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அத்தியாயம் - I 

1. முன்னுரை 

   மென்ம ாருள் துரையி  சக்திவாய்ந்த 

ரெயொக  தமிழ்நாடு        உருவாகி வருகிைது  

                              

                         

                             .  

துடிப் ான கல்வி  சூழல் அரெப்பு,  சிைந்த 

மதாழில்நுட் த் திைன்மகாண்ட ெனிதவளம்       

அரெ   ,       இரைப்பு வசதி      

          உற் த்தி  சூழல் ப ான்ை       

     . மிகப்ம ரிய  ெனிதவளத்ரதக் 

மகாண்டிருப் து ெற்றும் அதரனத் தக்கரவக்கும் 

திைன்,  குரைந்த மசலவினம் ஆகியரவ தமிழகத்தின் 

ப ாட்டித்      பெலும் உயர்த்தியுள்ளன. பகாவிட் – 

             காைைொக       

             ம ாருளாதாை டிஜிட்டல் 

ெயொக்கம் ெற்றும் டிஜிட்டல்          
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 ரிவர்த்தரனகளின்  யன் ாடுகள் குறுகிய காலத்தில் 

அதிகரித்துள்ளன                        

                       .  

 

                      

                             

                               

               . 
 

-               
 

                            

                                

                                 

     . 

 

                         

                          

                                 

     ஆ                   (Emerging 

and Deep Technologies)          ,           

         ,                       
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       .                         

                                       

                                       

                  ஆ           

                                     

                                   

                                       

                                  

                                        

                               (Int         

              ஆ                   

                                

                                  

                                 

                               . 

                             

                                

      ஆ                 , 
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                   (centre of excellence) 

                   . இம்ரெயம் 

இத்மதாழில்நுட் ங்கரள               

      , விவசாயம்      கல்வி ப ான்ைவற்றில் 

 யன் டுத்த உதவி வருகிைது.  இ- ார்ரவ  எனப் டும் 

                 கண்புரை    

கண்டறியும்  ரகப சி  மசயலி அதன் துல்லிய 

அளவீட்டிற்காக சமீ த்தில்  நாஸ்காம்  (NASSCOM) 

நிறுவனத்தின் விருதிரனப் ம ற்றுள்ளது          

     துரைகளின்                 

           ொைாத ெற்றும் சரி ார்க்கக்கூடிய 

தீர்விரன வழங்கிடும் வரகயில் அரெந்த  நம்பிக்ரக 

           தளம் உருவாக்கப் ட்டு வருகிைது.  

  தமிழகத்தின் ம ாருளாதாைம் வளர்ந்துவரும் 

பவரளயில், புதிய          ெற்றும் பசரவகளின் 

ம ருக்கத்தின் காைைொக  பசரவகள் துரையும் 

பவகொக வளர்ந்து வருகிைது. இதற்கு தகவல் 

மதாழில்நுட்         உந்து சக்தியாகத் திகழும். 
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      , சுற்றுலா, கல்வி, ம ாறியியல் துரை, 

தகவல் மதாடர்பு, ப ாக்குவைத்து, வங்கியியல் ெற்றும் 

நிதித் மதாழில்நுட் ம் ஆ   துரைகளில் தகவல் 

மதாழில்நுட் த்            வாயிலா        

கண்டுபிடிப்புகளால்,          மதாழில் 

முரனபவாருக்கான சூழலும் பவகொக வளர்ந்து 

வருகிைது.  

  வளர்ந்து வரும் மதாழில்நுட் ங்களில் மதாழில் 

முரனபவாருக்கான சூழரல பெம் டுத்தும்       

அைசு முரனப்புடன்    ட்டு வருகிைது. இது 

      சமூகங்கரளயும் உள்ளடக்கிய,       

வளர்ச்சிரய ஊக்குவிப் துடன், பதசிய அளவில் 

தகவல் ெற்றும் மதாடர்புத் மதாழில்நுட் த் துரையில் 

      முன்னிரல அரடய   உதவும்         

திைன் வாய்ந்த       ஆ        

        . பெலும்                 

ஆ               உலகளாவிய திைன் 

ரெயங்கள்  G      அரெவது, தமிழ்நாடு தனது 
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உத்திகரள பெம் டுத்தி தனது தகுதி ெதிப்பிரன 

மென்பெலும்                     

                          

                           

                           

                                

         . 

  தைவு ரெயங்க   நிறுவுவதன் மூலமும், 

டிஜிட்டல் இரைப்ர  தமிழகத்தின் அரனத்துப் 

 குதிகளுக்கும் வழங்குவதன் மூலமும், டிஜிட்டல் 

உட்கட்டரெப்ர  ொநிலம் பெம் டுத்       . 

                  இரைப்பு வசதி, 

            உ ரி மின் சக்தி ஆகியவற்ரைக் 

மகாண்டிருப் தன் காைைொக மசன்ரன    தைவு 

ரெய முரனயொக வளர்ந்து வருகிைது.   ாைத்மநட் 

திட்டம்      க தமிழகத்தில் உள்ள 12,525 கிைாெ 

ஊைாட்சிகளுக்கும்            1 Gbps 

அளவிலான அதிபவக இரைப்பு, கண்ைாடி இரழ 
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வடம் வழியாக வழங்கப் டுவதுடன், குைல், தைவு ெற்றும் 

காமைாளி ப ான்ை     பசரவகளும் குரைந்த 

விரலயில் வழங்கப் டும். 

  நல் ஆளு  யில் தமிழகம்          

               . குடிெக்களின் பதரவகரள 

அறிந்து, அவர்களுக்கு பசரவபுரிய தகவல் 

மதாழில்நுட் ம் அைசுக்கு ப ருதவி புரிகிைது  

                      

                                 

      (IIPGCMS), குடிெக்களின் பகாரிக்ரகக    

                     திவு மசய்     ,   

 உங்கள் மதாகுதியில் முதலரெச்சர்  திட்டம் 

வாயிலாக அக்பகாரிக்ரககளுக்குத் தீர்வு 

காைப் டு          கிைது.   

                     , காகிதெற்ை, 

பநைடித் மதாடர் ற்ை, மவளிப் ரடயான         

                       ஆ      
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           தமிழகம் உறுதிபூண்டுள்ளது     

                           

     , ஆ                     

              ,                

              ஆ            

                              .  

                        

                     .         

                          

                       துரி   ன (Swift), 

            (Monitorable),      

அணுகக்கூடிய (Accessible), ம ாறுப்புடன்கூடிய 

(Responsive) ெற்றும் மவளிப் ரடயான (Transparent) 

ஆளுரகரய                      

           .                       

                                     

                    . 



9 
 

அத்தியாயம் - II 

தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம் (எல்காட்) 

1. முன்னுரை  

தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம், நிறுவனங்கள் 

சட்டம் 1956-இன் கீழ், 21.03.1977 அன்று  திவு 

மசய்யப் ட்டு ொநிலத்தில் மின்னணுத் துரைரய 

பெம் டுத்தும் பநாக்கத்பதாடு உருவாக்கப் ட்ட, 

தமிழ்நாடு அைசுக்குச் மசாந்தொன ம ாதுத்துரை 

நிறுவனம் ஆகும். தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம், 

      ல்  மின்னணுத் மதாழில்துரை வளர்ச்சி 

ம றுவதற்கு தனது  ங்களிப்ர  அளித்து வருகிைது. 

                 , தகவல்  

மதாழில்நுட் ம் ெற்றும் தகவல்  மதாழில்நுட் ம் சார்ந்த 

           பசரவகள்                

          ஆ                  

                  . 
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2. மசயல் ாடுகள் 

2.1  தகவல் மதாழில்நுட்                     

   தகவல் மதாழில்நுட் ம் ெற்றும் தகவல்  

மதாழில்நுட் வியல் சார்ந்த மதாழில் நிறுவனங்களின் 

விருப்  இலக்காக தமிழகத்ரத உருவாக்குவதில் 

இந்நிறுவனம் முக்கியப்  ங்கு வகிக்கிைது.  தகவல் 

மதாழில்நுட் ப் பூங்காக்களில் முதலீடுகரள ஈர்த்து, 

உள்கட்டரெப்பு பெம் ாட்டு நடவடிக்ரககரளத் 

மதாடர்ந்து பெற்மகாள்வதன் மூலம் தகவல்  

மதாழில்நுட் ம் ெற்றும் தகவல்  மதாழில்நுட் ம் சார்ந்த 

பசரவகள் துரையில் ொநிலம் வளர்ச்சி ம றுவதற்கு 

இந்நிறுவனம் ம ரிதும் உதவியுள்ளதுடன், ொநிலத்தில் 

அதிக அளவிலான பவரலவாய்ப்பிரனயும் 

உருவாக்கியுள்ளது.   

       எல்காட் நிறுவனம், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு, 

தகவல் மதாழில்நுட்  உட்கட்டரெப்பு உருவாக்கம் 

ெற்றும் திைன்பெம் ாட்டில்  முக்கியப்  ங்கு 

வகிப் துடன், தகவல் மதாழில்நுட் த் துரையின் 
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முன்பனற்ைத்திற்கு கீழ்க்கண்ட வரகயில்  

 ங்களித்துள்ளது : 

 மசன்ரன ெற்றும் இைண்டாம் நிரல நகைங்களான  

பகாயம்புத்தூர், ெதுரை, திருச்சி, பசலம், 

திருமநல்பவலி,  ஓசூர் ஆகிய  இடங்களில் 8 

தகவல் மதாழில்நுட் வியல் சிைப்புப் ம ாருளாதாை 

ெண்டலங்கள் (ELCOSEZs) உருவாக்கம்.  

 சுொர் 1588.16 ஏக்கர் (1321.61 ஏக்கர் சிைப்புப் 

ம ாருளாதாை ெண்டலங்கள் + 266.55 ஏக்கர் 

சிைப்புப் ம ாருளாதாை ெண்டலங்கள் அல்லாத 

       )  நிலப் ைப்பில், ரூ.745 பகாடி 

முதலீட்டில் எல்காட் தகவல் மதாழில்நுட் வியல் 

சிைப்புப் ம ாருளாதாை ெண்டலங்கள் (ELCOSEZs) 

உருவாக்கம். 

  இந்த எல்பகாமசஸ்கள் இந்திய நிறுவனங்கரள 

 ன்னாட்டு நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிரைத்து, 

ொநிலத்தில் தகவல் மதாழில்நுட் ம் ெற்றும் தகவல் 
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மதாழில்நுட் வியல் சார்ந்த பசரவகளுக்கான 

துரையில் ஏற்றுெதி, முதலீடு ெற்றும் 

பவரலவாய்ப்பு உருவாக்கத்தின் ஒட்டுமொத்த 

வளர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க வரகயில்  ங்களிப்  

மசய்துள்ளன. 2020-2021-ஆம் ஆண்டிற்கான 

இச்சிைப்புப் ம ாருளாதாை ெண்டலங்களின் 

(ELCOSEZs) மென்ம ாருள் ஏற்றுெதி ரூ.23,590 

பகாடியாக ெதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. இந்த 

எல்பகாமசஸ்களின் மூலம்           90,000 

ந ர்கள் பநைடி பவரலவாய்ப்பிரனப் 

ம ற்றுள்ளனர். பெலும்,                    

                      

                          

         . 

 தகவல் மதாழில்நுட் ம் ெற்றும்  தகவல் 

மதாழில்நுட் ச் பசரவகளுக்கான முதலீடுகளுக்கு  

சிைந்தமதாரு இடொகத் தமிழகத்ரத 

உருவாக்கிடும் வரகயில்,  
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 எமலக்ட்ைானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

அபசாசிபயஷன் ஆஃப் இந்தியா (ELCINA)-வின் 

'பசார்ஸ் இந்தியா' (SOURCE INDIA) –      

                9 ெற்றும் 10 மசப்டம் ர் 

2020–இல் நரடம ற்ைது. 

  உலகளாவிய  யாதும் ஊபை  ொநாடு ெற்றும் 

கண்காட்சி (Conclave-cum-Expo) 29 அக்படா ர்  

முதல்  31 அக்படா ர் 2020 வரை நரடம ற்ைது. 

  உலகளாவிய  TiE  ொநாடு  -        

                              

        2020-             

        . 

 உலகளாவிய  TiE  ொநாடு  - மதாழில்   முரனவு  

360o – 8 டிசம் ர் 2020 முதல் 10 டிசம் ர் 2020 

வரை நரடம ற்ைது. 

  CONNECT மதாடர் நிகழ்ச்சிகள் மசன்ரன, ஓசூர் 

ெற்றும் திருமநல்பவலி ஆகிய இடங்களில் 

முரைபய 15 முதல் 19 மசப்டம் ர் 2020, 18 
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டிசம் ர் 2020 ெற்றும் 22 டிசம் ர் 2020 ஆகிய 

நாட்களில்  நரடம ற்ைன. 

 பதசிய நிதித் மதாழில்நுட்  நிகழ்ச்சி (FinTERACT) 

27 ஜனவரி முதல் 29 ஜனவரி 2021 வரை 

நரடம ற்ைது. 

  இந்திய ெற்றும் பி  ஞ்சு வர்த்தக சர  ெற்றும் 

மதாழில் துரை (IFCCI) மூலம் இந்திய பிமைஞ்சு 

முதலீட்டு மூன்ைாவது ொநாடு 11 ெற்றும் 12 

பிப்ைவரி  2021  ஆகிய நாட்களில்  

நரடம ற்ைது. 

                                   

            -     (ICT Policy-2018) தகவல் 

மதாழில்நுட் ப் பூங்கா அரெப் தற்கு கூடுதல் FSI  

 லன்கரள CMDA/DTCP-ல் இருந்து ம றுவதற்கு 

சான்ைளிக்கும் நிறுவனொக  மசயல் டுகிைது. 

 உலக முதலீட்டாளர்கள் ொநாட்டின் (GIM) 

வாயிலாகத் தமிழகத்திற்குப் ம ைப் ட்ட 

முதலீடுகளுக்கான மதாடர் நடவடிக்ரக. 
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2.2 எல்காட் சிைப்புப் ம ாருளாதாை ெண்டலங்கள் 

(ELCOSEZs) 

2.2.1       எல்பகாமசஸ் (ELCOSEZ) பசாழிங்கநல்லூர்,  

மசன்ரன 

  எல்காட் நிறுவனம் மசன்ரன 

பசாழிங்கநல்லூரில்   377.08 ஏக்கர் நிலப் ைப்பில் 

ரூ.228 பகாடி முதலீட்டில் எல்பகாமசஸ்ரை 

உருவாக்கியுள்ளது.  

  எல்காட் இதில் அரனத்து ம ாது 

உட்கட்டரெப்பு வசதிகரளயும் ஏற் டுத்தி, 6,358 சதுை 

அடி  ைப் ளவு மகாண்ட  நிர்வாகக் கட்டடத்ரதயும் 

கட்டியுள்ளது.  

  இந்த எல்பகாமசஸ்சில் பின்வரும்  

நிறுவனங்களுக்கு குத்தரக அடிப் ரடயில் நில 

ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டுள்ளது: 
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வ. 

எண். நிறுவனத்தின் ம யர்  
நில ஒதுக்கீட்டின் 

அளவு (ஏக்கரில்) 

1 விப்பைா லிமிமடட் 80 

2 எச்.சி.எல் பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

50 

3 மடக் ெஹிந்திைா 

பிரைபவட் லிமிமடட் 

50 

4 ஃப ார்ட் பொட்டார்ஸ் 

பிரைபவட் லிமிமடட் 

28 

5 காக்னிசன்ட் 

மடக்னாலஜி 

மசால்யுஷன்ஸ் 

பிரைபவட் லிமிமடட் 

20 

6 சதர்பலண்ட்  குபளா ல்   

சர்வீசஸ் லிமிமடட்        

15 

7 தமிழ்நாடு மின்சாை 

வாரியம் 

16 

    இந்த நிறுவனங்கள் 109.31 இலட்சம் சதுை அடி 

 ைப் ளவில் தங்களுரடய கட்டடப்  ணிகரள முடித்து 

பதாைாயொக 67,000  ணியாளர்களுடன் இயங்கி 

வருகின்ைன. இந்தத் தனியார் நிறுவனங்கள், 

மென்ம ாருள் உருவாக்கம் (Software Development), 
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 ைாெரிப்பு ெற்றும் பசாதரன (Maintenance & Testing), 

ஆபலாசரன (Consulting) ெற்றும் வணிக மவளிப் ணி 

பசரவகள் (Business Process Outsourcing) ப ான்ை 

 ணிகரள பெற்மகாண்டு வருகின்ைன.  

  ஏற்றுெதி சார்ந்த நடுத்தை, குறு ெற்றும் சிறு 

மதாழில் நிறுவனங்கள்                  

                                    

               இடத் பதரவகரள  பூர்த்தி 

மசய்யும் வரகயில், 2.33 இலட்சம் சதுை அடி 

 ைப் ளவில், தகவல் மதாழில்நுட் க் கட்டடத்தின் 

கட்டுொனப்  ணிகள், ரூ.88.21 பகாடி ெதிப்பீட்டில் 

நரடம ற்று வருகின்ைன.   

2.2.2  எல்பகாமசஸ் (ELCOSEZ) - விளாங்குறிச்சி, 

பகாயம்புத்தூர் 

  எல்காட் நிறுவனம் பகாயம்புத்தூர் 

விளாங்குறிச்சியில் 62 ஏக்கர் நிலப் ைப்பில் ரூ.167 

பகாடி முதலீட்டில் சிைப்புப் ம ாருளாதாை ெண்டலத்ரத  

உருவாக்கியுள்ளது.  
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   எல்காட் இதில் அரனத்து உட்கட்டரெப்பு 

வசதிகரளயும் ஏற் டுத்தி, 3,524 சதுை அடி  ைப் ளவு 

மகாண்ட நிர்வாக  கட்டடத்ரதயும் கட்டி 

முடித்துள்ளது. 

  இந்த எல்பகாமசஸ்சில் பின்வரும்  

நிறுவனங்களுக்கு குத்தரக அடிப் ரடயில் நில 

ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டுள்ளது: 

வ. 

எண். 
நிறுவனத்தின் ம யர்  

நில ஒதுக்கீட்டின் 

அளவு (ஏக்கரில்) 

1 விப்பைா லிமிமடட்        9.5 

2 ரடடல்  ார்க் 

பகாயம்புத்தூர் லிமிமடட் 

9.5 

   இந்த நிறுவனங்கள் 23 இலட்சம் சதுை அடி 

 ைப் ளவில், தகவல் மதாழில்நுட் க் கட்டடத்ரதக் 

கட்டி முடித்து, 13,200  ணியாளர்களுடன் இயங்கி 

வருகின்ைன. 

