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அத்தியாயம் - 1 

ஆளுமை –  ைறு  உருவாக்கம் 

பல்வவறு வேர்வுகளில் ககாள்மககமை வகுத்தல், 

வகாப்புகமைக் மகயாளுதல், வகுக்கப்பட்ட 

ககாள்மககளுக்வகற்ப முடிவுகள் வைற்ககாள்ளுதல், 

வேமவகமை அளித்தல், வவமைவாய்ப்புகமை 

உருவாக்குதல், கதாழில் வைர்ச்சிக்கு உதவுதல் ைற்றும் 

ேட்டம் ைற்றும் ஒழுங்கிமைப் பராைரித்தல்  ஆகியமவ எந்த 

ஒரு அரசின்  முக்கிய கேயல்பாடுகளுள் தமையாயதாகும். 

ஆளுமையின் ஒவ்கவாரு அம்ேத்திலும் அதிக அைவில் 

தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் கதாழில்நுட்பங்களின் 

(Information and Communication Technologies) பயன்பாடு 

சுைார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்வப கதாடங்கப்பட்டு 

தற்கபாழுது திறம்படச் கேயல்படுவதுடன், குடிைக்களுக்கு 

ைை நிமறமவ ஏற்படுத்தும் வமகயில் 

கற்பமைக்ககட்டாத பிரமிக்கத்தக்க அைவில் 

முன்வைறியுள்ைது. ேமூக வமைதைங்களில் பதிவவற்றம் 
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கேய்யப்படும் குடிைக்களின் கருத்துகமை வோக்கும் 

கபாழுது, அவர்கள் வைலும் சிறந்த நிர்வாகத்மத 

அரசிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது புைைாகிறது.  குடிைக்களுக்கு 

அதிக அைவில் பயன்படும் வமகயில் தகவல் ைற்றும் 

தகவல் கதாடர்புத் கதாழில்நுட்பத்மதப் 

பயன்படுத்துவதிலும், நுகர்வதிலும் தமிழ்ோடு 

முன்ைணியில் உள்ைது. அந்த வமகயில், தமிழக அரசின் 

ஒவ்கவாரு துமறயும் முகமையும் வைற்ககாண்ட முன் 

முயற்சிகள் ேல்ை பைமைத் தந்துள்ைை என்பது 

கதளிவாகிறது. தகவல் கதாழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு 

ைற்றும் முழுமையாை கைன்கபாருள் கேயல்பாடுகமை 

உருவாக்குவதற்குப் கபரிய அைவில் முதலீடுகள் 

கேய்யப்பட்டுள்ைை. வைலும், அதற்கிமையாக, 

தமிழகத்மதத்  தகவல் கதாழில்நுட்பம் ைற்றும் தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் ோர்ந்த வேமவகள் கதாடர்பாை 

கதாழில்கமை வைற்ககாள்ை உகந்த ைாநிைைாக 

உைகைாவிய முதலீட்டாைர்கள் வதர்ந்கதடுக்க ஏதுவாக, 

கபரிய அைவில் முதலீடுகள் கேய்யப்பட்டுள்ைை. தகவல் 
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ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் கதாழில்நுட்பவியல் ைற்றும் 

அதன் பயன்பாட்டிமைப் கபாருத்தவமரயில், தமிழ்ோடு 

அமைவமரயும் கவரும் ஒரு ைாநிைைாகத் திகழ்கிறது 

என்பதில் வியப்பில்மை. கடந்த காை ோதமைகமை 

நிமைவு கூர்ந்திடவும், வைர்ந்துவரும் புதிய 

கதாழில்நுட்பங்கமைப் பயன்படுத்தி வைலும் ோதமைகள் 

பை புரியவும் இது ஒரு ேல்ை தருைைாகும். 

தமிழ்ோடு மின்ைணு நிறுவைத்தின் (ELCOT) 

மூைைாக, தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் வைம்பாடு ைற்றும் 

தகவல் கதாழில்நுட்பம் ோர்ந்த  கபாருள்கள், வேமவகள் 

ககாள்முதல், மின்ைாளுமை ைற்றும் உைகத் தரம் வாய்ந்த 

தகவல் கதாழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்மப உருவாக்குதல்  

ஆகியவற்றில் தகவல்  கதாழில்நுட்பவியல் துமற 

முன்ைணி வகிக்கிறது. தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்பு 

கதாழில்நுட்பவியல் ககாள்மக, கதாழில் ககாள்மககள் 

கவளியிடப்பட்டதன் பயைாக, கபரிய ைற்றும் சிறிய தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் நிறுவைங்கள் தமிழகத்தில் 

நிறுவப்பட்டு, அதன் மூைம் திறமை மிக்க 
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இமைஞர்களுக்கு வவமைவாய்ப்மப உருவாக்குவதில் 

ஒரு ேக்தி வாய்ந்த ைாநிைைாகத் தமிழ்ோடு திகழ்கிறது.     

பல்கிப் கபருகி வரும் 500க்கும் வைற்பட்ட கபாறியியல் 

கல்லூரிகள், இமைய வேதிகள், சுகாதாரம் ைற்றும் கல்வி 

வேதிகள், ஆகாயம், கடல் ைற்றும் தமரவழிப் வபாக்குவரத்து 

வேதிகள், கேன்மை ைற்றும் தமிழகத்தின் இரண்டாம் 

ைற்றும் மூன்றாம் நிமை ேகரங்களின் ேமூக 

உட்கட்டமைப்பு ஆகியவற்மறத் தமிழ்ோடு தன்ைகத்வத 

ககாண்டுள்ைது.  அடிப்பமடயில் கபரிய ைற்றும் சிறிய 

தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் நிறுவைங்கள் தமிழ்ோட்டில் 

காலூன்றியுள்ைை. புதிய தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் 

கதாழில்நுட்பவியல் ககாள்மக (ICT Policy), வமரவு 

மின்ைணு வன்கபாருள் தயாரிப்புக் ககாள்மக (Draft 

Electronics Hardware Manufacturing Policy), தமிழகம் 

முழுதும் தகவல் கதாடர்பு சிறப்புப் கபாருைாதார 

ைண்டைங்கள் (IT-SEZs), கிராைப்புற வணிக கவளிப்பணிக் 

ககாள்மக (Rural BPO Policy), ைாைவர்களுக்கு 

ைடிக்கணினி  வழங்குதல், தகவல் கதாழில்நுட்ப 
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உட்கட்டமைப்பிமை உருவாக்குதல், நிதித்  கதாழில் 

நுட்பத்திற்காை உயர்தனிச் சிறப்பு மையத்மத 

உருவாக்குதல் (Centre of Excellence in FinTech), வதசிய 

ைற்றும் ேர்வவதே அைவில் ேமடகபறும் நிகழ்வுகளில் பங்கு 

கபறுதல்,  கதாழில் முமைவவாமர (Startups) 

ஊக்குவித்தல், தமிழ்ோடு தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் 

கதாழில்நுட்பவியல் நிறுவைம் (ICT Academy of Tamil 

Nadu) மூைம் திறன் வைம்பாட்டுப் பயிற்சிகள் வபான்றமவ 

தமிழ்ோட்டில் தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் வைலும் வைம்பட 

ஊக்குவிக்கும் முக்கிய காரணிகைாக உள்ைை.  

மின் ஆளுமையில் தமிழகம் ஒரு முன்வைாடி 

ைாநிைைாகத் திகழ்கிறது. இதமைத் தமிழ்ோடு 

மின்ைாளுமை முகமை (Tamil Nadu e-Governance 

Agency – TNeGA), தமிழ்ோடு மின்ைணு நிறுவைம் 

(Electronics Corporation of Tamil Nadu – ELCOT) ைற்றும் 

வதசிய தகவலியல் மையம் (National Informatics Centre – 

NIC) ஆகியவற்றின் துமையுடன் தமிழக அரசின் தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் துமற முன்னின்று வழிேடத்துகிறது. 
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முழுவதும் கணினிையைாக்கப்பட்ட அரசு வேமவகமைக் 

குடிைக்கள் அரசு இ-வேமவ மையங்கள் மூைைாகவவா 

அல்ைது தங்கள் வைமேக்கணினி (desktop) அல்ைது 

திறன்வபசி (smart phone) வாயிைாகவவா தைது 

இருப்பிடத்திவைவய கபற்றுப் பயைமடந்து வருகின்றைர். 

வைர்ந்து வரும் புதிய கதாழில்நுட்பங்கைாை, ேம்பிக்மக 

இமையம் (Blockchain), கேயற்மக நுண்ைறிவு (Artificial 

Intelligence), இயந்திரக் கற்றல் (Machine Learning), 

கபாருட்களின் இமையம் (Internet of Things), குறு 

விைாைங்கள் (Drones), மிமக நிகர் உண்மை (Augmented 

Reality), கைய்நிகர் உண்மை (Virtual Reality), வேர்க்மக 

உற்பத்தி (Additive Manufacturing),  பகுப்பாய்வு (Analytics), 

புவிோர் தகவல் அமைப்பு (Geographical Information 

System – GIS) ஆகியவற்மறப் பயன்படுத்தி இதுகாறும் 

தீர்க்கப்படாத ஆளுமை குறித்த பிரச்சிமைகளுக்குத் தீர்வு 

காணும் வமகயில், வைர்ந்து வரும் புதிய கதாழில் 

நுட்பங்களுக்காை உயர்தனிச் சிறப்பு மையத்மத (Centre 

of Excellence in Emerging Technologies – CEET) ஏற்படுத்தி, 
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தமிழ்ோடு மின்ைாளுமை முகமை கபரிய அைவில் 

முன்வைற்றத்மத வோக்கி அடிகயடுத்து மவத்துள்ைது. 

தனியார் துமறக்காை உற்பத்திப் கபாருள்கள் 

உருவாக்கல், கேயல்முமறகள் ைற்றும் காப்புரிமை 

ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ை இைம் கதாழில் 

முமைவவாரின் புதுமை முயற்சி இத்கதாழில் 

நுட்பங்கமைப் பயன்படுத்த ஒரு திறவுவகாவைாக 

விைங்குகிறது. அத்தமகய கதாழில் முமைவவாரின் 

திறமைகமை, ஆளுமை குறித்த பிரச்சிமைகளுக்குத் 

தீர்வு காணும் வமகயில் பயன்படுத்திக் ககாள்ளுதல் 

கபாருந்தும் எைக் கருதப்படுகிறது. இத் 

கதாழில்நுட்பங்களின் ஆற்றல் ைற்றும் அவற்றின் 

பயன்கமைப் கபற உதவும் புத்தாக்க எண்ைங்கள் 

(Innovative thought processes) கவகு விமரவில் 

கவளிப்படும். புதிதாக உருவாக்க உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ை 

ைாநிைக் குடியிருப்வபாரின் குடும்பத் தரவு தைைாைது 

(State Family Data Base – SFDB), அரசின் பல்வவறு 

ேைத்திட்டங்கள் கதரிந்கதடுக்கப்பட்ட பயைாளிகளுக்கும், 
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குடும்பங்களுக்கும் கேன்றமடவமத உறுதி கேய்யும். 

கணினி வழி வைைாண்மையுடன் கூடிய அலுவைகங்கள் 

(ERP driven offices), முன்கணிப்பு ைற்றும் தரவு ோர் 

ஆளுமை (predictive and data driven governance) 

ஆகியமவ இன்மறய சூழலில் இன்றியமையாததாகும். 

அரிய வைங்கமை உரிய முமறயில் பயன்படுத்தச் ேரியாை 

முடிகவடுப்பதற்கு, ேரியாை தரவு திறவு வகாைாக அமையும். 

வைர்ந்து வரும் புதிய கதாழில்நுட்பங்கமைத் தமிழ் 

இமையக் கல்விக் கழகம் பயன்படுத்தி வருவதால் 

கணினித் தமிழும் ஊக்கம் கபறும். 

தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் 

கதாழில்நுட்பவியல் ோதைங்கள் ஆளுமை ைற்றும் 

ேமுதாயத்திற்குப் வபருதவி புரிந்தாலும், அவற்றிலும் சிை 

குமறபாடுகள் உள்ைை. எைவவ, மின் ஆளுமை ைற்றும் 

மின்பாதுகாப்பு ஆகிய இரண்டும் ஒருங்வக கேயல்பட 

வவண்டும். அரசு பரிவர்த்தமைகளுக்காை மின்ைணுப் 

பாதுகாப்பிமை உறுதிகேய்திடும் வமகயில் தமிழ்ோடு 

இமையப் பாதுகாப்பு வடிவமைப்பு (Cyber Security 
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Architecture for Tamil Nadu) என்ற அமைப்மப ஏற்படுத்தி 

தமிழகம் கபரும் முன்வைற்றத்மத வோக்கி அடிகயடுத்து 

மவத்துள்ைது. இது, CERT-TN (Computer Emergency 

Response Team-Tamil Nadu), SOC-TN (Security 

Operations Centre –Tamil Nadu),  CCMP-TN (Cyber Crisis 

Management Plan – Tamil Nadu) ைற்றும் SAF-TN (Security 

Architecture Framework – Tamil Nadu) ஆகிய துமை 

அமைப்புகமை ஏற்படுத்த வழிவகுத்துள்ைது. 

ைாநிைத் தரவு மையம் (State Data Centre), ைாநிைப் 

வபரிடர் மீட்பு மையம் (State Disaster Recovery Cenre), 

வைகக்கணினிய உட்கட்டமைப்பு (Cloud Infrastructure), 

தமிழ்ோடு கபரும்பரப்பு வமையமைப்பு (State Wide Area 

Network), ைாநிை வமைதைம் (State Portal) 

ஆகியவற்றுடன் முக்கியைாக அமைவரிமே இமைப்பு 

ஆகியவற்மற உள்ைடக்கிய தகவல் கதாழில்நுட்ப 

உட்கட்டமைப்பு எந்த ஒரு மின்ைாளுமை 

கேயைாக்கத்திற்கும் முதுககலும்பாகத் திகழ்கிறது.  கபரிய 

அைவிைாை முதலீடுகள் இதற்ககைச் 
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கேய்யப்பட்டிருந்தாலும், புதிய ோட்டங்கமையும் 

கதாழில்நுட்பங்கமையும் இத்துமறயில் புகுத்துவது 

அவசியைாகிறது.  தமிழகத்தில் உள்ை 12,524 கிராைப் 

பஞ்ோயத்துகள், 528 வபரூராட்சிகள், 121 ேகராட்சிகள் 

ைற்றும் 15 ைாேகராட்சிகளுக்கும் குமறந்த பட்ேம் 1 Gbps 

அைவுள்ை இமைப்புகமை வழங்குவமத உறுதி 

கேய்திடும் வமகயில் ‘பாரத்கேட்’ ைற்றும் ‘தமிழ்கேட்’ 

திட்டத்தின் கீழ் 55,000 கி.மீ. தூரத்திற்குக் கண்ைாடி 

இமழவட வமையமைப்பு (Optical Fibre Network) 

அமைப்பதற்ககை, தமிழ்ோடு கண்ைாடி இமழ 

வமையமைப்பு நிறுவைம் (Tamil Nadu FibreNet 

Corporation – TANFINET) ஒரு சிறப்பு வோக்கு நிறுவைைாக 

(Special Purpose Vehicle) உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 

கபாதுைக்கள் தங்கள் இருப்பிடத்திலிருந்வத அரசுடன் 

கதாடர்பு ககாள்ை உதவும் வமகயில் அமைந்த இத்திட்டம், 

தற்வபாமதய ேமடமுமறயிமை ைாற்றியமைக்கும்.  

ஐக்கிய ோடுகள் அமவயின் (United Nations), நிமையாை 

வைர்ச்சி இைக்குகளுக்கு (SDG) இைக்கைாகவும் இது 
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விைங்கும். ஒவ்கவாரு அரசுத்துமற/முகமை தைது 

அமைப்புத் திறமை வைம்படுத்திடும் வமகயிலும், கபாது 

ைக்களுக்காை வேமவகமை வைலும் சிறப்பாக அளித்திடும் 

வமகயிலும், அவற்றின் கைன்கபாருள் பயன்பாடுகள் 

வைம்படுத்தப்படும். ‘பாரத்கேட்’ ைற்றும் ‘தமிழ்கேட்’ 

உட்கட்டமைப்மபப் பயன்படுத்தி, தமிழ்ோடு அரசு வகபிள் 

டிவி நிறுவைம் கபாது ைக்களுக்கு வழங்கி வரும் 

டிஜிட்டல் கதாமைக்காட்சி வேமவயுடன், கவகு 

விமரவில் இமையவழித் கதாமைக்காட்சி வேமவ 

(IPTV), Over The Top (OTT) வேமவ ைற்றும் இமைய 

இமைப்புகமையும் கிராைம் ைற்றும் ேகர்ப்புற ைக்களுக்கு 

வழங்கும். 

அரசு நிர்வாகத்மதத் திறம்பட வைற்ககாண்டு, 

அதன் மூைம் சிறப்பாை வேமவகமைப் கபாதுைக்கள் தம் 

இருப்பிடத்திலிருந்வத கபற்றிடும் வமகயில் தகவல் 

ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் கதாழில்நுட்பவியல் 

ோதைங்கமைப் பயன்படுத்துவதில் இந்த அரசு ஒரு மிகப் 

கபரிய ைாற்றத்திமைக் கண்டுள்ைது. அறிவுோர் ஆளுமை 
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முமற (Knowledge driven Governance System) ைற்றும் 

அறிவுோர் ேமுதாயத்மத (Knowledge driven Society) 

உருவாக்கும் ஒரு சூழமை ஏற்படுத்துவமத முக்கிய 

வோக்கைாகக் ககாண்டு, அமைத்து அரசுத் 

துமறகள்/முகமைகள், ைத்திய மின்ைணுவியல் ைற்றும் 

தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் அமைச்ேகம்,  NIC, C-DAC, 

STPI, SETS, STQC, IIT-MRP வபான்ற கபாதுத்துமற 

நிறுவைங்கள் ைற்றும் பங்களிப்பாைர்கள், தனியார் 

துமறமயச் ோர்ந்த NASSCOM, CII, FICCI, MCC, ELCINA, 

MAIT வபான்ற நிறுவைங்கள், ஆவைாேகர்கள், கதாழில் 

முமைவவார் ைற்றும் கைன்கபாருள் நிறுவைங்கள் 

ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன், கிராைம் முதல் தமைமைச் 

கேயைகம் வமரயில் உள்ை அரசுத் துமறகள்/முகமைகள் 

வருங்காைத் வதமவகளுக்வகற்ப கபரிய ைாற்றங்கமை 

எய்திட தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் துமற முன்னிற்கும். 
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அத்தியாயம் - 2 

தமிழ்ோடு மின்ைணு   நிறுவைம் (எல்காட்) 

1.   முன்னுமர  

எல்காட் நிறுவைம், நிறுவைங்கள் ேட்டம் 1956–

இன் கீழ், 21.03.1977 அன்று, ைாநிைத்தில் மின்ைணுத் 

துமறமய வைம்படுத்தும் வோக்கத்வதாடு உருவாக்கப்பட்ட, 

தமிழ்ோடு அரசுக்குச் கோந்தைாை, கபாதுத்துமற 

நிறுவைம் ஆகும். கதாடக்கத்திலிருந்து, பை கூட்டு 

நிறுவைங்கள் ைற்றும் இமை நிறுவைங்கமை 

முன்வைற்றுவதன் மூைம், மின்ைணுத் கதாழில் துமற 

வைர்ச்சி கபறுவதற்கு, எல்காட் நிறுவைம் பங்களித்து 

வருகிறது. தாராைையைாக்கல் ைற்றும் 

உைகையைாக்கலுக்குப் பின் கதாழில் துமறயின் 

வபாக்கிற்கிைங்க மின்ைணு, தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் 

ைற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் ோர்ந்த 

வேமவகளுக்காை (IT / ITeS) கபாருட்கள் ைற்றும் 

வேமவகளுக்காை ககாள்முதல் முகமையாக, எல்காட் 
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நிறுவைம், தன்மைப் படிப்படியாக ைறு சீரமைப்பு 

கேய்துககாண்டது. பின்ைர், எல்காட் நிறுவைம் 

தன்னுமடய கேயல்பாடுகமை விரிவுபடுத்த, கேன்மை 

ைற்றும் ைாநிைத்தின் இரண்டாம் நிமை ேகரங்கைாை 

வகாயம்புத்தூர், ைதுமர (இரண்டு), திருச்சிராப்பள்ளி, வேைம், 

திருகேல்வவலி ைற்றும் ஓசூர் ஆகிய இடங்களில் சுைார் 

1321.61 ஏக்கர் நிைப்பரப்பில், ரூ.562.11 வகாடி முதலீட்டில், 

எட்டு தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் சிறப்புப் கபாருைாதார 

ைண்டைங்கமை உருவாக்கி சுைார் 77,000 ேபர்களுக்கு, 

வேரடி வவமைவாய்ப்பு வேதிகமை ஏற்படுத்தியுள்ைது.  

வைலும், தமிழ்ோடு ைாநிை கபரும்பரப்பு 

வமையமைப்பு (TNSWAN), தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையம் 

(TNSDC), தமிழ்ோடு வபரிடர் மீட்பு மையம் (TNDRC), 

வைகக்கணினி அமைப்பு (Cloud) முதைாை தகவல் 

கதாழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்புகமையும் எல்காட் 

நிறுவைம் உருவாக்கியுள்ைது.  
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2.  கதாமைவோக்குப் பார்மவ 

தமிழ்ோட்மட மின்ைணு ையைாக்கப்பட்ட 

ைாநிைைாக உருவாக்குவதற்கு அரசுக்கு உதவிகரைாகத் 

திகழ்வவத எல்காட் நிறுவைத்தின் கதாமைவோக்குப் 

பார்மவயாகும்.  

3.  குறிக்வகாள் 

அ.   ைக்கள் ைற்றும் கதாழில்துமறக்கு, 

தமிழகத்மத ஒரு ஏற்ற ைற்றும் சிறந்த ைாநிைைாகவும் 

விரும்பத்தக்க இடைாகவும் அமடயாைப்படுத்துதல். 

ஆ.   உைககைங்கும் உள்ை தகவல் 

கதாழில்நுட்ப முதலீட்டாைர்களிமடவய, தமிழ்ோட்மட 

தகவல் கதாழில்நுட்பத்திற்கு உகந்த இடைாக 

உயர்த்துதல். 

இ.    அரசுத் துமறகள் ைற்றும் 

நிறுவைங்களுக்கு, தகவல் கதாழில்நுட்பப் 
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கபாருட்கள் ைற்றும் வேமவகளுக்காை விருப்ப 

விற்பமையாைராகத்  திகழ்தல். 

4.  வோக்கங்கள் 

அ. தமிழகத்மத முதலீட்டுக்கு உகந்த இடைாக 

ைாற்றும் வமகயில் தகவல் கதாழில்நுட்ப 

வைம்பாட்மட வைற்ககாள்ளுதல். 

ஆ. தகவல் கதாழில்நுட்ப வன்கபாருள் / 

கைன்கபாருள் ககாள்முதலுக்காை 

முகமையாகவும், அரசுத் துமறகளுக்காை 

ஆவைாேகராகவும் கேயல்படுதல். 

இ.     அரசுத் துமறகளுக்குத் தகவல் கதாழில்நுட்ப      

உட்கட்டமைப்புகமை வழங்குதல்.   

ஈ. அரசுத் துமறகளுக்குத் தகவல் கதாழில்நுட்பப் 

பணியாைர்கமை வழங்குதல். 
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5.   நிர்வாக அமைப்பு 
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6.   நிர்வாகச்   சீர்திருத்தங்கள்  

கேன்மை கபருங்குடியில் இயங்கி வந்த எல்காட் 

நிறுவைத்தின் கதாழிற்ோமைப் பிரிமவத் 

தமைமையகத்துடன் இமைத்த பிறகு, கதாழிற்ோமைப் 

பணியாைர்கமைத் தமைமையகத்தில் ஏற்று 

பணியைர்த்துவதற்கு ஏதுவாக 17 ஆண்டுகளுக்கும் வைைாக 

நிலுமவயில் இருந்த பணி விதிகளில் 

கேய்யப்படவவண்டிய திருத்தங்கள், எல்காட் 

நிறுவைத்தால் 2018-19-ஆம் ஆண்டில் 

வைற்ககாள்ைப்பட்டை.  இதற்ககை எல்காட் இயக்குேர் 

குழுைத்தால் முன்கைாழியப்பட்ட பணி விதித் 

திருத்தங்களுக்கு, அரோமை (நிமை) எண்.4, தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் (நிர்வாகம்.1) துமற, ோள் 06.03.2019 

வாயிைாக அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.  

இந்த முயற்சியிைால், கடந்த 20 ஆண்டு காைைாக 

நிலுமவயிலிருந்த எல்காட் நிறுவைத்தின் அலுவைர்கள் 

ைற்றும் அதிகாரிகளின் பதவி உயர்வு பிரச்ேமை இந்த 

அரசிைால் தீர்வு கேய்யப்பட்டது.  
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7. எல்காட் நிறுவைத்தில் மின்ைணு ையைாக்க 
ேடவடிக்மககள் 

7.1.   மின்ைணு அலுவைகம் 

எல்காட் நிறுவைம் கடந்த சிை ஆண்டுகைாக 

நிறுவை வைத்திட்டமிடல் கைன்கபாருமை (ERP) 

பயன்படுத்தி வருகிறது.   

7.2.   மின்ைணு   ககாள்முதல் 

எல்காட் நிறுவைம் தைக்குத் வதமவயாை 

அமைத்து கபாருட்கள் ைற்றும் வேமவகமை 

இமையதைம் மூைைாகக் ககாள்முதல் கேய்து வருகிறது. 

7.3.   மின்ைணு வருமகப்பதிவு 

2015-ஆம் ஆண்டு முதல், எல்காட் நிறுவைத்தில் 

அலுவைர்கள் / பணியாைர்களின் வருமகப்பதிவாைது 

விரல் அச்சுப்பதிவு இயந்திரம் (Bio-Metric) வாயிைாகப் பதிவு 

கேய்யப்பட்டு வருகிறது.  இந்த மின்ைணு வருமகப்பதிவு, 
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நுமழவுக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புடன் (Access Control 

System) இமைக்கப்பட்டு கேயல்பட்டு வருகிறது.    

7.4.   மின்ைணு – ைறு ஆய்வு 

தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் துமறயின் 

கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் தமிழ்ோடு மின்ைணு நிறுவைம் 

(ELCOT), தமிழ்ோடு மின்ைாளுமை முகமை (TNeGA), 

தமிழ்ோடு அரசு கம்பிவடத் கதாமைக்காட்சி நிறுவைம் 

(TACTV), தமிழ் இமையக் கல்விக்கழகம் (TVA) ைற்றும் 

தமிழ்ோடு கண்ைாடி இமழ வமையமைப்பு நிறுவைம் 

(TANFINET) ஆகிய ஐந்து துமறகைால் மகயாைப்படும் 

திட்டங்கமை, ைறு ஆய்வு கேய்யும் கைன்கபாருள் ஒன்மற  

எல்காட் நிறுவைம் உருவாக்கி வருகிறது. 
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8.   கேயல்பாடுகள் 

8.1. ககாள்முதல்  பிரிவு 

அரோமை (நிமை) எண்.58, நிதி (கபாதுத்துமற 

நிறுவைங்கள்) துமற,   ோள் 16.02.1999-இன் படி, 

அரசுத்துமறகள், கபாதுத்துமற நிறுவைங்கள் ைற்றும் 

ைாநிைத் தன்ைாட்சி அமைப்புகளுக்குத் வதமவப்படும் 

வன்கபாருள் ைற்றும் கைன்கபாருள்கமைக் ககாள்முதல் 

கேய்து தரும் விருப்பக்   ககாள்முதல்   முகமையாக, 

எல்காட் நிறுவைம் கேயல்பட்டு வருகிறது 

8.2.  எல்காட் மின்ைணுச் ேந்மத (ELCOT e-Market) 
(ஒற்மறச்   ோைரக் ககாள்முதல் வமைதைம்)  

https://emarket.elcot.in என்ற இமையதைம், 

இமையம் வாயிைாக (Online) அரசுத் துமறகள், 

நிகழ்நிமை மூைைாகப் பைம் கேலுத்தி அதமைத் 

கதாடர்ந்து கண்காணிக்கவும், பைம் கேலுத்துவதிலிருந்து 

மீதமுள்ை பைத்மதத் திரும்பப் கபறும் வமரயிைாை 

நிகழ்வுகமை அவ்வப்வபாது கதரிந்து ககாள்ைவும் 
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வழிவமக கேய்கிறது. விற்பமையாைர்களும் ஆமை 

வழங்கப்பட்டதிலிருந்து கட்டைம் கபறப்படும் 

வமரயிைாை நிகழ்வுகமை இமையம் வழியாகத் கதரிந்து 

ககாள்ை, இத்தைம் உதவியாக உள்ைது. 

8.3.  தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் வைம்பாடு ைற்றும் வைர்ச்சி 

தகவல் கதாழில்நுட்பப் புரட்சியின் 

வருமகயிலிருந்து தகவல் கதாழில்நுட்பவியல்/ தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் ோர்ந்த   வேமவகளுக்காை (IT / ITeS) 

முதலீட்டிற்காை விருப்பத் வதர்வு ைாநிைைாகத் 

தமிழகத்மதக் ககாண்டு வருவதில் எல்காட் நிறுவைம், 

முன்வைாடியாகத் திகழ்கிறது. இந்த வோக்கத்மத 

அமடவதற்கு,   ைாண்புமிகு தமிழக முதைமைச்ேர் 

அவர்கைால் புதிய தமிழ்ோடு தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் 

ககாள்மக - 2018 (ICT Policy 2018)   10.09.2018 அன்று 

கவளியிடப்பட்டது. 
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8.4.  உைக முதலீட்டாைர்கள் ைாோடு 2019 

எல்காட் நிறுவைம் ேமீபத்தில் நிமறவமடந்த 

உைக முதலீட்டாைர்கள் ைாோடு 2019-இல், தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் / தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் ோர்ந்த 

வேமவகளுக்காை (IT / ITeS)      நிறுவைங்கள் ோர்ந்த 

துமறயில்   ரூ.11,974 வகாடி முதலீடு  ககாண்டு வருவதில் 

கவற்றி கண்டுள்ைது.  

மேலும் பின்வரும் செயல்திறன் முயற்சிகள் 

எல்காட் நிறுவனத்தால் மேற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன: 

1. தமிழ்ோட்டிலுள்ை இரண்டாம் நிமை 

ேகரங்களில் தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் ைற்றும் தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் ோர்ந்த வேமவகளுக்காை   (IT / ITeS) 

சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைங்கள் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.  

2. தகவல் கதாழில்நுட்ப முதலீட்டிற்காை 

விருப்பத் வதர்வாக தமிழ்ோட்மட ஊக்குவிக்க, வதசிய 
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ைற்றும் பன்ைாட்டைவில் ைதிப்புமிக்க, தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் நிகழ்ச்சிகள் / ோமை நிகழ்ச்சிகளில் 

(Road Shows) பங்வகற்றல் ைற்றும் ேடத்துதல். 

3. தகவல் கதாழில்நுட்பப் பூங்கா (IT-Park) / 

தகவல் கதாழில்நுட்பக் கட்டடம் வபான்ற 

உட்கட்டமைப்புகமை ஊக்குவிப்பதற்காகத் 

தமடயின்மைச் ோன்றிதழ் (NOC) வழங்குதல். 

4.  இைம் கதாழில் முமைவவார்களுக்குத் 

கதாழில்நுட்பத் திறன்கமை ஊக்குவிக்க 

கதாழில்முமைவவார் மையங்கமை நிறுவுதல். 

5. வைர்ந்து வரும் கதாழில்நுட்பங்கைாை 

ேம்பிக்மக இமையம் (Blockchain), கேயற்மக 

நுண்ைறிவு  (Artificial Intelligence), இயந்திரக் கற்றல் 

(Machine Learning),  ஆளில்ைா குறு விைாைங்கள் 

(Drones),  மிமகநிகர் உண்மை (Augmented Reality)  / 

கைய்நிகர் உண்மை (Virtual Reality), வராவபாடிக்ஸ் 

(Robotics),  கபாருட்களின் இமையம் (IoT - Internet of 
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Things),  தரவு பகுப்பாய்வு  (Data Analytics) 

ஆகியவற்றிற்காை ஒரு கதாழில்நுட்பக்  கருத்துக்கைம் 

(Tech Forum)   அமைக்கப்பட உள்ைது.   

8.5. தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் ைற்றும் தகவல் 
கதாழில்நுட்பவியல் ோர்ந்த வேமவ (IT / ITeS) 
நிறுவைங்களுக்கு உதவுதல் 

எல்காட் நிறுவைம், தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் 

ைற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் ோர்ந்த வேமவ (IT / 

ITeS) நிறுவைங்கள், தங்கள் கதாழில்கமை நிறுவத் 

வதமவயாை அமைத்து ஒப்புதல்கமைப் கபறுவதற்கு 

உதவுகிறது. 

8.6. தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் சிறப்புப் கபாருைாதார 
ைண்டைங்கள்  (ELCOSEZs) 

தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் ைற்றும் தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் ோர்ந்த வேமவகளுக்காை 

நிறுவைங்கள் தமிழ்ோடு முழுவதும் பரவைாக 

அமைவதற்கு ஏதுவாக, 8 தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் 

ைற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் ோர்ந்த 
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வேமவகளுக்காை சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைங்கமை   

(IT / ITES SEZs) பின்வரும் முதல் ைற்றும் இரண்டாம் 

நிமை ேகரங்களில் எல்காட் நிறுவைம் உருவாக்கி 

உள்ைது.  

1. வோழிங்கேல்லூர், கேன்மை 
2. விைாங்குறிச்சி, வகாயம்புத்தூர் 
3. இைந்மதக்குைம், ைதுமர 
4. வடபழஞ்சி,  ைதுமர 
5. ேவல்பட்டு,  திருச்சிராப்பள்ளி 
6. கங்மகககாண்டான், திருகேல்வவலி 
7. ஜாகீர் அம்ைாபாமையம், வேைம் 
8. விஸ்வோதபுரம்,  ஓசூர் 

 எல்காட் நிறுவைம் இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார 

ைண்டைங்களில் (ELCOSEZs), அடிப்பமடத் வதமவயாை 

கபாது உட்கட்டமைப்பு வேதிகைாை உட்புறச் ோமைகள், 

கம்பிவடக் குழாய்கள், ைமழநீர் வடிகால்கள், சுற்றுப்புறச் 

சுவர் வபான்றவற்மற உருவாக்கி, தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் ைற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் 

ோர்ந்த வேமவகளுக்காை (IT / ITeS)  

நிறுவைங்களுக்குக் குத்தமக அடிப்பமடயில்  நிைம் 
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ஒதுக்கீடு கேய்துள்ைது.   இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார 

ைண்டைங்களில், எல்காட் நிறுவைம், கேன்மை ைற்றும் 

வகாயம்புத்தூர் தவிர பிற இடங்களில் தகவல் 

கதாழில்நுட்பக் கட்டடங்கமைக் கட்டி, தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் ைற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் 

ோர்ந்த வேமவ நிறுவைங்களுக்கு வாடமக 

அடிப்பமடயில் அலுவைக இடத்மத ஒதுக்கீடு கேய்கிறது. 

இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைங்கள், ைாநிைத்தில் 

கணிேைாை முதலீடு, வவமைவாய்ப்பு ைற்றும் 

ஏற்றுைதிகமை ஈர்த்துள்ைை. 

8.6.1.     எல்வகாகேஸ் (ELCOSEZ) வோழிங்கேல்லூர்,  
கேன்மை 

எல்காட் நிறுவைம் கேன்மை 

வோழிங்கேல்லூரில்   377.08  ஏக்கர் நிைப்பரப்பில், ரூ.198.55 

வகாடி முதலீட்டில் ஒரு சிறப்புப் கபாருைாதார 

ைண்டைத்மத உருவாக்கியுள்ைது.  

இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில்                

உள்ை வேதிகமை வைம்படுத்துவதற்காகக் கூடுதல் 
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உட்கட்டமைப்புப் பணிகள்  ரூ.36.05 வகாடி கேைவில் 2019-

2020-ஆம் ஆண்டில் வைற்ககாள்ைப்பட்டு வருகின்றை. 

இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில் 

பின்வரும் நிறுவைங்களுக்கு 259 ஏக்கர் நிைம் குத்தமக 

அடிப்பமடயில் ஒதுக்கீடு கேய்யப்பட்டுள்ைது:- 

வ. 
எண் 

நிறுவைத்தின் கபயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 விப்வரா லிமிகடட் 80 

2 எச்.சி.எல் 50 

3 ேத்யம் (செக் ேஹிந்த்ரா) 50 

4 
ஃவபார்டு வைாட்டார் பிமரவவட்           
லிமிகடட் 

28 

5 
காக்னிேன்ட் கடக்ைாைஜிஸ் 
கோல்யூஷன்ஸ் பிமரவவட் 
லிமிகடட் 

20 

6 
ேதர்வைண்ட் குவைாபல் ேர்வீேஸ் 
லிமிகடட் 

15 

 7 தமிழ்ோடு மின்ோர வாரியம் 16 
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இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில், 5 

நிறுவைங்கள் 109.31 இைட்ேம் ேதுர அடியில் தகவல் 

கதாழில்நுட்பக் கட்டடத்மதக் கட்டி முடித்து, 57,525 

பணியாைர்களுடன் இயங்கி வருகின்றை. 

●   திருவாைர்கள் ஃவபார்ட் வைாட்டார் பிமரவவட் 

லிமிகடட் நிறுவைத்தின் குவைாபல் 

கடக்ைாைஜி ைற்றும் வணிக வைாகக் கட்டடம் 

கட்டி முடித்து, 2019-ஆம் ஆண்டு ேமடகபற்ற, 

தமிழ்ோடு உைகைாவிய முதலீட்டாைர்கள் 

ைாோட்டில், 23.01.2019 அன்று ைாண்புமிகு 

தமிழ்ோடு முதைமைச்ேர் அவர்கைால் திறந்து 

மவக்கப்பட்டு, தற்வபாது இயங்கி வருகிறது. 

●             திருவாைர்கள் விப்வரா நிறுவைம் வைலும் 9.50 

இைட்ேம் ேதுர அடியில் தகவல் கதாழில்நுட்பக் 

கட்டட விரிவாக்கப் பணிகமை 

வைற்ககாண்டுள்ைது. 
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திருவாைர் எச்.சி.எல், எல்வகாகேஸ் வோழிங்கேல்லூர், 

கேன்மை 

 
திருவாைர் வபார்டு எல்வகாகேஸ், வோழிங்கேல்லூர், 

கேன்மை 
படம் -2 
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● ைாண்புமிகு முதைமைச்ேர் அவர்களின் 
அறிவிப்பின்படி, 2.33 இைட்ேம் ேதுர அடி தகவல் 
கதாழில்நுட்பக் கட்டடத்தின் கட்டுைாைப் பணிகள்,   
ரூ.83.73 வகாடி ைதிப்பீட்டில் ேமடகபற்று வருகின்றை.  
இப்பணிகள் 2020-ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் 
முடிவமடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

8.6.2. எல்வகாகேஸ் (ELCOSEZ)- விைாங்குறிச்சி, 
வகாயம்புத்தூர் 

எல்காட் நிறுவைம், வகாயம்புத்தூரில் 
அமைந்துள்ை விைாங்குறிச்சி கிராைத்தில் 61.59 ஏக்கர் 
நிைப்பரப்பில், ரூ.72.50 வகாடி முதலீட்டில் ஒரு சிறப்புப் 

கபாருைாதார ைண்டைத்மத  உருவாக்கியுள்ைது.  

 இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில் 19 
ஏக்கர் நிைம், பின்வரும் நிறுவைங்களுக்குக் குத்தமக 
அடிப்பமடயில், ஒதுக்கீடு கேய்யப்பட்டுள்ைது.   

வ. 
எண் 

நிறுவைத்தின் கபயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 விப்வரா லிமிகடட் 9.5 

2 
மடடல் பார்க் வகாயம்புத்தூர் 
லிமிகடட் 

9.5 
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இந்த இரண்டு நிறுவைங்கள், 23 இைட்ேம் ேதுர 
அடியில் தகவல் கதாழில்நுட்பக் கட்டடத்மதக் கட்டி 
முடித்து, 13,500 பணியாைர்களுடன் இயங்கி வருகின்றை.  

 
திருவாைர்கள் விப்வரா, எல்வகாகேஸ், வகாயம்புத்தூர் 

 

படம் – 3 : திருவாைர்கள் மடடல்பார்க் வகாயம்புத்தூர் லிமிகடட், 
எல்வகாகேஸ், வகாயம்புத்தூர் 
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ைாண்புமிகு முதைமைச்ேர் அவர்களின் 

அறிவிப்பின்படி, எல்காட் நிறுவைம், 2.50 இைட்ேம் ேதுரடி 

பரப்பைவில் தகவல் கதாழில்நுட்பக் கட்டடத்மத ரூ.110 

வகாடி ைதிப்பீட்டில் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ைது. 

8.6.3. எல்வகாகேஸ் (ELCOSEZ) - இைந்மதக்குைம், 
ைதுமர 

எல்காட் நிறுவைம், ைதுமர ைாவட்டம் 

இைந்மதக்குைம் கிராைத்தில், 28.91 ஏக்கர் நிைப்பரப்பில், 

ரூ.34.41 வகாடி முதலீட்டில் ஒரு சிறப்புப் கபாருைாதார 

ைண்டைத்மத உருவாக்கியுள்ைது.  

   இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில், 

பின்வரும் நிறுவைங்களுக்குக் குத்தமக அடிப்பமடயில் 

20.89 ஏக்கர் நிைம் ஒதுக்கீடு கேய்யப்பட்டுள்ைது.   

வ. 
எண் 

நிறுவைத்தின் கபயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு (ஏக்கரில்) 

1 ஹனிகவல் கடக்ைாைஜிஸ் 
லிமிகடட் 

11.25 

2 எச்.சி.எல் இன்ஃவபா சிஸ்டம்ஸ் 
லிமிகடட் 

6.75 
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வ. 
எண் 

நிறுவைத்தின் கபயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு (ஏக்கரில்) 

3 கேல்ைா ோஃப்ட்வவர் பிமரவவட் 
லிமிகடட் 

2.25 

4 வரபார் டிமேன்  & டீமடல் 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

6,000 
ேதுர அடி 

5 தமிழ்ோடு மின்ோர வாரியம் 0.58 

இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில் 

திருவாைர்கள் ஹனிகவல் கடக்ைாைஜிஸ் லிமிகடட் 

ைற்றும் எச்.சி.எல் இன்ஃவபாசிஸ்டம்ஸ் லிமிகடட் 

நிறுவைம் ஆகியமவ 7.06 இைட்ேம் ேதுர அடியில் தகவல் 

கதாழில்நுட்பக் கட்டடப் பணிகமை முடித்து, 4,109 

பணியாைர்களுடன் இயங்கி வருகின்றை. 

இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில் உள்ை 

60,205 ேதுர அடி ககாண்ட தகவல் கதாழில்நுட்பக் 

கட்டடத்தில் பின்வரும் நிறுவைங்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு 

கேய்யப்பட்டு, அமவ 817 பணியாைர்களுடன் இயங்கி 

வருகின்றை. 
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வ. எண் 
நிறுவைத்தின் கபயர் 

(திருவாைர்கள்) 

இட 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ேதுர அடியில்) 

1 வகைக்சி இன்ஃவபாகடக் 2,508 

2 
ஏ.எம்.பி.சி. கடக்ைாைஜிஸ் 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

3,277 

3 ோய் பி.பி.ஓ ேர்வீேஸ் லிமிகடட் 15,181 

4 
நியாவைா என்டர்பிமரேஸ் 
கோல்யூஷன்ஸ் பிமரவவட் 
லிமிகடட் 

30,103 

5 சிவியாக் கன்ேல்டிங் 9,136 

 

இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில், நிைம் 

ைற்றும் கட்டடத்தில், 100 ேதவிகிதம் ஒதுக்கீடு 

கேய்யப்பட்டுள்ைது. 
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படம்- 4அ :  எல்காட் தகவல் கதாழில் நுட்பக் கட்டடம், 

எல்வகாகேஸ், இைந்மதக்குைம், ைதுமர 

 
படம் -4ஆ: திருவாைர்கள் ஹனிகவல் கடக்ைாைஜிஸ் 
லிமிகடட், எல்வகாகேஸ் இைந்மதமதக்குைம், ைதுமர 

8.6.4.  எல்வகாகேஸ்- வடபழஞ்சி, ைதுமர  
எல்காட் நிறுவைம் ைதுமர வடபழஞ்சி கிராைத்தில்,  

245.17    ஏக்கர் நிைப்பரப்பில், ரூ.66.51 வகாடி முதலீட்டில் ஒரு 
சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்மத உருவாக்கியுள்ைது.  
இதில், 213 ஏக்கர் நிைம், சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டை 
அந்தஸ்து கபற்றுள்ைது. 
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இந்த சிறப்புப் சபாருளாதார ேண்ெலத்தில், 
எல்காட் நிறுவைம் சிறப்புப் சபாருளாதார ேண்ெல 
அந்தஸ்து கபற்ற இெத்தில் 142  ஏக்கர் நிலத்ததயும், சிறப்புப் 
சபாருளாதார ேண்ெல அந்தஸ்து அல்லாத இெத்தில் 25 
ஏக்கர் நிலத்ததயும் பின்வரும்  நிறுவனங்களுக்கு 
குத்ததக அடிப்பதெயில் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. 

சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைப் பகுதிகள் 

வ. 
எண் 

நிறுவைத்தின் கபயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு (ஏக்கரில்) 
1 எச்.சி.எல் 60 

2 ேத்யம் (செக் ேஹிந்த்ரா) 50 

3 
கேயின்-சிஸ் ோஃப்ட்வவர் 
எக்ஸ்வபார்ட்ஸ் (பி) லிமிகடட் 

20 

4 
ேதர்வைண்ட் குவைாபல் 
ேர்வீேஸ் லிமிகடட் 

5 

5 காலிபர் பாய்ண்ட் 5 

6 
கஹல்த் பிைான் சிஸ்டம்ஸ் 
(இந்தியா) பிமரவவட் 
லிமிகடட் 

2 

 

 

 

athiyamanteam.com | 8681859181 |Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



  

40 

சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைம் அல்ைாத பகுதி 

வ.எண் 
நிறுவைத்தின் கபயர் 

(திருவாைர்கள்) 
நிை ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு (ஏக்கரில்) 

1 
எம்பயர் ஃவபாட்வடா 
வவால்டிக் சிஸ்டம்ஸ் பி. 
லிமிகடட், கேன்மை 

25 

 

70,139 ேதுர அடி பரப்பைவுள்ை நிர்வாகம் ைற்றும் 

கதாழில்நுட்பக் கட்டடம், எல்காட் நிறுவைத்தால், ரூ.23 

வகாடி முதலீட்டில் கட்டப்பட்டு 05.03.2019 அன்று 

ைாண்புமிகு தமிழக முதைமைச்ேர் அவர்கைால் திறந்து 

மவக்கப்பட்டது.   

 

athiyamanteam.com | 8681859181 |Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



  

41 

 

பட
ம் 

– 
6: 

ைா
ண்

புமி
கு

 த
மி

ழக
 மு

தை
ம

ைச்
ேர்

  
அ

வ
ர்க

ள்
 ை

து
ம

ர 
வ

டப
ழஞ்

சி
யி

ல்
 எ

ல்
கா

ட்
 த

கவ
ல்

 
க

தா
ழி

ல்
நு

ட்
பக்

 க
ட்

டட
த்ம

தத்
 தி

ற
ந்து

 ம
வ

த்த
ல்

 

athiyamanteam.com | 8681859181 |Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



  

42 

இந்த தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் பூங்காவில், 
வைர்ந்து வரும் கதாழில்நுட்பங்கைாை ேம்பிக்மக 
இமையம் (Blockchain), கேயற்மக நுண்ைறிவு (Artificial 

Intelligence), கபாருட்களின் இமையம் (IoT - Internet of 

Things),   இயந்திரக் கற்றல் (Machine Learning), ஆளில்ைா 
குறு விைாைங்கள் (Drones), மிமகநிகர் உண்மை 
(Augmented Reality) / கைய்நிகர் உண்மை (Virtual Reality), 
வராவபாட்டிக்ஸ் (Robotics), தரவுப் பகுப்பாய்வு (Data 

Analytics)     ஆகியவற்றிற்காை ஒரு கதாழில்நுட்பக் 
கருத்துக்கைம் (Tech Forum)   அமைக்கப்பட உள்ைது.   

 
படம் – 7 : எல்காட் தகவல்கதாழில்நுட்பக் கட்டடம் எல்வகாகேஸ், 

வடபழஞ்சி, ைதுமர 
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8.6.5. எல்வகாகேஸ் (ELCOSEZ) - ேவல்பட்டு,  
திருச்சிராப்பள்ளி 

எல்காட் நிறுவைம், ேவல்பட்டு கிராைம், 

திருச்சியில்   147.61     ஏக்கர் நிைப்பரப்பில், ரூ.60.08 வகாடி 

முதலீட்டில் ஒரு சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்மத 

உருவாக்கியுள்ைது.  இதில், 123.23 ஏக்கர் பரப்பைவிற்குச் 

சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டை அந்தஸ்து 

அளிக்கப்பட்டுள்ைது.  

இந்த சிறப்புப் சபாருளாதார ேண்ெலத்தில், 

எல்காட் நிறுவைம் சிறப்புப் சபாருளாதார ேண்ெல 

அந்தஸ்து கபற்ற இெத்தில் 34  ஏக்கர் நிலத்ததயும், சிறப்புப் 

சபாருளாதார ேண்ெல அந்தஸ்து அல்லாத இெத்தில் 2 

ஏக்கர் நிலத்ததயும் பின்வரும்  நிறுவனங்களுக்கு   

குத்ததக அடிப்பதெயில் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. 
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சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைப் பகுதி 

வ. எண் 
நிறுவைத்தின் கபயர் 

(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 
ேதர்வைண்ட் குவைாபல் 
ேர்வீேஸ் லிமிகடட் 

10 

2 
டபிள்யு என்.எஸ். குவைாபல் 
ேர்வீேஸ் பிமரவவட் லிமிகடட் 

5 

3 மஜைாக் சிஸ்டம்ஸ் லிமிகடட் 5 

4 
அன்லிமிகடட் 
இகைாவவஷன்ஸ் இந்தியா 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

5 

5 
அசிஸ்ட் இண்டர்வேஷைல் 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

3 

6 
ஐ.லிங்க் ைல்டிகடக் 
கோல்யூஷன்ஸ் பிமரவவட் 
லிமிகடட் 

2 

7 விடார்ட் கடக்ைாைஜிஸ் 2 

8 
கஹல்த் பிைான் சிஸ்டம்ஸ் 
(இந்தியா) பிமரவவட் லிமிகடட் 

2 
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சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைம் அல்ைாத பகுதி 

வ.எண் 
நிறுவைத்தின் கபயர் 

(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 எச்.சி.எல் இன்ஃவபாசிஸ்டம்ஸ் 2 

●   இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில் உள்ை 

59,960 ேதுர அடி பரப்பைவு ககாண்ட தகவல் 

கதாழில்நுட்பக் கட்டடத்தில், பின்வரும்   

நிறுவைங்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு கேய்யப்பட்டு, அமவ 

1,535 பணியாைர்களுடன் இயங்கி வருகின்றை. 

வ.எண் 
நிறுவைத்தின் கபயர் 

(திருவாைர்கள்) 

இட 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு (ேதுர 
அடியில்) 

1 
ஐ.லிங்க் சிஸ்டம்ஸ் பிமரவவட் 
லிமிகடட் 

6,668 

2 ேயின்டிபிக் பப்ளிஷிங் நிறுவைம் 30,250 

3 
வுரம் கடக்ைாைஜி 
கோல்யூஷன்ஸ் பிமரவவட் 
லிமிகடட் 

5,976 
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வ.எண் 
நிறுவைத்தின் கபயர் 

(திருவாைர்கள்) 

இட 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு (ேதுர 
அடியில்) 

4 விடார்ட் கடக்ைாைஜிஸ் 3,643 

5 தமிழ்ோடு வபரிடர் மீட்பு மையம் 5,963 

6 
ஜிஐ கடக் வகமிங் வகா. இண்டியா 
பிமரவவட் லிமிகடட்  

4,919 

7 
விஆர் கடல்ைா ஐடி ேர்வீேஸ் 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

2,541 

 

● இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில் உள்ை 
எல்காட் நிறுவைத்தின் கட்டடத்தில் 100 ேதவிகித 
இடம் வாடமக அடிப்பமடயில் ஒதுக்கீடு   
கேய்யப்பட்டுள்ைது. 

  

 
படம்- 8 : எல்காட் தகவல் கதாழில்நுட்பக் கட்டடம், 

எல்வகாகேஸ் ேவல்பட்டு,  திருச்சிராப்பள்ளி 
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இந்த சிறப்புப் சபாருளாதார ேண்ெலத்தில் 

ைாண்புமிகு முதைமைச்ேரின் அறிவிப்பின்படி,  எல்காட் 

நிறுவைம், ஒரு இைட்ேம் ேதுர அடி பரப்பைவில், ரூ.40 

வகாடி ைதிப்பீட்டில் ஒரு தகவல் கதாழில்நுட்பக் கட்டடம் 

ஒன்மற அமைக்கத் திட்டமிட்டுள்ைது. 
 

8.6.6. எல்வகாகேஸ் (ELCOSEZ) - கங்மகககாண்டான், 
திருகேல்வவலி 

        எல்காட் நிறுவைம், திருகேல்வவலி ைாவட்டம், 

கங்மகககாண்டான் கிராைத்தில்,    500 ஏக்கர் நிைப்பரப்பில், 

ரூ.55.88 வகாடி முதலீட்டில், ஒரு சிறப்புப் கபாருைாதார 

ைண்டைத்மத உருவாக்கியுள்ைது. இதில் 290 ஏக்கர் 

பரப்பைவிற்குச் சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டை அந்தஸ்து 

அளிக்கப்பட்டுள்ைது.  இதில், 56,720 ேதுர அடி பரப்பைவில் 

கட்டப்பட்டுள்ை எல்காட் நிர்வாக ைற்றும் கதாழில்நுட்பக் 

கட்டடம்  ஒதுக்கீட்டிற்குத்  தயாராக உள்ைது. 

இந்த சிறப்புப் சபாருளாதார ேண்ெலத்தில், 

எல்காட் நிறுவைம் சிறப்புப் சபாருளாதார ேண்ெல 
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அந்தஸ்து கபற்ற இெத்தில் 112  ஏக்கர் நிலத்ததயும், சிறப்புப் 

சபாருளாதார ேண்ெல அந்தஸ்து அல்லாத இெத்தில் 25 

ஏக்கர் நிலத்ததயும் பின்வரும்  நிறுவனங்களுக்குக் 

குத்ததக அடிப்பதெயில் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. 

சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைப் பகுதி 

வ.  
எண் 

நிறுவைத்தின் கபயர் 
(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 
சின்கடல் இன்டர்வேஷைல் 
பிமரவவட் லிமிகடட் (அவடாஸ் 
சின்கடல்) 

100 

2 
ேதர்வைண்ட் குவைாபல் ேர்வீேஸ் 
லிமிகடட் 

10 

3 கடக்கான் ஐ ேர்வீேஸ் 2 
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சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைம் அல்ைாத பகுதி 

வ.எண் 
நிறுவைத்தின் கபயர் 

(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 ஏ அன்ட் டி காஸ்மிக் பவர் 25 

திருவாைர்கள் சின்கடல் இன்டர்வேஷைல் 

பிமரவவட் லிமிகடட் (அவடாஸ் சின்கடல்) 2.60 இைட்ேம் 

ேதுர அடி கட்டடத்மதக் கட்டி 29.04.2019 அன்று துவக்கி 

மவக்கப்பட்டு கேயல்பாட்டில் உள்ைது.        

 
படம்-9 அ: திருவாைர்கள் சின்கடல் இன்டர்வேஷைல் 
பிமரவவட் லிமிகடட் (அவடாஸ் சின்கடல்) எல்வகாகேஸ் 
கங்மகககாண்டான் 
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படம் -9ஆ : தகவல் கதாழில்நுட்பக் கட்டடம், எல்வகாகேஸ், 
கங்மக ககாண்டான், திருகேல்வவலி 

8.6.7. எல்வகாகேஸ் - ஜாகீர்அம்ைாபாமையம், வேைம் 

எல்காட் நிறுவைம், ஜாகீர்அம்ைாபாமையம் 

கிராைம், வேைத்தில்   53.33 ஏக்கர் நிைப்பரப்பில், ரூ.40.53 

வகாடி முதலீட்டில் ஒரு சிறப்புப் கபாருைாதார 

ைண்டைத்மத உருவாக்கியுள்ைது. 

 எல்காட் நிறுவைம், இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார 

ைண்டைத்தில் 27.62 ஏக்கர் நிைத்மதப் பின்வரும் 

நிறுவைங்களுக்குக் குத்தமக அடிப்பமடயில் ஒதுக்கீடு 

கேய்துள்ைது.   
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வ.எண் 
நிறுவைத்தின் கபயர் 

(திருவாைர்கள்) 

நிை ஒதுக்கீட்டின் 
அைவு 

(ஏக்கரில்) 

1.  
ைகிைா கடக்ைாைஜிஸ் 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

3 

2.  வீ. கடக்ைாைஜிஸ் 9.49 

3.  
ஜி.டி.பி இன்ஃவபாகடக் 
கோல்யூஷன்ஸ் லிமிகடட் 2.5 

4.  
கேவைாகவட் இன்ஃவபாகடக் 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

1.25 

5.  
தமிழ்ோடு மின் 
கதாடரமைப்புக் கழகம் 

7.88 

6.  இ-முத்ரா லிமிகடட் 2.5 

7.  
அன்ைால் கடக்ைாைஜிஸ் 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

1 

 

வீ. கடக்ைாைஜிஸ் நிறுவைம், 20,000 ேதுர அடியில் 

தகவல் கதாழில்நுட்பக் கட்டடம் கட்டி முடித்து 300 

பணியாைர்களுடன் இயங்கி வருகின்றது. 
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62,174 ேதுர அடி ககாண்ட எல்காட் தகவல் 

கதாழில்நுட்பக் கட்டடத்தில் பின்வரும் நிறுவைங்களுக்கு 

34,050 ேதுர அடி இடம் ஒதுக்கீடு கேய்யப்பட்டுள்ைது. 

வ.எண் 
நிறுவைத்தின் கபயர் 

(திருவாைர்கள்) 

இட 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ேதுரடியில்) 

 1 
கேவைாகவட் இன்ஃவபாகடக் 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

3,500 

2 
கைம்சிஸ் கடக்ைாைஜிஸ் 
பிமரவவட் லிமிகடட்,  

3,448 

3 
 வீ இவைஜிங் கோல்யூஷன்ஸ்  
 பிமரவவட் லிமிகடட் 

10,562 

4 
ோகைட்ஜ் கைன்ஸ் பிமரவவட் 
லிமிகடட் 

1,000 

5 
மடைாஜி கோல்யூஷன்ஸ் 
எல்எல்பி 

1,000 

6 
ஸ்டின் ோஃ;ப்ட் கடக்ைாைஜிஸ் 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

989 
 

7 
வீ. கடக்ைாைஜிஸ் பிமரவவட் 
லிமிகடட் 

10,562 

8 இமுத்ரா லிமிகடட் 2,989 
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படம் – 11அ : எல்காட் தகவல் கதாழில்நுட்பக் கட்டடம், 
ஜாகீர் அம்ைா பாமையம் 

 

படம் – 11ஆ : எல்காட் தகவல் கதாழில்நுட்பக் கட்டடம், 
ஜாகீர் அம்ைா பாமையம் 
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8.6.8.  எல்வகாகேஸ்- விஸ்வோதபுரம்,  ஓசூர் 

எல்காட் நிறுவைம் விஸ்வோதபுரம் கிராைம், 
ஓசூரில்    174.47     ஏக்கர் நிைப்பரப்பில், ரூ.41.75 வகாடி 
முதலீட்டில் ஒரு சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்மத 
உருவாக்கியுள்ைது. 

இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில் உள்ை 
வேதிகமை வைம்படுத்துவதற்காகக் கூடுதல் 
உட்கட்டமைப்புப் பணிகள் தற்வபாது ரூ. 2.56 வகாடியில் 
வைற்ககாள்ைப்பட்டு வருகின்றை. 

இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில் எல்காட் 
நிறுவைம், 15 ஏக்கர் நிைத்மதப் பின்வரும் 
நிறுவைங்களுக்குக் குத்தமக அடிப்பமடயில் ஒதுக்கீடு 
கேய்துள்ைது. 

வ.எண் 
நிறுவைத்தின் கபயர் 

(திருவாைர்கள்) 

நிை 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ஏக்கரில்) 

1 
ஓகாயா இன்ஃவபாகாம் பிமரவவட் 
லிமிகடட் 

10 

2 
சி.ஆர்.எம். ஐ.டி.கோல்யூஷன்ஸ் 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

3 

3 
சி.ஆர்.எம் இன்ஃவபாகடக் இந்தியா 
பிமரவவட் லிமிகடட் 

2 
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இந்த சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைத்தில் 62,100 

ேதுர அடி பரப்பைவு ககாண்ட தகவல் கதாழில்நுட்பக் 

கட்டடத்தில் 45,661 ேதுர அடி இடம் பின்வரும் 

நிறுவைங்களுக்கு ஒதுக்கீடு கேய்யப்பட்டுள்ைது. 

வ. 
எண் 

நிறுவைத்தின் கபயர் 
(திருவாைர்கள்) 

இட 
ஒதுக்கீட்டின் 

அைவு 
(ேதுர அடியில்) 

1  எம்ஸ்டீல்    டீகடய்லிங் ேர்வீேஸ் 3,461 

2 
 ேந்து ோஃப்ட்  கடக்ைாைஜிஸ் 
பிமரவவட் லிமிகடட்  

6,961 

3 
 விஷன் பிைஸ் கேக்யூரிட்டி 
கண்ட்வரால்  பிமரவவட் லிமிகடட் 

14,139 
 

4. 
யூ.   எஸ்.    கடக்ைாைஜி  
இன்டர்வேஷைல்      பிமரவவட் 
லிமிகடட் 

21,100 
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எல்காட் நிறுவைம் ைற்றும் தமிழக அரசு 

எடுத்துள்ை முயற்சிகளிைால், முதலீடுகள், ஏற்றுைதிகள் 

ைற்றும் வவமைவாய்ப்பு ஆகியவற்றில் ஒரு ஏறுமுக நிமை 

ஏற்பட்டுள்ைது. 

8.6.9.        எல்வகாகேஸ் ைற்றும் தமிழ்ோட்டில் உள்ை தகவல் 
கதாழில்நுட்பவியல் ைற்றும் வேமவ ோர்ந்த 
நிறுவைங்களின் முதலீட்டின் விவரங்கள் 
பின்வருைாறு:- 

 
பெம் – 14 :ஆதாரம்: இந்திய சேன்சபாருள் சதாழில்நுட்பப் பூங்கா 

ேற்றும் ேத்திய அரசின் வர்த்தக அமைச்ேகம்  
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8.6.10.  எல்வகாகேஸ் ைற்றும் தமிழ்ோட்டில் உள்ை தகவல் 
கதாழில்நுட்பவியல் ைற்றும் வேமவ ோர்ந்த 
நிறுவைங்களின் ஏற்றுைதி விவரங்கள் 
பின்வருைாறு:-                                           

 
பெம் – 15 ஆதாரம் : இந்திய சேன்சபாருள் சதாழில்நுட்பப் பூங்கா 

ேற்றும் ேத்திய அரசின் வர்த்தக அமைச்ேகம்                                     
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8.6.11.  எல்வகாகேஸ் ைற்றும் தமிழ்ோட்டில் உள்ை 
தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் ைற்றும் வேமவ ோர்ந்த 
நிறுவைங்களின் வவமைவாய்ப்பு விவரங்கள் 
பின்வருைாறு:-    

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

8.7.    கதாழில்முமைவவார் மையம், கேன்மை ைற்றும்
 வகாயம்புத்தூர் 

ைாண்புமிகு முதைமைச்ேர் அவர்களின் 

அறிவிப்பின்படி இமைஞர்களின் கதாழில் முமைவுத் 

திறமை ஊக்குவிக்கும் வமகயில் எல்காட் நிறுவைம், 

 

படம் – 16: ஆதாரம்: இந்திய கைன்கபாருள் கதாழில்நுட்பப்  பூங்கா 
ைற்றும் ைத்திய அரசின் வர்த்தக அமைச்ேகம் 
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கேன்மையிலுள்ை மடடல் பார்க்கில் 90 இருக்மக வேதி 

ககாண்ட கதாழில் முமைவவார் மையத்மத 6,860 ேதுர 

அடி நிைப்பரப்பில் ரூ.3.53 வகாடி முதலீட்டில்   

அமைத்துள்ைது.  

இதில், தற்வபாது 10 நிறுவைங்கள் (Startups) 

இயங்கி வருகின்றை. வைலும் 23 நிறுவைங்கள் 

கவற்றிகரைாக உருவாக்கப்பட்டு கதாடக்க 

நிமையிலிருந்து விடுபட்டுத் கதாழில் முமைவவார்   

மையத்திலிருந்து கவளிவயறி உள்ைை.  

 
படம் – 17: கதாழில்முமைவவார் மையம்    

50 இருக்மக வேதி ககாண்ட ஒரு 

கதாழில்முமைவவார் மையம் ரூ.2.07 வகாடி முதலீட்டில் 

மடடல் பார்க் வகாயம்புத்தூர் லிமிகடட், வகாயம்புத்தூரில் 

நிறுவப்பட்டுள்ைது.  
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இந்த கதாழில்முமைவவார் மையத்திற்கு 

‘ோஸ்காம்’ நிறுவைம் ஒரு அறிவுோர் பங்குதாரராகச் 

கேயல்படுகிறது. 

8.8.     நிதி கதாழில்நுட்பச் சிறப்பு மையம் (FinTech 

Centre of Excellence) 

நிதி கதாழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சி ைற்றும் வைர்ச்சி, 

முதலீடு, வவமைவாய்ப்பு, நிதி வைம்படுத்துதல் ஆகிய 

துமறகளில், தமிழகம் முன்வைாடி ைாநிைைாக 

விைங்குவதற்கு, ைாண்புமிகு தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் 

துமற அமைச்ேர் அவர்கள் 2018-ஆம் ஆண்டில் 

அறிவித்தபடி, கேன்மையில் உள்ை இந்திய 

சேன்சபாருள் சதாழில்நுட்பப் பூங்கா (STPI) உடன் 

இமைந்து, ஒரு நிதி கதாழில்நுட்பச் சிறப்பு மையம் 

ரூ.23.00 வகாடி முதலீட்டில் கேன்மையில் 

அமைக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்த மையம், ைாண்புமிகு தமிழக முதைமைச்ேர் 

அவர்கைால் 27.02.2019 அன்று கதாடங்கி மவக்கப்பட்டது.  

இதில், இந்திய அரசு ரூ.5.75 வகாடியும், தமிழக அரசு ரூ.5.75 
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வகாடியும் ைற்றும் தனியார் துமற ரூ.11.50 வகாடியும் முதலீடு 

கேய்துள்ைை. 

8.9.   ைதுமரயில்   கதாழில்நுட்பக் கருத்துக்கைம்  (Tech 

Forum at Madurai) 

ைாண்புமிகு தகவல் கதாழில்நுட்பத் துமற 

அமைச்ேர் அவர்களின் 2018-ஆம் ஆண்டின் 

அறிவிப்பின்படி, வைர்ந்து வரும் கதாழில்நுட்பங்கைாை 

ேம்பிக்மக இமையம் (Blockchain), கேயற்மக 

நுண்ைறிவு  (Artificial Intelligence),  இயந்திரக் கற்றல் 

(Machine Learning), ஆளில்ைா குறு விைாைங்கள் (Drones), 

மிமகநிகர் உண்மை (Augmented Reality)  / கைய்நிகர் 

உண்மை (Virtual Reality), வராவபாட்டிக்ஸ் (Robotics),  

கபாருட்களின் இமையம் (IoT - Internet of Things), 

தரவுப் பகுப்பாய்வு  (Data Analytics) ஆகியவற்றிற்காை 

ஒரு கதாழில்நுட்பக்  கருத்துக்கைம் (Tech Forum) ைற்றும் 

ஒரு தயாரிப்புக் கண்டுபிடிப்பு மையம் ஆகியவற்மற ைதுமர 

வடபழஞ்சியில் அமைப்பது குறித்து அரசின் 

பரிசீைமையில் உள்ைது. 
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8.10.   தகவல் கதாழில்நுட்ப  உட்கட்டமைப்பு 

தகவல் கதாழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்பு என்பது 

ைக்களுக்காை தகவல் கதாழில்நுட்பச் வேமவகமை 

வழங்கவும் ைற்றும் அரசுத் துமறகளுக்கிமடவயயாை 

நிர்வாக முமறமயப் பராைரிப்பதற்காை அடித்தைக் 

கட்டமைப்பு ஆகும். இது அமைத்து வன்கபாருள், 

கைன்கபாருள், வமையமைப்பு, பயன்பாடுகள் ைற்றும் 

தரவுத்தைங்களின் ஒருங்கிமைந்த கட்டமைப்பு ஆகும். 

