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தகவல் ெபறும் உரிைமச்சட்டம், 2005 வழிகாட்டி ைகேயடு
முன்னுைர :
ஆச யக் கண்டத்த ேலேய மிகப் ெபரிய குடியரசு நாடான இந்த யா,
தனது மக்களின் உரிைமகைளப் பரிபூரணமாக ேபணிக் காக்க இந்த ய
அரச யல் அைமப்புச் சட்டத்ைத உருவாக்க யது.
மற்றும்

அரைசச்

மக்கள்

ஒளிவு

சார்ந்த

அலுவலகங்களின்

மைறவ ன்ற

மிகவும் அவச யமாகும்.

மக்களாட்ச ய ல் அரசு
ெசயல்பாடுகைள

ெவளிப்பைடயாக

ெதரிந்து

ெபாது

ெகாள்வது

இந்த ேநாக்கத்ைத எய்துவதற்கும், குடிமக்கள்

ஒவ்ெவாருவரும், அரசு (அல்லது) அரசு சார்ந்த அலவலகங்களிடமிருந்து
தகவல்

ெபறுவதற்கும்

நைடமுைறப்படுத்துவது
உரிைமச்சட்டம்

ஏதுவாக

காலத்த ன்

தமிழகத்த ற்கு

ெவளிப்பைடயாக

தகவல்

இருக்க

ெபறும்

உரிைமச்சட்டத்த ைன

கட்டாயமாகும்.

புத யதல்ல.

ேவண்டும்

என்ற

தகவல்

அரச ன்
உயரிய

ெபறும்

ெசயலாற்றல்
எண்ணத்துடன்,

தமிழக அரசு 1997ஆம் ஆண்டு, ேம த ங்கள் 4ம் நாேள தமிழ்நாடு தகவல்
ெபறுவதற்கான உரிைமச்சட்டத்த ைன ெவளிய ட்டது.

தற்ேபாது, தகவல்

ெபறும் உரிைமச்சட்டம் 2005-ஐ, ஐம்மு-காஷ்மீர் மாந லம் நீங்கலாக நாட்டின்
அைனத்து

மாந லங்களிலும்,

நைடமுைறப்படுத்த,

மத்த ய

அக்ேடாபர்
அரசால்

மாதம்

சட்டம்

2005-ல்

ெவளிய டப்

முழுைமயாக
பட்டுள்ளது.

அரசு அத காரிகளிடமிருந்து தகவல்கைள ெபறும் உரிைமைய அடிப்பைட
உரிைமயாக மக்களுக்கு வழங்கும் வைகய ல் இச்சட்டம் உள்ளது.

எனேவ

அரசு அலுவலகங்கள் ஒவ்ெவான்ற ன் ெசயல் த றனிலும், ெவளிப்பைடயான
ந ைல,

ெசயலாற்றுபவர்களிைடேய

ெபாறுப்புடைமைய

ேமம்படுத்துதல்

மற்றும் அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த அலுவலங்களின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள
தகவல்கைள குடிமக்கள் ஒவ்ெவாருவரும் ெபற்றுக்ெகாள்ள வழி ெசய்யும்
சட்டேம தகவல் ெபறும் உரிைமச்சட்டம் 2005 ஆகும்.
(Punlished in Tamil Nadu Government Gazette Extraordinary, dt.12.07.2005, Pages
149-170)
2005 ஆம் ஆண்டின் தகவல் ெபறும் உரிைமச்சட்டத்த ன் கண்காணித்தல்
www.Kaniyam.com
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ெசயலாக்கம்

ெதாடர்பான

ெபாருள்

ெபாதுத்துைறய லிருந்து,

பணியாளர் மற்றும் ந ருவாக சீர்த ருத்தத்துைறக்கு அரசாைண ந ைல
எண்.1365, நாள்.

21.11.2006ன் மூலம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

தகவல்

ெபறும்

உரிைமச்சட்டத்த ன்

அதன்

ெதாடர்புைடய

வழங்கப்படுக ன்றன.

ெசயலாக்கம்

அற வுைரகள்,

இத்துைறய ல்,

மற்றும்

ஆைணகள்,

ந ருவாகம்,

வ ளக்கங்கள்

இச்சட்டம் ெதாடர்பாக ஏேதனும் வ ளக்கம் அல்லது

ெதளிவுைர ேவண்டின் பணியாளர் மற்றும் ந ருவாக சீர்த ருத்தத்துைற
(ந .சீ.3) என்ற ப ரிவ லிருந்து உரிய தகவைலப்ெபறலாம்.

பணியாளர்

மற்றும் ந ருவாக சீர்த ருத்தத்துைறய ன் ச றப்பு ஆைணயாளர் மற்றும்
அரசு

ெசயலாளர்

அவர்கள்

இச்சட்டத்த ன்

மாந ல

ஒருங்க ைணப்பு

அலுவலர் (STATE NODAL OFFICER) ஆவார். இச்சட்டத்த ன் கண்காணித்தல்
மற்றும் ெசயலாக்கத்த ற்காக துைணச்ெசயலாளர் (த.ெப.உ.ச.)