   பெலும் 2.66 இலட்சம் சதுை அடி  ைப் ளவில், 

தகவல் மதாழில்நுட் க் கட்டடத்தின் கட்டுொனப் 
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 ணிகள் ரூ.114.16 பகாடி ெதிப்பீட்டில் நரடம ற்று 

வருகின்ைன.  

2.2.3 எல்பகாமசஸ் (ELCOSEZ) - 

இலந்ரதக்குளம், ெதுரை 

   எல்காட் நிறுவனம், ெதுரை ொவட்டம் 

இலந்ரதக்குளத்தில், 28.91 ஏக்கர் நிலப் ைப்பில், ரூ.34 

பகாடி  முதலீட்டில் சிைப்புப் ம ாருளாதாை ெண்டலத்ரத 

உருவாக்கியுள்ளது.  இதில் எல்காட் நிறுவனம் 

அரனத்து உட்கட்டரெப்பு வசதிகரளயும் உருவாக்கி, 

60,205 சதுை அடி மகாண்ட நிர்வாக ெற்றும் தகவல் 

மதாழில்நுட் க் கட்டடத்ரதயும் கட்டி முடித்துள்ளது. 

   இந்த எல்பகாமசஸ்சில் பின்வரும்  

நிறுவனங்களுக்கு குத்தரக அடிப் ரடயில் நில 

ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டுள்ளது: 
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வ. 

எண் 

நிறுவனத்தின் ம யர்  

 

நில 

ஒதுக்கீட்டின் 

அளவு 

(ஏக்கரில்) 

1 ஹனிமவல் மடக்னாலஜிஸ் 

லிமிமடட் 

11.25 

2 எச்.சி.எல். இன்ஃப ா 

சிஸ்டம்ஸ் லிமிமடட் 

6.75 

3 மசல்லா சாஃப்ட்பவர் 

பிரைபவட் லிமிமடட் 

2.25 

4 தமிழ்நாடு மின்சாை வாரியம் 0.58 

                               ,   ார் 

டிரசன் அன்டு டீமடய்ல் பிரைபவட் லிமிமடட் 

நிறுவனத்திற்கு குத்தரக அடிப் ரடயில் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப் ட்டுள்ளது. 

   இந்தத் தனியார் நிறுவனங்கள் 7.22 இலட்சம் 

சதுை அடி  ைப் ளவில், தகவல் மதாழில்நுட் க் 

கட்டடத்ரதக் கட்டி இயங்கி வருகின்ைன.  

  பெலும், நிருவாக ெற்றும் தகவல் 

மதாழில்நுட் க் கட்டடத்தில் கீழ்க்காணும்  
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நிறுவனங்களுக்கு பின்வருொறு இட வசதி ஒதுக்கீடு 

மசய்யப் ட்டுள்ளது : 

வ. 

எண் 
நிறுவனத்தின் ம யர்  

ஒதுக்கீடு 

மசய்யப் ட்ட 

இடத்தின் அளவு 

(சதுை அடியில்) 

1 பகலக்சி இன்ஃப ாமடக் 2,508 

2 ஏ.எம்.பி.சி. மடக்னாலஜீஸ் 

பிரைபவட் லிமிமடட் 

3,277 

3 சாய் பி.பி.ஓ. சர்வீசஸ் 

லிமிமடட் 

15,181 

4 நியாபொ என்டர்பிரைசஸ் 

மசா  ஷன்ஸ்  பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

30,103 

5 சிவிஐஏசி கன்சல்டிங் 9,136 

   இந்த நிறுவனங்கள் ஆபலாசரன, மசயலி 

பெம் ாடு, வணிக மவளிப் ணி பசரவகள் (BPO) ெற்றும் 

தைவு மின் உருவாக்கம் ப ான்ை  ணிகரள 

பெற்மகாண்டு பதாைாயொக 7,200  ணியாளர்களுடன் 

இயங்கி வருகின்ைன. 
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2.2.4 எல்பகாமசஸ்-(ELCOSEZ)  வட ழஞ்சி, ெதுரை 

  ெதுரையிலுள்ள வட ழஞ்சி கிைாெத்தில்   

எல்காட் நிறுவனம்  245.17   ஏக்கர் நிலப் ைப்பில்  ரூ.70 

பகாடி  முதலீட்டில் எல்பகாமசஸ்ரை 

உருவாக்கியுள்ளது. இதில் அரனத்து உட்கட்டரெப்பு 

வசதிகள் ெற்றும் எல்பகாமசஸ்க்கு பதரவப் டுகின்ை 

பெம் ாலத்ரதயும் உருவாக்கி, 70,139  சதுை அடி 

 ைப் ளவு மகாண்ட  நிர்வாக ெற்றும் தகவல் 

மதாழில்நுட் க் கட்டடத்ரத கட்டி முடித்துள்ளது. 

   இந்த எல்பகாமசஸ்சில் பின்வரும் 

நிறுவனங்களுக்கு குத்தரக அடிப் ரடயில் நில 

ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டுள்ளது. 

வ. 

எண் 

நிறுவனத்தின் ம யர்  

 

நில 

ஒதுக்கீட்டின் 

அளவு (ஏக்கரில்) 

1 எச்.சி.எல். 60 

2 மசயின்-சிஸ் சாஃப்ட்பவர் 

எக்ஸ்ப ார்ட்ஸ் பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

20 
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3 பினாக்கிள் இன்ஃப ாமடக் 

மசா  ஷன்ஸ்  

10 

 இந்த தகவல் மதாழில்நுட் க் கட்டடத்தில் 

பின்வரும்  நிறுவனங்களுக்கு 59,166 சதுை அடி 

 ைப் ளவில் இடவசதி ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டுள்ளது. 

வ. 

எண் 

நிறுவனத்தின் ம யர்  

 

ஒதுக்கீடு 

மசய்யப் ட்ட 

இடத்தின் 

அளவு (சதுை 

அடியில்) 

1 நியாபொ என்டர்பிரைசஸ் 

மசால்யூசன்ஸ் பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

46,968 

2 நியாபொ ஒர்க்ஸ் 

மடக்னாலஜிஸ் பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

11,543 

3 மசயின்-சிஸ் சாப்ட்பவர் 

எக்ஸ்ப ார்ட்ஸ் பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

655 
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இந்த நிறுவனங்கள், ஆபலாசரன, 

சம் ளப் ட்டியல் மசயலாக்கம் ெற்றும் தைவு மின் 

உருவாக்கம் ப ான்ை  ணிகரள பெற்மகாள்கின்ைன. 

2.2.5    எல்பகாமசஸ் (ELCOSEZ) - நவல் ட்டு,  

             திருச்சிைாப் ள்ளி 

   திருச்சியிலுள்ள நவல் ட்  , எல்காட் 

நிறுவனம்  147.61 ஏக்கர் நிலப் ைப்பில்   ரூ.60  பகாடி 

முதலீட்டில் எல்பகாமசஸ்ரை உருவாக்கியுள்ளது.  

இதில் 123.23 ஏக்கர் நில  ைப் ளவிற்கு சிைப்புப் 

ம ாருளாதாை ெண்டலொக உள்ளது. இதில் அரனத்து 

உட்கட்டரெப்பு வசதிகரளயும் ஏற் டுத்தி, 59,960 

சதுை  அடி  ைப் ளவு மகாண்ட நிர்வாக  ெற்றும் தகவல் 

மதாழில்நுட்  கட்டடத்ரதயும் கட்டி முடித்துள்ளது.   

  இந்த எல்பகாமசஸ்சில் ஐலிங்க் ெல்டிமடக் 

மசால்யூஷன்ஸ் பிரைபவட் லிமிமடட் (iLink Multitech 

Solutions Pvt. Ltd.) நிறுவனத்திற்கு 2 ஏக்கர் நில 

ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டுள்ளது. 
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  இந்தத் தகவல் மதாழில்நுட் க் கட்டடத்தில் 

பின்வரும்  நிறுவனங்களுக்கு 59,960 சதுை அடி இட 

வசதி முழுரெயாக ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டுள்ளது. 

வ. 

எண் 

நிறுவனத்தின் ம யர்  

 

ஒதுக்கீடு 

மசய்யப் ட்ட 

இடத்தின் அளவு 

(சதுை அடியில்) 

1 ஐலிங்க் சிஸ்டம்ஸ் 

பிரைபவட் லிமிமடட் 

6,668 

2 சயின்டிஃபிக்  ப்ளிஷிங்  

நிறுவனம் 

30,250 

3 உைம் மடக்னாலஜி 

மசா  ஷன்ஸ் பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

5,976 

4 விடார்ட் மடக்னாலஜிஸ் 3,643 

5 ப ரிடர் மீட்பு ரெயம் 5,963 

6 ஜிஐ மடக் பகமிங் கம்ம னி 

இண்டியா பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

4,919 

7 விஆர் மடல்லா ஐடி 

சர்வீசஸ் பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

2,541 
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  இந்த நிறுவனங்கள் மின் மவளியீடு  

(e-Publishing), மென்ம ாருள் உருவாக்கம் (Software 

Development), வணிக மசயல்முரை பெலாண்ரெ 

பசரவகள் ெற்றும் தீர்வுகள் (Business Process 

Management Services & Solutions), விரளயாட்டு 

மென்ம ாருள் உருவாக்கம் (Gaming Software 

Development) ப ான்ை  ணிகரள பெற்மகாண்டு 

பதாைாயொக 1,390  ணியாளர்களுடன் இயங்கி 

வருகின்ைன.                          

                            .  

   இச்சிைப்புப் ம ாருளாதாை ெண்டலத்தில் 1.16 

இலட்சம் சதுை அடி  ைப் ளவில், தகவல் மதாழில்நுட் க் 

கட்டடத்தின் கட்டுொனப்  ணிகள் ரூ.48.10 பகாடி 

ெதிப்பீட்டில் நரடம ற்று வருகின்ைன.   

2.2.6     எல்பகாமசஸ் (ELCOSEZ) -  

கங்ரகமகாண்டான், திருமநல்பவலி 

   திருமநல்பவலியிலுள்ள கங்ரகமகாண்டானில் 

எல்காட் நிறுவனம் 500 ஏக்கர் நிலப் ைப்பில்     சுொர் 
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ரூ.55 பகாடி முதலீட்டில் எல்பகாமசஸ்ரை 

உருவாக்கியுள்ளது.  இதில் 290 ஏக்கர் 

நிலப் ைப் ளவிற்கு  சிைப்புப் ம ாருளாதாை ெண்டலொக 

உள்ளது.    

 இதில் அரனத்து உட்கட்டரெப்பு 

வசதிகளுடன் 56,720 சதுை அடி  ைப் ளவு மகாண்ட 

நிர்வாக ெற்றும் தகவல் மதாழில்நுட் க் கட்டடத்ரதக் 

கட்டி முடித்துள்ளது. இந்த தகவல் மதாழில்நுட் க் 

கட்டடத்தில் பகலி ர் இன்டர்கமனக்ட் மசா  ஷன்ஸ்  

பிரைபவட் லிமிமடட் (Caliber Interconnect Solutions Pvt. 

Ltd.) நிறுவனத்திற்கு 5,994 சதுை அடி  ைப் ளவில்,  இட 

வசதி வழங்கப் ட்டுள்ளது.  

இந்த எல்பகாமசஸ்ஸில் சின்மடல் 

இன்டர்பநஷனல்  பிரைபவட் லிமிமடட் (Syntel 

International Pvt. Ltd.) நிறுவனத்திற்கு 100 ஏக்கர் நில  

ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டுள்ளது. இந்நிறுவனம் 2.60 

இலட்சம் சதுை அடி  ைப் ளவில், தகவல் மதாழில்நுட் க் 
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கட்டடத்ரதக் கட்டி முடித்து, பதாைாயொக 200 

 ணியாளர்களுடன் மென்ம ாருள் பசரவகரள 

வழங்கி வருகின்ைது. 

2.2.7 எல்பகாமசஸ் (ELCOSEZ) - ஜாகீர்   

அம்ொ ாரளயம், பசலம் 

   எல்காட் நிறுவனம், பசலம் ஜாகீர் 

அம்ொ ாரளய    53.33 ஏக்கர் நிலப் ைப்பில், ரூ.44 

பகாடி முதலீட்டில் எல்பகாமசஸ்ரை உருவாக்கி 

உள்ளது. 

பெலும், அரனத்து உட்கட்டரெப்பு 

வசதிகளுடன், 62,174 சதுை அடி  ைப் ளவு மகாண்ட 

நிர்வாக  ெற்றும் தகவல் மதாழில்நுட் க் 

கட்டடத்ரதயும் கட்டி முடித்துள்ளது. 

   இந்த எல்பகாமசஸ்சில் பின்வரும்  

நிறுவனங்களுக்கு குத்தரக அடிப் ரடயில்  27.87  

ஏக்கர் நில ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டுள்ளது : 
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வ. 

எண் 

நிறுவனத்தின் ம யர்   

 

நில 

ஒதுக்கீட்டின் 

அளவு 

(ஏக்கரில்) 

1 
ெகிொ மடக்னாலஜிஸ் 

பிரைபவட் லிமிமடட் 
3 

2 வீ. மடக்னாலஜிஸ் 9.49 

3 
படன்ட்ைான்ஸ்பகா லிமிமடட் 

(TANTRANSCO LTD.) 
7.88 

4 இ-முத்ைா லிமிமடட் 2.5 

5 
அன்ொல் மடக்னாலஜிஸ் 

பிரைபவட் லிமிமடட் 
1 

6 

ஃப ாகஸ் ஆர் கன்சல்டன்சி 

அண்டு மடக்னாலஜிஸ் 

பிரைபவட் லிமிமடட் 

1 

7 
நியூைாமடக்  கன்சல்டன்சி 

சர்வீசஸ் பிரைபவட் லிமிமடட் 
3 

 

  இந்த தகவல் மதாழில்நுட் க் கட்டடத்தில் 

பின்வரும்  நிறுவனங்களுக்கு 37,958 சதுை  அடி 

 ைப் ளவில், இட வசதி ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டுள்ளது : 
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வ. 

எண் 

நிறுவனத்தின் ம யர்  

 

ஒதுக்கீடு 

மசய்யப் ட்ட 

இடத்தின் அளவு 

(சதுை அடியில்) 

1 இ-முத்ைா லிமிமடட்   2,989 

2 பைபவல் மடக்னாலஜிஸ் 

பிரைபவட் லிமிமடட்  

3,704 

3 நியூைா மடக்  கன்ைல்டன்சி 

சர்வீசஸ் பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

3,704 

4 ரடலாஜி மசால்யூஷன்ஸ் 

எல்எல்பி 

1,000 

5 நாமலட்ஜ்  மலன்ஸ்   

பிரைபவட் லிமிமடட் 

1,000 

6 ஸ்டின்சாஃப்ட் 

மடக்னாலஜிஸ் பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

989 

7 வீ மடக்னாலஜிஸ்   

பிரைபவட் லிமிமடட் 

10,562 

8 வீ இபெஜிங் 

மசால்யூஷன்ஸ்  பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

10,562 

9 ெஹிொ மடக்னாலஜி 

பிரைபவட் லிமிமடட் 

3,448 
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               பதாைாயொக 614 

 ணியாளர்களுடன் இயங்கி வருகின்ைன. 

2.2.8  எல்பகாமசஸ் (ELCOSEZ) - விஸ்வநாதபுைம்,  

ஓசூர் 

   எல்காட் நிறுவனம், ஓசூ               

174.47 ஏக்கர் நிலப் ைப்பில், ரூ.85 பகாடி முதலீட்டில் 

எல்பகாமசஸ்ரை  உருவாக்கி அரனத்து 

உட்கட்டரெப்பு வசதிகளுடன், 62,100 சதுை அடி 

 ைப் ளவில்   நிர்வாக ெற்றும் தகவல் மதாழில்நுட் க் 

கட்டடத்ரதக்  கட்டி முடித்துள்ளது.  

    இந்த தகவல் மதாழில்நுட் க் கட்டடத்தில் 

பின்வரும்  நிறுவனங்களுக்கு 44,589 சதுை அடி 

 ைப் ளவில், இட வசதி ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டுள்ளது : 

வ. 

எ

ண் 

நிறுவனத்தின்   ம யர்  

 

ஒதுக்கீடு 

மசய்யப் ட்ட 

இடத்தின் அளவு 

(சதுை அடியில்) 

1 

யு.எஸ். மடக்னாலஜி 

இன்டர்பநஷனல் பிரைபவட் 

லிமிமடட் 

21,100 
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2 
சந்துசாஃப்ட்  மடக்னாலஜிஸ் 

பிரைபவட் லிமிமடட் 
10,550 

3 மதன்ைல் இன்ஃப ாமடக் 2,989 

4 

எமிமனன்ட் பலப்ஸ் 

சாஃப்ட்பவர்  பிரைபவட் 

லிமிமடட்  

9,950 

 

2.3 மதாழில்முரனபவார் ரெயம் (Start-up Warehouse) 

  எல்காட் நிறுவனம், 'நாஸ்காம்' நிறுவனத்ரத 

அறிவுசார்  ங்குதாைைாகக் மகாண்டு மசன்ரனயிலுள்ள 

ரடடல்  ார்க்கில் 6,860 சதுை அடி  ைப் ளவில், 90 

இருக்ரக வசதி மகாண்ட மதாழில் முரனபவார் 

ரெயத்ரத ரூ.3.53 பகாடி முதலீட்டில் 

அரெத்துள்ளது. 44 மதாடக்க நிரல நிறுவனங்கள் 

உருவாக்கப் ட்டு மவற்றிகைொக அடுத்த நிரலரய 

அரடந்துள்ளன.  

2.4    ஃபின்ப்ளூ - நிதி மதாழில்நுட்  உயர்தனிச் சிைப்பு  

ரெயம்  (Centre of Excellence in FinTech) 

   மசன்ரனயில் உள்ள இந்திய மென்ம ாருள் 

மதாழில்நுட் ப் பூங்காவில் (STPI) "ஃபின்ப்ளூ" (FinBlue) 
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என்ை நிதித் மதாழில்நுட்  உயர்தனிச் சிைப்பு ரெயம் 

அரெக்கப் ட்டுள்ளது. இதில், தமிழக அைசு ரூ.5.75 

பகாடி முதலீடு மசய்துள்ளது. மதாடக்க     

          (Start-ups) பதரவயான உதவிகள், 

வழிகாட்டுதல்கள் ெற்றும் ஆபலாசரனகள் 

வழங்கப் டுகின்ைன.                   

