
தகவல் ததொழில்நுட்பவியல் துறை 

தமிழ்நொடு சட்டமன்ைப் பபரறவ விதிகளில் விதி 110-இன் கீழ் மாண்புமிகு 
முதலமமச்சர் அவர்களால் அறிவிக்கப்படவுள்ள வமைவு அறிவிப்புகள் 

1. பிறப்பு முதல் இறப்பு வமையில் அைசால் வழங்கப்பட வவண்டிய  அமைத்து 
வசமவகமளயும் பபாதுமக்களுக்கு விண்ணப்பவமதுமின்றி தாமாகவவ 
முன்வந்து வழங்குதல்   

மின்னணு ஆட்சிறமயின் சூழ்நிறையில், பல்பவறு அரசுத் துறைகள் மற்றும் 
அதன் நிறுவைங்களிலிருந்து சொன்றிதழ்கள், ஆவணங்கள், உரிமங்கள் பபொன்ை 
பல்பவறு அரசு பசறவகறைப் தபை பவண்டி தபொதுமக்கள் அத்துறை சொர்ந்த 
அலுவைகங்களுக்குச் தசன்று விண்ணப்பித்து தபறுவது மட்டுமல்ைொமல் அரசு  
இ-பசறவ றமயங்கள், இறணயதைம் மற்றும் றகப்பபசி தசயலி வொயிைொகவும் 
விண்ணப்பித்து தபற்று வருகின்ைனர்.  

தபொதுமக்களுக்கு இந்த பசறவகறை வழங்க, அரசுக்கும், 
தபொதுமக்களுக்கும் இறடயிைொன பரிவர்த்தறனகறை முடிந்தவறர 
இறடயூற்ைதொக  மொற்றுவது அரசின் கடறமயொகும். “அரறசத் பதடி மக்கள்” என்ை 
இந்நிறைறய மொற்றி “மக்கறைத் பதடி அரசு” என்ை வறகயில் இனி 
தபொதுமக்களுக்குப் பிைப்பு முதல் இைப்பு வறர, அரசொல் வழங்கப்பட பவண்டிய 
அறனத்து  பசறவகளும் விண்ணப்பபமதுமின்றி துல்லியமொகக் குறிப்பறிந்து 
வழங்கப்படும்.   

 இச்சொன்றிதழ்கள் / ஆவணங்கள் வழங்கிட பயன்படுத்தப்படும் 
தமன்தபொருள் தகுந்த முறையில் மொற்றியறமக்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டிலுள்ள 7 
வகாடி மக்களுக்கும் தமிழ்நொடு மின்னொளுறம முகறமயொல் (TNeGA) 
உருவொக்கப்பட்டுள்ை “மக்கள் எண்” வொயிைொக குடிமகன் தபட்டகத்றத  (Citizen 

Vault)  அவர்களது ஆவணங்கள் மின்னணு முறையில் பசன்றமடயும்.  
ஒவ்தவொரு நபரும் தன்னுறடய சொன்றிதழ்கள் / ஆவணங்கறைக் குடிமகன் 
தபட்டகத்திலிருந்து பபற்றிட தன்னுறடய மகப்வபசி எண்மண பயைர் 



குறியீடொகவும் (User ID) மற்றும் ஒருமுறை கடவுச்தசொல்றைப் (OTP) 
பயன்படுத்தியும் தபற்றுக் தகொள்ைைொம்.  பமலும் பல்வவறு அரசுத் துறைகள் / 
நிறுவனங்கள் மூைமொக பிைப்பு சான்று முதல் இறப்புச் சொன்று வறர மற்றும் 
இறடப்பட்ட இன்னபிை சொன்றிதழ்கள் / ஆவணங்கறை தனிநபர் தபைத் 
தகுதிதபறும் தருணத்தில், பொதுகொப்புச் சங்கிலி சொர்ந்த அறமப்பு ஒன்று 
சம்பந்தப்பட்ட துறை நிறுவனத்தின் தமன்தபொருளுக்கு நிறனவூட்டி  உரிய 
தருணத்தில் அரசு துறைகள் மற்றும் நிறுவைங்கள் வழங்கும் பல்வறக 
சொன்றுகறை உடனடியொக வழங்கிட வழிவறக தசய்திடும்.   

