்ள இன்படக்ஸ் 

காப்பர்நிக்கஸ் நிறுவைம் அறிவியல் ரீதியாை 

பவளியீடுகள் மற்றும் ஆய்வுச் சாத்தியங்கள் பரிவசாதிக்க 

பல்-அளவுரு ஆய்ரவ வமற்பகாள்கிைது. 

இத்தைவுத்தளமாைது இன்படக்ஸ் காப்பாநிக்கஸால் 

இயக்கப்படுகிைது.. 

சர்வவதச சஞ்சிரககள்  5 

ஆய்வுக் கட்டுரைகள்  157 

இதழாசிரியர் மற்றும் மதிப்பு ஆய்வு குழு  45 

உலகளாவிய சுட்டுவரிரசயாக்கம்  6 
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6.8. டிஜிட்டல் வமம்பாட்டுத் திட்டம் (2017-18) 

மாணவர்கள் டிஜிட்டல் சமுதாயத்தில் கற்கவும், 

பணிபுரியவும் இச்சூழலுக்வகற்ப வாழும் வரகயில் 

டிஜிட்டல் கல்வி அறிவு திட்டத்தில் ஐசிடி அகாடமி 

கவைம் பசலுத்தி வருகிைது. 

 பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள்  120 
மதிப்பிடப் பட்டு சான்ைளிக்கப்பட்டரவ  300 
NDLM சான்ைளிப்பு 6847 

 

6.9. பதாழில் மற்றும் கல்வி நிறுவைங்களின் பதாடர்பு 
திட்டம் (2017-2018) 

கல்வி மற்றும் பதாழில் நிறுவைங்களின் 

இரடவயயாை இரடபவளிரயக் குரைக்கும் வழிகரள 

ஐசிடி அகாடமி உருவாக்கியுள்ளது.  

ஐசிடி அகாடமி இதுவரை 2 பதாழில் மற்றும் - கல்வி 

நிறுவை ஊடாடல் மாநாடுகரள (Bridge) முரைவய 

பசன்ரை மற்றும் வகாரவயில் நடத்தியுள்ளது. 
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வ. 
எண் 

மாநாடு கருப்பபாருள் 
பங்வகற்பாளரின் 

எண்ணிக்ரக 

1. 
பிரிட்ஜ் 

வகாயம்புத்தூர் 
2017 

தி ப்யூச்சர் ஆப் 
ஒர்க் (The 

Future of worK 
328 

2. 
பிரிட்ஜ் 

பசன்ரை- 
2018 

தி ப்யூச்சர் ஆஃப் 
ஒர்க் (The 

Future of worK 
1,825 

 

6.10 ஐசிடி அகடமியால் ரகபயாப்பமிடப்பட்ட புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தங்கள் (2017-18) 

வ. 
எண். 

கார்ப்பவைட் 
பார்ட்ைர் 

கள் 
விவைம் பார்ரவயாளர்கள் 

1 Sales force 

சிைந்த கற்ைல் 
அனுபவம் மற்றும் 
வவரலவாய்ப்புத் 
திைன்மிக்க 
மாணவர்கரள 
உருவாக்கும் 
வரகயில் 
பிைத்திவயகமாக 
வடிவரமக்கப் 
பட்டுள்ளை. 

உறுப்பிைர் 
கல்லூரி 
ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் 
மாணவர்கள் 
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2 
Amazon Web 

Services 

ஐசிடி 
அகடாமியின் 
உறுப்பு கல்லூரி 

மாணவர்கள் 
மற்றும் 
ஆசிரியர்களுக்கு 
வமகக் 
கணினியில் 
பயிற்சி வழங்கி 
வருகிைது.  

உறுப்பிைர், 
கல்லூரி 
ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் 
மாணவர்கள் 

3 NVIDIA 

NVIDIA 
வதர்ச்சிபபற்ை 
கல்வியாளர்கள் 
மூலம் 
அவர்களது 
பல்கரலக்கழக 
வளாகங்களில் 
ஆசிரியர்கள், 
மாணவர்கள் 
மற்றும் 
ஆய்வாளர் 
களுக் கு 
இலவசமாக 
பயிற்சி பட்டரை 
நடத்தி வருகிைது. 

உறுப்பிைர் 
கல்லூரி 
ஆசிரியர்கள், 
ஆய்வாளர்கள் 
மற்றும் 
மாணவர்கள் 
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4 
STEP – தி 

ஹிந்து  
குழுமம் 

வவரல 
வாய்ப்ரப 
ரமயமாகக் 
பகாண்டு 
ஆங்கில பமாழிப் 
பயிற்சிக்காை 
புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தம் தி 
ஹிந்து 
குழுமத்துடன் 
ரகபயாப்பம் 
இடப்பட்டது. இந் 
நிறுவைங்கள் 
கூட்டாக வசர்ந்து 
ஆங்கிலத் திைன் 
மதிப்பீட்டுத் 
திைம் 
பட்டரைகள் 
கருத்தைங்கள் 
நடத்தும். இதன் 
மூலம் 
மாணவர்களின் 
ஆங்கிலத் திைன் 
வமம்படும்  