                          

                                 

                     

                             

                 (FinBlue)     .  

2.5  தகவல் மதாழில்நுட்   உட்கட்டரெப்பு 

   குடிெக்க                    

                       

                            தகவல் 

மதாழில்நுட்  உட்கட்டரெப்ர   எல்காட் நிறுவனம்  

உருவாக்கி   ைாெரித்து வருகிைது.  
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2.5.1  வரலயரெப்பு பசரவகள் 

2.5.1.1 தமிழ்நாடு ொநில ம ரும் ைப்பு 

வரலயரெப்பு (TNSWAN) 

  தமிழ்நாடு ொநில ம ரும் ைப்பு 

வரலயரெப்     பதசிய மின் ஆளுரெத் 

திட்டத்தின்    G      ெத்திய ெற்றும் ொநில 

அைசுகளினால் மதாடங்கப் ட்ட           . 

   தமிழ்நாடு ொநில ம ரும் ைப்பு வரலயரெப்பு 

708 இருப்பு முரனகளுடன் (PoPs) மதாடங்கப் ட்டது. 

தற்ப ாது 829 இருப்புமுரனகளுடன் இயங்கி 

வருகிைது. தமிழ்நாடு ொநில ம ரும் ைப்பு 

வரலயரெப்பு, ொநில அைசு  துரைகள், தமிழ்நாடு 

ொநில தைவு ரெயத்தில்  திபவற்ைம் மசய்யப் ட்டுள்ள 

தெது  யன் ாடுகள், பசரவகள் ெற்றும் 

பசரவயகங்கரள   ாதுகாப் ான முரையில் அணுக 

உதவுகிைது.  ல்பவறு அைசுத் துரைகளின் சுொர் 3000 

அலுவலகங்களுக்கு TNSWAN இரைப்பு 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. 
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  தமிழ்நாடு ொநில ம ரும் ைப்பு வரலயரெப்பு 

அைசுத்துரைகளுக்கு, குைல், தைவு ெற்றும் காமைாளி 

பசரவகரள வழங்குவதன் மூலம், அைசுத்துரைகள் 

ம ாதுெக்களுக்கு தைொன பசரவகரள வழங்க 

வழிவரக மசய்கிைது. 

  ெத்திய அைசின் மின்னணு ெற்றும் தகவல் 

மதாழில்நுட் த் துரையின் (MeitY, GoI) 

வழிகாட்டுதலின் டி பதசிய அறிவுத்திைன் 

வரலயரெப்புடன் (National Knowledge Network-NKN) 

தமிழ்நாடு ொநில ம ரும் ைப்பு வரலயரெப்பின் 

ொவட்ட இருப்பு முரனகள் 

ஒருங்கிரைக்கப் ட்டுள்ளன.  

2.5.1.1.1 தமிழ்நாடு ொநில ம ரும் ைப்பு 

வரலயரெப்பின் இைண்டாம்  கட்ட 

விரிவாக்கம் 

  தமிழ்நாடு ொநில ம ரும் ைப்பு வரலயரெப்பின் 

இைண்டாம் கட்ட மசயல் ாட்டிரன,   மூன்று வருட 



36 
 

காலத்திற்கு, பிப்ைவரி 2022 வரை நீட்டித்து அைசு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

2.5.1.2 பிை இரைப்பு  பசரவகள்: 

2.5.1.2.1  MPLS VPN இரைப்பு 

  Multi-Protocol Label Switching Virtual Private Network 

(MPLS VPN) இரைப் ானது  திலி இரைப் ாக 

           . எல்காட் நிறுவனம், ஏைத்தாழ    

     அைசு அலுவலகங்களுக்கு MPLS  VPN  

இரைப்ர  வழங்கி வருகிைது. 

2.5.1.2.2 இரையக் குத்தரக இரைப்பு  

  இரையக் குத்தரக இரைப்பு  சுொர் 248 

அைசு அலுவலகங்களுக்கு                

வழங்      வருகிைது.  

2.5.1.2.3  VPNoBB இரைப்பு 

  Virtual Private Network over Broadband  (VPNoBB)  

இரைப்பு குரைந்த மசலவில் அகஇரைய (Intranet) 

குரைந்த அரலவரிரசரய வழங்குவதற்கான 
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ொற்ைாகும். எல்காட் நிறுவனம், ஏைத்தாழ 273 அைசு 

அலுவலகங்களுக்கு VPNoBB இரைப்பு பசரவகரள 

வழங்கி வருகிைது. 

 2.5.2     திபவற்ைம் ெற்றும் மதாடர்புரடய பசரவகள் 

  அைசின் மின்னணு பசரவகரளப்  ாதுகாப் ான 

முரையில் வழங்குவதற்கான மிக முக்கியொன 

கட்டரெப் ாகத் தமிழ்நாடு ொநிலத் தைவு ரெயம் 

ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ளது. அைசு  துரைகள் ெற்றும் அைசுத் 

துரை நிறுவனங்கள் தங்களது தைவு, மென்ம ாருள் 

 யன் ாடுகள், பசரவகள் ெற்றும் பசரவயகங்கரள 

ம ாதுவான, பெம் டுத்தப் ட்ட,  ாதுகாக்கப் ட்ட ெற்றும் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்ட கட்டரெப்பில் ஏற்ைம் மசய்திடல் 

ெற்றும்  ஒருங்கிரைப் தன் மூலம்       

           இத்தைவு ரெயம் உதவிபுரிகிைது. 

2.5.2.1   தமிழ்நாடு ொநில தைவு ரெயம் - 1 (TNSDC -  1) 

  தமிழ்நாடு ொநில தைவு ரெயம், நாட்டிபலபய 

          ISO சான்றிதழ் ம ற்ை ொநில தைவு 
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ரெயொகும். இம்ரெயத்தின் மசயற் ாடுகள் சுொர் 65 

அடுக்குகளுடன், 12 வருடத்திற்கான திட்ட ெதிப்பீடான 

ரூ.138 பகாடி மசலவினத்தில் 2011- ல் 

மதாடங்கப் ட்டு இயங்கி வருகிைது. 

2.5.2.2  தமிழ்நாடு ொநில தைவு ரெயம் - 2 (TNSDC-2 ) 

  தமிழ்நாடு ொநில தைவு ரெயத்தின் முதல்  குதி 

முற்றிலும்  யன் டுத்தப் ட்ட நிரலயில், இைண்டாம் 

 குதி  நிறுவப் ட்டு 2020-ஆம்  ஆண்டு முதல் 

மசயல் ட்டு  வருகிைது.  இதன்  திட்டச் மசலவினம் 

ரூ.74.7 பகாடி ஆகும்.  இந்த தைவு ரெயம் 195  

அடுக்குகளுக்கு  இடெளிக்கும் வரகயில் 

வடிவரெக்கப் ட்டுள்ளது ெற்றும் முழு வடிவரெப்பும் 

மதாகுப்பு  அரெப் ாக உள்ளதால்,  தரடயற்ை அளவு 

அதிகரிக்கும் திைனுரடயது. 

  தற்ப ாது வரை, 231-க்கும் பெற் ட்ட 

 யன் ாடுகள் ெற்றும் பசரவகள் TNSDC-1        

TNSDC-2-இல்   திபவற்ைம்  மசய்யப் ட்டுள்ளன.  



39 
 

2.5.2.3  தமிழ்நாடு ப ரிடர் மீட்பு ரெயம் (TNDRC)  

  தமிழ்நாடு ொநில  தைவு ரெயத்தில்  திபவற்ைம் 

மசய்யப் ட்டுள்ள அைசுத்துரைகளின் முக்கிய 

மின்ஆளு  ப்  யன் ாடுகரள ப ரிடர்களின் ப ாதும் 

தரடயின்றி மதாடர்ச்சியாகச் மசயல் டுத்திட ஏதுவாக,  

எல்பகாமசஸ், திருச்சிைாப் ள்ளியில் ப ரிடர் மீட்பு 

ரெயம், 2018-ஆம் ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிைது. 

2.5.2.4 தமிழ் பெகம் - தமிழ்நாடு பெகக் கணினிய  

பசரவகள்  

  எளிய பெலாண்ரெயுடன் கணினி வளங்கரள 

 கிர்ந்தளிக்கக் கூடிய பெகக் கணினியச்  பசரவ, 

தமிழ்நாடு ொநிலத் தைவு ரெயத்தில் 2016-ஆம் 

ஆண்டு முதல் அரெக்கப் ட்டு மசயல் ட்டு வருகிைது .  

இதன் 5 வருட காலத்திற்கான          ரூ.13.88 

பகாடி ஆகும்.  

  பெகக் கணினியச் பசரவயில் உட்கட்டரெப்பு 

(infrastructure) ெற்றும் இயங்குதளம் (platform) ஆகிய 

பசரவகள் வழங்கப் டுகின்ைன. தற்ப ாதுவரை, 116 
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மென்ம ாருள்  யன் ாடுகள் ெற்றும் பசரவகள் 

 திபவற்ைம் மசய்யப் ட்டு, இயங்கி வருகின்ைன.  

  ரூ.9.98 பகாடி ெதிப்பீட்டில் பெகக்கணினிய 

உள்கட்டரெப்ர  பெம் டுத்த ெற்றும் ப ரிடர் மீட்பு 

வசதிரய விரிவாக்கம் மசய்ய நடவடிக்ரக 

பெற்மகாள்ளப் ட்டு வருகிைது.  

2.5.3  மின்னணுப்   ாதுகாப்பு  

2.5.3.1 தமிழ்நாடு ொநில தைவு ரெயத்திற்கான 

 ாதுகாப்புக்          கட்டரெப்பு  

 அரனத்து அைசுத் துரைகளின் 

மென்ம ாருட்கள் ெற்றும் பசரவகளின் தைவுப் 

 ாதுகாப்ர  உறுதி மசய்யும் வரகயில் பின்வரும்  

உயர்நிரல  ாதுகாப்புக் கட்டரெப்பு   

         டுள்ளன : 

1.  ாதுகாப்புத் தகவல் ெற்றும் நிகழ்வு பெலாண்ரெ 

    (Security  Information  & Event  Management 

– SIEM Tool) 
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2.  ாதுகாப்பு ெதிப்பீடு ெற்றும் ஊடுருவல் பசாதரன 

(Vulnerability Assessment and  Penetration Testing - 

VAPT) 

                             

                              

       . 

2.5.3.2    தமிழகத்திற்கான இரையப்   ாதுகாப்புக்   

கட்டரெப்பு  (CSA –TN) 

   ாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலில் இருந்து இரைய 

தாக்குதரல எதிர்மகாள்ள, தமிழகத்திற்கான தகவல் 

 ாதுகாப்பு கட்டரெப் ானது, மசன்ரனயிலுள்ள C-DAC 

நிறுவனத்துடன் இரைந்து மசயல் டுத்தப் ட்டுள்ளது.  

இரையப்  ாதுகாப்புக்  கட்டரெப்பின் 3 வருட 

காலத்திற்கான திட்டச் மசலவினம் ரூ. 21.39 பகாடி 

ஆகும்.   
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2.6   அைசின் மவளிப் ரடத்  தைவு  

                    (Open Government 

Data)         அைசுத்துரைகள், அைசு 

நிறுவனங்கள் ெற்றும் ம ாதுத்துரை  நிறுவனங்களின் 

மவளிப் ரடயான தைவுத் மதாகுப்புகரள,  

ம ாதுெக்களின்  யன் ாட்டிற்காக மவளியிட  

      .  

  அைசு மவளிப் ரடத் தைவுகளுக்கான ொநில 

நிகழ்வு (State instance) உருவாக்கப் ட்டு 

https:/data.tn.gov.in என்னும் இரைய முகவரியில் 

இயங்கி வருகின்ைது.  

தற்ப ாது, இந்த இரையதளத்தில் 64 தமிழக அைசுத் 

துரைகள் ெற்றும் முகரெகள் மதாடர் ான 31,585 

தைவுத் மதாகுப்புகள் மவளியிடப் ட்டுள்ளன. 

2.7  ஆதார் நிைந்தைப்  திவு ரெயங்கள் (PECs) 

  இந்திய தனித்துவ அரடயாள 

ஆரையத்தினால் (UIDAI) அங்கீகரிக்கப் ட்ட 
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முகரெகளுள் ஒன்ைான எல்காட் நிறுவனம், ஆதார் 

 திவு நடவடிக்ரககரளச் மசயல் டுத்தி வருகிைது. 

இதன் ம ாருட்டு, எல்காட் நிறுவனம் 227 நிைந்தைப் 

 திவு ரெயங்கரள 32 ொவட்ட ஆட்சியைகங்கள், 11 

ொநகைாட்சித் தரலரெ அலுவலகங்கள், 45 நகைாட்சி 

ெண்டல அலுவலகங்கள், 124 நகைாட்சி 

அலுவலகங்கள், 2 வருவாய்க் பகாட்ட அலுவலகங்கள், 

5 ப ரூைாட்சி அலுவலகங்கள், 4 வட்டாை வளர்ச்சி 

அலுவலகங்கள்  ெற்றும் 4 ம ாதுரவப்பு நிதி 

அலுவலகங்களில்  ஏற் டுத்தியுள்ளது. 

 இதுவரையில்             இந்த 

ரெயங்களின் வாயிலாக, 31.08.2021 வரை 67,52,011 

ஆதார்  ரிவர்த்த  கள் நரடம ற்றுள்ளன. 

2.8   திைன் பெம் ாடு  (Capacity Building) 

  தமிழக அைசு  துரைகளில்  ணிபுரியும் 

ஊழியர்களுக்கு கணினிசார்ந்த  யிற்சி வழங்குவதில் 

தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனொனது முக்கிய  ங்கு 
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வகித்து வருகிைது.   யிற்சி அளிப் தற்கான 

உட்கட்டரெப்பு வசதிகரள ம ருங்குடி வளாகத்திலும் 

ெற்றும் 12 ொவட்ட களிலும் ஏற் டுத்தியுள்ளது. 

 மின் ஆளு  த் திட்டங்கரள       

                                

                        

          .   இதுவரை ொநிலம் 

முழுவதிலிருந்தும்       அைசுத் துரைகளிலிருந்து 

                              

 யனரடந்துள்ளனர். 

2.9 வரலயரெப்புச்  பசரவகள் 

            

  ல்பவறு அைசுத் துரைகளின் காமைாளிக்காட்சி 

நிகழ்ச்சிகளுக்கான ஏற் ாடுகரளச் மசய்து 

வருகின்ைது. 
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 மிக முக்கிய பிைமுகர்கள் வருரக தரும் ம ாழுது 

பதரவப் டும் வரலயரெப்பு      

உ கைைங்கரள வழங்கி வருகின்ைது. 

 காமைா க்காட்சி அரெப்புகள்,       

              , காமைா த்திரை        

           IVRS  உ கைைங்க   மகாள்முதல் 

மசய்து நிறுவி வருகின்ைது. 

 தரலரெச் மசயலகத்தில் வரலயரெப்பு 

வசதிகரள (SECNET) முழு பநைமும் (24x7) 

 ைாெரிப் தற்கான ஏற் ாடுகரள மசய்து 

வருகின்ைது. 

2.10 மகாள்முதல்        

  எல்காட் நிறுவனம், அைசுத் துரை / ம ாதுத் 

துரை நிறுவனங்கள் ெற்றும் தன்னாட்சி 

அரெப்புகளுக்கு மின்னணு வன்ம ாருள் ெற்றும் 

மென்ம ாருள்களுக்கான விருப் க் மகாள்முதல் 

முகரெயாகச் மசயல் ட்டு வருகிைது.   



46 
 

  எல்காட் நிறுவனம்               

தைொன மின்னணுப் ம ாருட்கரள  மகாள்முதல் 

மசய்து வழங்கி வருகிைது. பகாவிட்-19 

பநாய்த்மதாற்றுக் காலத்திலும் அைசுத் துரைகளான 

ெருத்துவம் – ெக்கள் நல்வாழ்வு ெற்றும் காவல் 

துரைகளுக்கு அவசை மகாள்முதல் பதரவகரள 

எல்காட் நிறுவனம் உடனடியாகப் பூர்த்தி மசய்துள்ளது.  

  பெரசக்கணினி, ெடிக்கணினி, அச்சு இயந்திைம் 

ெற்றும்  ல்பநாக்கு மசயல்திைன் மகாண்ட 

சாதனங்கரள உற் த்தி மசய்யும் தயாரிப் ாளர்கள், 

எல்காட் நிறுவனத்தின் மூலம் ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் 

பகாைப் டும் மிக அதிகொன பதரவகரள கருத்தில் 

மகாண்டு, அதில்  ங்கு ம றுவதற்கு சிைந்த 

விரலப்புள்ளிகரள அளிக்கின்ைனர்.  இதன் மூலம் 

தகவல் மதாழில்நுட் வியல் வன்ம ாருட்களின் 

விரலகரள சந்ரத விரலரய விட மிகவும் 

குரைவான விரலயில் மகாள்முதல் மசய்து வழங்கி 

கணிசொன பசமிப்பு ஏற் டுவரத உறுதி மசய்கிைது.   
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   கடந்த 2020-21ஆம் ஆண்டில், ரூ. 245.15 

பகாடி ெதிப்பிலான தகவல் மதாழில்நுட்  சாதனங்கரள 

மகாள்முதல் மசய்துள்ளது. வரும் 2021-22 

நிதியாண்டில் ரூ.300 பகாடி ெதிப்பிலான தகவல் 

மதாழில்நுட்  சாதனங்கரளக் மகாள்முதல் 

மசய்வதற்கு உத்பதசிக்கப் ட்டுள்ளது.   
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அத்தியாயம் - III 

மின் –  ஆளுரெ           

ெற்றும் 

தமிழ்நாடு  மின் – ஆளுரெ  முகரெ  

1. முன்னுரை 

   மின்–ஆளுரெ இயக்குநைகம், 2006-ஆம் 

ஆண்டில் மதாடங்கப் ட்டது. தமிழ்நாடு மின்னாளுரெ 

முகரெ (TNeGA), பதசிய மின்–ஆளுரெக் 

மகாள்ரகரய மசயல் டுத்தும் வரகயில், தமிழ்நாடு 

சங்கங்கள்  திவுச்சட்டம், 1975-இன்  கீழ்  திவு 

மசய்யப் ட்ட தன்னாட்சி அரெப் ாக   

           . 