அதிகரித்து வரும் தகவல் கதாழில்நுட்பச் சூழ்நிமையில், 

அரசுத் துமறகள் தங்கள் வேமவகமைத் தகவல் 

கதாழில்நுட்பச் கேயல்முமறகளின்படி வழங்கிப் 

பராைரித்து வருகின்றை.  

வைற்காணும் வதமவகமைப் பூர்த்தி கேய்யும் 

வமகயில் எல்காட் நிறுவைம் பின்வரும் தகவல் 

கதாழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்புகமை நிறுவிச் 

கேயல்படுத்தி வருகிறது. 
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8.10.1.   இமைப்புச் வேமவகள் 

அ) தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு வமையமைப்பு  
(TNSWAN) 

தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு வமையமைப்பு 

01.12.2007 அன்று ைத்திய ைாநிை அரசுகளின் பங்வகற்புடன் 

நிறுவப்பட்டது. தற்வபாது இந்தத் திட்டம் ைாநிை அரசின் 

நிதியளிப்புடன் இயங்குகிறது.  

தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு வமையமைப்புத் 

திட்ட விவரங்கள் 

விவரம் காைம் 
திட்ட ைதிப்பீடு 
(ரூ. வகாடியில்) 

முதைாம் கட்டம்  
(Phase-1) 

01.12.2007 முதல் 
30.11.2012 வமர 

140.25 

இமடக்காைம் 
(Interim Period) 

01.12.2012 முதல் 
08.09.2013 வமர 

16.42 
 

இரண்டாம் கட்டம் 
(Phase-2) 

09.09.2013 முதல்  
08.09.2016 வமர 

74.69 

இமடக்காை 
கேயற்பாடுகள் (Interim 

period operations) 

09.09.2016 முதல்  
13.02.2019 வமர 

52.73 

இரண்டாம் கட்டம் 
விரிவு (Phase-2)     
(Extension) 

14.02.2019 முதல் 
13.02.2022 வமர 

69.90 
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தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு வமையமைப்பு 708 

இருப்பு முமைகளுடன் (POP) கதாடங்கப்பட்டது, தற்வபாது 

821 இருப்பு முமைகளுடன் இயங்கி வருகிறது. 

வமையமைப்பு இயக்க மையம் (Network Operations  

Centre - NOC) எல்காட், கபருங்குடியில் அமைந்துள்ைது.  

 தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு வமையமைப்பின் 
இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கம் 

தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு வமையமைப்பின் 

இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கம் அரசின் அனுைதி கபற்று 

பிப்ரவரி 2019 முதல் தற்வபாமதய வன்கபாருள் 

கட்டமைப்புடன் வைலும் மூன்றாண்டுகள் இயங்குைாறு 

விரிவாக்கம் கேய்யப்பட்டுள்ைது. அமைக்கற்மறச் 

வேமவக்காக பாரத் ேஞ்ோர் நிகாம் லிமிகடட் (BSNL) 

நிறுவைத்துடன் ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

கேய்யப்பட்டுள்ைது. தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு 

வமையமைப்மப இயக்கிப் பராைரிப்பு கேய்வதற்காக 

ஒருங்கிமைப்பு நிறுவைம் (System Integrator) ஒன்று 

வதர்வு கேய்யப்பட்டுள்ைது.  
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 தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு வமையமைப்பு 

அரசுத் துமறகளுக்குக் குரல், தரவு ைற்றும் காகைாளிச் 

வேமவகமை வழங்குவதன் மூைம், அரசுத் துமறகள் 

ைக்களுக்காை தரைாை வேமவகமை வழங்க வழி வமக 

கேய்து வருகிறது. 

 
படம் – 18: ) தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு வமையமைப்பு அமற 
(TNSWAN Network Room) 
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படம் 19:  இயக்க மையம் (Network Operations Centre) 

ஆ. வதசிய அறிவுத் திறன் வமையமைப்பு (National 

Knowledge Network) 

 வதசிய அறிவுத்திறன் வமையமைப்பு (NKN), 

ோட்டின் அமைத்து பல்கமைக்கழகங்கமையும், 

கல்லூரிகமையும், ஆராய்ச்சி நிறுவைங்கமையும் 

இமைக்கும் வோக்கில், உருவாக்கப்பட்ட ஜிகா-பிட் 

வமையமைப்பு ஆகும். தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு 

வமையமைப்பு ைற்றும் தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையம் 
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ஆகிய இரண்டும் 1 Gbps வவகம் ககாண்ட NKN 

வமையமைப்புடன் இமைக்கப்பட்டுள்ைை. இதன் மூைம் 

தமிழக அரசுத் துமறகள் வதசிய அைவில் தரவவற்றம் 

கேய்யப்பட்டுள்ை கைன்கபாருள் பயன்பாடுகமைத் 

கதாடர்பு ககாள்ைைாம். தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு 

வமையமைப்பின் ைாவட்ட இருப்பு முமைகள் 

அமைத்தும் அதிக பட்ேைாக 1 Gbps அைவிைாை அதிவவக 

அமைக்கற்மறமயப் கபற ஏதுவாக NKN 

வமையமைப்புடன் ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ைது. 

இ.  தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு 
வமையமைப்பிற்காை பதிலி இமைப்பு (Redundant 

Connectivity) 

வட்டாட்சியர், வகாட்டாட்சியர் ைற்றும் வட்டார 

வைர்ச்சி அலுவைகங்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற 

தமிழ்ோடு ைாநிைப் கபரும்பரப்பு வமையமைப்பின் 

இரண்டாம் கட்ட (Tier 2) இருப்பு முமைகளுக்காை, 

முதன்மை இமைப்பு (Primary Connectivity) BSNL 

நிறுவைம் மூைம் வழங்கப்படுகிறது.  தமிழ்ோடு ைாநிைப் 

கபரும் பரப்பு வமையமைப்பின் பயைர்களுக்குத் 
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தமடயற்ற இமைப்பிமை வழங்குவதன் அவசியத்மதக் 

கருத்தில் ககாண்டு 210 இரண்டாம் கட்ட இருப்பு 

முமைகளில் பதிலி இமைப்பாக 2 Mbps MPLS – VPN (1:1) 

இமைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

ஈ.  இதர இமைப்புச்வேமவகள் 

i)   MPLS VPN (1:1) இமைப்பு 

MPLS VPN (1:1) இமைப்பாைது TNSWAN 

கேங்குத்து இருப்புமுமைகளுக்காை பதிலி இமைப்பாக 

ைட்டுைல்ைாைல் அரசு துமறகளின் வதமவக்வகற்ப அரசு 

அலுவைகங்களிலும் உறுதியளிக்கப்பட்ட அமைக்கற்மறச் 

வேமவமய வழங்கி வருகிறது. எல்காட் நிறுவைம் 

ஏறத்தாழ 100 அரசு அலுவைகங்களுக்கு MPLS VPN 

இமைப்மப வழங்கி வருகிறது.  

ii)   இமைய க் குத்தமக இமைப்பு  (1:1)  (Internet 

Leased Line) 

இமையக் குத்தமக இமைப்பாைது உறுதி 

கேய்யப்பட்ட இமைய அமைக்கற்மறத் வதமவகமைப் 
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பூர்த்தி கேய்யவல்ைது. எல்காட் நிறுவைம் ஏறத்தாழ 230 

அரசு அலுவைகங்களுக்கு இமையக் குத்தமக 

இமைப்புச்  வேமவகமை வழங்கி வருகிறது. 

iii) VPNoBB இமைப்பு 

VPNoBB இமைப்பு குமறந்த கேைவில் 

அகஇமைய (Intranet) அமைக்கற்மறச் வேமவமயத் 

தரவல்ைது. எல்காட் நிறுவைம் ஏறத்தாழ 600 அரசு 

அலுவைகங்களுக்கு VPNoBB இமைப்புச் வேமவகமை 

வழங்கி வருகிறது. 

8.10.2.  பதிவவற்றம் ைற்றும் கதாடர்புமடய வேமவகள் 

வதசிய மின்ஆளுமைத் திட்டத்தின் (NeGAP) கீழ் 

ைாநிைத்தின் மின் ஆளுமைச் வேமவகமைப் 

பாதுகாப்பாை முமறயில் வழங்குவதற்காை மிக 

முக்கியைாை கட்டமைப்பாகத் தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு 

மையம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 
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தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையைாைது 

அரசுத்துமறகள் ைற்றும் அரசுத்துமற நிறுவைங்கள் 

தங்கைது பயன்பாட்டு கைன்கபாருட்கமைப் கபாதுவாை, 

வைம்படுத்தப்பட்ட, பாதுகாக்கப்பட்ட ைற்றும் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பில் ஏற்றம் கேய்வதன் 

மூைம் எளிய ஒருங்கிமைப்புக்கும், சிறப்பாை 

ேமடமுமறப்படுத்தலுக்கும் உதவிகரைாக உள்ைது. 

தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவுமையம் திறன்மிகு கேயல்பாடு 

ைற்றும் வைைாண்மைக் கட்டுப்பாட்டிமை வழங்குகிறது. 

வைலும், தரவு வைைாண்மை, தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் 

(IT) வைைாண்மை, ேமடமுமறப்படுத்தல், மின்ோரத் 

வதமவ ைற்றும் பிற கேைவுகள் ஆகியவற்மற 

உள்ைடக்கிய ஒட்டுகைாத்த கேைவிைத்மதக் 

குமறப்பமதயும் வோக்கைாகக் ககாண்டுள்ைது. 

TNSDC பதிவவற்ற வேமவகளுடன் கூடுதைாக, 

தற்வபாது வபரிடர்மீட்பு (Disaster Recovery), வைகக் கணினி 

அமைப்புச் வேமவகள் ைற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்பப் 
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பாதுகாப்புச் வேமவகமை எல்காட் நிறுவைம் வழங்கி 

வருகிறது. 

8.10.2.1.    பதிவவற்றச் வேமவகள் 

i)    தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையம்-I (TNSDC- I) 

தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையம், முதல் தைத்தில் 

40 அடுக்குகள், தமரத்தைத்தில் 22 அடுக்குகள் 

விரிவாக்கம் (expansion) ைற்றும் BSNL தரவு மையத்தில் 25 

அடுக்குகள் நீட்டிப்பு (extension) ககாண்டது. தமிழ்ோடு 

ைாநிைத் தரவு மையம் ோட்டிவைவய ISO ோன்றிதழ் கபற்ற 

முதல் ைாநிைத் தரவு மையம் ஆகும் (21.02.2012 அன்று 

ISO ோன்றிதழ் முதன்முதைாகப் கபறப்பட்டது). 

இம்மையத்தின் கேயற்பாடுகள் 01.08.2011 அன்று ரூ138.00 

வகாடியில் கதாடங்கப்பட்டு இயங்கி வருகிறது. தற்வபாது 

வமர, 160-க்கும் வைற்பட்ட பயன்பாடுகள் / வேமவகள் 

TNSDC - I -இல் இமை-இடம் / இமை-பதிவவற்றம் 

ைற்றும் வைகக் கணினி அமைப்புப் பதிவவற்றம் வபான்ற 

முமறகளில் பதிவவற்றம் கேய்யப்பட்டுள்ைை. 
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படம் 20:  தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையம்-I 

ii)  தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையம்-II (TNSDC-II) 

தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையத்தின் முதல் பகுதி 

100 ேதவிகிதம் பயன்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டதால், 

இரண்டாம் பகுதி ரூ74.70 வகாடி கேைவிைத்தில் 

கேயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கட்டட வவமைகள் நிமறவு 

கபற்று தகவல் கதாழில்நுட்ப (IT) ைற்றும் இதர 
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கதாழில்நுட்ப (Non-IT) ோதைங்களுடன் தரவு மையம் 

அமைக்கும் பணிகள் ேமடகபற்றுக் ககாண்டிருக்கின்றை. 

 
படம் 21:  தமிழ்ோடு ைாநிை தரவு மையம்-II 
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8.10.2.2. வபரிடர் மீட்புச் வேமவகள்   

அ) தமிழ்ோடு வபரிடர் மீட்பு மையம்   (TNDRC), 
எல்வகாகேஸ், திருச்சிராப்பள்ளி. 

தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையத்தில் பதிவவற்றம் 

கேய்யப்பட்டுள்ை அரசுத் துமறகளின் பணிகள் ைற்றும் 

மின்ஆளுமைப் பயன்பாடுகள், ோதாரை வேரங்கள் ைற்றும் 

வபரிடர்களின் வபாதும் தமடயின்றித் கதாடர்ச்சியாக 

ேமடகபற ஏதுவாக, ைாறுபட்ட நிை அதிர்வு ைண்டைத்தில், 

ELCOSEZ திருச்சிராப்பள்ளியில் தரவுகள் ைற்றும் 

வேமவகளுக்காை வபரிடர் மீட்பு மையம் ரூ.59.85 வகாடி 

ைதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டு 09.02.2018 முதல் தைது 

கேயல்பாட்டிமைத் கதாடங்கியது. இந்த மையம், அரசுத் 

துமறகளின் பதிவவற்றத் (Hosting) வதமவகமையும் 

நிமறவவற்றும்.  
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ஆ)  அருகாமை வபரிடர் மீட்பு மையம் (NLDRC), கேன்மை   

அரசுத் துமறகளின் தரவுகமை உடனுக்குடன் 

பிரதி எடுத்து மீட்கும் கபாருட்டு, கேன்மையில் 

அமைந்துள்ை BSNL நிறுவைத்தின் தரவு மைய 

உட்கட்டமைப்பு வேதிகமைகப் பயன்படுத்தி ரூ.5.00 வகாடி 

கேைவில், அருகாமை தரவு மீட்பு மையம்  

20.06.2016-இல் கதாடங்கப்பட்டு இயங்கி வருகிறது. 

8.10.2.3.  தமிழ்ோடு வைகக்கணினி அமைப்பு வேமவகள் 

மின்ஆளுமைப் பயன்பாடுகமை விமரவில் 

கேயல்படுத்தும் வமகயில், எளிய வைைாண்மையுடன், 

பகிர்ந்து கட்டமைக்கக் கூடிய வைகக்கணினியமைப்பு 

தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்த வைகக்கணினி அமைப்பில் உட்கட்டமைப்பு 

(Infrastructure), இயங்குதைம் (Platform) ைற்றும் 

கபாதுநிமை கைன்கபாருள் (Open source software) 

ஆகிய வேமவகமைப் கபறைாம். இந்த வைகக்கணினி 

அமைப்பு 01.03.2016-இல், ரூ.11.39 வகாடி ைதிப்பீட்டில் 

கதாடங்கப்பட்டு 50-க்கும் வைற்பட்ட கைன்கபாருள் 
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பயன்பாடுகள் ைற்றும் வேமவகள் பதிவவற்றம் கேய்யப்பட்டு 

இயங்கி வருகிறது. 

 
படம் 23: தமிழ்ோடு வைகக்கணினி அமைப்பு 

8.10.3.  மின்புைப் பாதுகாப்புச் வேமவகள் 

அ)  தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையத்திற்காை பாதுகாப்புக் 
கட்டமைப்பு 

அமைத்து அரசுத் துமறகளின் கைன்கபாருள்கள்/ 

வேமவகளின் தரவுப் பாதுகாப்மப உறுதி கேய்ய 

உயர்நிமைப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு ேமடமுமற (High 

level Security Architecture Framework) ஒன்று 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ைது. தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு 

மையத்திற்குப் பாதுகாப்புத் தகவல் ைற்றும் நிகழ்வு 
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வைைாண்மை (Security Information and Event 

Management - SIEM) ைற்றும் நிகழ்நிமைப் பாதுகாப்பு 

ைதிப்பீடு கணிப்பு ைற்றும் ஊடுருவல் வோதமை 

(Vulnerability Assessment & Penetration Testing – VAPT) 

வபான்ற பாதுகாப்பு வேதிகள் கேய்யப்பட்டுள்ைை. 

 

படம் – 24: தமிழ்ோடு ைாநிைத் தரவு மையத்திற்காை பாதுகாப்புக் 

கட்டமைப்பு 
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ஆ)   தமிழகத்திற்காை இமையப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு          
(CSA-TN) 

ைாண்புமிகு தமிழக முதைமைச்ேர் அவர்கள், 

தமிழ்ோடு ேட்டைன்றப் வபரமவ விதி 110-இன் கீழ், 

01.06.2018 அன்று அறிவித்தபடி, எல்காட் நிறுவைம், 

ரூ.21.39 வகாடி கேைவில் CDAC நிறுவைத்துடன் 

இமைந்து தமிழகத்திற்காை இமையப் பாதுகாப்புக் 

கட்டமைப்பு (CSA-TN) ஒன்று உருவாக்க உள்ைது. அரசுத் 

துமறகளின் அமைத்து முக்கிய தகவல் கதாழில்நுட்ப 

உட்கட்டமைப்பு வேதிகமையும் ைாநிைத்தின் மின்-

ஆளுமைச் வேமவகமையும் உயர்பாதுகாப்புடன் பராைரிக்க 

இத்திட்டம் வழிவமக கேய்யும். 

தமிழகத்திற்காை இமையப் பாதுகாப்புக் 

கட்டமைப்பு (CSA-TN) கூறுகள்:-   

(i)  தமிழ்ோடு இமைய இடர்பாடு வைைாண்மைத் 
திட்டம் (CCMP-TN)  

(ii) தமிழ்ோடு கணினி கேருக்கடிநிமை பதிலி குழு 
(CERT-TN)  

(iii) தமிழ்ோடு பாதுகாப்பு இயக்க மையம் (SOC-TN)  

(iv) தமிழ்ோடு பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு கேறிமுமற 
(SAF-TN) 
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படம் – 25 : தமிழகத்திற்காை இமையப்  பாதுகாப்புக்  கட்டமைப்பு 

8.11. ைாைவர்களுக்கு விமையில்ைா ைடிக்கணினி 
வழங்கும் திட்டம் 

ைாநிைத்தில் அரசு ைற்றும் அரசு உதவி கபறும் 

பள்ளிகள் ைற்றும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் 

ைாைவர்களுக்கு “தைக்வக உரிய ைடிக்கணினி” எனும் 

கைமவ ேைவாக்கும் வமகயில் தமிழ்ோடு அரசு 

விமையில்ைா ைடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்மதச் 

கேயல்படுத்துகிறது. இத்திட்டம் ைாண்புமிகு முன்ைாள் 

முதைமைச்ேர் அவர்கைால் 15.09.2011 அன்று கதாடங்கி 

மவக்கப்பட்டது. 
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வழங்கப்பட்ட   ைடிக்கணினிகளின் எண்ணிக்மக 

வரிமே 
எண் 

கல்வி 
ஆண்டு 

ககாள் முதல் 
கேய்யப்பட்ட 

ைடிக்கணினிகள் 
எண்ணிக்மக 

வழங்கப்பட்ட 
ைடிக்கணினிகள்  

எண்ணிக்மக 

1 2011-12 8,98,866 8,98,866 

2 2012-13 7,56,000 7,56,000 

3 2013-14 5,65,000 5,65,000 

4 2014-15 4,96,999 4,96,999 

5 2015-16 5,19,029 5,19,029 

6 2016-17 5,58,218 5,58,218 

7 2017-18 
(பகுதி) 

59,460 59,460 

   இத்திட்டத்தின்படி, இதுவமர 38,53,572 

ைடிக்கணினிகள்,  2017-2018 ஆம் கல்வி ஆண்டு வமர 

வழங்கப்பட்டுள்ைை. 2017-2018 (பகுதி) ைற்றும் 2018-2019 

கல்வி ஆண்டுகளுக்காக, 15,66,022 ைடிக்கணினிகள்  

ககாள்முதல் கேய்ய உைகைாவிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 

உறுதி கேய்யப்பட்டு ைார்ச் 2019 முதல் கதாடங்கப்பட்ட 

ைடிக்கணினிகள் வழங்கும் பணி, அக்வடாபர் 2019இல் 

நிமறவு கபறும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 30.06.2019 
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வமர, 11,13,204 ைடிக்கணினிகள் ககாள்முதல் கேய்யப்பட்டு 

வழங்கப்பட்டுள்ைை. 

8.12. மின் ஆளுமை 

8.12.1.  முக்கிய மின்-ஆளுதேத் திட்ெங்கள்  

எல்காட் நிறுவைம் 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் மின் 

ஆளுமைமய கவற்றிகரைாகச் கேயல்படுத்த, 

குறிப்பிடத்தக்க ேடவடிக்மககமை வைற்ககாண்டது.  

அரசுத் துமறகளுக்காக இமைய தைங்கமையும், 

கைன்கபாருள் கேயலிகமையும் உருவாக்கி   வழங்கி 

வருகிறது.  

வ. 
எண் துதற  திட்ெம் திட்ெ ைதிப்பு 

(ரூபாயில்) 
1 வவைாண்மைத் 

துமற 
 

விமத உற்பத்தி 
அைைாக்கம் ைற்றும் 
ோன்றளிப்பு முமற 
(SPECS) திட்டம்   

11,40,000/- 
 

2 கூட்டுறவுத் 
தணிக்மகத் 
துமற ைற்றும் 
உள்ைாட்சி 
நிதித் 
தணிக்மகத் 
துமற 

தணிக்மகத் தகவல் 
வைைாண்மை 
முமறமைத் திட்டம்   

 46,10,000/- 
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வ. 
எண் துதற  திட்ெம் திட்ெ ைதிப்பு 

(ரூபாயில்) 
3 வவமை வாய்ப்பு 

ைற்றும் பயிற்சி 
இயக்குைரகம் 

பயிற்சிப் பிரிவு -   
இமையம்  வழி  
வேர்க்மக முமற 

35,38,000/- 

4 ைதிப்பீடு ைற்றும் 
கேயல்முமற 
ஆராய்ச்சித் 
துமற 

ைதிப்பாய்வு / 
கைக்ககடுப்பு கேயலி 
முமையம் 
 

15,22,000/- 
 

5 தமிழ் ோடு 
மின்ோர 
ஆய்வாைர் 
அலுவைகம் 
 

இமைய வழி 
மின்தூக்கி உரிை 
வைைாண்மை ைற்றும்   
 இமைய வழி மின்ோர 
உற்பத்தி வரி தாக்கல்   

13,87,000/- 
 
 

6 வதாட்டக்கமை 
இயக்குைரகம் 
 

இமைய வழிப்  
பண்மை 
வைைாண்மைத் திட்டம் 

7,47,000/- 
 

7 கதாழிைகப் 
பாதுகாப்பு 
ைற்றும்   சுகாதார 
இயக்ககம்  
(DISH) 

இமைய முமையம் 
 

27,88,075/- 
 

8 ேகர ஊரமைப்பு 
இயக்ககம் 
(DTCP) 
 

கட்டட வமரபட ஆய்வு 
ைற்றும் அனுைதி- 
தானியங்கு முமற – 
மின்ைணுத் தீர்வு 

49,20,016/- 
 

9 கதால்லியல் 
துமற 

புவிோர் தகவல் 
அமைப்புடன் கூடிய 
இமைந்த கைய் நிகர் 
இமைய சுற்றுைா. 

24,44,024/- 
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8.12.2. அமைத்திந்தியப் பணி அலுவைர் முமையம்  

அமைத்திந்தியப் பணிகளில் உள்ை அலுவைர்கள் 

ைடிக்கணினி (laptop) / மகக்கணினி (tablet) / ஐ வபட் 

(IPad) ஆகியவற்மறப் கபறுவதற்காை தங்கைது விருப்பத் 

வதர்மவப் பதிவு ைற்றும் ககாள்முதல் கேய்ய ஏதுவாக 

https://www.elcot.in/aislaptop/ais_cart என்ற இமைய 

தைத்மத எல்காட் நிறுவைம் உருவாக்கியுள்ைது. இதன் 

வாயிைாக அமைத்து இந்திய அரசுப்பணி அலுவைர்கள் 

இமையம் வழியாக தங்கைது விருப்பத் வதர்விமைத் 

கதரிவிக்கவும், அரசு ஒப்புதல் அளித்த கதாமகமய விடக் 

கூடுதைாக ஏற்படும் கதாமகயிமைச் கேலுத்தவும் 

வழிவமக கேய்யப்பட்டுள்ைது.  இந்த முமையத்துடன் 

குறுஞ்கேய்தி (SMS), மின்ைஞ்ேல் (e-Mail) ைற்றும் 

மின்பைம் கேலுத்தும் தைம் (Payment Gateway) 

ஆகியமவ ஒருங்கிமைக்கப் பட்டுள்ைை. 
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8.12.3. அரசுத் துமறகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட 

இமையதைங்கள்: 

1.  பள்ளிக்கரமை ேதுப்பு நிைப் பாதுகாப்பு ஆமையம் 

2.   தமிழ் ோடு வைத் துமற 

3.  தமிழ் ோடு வதாட்டக் கமைத் துமற 

4.  நிதித் (BC) துமற 

5.  தமிழ் ோடு உட்கட்டமைப்பு வைம்பாட்டு வாரியம் 

6.  ஆதி திராவிடர் ேை வாரியம் 

7.  கதால்லியல் துமற 

8.  அரசு அருங்காட்சியகம் 

9.  தகவல் கதாழில் நுட்பவியல் துமற 

10. தமிழ் ோடு ோட்டுப்புறக் கமைஞர்கள் ேை வாரியம் 

11.  கமை ைற்றும் பண்பாட்டுத் துமற 
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8.12.4.     தமிழ்ோடு   அரசின்   கவளிப்பமட அரசுத் தரவுகள்: 

தமிழக அரசின் கவளிப்பமடத் தரவுகளுக்கு 

ஆதரவளிக்கும் இயங்குதைம் (OGD) கவளிப்பமட அரசு 

தரவுத் தைைாகும். 

தமிழக அரசுத் துமறகள், அரசு நிறுவைங்கள், 

கபாதுத் துமற நிறுவைங்கள் ஆகியமவ தங்கைது 

தரவுகள், ஆவைங்கள், வேமவகள், கருவிகள் ைற்றும் 

கைன் கேயலிகள் ஆகியவற்மறப் கபாது ைக்கள் 

பயன்பாட்டிற்காக கவளியிடைாம். இது கதாடர்பாக, 

ைாண்புமிகு   தகவல் கதாழில் நுட்பவியல் துமற அமைச்ேர் 

அவர்கள் இத்துமறயின் 2017-18-இல் ைானியக் 

வகாரிக்மகயின் வபாது தமிழ்ோடு ேட்டைன்றப் 

வபரமவயில் அறிவிப்பு ஒன்றிமை கவளியிட்டார்.  

அரசு கவளிப்பமடத் தரவுகளுக்காை ைாநிை 

நிகழ்வு உருவாக்கப்பட்டு https://tn.data.gov.in/ என்னும் 

இமைய முகவரியில் இயங்கி வருகின்றது. 43 

எண்ணிக்மகயிைாை தமிழக அரசுத் துமறகள் / 
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முகமைகள் கதாடர்பாை   12,200  தரவுத் கதாகுப்புகள் 

தற்வபாது இந்த இமைய தைத்தில் 

கவளியிடப்பட்டுள்ைை. 81 தமைமைத் தரவு 

அலுவைர்களின் பதிவவற்றம் முடிக்கப்பட்டுள்ைது. 

தமிழ் ோட்டில் ஆதார் வேர்க்மக மையங்கள் (PEC 

Centres List) ைற்றும் தமிழ்ோடு ைருத்துவ ஊடு கதிர்ப் பட 

மையங்கள் (Scan Centres established by TNMSC) 

ஆகியவற்றுக்காக இரண்டு மகவபசிச் கேயலிகள் 

முமறவய உருவாக்கப்பட்டுள்ைை.  இத்திட்டத்தின் ைதிப்பு 

ரூ.2.11 வகாடி ஆகும். 

8.12.5.  ஆதார்  நிரந்தரப்  பதிவு மையங்கள் (PECs) 

இந்திய தனித்துவ அமடயாை ஆமையத்திைால் 

(UIDAI) அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகமைகளுள் ஒன்றாை 

எல்காட் நிறுவைம் ஆதார் பதிவு ேடவடிக்மககமைச் 

கேயல்படுத்துகிறது.  தற்வபாது, எல்காட் நிறுவைம் 214 

நிரந்தரப் பதிவு மையங்கமைப் பின்வரும் இடங்களில் 

ஏற்படுத்தியுள்ைது. 
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 ைாவட்ட ஆட்சியரகங்கள் - 32 

 ைாேகராட்சித் தமைமை அலுவைகங்கள் -11 

 ைாேகராட்சி ைண்டை அலுவைகங்கள்-45 

 ேகராட்சிகள் -124 

 வருவாய்க் வகாட்ட அலுவைகங்கள் -2 

இந்த மையங்கள் 03.10.2016 முதல் கதாடங்கப்பட்டு, 

தற்கபாழுது பின்வரும் வேமவகமைப் கபாது ைக்களுக்கு 

வழங்கி வருகின்றை. 

1.   ஆதார் பதிவு 

2.    5 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ட 

குழந்மதகளுக்காை கட்டாய உயிரி அைமவ 

(Mandatory Biometric) தரவு வைம்பாடு  

3. குடிவிவரவியல் (Demographic) வைம்பாடு 

(அமைத்து வமக /   அமைத்து வழிகள்) 

4. eKYC (Know Your Customer) பயன்படுத்தி ஆதார் 

பதிவு வதடல் / ஆதார்  வதடல் / வவறு வமகயாை 
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கருவிகள் ைற்றும் A4 தாளில் கருப்பு 

கவள்மையில் அச்சிட்டு வழங்குதல் 

5. தவறவிட்ட ஆதார் பதிவிமைத் தரவுகளிலிருந்து 

வதடி எடுத்தல். 

திைந்வதாறும் 6000 முதல் 8000 

எண்ணிக்மகயிைாை குடிைக்கள் இந்த மையங்களின் 

வழியாகப் பயன்கபறுகின்றைர். 

30.06.2019 வமர கேய்யப்பட்ட ஆதார் பதிவு விவரங்கள்: 

வ. எண் விவரங்கள் எண்ணிக்மக 

1 ஆதார் வேர்க்மகப் பதிவு 16,53,419 

2 ஆதார் திருத்தம் 25,65,169 

 கைாத்தம் 42,18,588 
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படம் – 27 

ஆதார் வேர்க்மக கைாத்த அறிக்மக: 
வ.  

எண் 
வருெம் ஆதார் 

மெர்க்தகப் 
பதிவுகளின் 

எண்ணிக்தக 

ஆதார் 
திருத்தம் 

எண்ணிக்தக 

1 அக்மொபர் 2016 
முதல் ோர்ச் 2017 
முடிய 

5,40,741 17,764 

2 ஏப்ரல் 2017 முதல்  
ோர்ச் 2018 முடிய 

6,71,052 9,43,269 

3 ஏப்ரல் 2018 முதல் 
ோர்ச் 2019 முடிய 

3,63,500 13,21,729 

4 ஏப்ரல் 2019 முதல் 
ஜுன் 2019 முடிய 

78,126 2,82,407 

 சோத்தம் 16,53,419 25,65,169 
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படம் – 28 

ேைக்ரா சிக்க்ஷா திட்டத்தின் கீழ் 385 வட்டாரங்களில் 
எல்காட் நிறுவைத்தால் ஏற்படுத்தப்படவுள்ை நிரந்தரப் 
பதிவு மையங்கள்: 

பள்ளி ைாைவ ைாைவிகளின் ேைனுக்காக, 120 

வட்டாரங்களில் தைா 2 வேமவ முகப்புகளும், 265 

வட்டாரங்களில் தைா 1 வேமவ முகப்பும் உள்ை வமகயில், 

385 வட்டாரங்களில் ஆதார் பதிவு மையங்கமை எல்காட் 

நிறுவைம் ஏற்படுத்த, ேைக்ரா சிக்க்ஷா ோர்பில் திட்ட 

அறிக்மகயிமை வழங்க எல்காட் நிறுவைத்மதக் 
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வகாரியுள்ைது. மிக விமரவில், எல்காட் நிறுவைம் 

இம்மையங்கமை உருவாக்கும். 

8.12.6. மின் திறன் வகுப்பமறகள் 

திறன் வகுப்பமறகள் என்பை வைம்படுத்தப்பட்ட 

கதாழில்நுட்ப வகுப்பமறகள் ஆகும்.   இமவ புதிய முமற 

கற்றல் ைற்றும் கற்பித்தலுக்காை அனுபவ அறிவிமை 

ஆசிரியர்களுக்கும் ைாைாக்கர்களுக்கும் அளிக்கின்றது. 

இந்தத் திறன் வகுப்பமறகள் பின் 
வருவைவற்மறக் ககாண்டதாகும் 

 கவரக்கூடிய ைற்றும் பயன்தரக்கூடிய 
பல்லூடகக் காட்சிகள் 

 இருபரிைாை / முப்பரிைாை  
உயிவராட்டைாை டிஜிட்டல் 
உள்ைடக்கங்கள் 

 உைகத்தரம் வாய்ந்த கற்றல் சூழல் 

ஊடாடும் (Interactive) கவண் பைமககள், வன் / 

கைன் கபாருட்கள், பல்லூடக உள்ைடக்கங்கள் 

ஆகியவற்மறக் ககாள்முதல் கேய்தல், நிறுவுதல் ைற்றும் 

கேயல்படுத்துதல் ஆகியமவ மின் திறன் வகுப்பமறகள் 
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திட்டத்தில் அடங்கும். ஆசிரியர்களுக்காை பயிற்சியுடன் 

உயர் நிமை, வைல்நிமை ைற்றும் உமறவிடப் பள்ளிகளில் 

வன் / கைன் கபாருட்களுக்குப் பராைரிப்பு வேமவ ஆகியை 

வழங்கப்படும். அரசிைால் அவ்வப்வபாது 

பரிந்துமரக்கப்படும் பாடத்திட்ட ைாற்றங்களுக்கு ஏற்ப, 

பல்லூடக உள்ைடக்கங்களில் ைாற்றங்களும், 

வைம்பாடுகளும் கேய்யப்படும்.  எல்காட் நிறுவைம் 

இதுவமர 256 பள்ளிகளில் 6-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் 

வகுப்புவமர மின்திறன் வகுப்பமறத் திட்டத்திமைச் 

கேயல்படுத்தியுள்ைது. 

 

படம் – 29: ஆதி திராவிடர் ேைத்துமற, மின் திறன் 
வகுப்பமற, ஆத்தூர், வேைம் 
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8.13. அம்ைா அமழப்பு மையம் (ACC) 

"1100" என்ற கட்டைமில்ைாத் கதாமைவபசி 

வேதியுடன் 19.01.2016 அன்று கதாடங்கப்பட்ட அம்ைா 

அமழப்பு மையம் (24X7) கதாடக்கத்தில் கபாதுத்துமறயின் 

நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கேயல்பட்டு வந்தது. 