மற்றும்

சார்புச்ெசயலாளர் (த.ெப.உ.ச.) ஆக ேயார் தனிேய ந யமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

2. சட்டத்த ன் ேநாக்கங்கள்
� அரசு

அலுவலகங்கள்

ஒவ்ெவான்ற ன்

ெசயல்பாட்டிலும்

ெவளிப்பைடயான
ஒளிவுமைறவற்ற ந ைலையக் ெகாண்டு வருதல்;
� அரசு

மற்றும்

அரசு

சார்ந்த

அலுவலகங்களில்

ெசயலாற்றுபவர்களிைடேய
ெபாறுப்புடைமைய ேமம்படுத்துதல்;
� அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த அலுவலகங்களின் ெசயலாற்றல் குற த்த
தகவல்கைளப் ெபற வ ரும்பும் குடி மக்களுக்கு, அைத அளிக்க வைக
ெசய்வேதாடு, ஊழைல ஒழித்தல்;
� அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த அலுவலகங்கைளப் ெபாறுப்புைடயதாக
ஆக்குவேதாடு உள்ளார்ந்த தகவல்களின் ரகச யத்ைதக் கட்டிக் காத்தல்.

www.Kaniyam.com
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3. மாந ல தகவல் ஆைணயம்
தகவல்
மாந ல

ெபறும்

தகவல்

உரிைமச்சட்டம்

ஆைணயம்

2005,

ப ரிவு

உருவாக்கப்பட்டு,

15ன்படி,

தமிழ்நாடு

அவ்வாைணயம்,

ஒரு

மாந ல தைலைமத் தகவல் ஆைணயர் மற்றும் இரண்டு மாந ல தகவல்
ஆைணயர்களின் கீழ் 07.10.2005 முதல் இயங்க வருக றது.
(அரசு ஆைண (ந ைல) எண்.988, ெபாதுத் துைற, நாள் 07.10.2005)

4. ெபாது தகவல் அலுவலர் மற்றும் உதவ ெபாது தகவல் அலுவலர் ந யமனம்
இச்சட்டம் ப ரிவு 5, உட்ப ரிவு (1)ன்படி, தகவலுக்காக வ ண்ணப்ப க்கும்
நபர்களுக்கு, தகவல் அளிக்க ஏதுவாக, ஒவ்ெவாரு அலுவலகங்களிலும்,
ெபாது

தகவல்

உட்ப ரிவு

அலுவலர்கள்

உன்படி,

தகவல்

பணியமர்த்தப்
ேகாரும்

பட்டுள்ளனர்.

வ ண்ணப்பங்கைள

ேமலும்
அல்லது

ேமல்முைறயீடுகைளப் ெபற்று, அவற்ைற ப ரிவு 19, உட்ப ரிவு 1-ன்படி, ெபாது
தகவல் அலுவலருக்ேகா அல்லது மாந ல தகவல் ஆைணயத்த ற்ேகா அனுப்ப
ைவப்பதற்காக அலுவலர் ஒருவர் ஒவ்ெவாரு உட்ேகாட்ட அல்லது உள்மாவட்ட
ந ைலய ல் உதவ ெபாதுத்தகவல் அலுவலராகப் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளார்.
(தைலைமச் ெசயலகம், துைறத்தைலவர் அலுவலகங்கள் மற்றும் மாவட்ட
ஆட்ச த்தைலவர் அலுவலகங்களில் தகவல் ெபறுவதற்காக ெபாது தகவல்
அலுவலர், ேமல்முைறயீட்டு அலுவலர் ேபான்றவர்களின் அஞ்சல் முகவரி,
ெதாைலேபச

எண்,

ந கரி

எண்

ேபான்றைவகள்

அட்டவைணய ல்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

5 தகவல் ெபறுவதற்கான ேவண்டுேகாள் ெசய்யப்படுதல் ேவண்டிய முைற
� இச்சட்டப் ப ரிவு என்படி, தகவல் ெபற வ ரும்பும் நபர், ஆங்க லம் அல்லது
தமிழ்ெமாழிய ல், எழுத்து வடிவ ேலா அல்லது மின்னணு வழிய ேலா,
உரிய
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அலுவலகத்த லுள்ள ெபாது தகவல் அலுவலர் அல்லது உதவ ெபாது
தகவல்

அலுவலர்களிடத்த ல்

வ ண்ணப்ப க்க

ேவண்டும்.

அதனுடன்,

இதற்கான
இன்ைறய கட்டணமான ரூபாய் 10/- (ரூபாய் பத்து மட்டும்) பணமாகேவா
வைரேவாைலயாகேவா

அல்லது

அரசு

கருவூல

அந்த அலுவலகத்த ல் ெசலுத்த ேவண்டும்.

சீட்டு

மூலமாகேவா,

வ ண்ணப்பதாரர் தன்னால்

ேகாரப்படும்
தகவலின்

வ வரங்கைளக்

குற ப்ப ட்டு

வ ண்ணப்ப க்க

ேவண்டும்.

அவ்வாறு எழுத்து வடிவ ல் வ ண்ணப்பம் ெசய்ய முடியாதவ டத்து, அதைன
எழுத்து வடிவ ல் ெகாணர்ந்த ட தகுந்த, எல்லா உதவ கைளயும் ெபாது தகவல்
அலுவலர் அல்லது உதவ ெபாது தகவல் அலுவலர் ெசய்த ட ேவண்டும்;
� தகவலுக்காக வ ண்ணப்பம் ெசய்க ற வ ண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து
அந்த
தகவைலக் ேகாருவதற்கான காரணத்ைதக் ேகட்டல் கூடாது.