2.  குறிக்பகாள்கள் 

i. தைொன தகவல் மதாழில்நுட் ச் பசரவகரள 

வழங்குதல் ெற்றும் வளர்ந்து வரும் 

மதாழில்நுட் ங்களில் புதுரெயாக்கம் மசய்தல்.  
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ii. மின் ஆளு  ரய ொநிலம் முழுரெயும் 

மசயல் டுத்திட உரிய உட்கட்டரெப்பிரன   

உருவாக்க  உதவுவது.  

iii. டிஜிட்டல் ொற்ைத்திற்கான திட்டங்களில் நிர்வாக 

ொற்ைத்திற்கான பெலாண்ரெக்கு உதவுவது.  

iv.  ொநிலத்தின் ப ாட்டித் தன்ரெரய பெம் டுத்தி, 

ொநிலத்தின் திைரன எதிர்காலத்திற்கு ஏற்ைவாறு  

தயார் மசய்ய உதவுவது.  

v. தகவல் மதாழில்நுட் த்தின்  லன்கரள, 

ெக்களுக்கும், நிறுவனங்களுக்கும் ெற்றும் 

அைசுக்கும் அளிப் து. 

vi. தைவு,  ஒத்திரசந்து  இயங்குதல் ெற்றும்  ாதுகாப்பு 

ப ான்ைவற்றிற்கான தை நிர்ையங்கரள  

உருவாக்குவது.  

vii. கல்வி நிறுவனங்கள், ஆைாய்ச்சி நிறுவனங்கள், 

துவக்க நிறுவனங்கள், நிதி வழங்கும் 
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நிறுவனங்கள் ெற்றும் புகழ்மிக்க தனிெனிதர்கரள 

உள்ளடக்கிய ஒரு  சூழரல  உருவாக்குவது.  

viii. அைசு ஊழியர்களின் தகவல் மதாழில்நுட்  

அறிவுத்திைரன பெம் டுத்த உதவுவது.  

3. மதாழில்நுட்  அரெப்புகள் 

3.1  தகவல் மதாழில்நுட் ப்  ணிநிரலப் பிரிவு (IT Cadre)   

   மின்–ஆளு  த் திட்டங்கரளச் மசயல் டுத்த 

அைசுத் துரைகளின் தகவல் மதாழில்நுட் த் 

பதரவகரள நிரைபவற்றும் வரகயில்,    தகவல் 

மதாழில்நுட் ப்  ணிநிரலப் பிரிவு 

உருவாக்கப் ட்டுள்ளது.  

3.2   ொநில மின்-குறிக்பகாள் குழு (SeMT)  

ஒன்றிய அைசின் மின்னணு ெற்றும் தகவல் 

மதாழில்நுட்  அரெச்சகம் மூலம் நிதி ஒதுக்கீடு 

மசய்யப் ட்ட ொநில மின்-குறிக்பகாள் குழுவானது, 

மதாழில்முரை அறிவுத்திைரன பெம் டுத்தவும்   

ெற்றும் திட்ட நிர்வாக மசயல் ாடு, மதாழில்நுட் ம்,  



51 
 

நிறுவனம் சார்ந்த கட்டரெப்பு ெற்றும் ொற்று 

பெலாண்ரெ ஆகியவற்றிற்கும்  உதவுகிைது.  

3.3 வளர்ந்துவரும் மதாழில்நுட் ங்களுக்கான 

உயர்தனிச் சிைப்பு ரெயம் - Centre of 

Excellence for Emerging Technologies (CEET) 

  மசயற்ரக நுண்ைறிவு, நம்பிக்ரக இரையம், 

தைவுப்  குப் ாய்வு                     

ப ான்ை வளர்ந்து வரும் மதாழில்நுட் ங்கரள 

ஊக்குவித்திடவும் ெற்றும் ப ாட்டித் திைரன  

பெம் டுத்தவும்  வளர்ந்து வரும் மதாழில் 

நுட் ங்களுக்கான உயர்தனிச் சிைப்பு  ரெயத்ரத  

                 நிறுவியுள்ளது       சுகாதாைம், 

பவளாண்ரெ ெற்றும் கல்வி ப ான்ை  ல்பவறு 

முன்னுரிரெத் துரைகளில் மசயற்ரக நுண்ைறிவு 

ெற்றும் நம்பிக்ரக இரையத் மதாழில்நுட் த்ரத 

(Blockchain) புகுத்துவதன் வாயிலாக  பெம் ட்ட 

ஆளு   ெற்றும் குடிெக்களுக்கான சிைந்த பசரவ 

அளிக்கவும் உதவுகிைது.  
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  வளர்ந்து வரும் மதாழில்நுட் ங்களுக்கான 

 உயர்தனிச் சிைப்பு ரெயம் (CEET) புதுரெயாக்கத்ரத 

கீழ்க்கண்ட வழிகளில்  ைவச் மசய்வதற்கான கிரியா 

ஊக்கியாகத் திகழ்கிைது :  

I. அைசுத்துரைகளுக்கு குரைந்த மசலவிலான, 

பெம் டுத்தக் கூடிய தீர்வுகரள  கண்டறிதல். 

II. வளர்ந்து வரும் மதாழில்நுட் ங்கரள  யன் டுத்தும்  

அைசுத் துரைகள், முகரெகள், மதாழில் 

நிறுவனங்கள், மதாழில் அரெப்புகள் ெற்றும் கல்வி 

நிறுவனங்கள் ஆகியவற்ரை உருவாக்குதல் ெற்றும் 

கூட்டாக மசயல் டுதல். 

III. சர்வபதச அளவில் வளர்ந்து வரும் 

மதாழில்நுட் ங்கரளப்  யன் டுத்துவதில் உள்ள 

சிைந்த மசயல் ாடுகரள வரையறுத்தல் ெற்றும்  

தைப் டுத்தி  ஊக்குவித்தல். 

IV. அைசுத் துரைகளில்  ல்பவறு நிரலகளில் உள்ள 

அலுவலர்களின் திைன் பெம் ாடு,  யிற்சி ெற்றும் 

மநறிப் டுத்தலில் ஈடு டுதல். 
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V. உயர் மதாழில்நுட் ம் ெற்றும் அதற்கு நிகைான, 

மதாழில்நுட் ங்கரள அளிக்கும் பிை 

நிறுவனங்கரளத்                , 

VI. வளர்ச்சித்திட்டங்கள்,  யிற்சி வகுப்புகள், ொநாடுகள், 

கருத்தைங்குகள், சிைப்பு விரிவுரைகள் ெற்றும் இதை 

நிகழ்வுகரள நடத்துதல். 

VII. ஆய்வுகரள பெற்மகாள்ளுதல் ெற்றும் 

ஆய்வறிக்ரககள், மதாழில் சார்ந்த 

ஆய்வறிக்ரககள் ஆகியவற்ரை தயாரித்து சிைந்த 

ெதிப் ாய்வுமிக்க சஞ்சிரககள் ெற்றும் ொநாடுகளில் 

மவளியிடுதல்,  

VIII. அைசுத் துரைகளுக்கு,  பதரவயின் அடிப் ரடயில், 

வளர்ந்து வரும் மதாழில்நுட் ங்களில் குறிப்பிட்ட 

முன்ொதிரி வடிவத்ரத உருவாக்கி வழங்குவது 

அல்லது வளர்ச்சி சார்ந்த  ணிகரள பெற்மகாள்வது. 

IX. அைசுத் துரைகளின் மசாத்து உருவாக்கம் ெற்றும் 

நுகர்வுக்கான மசயல்முரைகள் ெற்றும்  அவற்றின் 
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ெறு யன் ாட்டிற்கான மென்ம ாருள்  உத்திகரள 

வகுப் து. 

3.4                       (District  

e-Governance  Societies) 

                              

                             

                         

             .                  

      ஆ                 ,  

                  ,              

           ஆ                  

                        

 -                             5 

                               

       . 
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4. தைவுகள் அடிப் ரடயிலான  நிர்வாகம் 

4.1  தலரெச்ச            மு       

     அரெப்பு 

  திட்டங்களின் மசயலாக்கத்ரத         

கண்காணித்திடவும்            ஆ      

         தலரெச்ச            

மு            அரெப்பு  ஒன்று 

            வருகிைது.  ல்பவறு துரைத் 

திட்டங்கள் /  ணிகளின் மசயல்திைன் சார்ந்த 

காைணிகளுக்கான நிகழ்பநை காட்சி    குறிப்புகரள 

மகாண்டதாக இது அரெயப்ம ற்             

                                    

     ,               ,      

                   குப் ாய்வுத் திைரனக் 

மகாண்டு, தரடகரள கண்டறிவதிலும், பெலாண்ரெ 

மசய்வதிலும் அவற்ரைத் தகர்த்மதறிவதிலும் 

உதவுவதன் வாயிலாக துரையின் மசயல் திைரன 

பெலும் பெம் டுத்த உதவும். 
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4. 2   ொநில குடும்  தகவல் மதாகுப்பு  (SFDB) 

 தகவல் மதாழில்நுட் வியல் துரை,  ரூ.47.5  

பகாடி மசலவினத்தில், ொநில குடும்  தகவல் 

மதாகுப்பிரன  உருவாக்கி வருகிைது. 

ொநில குடும்  தகவல் மதாகுப்பு,  

நிர்வாக பெம் ாட்டிற்கான  தைவுகள் அடிப் ரடயில்  

முடிமவடுத்தலுக்கு ஆதைவு   அளிக்கும் 

உட்கட்டரெப் ாக அரெய  திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. 

இது அரனத்து அைசுத் திட்டப்  யனாளிகளுக்கான 

ஒற்ரை ஆதாைொக விளங்கும்.  ல்பவறு துரைகளுக்கு  

இரடபய  தைவுகரள ஒத்திரசவு ெற்றும் 

ஒருங்கிரைப் தன்  மூலம்  ஏற்கனபவ  உள்ள துரை 

கட்டரெப்பிரன  இது               அரெயும். 

ெக்களுக்கு அைசின் பசரவகள் தரடயின்றி கிரடக்க 

இது உதவும் என் பதாடு, அைசுத்  திட்டங்களின் 

உள்ளார்ந்த தன்ரெ பெம் டவும் உதவும். 



57 
 

4.3  தமிழ்நாடு புவிசார் தகவல் அரெப்பு  (TNGIS)  

  தமிழகத்தின் அரனத்து புவிசார் தைவுகளுக்கான 

ஒபை தளொக தமிழ்நாடு ொநில இடம்  சார்ந்த     

தைவுகள்                               

       (www.tngis.tn.gov.in) விளங்குகிைது.  

 இதுவரை, மதாடர்புரடய 29 துரைகள்      

       இதில் அங்கம் வகிக்கின்ைன.   ல்பவறு 

துரைகளின் 358 அடுக்கு GIS தகவல்கள்         

 திபவற்ைப் ட்டுள்ளன.   

 ெறுசுழற்சி  ாகங்கரள அடிப் ரட 

கட்டரெப் ாகக் மகாண்ட  புதிய வரல-GIS 

வரைவுத்திட்டம் ஒன்று எதிர்காலப்  யன் ாட்டிற்காக 

உருவாக்கப் ட்டு வருகிைது.   

5.  நீடித்த நிரலயான வளர்ச்சி இலக்குகள் (SDG) 

  அரனவருக்கும் சிைந்த ெற்றும் நிரலயான 

எதிர்காலத்ரத உருவாக்கிடும் வரகயில், அரெந்த 17  

மதாடர்புரடய  இலக்குகளின்  மதாகுப் ாக  நீடித்த 
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நிரலயான வளர்ச்சி  இலக்குகள் (SDG)  

விளங்குகின்ைன. 

  அரனத்துத் துரைகளின் நீடித்த நிரலயான 

வளர்ச்சி ெற்றும் மதாடர்புரடய இரை இலக்குகளின் 

தைவுகரள பசகரிப் தற்காக தமிழ்நாடு மின் ஆளுரெ 

முகரெயால்  ஒரு மசயலி  உருவாக்கப் ட்டுள்ளது. 

அட்டவரை 1: தகவல் மதாழில்நுட் வில் துரை 

மதாடர் ான நீடித்த நிரலயான வளர்ச்சி 

இலக்கு சாதரனகள்  

வ 

எண் 
குறியீடுகள் 

2020-21 

சாதரனகள் 

1 16.6.1: ம ாதுெக்களுக்கு 

இரையதளம் வழியாக 

வழங்கப் டும் அைசு 

பசரவகளின் எண்ணிக்ரக 

130 

2 16.6.1a: ரகப சி  

ஆளு  க்காக 

ஒன்றிரைக்கப் ட்ட  

துரைகள் / முகரெகளின் 

எண்ணிக்ரக 

27  
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3 16.6.1b: இ-தால் (e-Taal) 

வரல தளத்தில் மின் 

 ரிொற்ைங்களின்  

எண்ணிக்ரக  

41.3 பகாடி 

4 16.6.1c: மசயல் ாட்டில் 

இருக்கும் ம ாது பசரவ 

ரெயங்களின்  எண்ணிக்ரக 
10,818 

 

6.  ம ாதுெக்களுக்கான அைசு பசரவகள்  

6.1  ம ாது பசரவ ரெயங்கள் ( இ-பசரவ)  

தமிழ்நாடு மின் ஆளுரெ முகரெ, மின்னணு 

பசரவகரள அைசு இ-பசரவ  ரெயங்கள் ெற்றும்  

  ெக்களுக்கான               

(https://www.tnesevai.tn.gov.in/Citizen/PortalLogin.aspx)  

வாயிலாக, வழங்கி வருகின்ைது. இச்பசரவ ரெயங்கள் 

தமிழ்நாடு அைசு  பகபிள் டிவி நிறுவனம், மதாடக்க 

பவளாண்ரெ கூட்டுைவுக்கடன் வழங்கும் சங்கங்கள், 

கிைாெப்புை வறுரெ ஒழிப்பு      , ெகளிர் திட்டம் - 

தமிழ்நாடு ெகளிர் நல பெம் ாட்டு நிறுவனம், 

மீன்வளத்துரை, கிைாெப்புை மதாழில்முரனபவார் 
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ெற்றும் கண்படான்மெண்ட் ப ார்டு ப ான்ை பசரவ 

ரெய முகரெகள் வாயிலாக அரெக்கப் ட்டு, 

ம ாதுெக்களுக்கான அைசின் பசரவகள் அவர்களின் 

இருப்பிடத்தின் அருகாரெயிபலபய  வழங்கப் டுவரத 

பநாக்கொகக் மகாண்டு மசயல் ட்டு  வருகின்ைன.   

   31.08.2021 வரை தமிழகம் முழுவதும் மொத்தம் 

10,818  ம ாது இ-பசரவ ரெயங்கள்  ல்பவறு 

முகரெகளின் கீழ் இயங்கி வருகின்ைன. அதன் 

விவைம் பின்வருொறு : 

அட்டவரை 2: அைசு  இ-பசரவ   ரெயங்கரள    

நடத்தும் முகரெகளின்  ட்டியல்                                 

வ. 

எண் 
பசரவ முகவர்கள்  

ரெயங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

1. மதாடக்க பவளாண்ரெ 

கூட்டுைவு  கடன்       

சங்கங்கள் 

4,225 

2. தமிழ்நாடு அைசு பகபிள் டிவி 

நிறுவனம் 

580 
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3. தமிழ்நாடு அைசு பகபிள் டிவி 

நிறுவனத்தின் அங்கீகாைம் 

ம ற்ை  தனியார் ரெயங்கள் 

1,553 

4. ெகளிர் திட்டம் - தமிழ்நாடு 

ெகளிர்  நல பெம் ாட்டு  

நிறுவனம் 

2,386 

5. மீன் வளத்துரை 153 

6. கன்படான்மெண்ட் ப ார்டு 3 

7 கிைாெப்புை மதாழில் 

முரனபவார்  

1,918 

மொத்தம் 10,818 

அட்டவரை 3 : அைசு இ-பசரவ ரெயங்கள்  

வாயிலாக வழங்கப் டும் 130 

பசரவகளின்  ட்டியல் 

அைசு இ-பசரவ ரெயங்கள் மூலம் வழங்கப் டும் 

பசரவகள் 

துரை 
வழங்கப் டும் பசரவகளின் 

ம யர் 

 

 

வருொனச் சான்றிதழ் 

பிைப்பிடச் சான்றிதழ் 
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வருவாய்  ெற்றும் 

ப ரிடர் 

பெலாண்ரெத்துரை 

(மொத்த பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -40) 

இருப்பிடச் சான்றிதழ் 

சாதிச் சான்றிதழ் 

முதல்  ட்டதாரிச் சான்றிதழ் 

கைவனால் 

ரகவிடப் ட்டவர் சான்றிதழ் 

ம ாருளாதாைத்தில் 

நலிவரடந்தவர்களுக்கான 

வருொனம் ெற்றும் மசாத்துச் 

சான்றிதழ் 

குடும்  இடப் ம யர்வுச் 

சான்றிதழ் 

பவரலயில்லாச் சான்றிதழ் 

விதரவச் சான்றிதழ் 

விவசாய வருொனச் 

சான்றிதழ் 

கல்வி ஆவைங்கள் 

ப ரிடரின் ப ாது 

மதாரலந்தரெக்கான 

சான்றிதழ் 

ஆண் வாரிசு இல்லாச் 

சான்றிதழ் 

திருெைம் ஆகாதவர் 

என் தற்கான சான்றிதழ் 
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கலப்புத் திருெைச் 