15.02.2018 முதல் இம்மையம் தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் 

துமறயின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கேயல்படத் 

துவங்கியது. கபாதுைக்கள் தங்கள் புகார்கள்/ 

வகாரிக்மககமை எப்கபாழுதும், எங்கிருந்தும் அமைவபசி 

வழியாகத் கதரிவிப்பதற்கு இம்மையம் ஏதுவாக உள்ைது. 

இம்மையத்தில் பணியைர்த்தப்பட்டுள்ை முகவர்கள் 

அமழப்புகமை ஏற்று, ஒவ்கவாரு புகாருக்கும் எண் 

ஒதுக்கீடு கேய்து, பதிவு கேய்கின்றைர். புகார்கள் / 

வகாரிக்மககள் கபறப்பட்டதற்காை ஒப்புமக 

குறுஞ்கேய்தியாக ைனுதாரருக்கும், புகார் / வகாரிக்மக 

குறித்த விவரம் அடங்கிய குறுஞ்கேய்தி ேம்பந்தப்பட்ட 

குமறதீர்க்கும் அலுவைருக்கும் ேடவடிக்மக எடுக்கும் 

கபாருட்டு அனுப்பப்படுகிறது. குறுஞ்கேய்திமயப் கபற்ற 

athiyamanteam.com | 8681859181 |Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



  

100 

குமறதீர்க்கும் அலுவைர் (GRO) கதாமைவபசி வழியாக 

ேம்பந்தப்பட்ட ைனுதாரமரத் கதாடர்பு ககாண்டு புகார்கள் / 

வகாரிக்மககள் குறித்த கூடுதல் விவரங்கமைப் கபற்று 

ேடவடிக்மக எடுப்பார். புகார்கள் / வகாரிக்மககள் குறித்த 

விவரம் ைற்றும் அதன் மீது எடுக்கப்பட்ட ேடவடிக்மக 

விவரம் www.ammacallcentre.tn.gov.in என்ற அம்ைா 

அமழப்பு மைய இமையதைத்தில் குமற தீர்க்கும் 

அலுவைரால் பதிவவற்றப்படுகிறது. வைலும், புகார்கள் / 

வகாரிக்மககள் தீர்வு கேய்யப்பட்ட விவரம் ைனுதாரருக்குக் 

குறுஞ்கேய்தியாக அனுப்பப்படுகிறது. 01.01.2018 முதல் 

31.12.2018 வமர அம்ைா அமழப்பு மையத்தில் 1,07,690 

புகார்கள் / வகாரிக்மககள் கபறப்பட்டு அவற்றில் 96.65% 

புகார்கள் / வகாரிக்மககளுக்குத் தீர்வு காைப்பட்டுள்ைது. 

வைலும் 2019ஆம் ஆண்டில் 30.04.2019 வமர 32,713 

புகார்கள் / வகாரிக்மககள் கபறப்பட்டு அவற்றில் இதுவமர 

64.45% புகார்கள் / வகாரிக்மககளுக்குத் தீர்வு 

காைப்பட்டுள்ைது. 
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8.14. திறன் வைம்பாடு 

ஜூன் 2007 முதல், தமிழக அரசுத் துமறகளின் 

பயிற்சிக்காை வதமவகமை அளிப்பதில் எல்காட் 

நிறுவைம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றது. எல்காட் – 

கபருங்குடி வைாகத்தில் 75 இருக்மககளுடனும்,  

ைாவட்ட ஆட்சியரகங்களில் குமறந்தபட்ேம்  

15 இருக்மககளுடனும் (ைதுமர, திருச்சியில்  

30 இருக்மககள்) வபாதுைாை உட்கட்டமைப்பு 

வேதிகளுடன் பயிற்சி வகுப்பமறகள் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ைை. 

மின் ஆளுமைத் திட்டங்களில் இமைந்து 

பணிபுரியும் இமடநிமை அலுவைர்களுக்காைதாக 

இப்பயிற்சி வகுப்புகள் அமைகின்றை.  

இப்பயிற்சியின் கபாருைடக்கங்கள் வதமவயாை 

அறிவு ைற்றும் திறமை வைர்க்கும் வமகயிலும், அவர்கள் 

ஈடுபடும் திட்டங்கமைப் புரிந்து ககாள்ளும் வமகயிலும் 

அமைந்துள்ைை. 

கணினி இயங்கு தைங்கைாை – விண்வடாஸ், 

லிைக்ஸ் (SUSE Linux / BOSS etc) ஆகியவற்றுக்காை 

விரிவாை பயிற்சியும், குறித்த கேயலி கைன்கபாருட்கள் 
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பயிற்சியும் “பயிற்சியாைமரப் பயிற்றுவித்தல்”  

வழியாக அளிக்கப் படுகிறது. பயிற்சிமய கவற்றிகரைாக 

முடித்த பங்வகற்பாைர்களுக்குச் ோன்றிதழ்கள் 

வழங்கப்படுகின்றை. 

 பயிற்சிக் கூட உட்கட்டமைப்பு வேதிகள், 

குறிப்பிட்ட சிை கேயலி கைன்கபாருட்களுக்காை 

பயிற்சிகளுக்காக வழங்கப்படுகின்றது. 

தமிழக அரசுத் துமறகளிலிருந்து இதுவமர 1,19,247 

பங்வகற்பாைர்கள் இந்தப் பயிற்சியால் பயைமடந்துள்ைைர். 

 
படம் – 30: அண்ைா வைைாண்மை நிறுவை அலுவைர்களுக்காை 
பயிற்சி, எல்காட் பயிற்சி மையம், திருச்சிராப்பள்ளி ைாவட்டம்.  
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8.15.  வமையமைப்பு  

அ) காகைாலிக் காட்சி 

ைாண்புமிகு தமிழக முதைமைச்ேர் அவர்கைால் 

காகைாலிக் காட்சி மூைம் வை 2016 முதல் ஜுன் 2019 வமர 

197 பல்வவறு ேைத்திட்டங்கமைத் கதாடங்கி 

மவப்பதற்காை வேமவகமை எல்காட் நிறுவைம் 

வைற்ககாண்டுள்ைது.  அதி முக்கிய பிரமுகர்கள் 

தமிழ்ோட்டிற்கு வருமக தரும் கபாழுது வதமவப்படும் 

தகவல் கதாடர்பு உபகரைங்கமையும் அரசுத்துமறகள் 

முகமைகளுக்காை காகைாலிக் காட்சி 

உபகரைங்கமையும் எல்காட் நிறுவைம் வழங்கி 

வருகிறது.   

ஆ)  உள் சுற்று கதாமைக்காட்சிக் கண்காணிப்பு அமைப்பு  

அரசுத் துமறகள் / முகமைகளுக்காை 

வதர்வுகமைக் கண்காணிப்பதற்கும்   24 x 7 ைணி வேரமும் 

தமைமைச் கேயைகத்திற்கு வருபவர்கமைக் 

கண்காணிப்பதற்கும் ஏதுவாக அங்குள்ை முதன்மைக் 
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கட்டடம் ைற்றும் ோைக்கல் கவிஞர் ைாளிமகயில் 

கண்காணிப்பு புமகப்படக் கருவிகள் கபாருத்தப்பட்டு 

அதன் கட்டுப்பாட்டு அமற ோைக்கல் கவிஞர் 

ைாளிமகயில் அமைக்கப்பட்டுள்ைது. கபாதுத் வதர்தல்கள் 

துமறக்கும் இந்த உபகரைங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ைை. 

இ)  மின்ைணு அறிவிப்புப் பைமக 

நீதிைன்ற வைாகங்களில் மின்ைணு முமற 

அறிவிப்புப் பைமக ைற்றும் படப்பிடிப்புத் தைம் ஆகியமவ  

இமைந்து காகைாலிக் காட்சி அமைப்பதற்காை 

உபகரைங்கள் ககாள்முதல் கேய்யப்பட்டு 

நிறுவப்பட்டுள்ைை. 

ஈ)  மின்ைணு கடிகாரம் ைற்றும் வமையமைப்புப் பராைரிப்பு 

தமிழக ேட்டைன்றப் வபரமவயிலுள்ை அமைத்து 

கடிகாரங்களின் காை அைவு ஒவர ைாதிரி துல்லியைாக 

இருப்பதற்காக மின்ைணு கடிகாரங்கள் வழங்கி 

பராைரிக்கப்படுகின்றை. தமைமைச் கேயைகத்தில் உள்ை 

அமைத்துத் துமறகளுக்கும் உள்வமையமைப்பு ைற்றும் 
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இமையதை வேதி ஏற்படுத்திக் ககாடுத்து அதமை  

24 x 7 ைணி வேரமும் பராைரிப்பதற்கும் ஏற்பாடு 

கேய்யப்பட்டுள்ைது. 

9.   பரிசீைமையில் உள்ை கேயற்குறிப்புகள் 

9.1.  மின்ைணு வன்கபாருள் உற்பத்திக் ககாள்மக   
(Electronics  Hardware Manufacturing Policy) 

எல்காட் நிறுவைத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ை 

வமரவு மின்ைணு வன்கபாருள் உற்பத்திக் ககாள்மக 

அரசின் பரிசீைமையில் உள்ைது. 

9.2  நிை வங்கிகமை உருவாக்குதல் 

தமிழ்ோட்டில் பை வன்கபாருள்/  கைன்கபாருள் 

சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைங்கள் (SEZs)  உள்ைை.  

இதில் எல்காட் நிறுவைம் சுைார் 1321.61 ஏக்கர் நிைப்பரப்பில் 

தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் ைற்றும் தகவல் 

கதாழில்நுட்பவியல் ோர்ந்த  வேமவகைடங்கிய 

நிறுவைங்களுக்காை 8 சிறப்புப் கபாருைாதார 

ைண்டைங்கமை நிறுவியுள்ைது.  இமவ, திருவாைர்கள் 

சி.டி.எஸ், ஃவபார்டு, விப்வரா, கஹச்.சி.எல், கடக் ைஹிந்த்ரா, 
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ஹனிகவல், சின்கடல் வபான்ற கபரிய நிறுவைங்கமை 

ஈர்த்தது.  எல்காட் நிறுவைம், தமிழ்ோடு முழுவதும் உள்ை 

வன்கபாருள் கதாழிற்ோமைகளுக்கு நிை ஒதுக்கீடு 

கேய்யவும் ைற்றும் மின்ைணு வன்கபாருள் உற்பத்திமய 

ஊக்குவிக்கவும் ைாநிைத்தில் ஒரு நிை வங்கிமய 

உருவாக்க உள்ளது. 

9.3.  நிதி  கதாழில்நுட்பக் (FinTech) ககாள்மக 

 தமிழகத்மத நிதி கதாழில்நுட்பத்தில் ஒரு 

முன்வைாடி ைாநிைைாக உருவாக்குவதற்கு, எல்காட் 

நிறுவைம் ஒரு வமரவு நிதி கதாழில்நுட்பக் ககாள்மகமய 

உருவாக்கி  வருகிறது. 

10.  நிதி கேயல்பாடு: 

எல்காட் நிறுவைம் ஆரம்பத்தில் ோன்கு கதாழில் 

பிரிவுகளுடனும் குமறந்தபட்ே ஆதாரங்களுடனும் 

கேயல்பட்டு தைது கேைவுகமை ஈடுகட்டும் அைவில் 

ைட்டுவை வருவாய் ஈட்டி வந்தது. 1977 ஆம் ஆண்டில் 

கதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து 2002-03 வமர பங்கு மூைதைம் 
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ரூ.25.93 வகாடிக்கு எதிராக இருப்பு ைற்றும் உபரித் 

கதாமகயாக ரூ.1 வகாடி என்ற நிமையில் ைட்டுவை 

எல்காட் நிறுவைம் வேர்த்திருந்தது. 

தற்வபாது எல்காட் நிறுவைம் 2017-18 ஆம் 

ஆண்டின் முடிவில் இருப்பு ைற்றும் உபரித் கதாமகயாக 

ரூ.266.49 வகாடி மவத்துள்ைது. 

இவ்வாறு, எல்காட் நிறுவைம் தற்வபாது வைைாை 

நிதி நிமைமய அமடந்துள்ைதுடன், தகவல் கதாழில்நுட்ப 

சிறப்புப் கபாருைாதார ைண்டைங்களில் மீதமுள்ை 

நிைங்கமை ஒதுக்கீடு கேய்வதன் மூைமும் ைற்றும் 

காத்திருப்பில் உள்ை புதிய வணிக வழிகமைச் 

கேயல்படுத்துவதன் மூைைாகவும் எதிர்வரும் காைங்களில் 

எல்காட் நிறுவைத்தின் நிதி நிமை கதாடர்ந்து உயரும் 

எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2013-14 முதல் 2017-18 வமர ைற்றும் 2018-19 

(தணிக்மக கேய்யப்படாதது) ஆண்டுகளுக்காை தமிழ்ோடு 

மின்ைணு நிறுவைத்தின் நிதிச் கேயல்பாடு பின்வருைாறு: 
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(ரூபாய் இைட்ேங்களில்) 

விவரங்கள் 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
2018-19 

(தணிக்மக 
கேய்யப்படாதது) 

வரவிைம் 
விற்பமை 853.17 891.51 930.82 863.16 985.48 772.38 
வேமவகள் 907.22 1,432.75 842.52 549.71 1,332.19 1,009.99 
இ த ர வருவாய் 3,400.54 4,155.64 10,157.63 5,858.25 6,525.93 10,798.92 
கைாத்த வரவிைம் 5,160.93 6,479.90 11,930.97 7,271.12 8,843.60 12,581.29 
கேைவிைம் 
நிர்வாகம் 1,508.90 1,686.75 1,712.48 1,674.59 2,078.32 2,524.02 
வதய்ைாைம் 326.68 409.92 552.27 553.30 567.31 542.58 
நிதிச் கேைவு 
(அரசு 
முன்பைங்கள் 
மீதாை வட்டி) 

1,111.16 1,134.52 1,034.55 953.44 756.36 1,230.07 

இ த ர கேைவிைம் 550.28 625.65 1,107.69 1,114.44 1,956.68 1,204.00 
கைாத்த 
கேைவிைம் 

3,497.02 3,856.84 4,406.99 4, 295.77 5,358.67 5,500.67 

நிகர வருவாய் 1,663.91 2,623.06 7,523.98 2,975.35 3,484.93 7,080.62 

வருைாை வரி 468.79 701.72 1,616.49 923.66 1,082.99 * 1,292.00 

அரசுக்குச் கேலுத்திய கதாமககள் 
வட்டி/ 
நியைைக் 
கட்டைம் 

1,109.29 1,132.65 1,032.69 951.58 754.50 
**    - 

பங்காதாயம் 777.92 777.92 1,772.24 777.92 777.92 **  - 
அரசுக்குச் 
கேலுத்திய 
கைாத்தத் 
கதாமககள் 

1,887.21 1,910.57 2,804.93 1729.50 1,532.42 - 

குறிப்பு: 
* 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்காை வருைாை வரி, அவ்வாண்டிற்கு 

கேலுத்தப்பட்ட முன்கூட்டிய வரிமயக் குறிக்கிறது. 
** 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்காை பங்காதாயம் ைற்றும் அரசு 

முன்பைங்கள் மீதாை வட்டித்கதாமக ஆண்டு கபாதுக் 
கூட்டத்திற்குப் பின் கேலுத்தப்படும். 
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அத்தியாயம் - 3 

மின்னாளுதே  ஆதையரகம்  ேற்றும்  
தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதே 

1. முன்னுதர 

தமிழக அரசின் அதனத்து மின்னாளுதே 

முயற்சிகதளயும் ததலதேமயற்று செயல்படுத்திெ, 

மின்னாளுதே ஆதையரகம் 2006-ஆம் ஆண்டில் 

உருவாக்கப்பட்ெது. மதசிய மின்னாளுதேத் திட்ெத்தத 

அேல்படுத்தும் சபாருட்டு, தமிழ்நாடு மின்னாளுதே 

முகதே (TNeGA) தமிழ்நாடு ெங்கங்களின் பதிவுச் ெட்ெம், 

1975–இன்கீழ் தன்ைாட்சி ேங்கைாகப் பதிவு செய்யப்பட்டு 

நிறுவப்பட்ெது.  

2.        சதாதலமநாக்குப் பார்தவ 

நல்லாளுதேதய நிதறவு செய்யும்சபாருட்டு, 

தகவல் சதாழில்நுட்பக் கருவிகளின் வாயிலாக, 

அரொங்கத்தின் செயல்பாடுகளில் சவளிப்பதெத்தன்தே, 

திறன்கதள மேம்படுத்துதல் ேற்றும் ேக்களுக்குச் 

இைக்கோன வதகயில் சவளிப்பதெத்தன்தேயுென் 

திறன் மிகுந்த மெதவகதள வழங்குவமத இதன் 

மநாக்கோகும். 
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3.  குறிக்மகாள் 

  தகவல் சதாழில்நுட்பத்தின் கருவிகதளப் 

பயன்படுத்தி, சபாதுேக்களின் வாழ்க்தகத் தரத்தத 

மேம்படுத்தி, குதறந்த செலவிலும், அளவிெக்கூடிய 

நிர்வாகத் தீர்வுகதள வழங்குவதும் ேற்றும் வளர்ந்து வரும் 

சதாழில்நுட்பங்களான நம்பிக்தக இதையம் 

(Blockchain), செயற்தக நுண்ைறிவு (Artificial 

Intelligence), / இயந்திர கற்றல்(Machine Learning) 

சபாருட்களின் இதையம் (IoT), ஆளில்லா 

குறுவிோனங்கள் (Drones), தரவுப்பகுப்பாய்வு (Data 

Analytics), மிதகநிகர்உண்தே / சேய்நிகர் உண்தே 

(Augmented Reality/Virtual Reality) ஆகியவற்தற 

முழுதேயாக பயன்படுத்தி அரசின் மெதவகதளத் 

திறம்பெ வழங்குவமத தமிழ்நாடு  மின்னாளுதே 

முகதேயின் குறிக்மகாளாகும். 

athiyamanteam.com | 8681859181 |Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



  

111 

4.  மநாக்கங்கள் 

i) தமிழக அரசின் சதாழில்நுட்ப ேற்றும் 
புதுதேயான அணுகுமுதறகதள 
உருவாக்கும் முதன்மையாை அதேப்பாக 
விளங்குதல், 

ii) தமிழ்நாட்டின் ஒவ்சவாரு அரசு 
நிறுவனத்திதனயும் காகிதப் பயன்பாெற்ற, 
இதெயூறுகளற்ற, சவளிப்பதெத்தன்தேயுென் 
ேற்றும் மநரடி சதாெர்புகளற்ற நிறுவனங்களாக 
ோற்றுதல். 

iii) அரசின் மெதவகதள விதரவாக 
வழங்குவதன் மூலம் அச்மெதவகதளப் சபறும் 
பங்குதாரர்களுக்கு அதன் எளிதேத் 
தன்தேதய உைரச்செய்தல். 

iv) ோநிலத்தில் சேன் உட்கட்ெதேப்பிதன 
ஏற்படுத்தி,ோநில சபாருளாதாரத்தின் மபாட்டித் 
தன்தேதய வைம்படுத்தி, ோநிலத்தத எதிர்கால 
மததவகளுக்கு ஏற்ப தயார்படுத்தும் 
ஊக்குவிப்பானாக செயல்படுதல்  

v) அரசுத் துதறகள் ேற்றும் அரசு 
நிறுவனங்களின் தகவல் சதாழில்நுட்பத் 
மததவகதள நிதறவு செய்வதில் ஒத்துதழப்பு 
நல்குதல்  ேற்றும்  உதவுதல். 
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vi) பல்மவறு அரசுத் துதறகளின் சபாதுவான 
மெதவகளின் மததவதய கண்ெறிந்து, 
குதறந்த செலவில் தரோன தீர்வுகதள 
வழங்குதல்,  

vii) தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதேயிதனப் 
மபான்ற ஒத்த மநாக்கமுதெய அரசுத் துதறகள், 
அரசு ொரா நிறுவனங்கள் (NGOs), ெர்வமதெ 
அதேப்புகள் ேற்றும் பிற நிறுவனங்களுென் 
இதைந்து, பகிர்ந்து சகாள்ளத்தக்க 
வதகயிலான ஆளுதேதய உருவாக்குதல். 

viii) ஆளுதே சதாெர்பான சிக்கல்களுக்கு 
புதுதேயான ேற்றும் செயல்படுத்தக்கூடிய 
தீர்வுகதள அளித்திடும் வதகயில், கல்வி 
நிறுவனங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், 
சதாெக்கநிதல நிறுவனங்கள், நிதி 
நிறுவனங்கள் ேற்றும் திறதேயான 
தனிநபர்கதள சகாண்ெ ஒரு துடிப்பான 
சூழதல  உருவாக்குதல். 

ix) நிர்வாகத்தில் செயல்திறதன மேம்படுத்த, 
அதனத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் தகவல் 
சதாழில்நுட்பத்தில் அதனத்து நிமைகளிலும் 
திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகதள வழங்குதல். 
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x) மின்னாளுதே குறித்த பயிைரங்குகள், 
கருத்தரங்குகள் ேற்றும் ோநாடுகள் நெத்துதல்.  

xi) மதசிய ேற்றும் ெர்வமதெ அதேப்புகளில் 
ஆராய்ச்சிக் கட்டுதரகள், ெஞ்சிதககள், 
பயிைரங்க நெவடிக்தககள், செய்திேெல்கள் 
மபான்றவற்தற சவளியிடுதல். 

5.   நிறுவனக் கட்ெதேப்பு 

5.1.  மின்னாளுதே ஆதையரகம் 
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5. 2 .  தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதே 

 

5.3.   வளர்ந்துவரும் சதாழில் நுட்பத்திற்கான உயர்தனிச் 
சிறப்பு தேயம் (CEET) Centre of Excellence for Emerging 
Technology 

கெந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி ோதத்தில், 

ோண்புமிகு தமிழக முதலதேச்ெர் அவர்கள் மேதகு 

ஆளுநர் அவர்களின் உதரக்கு அளித்த பதிலுதரயில் 

வளர்ந்துவரும் சதாழில் நுட்பத்திற்கான உயர்தனிச் 

சிறப்புதேயம் (CEET) தமிழ்நாடு மின்னாளுதே 

முகதேயில் உருவாக்கப்படும் என அறிவித்தார்கள். 
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இச்சிறப்பு தேயோனது அரசுத் துதறகளில் சேன்சபாருள் 

உருவாக்கம் ேற்றும் உயர்சதாழில்நுட்பப் பயன்பாடு 

ஆகியவற்றிற்கிதெமய ஏற்படும் அறிவு இதெசவளிதய 

ெேன்செய்யும் ஒரு பாலோக நிறுவப்படும். 

சதரிந்சதடுக்கப்பட்ெ அரசுத் துதறகளின் 

புதுதேயான முயற்சிகளுக்கு உதவும் ஒரு 

விதனயூக்கியாக (Catalyst) விளங்குகிறது. இந்த தேயம் 

சதாழில்நுட்பவியல் துதறயில் உள்ள பிற 

பங்குதார்கதளயும் ஒருங்கிதைக்கும் ஒரு தளோக 

விளங்குகிறது.  இதுேட்டுேல்லாேல் இந்த தேயம் 

சதாழிற்துதற, அரசுத் துமறகள், கல்வி நிறுவனங்கள், 

அரசு ொரா நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் உற்பத்தி ேற்றும் 

மததவகமை இதைக்கும் பாலோக விளங்குகிறது. 

மேலும் இந்த தேயம் மூலோக 

 அரசு துதறகள், முகதேகள், சதாழில் 

நிறுவனங்கள் ேற்றும் சதாழில் அதேப்புகள், 

வளர்ந்து வரும் சதாழில்நுட்பங்களுென் 
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செயல்படும் கல்வி நிறுவனங்களுென் 

ஆகியவற்றுடன் இதைந்து கேயல்படுதல். 

 ெர்வமதெ அளவில் வளர்ந்துவரும் சதாழில் 

நுட்பத்ததப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள சிறந்த 

யுக்திகதளயும் செயல்பாடுகதளயும், 

தரப்படுத்துதல் ேற்றும் ஊக்குவித்தல். 

 பல்வவறு அரசுத் துதறகளில் உள்ை 

அலுவைர்களின் திறன் வளர்த்தல் ேற்றும் 

அவர்களின் தனித்த மநாக்கங்கள் நிதறவதெய   

வேதிகமை ஏற்படுத்துதல். 

 இதுமபான்ற உயர் சதாழில்நுட்பம் ேற்றும் 

அதற்கும் மேலான வெதிகதள அளிக்கும் பிற 

நிறுவனங்கதளயும் சதாெர்பு சகாள்ளுதல். 

 வளர்ச்சித்திட்ெங்கள், பயிற்சிகள், ோநாடுகள், 

கருத்தரங்குகள், சிறப்பு விரிவுதரகள் ேற்றும் இதர 

நிகழ்வுகதள நெத்துதல். 

 புதுதேயான யுக்திகதளயுதெய 

திறதேயாளர்கதளக் சகாண்டு வளர்ந்துவரும் 

சதாழில்நுட்பம் ொர்ந்த கருத்தரங்குகள் 

நெத்துவதன் மூலம் புதிய கருத்துகதள சபறுதல்  

ேற்றும் புதுதேயான திறதேகதள வளர்த்தல். 

athiyamanteam.com | 8681859181 |Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



  

117 

 ஆராய்ச்சி முடிவுகதள கட்டுதரகளாகவும், 

புத்தகங்கைாகவும், பத்திரிக்மககைாகவும் ைற்றும் 

இதர ஆவை வடிவில் வழங்குதல். 

 ஆராய்ச்சி ேற்றும் மேம்பாடுகள் செய்வதற்குத் 

மததவயான முன்ோதிரிகதளக் சகாண்டு 

பல்மவறு புதுவித அம்ெங்களுென் உயிர்ப்பான 

கட்ெதேப்புகளுெனும் ஒரு முன் ோதிரியாக 

செயல்படுதல் . 

 ேறுபயன்பாட்டிற்குத் மததவயான 

மகாட்பாடுகதள உருவாக்குதல், பிறத் 

துமறகளுக்காை கோத்துகளின் பயன்பாட்மட 

தேயப்படுத்துதல் ேற்றும் பகிர்ந்து சகாள்ளுதல். 

CEET மூலம் பின்வரும் திட்ெங்கள் 
மேற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன:- 

 CT scans வழியாக உள் இரத்தக் கசிவிதனக் 

கண்ெறிதல் 

 செயற்தக நுண்ைறிதவப்  (AI)  பயன்படுத்தி 

பயிர்கதள தாக்கும் பூச்சிகதள அதெயாளம் 

காணுதல், மநாய் ேற்றும் பயிரின் ஊட்ெச்ெத்து 

குதறபாடு ஆகியவற்தறக் கண்ெறிதல். 
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 கணினி மநாக்கு (Computer Vision) அடிப்பதெயிலான 

வருதகப் பதிவு முதற 

 நம்பிக்தக இதையத்மத பயன்படுத்துதல்  . 

 நம்பிக்தக இதையம் மூலம் பதிவு ஆவைங்கதளத் 

திருத்தம் செய்வதிலிருந்து தடுத்துப் பாதுகாத்தல். 

 ோநிலத் திட்ெக் குழுவின் (SPC)  நிதலயான வளர்ச்சி 

இலக்குகதளக் (SDG)  கண்காணித்தல். 

 ோநிலத்தில் குடியிருப்மபாரின் குடும்ப தரவுத் தளம் 

(State Family Database) உருவாக்குதல். 

 IoT மூலம் கிராேப்புறங்களில் குடிநீர் விநிமயாகத்ததக் 

கண்காணித்தல்.   

 அரசின் வேமவகள் கபாதுைக்களுக்கு கேன்றமடயும் 

வமகயில் இயந்திரப் வபசி  (Chatbot) உருவாக்குதல் 

 முதுேதல புலிகள் காப்பகத்திற்கான நிகழ்மநரக் 

கண்காணிப்புத் தீர்வு. 
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படம் – 31 &32 : ோண்புமிகு தகவல் சதாழில்நுட்பவியல் 
துதற அதேச்ெர் அவர்கள் தமிழ்நாடு மின்னாளுதே 
முகதேயின் புதிய அலுவலகத்மத துவக்கி மவத்தார். 
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5.4 .   ோநில மின் குறிக்மகாள் குழு (State  e-Mission Team) 

ோநில மின் குறிக்மகாள் குழு (SeMT), ோநில 

அரசுகளின் மின்னாளுதேத் திறதன மேம்படுத்தும் 

மநாக்கில் ைத்திய அரசின் மதசிய மின்னாளுதேத் 

திட்ெத்தின் (NeGP) கீழ், திறன் மேம்பாட்டு முயற்சியின் ஒரு 

பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ோநில மின் 

குறிக்மகாள் குழுவானது ேத்திய அரசின் தகவல் ேற்றும் 

சதாதலத்சதாெர்பு அதேச்ெகம் மூலம் நிதி ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதேயின் கீழ் 

செயல்பட்டு வருகிறது. SeMT ஆனது திட்ெ மேலாண்தே, 

சதாழில்நுட்ப மேலாண்தே, நிதி மேலாண்தே ேற்றும் 

ோற்று மேலாண்தே ஆகிய பிரிவுகளின் 

ஆமலாெகர்கதளக் சகாண்ெ ஒரு முக்கிய அதேப்பாகும். 

5. 5 .  ோவட்ெ மின்னாளுதேச் ெங்கங்கள் (DeGS) 

ோவட்ெ மின்னாளுதேச் ெங்கங்கள் (DeGS) 

அதனத்து ோவட்ெங்களிலும் ோவட்ெ ஆட்சியரின் 

ததலதேயில் இயங்கி வருகின்றன. சென்தனதயப் 

சபாறுத்தவதர, சென்தனப்சபருநகர ோநகராட்சி 
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ஆதையரின் ததலதேயின் கீழ் இயங்கி வருகிறது. 

ோவட்ெ அளவிலான இச்ெங்கங்கள் அதனத்து 

மின்னாளுதே சதாெர்பான வழிகாட்டுதல்கதள, தான் 

ொர்ந்த ோவட்ெத்திற்கு வழங்கி வருகிறது. 

6.  தகவல் சதாழில்நுட்பப்  பணியாளர் சதாகுப்பு             

ஒருங்கிதைந்த ேற்றும் பாதுகாப்பான தகவல் 

சதாழில்நுட்பச் சூழலில் மின்னாளுதேத் திட்ெங்கதள 

வழிகாட்டி, தரப்படுத்திச் செயல்படுத்துதல் 

இன்றியதேயாததாகும். அவ்வாமற, உதவிக் 

கணினிப்பகுப்பாய்வாளர் / உதவிக் கணினிப் சபாறியாளர், 

கணினிப்பகுப்பாய்வாளர் / கணினிப் சபாறியாளர், 

முதுநிதல  கணினிப்பகுப்பாய்வாளர் / முதுநிதல கணினிப் 

சபாறியாளர் மபான்ற பதவிகளில் 98 பணியிெங்கதளக் 

சகாண்ெ தகவல் சதாழில்நுட்பப் பணியாளர் சதாகுப்பு (IT 

Cadre) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதனத்து அரசுத் 

துதறகளின் தகவல் சதாழில்நுட்பத் மததவகதள பூர்த்தி 

செய்ய, உதவிக் கணினிப் பகுப்பாய்வாளர் / உதவிக் 
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கணினிப் சபாறியாளர், பணியிெங்கள் அந்தந்தத் 

துதறகளில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.  

7.  தமிழ் நாடு தகவல் சதாழில்நுட்ப (மின்னணு மெதவ 
விநிமயாகம்), விதிகள், 2016 

அரசுத் துதறகள் சபாதுேக்களுக்கான மெதவகள் 

வழங்குததல மின்னணு முதறயில் ோற்றிெவும், 

அச்மெதவகளின் தரவுகள் மெகரிப்பு, உருவாக்கம் ேற்றும் 

வழங்கல் முதறகதளப் பரிந்துதரத்திடும் 

வதகயிலானசதாரு மின்னணு மெதவ விநிமயாகக் 

கட்ெதேப்பிதன உருவாக்கிெவும், தகவல் 

சதாழில்நுட்பவியல் ெட்ெம், 2000 (21 ேத்திய ெட்ெம் 2000) 

பிரிவுகள் 6 ேற்றும் 6ஏ-ன் கீழ்“தமிழ்நாடு தகவல் 

சதாழில்நுட்ப (மின்னணு மெதவ விநிமயாகம்) விதிகள், 

2016” எனும் விதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

(https://tnega.tn.gov.in/pages/view/Electronic-Services-

Delivery-Rules-2016). இவ்விதிகள் அரசு ஆதை நிதல 

எண்.13, தகவல் சதாழில்நுட்பவியல் (மி.ஆ.1) துதற, நாள் 
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02.12.2016 அன்று சவளியிெப்பட்டு, தமிழக அரசின் 

அரசிதழிலும் அறிக்தகயாக சவளியிெப்பட்ெது. 

8.  தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதேயில் (TNeGA)  
மின்னாளுதே ேற்றும் பிற முயற்சிகள் 

8.1 .   மின்-வதலதளம் 

அரசுென் சபாதுேக்கள் மநரடியாகத் சதாெர்பு 

சகாள்ளும் வதகயில் பின்வரும் வதலத்தளங்கள் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

(i) https:// tn.gov.in/ 

(ii) https://tnega.tn.gov.in 

(iii) https://tnedistrict.tn.gov.in/ 

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

(v) https://tngis.tn.gov.in/ 

8. 2 .  மின்-  உள்கட்ெதேப்பு  

மின்னணு இமையவழி மெதவகதளத் 

தங்குததெயின்றி வழங்குவதற்குத் மததவயான 

வன்சபாருள் ேற்றும் இதைய சதாழில்நுட்பத்தத 

தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதே (TNeGA) 

சகாண்டுள்ளது. 
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8. 3.   மின்- சகாள்முதல் 

தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதேக்குத் 

மததவப்படும் சபாருட்கள் ேற்றும் வேமவகதள 

சகாள்முதல் செய்வதற்கு ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் மகாருவது 

ேற்றும் ஏற்பது ஆகியதவ தமிழக அரசின் மின்-

சகாள்முதல், இதையதளம் (https://tntenders.gov.in) 

வாயிைாக நதெசபறுகிறது. 