ேமலும்,

அவைர
ெதாடர்பு ெகாள்வதற்காக ேதைவயான வ வரங்கைளத் தவ ர, தனிப்பட்ட
ெசாந்த வ வரங்கள் எவற்ைறயும் தகவல் ெபற வ ரும்புபவர்களிடமிருந்து
ேகாருதல் கூடாது.
� ஒரு தகவலுக்காக அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த அலுவலகம் ஒன்ற டம்
வ ண்ணப்பம் ெசய்யப்படுக றவ டத்து, அந்தத் தகவல்;
(அ)

ப ரிெதாரு

அரசு

அல்லது

அரசு

சார்ந்த

அலுவலகங்களில்

ைவத்த ருக்கப்பட்டதாக;
அல்லது
(ஆ) அதன் உறு ெபாருள் ப ற ெதாரு அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த
அலுவலகங்களின் ெசயற் பணிகளுடன் மிக ெநருங்க ய ெதாடர்புைடயதாக
இருக்குமிடத்து,
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அந்த வ ண்ணப்பத்த ைன அல்லது அதன் உரிய பகுத ைய சம்மந்தப்பட்ட
அலுவலகங்களுக்கு

மாற்றல்

ெசய்து,

அத்தைகய

மாற்றல்

வ ண்ணப்பதாரருக்கு உடனடியாக ெதரிவ க்கப்படல் ேவண்டும்.
இயன்ற அளவு வ ைரவாக ெசய்த டல் ேவண்டும்.

குற த்து
இதைன

எந்ேநர்வ லும் அந்த

வ ண்ணப்பம் ெபறப்பட்ட ேதத ய லிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குமிைகபடாமல்
ெசய்யப்படேவண்டும்.

6. தகவல் ெபறுவதற்கான மாத ரி கடிதப் படிவம்.
(இைதக்

ேகட்கும்

தகவலுக்ேகற்ப

மற்றும்

சூழலுக்ேகற்ப

மாற்ற க்ெகாள்ளலாம்)
அனுப்புநர்
(வ ண்ண ப்பதாரரின் ெபயரும், முகவரியும் குற ப்ப டேவண்டும்)
ெபறுநர்
(உரிய அலுவலகத்த ன் ெபாதுத்தகவல் அலுவலர்/ உதவ ெபாதுத்தகவல்
அலுவலர் முகவரி குற ப்ப டப்பட ேவண்டும்)
ஐயா/அம்ைமயீர்,
தயவு

ெசய்து

கீழ்கண்ட

தகவல்கைள

ெகாடுக்கேவண்டி

ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
தகவல் வ வரம்
2.நான்

கீழ்கண்ட

ஆவணங்கைள

பார்ைவய ட

அனுமத க்க

ேவண்டுக ேறன். (பார்ைவய ட வ ரும்பும் ஆவணங்கள் )
3.எனக்கு கீழ்கண்ட ஆவணங்களின் படிகைள ெகாடுக்குமாறு ேவண்டி
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
(ஆவணங்களின் வ வரம்)
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தகவல்

அற யும்

கட்டணங்கள்

ெசலுத்த யுள்ேளன்,

அதன்

வ வரங்கள் கீழ்வறுமாறு
கட்டணம் ெசலுத்த யதற்கான சான்றுகைள இைணத்துள்ேளன்.
5.எனக்கு

ேமற்கண்ட

ேதைவப்படுக ன்றன.

தகவல்கள்

|

ஆவணங்கள்

அவசரமாக

வ ைரவ ல் எனக்கு ெகாடுக்க ஆவன ெசய்யுமாறு

ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
இடம்
நாள்
வ ண்ணப்பதாரர் ைகெயாப்பம்

7. ேகாரிக்ைகய ன் மீதான நடவடிக்ைககள்
� ேகாரிக்ைக ெபற்ற 30 நாட்களுக்குள் வ ண்ணப்பதாரருக்கு தகவல்
அளிக்க
ேவண்டும்

அல்லது

வ ண்ணப்பதாரரின்

ேகாரிக்ைகைய

ஏற்க

மறுக்குமிடத்து,
தகவல் ெபறும் உரிைம சட்டம் 2005, ப ரிவுகள் 8 மற்றும் 9ல் குற ப்ப ட்ட
ஏேதனும்

ஒரு

ெபாருத்தமான

காரணத்ைதச்

சுட்டிக்காட்டி

ந ராகரிக்க

ேவண்டும்.
� ேகாரப்பட்ட தகவலானது, ஒருவருைடய உய ர் அல்லது சுதந்த ரம்
ெபாடு ெதாடர்புைடயதாகய ருப்ப ன், அதற்கான ேகாரிக்ைக ெபறப்பட்ட
48 மணி ேநரத்த ற்குள், தகவல் அளிக்கப்படுதல் ேவண்டும்.
� குற த்துைரக்கப்பட்ட கால ெகடுவ ற்குள் ேகாரப்பட்ட தகவலின் ேபரில்
முடிவு
எதைனயும் அளிக்க தவறுமிடத்து, சம்மந்தப்பட்ட ெபாது தகவல் அலுவலர்,
அக்ேகாரிக்ைகய ைன ஏற்க மறுத்ததாகேவ கருதப்படும்.
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� ேகாரிக்ைகய ன் மீது தகவல் அளித்தல் குற த்து முடிவு எடுக்குமிடத்து,
ெபாதுத்தகவல்