சான்றிதழ் 

வாரிசுச் சான்றிதழ் 

மசாத்து ெதிப்புச் சான்றிதழ் 

அடகு பிடிப்ப ார் உரிெம் 

சட்டத்தின் கீழ் உரிெம் 

வழங்குதல் 

வட்டிக்குப்  ைம் 

மகாடுப்ப ார் சட்டத்தின் கீழ் 

உரிெம் வழங்குதல் 

இதை பிற் டுத்தப் ட்ட 

வகுப்பினருக்கான 

சான்றிதழ் 

சிறு / குறு விவசாயி 

சான்றிதழ் 

இ-அடங்கல் 

தற்காலிக  ட்டாசு 

விற் ரன உரிெம் 

வழங்குதல் 

செைச் சிறு ான்ரெ ெதச் 

சான்றிதழ் வழங்குதல் 

ம ாதுக் கட்டிடங்கள் 

உரிெம் 
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ஆதைவற்ை விதரவயர் 

சான்றிதழ் 

இந்திைாகாந்தி பதசிய 

முதிபயார் ஓய்வூதியத் 

திட்டம் 

இந்திைாகாந்தி பதசிய 

விதரவயர் ஓய்வூதியத் 

திட்டம் 

இந்திைாகாந்தி பதசிய 

ொற்றுத் திைனுரடபயார் 

ஓய்வூதியத் திட்டம் 

ொற்றுத் திைனுரடபயார் 

ஓய்வூதியத் திட்டம் 

ஆதைவற்ை, கைவைால் 

ரகவிடப் ட்ட ம ண்கள்  

ஓய்வூதியத்  திட்டம்  

திருெைொகாத ம ண்கள் 

ஓய்வூதியத் திட்டம் 

ஆதைவற்ை விதரவயர் 

ஓய்வூதியத் திட்டம் 

முதலரெச்சரின் உழவர் 

 ாதுகாப்புத் திட்டம் 

குரைதீர் நாள் ெனு 
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தமிழ்நிலம் - முழுநிலப் 

 ட்டா ொறுதல் 

தமிழ்நிலம் - கூட்டுப் ட்டா 

ொறுதல் 

தமிழ்நிலம் – உட்பிரிவு 

 ட்டா ொறுதல் 

தமிழ்நிலம் - ‘அ’  திபவடு 

விவைம் 

தமிழ்நிலம் – சிட்டா விவைம் 

 

 

 

 

 

சமூக நலன் ெற்றும் 

ெகளிர் உரிரெத்துரை 

(மொத்த பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -7)  

அன்ரன மதைசா நிரனவு 

ஆதைவற்ை ம ண்கள் 

திருெை உதவித் திட்டம் 

முதலரெச்சரின் ம ண் 

குழந்ரதகள்  ாதுகாப்புத் 

திட்டம்-I 

முதலரெச்சரின் ம ண் 

குழந்ரதகள்  ாதுகாப்புத் 

திட்டம்-II 

டாக்டர் தர்ொம் ாள் நிரனவு  

விதரவ ெறுெை உதவித் 

திட்டம் 

டாக்டர். முத்துமலட்சுமி 

மைட்டி நிரனவு கலப்புத் 

திருெை நிதியுதவித் திட்டம் 
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ஈ.மவ.ைா.ெணியம்ரெயார் 

நிரனவு ஏரழ விதரவயர் 

ெகள் திருெை உதவித் 

திட்டம் 

மூவலூர் இைாொமிர்தம் 

அம்ரெயார் நிரனவு 

திருெை உதவித் திட்டம் 

 

 

 

காவல்துரை (மொத்த 

பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக - 9) 

சமூக பசரவப்  திபவடு 

நிரல 

முதல் தகவல் அறிக்ரக 

நிரல 

இரையவழி புகார்  திவு 

மசய்தல் 

புகார் நிரல அறிதல் 

வாகன விவைம் அறிதல் 

முதல் தகவல் அறிக்ரக 

 ார்ரவயிடுதல் 

சாரல வி த்து 

வழக்குகளில் 

ஆவைங்கரள 

 திவிைக்கம் மசய்தல் 

காவல்துரையின் 

சரி ார்த்தல் பசரவ 
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மதாரலந்த 

ஆவைங்களின் அறிக்ரக 

தமிழ்நாடு வக்ஃப் 

வாரியம் (மொத்த 

பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -1) 

உலொ ஓய்வூதியத் திட்டம் 

ெருத்துவம்  ெற்றும்  

ெக்கள் நல்வாழ்வுத் 

துரை (மொத்த 

பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -1) 

ெகப்ப று முன் திவுத் 

திட்டம் 

மகாதிகலன் 

இயக்கு ைகம் (மொத்த 

பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -5) 

மகாதிகலன் சட்டத்தின் கீழ் 

உரிெம்  திவு மசய்தல் 

மகாதிகலன் சட்டத்தின் கீழ் 

உரிெம் புதுப்பித்தல் 

உற் த்தி ெற்றும் 

கட்டரெப்பு உரிெம் 

அனுெதிக்கான 

விண்ைப் ம் 

உற் த்தி ெற்றும் 

கட்டரெப்பு உரிெம் 

புதுப்பித்தலுக்கான 

விண்ைப் ம் 
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மகாதிகலன்களுக்கான 

நீைாவி பசாதரன 

 

நகைாட்சி நிர்வாக 

ஆரையைகம் (மொத்த 

பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -5) 

வரி இல்லா இதை 

கட்டைங்கள் 

மதாழில் வரி வசூலித்தல் 

மசாத்து வரி வசூலித்தல் 

 ாதாள வடிகால் வரி 

வசூலித்தல் 

குடிநீர் வரி வசூலித்தல் 

மசன்ரன ம ருநகர் 

குடிநீர் வழங்கல் ெற்றும் 

கழிவுநீர் அகற்று 

வாரியம் (மொத்த 

பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -1) 

குடிநீர் ெற்றும் கழிவுநீர் வரி 

ம ருநகை மசன்ரன 

ொநகைாட்சி 

 (மொத்த பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -6) 

பிைப்புச் சான்றிதழ் 

அச்சிடுதல் 

இைப்புச் சான்றிதழ் 

அச்சிடுதல் 

வர்த்தக உரிெம்  புதுப்பித்தல் 

நிறுவன வரி வசூலித்தல் 

மதாழில் வரி வசூலித்தல் 
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மசாத்து வரி வசூலித்தல் 

தீயரைப்பு ெற்றும் 

மீட்புப்  ணிகள் 

இயக்ககம்  (மொத்த 

பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -5) 

 லொடிக் கட்டடத்திற்கான 

தரடயின்ரெ இைக்கச் 

சான்றிதழ் 

 லொடிக் கட்டடத்திற்கான 

திட்ட அனுெதிக்கான 

தரடயின்ரெச் சான்றிதழ் 

 லொடிக் கட்டடம் அல்லாத 

கட்டடத்திற்கான திட்ட 

அனுெதிக்கான 

தரடயின்ரெச் சான்றிதழ் 

 லொடிக் கட்டடத்திற்கான 

தீ  ாதுகாப்பு உரிெம்  திவு 

மசய்தல் ெற்றும் புதுப்பித்தல் 

 லொடிக் கட்டடம் அல்லாத 

கட்டடத்திற்கான தீ 

 ாதுகாப்பு உரிெம்  திவு 

மசய்தல் ெற்றும் புதுப்பித்தல் 

தமிழ்நாடு மின்  

உற் த்தி ெற்றும் 

 கிர்ொன கழகம் 

(மொத்த பசரவகளின் 

மின் கட்டைம் மசலுத்துதல் 

புதிய குரைந்த மின் அழுத்த 

இரைப்பு  திவு மசய்தல் 
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எண்ணிக்ரக -3) புதிய குரைந்த மின் அழுத்த 

இரைப்பிற்கான கட்டைம் 

மசலுத்துதல் 

பவரல வாய்ப்பு ெற்றும் 

 யிற்சித் துரை 

இயக்கு ைகம் (மொத்த 

பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -4) 

 திவு அரடயாள அட்ரட 

அச்சிடுதல் 

 திவுப் புதுப்பித்தலுக்கான 

விண்ைப் ம் 

சுய விவைம் திருத்தம் 

மசய்வதற்கான 

விண்ைப் ம் 

 திவு மசய்ய 

விண்ைப்பித்தல் 

 

 

ெருந்து கட்டுப் ாட்டு 

இயக்கு ைகம் (மொத்த 

பசரவகளின் 18)  

அபலா தி ெருந்துகரள 

விற் ரன மசய்வதற்கான 

உரிெம் வழங்குதல் / 

புதுப்பித்தலுக்கான 

விண்ைப் ம் 

ஓமிபயா தி ெருந்துகரள 

விற் ரன மசய்வதற்கான 

உரிெம் வழங்குதல் / 

புதுப்பித்தலுக்கான 

விண்ைப் ம் 
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கட்டுப் டுத்தப் ட்ட 

அபலா தி ெருந்துகரள 

விற் ரன மசய்வதற்கான 

உரிெம் வழங்குதல் / 

புதுப்பித்தலுக்கான 

விண்ைப் ம் 

அட்டவரை X–ல் உள்ள 

ெருந்துகரள விற் ரன 

மசய்வதற்கான உரிெம் 

வழங்குதல் / 

புதுப்பித்தலுக்கான 

விண்ைப் ம்  

நகல் உரிெம் 

ம றுவதற்கான 

விண்ைப் ம் 

அபலா தி ெருந்துகரள 

உற் த்தி மசய்வதற்கான 

உரிெம் வழங்குதல் / 

புதுப்பித்தலுக்கான 

விண்ைப் ம் 

கூடுதல் உற் த்தி 

ம ாருளுக்கான அனுெதி 

வழங்குதல் 
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மதாழில்நுட்   ந ரை 

ொற்ைம் மசய்தல் 

பசாதரன உரிெம் 

வழங்குதல் 

அபலா தி ெருந்துகரள 

உற் த்தி மசய்வதற்கான 

கடன் உரிெம் / புதுப்பித்தல் 

அபலா தி ெருந்துகரள ெறு 

உரையிடுதலுக்கான உரிெம் 

வழங்குதல் / புதுப்பித்தல் 

ஓமிபயா தி ெருந்துகரள 

உற் த்தி மசய்வதற்கான 

உரிெம் வழங்குதல் / 

புதுப்பித்தல் 

அபலா தி ெருந்துகரள 

விற் ரன மசய்வதற்கான 

உரிெத்திரன 

தக்கரவத்தல் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்ட 

அபலா தி ெருந்துகரள 

விற் ரன மசய்வதற்கான 

உரிெத்திரன 

தக்கரவத்தல் 
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அட்டவரை X–ல் உள்ள 

ெருந்துகரள விற் ரன 

மசய்வதற்கான 

உரிெத்திரன 

தக்கரவத்தல்  

அபலா தி ெருந்துகரள 

உற் த்தி மசய்வதற்கான 

உரிெத்திரன 

தக்கரவத்தல் 

அபலா தி ெருந்துகரள 

உற் த்தி மசய்வதற்கான 

கடன் உரிெத்திரன 

தக்கரவத்தல் 

அபலா தி ெருந்துகரள ெறு 

உரையிடுதலுக்கான 

உரிெத்திரன 

தக்கரவத்தல் 

எரி சக்தித் துரை 

(மொத்த பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -2) 

வரை ட ஒப்புதல் சான்றிதழ் 

வழங்குதல் 

 ாதுகாப்புச் சான்றிதழ் 

வழங்குதல் 

ம ருநகை மசன்ரன 

ப ாக்குவைத்து காவல் 

(GCTP)  

இ- ைசீது மசலுத்துதல். 
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மீன்வளம் ெற்றும் 

மீனவர் நலன் (மொத்த 

பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக - 6) 

மீன்பிடித் தரடக்காலத்தில் 

மீனவக் குடும் த்திற்கு 

சிைப்பு நிவாைைம் 

வழங்குதல் 

மீன்பிடி குரைந்த காலத்தில் 

மீனவக் குடும் த்திற்கு 

சிைப்பு நிவாைைம் 

வழங்குதல் 

பதசிய கடல் மீனவர் பசமிப்பு 

ெற்றும் நிவாைைம் 

பதசிய கடல் மீனவர் ெகளிர் 

பசமிப்பு ெற்றும் நிவாைைம் 

மீன்பிடித் தரடக்காலத்தில் 

மீனவக் குடும் த்திற்கு 

சிைப்பு நிவாைைம் – 

புதுப்பித்தல் 

மீன்பிடி குரைந்த காலத்தில் 

மீனவக் குடும் த்திற்கு 

சிைப்பு நிவாைைம்  - 

புதுப்பித்தல் 

ொற்றுத் திைனாளிகள் 

நலத்துரை  (மொத்த 

பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக - 3)   

கடன் உதவித் 

திட்டத்திற்கான 

விண்ைப் ம் 

திருெை உதவித் திட்டம் 



75 
 

ொற்றுத் திைனாளிகள் 

 ைாெரிப்புப் டி 

ரகத்தறி இயக்கு ைகம் 

 (மொத்த பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக - 6) 

  

டாக்டர். எம்.ஜி.ஆர். 

ரகத்தறி மநசவாளர்கள் நல 

அைக்கட்டரளயின் கீழ் 

உதவித் மதாரக 

வழங்குதல் 

தமிழ்நாடு கூட்டுைவு 

ரகத்தறி மநசவாளர்கள் 

பசமிப்பு ெற்றும்  ாதுகாப்புத் 

திட்டம் 

தமிழ்நாடு கூட்டுைவு 

ரகத்தறி மநசவாளர்கள் 

முதிபயார் ஓய்வூதியத் 

திட்டம் 

தமிழ்நாடு கூட்டுைவு 

ரகத்தறி மநசவாளர்கள் 

குடும்  ஓய்வூதியத் திட்டம் 

ெகாத்ொ காந்தி புங்கர் பீொ 

பயாஜனா 

ெகாத்ொ காந்தி புங்கர் பீொ 

பயாஜனா கீழ் சிக்க்ஷா 

சகபயாக் பயாஜனா திட்டம். 
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வீட்டு வசதி ெற்றும் 

நகர்ப்புை வளர்ச்சித் 

துரை 

(மொத்த பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக - 1) 

தமிழ்நாடு அைசு நில 

உரிரெயாளர் ெற்றும் 

குடியிருப்ப ார் உரிரெகள் 

ெற்றும் ம ாறுப்புகள் 

ஒழுங்குமுரைச் சட்டம் 

ப ாக்குவைத்துத் துரை 

(மொத்த பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -1) 

இ-ைசீது மசலுத்துதல் 

வணிகவரி ெற்றும் 

 திவுத் துரை 

(மொத்த பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக -2) 

வில்லங்கச் சான்றிதழ் 

வழங்குதல் 

சான்ைளிக்கப் ட்ட நகல் 

வழங்குதல் 

ம ாது சுகாதாைம் ெற்றும் 

பநாய்த் தடுப்பு ெருத்துவ 

இயக்கு ைகம் 

(மொத்த பசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக - 3) 

CRS-இைப்பு  திவு மசய்தல் 

பிைப்புச் சான்றிதழ் 

இைப்புச் சான்றிதழ் 

மொத்தம் 130 
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அட்டவரை 4: ஆண்டு வாரியான  ரிவர்த்தரன 

எண்ணிக்ரக 

ஆண்டு வாரியாக  ரிவர்த்தரன எண்ணிக்ரக  

ஜனவரி 2016  -  ஆகஸ்ட் 2021 

ஆண்டு 

(ஜனவரி 

– டிசம் ர்) 

இ -பசரவ 

(CSC) 

இ -பசரவ   

(குடிெக்கள் 

இரையதளம்) 

மொத்தம் 

2016 1,02,91,198 - 1,02,91,198 

2017 1,12,62,238 - 1,12,62,238 

2018 1,04,11,812 1,83,304 1,05,95,116 

2019 97,63,563 9,49,460 1,07,13,023 

2020* 

 

75,86,335 14,00,513 89,86,848 

2021* 

(ஜனவரி 

– 

ஆகஸ்ட்) 

41,41,553 15,31,242 56,72,795 

மொத்தம் 5,34,56,699 40,64,519 5,75,21,218 

*     -            

  ஆைம்  காலகட்டத்தில்      ம ாது பசரவ 

ரெயங்களுக்கு பநரில் மசன்று இ-பசரவகரளப் 
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ம ைபவண்டியிருந்தது. 2018- ல் ெக்கள், 

எங்கிருந்தும், எப்ம ாழுது  இ-பசரவகரளப் ம றும்  

வரகயில்   ெக்கள்      இரையதளம் 

துவக்கப் ட்டது   தரனத் மதாடர்ந்து, இந்த 

இரையதளம்         ரிவர்த்தரனகள் மதாடர்ந்து 

அதிகரித்து வருகிைது.  கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டில்  2 

சதவீதம் இ-பசரவ  ரிவர் தரனகள் ெட்டுபெ 

  ெக்கள்      இரையதளம் (Open Citizen Portal) 

மூலொக வழங்கப் ட்           , 2021-ம் 

ஆண்டில் 20 சதவீதத்திற்கும் பெற் ட்ட இ-பசரவ 

 ரிவர்த்தரனகள்                     

மூலம் பெற்மகாள்ளப் ட்டுள்ளன          

                         . 

6.2  ஆதார் நிைந்தை  திவு ரெயங்கள் 

  தமிழ்நாட்டில் ஆதார் நிைந்தைப்  திவு 

ரெயங்கரள அரெத்து ஆதார்  திவிரன 

பெற்மகாள்ளும்  திவாளைாக மின்னாளுரெ 

         / தமிழ்நாடு மின்னாளுரெ முகரெ, 
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இந்திய தனித்துவ அரடயாள ஆரையத்தினால் 

(UIDAI) நியமிக்கப் ட்டுள்ளது.     ஆ        

                        

          . 

                         

                         ஆ     

                         ஆ    

                             .  

ஆ                                  

             ,      ,         

                            , 

                                 

                                

         ,             ஆ     

        ,                 

                       (      

      )                       

                   .  
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அட்டவரை 5:  2020 – 2021 -ஆம்  

நிதியாண்டிற்கான ஆதார்  திவு ெற்றும் 

ஆதார் உருவாக்கப் ட்ட  விவைங்கள் 

 திவு 

முகரெ 

 
ரெயங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

 

 திவுகளின் 

எண்ணிக்ரக 

(இலட்    ) 

 

 

ஆ       

        

    

       

(இலட்    ) 

தமிழ்நாடு 

அைசு 

பகபிள் 

டிவி 

நிறுவனம் 

(TACTV) 

318 10.4 9.7 

தமிழ்நாடு 

மின்னணு 

நிறுவனம் 

(ELCOT) 

227 5.9 4.3 

மொத்தம் 545 16.3 14 
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7.  உங்கள் மதாகுதியில் முதலரெச்சர் (UTM)         

முதலரெச்ச    உதவி எண் (1100) 

  முதலரெச்ச   உதவி எண் அல்லது 

ஒருங்கிரைந்த ெற்றும் உள்ளடக்கிய ம ாதுெக்கள் 

குரைகளுக்கான முதலரெச்சரின்  உதவி எண் 

பெலாண்ரெ அரெப்பு (IIPGCMS), ம ாதுெக்கள் 

 ல்பவறு வழிகளில் தங்கள் குரைகரளப்  திவு 

மசய்யும் வரகயில் உருவாக்கப் ட்ட ஒருங்கிரைந்த 

முரையாகும். இதில், 1100 எண்ணுக்கு அரழப் தன் 

வாயிலாகவும்         , ரகப சி மசயலி, 

மின்னஞ்சல், சமூக ஊடகம்          அல்லது 

பநைடியாகவும்  திவு மசய்யலாம். இது ொநில அளவில் 

குரைகரளக் ரகயாளுவதற்கு ஏற்ை          

தடொகும்.   