8.4 .   மின்-வருதகப் பதிமவடு 

பணியாளர்களின் வருதக குறித்தப் பதிவுகளுக்கு 

செயற்தக நுண்ைறிவு (Artificial Intelligence) 

அடிப்பதெயிலான முகேறியும் (Facial Recognition) 

சதாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

8. 5.   மின்-களஞ்சியம் (e-Repository) 

மின்-களஞ்சியம் என்பது ஒரு தேயப்படுத்தப்பட்ெ 

சேன்சபாருள் களஞ்சியோக, அரசுத் துதறகளினால் 

பயன்படுத்தப்படும். 
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8. 6.   மின்-கண்காணிப்பு (e-Monitoring) 

மின்-கண்காணிப்பு சேன்சபாருள்  அரொங்கத்தால் 

செயல்படுத்தப்படும் பல்மவறு திட்ெங்களின் நிதலதய 

ேதிப்பாய்வு செய்ய ேற்றும் கண்காணிக்கப்  

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

9.   புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் 

சதாெர்ச்சியான புதிய சதாழில்நுட்பத் 

திட்ெங்கதளச் செயல்படுத்தும் வதகயில், தமிழ்நாடு 

மின்னாளுதே முகதே பல்மவறு சிறந்த கல்வி 

நிறுவனங்கள் ேற்றும் கல்விொரா நிறுவனங்களுென் 

ஒப்பந்தங்கதளச் செய்துள்ளது. பின்வரும் புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தங்கள் தகசயாப்பமிெப்பட்டுள்ளன. 

i) தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதே (TNeGA) ேற்றும் 

இந்திய மேலாண்தே நிறுவனம்,       (IIM) 

திருச்சிராப்பள்ளி ஆகியவற்றிற்கிதெமயயான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம். 
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ii) தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதே (TNeGA) ேற்றும் 

வர்ஜீனியா சதாழில்நுட்பப்  பல்கதலக்கழகம் 

(Virginia Tech University) 

ஆகியவற்றிற்கிதெமயயான புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தம்.  

iii) தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதே (TNeGA)  ேற்றும்  

பாண்ொக்– யு.மக  (Pontaq UK)-வின் இந்தியா 

புதுதே நிதியம் ஆகியவற்றிற்கிதெமயயான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம். 

மேம்பட்ெ தரவு பகுப்பாய்வுகதளப் பயன்படுத்தி 

பல்மவறு துதறகளின் சிக்கல்கதள தீர்க்க, தமிழ்நாடு 

மின்னாளுதே முகதே வாயிலாக உதவுவதற்கு 

திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ை இந்திய மேலாண்தே 

நிறுவனம் உதவிகள் புரியும். 

https://tnega.tn.gov.in/pages /view/MOU-IIMT 

அசேரிக்காவின் வர்ஜீனியா சதாழில்நுட்பப் 

பல்கதலக்கழகோனது, தமிழ்நாடு மின்னாளுதே 

முகதேயின் மவளாண்தே குறித்த ஆராய்ச்சிகளில் 
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விவொயத் தீர்வுகள் ேற்றும் ஆளில்ைா குறுவிோனங்கள் 

குறித்த ஆராய்ச்சிகதள ஆதரிக்கும் வதகயில் 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

https://tnega.tn.gov.in/pages /view/MOU-VT 

பாண்ொக் இங்கிலாந்தின் இந்தியா புதுதே 

நிதியோனது, TNeGA–யினால் அதெயாளம் காைப்பட்ெ 

பிரச்சிதனகள் ேற்றும் பிற அரசுத் துதறகளுக்கான 

தீர்வுகதளத் தயாரிப்பதில் உறுதியளிக்கும் துவக்க நிதல 

நிறுவனங்களுக்கு உதவும். 

https://tnega.tn.gov.in/pages /view/MOU-Pontaq 

10.   மின்– ஊெகம்  (நேது அரசு) 

ோண்புமிகு தகவல் சதாழில்நுட்பவியல் துதற 

அதேச்ெர் அவர்களால் “நேது அரசு” திட்ெம் 2017-18 

ெட்ெேன்றக் கூட்ெத்சதாெரில் அறிவிக்கப்பட்ெது. 

ஆளுதே குறித்த தகவல்கமை சபாதுேக்களுக்கு 

ககாண்டு வேர்ப்பமத “நேது அரசு” மநாக்கோகக் 

சகாண்டுள்ளது.  அரசுென் சதாெர்தப ஏற்படுத்துவதற்கும் 
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நல் ஆளுதேயில் பங்குசபறுவதற்கும், குடிேக்களுக்கான 

தளைாைது ேக்களுக்கு அதிகாரேளிக்கிறது. இததனச் 

செயல்படுத்துவதற்சகன அரசு ரூ.91.80 இலட்ெம் நிர்வாக 

ஒப்பளிப்பும், முதற்கட்ெோக அரசுரூ.47.95 இலட்ெம் நிதி 

ஒப்பளிப்பும் வழங்கியுள்ளது. 

11.   வாராந்திரக் கருத்தரங்குகள் 

வளர்ந்து வரும் சதாழில்நுட்பங்களுக்கான 

உயர்தனிச் சிறப்பு தேயம் (CEET) மூலோக  

ஒவ்சவாரு சவள்ளிக்கிழதேமதாறும் வைர்ந்துவரும் 

கதாழில்நுட்பங்கள் ைற்றும் அவற்றின் பயன்கள் குறித்து 

கருத்தரங்குங்கள் நெத்தப்பட்டு வருகின்றை. கீழ்க்காணும் 

கருத்தரங்குகள் இதுவதர நெத்தப்பட்டுள்ளன. 

1) ஆழ் கற்றதலப் பயன்படுத்தி முகேறிதல். 

2) ேதறமுக ோர்க்மகாவ் ோெல்கதளப் பயன்படுத்தி 
உழவர்களின் துயர்துதெப்பது குறித்த ஒரு 
அறிமுகம். 

3) தரவு சுரங்கத்திற்கான சிறந்த 10 வழிமுதறகள். 
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4) பரவலாக்கப்பட்ெ மபமரடுகள் ேற்றும் ஒருமித்த 
வழிமுதறகள். 

5) திட்ெமிடுவதில் ஏற்படும் சிக்கல்களுக்கான 
வதரபெத்  தத்துவார்த்த வழிமுதறகள். 

6) பன்முக பகுப்பாய்வு ேற்றும் பயன்பாடுகள். 

7) தானியங்கி வாகன பதிவு எண் அங்கீகாரம் அறிதல். 

8) சதாெர்வண்டிகமை, அதைதன் பாமதகளில் ேரியாக  
அனுப்புவதற்கான“ நிகழ்மநர திட்ெமிெல் 
அல்காரிதம்” 

9) அடிப்பதெ பெச்செயலாக்க நுட்பங்கள் (Basic Image 

Processing) . 

10) Java-தவ பயன்படுத்தி XML வடிவதேப்பிமை  
தகயாளுதல். 

11) நெத்தத சபாருளாதாரத்தில் (Behavioural 

Economics) உள்ை இதெயூறுகமை முழுமையாக 
கமைதல். 

12) சபரிய அளவிலான தகவல் சதாழில்நுட்பத் 
திட்ெங்கதள செயல்படுத்துதல் 
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12.  நெவடிக்தககள் 

12.1.  அரசு இ – மெதவ தேயங்கள் 

இதைய வழியில் அரசு இ-மெதவ தேயங்களின் 
மூலோக, சதாதலதூர கிராேத்திலிருக்கும் 
சபாதுேக்களின் இருப்பிெத்திற்கு அருகிமலமய 
அதனத்து மெதவகதளயும் வழங்க மவண்டும் என்ற 
அரசின் மநாக்கம் நிதறமவறியுள்ளது.   ோநிலத்தின் 
சவவ்மவறு அரசுத் துதறகளின் மின் மெதவகதள 
ஒருங்கிதைந்த முதறயில், ஒரு சபாதுவான இெத்தில் 
வழங்கும் மநாக்கில்  அரசு  இ-மெதவ தேயங்கள் 
செயல்படுகின்றன.  

தற்மபாது சதாெக்க மவளாண்தே கூட்டுறவு 
கென் வழங்கும் ெங்கங்கள் (PACCS), புது வாழ்வுத் 
திட்ெத்தின் கீழ்  அதேக்கப்பட்டுள்ள கிராேப்புற வறுதே 
ஒழிப்பு ெங்கங்கள் (VPRC), தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி 
நிறுவனம் (TACTV), தமிழ்நாடு அரசு மகபிள் டிவி நிறுவனம் 
– பிரான்சிஸ் (TACTV Franchise), மவளாண்தே 
அபிவிருத்திக்கான ெர்வமதெ நிதி நிறுவனம் (IFAD) ேற்றும் 
கிராேப்புறத் சதாழில்முதனமவார் (VLE) ஆகியவற்றின் 
மூலம் அரசு இ-மெதவ தேயங்கள் நெத்தப்படுகின்றன. 
சோத்தத்தில் ோநில முழுவதும் 12,649 அரசு இ-மெதவ 
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தேயங்கதள, 13088 செயலிதெ முகப்புகளுென் தமிழகம் 
முழுவதும் நிறுவியுள்ளது . 

சுருக்கம் 

வ. 
எண் 

இ-மெதவ 
தேயத்தின் சபயர் 

தேயங்களின் 
எண்ணிக்தக 

செயலிதெ 
முகப்புகளின் 
எண்ணிக்தக 

1. 
தமிழ்நாடு அரசு 
மகபிள் டிவி 
நிறுவனம் 

661 1002 

2. 
சதாெக்க 
மவளாண்தே 
கூட்டுறவு கடன் 
ெங்கங்கள் 

4369 4372 

3. 
கிராேப்புற வறுதே 
ஒழிப்புச் 
ெங்கங்கள் 

4269 4364 

4. ஐபாட்(IFAD) 8 8 

5. 
கிராேப்புற 
சதாழில் 
முதனமவார் 
ெங்கங்கள் 

2304 2304 

6. 

தமிழ்நாடு அரசு 
மகபிள் டிவி 
நிறுவனத்தின் 
உரிேம் சபற்ற 
தனியார் 
தேயங்கள் 

1001 1001 

7. மீன்வளத்துதற 37 37 
 சோத்தம் 12649 13088 
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அரசு இ – மெதவ தேயங்கள்மூலம் வழங்கப்படும் 
மெதவகள் 

துதறகள் வழங்கப்படும் மெதவகளின் 
சபயர் 

வருவாய் ேற்றும் மபரிெர் 
மேலாண்தே  துதற 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக –34)  

வருோனச் ொன்றிதழ் 
பிறப்பிெச் ொன்றிதழ்  
இருப்பிெச் ொன்றிதழ்  
ொதி ொன்றிதழ் 
குடும்பத்தில்  
முதல்பட்ெதாரிச் ொன்றிதழ் 
கைவனால்  
தகவிெப்பட்ெவர்   என்ற  
ொன்றிதழ் 
குடும்ப இெப்சபயர்வுச்  
ொன்றிதழ் 

மவதலயில்லாச்  ொன்றிதழ் 
விததவச் ொன்றிதழ் 
விவொய வருோனச்   
ொன்றிதழ் 
கல்வி 
ஆவைங்கள்மபரிெரின்மபாது 
சதாதலந்ததேக்கான 
ொன்றிதழ் 
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ஆண் வாரிசு இன்தேச் 
ொன்றிதழ் 
திருேைம் ஆகவில்தல 
என்பதற்கான ொன்றிதழ் 
கலப்புத் திருேைச் ொன்றிதழ் 
வாரிசு ொன்றிதழ் 
சொத்து ேதிப்புச்  ொன்றிதழ் 
அெகு பிடிப்மபார் உரிேம் 
ெட்ெத்தின் கீழ் உரிேம் 
வழங்குதல் 
வட்டிக்குப் பைம் 
சகாடுப்மபார் ெட்ெத்தின் கீழ் 
உரிேம் வழங்குதல் 
இதர பிற்படுத்தப்பட்ெ 
வகுப்பினருக்கான ொன்றிதழ் 
சிறு / குறு விவொயி 
ொன்றிதழ் 
மின்-அெங்கல் 
இந்திரா காந்தி   முதிமயார்  
ஓய்வூதிய  மதசியத் திட்ெம். 
இந்திரா காந்தி    விததவகள்  
ஓய்வூதிய மதசியத் திட்ெம் 
இந்திரா காந்தி  
ோற்றுத்திறனாளிகள் 
ஓய்வூதிய மதசியத் திட்ெம் 
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ோற்றுதிறனுதெமயார்   
ஓய்வூதியத் திட்ெம் 
ஆதரவற்ற,  கைவரால்  
தகவிெப்பட்ெசபண்கள் 
ஓய்வூதியத்   திட்ெம் 
திருேைோகாத  சபண்கள் 
ஓய்வூதியத் திட்ெம் 
ஆதரவற்ற விததவயர் 
ஓய்வூதியத் திட்ெம் 
தமிழ் நிலம் - முழுநிலப் பட்ொ  
ோறுதல் 
தமிழ் நிலம் –கூட்டுப்  பட்ொ    
ோறுதல் 
தமிழ் நிலம் - உட்பிரிவு 
குதறதீர்   நாள் ேனு 
தமிழ் நிலம் – ‘அ’ பதிவவடு 
விவரம் 
தமிழ் நிலம் - சிட்ொ விவரம் 

 
ெமூகநலம் ேற்றும் 
ெத்துைவுத் திட்ெத்துதற 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக - 7) 
 

அன்தன சதரொ   நிதனவு 
ஆதரவற்ற சபண்கள்   
திருேை உதவித் திட்ெம் 
முதலதேச்ெரின் சபண் 
குழந்ததகள் பாதுகாப்புத் 
திட்ெம் I 
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 முதலதேச்ெரின் சபண் 
குழந்ததகள் பாதுகாப்புத் 
திட்ெம் II 
ொக்ெர் தர்ோம்பாள் 
அம்தேயார் நிதனவு 
விததவ ேறுேை உதவித் 
திட்ெம் 

ொக்ெர் முத்துசலட்சுமி  
சரட்டி நிதனவு கலப்புத் 
திருேை நிதியுதவித் திட்ெம் 

ஈ.சவ.ரா.  ேணியம்தேயார்  
நிதனவு ஏதழ விததவயர் 
ேகள்  திருேை உதவித் 
திட்ெம் 

மூவலூர்  இராோமிர்தம் 
அம்தேயார் நிதனவு 
திருேை உதவித்   திட்ெம் 

உைவுப்  சபாருள் 
வழங்குதல் துதற (சோத்த 
மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -6) 

புதிய அட்தெக்கு 
விண்ைப்பித்தல் 
அட்தெ ோற்றல் (புதிய 
குடும்ப உறுப்பினர்கதளச் 
மெர்த்தல், முகவரி ோற்றம், 
கார்டு வதக ோற்றம், 
சிலிண்ெர் ோற்றம், குடும்பத் 
ததலவர் உறுப்பினர் ோற்றம், 
பயனாளியின் புதகப்பெம்  
ோற்றம்) 
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குடும்ப அட்தெ 
ஒப்பதெத்தல் /  ரத்து  செய்தல் 

புதிய பயனர் பதிவு செய்தல் 

குடும்ப அட்தெயிதன 
முெக்குதல் / விடுவித்தல் 
மின்னணு அட்தெ 
அச்சிடுதல் 

காவல் துதற 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக - 8) 

ெமூக மெதவ பதிமவடு நிதல 

முதல் தகவல்  அறிக்தக 
நிதல 

இதையவழி புகார்  பதிவு 
செய்தல் 

புகார் நிதல அறிதல் 

வாகன விவரம் அறிதல் 

முதல் தகவல் அறிக்தக 
பார்தவயிடுதல் 

ொதல விபத்து வழக்குகளில் 
ஆவைங்கதள பதிவிறக்கம் 
செய்தல் 

சதாதலந்த ஆவைங்களின் 
அறிக்தக 
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ஆதி திராவிெர் ேற்றும் 
பழங்குடியினர் நலத் துதற 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -4) 
 
 
 
 
 

தாழ்த்தப்பட்ெ  
ோைவர்களுக்கான 
பள்ளிமேற்படிப்பிற்கு,  தேய 
அரசின் கல்வி உதவித் 
திட்ெம். 
பழங்குடியின  
ோைவர்களுக்கான  பள்ளி 
மேற்படிப்பிற்கு, தேய அரசின் 
கல்வி உதவித்  திட்ெம். 
பள்ளி மேற்படிப்பிற்கான 
ோநிலஅரசின் சிறப்புக் கல்வி 
உதவித் திட்ெம். 

மேற்படிப்பிற்கான சிறப்பு 
கல்வி உதவித் திட்ெம். 

பிற்படுத்தப்பட்மொர்,  மிக 
பிற்படுத்தப்பட்மொர் ேற்றும் 
சிறுபான்தேயினர்  நலத் 
துதற (சோத்த 
மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -4) 

பிற்படுத்தப்பட்ெ 
ோைவர்களுக்கான பள்ளி 
மேற்படிப்புக்  கல்வி உதவித்   
திட்ெங்கள். 
சதாழிற்கல்வி  பயிலும் 
பிற்படுத்தப்பட்ெ 
ோைவர்களுக்குக் கல்வி 
உதவி 

பிற்படுத்தப்பட்ெ 
ோைவர்களுக்கான 
பட்ெப்படிப்பிற்கான 
நிதியுதவித் திட்ெம். 
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பிற்படுத்தப்பட்ெ 
ோைவர்களுக்கான 
பட்ெயப்படிப்பிற்கான 
நிதியுதவித் திட்ெம். 

தமிழ்நாடு  வக்ஃப்  வாரியம் உலோ ஓய்வூதிய திட்ெம் 

சுகாதாரத் துதற (சோத்த 
மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -1) 

ேகப்மபறு முன்பதிவு 

சகாதிகலன் இயக்குநரகம் 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -4) 

சகாதிகலன் ெட்ெத்தின் கீழ் 
உரிேம் பதிவு செய்தல் 

சகாதிகலன் ெட்ெத்தின் கீழ் 
உரிேம் புதுப்பித்தல் 

உற்பத்தி ேற்றும் புதுப்பிப்பு 
அனுேதி மகாரி 
விண்ைப்பித்தல் 
கட்ெெம் புதுப்பிப்பு அனுேதி 
மகாரி விண்ைப்பித்தல் 

நகராட்சி நிர்வாக 
ஆதையரகம் (சோத்த 
மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -5) 
 

வரி இல்லா இதர 
கட்ெைங்கள் 
சதாழில் வரி வசூலித்தல் 

சொத்து வரி வசூலித்தல் 

பாதாள வடிகால் வரி 
வசூலித்தல் 

குடிநீர் வரி வசூலித்தல் 
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சென்தன சபருநகர் நீர் 
வழங்கல் ேற்றும் கழிவுநீர்  
அகற்று வாரியம் (சோத்த 
மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -1) 

நீர் ேற்றும் கழிவுநீர்  வரி 

சென்தன 
ோநகராட்சி (சோத்த 
மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -6) 
 

பிறப்புச் ொன்றிதழ்   
அச்சிடுதல் 
இறப்புச் ொன்றிதழ்   
அச்சிடுதல் 

வர்த்தக உரிேம் புதுப்பித்தல் 

நிறுவன வரி வசூலித்தல் 

சதாழில் வரி வசூலித்தல் 

சொத்து வரி வசூலித்தல் 

தீயதைப்பு ேற்றும் மீட்பு 
இயக்குநரகம் (சோத்த 
மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -5) 

பலோடிக் கட்ெெத்திற்கான 
ததெயின்தே இைக்கச் 
ொன்றிதழ் 
பலோடிக் 
கட்ெெம்கட்டுவதற்கான 
திட்ெ அனுேதி மகாரும் 
ததெயின்தேச் ொன்றிதழ் 

பலோடிக் கட்ெெம் அல்லாத 
கட்ெெம் கட்டுவதற்கான 
திட்ெ அனுேதி மகாரும் 
ததெயின்தேச் ொன்றிதழ் 
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பலோடிக் கட்ெெத்திற்கான தீ 
பாதுகாப்பு உரிேம் பதிவு 
செய்தல் ேற்றும் புதுப்பித்தல் 
பலோடிக் கட்ெெம் அல்லாத 
கட்ெெம் கட்டுவதற்கான தீ 
உரிேம் பதிவு செய்தல் ேற்றும் 
புதுப்பித்தல் 

தமிழ்நாடு மின்ொர வாரியம் 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -3) 

மின் கட்ெைம்செலுத்துதல் 

புதிய குதறந்த மின் அழுத்தம் 
இதைப்பு பதிவுசெய்தல் 

புதிய குதறந்த மின் அழுத்தம் 
இதைப்புக்கான கட்ெைம் 
செலுத்துதல் 

அண்ைா 
பல்கதலக்கழகம் (சோத்த 
மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -1) 

தமிழ்நாடு சபாறியியல் 
கல்விக்காை  மெர்க்தக 
நிகழ்நிதல பதிவு 

மவதலவாய்ப்பு ேற்றும் 
பயிற்சி இயக்குநரகம் 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -4) 

பதிவு அதெயாள அட்தெ 
அச்சிடுதல் 
சுயவிவரப் புதுப்பித்தலுக்கான 
விண்ைப்பம் 

சுய விவரம் திருத்தம் 
செய்வதற்கான விண்ைப்பம் 

பதிவு செய்ய 
விண்ைப்பித்தல் 
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ேருந்துக் கட்டுப்பாட்டு 
நிர்வாக இயக்குநரகம் 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -5) 

அமலாபதி ேருந்துகதள 
வழங்குவதற்கான உரிேம் / 
புதுப்பிப்பதற்கான 
விண்ைப்பம் 
ஓமிமயாபதி ேருந்துகதள 
வழங்குவதற்கான உரிேம் / 
புதுப்பிப்பதற்கான 
விண்ைப்பம் 

அட்ெவதைப்படுத்தப்பட்ெ  
X- ேருந்துகதள 
வழங்குவதற்கான உரிேம் 
புதுப்பிப்பதற்கான 
விண்ைப்பம் (அமலாபதி) 
ேருந்துகதள 
வழங்குவதற்கான உரிேம் / 
புதுப்பிப்பதற்கான 
விண்ைப்பம் (அட்ெவதை x-
ல் குறிப்பிட்ெ ேருந்துகள்) 
உரிேம்  நகல் சபறுவதற்கான 
விண்ைப்பம் 

தமிழ்நாடு மின்னாளுதே 
முகதே (சோத்த 
மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -1) 
 
 

சபாது விநிமயாகத் 
திட்ெத்திற்கான ஆதார் 
ஒருங்கிதைப்பு 
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தமிழ்நாடு அரசு 
மின்ஆய்வுத் துதற 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக -2) 

ஒப்புதல் ொன்றிதழ் 

பாதுகாப்புச் ொன்றிதழ் 
வழங்குதல் 

சென்தன ோநகராட்சி 
மபாக்குவரத்துதுதற 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக - 1) 

சென்தன ோநகராட்சி 
மபாக்குவரத்துக் காவல் ரசீது 
செலுத்துதல். 

மீன்வளத்துதற 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக - 2) 

மீன்பிடித் ததெக்காலத்தில் 
மீனவக் குடும்பத்திற்கு சிறப்பு 
நிவாரைம் வழங்குதல் 
மீன்பிடி குதறந்த காலத்தில் 
மீனவக் குடும்பத்திற்கு சிறப்பு 
நிவாரைம் வழங்குதல் 

ோநில 
ோற்றுத்திறனாளிகள் 
நலத்துதற 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக - 3) 

கென் உதவி திட்ெம் 
விண்ைப்பம் 

திருேை உதவித் திட்ெம் 

ோற்றுத்திறனாளிகள் 
பராேரிப்புப் படி 

தகத்தறி இயக்குநரகம் 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக - 6) 
 

ொக்ெர் எம்.ஜி.ஆர் தகத்தறி 
சநெவாளர்கள் நல 
அறக்கட்ெதளயின் கீழ் 
உதவித்சதாதக வழங்குதல் 
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தமிழ்நாடு கூட்டுறவு 
தகத்தறி  சநெவாளர்கள் 
மெமிப்பு ேற்றும் பாதுகாப்பு 
திட்ெம் 
தமிழ்நாடு கூட்டுறவு 
தகத்தறி சநெவாளர்கள் 
முதிமயார் ஓய்வூதிய திட்ெம் 
தமிழ்நாடு கூட்டுறவு 
தகத்தறி சநெவாளர்கள் 
குடும்ப ஓய்வூதிய திட்ெம் 
ேகாத்ோ காந்தி புங்கர் பீோ 
மயாஜனா 
ேகாத்ோ காந்தி புங்கர் பீோ 
மயாஜனா கீழ் ேர்வசிக்க்ஷா 
மயாஜனா திட்ெம் 
விண்ைப்பித்தல். 

வீட்டு வெதி ேற்றும் 
நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துதற 
(சோத்த மெதவகளின் 
எண்ணிக்தக - 1) 

தமிழ்நாடு அரசு நில 
உரிதேயாளர் ேற்றும் 
குடியிருப்மபார் உரிதேகள் 
ேற்றும் சபாறுப்புகள் 
ஒழுங்குமுதற ெட்ெம் 

சோத்தம் 115 
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2018-19 ஆம் நிதியாண்டில் அரசு இ-மெதவ தேயங்கள் 
மூலோக வழங்கப்பட்ெ பரிவர்த்ததனகள் சதாெர்பான 
வதரபெங்கள்: 

 
 

படம் – 33 
 

 
படம் – 34 
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படம் – 35 

 

நிதி 
ஆண்டு 

அரசு இ-மெதவ 
தேயம் மூலோக 

வழங்கப்படும் 
பரிவர்த்ததன 

களின் 
எண்ணிக்தக 

(இலட்ெங்களில்) 

திறந்தசவளி 
இதையதளம் 

மூலோக 
வழங்கப்படும் 

பரிவர்த்ததனகளின் 
எண்ணிக்தக 

(இலட்ெங்களில்) 

சோத்த 
பரிவர்த்ததனகளி
ன் எண்ணிக்தக 
(இலட்ெங்களில்) 

2011-12 0.83 0 0.83 

2012-13 1.98 0 1.98 

2013-14 9.85 0 9.85 

2014-15 24.75 0 24.75 

2015-16 110.10 0 110.10 

2016-17 116.33 0 116.33 

2017-18                     117.34 0 117.34 

2018-19 100.75 3.24 103.99 

சோத்தம் 481.93 3.24 485.17 
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12. 2 .  நிரந்தரப் பதிவு தேயங்கள்(PECs) 

ஆதார் பதிவுக்கான பதிவாளராக மின்னாளுதே 

இயக்குநரகம் (DeG) / தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதே 

(TNeGA) ஆகியமவ நியமிக்கப்பட்டுள்ளை. தமிழ்நாடு அரசு 

மகபிள் டிவி கார்ப்பமரஷன் லிமிசெட் (TACTV) ேற்றும் 

தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம் (ELCOT) ஆகியதவ 

தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதேயின் கீழ் பதிவு 

முகவர்களாகச் செயல்பெ இந்திய தனித்துவ அமடயாை 

ஆமையத்தால் (UIDAI) தமிழ்நாட்டில்  நிரந்தரப் பதிவு 

தேயங்களாக (PECs) நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். நிரந்தரப் 

பதிவு தேயங்கள் (PECs) ஆதார் மெர்க்தகக்காக தமிழ்நாடு 

முழுவதும் ோவட்ெ ஆட்சியரகங்கள், ோநகராட்சித் 

ததலதேயகங்கள், நகராட்சி ேண்ெல அலுவலகங்கள் 

ேற்றும் நகராட்சிகளில் அதேந்துள்ளன. கட்ொயம் 

உயிர்ொர் (Bio-metric) புதுப்பிப்பு 3.10.2016 முதல் இதைய 

இதைப்பு இல்லாத நிதலயிலும் இதைய இதைப்புென் 

கூடிய ோநில ேக்கள் சதாதகப்பதிவு சேன்சபாருள் 

மூலோக 07.11.2016 முதல் பதிமவற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
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இந்த மெதவகள் இலவெோக ேக்களுக்கு 

வழங்கப்படுகின்றன. 

2018-19 நிதியாண்டிற்கான ஆதார் பதிவு ேற்றும் ஆதார் 
உருவாக்கப்பட்ெ  விவரங்கள்:- 
 

பதிவு 
முகதேகள் 

சோத்தப் 
பதிவுகளின் 

எண்ணிக்தக 
(இலட்ெத்தில்) 

UIDAI தரவின் 
மூலம்  ஆதார் எண் 

உருவாக்கப்பட்ெ  
எண்ணிக்தக 
(இலட்ெத்தில்) 

தமிழ்நாடு அரசு 
மகபிள் டிவி 
(TACTV) 

7.21 3.56 

தமிழ்நாடு 
மின்னணு 
நிறுவனம் 
(ELCOT) 

7.89 3.68 

சோத்தம் 15.10 7.24 
 

12. 3.  ோநிலத்தில் குடியிருப்மபாரின் குடும்பத் தரவு தளம் 

(State Family Data base) 

ோண்புமிகு தமிழக முதலதேச்ெர் அவர்கள், 

ஜனவரி  2019-இல் மேதகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களின் 
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உதரயின்  மீதான பதிலுதரயின் மபாது ோநிலத்தில் 

குடியிருப்மபாரின் குடும்பத் தரவு தளம் (SFDB) 

உருவாக்கப்படும்  என  பதிலளித்து அறிவித்தார். 

ோநிலத்தில் குடியிருப்மபாரின் குடும்பத் தரவு தளம் 

(SFDB) தமிழ்நாட்டில் குடியிருப்மபாரின் தரவுகளின் 

ஒற்தற ஆதாரோக விளங்கும். பல்மவறு நலத்திட்ெ 

உதவிகளுக்கான பயனாளிகதளத் தங்குததெயின்றித் 

துல்லியோக அறிந்திெ உதவும் SFDB தேயப்படுத்தப்பட்ெ 

பாதுகாப்பான முதறயில் மின்னணுேயோக்கப்பட்ெ 

தரவுதளோக விளங்கும்.  

12. 4.  உங்கள் அரதெ அறிந்து சகாள்ளுங்கள் (KYG) 

சபாதுேக்கள் ேற்றும் பிற பங்குதாரர்களுக்குத் 

தமிழக அரசு வழங்கும் தகவல் ேற்றும் மெதவகளுக்கான 

ஒற்தறச் ொளரோக KYG விளங்கும். இது ஒரு செயற்தக 

நுண்ைறிவு ேற்றும் தகப்மபசி செயலி (MobileApp) 

அடிப்பதெயிலான மெதவயாக இருக்கும். 
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12. 5 .  உள்ளங்தகயில் ொன்றிதழ் திட்ெம் (Tiny Uniform 

Resource Locator - Tiny URL) 

அரசுத் துதறகள் சபாதுேக்களுக்கு வழங்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ெ ொன்றிதழ்கதள அவர்கள் எந்மநரமும் 

எங்கும் பதிவிறக்கம் செய்திடும் வதகயில் குறுஞ்செய்தி 

மூலம் அளித்திெ TinyURL உதவுகிறது. இதுவதர 83,08,842  

நபர்கள் பயனதெந்துள்ளனர்.. 

12.6. அரசுத்துதற இதைய தளங்களின் அணுகுதகதே 

(Accessibility), தரநிதலப்படுத்துதல்   

தமிழகத்தின் 32  ோவட்ெங்களில் அரசு 

இதையதளங்கள்  S3WaaS (Secure, Scalable and 

Sugamya Website as a service) கட்ெதேப்பின்படியும் அரசு 

வதலத்தளங்கள் வழிகாட்டி (GIGW) பாதுகாப்பு 

வழிமுதறகளின்படியும்  புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன .S3WaaS  

மெதவயானது ஒரு இதையதள உருவாக்கம் ேற்றும் 

இதையதளத்தத உருவாக்கி சவளியிெ உதவும் ஒரு 

மதசிய தகவலியல் தேயத்தின் சேன்சபாருள் ஆகும் .
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இதைய பதிமவற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மெதவ 

மதசிய மேகக் கணினியத்தில் GIGW தரத்தில் பாதுகாப்பான 

இதையதளங்கதள உருவாக்கிெ இது உதவும்.  

தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதே  அரசுத்துதறகளின்  

அணுகுமுதறகதளப் படிப்படியாகத் தரநிதலப்படுத்தும் 

பணிகதளச் செய்யும். 

12.7.  ேக்கள் எண் 

ோண்புமிகு தமிழ்நாடு துதை முதலதேச்ெர்  

அவர்கள் 2018-19 ஆம் ஆண்டு நிதிநிதல அறிக்தக 

சதாெர்பான உதரயின்மபாது சவளியிட்ெ அறிவிப்தபத் 

சதாெர்ந்து, தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதே ஒவ்சவாரு 

குடியிருப்பாளருக்கும்   “ேக்கள் எண்”  எனும் எண்தை  

உருவாக்கியுள்ளது என்றும் இந்த எண்ைானது ோநிலக் 

குடும்பத் தரவு தளம் அதேக்க ஒரு அடித்தளோக 

இருக்கும்  எனவும் ோண்புமிகு முதலதேச்ெர் அவர்கள் 

ஜனவரி 2019–இல் மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் உதரயின் 

மேலான பதிலறிக்தகயின் மபாது சதரிவித்தார்கள்  இந்தப் 

பயன்பாடு தங்குததெயற்ற சவளிப்பதெயான எளிதில் 
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அணுகுதகதேயுென்  அரசின் மெதவகதளப் 

சபாதுேக்களுக்கு வழங்கும். 

12. 8.  தமிழ்நாடு புவிொர் தகவல் அதேப்பு (TNGIS) 

புவிொர்  தகவல் அதேப்பு இெம்ொர் அல்லது 

புவிொர் தரவுகதளக் கண்ெறிந்து மெமிக்கவும், 

தகயாளவும், பகுப்பாய்வு செய்யவும், நிர்வகிக்கவும் 

உருவாக்கப்பட்ெ அதேப்பாகும். புவியியல் தகவல்கதள 

ஒருங்கிதைத்தல், மெமித்தல், பகுப்பாய்தல், பகிர்தல் 

ேற்றும் சவளிக்காட்டுதல் ஆகியவற்தற செய்யும் ஒரு 

தகவல் மேலாண்தே அதேப்பாகும். தமிழ்நாடு புவிொர் 

தகவல் அதேப்பில் தமிழ்நாடு ோநில இெம்ொர் தரவு 

உட்கட்ெதேப்பு (TNSSDI), www.tngis.tn.gov.in என்ற 

வதலதளத்தில் புவிொர் தகவல் அதேப்பு சதாெர்பான 

அதனத்து தகவல்களும் சவளியிெப்பட்டுள்ளன .இது 

தமிழகத்தில் புவிொர் தகவல்கதள ஒருங்மக சகாண்ெ 

இதையதளோக விளங்குகிறது. 
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இத்திட்ெத்திற்காக இதுவதர 29 துதறகள் / 

நிறுவனங்கள் தங்களது அடுக்குகதளப்  பகிர்ந்துள்ளன. 