அலுவலர்

அந்த

தகவல்

கூடுதலான கட்டணம் ஏேதனுமிருப்ப ன்,

அளிப்பதற்கான

அைதச் ெசலுத்தக் ேகாரி

வ ண்ணப்பதாரருக்கு ெதரிவ க்க
ேவண்டும்.
� இந்த

வ வரத்த ைன

ெசலுத்துவதற்கும்
குற ப்ப டப்பட்ட

அனுப்புவதற்கும்,

இைடேய
30

உள்ள

நாட்கள்

கூடுதலான

கட்டணத்ைத

காலத்த ைன

ஏற்ெகனேவ

கால

அளைவய ல்

ேசர்த்துக்

ெகாள்ளக்கூடாது.
� ேமல் முைறயீட்டு அலுவலர்,

ேமல் முைறயீட்டிற்கான காலக்ெகடு,

அதைன
ெசயல்படுத்த ேவண்டிய முைற மற்றும் வ த க்கப்பட்ட கட்டணங்கள்
உள்ளடங்க ய

வ வரங்கைள,

முடிவ ன்

மீதான

மறு

ஆய்வ ற்காக,

மனுதாரருக்கு அளித்தல் ேவண்டும்.
� மனுதாரர் புலன் சார்ந்த ஊனமுற்றவராக இருக்குமிடத்து,
தகவல்

அலவலர்,

தகவல்கைளயும்

அவருக்கு

ஆவணங்கள்

பார்ைவய டுவதற்கு

உரிய

ெபாது

உள்ளிட்ட

அைனத்து

உதவ கள்

அளித்தல்

ேவண்டும்.
� தகவல்கள்

அச்சடிக்கப்பட்ட

படிவத்த ல்

அல்லது

மின்னணு

படிவத்த ல் இருக்குமிடத்து, அதற்காக ந ர்ணய க்கப்பட்ட கட்டணத்ைத
வ ண்ணப்பதாரர்
ெசலுத்துதல் ேவண்டும்.
� ேமற்கூற ய

கட்டணங்கள்

மட்டுமல்லாமல்,
இருக்குமிடத்து,

மனுதாரர்

அைனத்தும்,

ந யாயமாக

வறுைமக்ேகாட்டிற்குக்

ேமற்கூற ய

அைனத்து

இருப்பேதாடு

கீழுள்ள

நபராக

கட்டணங்கைளயும்

அவரிடமிருந்து வசூலிக்கக் கூடாது.
� ெபாது தகவல் அலுவலர், குற ப்ப ட்ட கால ெகடுவ ற்குள் தகவைல
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அளிக்க
தவறுமிடத்து, தகவல் ெபறும் உரிைமச்சட்டம் 2005, ப ரிவு 7 உட்ப ரிவு
5ன்படி
ந ர்ணய க்கப்பட்ட கட்டணமின்ற , வ ண்ணப்பதாரருக்கு அந்த தகவைல
அளிக்க
ேவண்டும்.
� மனுதாரரின் ேகாரிக்ைகய ன் மீது தகவல் அளிக்க முடிெவடுக்கும்
முன்னர், ெபாது தகவல் அலவலர், இச்சட்டத்த ன் ப ரிவு 11ன் கீழ் உட்பட்டு,
மூன்றாம் தரப்ப னரால் ெசய்யப்பட்ட முைறயீட்டிைனயும் கவனத்த ல்
ெகாள்ளுதல் ேவண்டும்.
� மனுதாரரின்

வ ண்ணப்பத்த ைன

வ ண்ணப்பதாரருக்கு

ெபாதுத்

ந ராகரிக்குமிடத்து,

தகவல்

அலுவலர்

கீழ்க்கண்ட

தகவல்கைளயும் ெதரிவ த்தல் ேவண்டும்:
1. வ ண்ணப்பத்த ைன மறுப்பதற்கான காரணங்கள்;
2. அவ்வாறு ந ராகரிக்கப்பட்டைத எத ர்த்து ேமல்முைறயீடு எந்த கால
ெகடுவ ற்குள் ெசய்யப்பட ேவண்டும்;
3. ேமல் முைறயீட்டு அலுவலர் குற த்த வ வரங்கள்.
� அரச ன் பாதுகாப்ப ற்கு குந்தகம் வ ைளவ க்கும் தகவல்கள் மற்றும் வள
ஆதாரங்கைள த ைச த ருப்பக்கூடிய தகவல்கைளத் தவ ர, ஏைனய
தகவல்கைள, அதற்குரிய சாதாரண படிவத்த ேலேய வழங்கலாம்.

8. கட்டணங்கள்
� தகவல் உரிைம சட்டம் 2005, ந யாயமான வ ண்ண ப்பக் கட்டணம்
ந ர்ணய க்கப்பட

ேவண்டுெமன்று

அளிப்பதற்கான

கூடுதலான

அத்ெதாைகக்
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சுட்டிக்காட்டி, எழுத்துருவ ல் வ ண்ணப்பத்தாரருக்கு ெதரிவ க்கப்படுதல்
ேவண்டும்.
� வ ண்ணப்பதாரர் ெபாதுத்தகவல் அலுவலரால் வ த க்கப்பட்ட கட்டண
ந ர்ணய முடிவ ன் மீது, உரிய ேமல்முைறயீட்டு துைறய டம் மறுஆய்வு
ெசய்யுமாறு நாடலாம்.
� வறுைம ேகாட்டிற்குக் கீழ் வாழ்பவருக்கு, கட்டணம் வ த க்கப்படுதல்
கூடாது.
� ெபாதுத்தகவல் அலுவலர், குற ப்ப ட்ட கால ெகடுவ ற்குள் தகவைல
அளிக்கத்
தவற னால்,