  இந்த அரெப்பு,  ‘உங்கள் மதாகுதியில் 

முதலரெச்சர் (UTM                   ம ாது 

      ெனுக்கரள கள அலுவலர்களுக்கு 

அனுப்புவதுடன், ெனுக்கள் மசயலாக்கத்ரத 
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கண்காணித்து  ெக்களுக்கு அவற்றின் மீதான 

நடவடிக்ரகரய மதரிவிக்கிைது. இத்திட்டம், ொவட்ட 

ஆட்சியர்கள், துரைத் தரலவர்கள், 

துரைச்மசயலாளர்கள் ஆகிபயார் குரைதீர்ப்பின் 

தைத்ரதக் கண்காணிக்க ஏற்ை வரகயில்,  

முகப்புப் லரக ெற்றும் உடனடி அறிக்ரககரள 

அளிக்கும்.  

8.  முரனப் ான ஆளு   

8.1  முரனப் ான பசரவ வழங்கல் 

   முரனப் ான பசரவகள் வழங்குதல் என் து, 

ம ாதுெக்கள் பசரவகரள ம ை தகுதி ம றும்ப ாது, 

அவர்கள் இல்லத்திற்பக மசன்று அச்பசரவகரள 

வழங்கும் பகாட் ாடாகு .  

  தற்ப ாதுள்ள தகவல் மதாழில்நுட்  அரெப்புகள் 

ெற்றும்  யன் ாடுகரள ஒருங்கிரைத்து,  ொநில 

குடும்  தைவுத் மதாகுப்ர  (SFDB) அடிப் ரடயாக  
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மகாண்டு ஆதாை பகாட் ாடு ஒன்று (proof of concept) 

வடிவரெக்கப் டும்.  

9.  வளர்ந்துவரும் மதாழில்நுட் ங்க  

9.1 இ- ார்ரவ (e-Paarvai) :  மசயற்ரக  நுண்ைறிவு 

(Artificial Intelligence)  அடிப் ரடயிலான கண்புரை 

கண்டறிதல் அரெப்பு  (AI-based Cataract Detection 

System)  

  கண்புரை,  இந்தியாவில்  ார்ரவ இழப்பிற்கு 

முக்கிய காைைங்களில் ஒன்ைாகும். ஆைம்  

நிரலயிபலபய கண்புரைரயக் கண்டறிவது  ார்ரவ  

இழப்ர   தவிர்க்கும்.                

    , கண்புரைரய பவகொக கண்டறிவதற்காக 

மசயற்ரக நுண்ைறிவு சார்ந்த ரகப சி மசயலிரய 

உருவாக்கியுள்ளது. ெதுரை, நாகப் ட்டினம் ெற்றும் 

பவலூர் ஆகிய ொவட்டங்களில் இது  

 ரிபசாதிக்கப் ட்டு, 14 ொவட்டங்களில் அறிமுகம் 

மசய்யப் ட்டுள்ளது                        

                    . 
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9.2 முக அரடயாளம்            -  Face   

Recognition  System  (FRS) 

  மசயற்ரக நுண்ைறிவு அடிப் ரடயிலான முக 

அரடயாளம் காணும் முரை உருவாக்கப் ட்டுள்ளது. 

நவம் ர் 2020  முதல்,   தமிழ்நாடு மின் ஆளுரெ 

முகரெயில்  அன்ைாட  வருரக   திவுக்கு இந்த 

மதாழில்நுட் ம்  யன் ாட்டில் உள்ளது. இந்த அரெப்பு 

                                 

(TANGEDCO)                        

     .                       

            . 

மசயற்ரக நுண்ைறி            

உருவாக்கப் ட்ட பவறு  சில   யன் ாடுகள் : 

I. திைன்மிகு உரையாடல்      (Chatbot)  –  

ம ாதுெக்கள், அைசின்  ல்பவறு பசரவகள் 

மதாடர் ான உரையாடல் வசதிரய தமிழ் ெற்றும் 

ஆங்கிலத்தில் ம ை, தமிழ்நாடு மின்னாளுரெ 

முகரெ,                    
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      திைன்மிகு உரையாடல்        

உருவாக்கியுள்ளது. இதரனப் ம ை இ-பசரவ 

இரையதளத்ரத அணுகலாம்.  

(https://www.tnesevai.tn.gov.in). 

II. பூச்சி ெற்றும் பநாய் அரடயாளம் காைல் - 

தமிழ்நாடு மின்னாளுரெ முகரெயினால் 

மசயற்ரக நுண்ைறிவு மதாழில்நுட் த்தின் 

அடிப் ரடயில் உருவாக்கப் ட்ட  மென்ம ாருள் 

வாயிலாக விவசாயிகள்     யிரில் உள்ள 

பூச்சிகரளக் கண்டறி                  

                              

                          

       இயலும். விவசாயிகள்,  ாதிக்கப் ட்ட 

 யிர்கரள தங்கள் ரகப சியில்  டம் பிடித்து 

உழவன் மசயலி மூலம்  திபவற்ைம் மசய்    .  
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9.3  தமிழ்நாடு  நம்பிக்ரக  இரைய   பின்புல   

கட்டரெப்பு 

  தமிழக அைசுத் துரைகள், ம ாருத்தி  

 யன் டுத்தும் (plug–n-play) முரையில், உ பயாகிக்க 

ொநில அளவிலான நம்பிக்ரக இரைய கட்டரெப்பு 

வழிவரக மசய்யும். நம்பிக்ரக இரையக் 

கட்டரெப்பில் பசகரிக்கப் டும் தைவுகள் அரனத்து 

துரைகளின் நம்பிக்ரகக்கு உரியது ெற்றும் 

பெற்மகாண்டு எந்த சரி ார்த்தலும் பதரவயில்லாெல், 

அரனத்து                      

     ஆ              .         ,     

                 ஆ           

     ,                ஆ           

             ,              , 

                  -          

                                 

      ,                       
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                        .  

9.4 குரை         காகித  யன் ாட்டிற்கான 

மின்னணு உட்கட்டரெப்பு  

9.4.1 தமிழ்நாடு அைசு அலுவலர்களுக்கான 

மின்னஞ்சல் கைக்குகள்  

   தமிழ்நாடு அைசு அலுவலர்களுக்கு  அலுவலக 

தகவல் மதாடர்பில்  யன் டுத்த  ாதுகாப் ான 

மின்னஞ்சல் பசரவ வழங்கப் ட்டு வருகிைது. பதசிய 

தகவலியல் ரெயம்  (NIC) உதவியுடன், 2020-2021-ல் 

19,000 மின்னஞ்சல் கைக்குகள் உருவாக்கப் ட்டன. 

தற்ப ாரதய மின்னஞ்சல் பசரவரய பெம் டுத்தி,  

50,000  யனாளிகளுக்கு         உருவாக்க 

 ணிகள் பெற்மகாள்ளப் ட்டு வருகின்ைன. 

9.4.2  மின்-அலுவலகம் 

  மின் அலுவலகம் என் து அை  

அலுவலகங்களுக்குள் வழக்கொன  ணிகள் ெற்றும் 

மசயல்முரைகரள தன்னியக்கொக்க அனுெதிக்கும் 
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 யன் ாட்டுத் மதாகுப் ாகும்.                  

               , அலுவலக  பகாப்புகளின் மீது 

விரைவாக நடவடிக்ரக எடுக்கவும், நிர்வாகத்ரத 

பெம் டுத்தவும் உதவுகிைது. தணிக்ரக ெற்றும் 

வைலாற்று அம்சங்கள் மசயல்முரைகளின் 

மவளிப் ரடத் தன்ரெரய அதிகரிக்கின்ைன. 

  இதுவரை 61  அலுவலகங்களில் 10,000 

 யனர்கள் இந்த            

 யன் டுத்துகின்ைனர்,                  

                                 

                       

               .  

10.  திைன் பெம் ாடு  

   தமிழ்நாடு மின் ஆளுரெ முகரெ   யிற்சி 

                உருவாக்கியுள்ளது.  இந்த 

உட்கட்டரெப்பு                        

அைசு அதிகாரிகளின்  திைன் பெம் ாட்டிற்கு 

 யன் டுத்தப் டும். 
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11.   நெது அைசு (MyGov) 

                    , மகாள்ரககள், 

திட்டங்கள் ெற்றும்  ணிகள் மதாடர் ான பயாசரனகள் 

ெற்றும் ஆபலாசரனகரள  கிர்வது வாயிலாக, 

தமிழ்நாடு ெக்கள் அைசு நிர்வாகத்தில்  ங்பகற் தற்கான 

தனித்துவ தளத்ரத அளிக்கிைது.   

12.  அைசு  இரையதளங்களுக்கான தைநிர்ையம் 

  அைசு இரையதளங்களில் தகவல்கள் ெற்றும் 

பசரவகளின்  யன் ாடு ெற்றும் அணுகரல 

பெம் டுத்த,  இந்திய அைசு,   இந்திய அைசாங்க 

இரையதளங்களுக்கான மநறிமுரைகள்  (GIGW)  

எனும் ம யரில் இரையதளங்கரள வடிவரெத்து, 

உருவாக்கி,  ைாெரிப் தற்கான மநறிமுரைகரள 

மவளியிட்டுள்ளது.  இந்த மநறிமுரைகளுக்கு ஏற் , 

ொவட்ட இரைய தளங்களின் தை நிர்ையம் ெற்றும் 

ொற்றுத்திைனாளிகள் அணுகும் வசதி ஆகியவற்றிரன 

தமிழ்நாடு மின் ஆளுரெ முகரெ  மசயல் டுத்தி 

வருகிைது. 
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13.  பதர்வு ஒரு பசரவயாக (EaaS)  

  இரையத் பதர்வு மூலம்  ணிகளுக்கு 

விரைவாக பதர்வு மசய்ய, துரைகள் தமிழ்நாடு மின் 

ஆளுரெ முகரெ அளிக்கும் பசரவகரள 

 யன் டுத்திக் மகாள்ளலாம்.  ல்பவறு  ணிகளுக்காக 

 ாதுகாப் ான முரையில் துரைத் பதர்வுகரள நடத்த 

இது எளிதான விரைவான வழியாகும். இதுவரை,  

சுற்றுச்சூழல் ெற்றும் வனத்துரை,  ஆசிரியர் பதர்வு 

வாரியம் (TRB),  தமிழ்நாடு ொசுக்    கட்டுப் ாடு    

வாரியம், (TNPCB),   தமிழ்நாடு முன்னாள்  ரடவீைர்கள் 

நிறுவனம் (TEXCO)  ஆகிய நான்கு துரைகள் இந்த 

முரைரய  மவற்றிகைொக   யன் டுத்தி 7,229 

 ணியிடங்கரளப்     ாதுகாப் ாக நிைப்பியுள்ளன. 13.5 

லட்சம் ப ர் இந்த பதர்வுகரள எழுதியுள்ளனர்.  
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14. தகவல் மதாழில்நுட்     ாதுகாப்பு  தணிக்ரக 

  தமிழ்நாடு மின் ஆளுரெ முகரெ, அைசுத்துரை 

இரைய தளங்கள் ெற்றும் மசயலிகளுக்கான 

 ாதுகாப்பு தணிக்ரகயிரன,  கணினி அவசை நிரல 

எதிர்விரன குழுவில் (சி.இ.ஆர்.டி-இன்) உள்ள  

தணிக்ரக அதிகாரிகள் வாயிலாக பெற்மகாள்கிைது.  

2020-2021- ல் 72 அைசு இரையதளங்கள் 

ெற்றும் மசயலிகள்  ாதுகாப்பு தணிக்ரகக்கு 

உட் டுத்தப் ட்டுள்ளன. 

15.  ல்பவறு அைசு  துரைகளுக்கா  

உருவாக்        மென்ம ாருட்கள் 

 ல்பவறு அைசு  துரைகளின் பதரவக்பகற் , 

தமிழ்நாடு மின்னாளுரெ முகரெ பின்வரும் 

மென்ம ாருள் பசரவரெயங்கரள 

உருவாக்கியுள்ளது: 
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வ. 

எண் 
துரைகள் 

திட்டத்தின் 

ம யர் 

இரைய  

முகவரிகள் 

1 தமிழ்நாடு 

ொநில 

ப ரிடர் 

பெலாண்ரெ 

முகரெ 

தமிழ்நாடு  

ொநில  ப ரிடர் 

பெலாண்ரெ 

முகரெக்கு 

வரலதளம் 

உருவாக்குதல் 

https://tnsdma. 

tn.gov.in/ 

 

2 மதாழிலாளர் 

ெற்றும் 

பவரல 

வாய்ப்புத் 

துரை 

சட்ட 

அளவியல் 

புகார் 

கண்காணிப்பு 

அரெப்பு 

https://tnlegal 

metrology.in/ 

 

3 தமிழ்நாடு 

ஆவைக் 

காப் கம் 

ெற்றும் 

வைலாற்று 

ஆைாய்ச்சித் 

துரை 

தமிழ்நாடு  மின் 

ஆவை  

காப் க 

வரலவாசல் 

 

https://digi 

archives.tn.gov.in 

 

4 மசன்ரன 

ம ரு நகை 

வளர்ச்சிக் 

குழுெம் 

இரைய 

வழியில் திட்ட 

அனுெதி 

வழங்கல்,  

https://online 

ppacmda.tn. 

gov.in 

https://tnsdma/


94 
 

கட்டடம் 

கட்டுவதற்கான 

அனுெதி 

வழங்குதல், 

நிரைவு சான்று 

வழங்குதல் 

ெற்றும் 

வசித்தலுக்கான 

சான்று 

வழங்குதல் 

ப ான்ை 

பசரவகரள 

இரையம் 

வழியாக  

ஒற்ரைச் சாளை 

முரையில்  

உருவாக்குதல் 

 

 

 

 

 

 

 

5 சுற்றுச்சூழல் 

ெற்றும் 

வனத்துரை 

TNFUSRC-க்கு 

இரையவழி 

பதர்வுகள் 

நடத்த 

மென்ம ாருள் 

உருவாக்குதல் 

https://www.forest

s.tn.gov.in/pages/ 

view/tn-forest-

news 
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6 பவரல 

வாய்ப்பு 

ெற்றும் 

 யிற்சித் 

துரை 

மெய்நிகர் 

கற்ைல் 

இரையதளம் 

ெற்றும் 

இரைய வழி 

கற்ைலுக்கான 

 குப் ாய்வு 

முகப்புப் க்கம் 

https://tamilnadu 

careerservices.tn. 

gov.in/ 

7 அரனத்து 

அைசுத் 

துரைகள் 

மின்னணு 

 ரிவர்த்தரன 

ஒருங்கிரைப்பு  

ெற்றும் 

 குப் ாய்வு 

அடுக்கு 

(e-Taal) 

https://etaal.gov.in 

8 நிலச் 

சீர்த்திருத்த 

ஆரையைகம் 

முதலரெச்சரின் 

உழவர் 

 ாதுகாப்புத் 

திட்டம் 

https://oap.tn.gov

.in/cmupt/ 

9 ொநில  

ஊைக 

வளர்ச்சி 

நிறுவனம் 

ஆரையைக 

இரையதளம் 

முழு அளவில் 

கணினி 

ெயொக்குதல் 

https://crdpr.tn. 

gov.in 
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10 தமிழ்நாடு 

வீட்டுவசதி 

வாரியம் 

தமிழ்நாடு 

வீட்டுவசதி 

வாரிய வாடரக 

பெலாண்ரெத் 

திட்டம் 

https://tnhb.tn. 

gov.in/ 

 

11 ம ரியார்        

 ல்கரலக் 

கழகம் 

மதாரலதூை 

கல்வி  யிலும் 

ொைவர்களுக்

கான 

இரையவழி  

பசர்க்ரக 

http://pride.periya

runiversity.ac.in 

12 ொநில திட்ட 

ஆரையம் 

நிரலயான 

நீடித்த வளர்ச்சி 

இலக்குகளுக்கு 

உரிய 

இரையவழி 

கண்காணிப்பு 

தளம் 

https://tnsdg.tn. 

gov.in 

 

13 தமிழ்நாடு 

மதாழில் 

துரை 

வழிகாட்டுதல்  

ெற்றும் 

ஏற்றுெதி 

பெம் ாட்டு 

 ணியகம் 

வாடிக்ரகயாளர் 

குரைதீர்ப்பு  

வரலவாசல் 

https://www. 

bizbuddy.tn.gov. 

in/ 
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14 மசன்ரன 

ம ருநகர் 

குடிநீர் 

வழங்கல் 

ெற்றும் 

கழிவு 

நீைகற்று 

வாரியம் 

மதாழில் 

நிறுவனங்களுக்கான 

புதிய குடிநீர் 

இரைப்பிற்கான 

இரையவழி 

விண்ைப் ம் 

https://cmwssbin

dust.in/waternew 

15 ொநில திட்ட 

ஆரையம் 

ொநில திட்ட 

ஆரையத்தின் 

திட்டங்களுக்

குக்கான 

வரலகண்கா

ணிப்புத் தளம் 

http://pndscheme

s.tn.gov.in 

16 மதாழிலாளர் 

ெற்றும் 

பவரல 

வாய்ப்புத் 

துரை 

மதாழிலாளர் 

துரை 

வரலவாசல் 

உருவாக்குதல் 

https://labour.tn 

.gov.in 

17 தமிழ்நாடு 

மின்னாளுரெ  

முகரெ 

பெகக்கணிரெ 

அடிப் ரடயி

லான மசாத்து 

பெலாண்ரெ 

அரெப்பு  

 

https://ams. 

tnegov.in 
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18 தமிழ்நாடு 

மின்னாளுரெ 

முகரெ 

மின்ொவட்டம்- 

முதற்கட்டம், 

இைண்டாம் 

கட்டம் 

https://tnesevai. 

tn.gov.in/ 

19 தமிழ்நாடு 

மின்னாளுரெ 

முகரெ 

ொநில 

வரலவாசல் 

http://www.tn. 

gov.in/ 

 