 புவிொர்  தகவல் அதேப்பு (TNGIS) உட்கட்ெதேப்பில் 
358 தமிழ்நாடு அடுக்குகளும் 68 ஹிலாரி 
அடுக்குகளும் பதிமவற்றப்பட்டுள்ளன. 

 499 பயனர் அங்கீகாரத் தகவல்கள் அரசுத் துதறகளின் 
அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 4282-க்கும் மேற்பட்ட கபாது ைக்கள் இந்த 
வதலதளத்தில் பதிவு செய்து பயன்சபற்று 
வருகின்றனர் 

12.9.   தகவல் சதாழில் நுட்பப் பாதுகாப்புத் தணிக்தக (IT 
Security Audit) 

அரசுத் துதறகளின் முக்கியத் தகவல்கதளக் 

சகாண்ெ இதையதளங்கதள பாதிப்புகள் ேற்றும் 

ஊடுருவல்களிலிருந்து பாதுகாத்திெ தகவல் 

சதாழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு தணிக்தக ரூ.1.76 மகாடி 

செலவில் தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதேயால் 

மேற்சகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. CERT-IN அதேப்பால் 
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அங்கீகரிக்கப்பட்ெ நிறுவனங்கள் மூைம் 

அரசுத்துதறகளின் இதையதளங்கள் ேற்றும் 

சேன்சபாருள்கதளத் தகவல் சதாழில்நுட்பப் பாதுகாப்புத் 

தணிக்தகயிதன மேற்சகாண்டு வருகிறது.  

12.10.  அம்ோ இ – கிராேம்  

தமிழக ெட்ெைன்றப் மபரதவ விதி எண்.110-இன் 

கீழ் தமிழக ெட்ெேன்றப்   மபரதவயில் “அம்ோ இ–கிராேம்”  

என்ற திட்ெம் ோண்புமிகு தமிழக முதலதேச்ெர் 

அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்ெது. ஒவ்சவாரு 

ோவட்ெத்திலும் ஒரு கிராேத்தத மதர்ந்சதடுத்து அந்தந்த  

கிராைத்தில், அம்ோ இ-கிராேம் திட்ெ மநாக்கங்கதள 

செயல்படுத்த  தமிழக அரசு திட்ெமிட்டுள்ளது.  

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ெ கிராேங்களில் உள்ள 

கிராேப்புற ேக்களுக்கு சதாதல மநாக்கு -  ேருத்துவம், 

சதாதல மநாக்கு கல்வி , ஒளி உமிழும் தெமயாடு (LED) 

விளக்குகள், நம்பிக்தகயான கம்பியில்லா மெதவ (WiFi 

hotspot),  திறன் மேம்பாடு, மின்ேயோக்கல் அறிவு தேயம் 
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ேற்றும் சபாது மெதவ தேயங்கள் மபான்ற மெதவகளின் 

பயன்பாடுகதளக் சகாண்டுள்ள ஒரு தளத்தத இது 

உருவாக்க விதழகின்றது . 

இந்த திட்ெம் சபாது ேற்றும் தனியார் 

நிறுவனங்களின் சபருநிறுவன ெமூக சபாறுப்புைர்வு  நிதி 

மூலம் செயல்படுத்தப்படும். இன்று வதர 1.62 மகாடி 

சபறப்பட்டுள்ளது. முதலாம் கட்ெோக இந்த திட்ெம் 6 

கிராேங்களில் செயல்படுத்தப்படும். 

ஆறு கிராேங்கள் கீமழ பட்டியலிெப்பட்டுள்ளன 

வ. 
எண். 

கிராே சபயர் வட்டாரம் ோவட்டம் 

1 வன்னிக் 
மகாவைந்தல் 

மேலநீலித 
நல்லூர் 

திருசநல்மவலி 

2 சபரியாம்பட்டி கரியேங்கலம் தர்ேபுரி 
3 சநடுசோழியனூர் ேயிலம் விழுப்புரம் 
4 மகாமனரிபட்டி எெப்பாடி மெலம் 
5 வாங்கல் கரூர் கரூர் 
6 விஸ்வநாதம் சிவகாசி விருதுநகர் 
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12.11. தகவல் சதாழில்நுட்பவியல் ஆளுதேக்கான ேன்றம் 

(G – IT Forum) 

ததலதேச் செயலகத்தில் உயர்பதவியில் உள்ள 

அலுவலர்களுக்கு குறிப்பிட்ெ தகவல் சதாழில்நுட்பம் 

ொர்ந்த கலந்துதரயாெல் ஒன்று  ோதந்மதாறும் 

நெத்தப்படுகிறது.  

12.12.  இதையவழித் மதர்வுகதள மெதவயாக வழங்குதல்  

இதையவழித் மதர்வு முதறதயப் பல்மவறு 

அரசுத் துதறகள் தங்கள் காலிப்பணியிெங்கதள நிரப்ப 

குறுகிய காலத்திலும் பாதுகாப்பான முதறயில் 

பயன்படுத்தலாம். இதில்  மதர்விற்கு முந்மதய நிமை 

ைற்றும் வதர்விற்குப் பிந்ததய நிமை செயல்பாடுகள் 

அெங்கும். இதற்காக தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதே 

(TNeGA), திருவாைர்கள் வேஷைல் ஸ்டாக் எக்ஸ்வேன்ஞ் 

இன்பர்வைஷன் கடக்ைாைஜி லிமிகடட் (M/s. (National 

Stock Exchange Information Technology Limited (NSEIT)) 

என்ற நிறுவனத்தத இதற்சகன மதர்வு செய்துள்ளது. 
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12.13. தமிழ்நாடு சபாறியியல் கல்வி மெர்க்தகக்கான 

கலந்தாய்வு  (TNEA) 

சதாழில்நுட்பக் கல்வி இயக்குநரகத்தின் (DOTE) 

கீழ் செயல்படும் கல்வி நிறுவனங்கள் வழங்கும் 

பட்ெப்படிப்புகதளத் மதர்வு செய்யும்  ோைவர்களுக்கு 

இதையவழி கலந்தாய்வு நெத்த உயர்கல்வித் துதற 

உத்மதசித்துள்ளது. 

ெவால் மிகுந்த இப்பணியிதன மேற்சகாள்ள 

தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதே (TNeGA) 

சதாழில்நுட்பக் கல்வி இயக்குநரகத்திற்கு (DOTE) 

இதையவழிக் கலந்தாய்விற்கான சேன்சபாருதள 

பயன்படுத்திெத் மததவயான சதாழில்நுட்ப உதவிதய 

வழங்கும்.  

12.14.  மின்  அலுவலகம்  

மின் அலுவலகம் என்பது அலுவலக 

நதெமுதறகதள மின்னணு முதறயில் 
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செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு கருவியாகும். மகாப்புகதள 

விதரவாக முடித்திட மின் அலுவலகத்தின்  

மின்னணுக்மகாப்பு மேலாண்தே பயன்படும். பணிப்பாய்வு 

மேலாண்தேயானது மகாப்புகதள உருவாக்குதல், 

இயக்கம், கண்காணித்தல் ேற்றும் ஒப்புதல் ஆகியவற்றில் 

மின்னணுமுதறயில் செயல்படுத்த உதவுகிறது, இதன் 

விதளவாக ேனிதவளத்ததத் திறம்பெப் பயன்படுத்திட, 

தாேதங்கதளத் தவிர்த்து, சிறந்த நிர்வாகத்திற்கு 

வழிவகுக்கிறது. 

12.15.   இ-அெங்கல் வதல பயன்பாடு 

கிராேம் / வட்ெம் / ோவட்ெம் ேற்றும் ோநில 

அளவில் விவொய உற்பத்திதயக் கைக்கிடும்  ஒரு 

முக்கிய அடிப்பதெ வருவாய்துமற ஆவைோக அெங்கல் 

கருதப்படுகிறது. இது கிராே நிர்வாக அலுவலரால் (VAO)  

பராேரிக்கப்படும் கிராேக் கைக்கு எண் 2 ஆகும். 

தமிழ்நாடு மின் ஆளுதே முகதே  (TNeGA) 

“அெங்கலின்”  வதலப்பதிப்தப உருவாக்கியுள்ளது.                      
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இ-அெங்கல் வதல பயன்பாடு 26.10.2018 அன்று 

ோண்புமிகு தமிழக முதலதேச்ெர்  அவர்களால்  சதாெங்கி 

தவக்கப்பட்ெது 

12.16.   இ – அெங்கல் தகமபசி செயலி 

அெங்கலுக்கான தகமபசிச் செயலிதயத் 

தமிழ்நாடு மின் ஆளுதே முகதே உருவாக்கியுள்ளது இது 

05.03.2019 அன்று சதாெங்கப்பட்ெது.   

மின் அெங்கலின் அமைத்து கேயல்பாட்டுச் 

வேமவகளும் எளிய முமறயில், இந்தச் செயலி மூைம் 

விவொயிகள் ேற்றும் அரசு அலுவலர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

13.  மின்னாளுதே முயற்சிகளின் சதாகுப்பு  

சென்தனயில்  8.10.2018 அன்று  நதெசபற்ற   

CII-Connect 2018 நிகழ்வின்மபாது  நேது ோநிலத்தில் 

மின்னாளுதே சதாெர்பான திட்ெமுயற்சிகள் பற்றிய 

சதாகுப்பு   சவளியிெப்பட்ெது.   இந்தத் சதாகுப்பு அதனத்து 
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அரசுத் துதறகளின் புதுதேயான முயற்சிகதளப் 

சபாதுேக்கள் அறிய உதவுகிறது. 

14.  திறன் மேம்பாடு  

திறன் மேம்பாடு என்பது ேத்திய மின்னணு ேற்றும் 

தகவல் சதாழில்நுட்ப அதேச்ெகத்தின் (MeitY) மதசிய 

மின் ஆளுமை திட்ெத்தின் (NeGP) ஒரு குறிக்மகாள் 

திட்ெோகும்.  அரசியல் ேற்றும் சகாள்தக அளவிலான 

முடிசவடுப்பவர்களுக்கு சதாழில் முதறயிலான 

உதவிகதள வழங்குவமத இத்திட்ெத்தின் மநாக்கோகும் . 

திறன் மேம்பாடு திட்ெத்தின் கீழ் நெத்தப்படும் 

பயிற்சிகளின் விவரம் :- 

 மின் தகசயழுத்து விழிப்புைர்வுத்  திட்ெம் 

 சிந்ததன வடிவதேப்புத்  திட்ெம் 

 மின் அலுவலக  சேன்சபாருள்  பயிற்சி 
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படம் – 36  :  பணியாைர்களுக்கு திறன் வைம்பாடு ைற்றும் 

கேயைாக்கம் குறித்த பயிற்சி 

 
படம் – 37 :  பணியாைர்களுக்கு திறன் வைம்பாடு ைற்றும் 

கேயைாக்கம் குறித்த பயிற்சி 
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15. தமிழ்நாடு மின்னாளுதே முகதேயால் 
உருவாக்கப்பட்ட சேன்சபாருட்கள் 

வ. 
எண் துதறகள் திட்ெத்தின்சபயர் 

இதைய 
முகவரி 
(சீர்வள 

இருப்பிெம்) 
(URL) 

1 
தமிழ்நாடு 
வீட்டுவெதி 
வாரியம் 

தமிழ்நாடுவீட்டுவெ
தி வாரியம் (TNHB) 
ேற்றும் தமிழ்நாடு 
அரசு வாெதக வீடு 
திட்ெம்  (TNGRHS) 

https://tnhb. 
tn.gov.in/page/ 
view/tngrhs 
 

2 
தமிழ்நாடு 
வீட்டுவெதி 
வாரியம் 

தமிழ்நாடு வீட்டு 
வெதி வாரியத்தின் 
வாெதக 
மேலாண்தே 
திட்ெம் 

https://tnhb.tn. 
gov.in/ 
 

3 

தமிழ்நாடு 
ோநில மபரிெர் 
மேலாண்தே 
முகதே 

தமிழ்நாடு ோநில 
மபரிெர் 
மேலாண்தே 
முகதேக்கு 
வதலதளம் 
உருவாக்குதல் 

https://tnsdma. 
tn.gov.in/ 

 

4 
தமிழ்நாடு 
மின்னாளு
தே முகதே 

சொத்து 
மேலாண்தே (AMS) 

https://ams. 

tnegov.in 
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5 சதாழிலாளர் 
நலத்துதற 

ேட்ட அைவியல் 
புகார் கண்காணிப்பு 
அமைப்பு 
(Legal Metrology 
Complaint Tracking 
System ) 

https://tnlegal 

metrology.in/ 
 

6 

ஆவைக் 
காப்பகம் 
ேற்றும் 
வரலாற்று 
ஆராய்ச்சித் 
துதற 

தமிழ்நாடு 
எண்முதறப்படுத்த
ப்பட்ெ   காப்பக 
வதலதளம் 
(Digiarchives Web 
Portal) 

https://digiarchi
ves.tn.gov.in 

 
 

7 

சென்தன 
சபரு நகர 
வளர்ச்சிக் 
குழுேம் 
(CMDA) 

இதையவழியில் 
ஒற்தற ொளர 
முதறயில் கட்டிெம் 
கட்டுவதற்கான 
அனுேதி 
வழங்குதல், நிதறவு 
ொன்று வழங்குதல் 
ேற்றும் 
வசித்தலுக்கான 
ொன்று வழங்குதல் 
மபான்ற 
மெதவகதளஇ
தையம் வழியாக 
ஒற்தற ொளர 
முதறயில் 
உருவாக்குதல் 

https://onlinepp
acmda.tn.gov.in 
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8 
தமிழ்நாடு 
மின்னாளு
தே முகதே 

தமிழ்நாடு புவிொர் 
தகவல் அதேப்பு 

https://tngis.tn.
gov.in 
 

9 

தமிழ்நாடு 
மின்னாளு
தே  
முகதே 

மின்-
ோவட்ெத்திட்ெம் 
முதல் கட்ெம்-1 
(92 மெதவகள்)  
இ-மெதவ 
 
மின்-ோவட்ெத் 
திட்ெம் 
இரண்ொம் கட்ெம்-2 
319 கூடுதல் 
மெதவகள் 
(இ-மெதவ) 

https://tnesev. 
tn.gov.in/ 
 
 

10 
சபரியார் 
பல்கதலக் 
கழகம் 

இதையம் வழியாக 
சதாதலதூர 
கல்விக்கு 
விண்ைப்பித்தல் 

http://pride.cms 
chennai.com/  

11 வனத்துதற 

TNFUSRC-க்கு 
ஆன்தலன் 
மதர்வுகள் நெத்த 
சேன்சபாருள் 
உருவாக்குதல் 

https://www.forests
. 

tn.gov.in/pages/vie
w/tn-forest-news  

12 
தமிழ்நாடு மின் 
ஆளுதே 
முகதே – 

இமையவழி 
மதர்வு 
முதறயானது 

ஆசிரியர் மதர்வு 
வாரியம்/ஆசிரிய

ர் தகுதி மதர்வு 
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இமையவழி 
மதர்வு முதற 

அரசின்பல்மவறு 
துதறகளின் 
காலியிெங்கதள 
நிரப்ப குறுகிய 
இதெசவளியில் 
பாதுகாப்பான 
முதறயில் 
நெத்தப்படும்.  இது 
வதர்வுக்கு முந்மதய 
ைற்றும் பிந்ததய 
நெவடிக்தககதள  
உள்ளெக்கியது. 

  
https://trbtet.online 
registrationform.org

/TNTRB/index.jsp 

முதுகதல 
கணினி 

பயிற்றுவிப்பாள
ர்கள்https://trbpgc

.onlineregistrationfo
rm.org/TRBPGCI/ 

தமிழ்நாடு ோசுக் 
கட்டுப்பாடு 

வாரியம். 
https://tnpcb.online 
registrationform.org
/TNPCB/LoginAction
_ loadIndex.action 

 

13 எல்காட் 
நிறுவனம் 

திறந்த 
முதறஅரசின் தரவு 

https://tn.data. 
gov.in/ 
 

14 
மவதல 
வாய்ப்பு ேற்றும் 
பயிற்சி துதற 

சேய்நிகர் கற்றல் 
இதையதளம் 
ேற்றும் இதைய 
வழி கற்றலுக்கான 
வதலதளம் 
உருவாக்கி 
பகுப்பாய்விற்கான 
கணினியில் ஒரு 

https://tamil 

naducareer 

services.tn.gov. 
in/ 
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அறிக்மக பைமக 
உருவாக்குதல் 

15 

தமிழ்நாடு 
மின்னாளு
தே  
முகதே 

ோநில 
மெதவகளுக்கான 
முகப்பு வழி 

http://www.tn. 
gov.in/ 
 

16 

தமிழ்நாடு 
மின்னாளு
தே  
முகதே 

மின்  ோவட்ெத் 
திட்டம் 

https://edistrict
s.tn.gov.in:8443

/ 
certificates_csc/ 
 
 

17 
அதனத்து 
அரசுத் 
துதறகள் 

இ-தால் 
https://etaal. 

gov.in 
 

18 
நிலச் 
சீர்த்திருத்த  
ஆதையரகம் 

முததலதேச்ெரின் 
உழவர் பாதுகாப்பு 
திட்ெம் 

https://oap.tn. 
gov.in/cmupt/ 

 
 

19 

தமிழ்நாடு 
மின்னாளு
தே  
முகதே 

நிரந்தரமெர்க்தக 
தேயம் 
 (5 வயதிற்கு 
மேற்பட்ெவர்களுக்
கு ஆதார் பதிவு 
செய்தல்) 

https://uidai. 
gov.in/aadhaar_

dashboard/ 
 

20 

தமிழ்நாடு 
மின்னாளு
தே  
முகதே 

குறுஞ்செய்தி 
வாயிலாக மெதவ 
நிதல சதரிந்துக் 
சகாள்ளும் வெதி 

https://services.
mgov.gov.in/ 
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21 

தமிழ்நாடு 
மின்னாளு
தே  
முகதே 

ோநில 
குடியிருப்வபார் 
தகவல் சதாகுப்பு 
தேயம் 

https://makkal. 
tn.gov.in/ 

makkal /login 

 

22 

தமிழ்நாடு 
மின்னாளு
தே  
முகதே 

இமையவழி பட்ொ 
ோற்றம் 

https://tamil 
nilam.tn.gov.in 
/CSC 
 

https://tamil 
nilam.tn.gov.in/ 
Revenue/login. 
html 
 

23 

தமிழ்நாடு 
மின்னாளு
தே  
முகதே 

உள்ளங்தகயில் 
ொன்றிதழ் 

https://tnegov.i
n/login 
 

24 

தமிழ்நாடு 
மின்னாளு
தே  
முகதே  

பிரதான் ேந்திரி 
கிராமின் டிஜிட்ெல் 
ெக்க்ஷார்தா 
அபியான் 

https://www. 
pmgdisha.in 
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16.  விருதுகள்   

ோண்புமிகு முதலதேச்ெரின் ோைவர்களுக்கான 
மின்னாளுதே  உயரிய  விருது 

ோைவர்கள், இதளஞர்கள் ேற்றும் 

மின்னாளுதே ஆர்வலர்களிதெமய மின்னாளுதே 

குறித்த விழிப்புைர்தவ ஊக்குவிக்கும் வதகயில் தமிழக 

அரசு, ோைவர்களுக்கான “ோண்புமிகு முதலதேச்ேர் 

அவர்களின் மின்-ஆளுதேக்கான உயரிய விருமத”  

அறிவித்துள்ைது.   

08.10.2018 அன்று சென்தனயில் நதெசபற்ற 

“ககைக்ட் 2018” (CONNECT 2018)   நிகழ்வின்மபாது 

ோண்புமிகு தமிழக முதலதேச்ெர் அவர்களால்  விருதுகள் 

வழங்கப்பட்ென. 
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17.  தமிழ்ோடு மின்ைாளுமை முகமை கபற்ற விருதுகள்  

17.1. இ-பிஸ் (e-Biz) விருது - தமிழ்நாடு மின்ஆளுதே 
முகதே உருவாக்கிய ஒற்தறச் ொளர அதேப்பு 

ோநிலத்தில் சதாழில்துதறத் திட்ெங்களுக்கு 

ஒற்தறச் ொளர முதறயில் அனுேதி வழங்கும் சபாருட்டு 

முதலீட்ொளர் மெதவ இதையம் ஒன்றிதன 

உருவாக்கியதற்காக தமிழ்நாடு மின்ஆளுதே முகதே 

இந்த விருதிதனப்  சபற்றது. மேலும் பல்மவறு நிதலயில் 

உள்ள அலுவலர்களிெமிருந்து அனுேதி சபறும் முதறதய 

எளிதேயாக்கியதற்காகவும், கதெபிடிக்க மவண்டிய 

வழிமுதறகதள எளிய முதறயில் 

வடிவதேத்ததற்காகவும்,  இந்த  விருது வழங்கப்பட்ெது.  
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படம் – 39 

17.2.  சவப் ரத்னா விருது  

உலகளாவிய வதலயின் ஊெகத்ததப் (World 

Wide Web) பயன்படுத்தி மின்-ஆளுதேயில் 

முன்ோதிரியான முன்முயற்சிகதள ஊக்குவிப்பதற்காக 
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டிஜிட்ெல் இந்தியா விருதுகள் மின்னணு ேற்றும் தகவல் 

சதாழில்நுட்ப அதேச்ெகத்தால் (MeitY) நிறுவப்பட்டுள்ளது.  

குடிேக்களின் பல்மவறு விதைாை எதிர்பார்ப்பிமை 

பூர்த்தி செய்ய, மேம்பட்ெ அணுகுதகதே சகாண்ெ 

வதலத்தளங்கள் ேற்றும் இதையதளங்களுக்கு, 

பல்மவறு பிரிவுகளின் கீழ் “சவப் ரத்னா“ விருது 

வழங்கப்படுகிறது . 

18.  நிதி நிதலச் செயல்பாடுகள் 

தமிழ்நாடு மின் ஆளுதே முகதே 

சபாதுேக்களுக்கு இதையவழி மெதவகதள அரசு                     

இ-மெதவ தேயங்கள் மூலம் வழங்கி வருகிறது. 

இதற்சகன மெதவக்கட்ெைம் ோநில 

உயர்ேட்ெக்குழுவின் பரிந்துதரயின் மபரில் 

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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தணிக்தக செய்யப்பட்ெ நிதி நிதல 
அறிக்தகஅட்ெவதை:- 

முகதே 

வருவாய் பங்கு 

அரசு சபாது 
நிறுவனங்கள்/ 

அரசு ொரா 
நிறுவனங்கள் 

தமிழ்நாடு 
மின் 

ஆளுதே  
முகதே 

மின் 
ோவட்ெ 

ெங்கங்கள் 

அரசு ொரா 
நிறுவனங்கள் 80% 15% 5% 

அரசு சபாது 
நிறுவனங்கள்  70% 25% 5% 

 

தணிக்தக செய்யப்பட்ெ தமிழ்நாடு மின் ஆளுதே 
முகதேயின் நிதி நிதல அறிக்தக அட்ெவதை:- 

 
2015-2016 

 
2016-2017 

 
2017-2018 

 

2018-19 
(தணிக்தக 

செய்யப்பொதது) 

ரூபாய் மகாடியில் 

சோத்த 
வருோனம் 5.30 3.00 7.50 12.30 

சோத்த 
செலவினம் 8.71 3.00 8.08 10.50 

உபரி / 
பற்றாக்குதற (-) 3.41 - (-) 0.58 (+) 1.80 
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அத்தியாயம் - 4 

தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி நிறுவனம் 
(TACTV) 

1.  முன்னுமர 

“அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி நிறுவனம்” 
04.10.2007 அன்று,  நிறுவனச்  ெட்ெம்  1956-இன் கீழ் 
நிறுவப்பட்ெது.  மேற்கண்ெ நிறுவனம் சதாெங்குவதற்கு 
முன்னர், கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி வர்த்தகத்தில், சில 
சபரிய தனியார் நிறுவனத்தினர் ஆதிக்கம் செலுத்தி, சபாது 
ேக்களிெம் அதிகப்படியான கட்ெைம் வசூலித்து வந்தனர்.  
இந்நிதலயில், உள்ளூர் மகபிள் டிவி ஆபமரட்ெர்களின் 
வாழ்வாதாரத்தத மேம்படுத்திெவும், ேற்றும் சபாது 
ேக்களுக்கு உயர்தரோன மகபிள் டிவி மெதவகதள 
வழங்கும் சபாருட்டும் 2011-ஆம் ஆண்டு  மே ோதத்தில் 
ோண்புமிகு தமிழ்ோடு முதலதேச்ெர் அவர்களால், அரசு 
கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி நிறுவனம் 
புனரதேக்கப்பட்ெது. இந்நிறுவனம் “தமிழ்நாடு அரசு 
கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி நிறுவனம் (Tamil Nadu Arasu 

Cable TV Corporation Limited)” என்று சபயர் ோற்றம் 
செய்யப்பட்ெது. 

 

athiyamanteam.com | 8681859181 |Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



  

174 

2.  சதாதலமநாக்குப் பார்தவ 

குதறந்த விதலயில் உயர்தர கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி, இ-மெதவ ேற்றும் இதைய 
மெதவகதள, சபாதுேக்களுக்கு நவீன ேற்றும் வளர்ந்து 
வரும் சதாழில் நுட்பங்கதளக் சகாண்டு வழங்குவதத 
இந்நிறுவனம் மநாக்கோகக் சகாண்டுள்ளது. 

3.  குறிக்மகாள் 

 தரோன கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி மெதவதயக் 
குதறந்த கட்ெைத்தில் உள்ளூர் கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி ஆபமரட்ெர்கள் மூலோகப் 
சபாதுேக்களுக்கு வழங்குதல். 

 உள்ளூர் கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 
ஆபமரட்ெர்களின் வாழ்வாதாரத்தத மேம்படுத்த 
ஏதுவான சூழதல உருவாக்கும் வதகயில் கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி ேற்றும் இதைய மெதவதய 
வழங்குதல். 

 கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி மெதவயில் டிஜிட்ெல் 
மெதவ முதறதய ஊக்கப்படுத்தி, அனலாக் ஒளிபரப்பு 
நிதலயிதன நீக்குதல். 
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 சபாது ேக்களின் நலன் கருதி முன் ோதிரி இ-மெதவ 
தேயங்கதளத் சதாெங்குதல். 

 சபாது ேக்களின் நலனுக்காக உயர்தர இதைய 
மெதவதய குதறந்த கட்ெைத்தில், உள்ளூர் 
கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி ஆபமரட்ெர்கள் மூலோக 
வழங்குதல். 

 4 .  மநாக்கங்கள் 

 இந்திய சதாதலத்சதாெர்பு ஒழுங்குமுதற ஆதைய 
(TRAI) விதிமுதறகளின் படி, டிஜிட்டல் கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி மெதவதய, அதிக அளவிலான 
வாடிக்தகயாளர்களிெம் சகாண்டு மெர்த்தல். 

 இந்நிறுவனத்தில் பதிவு செய்துள்ள உள்ளூர் 
கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி ஆபமரட்ெர்களின் 
வாழ்வாதாரத்தத மேம்படுத்துதல். 

 குடிேக்கதள தேயோகக் சகாண்ெ மெதவகதள 
உள்ளாட்சி அதேப்புகள், வட்ொட்சியர் ேற்றும் 
ோவட்ெ ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் உள்ள அரசு                
இ-மெதவ தேயங்கள் மூலம் வழங்குதல். 

 இல்லந்மதாறும்  இதையவழி இதைப்பு 
வெதியிதன வழங்குதல். 
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 5 .  நிறுவன அதேப்பு 

தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 

நிறுவனோனது,  ததலவர் ேற்றும் மேலாண்தே 

இயக்குநர் ஆகிமயாரது ததலதேயின் கீழ் செயல்பட்டு 

வருகிறது. இந்நிறுவன அதேப்பு முதற கீழ்வருோறு:- 

ோநில அளவில் 
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ோவட்ெ அளவில் 

 
6.  ொததனகள் 

6.1. அனலாக் ஒளிபரப்பில் கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி        
மெதவகள்  

“தரோன அனலாக் மெதவதய, ெந்தாதாரர்கள் 
குதறந்த கட்ெைோன ரூ.70/-ஐ உள்ளூர் கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி ஆபமரட்ெர்களிெம் செலுத்திப் சபறும் 
சபாருட்டு, தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 
நிறுவனத்திற்கு ரூ.3 மகாடி வழங்கப்படும்” - என்று 
ோண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலதேச்ெர் அவர்கள் ெட்ெப் 
மபரதவயில் 30.08.2011 அன்று அறிவித்தார்கள்.  மேற்படி 
ெந்தா சதாதகயிலிருந்து, ரூ.20/-ஐ உள்ளூர் கம்பிவெத் 
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சதாதலக்காட்சி ஆபமரட்ெர்கள், தமிழ்நாடு அரசு 
கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி நிறுவனத்திற்குச் 
செலுத்துவார்கள். 

தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 
நிறுவனம், சென்தன, மகாயம்புத்தூர், தஞ்ொவூர், 
திருசநல்மவலி ேற்றும் மவலூர் ஆகிய ஐந்து இெங்களில் 
தனது கோந்த கட்டுப்பாட்டு அதறகள் மூலோகவும், 
தமிழ்நாடு முழுவதும் 77 இெங்களில் உள்ள ோவட்ெ/வட்ெ 
உள்ளூர் கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி ஆபமரட்ெர்களின் 
கட்டுப்பாட்டு அதறகதள குத்ததகக்கு எடுத்து, 
அவற்றின் மூலோகவும் சபாதுேக்களுக்கு 02.09.2011  
முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் (சென்தன தவிர்த்து) ேற்றும் 
20.10.2012 முதல் சென்தன ோநகரிலும் அனலாக் 
முதறயிலான கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி ஒளிபரப்பு 
மெதவயிதன தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி நிறுவனம் வழங்கி  வருகிறது. 

02.09.2011 அன்று 4.94 இைட்ேைாக இருந்த 
ெந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்தக, அரசின் சீரிய முயற்சியால் 
26,474 உள்ளூர் கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 
ஆபமரட்ெர்கள்      மூலம் 70.52   இலட்ெம் இதைப்புகளாக 
உயர்ந்துள்ளது.  ைத்திய தகவல் ேற்றும் ஒளிபரப்பு 

athiyamanteam.com | 8681859181 |Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



  

179 

அதேச்ெகத்தின் உத்தரவின்படி, 2018 செப்ெம்பர் ோதம் 
முதல் தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 
நிறுவனம், அனலாக் முதற ஒளிபரப்பிதன முற்றிலும் 
நிறுத்திவிட்ெது. 

6.2.  டிஜிட்ெல் கம்பி வெத் சதாதலக்காட்சி மெதவ  

ேத்திய அரசின் தகவல் ேற்றும் ஒளிபரப்பு 
அதேச்ெகத்தின் அறிவிப்பின்படி, நாடு முழுவதும் உள்ள 
கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி மெதவகள் 4 கட்ெங்களாக 
டிஜிட்ெல் ேயோக்கப்பெ மவண்டும்.  இதன்படி, நான்காம் 
கட்ெத்தின் கதெசி நாளான 31.03.2017-க்குப் பிறகு நாடு 
முழுவதும் கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி மெதவகள் 
டிஜிட்ெல் முதறயில் ேட்டுமே வழங்கப்பெ மவண்டும்.  
எனமவ, தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 
நிறுவனம், டிஜிட்ெல் முதறயில் கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி மெதவதய வழங்குவது சதாெர்பாக 
05.07.2012 அன்று சென்தன ோநகருக்கும், 23.11.2012 
அன்று தமிழ்நாட்டின் இதர பகுதிகளுக்கும் டிஜிட்ெல் 
உரிேம் (Digital Addressable System Licence)  மகாரி  ேத்திய  
அரசின்  தகவல் ேற்றும் ஒளிபரப்பு அதேச்ெகத்திெம் 
விண்ைப்பித்தது. 
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அதன் அடிப்பமடயில் ைத்திய அரசு, 17.04.2017 
அன்று தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 
நிறுவனத்திற்கு டிஜிட்ெல் ஒளிபரப்பு உரிேத்தத 
வழங்கியுள்ளது. இந்தியாவிமலமய  ோநில அரசு  
நிறுவனத்திற்கு DAS உரிேம் கிதெக்கப்சபற்ற முதல் 
நிறுவனம், தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 
நிறுவனம் ஆகும்.  

தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 
நிறுவனம் 60 இலட்ெம் தரநிதல வதரயதற மேலேர்வு 
சபட்டிகள் (Standard Definition Set Top Box), 10 இலட்ெம் 
உயர் வதரயதற  மேலேர்வு சபட்டிகள் (High Definition Set 

Top Box) சகாள்முதல் செய்யும் சபாருட்டு 06.05.2017 
அன்று உலகளாவிய ஒப்பந்தப்புள்ளி மகாரியது. அதில் 
இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்கள் சதரிவு செய்யப்பட்டு, 60 
இலட்ெம் தரநிதல வதரயதற (SD) மேலேர்வுப் சபட்டிகள் 
ேற்றும் 10 இலட்ெம் உயர் வதரயதற (HD) மேலேர்வு 
சபட்டிகள் சகாள்முதல் செய்ய ஒப்புதல் கடிதம் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கிதெமய, சென்தன ததலதேக் 
கட்டுப்பாட்டு அதறயில் அமைக்கப்பட்டிருந்த MPEG2 

கதாழில்நுட்பத்மத ைாற்றி, மிகத் துல்லியோன முதறயில் 
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அதிக எண்ணிக்தகயிலான மெனல்கதள டிஜிட்ெல் 
முதறயில் வழங்கும் வதகயில் MPEG4 என்ற புதிய 
சதாழில்நுட்பத்திற்கு தரம் உயர்த்தப்பட்ெது. தரம் 
உயர்த்தப்பட்ட சென்தன டிஜிட்ெல் கட்டுப்பாட்டு அதற 
ேற்றும் இலவெ செட்ொப் பாக்ஸ் வழங்கும் மெதவ 
ஆகியதவ ோண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலதேச்ெர் 
அவர்களால் 01.09.2017 அன்று சதாெங்கி தவக்கப்பட்ெது. 