கட்டணமின்ற ,

வ ண்ணப்பதாரருக்கு

அத்தகவைல

வழங்குதல் ேவண்டும்.
� இச்சட்டத்த ன்

6(1)

வ ண்ணப்பமும்

ப ரிவ ன்படி

அரசு

அல்லது

தகவலுக்கான

அரசு

சார்ந்த

ஒவ்ெவாரு

அலுவலகத்தால்

குற த்துைரக்கப்பட்ட கணக்குத் தைலப்ப ல், ரூபாய் 10/ (ரூபாய் பத்து
மட்டும்) ெராக்கமாகேவா, வைரவு காேசாைலயாகேவா, கருவூல சீட்டு
அல்லது

வங்க

வைரேவாைலயாகேவா

ேசர்த்து

அனுப்பப்படுதல்

ேவண்டும்.
� இச்சட்டத்த ன்

7(1)ம்

ப ரிவ ன்படி

தகவல்

வழங்குவதற்காக

அரசு

அல்லது அரசு சார்ந்த அலுவலகங்களால் ப ன்வரும் வ க தங்களில்
குற த்துைரக்கப்பட்டவாறு கணக்குத்தைலப்ப ல் சரியான ெராக்க ரசீது
வைரவு காேசாைல, வங்க காேசாைல வழிேய வ த க்கப்பட்ட
கட்டணம் ெசலுத்தப்படுதல் ேவண்டும். அைவ முைறேய:
1. A4, A3 அளவுத்தாளில் எழுத உருவாக்கப்பட்ட அல்லது படிெயடுக்கப்பட்ட
ஒவ்ெவாரு பக்கத்த ற்கும் ரூபாய் இரண்டு; 2. ெபரிய அளவுத் தாளுக்கான
படி ஒன்ற ன் உள்ளபடியான கட்டணம், ெசலவுத்ெதாைக;
3. மாத ரிகள் அல்லது மாத ரி படிவங்களுக்கான உள்ள ெசலவு அல்லது
வ ைல;
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4. பத வுருக்கைள ஆய்வு ெசய்வதற்கு,

முதல் ஒரு மணிேநரத்த ற்கு,

கட்டணம் எதுவும் இல்ைல. அடுத்த பத ைனந்து ந மிடங்களுக்கு அல்லது
அதன் ப ன்னம் ரூபாய் ஐந்து கட்டணம் ஆகும்.
இச்சட்டத்த ன்
அல்லது

அரசு

7(5)ம்

ப ரிவ ன்படி

சார்ந்த

குற த்துைரக்கட்டவாறு

தகவல்

அலுவலகங்களால்,
கணக்குத்தைலப்ப ல்

வைரவு காேசாைல, வங்க

வழங்குவதற்காக,
ப ன்வரும்
சரியான

அரசு

வ க தங்களில்
ெராக்க

ரசீது,

காேசாைல வழிேய வ த க்கப்பட்ட கட்டணம்

ெசலுத்தப்படுதல் ேவண்டும். அைவ முைறேய,
1. மின்னணு வழிய லான டிஸ்ெகட்/ப ளாப்ப

ஒன்ற ற்கு ரூபாய் ஐந்து

கட்டணம்;
2. அச்சடித்த

படிவத்த ல்

தகவல்

வழங்குைகக்கு

ெவளியீட்டிற்கான

ந ர்ணய க்கப்பட்ட வ ைல.
(அரசு ஆைண (ந ைல) எண்.989, ெபாதுத் துைற, நாள் 07.10.2005)
(அரசு ஆைண (ந ைல) எண்.1012, ெபாதுத் துைற, நாள் 20.09.2006)

9. தகவலிைன ெவளிய டுவத லிருந்து வ லக்களிப்பு (சட்டப்ப ரிவு 8)
குடிமக்கள் எவருக்கும் கீழ்க்கண்ட தகவைல அளிக்கத் ேதைவய ல்ைல: � இந்த யாவ ன்

இைறயாண்ைம

மற்றும்

ஒருைமப்பாடு,

நாட்டின்

பாதுகாப்பு, பைடத்த றன், அற வ யல் அல்லது ெபாருளாதாரம் சார்ந்த
நலன்கள், அயல்
நாட்டுடன்

ெகாண்டுள்ள

உறைவ

பாத க்கப்படும்

அல்லது

குற்றச்

ெசயலிைன
துாண்டுதலாக அைமயும் தகவல்கள்;
� நீத மன்றம்

அல்லது

தைடெசய்யப்பட்ட
ெவளிப்படுத்துவதால்
www.Kaniyam.com
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அைமயக்கூடிய தகவல்கள்;
� நாடாளுமன்ற அல்லது மாந ல சட்டமன்ற ச றப்புரிைமைய மீறுவதாக
அைமயும் தகவல்கள்;
� எந்த

ஒரு

தகவலானது

ெபாது

மக்களின்

ேபரளவு

நலனுக்கு

அவச யமானது என்று அரசு கருதுக றேதா அந்தத் தகவல் மற்றும்
மூன்றாம் தரப்ப னரின் ேபாட்டி ந ைலக்கு தீங்காகும் தகவலான வணிக
நம்பகத்தன்ைம,