20 தமிழ்நாடு 

மின்னாளுரெ 

முகரெ 

நிைந்தை 

பசர்க்ரக 

ரெயம் (5  

வயதிற்கு 

பெற் ட்டவர்களு

க்கு ஆதார்  திவு 

மசய்தல்) 

https://uidai.gov. 

in/aadhaar 

dashboard/ 

 

21 தமிழ்நாடு 

மின்னாளுரெ 

முகரெ 

குறுஞ்மசய்தி 

வாயிலாக 

பசரவ நிரல 

கண்காணிப்பு 

வசதி 

https://services.m

gov.gov.in/  

 

22 தமிழ்நாடு 

மின்னாளுரெ 

முகரெ 

இரையவழி  

 ட்டா ொற்ைம் 

https://tamilnilam.

tn.gov.in/ 

CSC 

https://tamilnilam.

tn.gov.in/revenue

/.html  
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23 தமிழ்நாடு 

மின்னாளுரெ 

முகரெ 

சிறு URL https://tnegov.in/ 

login  

24 தமிழ்நாடு 

மின்னாளுரெ 

முகரெ 

தமிழ்நாடு 

புவிசார் தகவல் 

அரெப்பு 

https://tngis.tn. 

gov.in 

25 இந்திய 

ெருத்துவம் 

ெற்றும் 

பஹாமிபயா தி 

இந்திய 

ெருந்துகளுக்கான 

உரிெம் 

வழங்கும் 

ொநில அதிகாை 

அரெப்பு  – 

வரலத்தளம் 

https://www.tnsla

im.tn.gov.in/ 

26 தமிழ்நாடு 

அரெப்பு 

சாைா 

மதாழிலாளர் 

நலவாரியம் 

அரெப்பு சாைா 

மதாழிலாளர்கள் 

நலவாரியத்திற்கு 

ஒருங்கிரைந்த 

 யன் ாட்டு 

மென்ம ாருள் 

உருவாக்குதல் 

https://tnuwwb.tn.

gov.in 

27 தமிழ்நாடு 

நடுவர் 

ெற்றும் 

செைச 

ரெயம் 

இரையதளம் 

உருவாக்கம் 

https://tnmcc.tn. 

gov.in 
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28 சட்டத் 

துரை 

சான்று 

அலுவலர் 

 தவிக்கு 

இரைய வழி 

மூலம் 

விண்ைப் ம் 

மசய்தல் / 

நரடமுரை 

புதுப்பித்தல் 

https://tnnotary.tn

.gov.in/ 

 

29 தமிழ்நாடு 

மின்னாளுரெ 

முகரெ 

தமிழ்நாடு 

மின்னாளுரெ 

முகரெக்கான 

வரலவாசல் 

https://tnega.tn. 

gov.in 

30 இந்திய 

மதாழில் 

முரனபவார் 

பெம் ா டு  

நிறுவனம் 

புத்தாக்கம் 

ெற்றும் 

மதாழில் 

முரனபவார் 

பெம் ாட்டு 

திட்ட 

வரலவாசல் 

https://editn.in/ 

31 பவரல 

வாய்ப்பு 

ெற்றும் 

 யிற்சித் 

துரை 

பவரல வாய்ப்பு 

           

கண்காணிப்பு 

அலகு 

https://www.tnpri

vatejobs.tn.gov.in 

https://www.tnprivatejobs.tn.gov.in/
https://www.tnprivatejobs.tn.gov.in/
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அத்தியாயம் - IV 

தமிழ்நாடு அைசு பகபிள் டிவி நிறுவனம் 

1. முன்னுரை 

   அைசு பகபிள் டிவி நிறுவனம்        

               பகபிள் டிவி பசரவரய 

ம ாதுெக்களுக்கு வழங்குவரத பநாக்கொகக் 

மகாண்டு, இந்திய நிறுவனங்கள் சட்டம் 1956- ன் 

கீ  04.10.2007 அன்று            . 

                                     

                              

         . 

2.          

                               

                                             

                                      

                  ஆ               
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   -                -                    

                                

                                   

          ஆ                      

                   .    

  தமிழ்நாடு அைசு பகபிள் டிவி நிறுவனம் 201 

பசனல்கரள (140 கட்டைமில்லா பசனல்கள் + 61 

கட்டை பசனல்கள்) ரூ.140 + GST என்ை      

கட்டைத்தில் டிஜிட்டல் முரையில் வழங்குகிைது.  

          -            

                          ,  

    –ஆ  ஆ                

                         -     

                                  

                       

 -                          

                        ,      
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           : 

1. தமிழ்நாடு அைசு   ணியாளர் பதர்வாரையத்தின் 

மூலம் பதர்வு மசய்யப் டு வர்களின் 

சான்றிதழ்கரளப்  திபவற்ைம் மசய்யும் பசரவ. 

2. வாக்காளர் அரடயாள ொற்று அட்ரடகரள  

அச்சிட்டு வழங்கும் பசரவ.  

3. தமிழ்நாடு  ாடநூல் ெற்றும் கல்விக் கழகம் 

விற் ரன மசய்யும்  ாட  புத்தகங்கரள  

ம றுவதற்கு ஆன்ரலனில்  திவு மசய்யும் 

பசரவ. 

நாளது பததிவரை, 1,800 விண்ைப் தாைர்களுக்கு அைசு 

பசரவகரள வழங்குவதற்கு அனுெதி 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. 
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4.  ஆதார் நிைந்தை  திவு ரெயங்கள் 

                                

ஆ                                  

                               

                                   

                                  

        ஆ                            

     .  
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அத்தியாயம் - V 

தமிழ்நாடு கண்ைாடி இரழ வரலயரெப்பு 

நிறுவனம் (TANFINET) 

 

                            

                                

            ,                  

               (TANFINET)      

             2013-     08.06.2018    , 

                             

           .                         

                                 

       ,          ,               

           ஆ                     

    (Optical Fibre Cable)           

                           

       . 
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1.  ாைத்மநட் 

                             

                 (Optical Fibre Cable) 

                             

                           . 

           .1815.31              

                                

              .            , 

             12,525            

            1 Gbps             

                  .  

  ணி ஆரை வழங்கிய ஓைாண்டு காலத்திற்குள் 

இத்திட்டொனது மசயல் டுத்தி முடிக்கப் டும். 

இத்திட்டம் நான்கு மதாகுப்புகளாக பிரிக்கப் ட்டு 

கீழ்கண்டவாறு மசயல் டுத்தப் டும். 
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மதாகுப்பின் 

ம யர் 

வட்டாைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

கிைாெ 

 ஞ்சாயத்துகளின் 

எண்ணிக்ரக 

கண்ைாடி 

இரழ  

    வடம் 

உயர்ெட்ட 

கம் த்தின் 

வழியாக 

(கிபலா 

மீட்டரில்) 

கண்ைாடி 

இரழ 

    வடம் 

நிலத்தடி 

வழியாக 

(கிபலா 

மீட்டரில்) 

A 75 3,095 11,906 1,591 

B 94 3,001 9,615 1,570 

C 110 3,326 11,335 1,486 

D 109 3,103 10,148 1,849 

மொத்தம் 388 12,525 43,004 6,496 

2.  தமிழ்மநட் 

                        ,        

                                

                    ,         

                   ,                  

                            

                              . 
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3.   ாைத்மநட்  திட்டத்தின்   யன்கள் 

   ாைத்மநட் உள்கட்டரெப்பின் மூலம் 

             குரைந்த விரலயில்  

மின்-கல்வி (e-Education), மதாரலெருத்துவம்  

(Tele-Medicine), ஒபை இரைப்பில் மூன்று பசரவகள் -  

மதாரலக்காட்சி, மதாரலப சி ெற்றும் இரையதள 

பசரவகள் (Triple Play Services) ஆகிய டிஜிட்டல் 

பசரவகரள வழங்க இயலும். அைசு அலுவலகங்கள்  

            ,   ள்ளிகள், கல்லூரிகள் ெற்றும் 

மதாழில் நிறுவனங்கள் அதிபவக அரலக்கற்ரைரயப் 

 யன் டுத்தி, அைசின் ம ாதுெக்களுக்கான பசரவரய 

கிைாெ      வழங்க இத்திட்டம் வழிவகுக்கும். 

இத்திட்டொனது, கிைாெப்புைங்களில் பவரலவாய்ப்பு 

ெற்றும் பசரவகரள ஏற் டுத்துவதன் மூலம், சமூகப் 

ம ாருளாதாை பெம் ாட்டிற்கு வழிவகுக்கும். 
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அத்தியாயம் - VI 

தமிழ் இரையக் கல்விக்கழகம் 

1. முன்னுரை  

 தமிழ் இரையக் கல்விக்கழகம் (த.இ.க) 

தமிழ்நாடு            சட்ட , 1975- ன் கீழ் 

தமிழ் இரையப்  ல்கரலக்கழகொக (த.இ. .) 

நிறுவப் ட்டு தகவல் மதாழில்நுட் வியல் துரையின் 

கீழ் இயங்கி வருகிைது.  தமிழ் இரையப் 

 ல்கரலக்கழகம், தமிழ் இரையக் கல்விக்கழகொக 

2010-ஆம் ஆண்டு ஜூரல 16-ஆம் நாள் ம யர் 

ொற்ைம் மசய்யப் ட்டது.  தமிழ் இரையக் 

கல்விக்கழகத்தின் முக்கியொன குறிக்பகாள் தமிழ்க் 

கல்விரய இரையம் மூலம் புலம் ம யர்ந்த 

தமிழர்களுக்கு அளிப் து ெற்றும் கணினித் தமிரழ 

பெம் டுத்தலாகும். 
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2. பநாக்கங்கள்  

 கணினித் தமிரழ பெம் டுத்துதல். 

 தமிழர்  ண் ாடு ெற்றும் நாகரிகம்  ற்றிய 

தகவல்கரள உலகம் முழுவதும் உள்ள புலம் 

ம யர்ந்த தமிழர்களுக்கும், ெற்ைவர்களுக்கும் 

அளித்தல். 

 தமிழ் மொழியில் சான்றிதழ்க் கல்வி, 

பெற்சான்றிதழ்க் கல்வி,  ட்டயம் ெற்றும்  ட்டம் 

ப ான்ை கல்வித் திட்டங்கரளச் 

மசயல் டுத்துதல். 

 தமிழ் மின்நூலகம் ெற்றும்  ண் ாட்டு 

மின்களஞ்சியத்ரத நிர்வகித்தல். 

 அரனத்துப் ம ாருளடக்கத்ரதயும் 

www.tamilvu.org இரையதளம் மூலம் அளித்தல். 

3.  கல்வித் திட்டங்கள் 

  தமிழ் இரையக் கல்விக்கழகத்தால் ெழரலக் 

கல்வி, சான்றிதழ்க் கல்வி, பெற்சான்றிதழ்க் கல்வி, 

 ட்டயம், பெற் ட்டயம், ெற்றும் தமிழியலில் 
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இளங்கரலப்  ட்டம் முதலான கல்வித் திட்டங்கள் 

அளிக்கப் டுகின்ைன. அதன் விவைங்கள் பின்வருொறு: 

ெழரலக் கல்வி என் து இளஞ்சிைார்களுக்காக 

வடிவரெக்கப் ட்டுள்ளது. 

சான்றிதழ்க் கல்வி பின்வரும் மூன்று நிரலகளில் 

வழங்கப் டுகின்ைன : 

 அடிப் ரடநிரல (1 ெற்றும் 2-ஆம் 

வகுப்புகளுக்கு இரையானது) 

 இரடநிரல (3 ெற்றும் 4-ஆம் வகுப்புகளுக்கு 

இரையானது) 

 பெல்நிரல (5 ெற்றும் 6-ஆம் வகுப்புகளுக்கு 

இரையானது) 

இக்கல்வித் திட்டத்தின் வாயிலாக இதுவரை மொத்தம் 

9,015 ொைவர்கள் பதர்ச்சி ம ற்றுள்ளனர். 

பெற்சான்றிதழ்க் கல்வி பின்வரும் மூன்று நிரலகளில் 

வழங்கப் டுகின்ைன : 
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 நிரல 1 (7 ெற்றும் 8-ஆம் வகுப்புகளுக்கு 

இரையானது) 

 நிரல 2 (9 ெற்றும் 10-ஆம் வகுப்புகளுக்கு 

இரையானது) 

 நிரல 3 (11 ெற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளுக்கு 

இரையானது) 

இக்கல்வித் திட்டத்தின் வாயிலாக இதுவரை மொத்தம் 

876 ொைவர்கள் பதர்ச்சி ம ற்றுள்ளனர். 

  இளங்கரலப்  ட்டம் (தமிழியல்) 

 ாடத்திட்டத்தில்  ட்டயம், பெற் ட்டயம் ெற்றும்  ட்டம் 

முதலான நிரலகள் உள்ளன. இக்கல்வித் திட்டத்தின் 

வாயிலாக இதுவரை  பதர்ச்சி ம ற்றுள்ள 

ொைவர்களின் எண்ணிக்ரக விவைங்கள் 

பின்வருொறு : 

  ட்டயப் டிப்பு – 1,591 

 பெற் ட்டயப் டிப்பு – 1,107 

  ட்டப் டிப்பு – 773 
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  பெ        திட்டங்கள் 22 நாடுகளில் 

     ள்ள 110 மதாடர்பு ரெயங்களின் மூலொக 

வழங்கப் டுகின்ைன.  

4. தமி  – மின்நூலகம் (Tamil Digital Library)  

  மின்நூலகம் உருவாக்குவதற்கு ஒரு பகாடி 

                             

            .     , டாக்டர் உ.பவ.சா. நூலகம்,  

இந்திய ெருத்துவம் ெற்றும் ஓமிபயா தி இயக்குநைகம் 

ெற்றும் உலகத் தமிழாைாய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றில் 

உள்ள ஓரலச்சுவடிகரள மின்னுருவாக்கம் ெற்றும் 

நூலரடவு மசய்வதற்கு ரூ.1.05 பகாடி அைசால் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப் ட்டது. இதற்கான பவரலகள்  

நரடம ற்று       .  

 தமிழ் இரையக்கல்விக் கழகம் மின்நூலக 

இரையதளம் (https://www.tamildigitallibrary.in) ஒன்ரை 

உருவாக்கியுள்ளது. இம்மின்நூலகத்தில் 16–ஆம் 

நூற்ைாண்டு முதல், இலக்கியம், செயம், வைலாறு, 
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ெருத்துவம் ெற்றும் அறிவியல் ப ான்ை 

ம ாருண்ரெகரளக் மகாண்ட அரிய நூல்கள்,  ருவ 

இதழ்கள் ெற்றும் ஓரலச்சுவடிகள் 

மவளியிடப் ட்டுள்ளன. இது மதற்காசிய மொழிகளில் 

தமிழுக்கான மிகப்ம ரிய மின்நூலகொகத் திகழ்கிைது.  

இதுவரையில், 35,629 நூல்கள்,  ருவ மவளியீடுகள் 

ெற்றும் 7,68,097 ஓரலச்சுவடிப்  க்கங்கள்  திபவற்ைம் 

மசய்யப் ட்டுள்ளன. இந்த இரையதளத்தால்  

1,45,06,345  யனர்கள்         ளனர். 

5. தமிழர் தகவலாற்றுப் ரட 

   மதால்லியல், வைலாற்றுச் சின்னங்கள் ெற்றும் 

 ண் ாட்டுத் தடயங்கரள உள்ளடக்கிய ஒளிப் 

 டங்கரளக் மகாண்ட தமிழர் தகவலாற்றுப் ரட 

(https://www.tagavalaatruppadai.in) என்ை 

இரையதளத்ரத                     

உருவாக்கியுள்ளது. 
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  இந்தக் கலாச்சாைக் களஞ்சியொனது சிற் ங்கள், 

கல்மவட்டுகள், பகாயில்கள், நாையங்கள், 

அகழாய்வுகள், மசப்ப டுகளுக்கான தகவல்கள் ெற்றும் 

ஒளிப் டங்கரள வழங்குகின்ைது.  

  இந்த இரையதளத்ரத இதுவரை 11,12,087 

              ள்ளனர். 

6. இ - ஆசிரியர் திட்டம் 

   தமிழ் இரையக் கல்விக்கழகம், உலகம் 

முழுவதும் வாழும் தமிழ் ெக்களுக்கு இரையம் மூலம் 

தமிழ்க்கல்விரய வழங்கி வருகிைது. இ-ஆசிரியர் 

என்னும் திட்டத்தின் மூலம் முப் ரிொை அரசவூட்டப் 

 டங்கள், மெய்நிகர்ப்  லரக, மெய்நிகர் உண்ரெ 

ப ான்ை நவீன மதாழில்நுட் ங்கள் ெற்றும் மசயற்ரக 

நுண்ைறிவு ஆகியவற்ரைக் மகாண்ட 

ஒருங்கிரைந்த கற்ைல்தளம் வடிவரெக்கப் 

 டவுள்ளது.  
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7.  தமிழ் கணினியம் 

       கணினியம், தமிழ் மொழிரய கணினிகள் 

புரிந்து மகாள்ள உதவுகிைது. தமிழ் இரையக் கல்வி 

கழகம் தற்ப ாது  டச்மசயலாக்கம், ஒளி எழுத்துைரி, 

கணினி மொழியியல் குறித்த  யன் ாடுகள், தமிழ் 

மென்ம ாருள் கருவிகள் உருவாக்கம் 

ஆகியவற்றிரன மசயல் டுத்தி வருகிைது. பெலும், 

மசாற்மைாடர் அரெப்பு, கட்டரெப்புகள், விதிமுரைகள், 

இலக்கை சரி ார்ப்புக் கருவி ெற்றும் ப ச்சு 

மசயலாக்கக் கருவி ஆகியவற்றுக்கான பவரலகள் 

நரடம ற்று வருகின்ைன.   

8. தமிழ் ஒருங்குறி (Unicode) 

   தமிழ் இரையக் கல்விக்கழகம், 

அமெரிக்காவிலுள்ள ஒருங்குறி பசர்த்தியத்தில் 

(Unicode Consortium) நிறுவன உறுப்பினைாக உள்ளது.  

இதன் மூலம் தமிழ்மொழியின் அரனத்து எழுத்துகள், 

 ரழய தமிழ்ச்சின்னம் ெற்றும் பின்னக் குறியீடுகள், 
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தமிழ் வட்மடழுத்துகள் ப ான்ைவற்ரை ஒருங்குறி 

பசர்த்தியத்தின் தைவு தளத்தில் பசர்க்க முடிகிைது. 