அரசு துறைகள்/ நிறுவனங்கள்/ தனியொர் நிறுவனங்கள், விண்ணப்பதொரரின் 
ஒப்புதபைொடு அவரின் தகுதியின் உண்றமத் தன்றமயிறன மின்னணு 
முறையில் சரிபொர்க்கலாம். இந்தத் திட்டம் ரூ.90 பகொடி தசைவில் 
தசயல்படுத்தப்படும். 

2. தமிழ்நாடு அைசுக்காை முதுபகலும்பாகச் பசயல்படும் நம்பிக்மக இமணய 
(BlockChain Backbone Infrastructure) உட்கட்டமமப்பு 
நிறுவுதல் 

வைர்ந்துவரும் ததொழில்நுட்பங்களில் ஒன்ைொன நம்பிக்மக இமணயம் 
(Blockchain) எனும் ததொழில்நுட்பம் பரிவர்த்தறனகளில் உள்ை 
உண்றமத்தன்றமயிறன அறிந்திட உதவும். இந்த நம்பிக்மக இமணயம் 
ததொழில்நுட்பத்தில்  பசகரிக்கப்பட்டுள்ை தகவல்கள் / தரவுகள் மொற்ை இயைொது.   

 
தமிழ்நொடு அரசின் மின்னணுத் தரவுகள் மற்றும் மின்னணுப் 

பரிவர்த்தறனகளின் பமைொண்றமயில் அவற்றின் நம்பகத்தன்றம மற்றும் 
தன்னிச்றசயொன உறுதித் தன்றமறய மூன்ைொம் தரப்பின் உதவியின்றியும், 
ஊடுருவைற்ை இறணயப் பொதுகொப்புடன் சரிபொர்த்திட உதவிடும் வறகயில் ஒரு 
முதுதகலும்பொகச் தசயல்படும் நம்பிக்மக இமணய கட்டறமப்பு (BlockChain 

Backbone Infrastructure) தமிழ்நாடு மின்ைாளுமம முகமமயால் சுமொர்  



ரூ. 40.80 பகொடி தசைவினத்தில் அமமக்கப்படும். இதமை “தமிழ்நாடு நம்பிக்மக 
இமணயம்” என்ற பபயரில் அறியப்படும். 

 
இக்கட்டறமப்பு, அறனத்து அரசுத் துறைகளும், நம்பிக்மக இமணய 

முறனயங்கள் பரொமரிக்க பதறவயற்ை ஒரு பசறவயொக வழங்கப்பட உள்ைது.  
இதனொல் அத்துறைகள் நம்பிக்மக இமணய முறனயங்களின் பதிபவற்ைம் 
இல்ைொமல் தங்கைது தகவல்கறை தன்னிச்றசயொக சரிபொர்க்க முடியும். நம்பிக்மக 
இமணய ததொழில்நுட்பம் எந்ததவொரு டிஜிட்டல் தரவுகளின் உறுதி மற்றும் 
மொற்ைம் உண்டொக்க முடியொத உண்றமயொன மற்றும் நம்பகத்தன்றமறய மூன்ைொம் 
தரப்பின் உதவியின்றி தன்னிச்றசயொக கணிதமுறையில் சரிபொர்க்க உதவும். இது 
தபொதுமக்கள் பயன்பொடு மற்றும் அனுபவத்தில் கவனம் தசலுத்தும் பமன்பபாருள் 
பயன்பொடுகளுக்கு இறணய பொதுகொப்பு மற்றும் தகவல் நம்பகத்தன்மமமய 
வழங்குகிைது. 
 
 

 
 