வ யாபார ரகச யங்கள்,

அற வார்ந்த ெசாத்துடைம

உள்ளிட்ட தகவல்கள்;
� ெபாது

மக்களின்

நலனுக்கு

ேதைவயானது

என்று

அரசால்

கருதப்படுக ற, தனி நபர் ஒருவருக்கு க ைடத்த நம்பகத்தன்ைம உைடய
தகவல்கள்;
� அயல் நாட்டு அரச டமிருந்து ெபறப்பட்ட ரகச ய தகவல்கள்;
� நாட்டின் பாதுகாப்பு ேநாக்கத்த ற்காகவும் மற்றும் சட்டத்த ைன
ெசயல்படுத்துவதற்காகவும் க ைடத்த மூலம் மற்றும் உதவ ஆதாரங்கைள
இனங்காட்டக்கூடிய தகவல்கள்;
� தனி

நபர்

உய ர்

மற்றும்

உடலுக்கு

ஆபத்து

வ ைளவ க்கக்கூடிய

தகவல்கள்;
� ெவளிப்படுத்தப்பட்டால்,
குற்றவாளிகைளக்

ைகது

புலனாய்வு

நடவடிக்ைகக்கு

அல்லது

ெசய்வதற்கு

தைடயாய ருக்கும்

அல்லது

குற்ற வழக்கு ெதாடர்தைலத் தைட ெசய்த டும் தகவல்கள்;
� அைமச்சர்கள்,
கலந்தாய்வுகள்
ஆவணங்கள்.
அதற்கான

குழு

ெசயலாளர்கள்

குற த்த

பத வுருக்கள்

பற

அலுவலர்களின்

உள்ளிட்ட

அைமச்சரைவ

எனினும் அைமச்சர் குழுவ ல் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்,

காரணங்கள்,

எடுக்கப்பட்டன

மற்றும்

என்பைத,

எதன்
முடிவு

அடிப்பைடய ல்
எடுக்கப்பட்ட

அம்முடிவுகள்

ப ன்னர்,

ெபாது

மக்களுக்கு ெதரியப்படுத்தலாம்;
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தகவைல

ெவளிய டுவதால்

உள்ள

நலன்,

பாதுகாக்கப்பட்ட

நலன்களுக்கான தீங்ைக வ ட மிகுந்து இருக்குமிடத்து, 1923 ம் ஆண்டு
அலுவலக சார் ரகச ய சட்டம் 1923 (9/1923) ல் அல்லது தகவல் ெபறும்
உரிைமச்சட்டம் 2005 ப ரிவு 8 ன் படி அனுமத க்கத்தக்க வ லக்களிப்புகள்
எத லும் அடங்க யுள்ள எது எவ்வாறு இருப்ப னும் தகவைல அணுக ெபற
அனுமத க்கலாம்;
� ஒரு வ ண்ணப்பம் ெசய்யப்பட்ட ேதத க்கு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
நடந்த
சம்பவம், ந கழ்வு அல்லது நடந்த காரியம் ெதாடர்பான தகவல்கள், தகவல்
சட்டம் 2005 ப ரிவு 8 உட்ப ரிவு 1 (a, c and I) ல் வைககளுக்கு உட்பட்டு,
ேகாரிக்ைகய ைன ெசய்த நபருக்கு தகவல் அளிக்க ேவண்டும். இச்சட்டத்த ன்
கீழ் வைக ெசய்யப்பட்டுள்ள ேமல்முைறயீட்டு முைறகளுக்கு உட்பட்டு, அந்த 20
ஆண்டு காலத்த ைன கணக்க டுவத ல் ப ரச்சைன எழும் பட்சத்த ல், மத்த ய
அரச ன் முடிேவ இறுத யானதாகும்;
� தகவைல ெபறுவதற்கான ேகாரிக்ைகயானது, அரசு அல்லாத தனி
நபரிடமிருந்து வருக ற பத ப்புரிைமைய மீறுவதாக இருக்குமிடத்து,
இச்சட்டம்

8ம்

ப ரிவ ன்

வைக

முைறகளுக்கு

பாத ப்ப ன்ற ,

அக்ேகாரிக்ைகைய ந ராகரிக்கலாம்.

10.

தகவல் ெவளிய டுவத லிருந்து வ லக்களிக்கப்பட்ட பகுத ய லிருந்து

ப ரித்தளித்தல் (சட்டப்ப ரிவு 10)
தகவலிைன ெபறுவதற்கான ேகாரிக்ைகயானது, ெவளிய டுவத லிருந்து
வ லக்களிக்கப் பட்டிருக்க ற தகவலுடன் ெதாடர்புைடயதாக இருக்க றது என்ற
காரணத்தால் ந ராகரிக்குமிடத்து, ெவளிய டுவத லிருந்து வ லக்களிப்பட்ட
பகுத ய லிருந்து, ந யாயமான முைறய ல் ப ரித்தளிக்கப்படக் கூடிய தகவல்
எதுவும் அளிக்கலாம். அவ்வாறு வழங்குமிடத்து, ெபாதுத்தகவல் அலுவலர்,
வ ண்ணப்பதாரருக்குக் கீழ்க்கண்ட அற வ ப்ைப அளித்தல் ேவண்டும் :
1. ெவளிய டப்படுவத லிருந்து
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ெகாண்டுள்ள
பத வுருவ லிருந்து ப ரித்ெதடுத்தப ன், ேகாரப்பட்ட பத வுருவ ன் பகுத
மட்டுேம அளிக்கப்படுக றது என்றும்;
2. ெபாருண்ைம