9.  ைப்புரைப்  ணிகள் 

9.1  கணித்தமிழ்ப் ப ைரவ 

  கணித்தமிழ்ப் ப ைரவ என் து கணினித்தமிழ் 

குறித்து ொைவர்களிரடபய விழிப்புைர்ரவ ஏற் டுத்த 

உருவாக்கப் ட்ட ஒரு திட்டொகும். அதன் டி, 

இதுவரையில் தமிழ்நாட்டில்  உள்ள 

 ல்கரலக்கழகங்கள் ெற்றும் கல்லூரிகளில்  

கணித்தமிழ்ப் ப ைரவ   200        

மதாடங்கப் ட்டுள்ளன. 

9.2  கான் கல்விக்கழகக் கல்விக் காமைாலிகரளத் 

தமிழாக்கம் மசய்தல் 

   கான் அகாடமி  என்ை நிறுவனம் கல்வி சார்ந்த 

காமைாலிகரள கணிதம், அறிவியல், வைலாறு, கரல, 

ொனிடவியல், ம ாருளாதாைம், நிதி ப ான்ை துரைகளில் 

ஆங்கிலத்தில் உருவாக்கியுள்ளது. 

இக்காமைாலிகரளத்            
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தமிழாக்கம் மசய்துள்ளது. இதுவரை 4000-க்கும் 

பெற் ட்ட காமைாலிகள் தமிழ்க்குைல் ெற்றும் 

துரைத்தரலப்புகளுடன்         

           . 

10. ொதாந்திை மதாடர்ச் மசாற்ம ாழிவு 

  தமிழர்  ாைம் ரியம், கரல, நாகரிகம் 

ப ான்ைவற்ரை ஊக்குவிக்கும் வரகயில், முரனவர் 

அவ்ரவ நடைாசன், முரனவர் ெயில்சாமி 

அண்ைாதுரை, முரனவர்  

ஆர்.  ாலகிருஷ்ைன் இ.ஆ. , (ஓய்வு) முரனவர் 

நாகசாமி ெற்றும் திரு. திருப்பூர் கிருஷ்ைன் ப ான்ை 

அறிஞர்கரளக் மகாண்டு ொதாந்திை மதாடர்ச் 

மசாற்ம ாழிவுகரள தமிழ் இரையக் கல்விக்கழகம் 

நடத்தி வருகிைது                       

           . 
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11.  ொநாடுகள் ெற்றும் இரையக் கருத்தைங்குகள் 

11.1     ஆசிரியர் திைன் பெம் ாட்டு இரையவழிப் 

 யிலைங்கம்  

  தமிழ் இரையக் கல்விக்கழகத்தின் 

முன்முயற்சியாக  நவீன காலத் தமிழ்க் கணினியின் 

வளர்ச்சியும் அதன் புதிய நுட் ங்களும்  என்ை 

ம ாருண்ரெயில் ஆசிரியர் திைன் பெம் ாட்டு 

இரையவழிப்  யிலைங்கம் ஆகஸ்ட் 2020-இல் ஏழு 

நாட்கள் நடத்தப் ட்டது. இதில், சுொர் 800 ப ர் 

 ங்பகற்   . 

11.2  ன்னாட்டு இரையவழிப்  யிலைங்கம் - தமிழ் 

மொழியில் மதாழில்நுட் ங்கள் 

“தமிழ் மொழியில் மதாழில்நுட் ங்கள்” என்னும் 

தரலப்பில் ஒரு வாை  ன்னாட்டு இரையவழிப் 

 யிலைங்கம் அக்படா ர் 2020-இல் நடத்தப் ட்டது     

                               

                . 
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11.3. ப ச்சுப் ப ாட்டி 

  தமிழ் இரையக் கல்விக்கழகம்  அயல்நாட்டில் 

 யிலும்  ொைவர்களின் தமிழ்மொழித் திைன்கரள 

மவளிக் மகாைர்வதற்கு ஏதுவாக, காமைாலிப் ப ச்சுப் 

ப ாட்டி                          டிசம் ர் 

2020-இல் நடத்தப் ட்ட ப ாட்டியில்  ல நாடுகளில் 

 யிலும் தமிழ் இரையக் கல்விக்கழகத்தின் 31 

ொைவர்கள்  ங்பகற்ைனர். 

11.4. கணினித் தமிழ் -  ன்னாட்டு ொநாடு 

  கணினித் தமிழில் ொைவர்களின் ஆர்வத்ரத 

ஊக்குவிக்கும் வரகயில், ொர்ச் 2021-இல்  கணினித் 

தமிழ் வளர்ச்சியும், சவால்களும்  என்ை தரலப்பில்  

இைண்டு நாள்  ன்னாட்டு ொநாடு நரடம ற்ைது. 
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அத்தியாயம்-VII 

தமிழ்நாடு தகவல் ெற்றும் தகவல் மதாடர்பு 

மதாழில்நுட் வியல் நிறுவனம் (ICTACT) 

1. முன்னுரை 

   தமிழ்நாடு தகவல் ெற்றும் தகவல் மதாடர்பு 

மதாழில்நுட் வியல் நிறுவனம் (ICTACT) என் து தமிழக 

அைசால் 2009-ஆம் ஆண்டில் ம ாது ெற்றும் தனியார் 

கூட்டரெப்பில் அரெக்கப் ட்ட இலா  பநாக்கற்ை 

அரெப் ாகும். ICTACT-இன் பநாக்கம் உயர்கல்வி 

ஆசிரியர்களுக்கும், ொைவர்களுக்கும், குறிப் ாக 2 

ெற்றும் 3-ஆம் நிரல நகைங்களில்  ல்பவறு தகவல் 

ெற்றும் தகவல் மதாடர்பு மதாழில்நுட் ங்களில்  யிற்சி 

அளிப் தாகும்.   

  தமிழ்நாடு தகவல் ெற்றும் தகவல் மதாடர்பு 

மதாழில்நுட் வியல் நிறுவனம்  ஏழு தூண்கள்  

அணுகுமுரை”              . இதன் ஏழு 

தூண்களாவன - ஆசிரியர் திைன் பெம் ாடு, ொைவர் 

திைன் பெம் ாடு, மதாழில் முரனபவார் பெம் ாடு, 
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இரளஞர்களுக்கு அதிகாைெளித்தல், டிஜிட்டல் 

அதிகாைெளித்தல், மதாழில்-நிறுவனத் மதாடர்பு, 

ஆைாய்ச்சி ெற்றும் ஆய்விதழ் மவளியீடுகள் ஆகியரவ 

ஆகும். தமிழ்நாடு தகவல் ெற்றும் தகவல்மதாடர்பு 

மதாழில்நுட் வியல் நிறுவனம் தகவல் 

மதாழில்நுட் வியல் துரைரயச் பசர்ந்த முன்னணி 

நிறுவனங்கள் ெற்றும் தமிழ்நாடு அைசின் பிைதிநிதிகள்  

மகாண்ட தன்னாட்சி குழு மூலம் நிர்வகிக்கப் டுகிைது. 

2. தமிழ்நாடு ஐ.சி.டி  அகாடமியின் மசயல் ாடுகள் 

  தமிழ்நாடு ஐசிடி அகாடமியின் 2020-2021-ஆம்  

ஆண்டிற்கான முக்கிய மசயல் ாடுகள் ெற்றும் 

சாதரனகள்  பின்வருொறு : 

2.1  ஆசிரியர் பெம் ாடு 

  91 உயர்கல்வி ஆசிரியர் திைன் பெம் ாட்டுப் 

 யிற்சிகள் தமிழகத்தில் நடத்தப் ட்டு, அதன் மூலம் 

2,239 உயர்கல்வி ஆசிரியர்கள் 

 யிற்றுவிக்கப் ட்டுள்ளனர். 
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2.2   திைன் பெம் ாடு 

  தமிழகத்தின் கிைாெப்புைக் கல்லூரிகளில் இருந்து 

7,578  ட்டதாரி ொைவர்களுக்கு அவர்களின் 

பவரலவாய்ப்பிரன பெம் டுத்த ஐசிடி அகாடமி    

 யிற்சி அளிக்கப் ட்டு சான்றிதழ்கள் 

வழங்கப் ட்டுள்ள . 

2.3  மதாழில் முரனபவார் பெம் ாடு 

  தமிழகம் முழுவதும் 243 கல்லூரிகரளச் பசர்ந்த 

76,733 ொைவர்களுக்கு   யனளிக்கும் வரகயில், 

568 மதாழில் முரனபவார் விழிப்புைர்வு 

கருத்தைங்குகள்  நடத்தப் ட்டுள்ள . 

2.4    இரளஞர்     அதிகாைெளித்தல் (Youth 

Empowerment) 

 பலனத்தான் (Learnathons) - கல்லூரி 

ொைவர்களுக்கு சுயொக  கற்ைல்  ழக்கத்ரத 

வளர்ப் தற்கு ஏதுவாக,  நியூ இந்தியா 

  னத்தான்          w                        

நிகழ்ச்சி                1,25,818 
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ொைவர்கள்  ங்பகற்று 2,84,881 ஆன்ரலன் 

 டிப்புகரள முடித்துள்ளனர். 

 முதலாம் ஆண்டு கல்லூரி ொைவர்களுக்காக 

பிைத்திபயகொக           ஸ்கில்எட்ஜ்  

(SkillEdge) என்னும் புதிய திட்டத்தி , 19,534 

ொைவர்கள்         . 

 பகாவிட்-19 ம ருந்மதாற்று காைைொக 

கல்லூரிகள் மூடப் ட்ட சூழ்நிரலயில், 

ொைவர்களுக்கு, மதாழி துரை சார்ந்த 

நிபுைர்களுடன் கலந்துரையாடி வகுப் ரைக்குச் 

மசன்று கல்வி கற்க இயலாத நிரலரய 

ஈடுகட்டும் விதத்தில் GET-SET-GO எனும் திட்டம் 

மசயல் டுத்தப் ட்டது. இத்திட்டத்தின் முலம் 

59,873 முதலாொண்டு கல்லூரி ொைவர்கள் 

 யனரடந்துள்ளனர். 

2.5  ஆய்விதழ்கள் 

   தமிழ்நாடு தகவல் ெற்றும் தகவல் மதாடர்பு 

மதாழில்நுட் வியல் நிறுவனம் தற்ப ாது 6 சக 
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ெதிப் ாய்வு மசய்யப் ட்ட சர்வபதச ஆைாய்ச்சி 

ஆய்விதழ்கரள காலாண்டு அடிப் ரடயில் 

மவளியிட்டு வருகிைது. 2020-21 ஆம் ஆண்டில், 188 

ஆய்வுக் கட்டுரைகள் மவளியிடப் ட்டன. இந்த 

ஆய்விதழ்கள்  ல்பவறு சர்வபதச தைவுத்தளங்களில் 

குறியிடப் ட்டுள்ளன. 

 ஐசிடிஏசிடி (ICTACT) தகவல் மதாழில்நுட்  

ஆய்விதழ் (IJCT) 

 ஐசிடிஏசிடி (ICTACT) ஒளிப்ப ரழ ெற்றும் காட்சி 

ஒளிப்ப ரழ ஆய்விதழ் (IJIVP) 

 ஐசிடிஏசிடி (ICTACT) மென்கணினி ஆய்விதழ் 

(IJSC) 

 ஐசிடிஏசிடி (ICTACT) நுண்மின்னணுவியல் 

ஆய்விதழ் (IJME) 

 ஐசிடிஏசிடி (ICTACT) பெலாண்ரெ ஆய்வுசார் 

ஆய்விதழ் (IJMS) 
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பெலும், தைவு அறிவியல் ெற்றும் இயந்திைக் கற்ைலின் 

முக்கியத்துவத்ரதக் கருத்தில் மகாண்டு, தமிழ்நாடு 

தகவல் ெற்றும் தகவல் மதாடர்பு மதாழில்நுட் வியல் 

நிறுவனம், 2020-ஆம் ஆண்டு முதல்  தைவு அறிவியல் 

ெற்றும் இயந்திைக் கற்ைல் குறித்த ஐசிடிஏசிடி ஜர்னல் 

(IJDSML)  என்ை ம யரில் ஒரு புதிய ஆய்வித   

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. 

2.6   டிஜிட்டல்  அதிகாைெளித்தல் (Digital Empowerment) 

   தமிழ்நாடு தகவல் ெற்றும் தகவல் மதாடர்பு 

மதாழில்நுட் வியல் நிறுவனம் ெத்திய அைசின் 

திட்டொன பிைதான் ெந்திரி கிைாமின் டிஜிட்டல் 

சக்க்ஷார்த்தா அபியான் (PMGDISHA) திட்டத்தின் 

ெதிப்பீடு ெற்றும் சான்றிதழ் முகரெயாக உள்ளது. 

2020-21-ஆம் ஆண்டுகளில் 14,79,812 ந ர்கரள 

டிஜிட்டல் கல்வியறிவில் பசாதித்து, சான்றிதழ் 

வழங்கியுள்ளது. 
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2.7   குபளா ல் மடக்னாலஜி  ஃப ாைம்  

    தமிழ்நாடு தகவல் ெற்றும் தகவல்மதாடர்பு 

மதாழில்நுட் வியல் நிறுவனம்,  தமிழக அைசின் தகவல் 

மதாழில்நுட் த் துரையுடன் இரைந்து வருடந்பதாறும் 

 குபளா ல் மடக்னாலஜி ஃப ாைம்   G                 

Forum) என்ை ொநாட்ரட நடத்தி வருகிைது. புதுரெ 

ெற்றும் மதாழில்நுட் ம் குறித்த ஆைாய்ச்சி 

நடவடிக்ரககரள பெம் டுத்துவரத பநாக்கொகக் 

மகாண்ட இந்த மெய்நிகர் ொநா   ,  ல 

மதாழில்களில்  ல்பவறு உலகளாவிய நிபுைர்கரளக் 

மகாண்டு மதாழில்நுட்  அறிமுகவுரைகள், முக்கிய 

அெர்வுகள் ெற்றும்  யிற்சி அெர்வுக  ஆகியரவ  

    ம றும்.  

   குபளா ல் மடக்னாலஜி ஃப ாைம்–2020 ொநாடு 

ஐந்து நாட்கள் நரடம ற்ைது. இதில், 51 முக்கிய  

ப ச்சாளர்கள், 21  சர்வபதச ப ச்சாளர்கள்         . 

10 ஆழ்நிரலத் மதாழில்நுட்    யிற்சிகள் 

         . வளர்ந்து வரும் மதாழில்நுட் ங்களில் 
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300-க்கும் பெற் ட்ட மதாழில்நுட்  ஆைாய்ச்சி 

விளக்கக்காட்சிகள்            . 

2.8 ஸ்ரக பகம் ஸ் – கல்வியாளர்களுக்கான 

டிஜிட்டல் அறிவு இரையவழிக் 

கருத்தைங்குகள் 

   பகாவிட்-19 ம ருந்மதாற்றினால் ஏற் ட்ட 

இடர்கரள எதிர்மகாள்ளும் வரகயில், தமிழ்நாடு 

தகவல் ெற்றும் தகவல் மதாடர்பு மதாழில்நுட் வியல் 

நிறுவனம் (ICTACT), ஆ           டிஜிட்டல் 

அறிவு இரையவழிக் கருத்தைங்குகரள,   

           ல்பவறு தரலப்புகளில், மதாழில் 

நிபுைர் அெர்வுகளுடன் அதன் ஸ்ரக பகம் ஸ் 

தளத்தின் மூலம் அறிமுகப் டுத்தி நடத்தியது      

       , 8  ருவங்களில்          

         1,91,023 கல்வியாளர்கள், 86 சிைந்த 

ப ச்சாளர்களின் சிைப்புரைகளின் மூலம் 

 யனரடந்தனர். 
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அத்தியாயம்-VIII 

       

                           

       ,                    

                                 

                                

                                  , 
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                  .  

                            

             ,              

ஆ             (Advisory Council for Future) 
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                                  .  

 

                              

                                           

 



I 

 

 

 ஃபபோர்ட் போட்டோர்ஸ், ப ோழிங்கநல்லூர்  
 

 

 

விப்போ, ப ோழிங்கநல்லூர்  



II 

 

 

 

 கோக்னி ன்ட்  டடக்னோயஜி  ட ோலுளன்ஸ் , ப ோழிங்கநல்லூர்  
 

 

ச்.சி.ல் , ப ோழிங்கநல்லூர்  



III 

 

 

டடக் ஹிந்திோ , ப ோழிங்கநல்லூர்  

 

டடடல் போர்க் பகோம்புத்தூர் லிமிடடட், பகோம்புத்தூர் 



IV 

 

 

விப்போ, பகோம்புத்தூர் 

 

ல்பகோட ஸ் - இயந்டைக்குரம், துட 



V 

 

 

ல்பகோட ஸ்- லடபறஞ்சி, துட 

 

ல்பகோட ஸ்- நலல்பட்டு, திருச்சிோப்பள்ளி 



VI 

 

 

ல்பகோட ஸ்  - கங்டகடகோண்டோன், திருடநல்பலலி 

 

ல்பகோட ஸ்  - கங்டகடகோண்டோன், திருடநல்பலலி 



VII 

 

 

 

ல்பகோட ஸ்  -  ஜோகீர் அம்ோபோடரம், ப யம் 

 

ல்பகோட ஸ் -  விஸ்லநோைபும்,  ஓசூர் 
 

 



VIII 

 

 

 

கண்புட பரிப ோைடனக்கு இ-போர்டல (e-paarvai) பன்போட்டடப் 
பன்படுத்தும் சுகோைோ ஊழிர்கள் 

 

இன  ோன்றிைடற திமன்மிகு உடோடடய (chatbot) 
பன்படுத்திப்  டபமயோம் 



IX 

 

 

 

 

 

போதிக்கப்பட்ட விடரபயிர்கடர உறலன் ட லியில்  பதிபலற்மம் 
ட ய்ைல் ற்றும் ட ற்டக நுண்ணறிவு டைோழில்நுட்பத்தின் 

லழிப  நிபுணர்களிடம்  இருந்து தீர்வு கோணுைல் 
 



X 

 

 

குறுஞ்ட ய்தி லோயியோக தீர்வுகடரப் டபறும் வில ோயி 

 



XI 
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XII 

 

 

ைமிறர் ைகலயோற்றுப்படட இமைப் பக்கம் 
 

 

கூகுள்  பகுப்போய்வு ைவுகள் 
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