இதுவதர, 34.51 இலட்ெம் தரநிதல வதரயதற  
மேலேர்வுப் சபட்டிகள் (SD Set Top Box) 16,907 உள்ளூர் 
மகபிள் டிவி ஆபமரட்ெர்கள் மூலம் சபாதுேக்களின் 
பயன்பாட்டிற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

ோண்புமிகு தமிழ்ோடு முதலதேச்ெர் அவர்கள் 
02.07.2018 அன்று உயர் வதரயதற மேலேர்வுப் சபட்டிகள் 
(SD Set Top Box) வழங்கும் மெதவதய சென்தன, மெலம், 
மகாயம்புத்தூர், திருச்சி ேற்றும் ேதுதர ஆகிய இெங்களில் 
கதாடங்கி தவத்தார்கள். 2,154 உள்ளூர் மகபிள் டிவி 
ஆபமரட்ெர்கள் மூலோக 18,253 ெந்தாதாரர்களுக்கு உயர் 
வதரயதற மேலேர்வு சபட்டிகதள (SD Set Top Box) 
வழங்கியுள்ளது.  தற்மபாது ோநிலம் முழுவதிலும், 12 
இெங்களில் உயர் வதரயதற கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 
மெதவகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 
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7. இந்திய சதாதலத் சதாெர்பு ஒழங்குமுமற ஆமைய 
(TRAI) புதிய கட்ெை ஆதை 

TRAI சவளியிட்டுள்ள புதிய கட்ெை 
ஆதையின்படி, கட்ெைமில்லா 100 மெனல்களுக்கு 
சநட்சவார்க் கட்ெதேப்புக் கட்ெைோக ரூ.130/- + GST 

நிர்ையம் செய்யப்பட்டுள்ளது.  மேலும், ஒவ்கவாரு 25 
கூடுதல் மெனல்களுக்கு நிர்ையம் செய்யப்பட்ெ சதாதக 
ரூ.20/- + GST ஆகும்.  இந்நிதலயில், தமிழ்நாடு அரசு 
கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி நிறுவனம், டிஜிட்ெல் 
கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி ஒளிபரப்பிதன மிகக் குதறந்த 
விதலயில் சநட்சவார்க் கட்ெதேப்பு கட்ெைோக  ரூ.120/- 
+ GST-ஐ சபற்று, 142 இலவெ மெனல்கதள வழங்கி 

வருகிறது. கட்ெை மெனல்கதள ெந்தாதாரர்கள் தம்  
விருப்பத்திற்மகற்ப மதர்வு செய்து, அதற்காக 
ஒளிபரப்பாளர்கள் நிர்ையித்துள்ள கட்ெைத்ததச் 
செலுத்தும் வெதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

TRAI விதிமுதறகளின்படி, சநட்சவார்க் 
கட்ெதேப்புக் கட்ெைம், வருவாய்ப் பங்கீட்டு 
அடிப்பதெயில் தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி நிறுவனம் (TACTV) ேற்றும் உள்ளூர் 
மகபிள் ஆபமரட்ெர்கள் (LCO) ஆகியவற்றிற்கு 
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இதெமயயான விகிதாொரம் 55:45 என 
நிர்ையிக்கப்பட்ெது.  எனினும், உள்ளூர் மகபிள் டிவி 
ஆபமரட்ெர்களின் வாழ்வாதாரத்ததக் கருத்தில் சகாண்டு 
சநட்சவார்க் கட்ெதேப்புக் கட்ெைத்தில் 65% கதாமக 
உள்ளூர் கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி ஆபமரட்ெர்களுக்கு 
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. வைலும், டிஜிட்ெல் 
விநிமயாகத்ததச் சிறப்பாக செயல்படுத்தும் உள்ளூர் 
கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி ஆபமரட்ெர்களுக்கு 
கூடுதலாக 6% வமர சநட்சவார்க் கட்ெதேப்புக் 
கட்ெைத்தில் ஊக்கத் கதாமகயாக வழங்கப்படுகிறது. 

மேலும், TRAI ஒப்புதலுென் அதிகபட்ெ சில்லதற 
கட்ெைத்திலிருந்து ஒளிபரப்பாளர்களால் அறிவிக்கப்பட்ெ 
கட்ெை மெனல்களுக்கு 20%  விநிமயாகக் கட்ெைோக 
நிர்ையம் செய்யப்பட்ெது.   இதில், தமிழ்நாடு அரசு 
கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி நிறுவனம் (TACTV) ேற்றும்   
உள்ளூர் மகபிள் ஆபமரட்ெர்கள் (LCO) ஆகியவற்றிற்கு 

50:50 என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. 

கூடுதல் வருவாய்க்கான ெந்தா கட்ெைம் குறித்து  
Logical Channel Number (LCN),  Middleware, Private Local 

Channels (PLCs), Video On Demand (VoD) 

ஆகியவற்றிெமிருந்து அவ்வப்மபாது சபாருத்தோன 
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முன்சோழிவுகதள உரிய அதழப்புகள் மூலம் குறித்த 
மநரத்தில் மகாரப்படுகிறது.  

8. TACTV அரசு இ-மெதவ தேயங்கள் 

ோண்புமிகு தகவல் சதாழில்நுட்பவியல் துதற 
அதேச்ெர் அவர்கள், தமிழ்நாடு ெட்ெேன்றப் மபரதவயில் 
04.08.2014 அன்று தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி நிறுவனம், அதனத்து 
ோவட்ெங்களிலும், அரசு இ-மெதவயிதனத் சதாெங்கும் 
என அறிவித்தார்கள்.  தற்ெேயம், தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி நிறுவனோனது, தமிழ்நாடு முழுவதும் 
661 அரசு இ-மெதவ தேயங்கதளச் செயல்படுத்தி 
வருகிறது.  மின் ஆளுதே முகதேயின் 
வழிகாட்டுதலின்படி, ேத்திய ேற்றும் ோநில அரசுகளின் 
பல்மவறு துதற ொர்ந்த மெதவகள் அரசு இ-மெதவ 
தேயங்கள் மூலோக சபாதுேக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு 
வருகின்றன. 

8.1. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் மதர்வாதைய  மெதவகள் 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் மதர்வாதையத்தின் 
மூலம் மதர்வு செய்யப்படுபவர்களின் ொன்றிதழ்கதள அரசு 
இ-மெதவ தேயத்தில் பதிமவற்றம் செய்யும் வெதி 
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23.04.2018 அன்று ஆரம்பிக்கப்பட்ெது. 31.03.2019 வமர 
11,673 ோன்றுகள் பதிவவற்றம் கேய்யப்பட்டுள்ைை.  

 8.2.  அதெயாள அட்தெ அச்சிட்டு வழங்குதல் 

ஓய்வூதியதாரர்கள் / குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 
அதெயாள அட்தெ அச்சிட்டு வழங்கும் மெதவ 16-04-2018 
அன்று சதாெங்கப்பட்ெது. 31-03-2019 அன்றுள்ளபடி, அரசு 
இ-மெதவ தேயங்கள் மூலோக 38,418 அதெயாள 
அட்தெகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை. ததலதேச் 
செயலகத்தில் பணிபுரியும் 4,832 அலுவலர்கள் ேற்றும் 
ஊழியர்களுக்கு அதெயாள அட்தெ அச்சிட்டு 
வழங்கப்பட்டுள்ளன.  மேலும், 31-03-2019 வதர 35,12,424 
வாக்காளர் வண்ை அதெயாள அட்தெகள் (EPIC) 
அச்சிட்டு வாக்காளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. ோநில 
அரசின் சில துதறகள் ேற்றும் சபாது நிறுவனங்கள், 
தங்கள் பணியாளர்களுக்கு அதெயாள அட்தெ 
அச்ேடிப்பது சதாெர்பாக தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி நிறுவனத்ததத் சதாெர்பு சகாண்டு 
வருகின்றன.  
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8.3. அரசு இ-வேமவ மையங்களின் ோதமை 

அரசு இ-மெதவ தேயங்கள் சதாெங்கப்பட்ெ 
நான்கு ஆண்டுகளில் 2,10,85,794 பரிவர்த்ததனகள் 
நதெசபற்றுள்ளன. 
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படம் – 40 
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8.4. தனியார் இன்ெர்சநட் ப்சரௌசிங் சென்ெர் பதிவு 
செய்தல் 

அரசு இ-மெதவ தேய விரிவாக்கத்தின் 

முயற்சியாக, தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 

நிறுவனம் 13.01.2018 அன்று விருப்பமுள்ள தனியார் 

இன்ெர்சநட் ப்சரௌசிங் தேயங்கதள அரசு இ-மெதவ 

தேயங்களின் தனியுரிதே நிறுவனங்களாகச் செயல்பெ 

வருவாய்ப் பங்கீட்டின்படி விருப்ப சவளிப்பாடு 

விண்ைப்பங்கதளக் மகாரியிருந்தது. அதன் 

அடிப்பதெயில் 500 விண்ைப்பதாரர்களுக்கு அரசு 

மெதவகதள வழங்குவதற்காக பயனாளர் குறியீடு ேற்றும் 

கெவுச் சொல் விவரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  ோண்புமிகு 

தமிழ்நாடு முதலதேச்ெர் அவர்களால், 27.02.2019 அன்று 

இத்திட்ெம் சதாெங்கி தவக்கப்பட்ெது. 
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9.   TACTV  நிரந்தர ஆதார் மெர்க்தக தேயங்கள்  

தமிழக அரசு அரொதை (நிதல) எண்.10, தகவல் 

சதாழில்நுட்பவியல் துதற, நாள் 01.08.2016-இன்  மூலம், 

மின்ஆளுதே இயக்ககம் / மின்ஆளுதே முகதேதய 

தமிழ்நாட்டில் புதிய ஆதார் மெர்க்தக செய்யும் பணிக்காக 

பதிவாளராக நியமித்ததுென்,  தமிழ்நாடு மின்னணு 

நிறுவனம் (எல்காட்) ேற்றும் தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் 

சதாதலக்காட்சி நிறுவனம் (TACTV) ஆகிய 

நிறுவனங்கதள ஆதார் மெர்க்தகப் பதிவு செய்யும் 

நிறுவனங்களாகச் செயல்பெ ஏற்பளித்துள்ளது. 

இந்திய தனித்துவ அதெயாள ஆமையம் (UIDAI) 

தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 

நிறுவனத்திற்கு, ஆதார் பதிவுகள் மேற்சகாள்ளும் 

சபாருட்டு, பதிவு முகவர் குறியீட்டு எண்தை ஒதுக்கீடு 

செய்துள்ளது. 

தற்ெேயம், 311 நிரந்தர ஆதார் மெர்க்தக தேயங்கள், 

483 முகப்புகதள சகாண்டு 32 ோவட்ெங்களில் 
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செயல்பட்டு வருகிறது. அத்துென் சென்தன சபருநகர 

எல்தலயில் “நெோடும் ஆதார் மெர்க்தக தேயம்” ஒன்றும் 

ோற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக செயல்படுத்தப்பட்டு 

வருகிறது.   

நிரந்தர ஆதார் மெர்க்தக தேயங்கள் மூலம் 

31.3.2019 வதரயில் 27,37,579  புதிய ஆதார் பதிவுகளும் 

ேற்றும் 49,37,787 ஆதார் பதிவுத் திருத்தங்களும் 

மேற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

TACTV நிரந்தர ஆதார் மெர்க்தக தேயங்களின் 
செயல்பாடுகளின் விவரம் 

வ. 
எண் 

ஆண்டு 
புதிய ஆதார் 

பதிவுகள் 
ஆதார் 

திருத்தங்கள் 

1 2016-17 12,16,147 இல்தல 

2 2017-18 10,41,427 15,82,526 

3 2018-19 4,80,005 33,55,261 

 சோத்தம் 27,37,579 49,37,787 
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பரிவர்த்ததனகள் 

 
ஆண்டு 

ஆதாருக்காக புதிதாக பதிவு செய்தவர்களின் சோத்த 
எண்ணிக்தக, ைற்றும் ஆதார் திருத்தங்களின் சோத்த 

எண்ணிக்தக 
படம் – 41 

பிப்ரவரி – 2019-ல், தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் 

சதாதலக்காட்சி நிறுவனம், 0-5 வயதுள்ள 

குழந்ததகளுக்கான ஆதார் பதிவிதனயும் தனது நிரந்தர 

ஆதார் மெர்க்தக தேயங்களில் சதாெங்கியுள்ளது. 
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10. “இல்லந்மதாறும் இதையம்” - இதையவழி  மெதவ   

14.09.2015 அன்று ேத்திய சதாதலத்சதாெர்பு 

ேற்றும் தகவல்   சதாழில்நுட்பவியல் துதற, தமிழ்நாடு 

அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி நிறுவனத்திற்கு ISP – 

Class-B உரிைம் வழங்கியுள்ளது.  அதன்படி, 

‘இல்லந்மதாறும் இதையம்’ இதையவழி மெதவ 

வழங்கும் திட்ெம், ோண்புமிகு தமிழ்ோடு முதலதேச்ெர் 

அவர்களால் 01.03.2016 அன்று  சதாெங்கி தவக்கப்பட்ெது.  

தற்மபாது ரயில்வட நிறுவனம் ேற்றும் சதாழில் 

பங்கீட்ொளர்களால், வருவாய்ப் பங்கீட்டு அடிப்பதெயில், 

இல்லங்களுக்கு இதைய மெதவ வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது.   

மேற்படி வணிகத்தத விரிவுபடுத்தி, சபாதுேக்கள் 

ேற்றும் நிறுவன வாடிக்தகயாளர்களுக்கு இதையதளம் 

சதாெர்பான மெதவகதள வழங்குவதற்காக, தமிழ்நாடு 

அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி நிறுவனோனது, தனக்கு 

சொந்தோன  துதை நிறுவனத்தத  ஆரம்பிக்க 
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உத்மதசித்துள்ளது. 31.03.2019 அன்று, 28 வணிக 

பங்குதாரர்கள் ேற்றும் 5 ஒருங்கிதைப்பாளர்கள் மூலோக 

5,697 ெந்தாதாரர்களுக்கு இதையதள மெதவ 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு கண்ைாடி இதழ 

வதலயதேப்பு நிறுவைம் (TANFINET)  மூலம் “பாரத்கேட்”  

ேற்றும் “தமிழ்கேட்”  திட்ெங்கள் ோநிலம் முழுவதும் 

செயல்படுத்தும் சபாழுது, தமிழ்ோடு அரசு கம்பிவடத் 

கதாமைக்காட்சி நிறுவைம், வருவாய் ஈட்டுவதிலும், 

ெந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்தகதய உயர்த்துவதிலும் 

சபரிய நிறுவனங்களுென் மபாட்டியிடும் சூழ்நிதலதய 

ஏற்படுத்திடும். 

11. அரசுப் பள்ளிகளுக்கு இலவெ அகண்ட அதலவரிதெ 
இதையம் 

தமிழ்நாட்டில் கல்வியில் பின்தங்கிய 

வட்ொரங்களில் உள்ள 366 அரசு மேல்நிதலப் 

பள்ளிகளுக்கு ரூ.9.06 மகாடி ேதிப்பீட்டில் இலவெ 

இதைய வெதி ஏற்படுத்த நிர்வாக அனுேதி அளித்து 

தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.  முதற்கட்ெோக 
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இத்திட்ெத்தத 50 அரசு மேல்நிதலப் பள்ளிகளில் 

தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 

நிறுவனத்தின் மூலோக செயல்படுத்த  ரூ1.23 மகாடி நிதி 

விடுவித்து அரசு உத்திரவிட்டுள்ளது.  இத்திட்ெம் 

தமிழ்நாடு கண்ைாடி இதழ வதலயதேப்பு நிறுவைத்தின் 

(TANFINET) பாரத்சநட் திட்ெம் நதெமுதறக்கு 

வரும்மபாது செயல்படுத்தப்படும். 

12. தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 
நிறுவனத்தின்  நிதிநிதல செயல்பாடு 

தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி 

நிறுவைம், தமிழக அரசின் ரூ.25.00 மகாடி பங்கு 

மூலதனத்தில் துவக்கப்பட்ெது.  மேலும், இந்நிறுவனம் 

ரூ.39.35 மகாடி அரசிெமிருந்து காலக்கெனாகப் 

சபற்றுள்ளது.  2008-09 நிதியாண்டில் ரூ.2.44 மகாடி 

வருவாய் ேட்டுமே ஈட்டிய தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் 

சதாதலக்காட்சி நிறுவனம்,  2013-14 நிதியாண்டில் 

ரூ.163.92 மகாடி வருவாயும், 2014-15 நிதியாண்டில் ரூ.181.91 

மகாடி வருவாயும், 2015-16 நிதியாண்டில் ரூ.223.53 மகாடி 
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வருவாயும், 2016-17 நிதியாண்டில் ரூ.235.90 மகாடி 

வருவாயும், 2017-18 நிதியாண்டில் ரூ.221.89 மகாடி 

வருவாயும் ஈட்டியுள்ளது.             

நிதியாண்டு 
வருவாய்  

(ரூ. மகாடியில்) 

2008-09 2.44 

2009-10 1.19 

2010-11 2.00 

2011-12 64.8 

2012-13 155.3 

2013-14 163.92 

2014-15 181.91 

2015-16 223.53 

2016-17 235.9 

2017-18 221.89 
 

ோண்புமிகு  தமிழ்நாடு முதலதேச்ெர் அவர்கள் 
2011-ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் 
சதாதலக்காட்சி நிறுவனத்தத புனரதேத்த பின்னர்,  
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2012-2013 முதல் 2016-2017 வதரயிலான நிதியாண்டுகளில், 
ெந்தாதாரர்கள் எண்ணிக்தக அதிகரித்ததாலும் ேற்றும் 
கூடுதல் வருவாய் வாய்ப்புகதள உருவாக்கியதன் மூலமும் 
இலாபத்திதன ஈட்டியுள்ளது. 

2017-2018 நிதியாண்டில் இந்நிறுவனம் ரூ.221.90 
மகாடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளது.  அத்துென் ரூ.35.63 மகாடி 
வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  இவ்வாறான வருவாய் 
இழப்பு, சகாள்முதல் செய்யப்பட்ெ மேலேர்வுப் சபட்டிகள் 
(Set Top Box) ேற்றும் மேலேர்வுப் சபட்டிகளின் மதய்ோனம் 
(Depreciation) ஆகியவற்றால் ஏற்பட்ெதாகும். 

  

 
ஆண்டு 

படம் – 42 

இலாபம் ேற்றும் இழப்பு 
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2018-2019 ஆம் நிதியாண்டில் தமிழ்நாடு அரசு 

கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி நிறுவனத்தின் வருவாய் 

ரூ.268.89 மகாடி எை இருக்கக் கூடும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்பட்ெது. தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் 

சதாதலக்காட்சி நிறுவனம், டிஜிட்ெல் முதறயில் மகபிள் 

சிக்னதல வழங்கிய காரைத்தினால், கென் 

அடிப்பதெயில் (supplier line of credit model)   ரூ.612.21 

மகாடி ேதிப்பிலான 36.40 இலட்ெம் மேலேர்வுப் 

சபட்டிகமை வாங்கியுள்ளது. அதிக முதலீடு செய்ததால், 

கெதன உரிய காலத்தில் செலுத்துவதற்கும், ேற்றும் 

ஒளிபரப்பு ெம்பந்தப்பட்ெ செலவுகதள 

மேற்சகாள்வதற்கும், நிதிப்பற்றாக்குதற ஏற்பட்ெது.  

தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் சதாதலக்காட்சி நிறுவனம் 

ஈட்டிய வருவாயில், 31.03.2019 அன்று ரூ.186 மகாடிதய 

விற்பதனயாளர்களுக்கு திருப்பி செலுத்திவிட்ெது.  

மேலேர்வு சபட்டிகள் (Set Top Box) சகாள்முதல் 

காரைோக, பைப்பாய்வு பற்றாக்குதற (Accumulated Cash 

flow deficit) ஏற்பட்ெதால், அரொங்க உத்தரவாதத்தின் 
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(Government Guarantee) மூலம் 2019-20-ஆம் 

நிதியாண்டிற்காக ரூ.100 மகாடி கென் வாங்க 

திட்ெமிெப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவெத் 

சதாதலக்காட்சி நிறுவனம் (TACTV) எதிர்வரும் 

ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு  கண்ைாடி இதழ வதலயதேப்பு 

நிறுவைத்தின் (TANFINET) வதரயறுக்கப்பட்ெ 

உள்கட்ெதேப்தப உபமயாகப்படுத்துவதன் மூலம் 

அதலவரிதெக்கான செலதவ  குதறத்தும், 

ெந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்தகதய அதிகரித்தும், உயரிய 

சதாழில்நுட்ப  மேலேர்வு சபட்டிகதள  (Advanced Set Top  

Box) அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலமும் அதிக லாபம் ஈட்டும்.  
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அத்தியாயம் - 5 

தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகம் 

1. முன்னுதர 

தமிழ் இதையப் பல்கதலக்கழகம் 1983-ஆம் 
ஆண்டு வை ைாதம் 18-ஆம் வததி அன்று தமிழ்நாடு 
கூட்டுறவுச் ெங்கங்களின் ெட்ெத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ெது. 
இது தகவல் சதாழில்நுட்பவியல் துதறயின் கீழ் 
செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ் இதையப் பல்கதலக்கழகம் 
தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகோக 2010-ஆம் ஆண்டு 
ஜூதல ோதம் 16-ஆம் மததியிலிருந்து சபயர் ோற்றம் 
செய்யப்பட்ெது. 

2. சதாதலமநாக்குப் பார்தவ 

இதையம் வழியாக சவளிநாடுகளில் வாழும் 
தமிழ்ச் ெமுதாயத்ததத் சதாெர்பு சகாள்ளுதல். 

3.  குறிக்மகாள் 

அரிச்சுவடி முதல் ஆராய்ச்சி வதரயுள்ள தமிழ்க் 
கல்விதய உலசகங்கும் வாழும் தமிழ்ச் ெமுதாயத்திற்கு 
அளித்தல். 
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4.  மநாக்கங்கள் 

1.  தமிழ் சோழி, இலக்கியம் ேற்றும் பண்பாடு மபான்ற 

ஆதாரங்கதளப் புலம் சபயர்ந்த தமிழர்களுக்கும் 

ேற்றும் தமிழ் ஆர்வலருக்கும் இதையம் வழியாக 

அளித்தல். 

2.  தமிழியியலில் ொன்றிதழ், பட்ெயம் ேற்றும் பட்ெம் 

மபான்ற படிப்புகதளத் தஞ்தெத் தமிழ்ப் 

பல்கதலக்கழகம் வழியாக அளித்தல். 

3.   தமிழ் பாரம்பரியத்மதாடு கூடிய தமிழ் கற்றலுக்கான 

பாெங்கதளத் சதாகுத்தல். 

4.  தமிழர்களால் உருவாக்கப்பட்ெ அதனத்து கல்விப் 

சபாருண்தேகதளத் சதாகுத்துப் சபாதுேக்களுக்கு 

சவளியிடுதல். 

5.  கணினித் தமிதழ வளர்த்தல். 

6.  இதவ அதனத்ததயும் www.tamilvu.org என்ற 

இதையதளம் மூலம் அளித்தல். 
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5. செயல்பாடுகள் 

5.1. கல்வித் திட்ெங்கள் 

தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகம் ொன்றிதழ், 

பட்ெயம், பட்ெம் மபான்ற கல்வித் திட்ெங்கதள வகுத்து 

வழங்கி வருகிறது. மேலும் கணினித் தமிழ்ப் பட்ெயத்ததயும் 

வழங்குகிறது. 

தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகம் ேழதலக் கல்வி, 

ொன்றிதழ் கல்வி, மேற்ொன்றிதழ், பட்ெயம், மேற்பட்ெயம், 

தமிழியலில் இளங்கதலப் பட்ெம் ஆகிய கல்வித் 

திட்ெங்கதள அளித்து வருகிறது. இக்கல்வித் 

திட்ெங்களில் பயில்வதற்கு வயது உச்ெவரம்பு ஏதுமில்தல. 

அதன் விவரங்கள் பின்வருோறு :- 

5.1.1. ேழதலக் கல்வி 

ேழதலக் கல்விப் பாெங்கள், பல்லூெகத் 

தன்தேயில் பெங்கள், காட்சிகள், பெக்கததகள், 

கவிததகள், பாெல்கள் மபான்றதவகளுென் 

வடிவதேக்கப்பட்டுள்ளன. 
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5.1.2. ொன்றிதழ் (1-ஆம் வகுப்பு முதல் 6-ஆம் வகுப்பு 
வதரயிலான  படிப்பிற்கு இதையானது) 

ொன்றிதழ் கல்வி கீழ்க்கண்ெவாறு மூன்று 

நிதலகளில் வழங்கப்படுகிறது. 

 அடிப்பதெநிதல (1 ேற்றும் 2-ஆம் வகுப்புக்கு 

இதையானது) 

 இதெநிதல (3 ேற்றும் 4-ஆம் வகுப்புக்கு 

இதையானது) 

 மேல்நிதல (5 ேற்றும் 6-ஆம் வகுப்புக்கு 

இதையானது) 

5.1.3. மேற்ொன்றிதழ் (7-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு 
வதர இதையானது) 

மேற்ொன்றிதழ்  கல்வி கீழ்க்கண்ெவாறு மூன்று 

நிதலகளில் வழங்கப்படுகிறது. 

 நிதல 1 (7 ேற்றும் 8-ஆம் வகுப்புக்கு இதையானது) 

 நிதல 2 (9 ேற்றும் 10-ஆம் வகுப்புக்கு இதையானது) 

 நிதல 3 (11 ேற்றும் 12-ஆம் வகுப்புக்கு இதையானது) 
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5.1.4. இளநிதலத் தமிழியியல் பட்ெக் கல்வி 

இளநிதலத் தமிழியியல் பட்ெக் கல்வியல் பட்ெயம், 

மேற்பட்ெயம் ேற்றும் பட்ெம் மபான்ற அலகுகதளத் தன் 

அதேப்பில் சகாண்டுள்ளது. 

தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகத்தால் 

வடிவதேக்கப்பட்டு வரும் பல்மவறுபட்ெ பாெத் 

திட்ெங்களில் 19,373 ோைவர்கள் 75 ோடுகளிலிருந்து 

பதிவு செய்துள்ளார்கள். 

மேற்கூறப்பட்ெ  திட்ெங்களில் 20 நாடுகளிலுள்ள 

93 சதாெர்பு தேயங்களிலிருந்து  ோைவர்களுக்கு கல்வி 

அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவமர 9,544 ைாைவர்கள் 

பல்வவறு நிமைகளில் பயின்று வதர்ச்சி கபற்றுள்ைைர்.  

ோன்றாக பிரான்ஸிலிருந்து 179 ைாைவர்களும், 

ஸ்ரீைங்காவிலிருந்து 1657 ைாைவர்களும், ஓைனிலிருந்து 

1934 ைாைவர்களும், அகைரிக்க ஐக்கியோடுகளிலிருந்து 

2422 ைாைவர்களும், ோன்றிதழ், பட்டயம் ைற்றும் 

பட்டங்கள் கபற்றுள்ைார்கள். 
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அதனத்து 93 சதாெர்பு தேயங்களின் விவரங்கள் 

தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகத்தின் www.tamilvu.org  

இதையதளத்தில் பதிமவற்றப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகம் உலசகங்கும் 

உள்ள ோைவர்களின் நலனுக்காக ேழதல, அடிப்பதெ 

நிதல, இதெநிதல ேற்றும் மேல்நிதல தமிழ்ப் 

பாெங்கதளக் கற்க பின்வருவைவற்மற 

உருவாக்கியுள்ளது:- 

 தமிழ் கற்க 

 தமிழ் கற்மபாம் 

 திருக்குறள் 

 சதாழில்நுட்பக் கதலச்சொல் மபரகராதி 

6.  இதையவழி கணினித் தமிழ்ப் பாெத் திட்ெம் 

ோண்புமிகு தகவல் சதாழில்நுட்பவியல் துதற 

அதேச்ெர் அவர்கள் 2018 ஆம் ஆண்டு மே ோதம் 29-ஆம்  

நாள், “கணினித் தமிழ்” என்ற பட்ெயம் தமிழ் இதையக் 

கல்விக்கழகத்தால் வழங்கப்படும் என ெட்ெேன்றப் 

மபரதவயில் அறிவித்தார். இத்திட்ெத்தின் ேதிப்பு ரூ.20 
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இலட்ெம் ஆகும். இதன் மூலம் ோைவர்களும், 

ஆராய்ச்சியாளர்களும் ேற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்களும் பயன் 

சபறுவர்.  இதற்கானப் பணி நதெசபற்று வருகிறது. 

7.  மின் நூலகம் 

 தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகம் ஒரு மின் 

நூலகத்தத உருவாக்கியுள்ளது. இதன் இதையதள 

முகவரி www.tamildigitallibrary.in. இம்மின் நூலகத்தில் 

அரிதான அச்சிெப்பட்ெ புத்தகங்கள், நாளிதழ்கள், பருவ 

இதழ்கள், ஓதலச்சுவடிகள், தகசயழுத்துப் பிரதிகள், 

ஒளிப்பெங்கள் ேற்றும் காசைாலிகள் ஆகிய 

மெகரிப்புகளின் எண்ணிக்தக சதாெர்ந்து அதிகரிக்கப் 

படுத்தப்பட்டும்,  மேம்படுத்தப்பட்டும் வருகின்றன. இந்த 

இதையதளம் ோற்றுத்திறனாளிகளும் பயன்படுத்தும் 

வதகயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

7.1.. தமிழ் கதல ேற்றும் கலாச்ொர செயல்பாடுகதள 
ஆவைப்படுத்தல் ேற்றும் பாதுகாத்தல் 

தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகம் மின்னுரு 

வடிவத்தில் ஆவைங்கள் ேற்றும் காப்பகப் 
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சபாருண்தேகதளப் பாதுகாத்து இதையத்தில் 

www.tagavalaatruppadai.in  என்ற முகவரியில் உரிய மதடுதல் 

வெதியுென் பதிமவற்றி வருகின்றது. 

7.2.  கணினித் தமிழ் 

தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகம் தமிழ் 

சேன்சபாருள் மேம்பாட்டு நிதியிதனப் பயன்படுத்திக் 

கணினித் தமிழில் ஆராய்ச்சியிதன மேம்படுத்துகிறது. 

அடிப்பதெ தமிழ்த்தரவு, தமிழ் ெம்பந்தப்பட்ெ  

சேன்சபாருள் கருவிகள், ஒருங்குறி எழுத்துருக்கள் 

இன்னும் பிறவற்தற உருவாக்கி வருகிறது. மேலும், தமிழ் 

இதையக் கல்விக்கழகம் பிறரால் உருவாக்கப்பட்ெ தமிழ் 

சேன்சபாருள்கள், அதன்  கருவிகதளப் பரிமொதித்துச் 

ொன்றிதழ் அளிக்கிறது. தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகம் 

அகைரிக்காவிலுள்ை ஒருங்குறி மெர்த்தியத்தில் (Unicode 

Consortium) தமிழ்நாடு அரசின் ொர்பில் உறுப்பினராக 

உள்ளது. 

 

athiyamanteam.com | 8681859181 |Video Class + Test Batch TNPSC, Police, Forest Railway Exam



  

207 

8. தமிழர் தகவலாற்றுப்பதெ 

ோண்புமிகு தமிழக முதலதேச்ெர் அவர்கள், 

தமிழ்நாடு ெட்ெேன்றப் மபரதவயில் “தமிழர்கள், தமிழ் 

சோழி ேற்றும் இலக்கியத்தின் அதனத்து ொததனகள் 

பற்றிய விவரங்கள் அெங்கிய விரிவான ேற்றும் 

ஒருங்கிதைந்த களஞ்சியம் ஒன்று ரூ.20.00 இலட்ெம் 

செலவு ேதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும்” - என்று 

அறிவித்தார்கள். அதன்படி “தகவலாற்றுப்பதெ” 

திட்ெத்தின் கீழ்,  சதால்பழங்காலம், அகழாய்வுகள்,  

கல்சவட்டுகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், சிற்பங்கள், 

நாையங்கள், செப்மபடுகள், சதால்லியல் சின்னங்கள், 

ஓவியங்கள்  ஆகியவற்றில் மெகரிக்கப்பட்ெ ேற்றும் 

எடுக்கப்பட்ெ சோத்தம் 70,600 ஒளிப்பெங்கள் விளக்கோன 

மீத்தரவுகமளாடு ஒருமித்த வடிவில் இதையத்தில் 

பதிமவற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 

இதையதளம்  (www.tagavalaatruppadai.in)  11.10.2017 அன்று 

ோண்புமிகு தமிழ்ோடு முதலதேச்ெர் அவர்களால் 

சதாெங்கி தவக்கப்பட்ெது. சதால்லியல் ேற்றும் 
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வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க இெங்கதள ஆவைப்படுத்துதல் 

ேற்றும் அவற்தற ஒளிப்பெங்கமளாடு இதையத்தில் 

பதிமவற்றுதல் ஆகிய பணிகள் சதாெர்ந்து நதெசபற்று 

வருகின்றன. 

 

 

படம் – 43 :  தகவைாற்றுப்பமட இமையதைம் 

9.  மின் நூலகம் உருவாக்குதல்  

 தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகத்தின் மின் நூலகம் 

அரிய ஆவைங்கள், புத்தகங்கள் ேற்றும் இதழ்கள் 

ஆகியவற்தற உள்ளெக்கிய கணிப்சபாறியால் 

வாசிக்கத்தக்க அட்ெவதை (MARC21) என்ற முதறயில் 
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www.tamildigitallibrary.in  என்ற இமையதைத்தில் ரூபாய் 

ஒரு மகாடி செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இம்மின்நூலகம் 11.10.2017 அன்று ோண்புமிகு தமிழ்ோடு 

முதலதேச்ெர் அவர்களால் சதாெங்கி தவக்கப்பட்ெது. 

தற்சபாழுது இம்மின் நூலகத்தில் 17,552 புத்தகங்கள் 

ேற்றும் பருவ சவளியீடுகள் MARC21 வடிவதேப்பில் 

பதிமவற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. 
 

 
 

படம் – 44 : மின் நூலக இமையதைம் 
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10. ஓதலச்சுவடிகளின் மின்னுருவாக்கம் ேற்றும் 
அட்ெவதைப் படுத்துதல் 

ொக்ெர் உ.மவ.ொமிநாத அய்யர் நூலகம், இந்திய 

ேருத்துவ ேற்றும் ஓமிமயாபதி இயக்குநரகம் ேற்றும் 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றில் உள்ள 

ஓதலச்சுவடிகளில், முற்காலத் தமிழக ேக்களின், கல்வி, 

ேருத்துவம் ேற்றும் கலாச்ொரம் பற்றிய தகவல்கள் 

உள்ளன.    இந்த ஓதலச்சுவடிகதள மின்னுருவாக்கம் 

செய்யவும் ேற்றும் அட்ெவதைப் பட்டியலிடும் பணிகள் 

மேற்சகாள்ளவும் ரூ.1.05 மகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பணி சதாெர்ந்து நதெசபற்று வருகிறது. இதுவதர 

4,15,708 ஓதலச்சுவடிகள் மின்னுருவாக்கப்பட்டு 

பட்டியலிெப்பட்டுள்ளன. 