பற்ற ய

எந்த

முடிைவயும்

உள்ளடங்கலாக,

அந்த

முடிவுகளுக்கு ஆதாரமான ெபாருைளக் குற ப்ப ட்டு, அந்த முடிவ ற்கான
காரணங்கள்;
3. அந்த முடிவ ைன அளிக்க ன்ற நபரின் ெபயர் மற்றும் பதவ ய ன் ெபயர்;
4. அவரால்

கணக்க டப்பட்ட

கட்டணங்களின்

வ வரங்கைளயும்,

வ ண்ணப்பதாரர் ைவப்பீடு ெசய்யுமாறு ேகாரப்பட்ட ெதாைகையயும்
ெதரிவ த்தல்;
5. தகவலின் ஒரு பகுத ைய ெவளிய டாைம ெதாடர்பான முடிைவ, மறு
ஆய்வு ெசய்வதற்கு,
பணி மூப்பு அலுவலர் அல்லது மாந ல தகவல் ஆைணயம் பற்ற ய
வ வரங்கள்,
கட்டணத்ெதாைக,

தகவல்

ெபறும்

முைற

மற்றும்

காலவரம்பு

ஆக யவற்ைறத்
ெதரிவ த்தல் ேவண்டும்.

11. வ லக்களிக்கப்பட்ட அரசு அல்லது அரசு சார்ந்த அலுவலகங்கள்
தகவல் அற யும் உரிைமச்சட்டத்த ன்படி கீழ்க்கண்ட அலுவலகங்களுக்கு
மக்கள் தகவல் ெபற அணுகுவத லிருந்து வ லக்களித்துள்ளது.

அைவ

முைறேய:
1. தனிப்ப ரிவு-குற்றப்புலனாய்வுத்துைற ச .ஐ.டி.
2. க யூ ப ரிவு - குற்றப்புலனாய்வுத்துைற ச .ஐ.டி.
3. தனிப்ப ரிவு
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4. பாதுகாப்புப்ப ரிவு
5. ேகார்ெசல் ச .ஐ.டி.
6. கருக்ெகழுத்து அைமவனம்
7. மாவட்டத்தனிப்ப ரிவுகள்
8. காவல்துைற ஆைணயரப்புலனாய்வுப்ப ரிவுகள்
9. தனிப்புலனாய்வு ெசல்கள்
10. ஆைணயரகங்கள்/மாவட்டங்களிலுள்ள
11. நக்சைலட்டு தனிப்ப ரிவு
12. குற்றப்ப ரிவு ச .ஐ.டி.
13. தனிப்புலனாய்வுக்குழு
14. த ைரத்த ருட்டு ப ரிவு
15. ேபாைதப்ெபாருள் தடுப்பு நுண்ணற வு அைமவனம்
16. ெகாள்ைகக்ெகத ர் ப ரிவு
17. ெபாருளாதாரக் குற்றச்ெசயல்கள் சரகம் I � II
18. ச ைலத்த ருட்டுத் தடுப்புச் சரகம்
19. ச ச ஐ டப ள்யூ குற்றப்புலனாய்வுத்துைற
20. குடிைமப்ெபாருள் வழங்கல்/குற்றப்புலனாய்வுத்துைற)
21. கணினி குற்றப்ப ரிவு
22. மாவட்டக்குற்றம் - மாநகரக்குற்றப்ப ரிவுகள்
23. ச றப்புப்பணிப்பைட
24. பய ற்ச ப்பைட மற்றும் பள்ளி
25. கடேலாரக் காவல்பைட
26. வ ரல் ேரைகப்ப ரிவு
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27. காவல் துைற வாெனாலிப்ப ரிவு
28. உள் (காவல் VI) துைற
29. உள் (கடும் மந்தணம்) துைற
30. ெபாது (கடும் மந்தணம்) புலனாய்வு மற்றும் ஒடுங்கைமவனம்.
(அரசு ஆைண (ந ைல) எண்க
ள்.1042, 1043, 1044 மற்றும் 1045, ெபாதுத் துைற, நாள் 14.10.2005)

12. மூன்றாம் தரப்ப னரின் தகவல்
� ெபாதுத் தகவல் அலுவலர், மூன்றாம் தரப்ப னருடன் ெதாடர்புைடயதாக
அல்லது

மூன்றாம்

தரப்ப னரால்

வழங்கப்பட்ட

அல்லது

மூன்றாம்

தரப்ப னரால் ரகச யம் எனக் கருதப்படுக ற தகவல்கள், பத வுருக்கள்
அதன் பகுத கள் எதைனயும் ெவளிய டுமிடத்து, அக்ேகாரிக்ைக ெபற்ற
ஐந்து நாட்களுக்குள், அக்ேகாரிக்ைகய ைனப் பற்ற யும், அந்த தகவைல
ெவளிய ட வ ரும்புக றாரா என்றும் மூன்றாம் தரப்ப னருக்கு எழுத்து
வடிவ லான அற வ ப்ைப அளிக்க ேவண்டும்.
� அதனுடன்

ேமற்படி

ேவண்டாமா

தகவைல

என்பது

வாய்ெமாழியாகேவா

ெவளிய ட

ேவண்டுமா

அல்லது

எழுத்து

வடிவ ேலா

அல்லது

கருத்த ைன

அனுப்புமாறு

மூன்றாம்

பற்ற
தனது

தரப்ப னைரக் ேகாருதல் ேவண்டும்.
� ேமலும், அந்த தகவைல ெவளிய டுவது குற த்து முடிவு எடுக்கும்ேபாது,
மூன்றாம்