உறுப்பிைர் 
கல்லூரி 

மாணவர்கள் 
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5 
வகட் 

ரமயங்கள் 

வகட் ரமயம் 
தைது ப்ளான் 
வகட் பநக்ஸ்ட் 
என்ை பயிற்சித் 
திட்டத்ரத 
ஐசிடிஏசிடியின் 
உறுப்பிைர் 
கல்லூரிகளில் 
முதலாம் ஆண்டு 
பபாறியியல் 
பயிலும் 
மாணவர்களுக்கு 
வழங்குவவதாடு, 
ஆசிரியர்களுக்
காை வமம்பட்ட 
ஆசிரியர் திைன் 
திட்டங்கரளயும் 
வழங்கவுள்ளது.. 

உறுப்பிைர் 
கல்லூரி 

ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் 

மாணவர்கள் 

6.11 2017-2018-ல் நிரைவு பசய்யப்பட்ட திட்டங்கள் 

பயிற்சி அளிக்கும் திைரை ஒருங்வக பபற்ை ஐசிடி 

அகாடமி, அைசுத்துரை பணியாளர்களுக்கு தகவல் மற்றும் 
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தகவல் பதாடர்பபுத் பதாழில்நுட்பம் மற்றும் மின் 

ஆளுரமயில் பயிற்சி அளித்து வருகிைது.  

2017-2018-ஆம் ஆண்டில் இந்நிறுவைத்தால் 

வமற்பகாள்ளப்பட்ட சில திட்டங்கள் பின்வருமாறு: 

வ. 
எண் 

திட்டத்தின் பபயர் துரை 

1 தமிழ்நாடு ஹவுஸ் -
படல்லியில் பணிபுரியும் 30 
ஊழியர்களுக்கு அடிப்பரட 
கணினி இயக்க பயிற்சித் 
திட்டம்  

மின் ஆளுரம 
ஆரணயைகம் 
மற்றும் தமிழ்நாடு 
மின் ஆளுரம 
முகரம, (TNeGA) 

2 மாண்புமிகு தகவல் பதாழில் 
நுட்பவியல் துரை அரமச்சர் 
அவர்களின் அறிவிப்பு-1000 
பட்டப்படிப்பு இறுதி ஆண்டு 
மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு 
ஐசிடி நிறுவைம் மூலம் 
தகவல் பதாழில்நுட்ப 
மற்றும் பமன்திைன் பயிற்சி 
வழங்குதல்  

தமிழ்நாடு திைன் 
வமம்பாடடு 
நிறுவைம் (Tamil 
Nadu Skill 
Development 
Corporation) 
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3 62 அைசு கரல மற்றும் 
அறிவியல் கல்லூரிகளில் 
பயிலும் 31,000 பட்டப்படிப்பு 
இறுதியாண்டு 
மாணவர்களுக்கு 
பமன்திைன் மற்றும் 
பதாழில் விழிப்புணர்வு 
பயிற்சி திட்டம்  

தமிழ்நாடு 
உயர்கல்வி 
மாநில மன்ைம் 
(TANSCHE)  

 

6.12 2018-  2019-ல் நரடமுரையில் உள்ள தமிழக அைசின் 
திட்டங்கள் 

வ. 
எண் 

திட்டத்தின் பபயர் துரை 

1 1200 பட்டப் படிப்பு பயிலும் 
கல்லுரி மாணவர்களுக்கு 
வவரல வாய்ப்புத் திைன் 
வமம்பாட்டுப் பயிற்சித் திட்டம்  

தமிழ்நாடு 
ஆதிதிைாவிடர் 
வீட்டு வசதி 
மற்றும் 
வமம்பாட்டுக் 
கழகம் 
(TAHDCO) 
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2 சமூகநலத்துரையால் 
நடத்தப்படும் விடுதிகளில் 
உள்ள 80 மாணவர்களுக்கு 
வவரல வாய்ப்பு திைன் பயிற்சி 
திட்டம். 

சமூக நலம் 
மற்றும் 
சத்துணவவுத் 
திட்டத் துரை 
(Social Welfare 
and Nutritious 
Meal Programme 
Department) 

 

6.13. 2018-2019-ல் முன்பமாழியப்பட்ட பயிற்சிகள்  

வ.எண் திட்டத்தின் பபயர் துரை 

1 

மாண்புமிகு தகவல் பதாழில் 
நுட்பவியல் துரை 
அரமச்சர் அவர்களின் 
அறிவிப்பு -9000 பட்டப்படிப்பு 
இறுதி ஆண்டு 
மாணவர்களுக்கு தகவல் 
பதாழில்நுட்ப மற்றும் 
பமன்திைன் பயிற்சி 
வழங்குதல்  

தமிழ்நாடு திைன் 
வமம்பாட்டு 
நிறுவைம் (Tamil 
Nadu Skill 
Development 
Corporation)  
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2 

700 பட்டப்படிப்பு இறுதி 
ஆண்டு மாணவர்களுக்கு 
“வமம்பட்ட ஐடி மற்றும் 
ஐடீஇஎஸ் துரைசார் 
“(Advanced IT/ITES) பயிற்சி 
வழங்குதல் .  