11.  ோதாந்திரச் சதாெர் சொற்சபாழிவு 

தமிழ்ப் பாரம்பரியம், கதல, நாகரிகம் 

மபான்றதவகதள உலசகங்கும் பதறொற்றுவதற்காக 

தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகம் பல்மவறு துதறகளில் 

புலதே சபற்ற அறிஞர்களின் வழியாக ோதாந்திர சதாெர்ச் 
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சொற்சபாழிவுகதள நெத்தி வருகிறது. 

இச்சொற்சபாழிவுகள் தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகத்தின் 

இதையதளத்தில் சவளியிெப்படுகின்றன. இதுவதர 49 

சொற்சபாழிவுகள், தமிழர்களின் சிற்பம், சோழி, பண்தெய 

நாகரிகம் மபான்ற துதறகளிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்ென. 

 12. தமிழ் உதர ேற்றும் மபச்சு இயக்க சேன்சபாருட்கள் 

தமிழ் இமையக் கல்விக்கழகம் தமிழ் உதர 

ேற்றும் மபச்சு இயக்க சேன்சபாருதள உருவாக்கி 

வருகிறது.  இம்சேன்சபாருள், உதரயாெலில் உள்ள 

பிதழகதளக் கண்ெறிந்து, அவற்தறத் திருத்துவதற்கான 

பரிந்துதரகதளயும் வழங்கும். இந்த இலக்கைச் 

ெரிபார்ப்புக் கருவி, குழந்ததகள் ேற்றும் சபரியவர்களுக்கு 

இலக்கை விதிகதள அறிந்து சகாள்ள உதவுகிறது. 

பார்தவத் திறன் குதறபாடுள்மளார் எளிதில் 

வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் உதவக்கூடிய மபச்சு 

செயலாக்கக் கருவி உருவாக்கப்பெவுள்ளது. 
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13. இயந்திர சோழி சபயர்ப்பிற்கான தமிழ் சோழியின் 

சொற்சறாெர் அதேப்பு ேற்றும் விதிமுதறகள் 

2017-2018 தமிழ்நாடு புதுதே முயற்சிகள் 

திட்ெத்தின் (TANII) கீழ், இயந்திர சோழி சபயர்ப்பிற்கான 

தமிழ் சோழியின் சொற்சறாெர் அதேப்பு ேற்றும் 

விதிமுதறகள் என்ற திட்ெம் ரூ. 72.72 இலட்ெம் செலவில் 

நதெசபற்று வருகிறது. அதன் முக்கிய மநாக்கம், ஆங்கில 

சோழியில் சொற்சறாெர் அதேப்பு ேற்றும் விதிமுதறகள் 

கண்ெறியப்பட்ெது மபால், தமிழ் சோழியிலும் 

கண்ெறிவதாகும். இதற்கான பணிகள் சதாெர்ந்து 

நதெசபற்று வருகின்றன. 

14. புதிய பாெத்திட்ெங்கள் உருவாக்குதல் 

சபரும்பாமலாரின் மகாரிக்தகயின்படி தமிழ் 

இதையக் கல்விக்கழகப் பாெத் திட்ெங்கள், பாெத்திட்ெக் 

குழுவால் ோற்றி அதேக்கப்பெ உள்ளன.  
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15. தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகத்தின் பரப்புதரப் பணிகள் 

15.1 கணித்தமிழ்ப் மபரதவ (A Forum for Tamil 

Computing) 

தமிழ் நாசெங்கிலும் உள்ள 100 உயர் கல்வி 

நிறுவனங்களில் ரூ.25 இலட்ெம் செலவில் கணினித் 

தமிழின் இன்றியதேயாதேதயப் புரிந்துசகாள்ளும் 

விதோக “கணித்தமிழ்ப் மபரதவ” உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

தற்மபாது வதர 10,000 ோைவர்கள் பல்மவறுபட்ெ 

பல்கதலக்கழகங்கள் ேற்றும் கல்லூரிகளிலிருந்து 

கணினித்தமிழ்ப் மபரதவ உறுப்பினர்களாகப் பதிவு 

செய்துள்ளனர். தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகமும், 

ோைவர்களுக்குத் தமிழில் வதலப்பூக்கள் ேற்றும் 

குறுஞ்செயலிகதள உருவாக்கப் பயிற்சி அளித்து 

வருகிறது. மேலும் 100 கணினித்தமிழ்ப் மபரதவகள் 

சதாெங்க முயற்சி மேற்சகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

15.2. தமிழ்ப் சபருங்களஞ்சியத் திட்ெம் (Tamil Mega 
Encyclopedia project) 

தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகம், இதையவழித் 

தமிழ் சபாருளெக்கத்திதனச் மெகரித்து, “தமிழ்ப் 
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சபருங்களஞ்சியத் திட்ெம்” என்ற ஒன்றிதன 

உருவாக்கியுள்ளது. இதுவதர மவளாண்தே,  மீன்வளம், 

மவதியியல், உயிரியல், இயற்பியல் இன்னும் பிறத் 

துதறகளிலிருந்து கபறப்பட்ட 84,000-த்திற்கும் மேற்பட்ெ 

தமிழ்க் கட்டுதரகள் தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகத்தின் 

இதையதளத்தில் பதிமவற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. 

எதிர்வரும் காலத்தில் இதவகதளப் பல்லூெகப் 

சபாருளெக்கங்களாக அளிப்பதற்கு முயற்சிகள் 

மேற்சகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

15.3. கான் கல்விக்கழகம் கல்விக் காசைாலிகதளத் 
தமிழாக்கம் செய்தல் 

தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகம், அசேரிக்க ஐக்கிய 

நாட்டிலுள்ள சவற்றிமவல் அறக்கட்ெதள, ேற்றும் கான் 

கல்விக்கழகம் ஆகியவற்றுென் இதைந்து 

காசைாலிகதளத் தமிழாக்கம் செய்து வருகிறது. இது 

வதர 1913 காசைாலிகள், தமிழ் இதையக் 

கல்விக்கழகத்தின் இதையதளத்திலும், யூ-டியூப்பிலும் 

(YouTube) பதிமவற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. 
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15.4. பதெப்பாக்கப் சபாதுதே முயற்சி 

தமிழ் வளர்ச்சி ேற்றும் செய்தித்துதறயின் 

01.07.2016 ோளிட்ட அரொதை (நிமை) எண்.105இல், தமிழ் 

வளர்ச்சித்துதற ொர்ந்த பணிகள் (நூல்கள் முதனவர் பட்ெ 

ஆய்மவடுகள், ஆராய்ச்சிக் கட்டுதரகள் மபான்றதவ) 

ேற்றும் தமிழ்ப் பல்கதலக்கழக சவளியீடுகள் அதனத்தும் 

பதெப்பாக்கப் சபாதுே உரிேத்தின்படி (as per Creative 

Commons) அதனவருக்கும் பகிரப்படும் என ஆதைகள் 

சவளியிெப்பட்டுள்ளன. தமிழ் அறிதவச் ெட்ெப்படி 

பிறருக்குக் கிதெக்கப் சபறுவது இதன் மநாக்கம் ஆகும்.  

இததன நிதறமவற்றும் விதோக 17,552-த்திற்கும் 

மேற்பட்ெ நூல்கள் ேற்றும் இதழ்கள் தமிழ் இதையக் 

கல்விக்கழக இதையதளத்தில் பதிமவற்றம் 

செய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழ்சோழியின் பயன்பாட்டிதன 

அதிகரிப்பதற்காக, தமிழ் இதையக் கல்விக்கழகமும் 

விக்கிபீடியாவும் மெர்ந்து, பள்ளி ேற்றும் கல்லூரிகளில் 

விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகதள நெத்தி வருகின்றன. 
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அத்தியாயம் - 6 

தமிழ்நாடு   கண்ைாடி  இமழ  வதலயதேப்பு நிறுவனம்           
(TANFINET) 

1.   முன்னுதர  

தமிழ்நாடு கண்ைாடி இதழ வதலயதேப்பு 

நிறுவனம் (TANFINET)  இந்திய நிறுவனங்கள் ெட்ெம் 2013-

இன் கீழ், 08.06.2018 அன்று பதிவு செய்யப்பட்ெ ஒரு தமிழக 

அரசு சபாது நிறுவனம் ஆகும்.   

2.   சதாதலமநாக்குப் பார்தவ  

தமிழகத்தில் உள்ள அதனத்து தனிநபர்கள் 

ேற்றும் இல்லங்கதள   அதிமவக  அதலக்கற்தற ேற்றும் 

ததெயில்லா இதைப்பு மூலம்  தகவல் 

கதாழில்நுட்பத்மதக் ககாண்டு மேம்படுத்துதல். 

3.    குறிக்வகாள் 

“பாரத்சநட்”   ேற்றும்   “தமிழ்சநட்”  திட்ெங்களின் 

மூலம்  தமிழ்நாட்டில்     உள்ள 12,524 கிராே பஞ்ொயத்துகள், 

528 மபரூராட்சிகள், 124 நகராட்சிகள் ேற்றும் 15 
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ோநகராட்சிகள் அதனத்ததயும் கண்ைாடி இதழ 

வெத்தத பயன்படுத்தி,  அதிமவக   அதலக்கற்தற ேற்றும் 

ததெயில்லா இதைப்புக்காை உட்கட்ெதேப்பில்   

இதைத்தல். 

6.4. நிறுவன  அதேப்பு 

 
5. பாரத்சநட் 

ேத்திய  அரசின் பாரத்சநட் திட்ெோனது, நாட்டில் 

உள்ள அதனத்து கிராேப் பஞ்ொயத்துகதளயும் கண்ைாடி 

இதழ வெம் மூலம் இதைத்து, அதிமவக  அதலக்கற்தற 
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வழங்கும் திட்ெோகும். ேத்திய அரசின் பங்களிப்மபாடு 

இத்திட்ெத்திதன தமிழ்நாட்டில் ோநில அரமெ 

செயல்படுத்தும் என்றும், இத்திட்ெத்திதனச் 

செயல்படுத்துவதற்காக, “தமிழ்நாடு ஃதபபர்சநட் 

கார்ப்பமரஷன்” என்ற சிறப்பு மநாக்கு நிறுவனம் 

உருவாக்கப்படும் என்றும் ோண்புமிகு தமிழக முதல்வர் 

அவர்களால் 14.09.2015 அன்று தமிழ்நாடு ெட்ெேன்ற 

மபரதவ விதி 110-இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ெது.  

அதன்படி, தமிழ்நாடு கண்ைாடி இதழ 

வதலயதேப்பு நிறுவனம் (TANFINET) 

சதாெங்குவதற்கான  நிர்வாக அனுேதி சபறப்பட்டு, 

அதேப்பு ஆவைம் (Memorandum of Association (MOA)) 

ேற்றும் அதேப்பு சநறிமுதறகள் (Articles of Association 

(AoA)) ஆகியவற்றிற்கான ஒப்புதலுென், இந்நிறுவனம் 

இந்திய நிறுவனங்கள் ெட்ெம் 2013-இன் கீழ், 08.06.2018 

அன்று பதிவு செய்யப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. 
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இத்திட்ெத்தின் முலம் தமிழ்நாட்டிலுள்ள 12,524 

கிராேப் பஞ்ொயத்துகளுக்கும் குதறந்தபட்ெம் 1 Gbps 

அளவிலான மேம்படுத்தக்கூடிய அதலக்கற்தற 

வழங்கப்படும். 

பாரத்சநட்-II  திட்ெத்தின் செயல்பாடுகதள 

தமிழ்நாட்டில் மேற்பார்தவயிெ, ோநில அளவிலான 

செயலாக்கக் குழு (SLIC) அதேக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழு, 

ோநில அரசு அலுவலர்கள் தவிர Universal Services 

Obligation Fund (USOF) ேற்றும் Bharat Broadband Network 

Limited (BBNL) அலுவலர்கதளயும்  உறுப்பினர்கைாக  

சகாண்டுள்ளது.  

இத்திட்ெத்திதன GPON-Linear முதறயில் 

ரூ.1230.90 மகாடியில்  செயல்படுத்த  தேய அரசு ஒப்புதல் 

வழங்கியது. அதன் பின்னர் Revised Linear Architecture 

என்னும் திருத்தப்பட்ெ முதறயில் செயல்படுத்த ரூ.2411 

மகாடி செலவிலான திருத்திய வமரவுத் திட்டம், மைய 
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அரசின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டு, அதன் ஒப்புதல்  

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இந்நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில், வதலயதேப்பு 

கட்ெதேப்பிதன  உருவாக்குதல், செயல்படுத்துதல், 

இயக்குதல் ேற்றும் பராேரித்தல்  ஆகிய பணிகதள 

மேற்மகாள்ளும்.  இத்திட்ெத்தத ோநிலம் முழுவதும் 

செயல்படுத்தும்  சபாருட்டு  திட்ெச் செயலாக்க 

முகதேயிதன  (Project Implementing Agency) மதர்வு  செய்ய  

மவண்டி, தமிழ்நாடு கண்ைாடி இதழ வதலயதேப்பு 

நிறுவனம் (TANFINET), கருத்துரு மவண்டும் 

மகாரிக்தகயிதன  (Request for Proposal) தயாரித்து  

வருகிறது . 

 6. தமிழ்சநட்  

ோண்புமிகு தமிழக முதலதேச்ெர் அவர்கள், 

14.07.2017 அன்று தமிழ்நாடு ெட்ெேன்றப் மபரதவ விதி            

110-இன் கீழ், ோநிலத்தில் உள்ள அதனத்து 

ோநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், ேற்றும் மபரூராட்சிகதள 
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இதைக்க ோநிலம் முழுவதும்  கண்ைாடி இதழ  

வதலயதேப்பு அதேக்கப்பட்டு, அதிமவக அதலக்கற்தற 

வழங்கப்படும் என்றும், இத்திட்ெம் “தமிழ்சநட்” என 

அதழக்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார். இதன்மூலம்  

டிஜிட்ெல் புரட்சியின் நன்தேகள்  ேற்றும் அரசுத் 

துதறகளின் மெதவகதள நகர்ப்புற ேக்கள் அவரவர் 

இல்லத்திலிருந்மத  சபறமுடியும்.            

 ோண்புமிகு தமிழ்ோடு முதலதேச்ெர்  

ததலதேயில், 16.05.2018 அன்று நெத்தப்பட்ெ துதற 

வாரியான ஆய்வு கூட்ெத்தில் “தமிழ்சநட்” ேற்றும்  

“பாரத்சநட்” ஆகியவற்தற இதைத்து,  ஒருங்கிதைந்த 

கட்ெதேப்பு ஒன்றிதன உருவாக்குவதற்கான விரிவான 

திட்ெ அறிக்தக (DPR) தயாரிக்க முடிவு செய்யப்பட்ெது. 

தமிழ்நாடு மின் சதாெரதேப்பு நிறுவனம் 

(TANTRANSCO) ேற்றும் தமிழ்நாடு கண்ைாடி இதழ 

வதலயதேப்பு நிறுவனம் (TANFINET) ஆகிய 

நிறுவனங்களின் தற்மபாதுள்ள ேற்றும் 
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உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள இதழ வதலயதேப்பிதனக் 

சகாண்டு தமிழ்சநட் திட்ெத்தின் வதலயதேப்பிதன 

உருவாக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்ெம் 

பாரத்சநட் திட்ெத்துென் இதைக்கப்பட்டு 

ஒருங்கிதைந்த டிஜிட்ெல் கட்ெதேப்பாக (Integrated 

Digital Infrastructure)  செயல்படுத்தப்படும் . 

7.     ஒருங்கிதைக்கப்பட்ெ டிஜிட்ெல்    கட்ெதேப்பிற்கான  
வதலயதேப்பு 

“ஒருங்கிதைந்த டிஜிட்ெல் கட்ெதேப்பு” 

(Integrated Digital Infrastructure), “பாரத்சநட்” ேற்றும் 

“தமிழ்சநட்” ஆகியவற்றிதன ஒருங்கிதைப்பதன் மூலம்  

அதேக்கப்படும். இதன் திறன் மூலம் நகரங்கள் ேற்றும்  

கிராேங்களில் உள்ள இல்லங்களுக்கு அதிமவக, 

மேம்படுத்தக்கூடிய அதலக்கற்தற வழங்க இயலும். 

இவ்வதலயதேப்பு, தமிழ்நாட்டில் சுோர் 55,000 கி.மீ 

அளவிற்கு முற்றிலும் புதிய கண்ைாடி இதழ சகாண்டு, 

பரவலாக உள்ள அதனத்து உள்ளாட்சி அதேப்புகதளயும்  

இதைக்கும். கண்ைாடி இதழ கட்ெதேப்பானது, பூமிக்கு 
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அடியில்  ேற்றும் மின்கம்பங்களின் மூலோகவும் 

அதேக்கப்படும்.   இவ்விரு முதறகளில் செயல்படுத்த 

முடியாத இெங்களில், மரடிமயா அதலவரிதெ/ 

சபாதுசவளி கண்ைாடி இதழ வெ தகவல் சதாெர்பு (Radio 

(RF)/Free Space Optical Communications (FSOC)) 

சதாழில்நுட்பத்தின் மூலம்    இதைக்கப்படும். 

கீழ்க்காணும்  வமரப்படத்தில்   வட்டாரங்கள், 

கிராைப் பஞ்ோயத்துக்கள் ஆகியமவ எவ்வாறு  

இதைக்கப்படும் என்பது  குறித்து விைக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 
படம் – 45 
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படம் – 46 : இராேநாதபுரம் ோவட்ெம் 

பல அடுக்குகதளக் சகாண்ெ 

இவ்வதலயதேப்பானது, DWDM (Dense Wavelength 

Division Multiplexing) , MPLS  (Multiprotocol Label Switching ) 

மபான்ற சதாழில்நுட்பங்களுென் வடிவதேக்கப்பட்டு 

பாதுகாப்பு செயல்பாட்டு தேயம் (SOC),  செயல்பாட்டு ஆதரவு 

அதேப்பு (OSS) ேற்றும் வணிக ஆதரவு அதேப்பு (BSS) 

ஆகியவற்றின் வாயிலாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டு 

இயக்கப்படும். 
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 நவீன சதாழில்நுட்பங்களான கூடுதல் குவிய 

கட்ெதேப்பு (HCI-Hyper Converged Infrastructure) ேற்றும் 

சேன்சபாருள் வதரயறுக்கப்பட்ெ கட்ெதேப்பு (SDN-

Software Defined Network) சகாண்டு வதலயதேப்பு 

செயல்பாட்டு தேயம் (NOC-Network Operating Centre) 

சென்தனயில்   அதேக்கத் திட்ெமிெப்பட்டுள்ளது. 

ஒருங்கிதைக்கப்பட்ெ டிஜிட்ெல் கட்ெதேப்பு 

ேற்றும் சதாெர்புதெய தேயப்படுத்தப்பட்ெ வெதியானது,  

”சதாதலமநாக்குப் பார்தவயுென் குடிேக்கதள தேயோக 

சகாண்ெ ஆளுதகயிதன” (Citizen Centric Governence   

Vision) செயல்படுத்துவதத, இயல்பாக ஆதரிக்கும் திறன் 

சகாண்ெதாக  அதேயும். 
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அத்தியாயம் – 7 
 

தமிழ்ோடு தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத்                            
கதாழில் நுட்பவியல் நிறுவைம் (ICTACT) 

 

1.   முன்னுமர 

தமிழ்ோடு தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் 

கதாழில்நுட்பவியல் நிறுவைம் என்பது ைத்திய அரசு, 

ைாநிை அரசு ைற்றும் கதாழில் துமறயின் கூட்டு 

முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் அமைப்பாகும். தமிழ்ோடு 

தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் கதாழில்நுட்பவியல் 

நிறுவைம்  ஒரு சுயாட்சி உரிமையுள்ை, இைாபத்மதக் 

கருதிச் கேயல்படாத நிறுவைைாகும். தமிழ்ோட்டிலுள்ை 

பல்வவறு கல்வி நிறுவைங்களிலிருந்து படித்து முடித்து 

கவளிவரும் ைாைவர்களின் கல்வித் தரத்மத 

உயர்த்துவதும், அதன் மூைம் அவர்கமை 

கதாழிற்துமறக்கு உகந்தவர்கைாக ைாற்றுவதும், தகவல் 

ைற்றும் தகவல் கதாடர்பு நிறுவைங்களில் வவமை 

வாய்ப்பிமை கபறுவதற்குத் தகுதியுமடயவர்கைாக 
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உருவாக்குவதும் இந்நிறுவைத்தின் வோக்கைாகும். 

இந்நிறுவைம், தகவல் கதாழில்நுட்பவியல் துமறமயச் 

வேர்ந்த முன்ைணி நிறுவைங்கள் ைற்றும் தமிழ்ோடு 

அரசின் பிரதிநிதிகள்  ககாண்ட தன்ைாட்சிக் குழு மூைம் 

நிர்வகிக்கப்படுகிறது.  

2.  கதாமைவோக்குப் பார்மவ 

ைாைவர்கமை கதாழில்துமறக்காை தகுதி கபறச் 

கேய்தல்.  

3. குறிக்வகாள் 

தமிழ்ோடு தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் 

கதாழில்நுட்பவியல் நிறுவைைாைது, கபாது ைற்றும் 

தனியார் நிறுவைங்களுடன் ஒத்துமழப்புடன் தகவல் 

ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் துமற ோர்ந்த அறிவிமை 

உருவாக்கி, ஒருங்கிமைத்து ைற்றும் பரவிடச் கேய்து, 

அதன் மூைம் கல்வி நிறுவைத்தில் கபற்ற கல்வி 

அறிவிற்கும், கதாழில் நிறுவைத் வதமவக்கும் 

இமடவயயாை இமடகவளிக்காை பாைைாக 
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விைங்குகிறது.  வைலும் கல்வி கற்வபார், கதாழில் நிறுவைத் 

வதமவக்கு ஏற்ப தங்கமை தயார்படுத்திக் ககாள்ை 

தமிழ்ோடு தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் 

கதாழில்நுட்பவியல் நிறுவைம்  ேைவாய்ப்பு அளிக்கிறது. 

4.  வோக்கங்கள் 

 கல்லூரி ைாைவர்கமை தகவல் ைற்றும் தகவல் 

கதாடர்புத் துமறயின் வதமவகளுக்வகற்ப திறன் 

ககாண்டவர்கைாக ைாற்றுதல்  

 தமிழகத்தின் இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிமை 

ேகரங்களில் வவமைவாய்ப்பிமை உருவாக்குதல். 

5.   கேயல்பாடுகள் 

ஆசிரியர்கள் ைற்றும் ைாைவர்களுக்கு பயிற்சி 

அளிப்பமத முக்கிய வோக்கைாகக் ககாண்டுள்ை தமிழ்ோடு 

தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்பு கதாழில்நுட்பவியல் 

நிறுவைைாைது, உயர்கல்வி  ஆசிரியர் வைம்பாடு, ைாைவர் 

திறன் வைம்பாடு, கதாழில் முமைவு வைம்பாடு, இமைஞர் 

வைம்பாடு, ஆய்விதழ்கள் ைற்றும் பிரசுரங்கள், டிஜிட்டல் 

வைம்பாடு ைற்றும் கதாழில்துமற ைற்றும் கல்வி நிறுவைத் 
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கதாடர்பு திட்டம் ஆகிய ஏழு தூண்கமைக் ககாண்ட 

திட்டங்கமைச் கேயல்படுத்தி வருகிறது.  

5.அ. ஆசிரியர் வைம்பாடு 

 283 உயர்கல்வி ஆசிரியர் திறன் வைம்பாட்டுப் 

பயிற்சிகள் தமிழகத்தில் ேடத்தப்பட்டு, அதன்மூைம் 

7949 உயர்கல்வி ஆசிரியர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டைர். 

 600 உயர்கல்வித்துமற ஆசிரியர்கள் பயன்கபறும் 

வமகயில் ோன்கு கடக்ைாைஜி கூட்டங்கள் 

(Conclaves) ேடத்தப்பட்டுள்ைை.  

5.ஆ. திறன் வைம்பாடு  

 வதசிய திறன் வைம்பாட்டுக் கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் 

இந்திய தகவல் கதாழில்நுட்பம் ைற்றும் தகவல் 

கதாழில்நுட்பம் ோர்ந்த வேமவகளுக்காை (IT/ITeS) 

திறன் வைம்பாட்டுக் கழகத்தின்கீழ் அமையப்கபற்ற 

ோஸ்காம் (NASSCOM), ICTACT நிறுவைத்மத                  

IT/ITeS திறன் பயிற்சி வழங்கும் 

நிறுவைைாக அங்கீகரித்துள்ைது. 
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 தமிழ்ோடு திறன் வைம்பாட்டுக் கழகத்தின் (TNSDC) 

வவமை வாய்ப்புத் திறன் வைம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், 

700 ைாைவர்களுக்கு, வைம்படுத்தப்பட்ட IT/ITeS 

துமறோர் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு,  ோன்றிதழ்கள் 

வழங்கப்பட்டை. 

 தமிழ்ோடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவேதி ைற்றும் 

வைம்பாட்டுக் கழகத்தின் (TAHDCO)  வவமை வாய்ப்பு 

திறன் வைம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், 90 

தாழ்த்தப்பட்வடார், தாழ்த்தப்பட்வடார் (கிறிஸ்துவர்) 

ைற்றும் பழங்குடியிைர் இைத்மத ோர்ந்த (SC/SCC/ST) 

வவமையில்ைா இமைஞர்களுக்கு, கதாமைத் 

கதாடர்பு ைற்றும் சில்ைமர விற்பமை (Telecom and 

Retail) துமறோர்  பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, ோன்றிதழ்கள் 

வழங்கப்பட்டை. 

 தமிழ்ோடு திறன் வைம்பாட்டுக் கழகத்தின் (TNSDC)  

வவமை வாய்ப்புத் திறன் வைம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், 

117 வவமையில்ைா இமைஞர்களுக்கு வங்கி, 

நிதிவேமவ ைற்றும் காப்புறுதி (BFSI) பயிற்சியும், 456 
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இமைஞர்களுக்கு, சில்ைமற விற்பமை (Retail) 

துமறோர் பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டு, ோன்றிதழ்கள் 

வழங்கப்பட்டை. 

 தமிழக அரசின் தமிழ்ோடு உயர்கல்வி ைாநிை ைன்றம் 

(TANSCHE) அங்கீகாரத்தின்கீழ், அரசு கமை ைற்றும் 

அறிவியல் கல்லூரிகளின் 4637 இறுதியாண்டு 

ைாைவர்களுக்கு கைன்திறன் ைற்றும் கதாழில் 

விழிப்புைர்வுப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 ேமூக ேைம் ைற்றும் ேத்துைவுத் திட்டத் துமறயால் 

(Social Welfare and Nutritious Meal Programme 

Department) ேடத்தப்படும் விடுதிகளில் உள்ை 80 

ைாைவிகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ைது.  

 வதசிய திறன் வைம்பாட்டு நிறுவைத்தால் (NSDC) 

ேடத்தப்பட்ட “ஸ்கில் ோத்தி" (SkillSaathi) அைவிைாை 

வவமை வாய்ப்பு ஆவைாேமைப் பயிைரங்கம் மூைம் 

64,219 தமிழக ைாைவர்கள் பயன்கபற்றுள்ைைர்.  
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5.இ. கதாழில் முமைவு வைம்பாடு 

 இந்திய சிறு கதாழில் நிறுவை வைம்பாட்டு வங்கி 

(SIDBI)- இன் அனுைதியுடன், 500 ைாைவர்களுக்கு 

கதாழில்முமைவு வைம்பாட்டுப் பயிற்சி 

அளிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 21,968 ைாைவர்கள் பயன்கபறும் வமகயில் 77 

கதாழில்முமைவு விழிப்புைர்வு கருத்தரங்குகள் 

ேடத்தப்பட்டுள்ைை. 

5.ஈ. இமைஞர் வைம்பாடு  

 "ஐசிடி அகாகடமி  யூத்டாக் - தமிழ்ோடு 2018"- தமிழக 

கல்லூரி ைாைவர்களுக்காை ைாநிை அைவிைாை 

வபச்சுப் வபாட்டி ேடத்தப்பட்டது. இந்த வபாட்டியில், 

7,150 ைாைவர்கள் பங்வகற்றைர். இப்வபாட்டியில் 

கவன்ற ைாைவர்கள் இைவே கவளிோட்டுக் கல்வி 

சுற்றுைா அனுப்பப்பட்டுள்ைைர்.  
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 வகாமவயில் ேமடகபற்ற "ஐசிடி அகாகடமி யூத் 

லீடர்ஷிப் ேம்மிட் - 2018"-ல் 3000 ைாைவர்கள் 

பங்வகற்றைர். 

 "ஐசிடி அகாகடமி யூத் கடக்ைாைஜி ேம்மிட் - 2018" 

கேன்மையில் ேடத்தப்பட்டது.  

 கேன்மையில் ேமடகபற்ற "ஐசிடி அகாகடமி யூத் 

இன்வைாவவஷன் ேம்மிட் -  2018"-ல் 3000 

ைாைவர்கள் தமிழகம் முழுவதிலுமிருந்து பங்கு 

கபற்றைர். 

6.  ஆய்விதழ்கள் ைற்றும் பிரசுரங்கள் 

தமிழ்ோடு தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் 

கதாழில்நுட்பவியல் நிறுவைம் பின்வரும் 5 

ஆய்விதழ்கமை கவளியிட்டு வருகிறது. இந்த ேர்வவதே 

ஆய்விதழ்கள் பல்வவறு ேர்வவதே தரவு தைங்களில் 

அதிகைாக அட்டவமைப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இதுவமர 
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உைகம் முழுவதிலுமிருந்து 1083 ஆய்விதழ்கள், 

ஆராய்ச்சியாைர்கைால் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ைை. 

 ஐசிடிஏசிடி (ICTACT) தகவல் கதாழில் நுட்ப ஆய்விதழ் 

(IJCT) 

 ஐசிடிஏசிடி (ICTACT) ஒளிப்வபமழ ைற்றும் காட்சி ஒளிப் 

வபமழ ஆய்விதழ் (IJIVP) 

 ஐசிடிஏசிடி (ICTACT) கைன் கணினி ஆய்விதழ் (IJSC) 

 ஐசிடிஏசிடி (ICTACT) நுண் மின்ைணுவியல் ஆய்விதழ் 

(IJME) 

 ஐசிடிஏசிடி (ICTACT) வைைாண்மை ஆய்வு ோர் 

ஆய்விதழ் (IJMS) 

7.  டிஜிட்டல் அதிகாரைளித்தல் 

பிரதான் ைந்திரி கிராமின் டிஜிட்டல் ோக்ஷத்ரா 

அபியான் (PMGDISHA) திட்டத்தின் ைதிப்பீடு ைற்றும் 

ோன்றிதழ் பங்குதாரராக உள்ை ஐசிடிஏசிடி, 2018-2019 ஆம் 

ஆண்டில் 7,66,772 ேபர்கமை பரீட்சித்து, ோன்றிதழ் 

வழங்கியுள்ைது. 
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8. கதாழிற் துமற ைற்றும் கல்வி நிறுவைத் கதாடர்புத்  
திட்டம் 

        தமிழ்ோடு தகவல் ைற்றும் தகவல் கதாடர்புத் 

கதாழில்நுட்பவியல் நிறுவைத்தின் தமையாய ஆண்டு 

ைாோடு “ப்ரிட்ஜ் (BRIDGE)” ஆகும். இது இந்தியாவில் 

கதாழில் ைற்றும் கல்வி நிறுவைங்களுக்கு  இமடவயயாை 

மிகப்கபரிய கதாடர்பு நிகழ்வாகும். இதன் மூைம் 

இந்தியாவிற்காை அடுத்த தமைமுமறயிைரின் 

திறமைமய வைம்படுத்த கல்வித்துமற தமைவர்கள், 

கதாழில் துமற நிர்வாகிகள் ைற்றும் அரசின் ககாள்மக 

வகுப்வபார் ஆகிவயாருடன் கூடி ஆவைாசித்து, விவாதித்து 

தீர்வு கண்டறியப்படும். ைாண்புமிகு தகவல் கதாழில் 

நுட்பவியல் துமற அமைச்ேர் டாக்டர் M.ைணிகண்டன் 

M.B.B.S., M.S., FIAGES அவர்கள் ICT அகாடமி “பிரிட்ஜ் 2019” 

ைாோட்மடத்  துவக்கி மவத்தார்கள். இம்ைாோட்டில் 1200 

வபர்கள் தமிழகம் முழுவதிலிருந்தும் பங்கு கபற்றைர். 

“Industry 4.0”என்ற  தமைப்பின் கீழ் விவாதிக்கப்பட்டது. 
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படம் – 47: ைாண்புமிகு தகவல் கதாழில் நுட்பவியல் துமற 
அமைச்ேர் அவர்கள் ICT அகாடமி “பிரிட்ஜ் 2019” 
ைாோட்மட  துவக்கி மவத்தார். 
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9. 2018-2019-ல் நிமறவுற்ற அரசுத் திட்டங்கள் 
2018–2019ஆம் ஆண்டில் வைற்ககாள்ைப்பட்ட சிை 

திட்டங்கள் பின்வருைாறு: 

வ. 
எண். 

திட்டத்தின் கபயர் துமற 

1 ேமூக ேைத்துமறயால் 

ேடத்தப்படும் விடுதிகளில் 

உள்ை 80 ைாைவர்களுக்கு 

வவமை வாய்ப்புத் திறன் 

பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 

தமிழக அரசின் 

ேமூக ேைம் ைற்றும் 

ேத்துைவுத் திட்டத் 

துமற (Social Welfare 

and Nutritious Meal 

Programme 

Department) 

2. 700 கல்லூரி 

ைாைவர்களுக்காை வைம்பட்ட 

IT/ITeS பயிற்சி 

அளிக்கப்பட்டது. 

தமிழ்ோடு திறன் 

வைம்பாட்டு கழகம் 

(Tamil Nadu Skill 

Development 

Corporation). 
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வ. 
எண். 

திட்டத்தின் கபயர் துமற 

3. 90 கல்லூரி ைாைவர்களுக்கு  

வவமை வாய்ப்புத் திறன் 

பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 

தமிழ்ோடு ஆதி 

திராவிடர் வீட்டு 

வேதி ைற்றும் 

வைம்பாட்டுக் கழகம்  

(TAHDCO) 

4. 500 கல்லூரி 

ைாைவர்களுக்காை கதாழில் 

முமைவு வைம்பாட்டுப் பயிற்சி 

அளிக்கப்பட்டது. 

இந்திய சிறு கதாழில் 

நிறுவை வைம்பாட்டு 

வங்கி, (SIDBI) 

இந்திய அரசு. 

 

 

ொக்ெர். எம். ேணிகண்ென் 
தகவல் சதாழில்நுட்பவியல் துதற   அதேச்ெர் 
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