தமிழ்நாடு திைன் 
வமம்பாட்டு 
நிறுவைம் (Tamil 
Nadu Skill 
Development 
Corporation)  

3 

இந்து சமயம் மற்றும் 
அைநிரலய துரையில் - 
பணிபுரியும் 40,000 
ஊழியர்களுக்கு அடிப்பரட 
கணினி இயக்கப் பயிற்சி 
வழங்குதல் .  

இந்து சமயம் மற்றும் 
அைநிரலயங்கள் 
(Hindu Religious and 
Charitable 
Endowments)  
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அத்தியாயம் – VII 

தமிழ்நாடு ஃரபபர்பநட் கார்ப்பவைஷன் லிமிபடட் 
(TANFINET) 

14.9.2015 அன்று மாண்புமிகு முதலரமச்சர் அவர்கள் 

சட்டமன்ைப் வபைரவயில் விதி 110-ன் கீழ், மத்திய அைசின் 

பாைத்பநட் திட்டமாைது தமிழ்நாட்டில், மாநில திட்ட 

உருவத்தில், தமிழ்நாடு ரபபர்பநட் நிறுவைம் (Tamil Nadu 

Fibrenet Corporation Limited) என்ை சிைப்பு வநாக்கு 

நிறுவைத்தின் (Special Purpose Vehicle) மூலம் 

பசயல்படுத்தப்படும் என்ை அறிவிப்பிரை 

பவளியிட்டார்கள். அதன்படி, கண்ணாடி இரழ 

வரலயரமப்ரப தமிழகத்தில் உருவாக்கி, பசயல்படுத்தி, 

சுயமாகப் பைாமரிக்க தமிழ்நாடு ரபபர்பநட் கார்ப்பவைஷன் 

லிமிபடட் என்னும் நிறுவைத்ரதத் வதாற்றுவிக்க 

தமிழ்நாடு அைசு 01.02.2016 அன்று ஆரண பிைப்பித்தது.  

மாண்புமிகு தமிழக முதலரமச்சர் அவர்கள் 14.07.2017 

அன்று சட்டமன்ைப் வபைரவயில் விதி 110-ன்கீழ், 

“கிைாமப்புை பகுதிகளில் பசயல்படுத்தப்படும் வமற்கண்ட 
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திட்டத்தின் பயன்கள் மாநகைாட்சி, நகைாட்சி மற்றும் 

வபரூைாட்சிப் பகுதிகரளச் பசன்ைரடய Optical Fibre மூலம் 

இரணத்து, டிஜிட்டல் புைட்சியின் பயன்கரள 

தமிழ்நாட்டிலிலுள்ள அரைவரும் பயன்பபறும் 

வரகயிலும், அவைவர் இல்லங்களுக்கு அருகில் தமிழ்நாடு 

அைசின் பல்வவறு வசரவகரள இரணயம் மூலம் 

பபைவும், நகர்ப்புை பகுதிகளிலும் Optical Fibre பநட்பவார்க் 

திட்டத்ரத பசயல்படுத்த அைசு முடிபவடுத்துள்ளது. 

இத்திட்டம் “தமிழ்பநட்” (TamilNet) என்று அரழக்கப்படும். 

இத்திட்டத்திற்காை நிதி ஒதுக்கீடு தமிழ்நாடு அைசு வகபிள் 

டிவி மற்றும் தமிழ்நாடு மின்ைணு நிறுவைம் வபான்ை 

நிறுவைங்களிடமிருந்தும், பபாது மற்றும் தனியார்  

கூட்டு முயற்சியிலும் பசயல்படுத்தப்படும்.” என்று 

அறிவித்தார்கள். TANTRANSCO நிறுவைத்தால் 

நிர்மாணிக்கப் பட்டுள்ள மற்றும் நிர்மாணிக்கத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ள கண்ணாடி இரழகரள பயன்படுத்தி 

தமிழ்பநட் வரலயரமப்பு உருவாக்கப்படும். தமிழ்பநட் 
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திட்டத்திற்காை விரிவாை திட்ட அறிக்ரக 

தயாரிக்கப்படவுள்ளது. 

தமிழ்நாடு ரபபர்பநட் நிறுவைம் அரமப்பதற்காை 

வரைவு Memorandum of Association மற்றும் Articles of 

Association ஆகியரவ 14.05.2018 அன்று அைசால் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டு, பதிவு பசய்யும் நடவடிக்ரககள் 

நரடபபற்று வருகின்ைை. தமிழ்நாடு ரபபர்பநட் 

நிறுவைம் பாைத்பநட் மற்றும் தமிழ்பநட் திட்டங்கரளச் 

பசயல்படுத்தும் பணிகரள வமற்பகாள்ளும். 

 

டாக்டர். எம். மணிகண்டன் 
தகவல் சதாழில்நுட்ெவியல் துலற   

அலமச்சர் 

 