தரப்ப னரால்

அளிக்கப்பட்ட

கருத்த ைன

கவனத்த ல்

ெகாள்ளல் ேவண்டும்.
� ேமற்படி

அற வ ப்பு

க ைடக்கப்ெபற்ற

சார்பு

ெசய்யுமிடத்து,

ேதத ய லிருந்து

பத்து

அந்த

நாட்களுக்குள்,

அற வ ப்பு
அந்தத்

தகவைல ெவளிய டுவதற்கு எத ராக முைறயீடு ெசய்வதற்கு மூன்றாம்
தரப்ப னருக்கு வாய்ப்பு அளிக்க ேவண்டும்.
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� ெபாதுத் தகவல் அலுவலர், மூன்றாம் தரப்ப னருடன் ெதாடர்புைடய
தகவல்கைள ெவளிய டுவது குற த்து முடிவு எடுத்து,

அம்முடிைவப்

பற்ற ய அற வ ப்ைப, மூன்றாம் தரப்ப னருக்கு எழுத்து வடிவ ல் அளிக்க
ேவண்டும். அதனுடன் அம்முடிைவ எத ர்த்து ேமல் முைறயீடு ெசய்யும்
உரிைமையயும் அவ்வற க்ைகய ல் குற ப்ப டப்பட ேவண்டும்.

13. மாந ல தகவல் ஆைணயத்த ன் கடைமகள் மற்றும் அத காரங்கள்
� இச்சட்டத்த ன் ெசயல்பாட்ைட ேமற்பார்ைவய டுவதற்காக,
12(1)-15(1)

ைமய

மாந ல

தகவல்

ஆைணயங்கள்

ப ரிவுகள்

தனித்த யங்கும்

ேமல்முைறயீட்டு அத கார அைமப்பாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தகவல்
ெபறும் உரிைமச்சட்டம் ப ரிவு 15-ன் படி, தமிழ்நாடு மாந ல தகவல்
ஆைணயம் உருவாக்கப்பட்டு, அவ்வாைணயம், ஒரு மாந ல தைலைம
ஆைணயர் மற்றும் இரண்டு மாந ல தகவல் ஆைணயர்களின் கீழ்
07.10.2005 முதல் இயங்க

வருக றது.

எந்த ஒரு நபரிடமிருந்தும்

கீழ்க்காணும் ந ைலைமகளில் புகார்கைளப் ெபற ேவண்டியது, மாந ல
தைலைமத் தகவல் ஆைணயத்த ன் கடைமயாகும்:
1. ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலர்

ந யமிக்கப்படாததால்

தகவல்

ேகாரி

வ ண்ணப்ப க்க இயலாத ந ைலைம;
2. ேகாரப்பட்ட தகவல்கள் மறுக்கப்பட்ட ந ைலைம; 3.

தகவல் ேகாரி

வ ண்ணப்ப த்தும் அதற்குரிய காலக்ெகடு கடந்த ப ன்பும் எந்த பத லும்
அளிக்கப்படாத ந ைலைம;
4. ந ர்ணய க்கப்பட்ட கூடுதல்கட்டணம் ந யாயமற்றதாக ஒருவர் கருதும்
ந ைலைம;
5. தனக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் ேபாதுமானதல்ல என்ேறா, தவறான
தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன என்ேறா ஒருவர் ந ைனக்கும் ந ைலைம.
� இச்சட்டம் ப ரிவு 18 ன்கீழ் ஆைணயம் வ சாரைண ெதாடங்கலாம்.
ந யாயமான காரணங்களின்கீழ், உரிய வ சாரைணக்கு உத்தரவ டுதல்
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ேவண்டும்.

இப்ப ரிவ ன் படி, ஒரு ேகாரிக்ைகைய வ சாரிக்ைகய ல்,

குடிைமய யல்
நீத மன்றங்களுக்கு

ந கரான

அத காரங்கள்

ஆைணயத்த ற்கு

வழங்கப்பட்டுள்ளன. அைவ முைறேய:
1. நபர்களின்

வருைகக்கு

அைழப்பாைண

அனுப்ப

வலிந்து

ெசயல்படுத்துதல்;
வாய்ெமாழி அல்லது எழுத்து பூர்வமான சாட்ச யத்ைத ெகாடுக்கவும்
மற்றும்
ஆவணங்கைளயும்,

ெபாருள்கைளயும்

முன்னிைலப்படுத்த

கட்டாயப்படுத்துதல்;
2. ஆவணங்கைள கண்டற ந்து ஆய்வு ெசய்த ட ஆைணய டுதல்;
3. ப ரமாணப்பத்த ரங்கள் மூலம் சாட்ச யங்கள் ெபறுதல்;
4. சாட்ச கள்

ஆவணங்கைள

பரிேசாத ப்பதற்காக

அைழப்பாைண

ப றப்ப த்தல்;
5. குற த்துைரக்கப்பட்ட ஏேதனும் ெபாருள் குற த்து;
6. இச்சட்டத்த ன்படி, அரசு அல்லது அரசு சார்ந்த அலுவலகங்களிலுள்ள
பத வுருக்கள்

எதைனயும்

ஆய்வு

ெசய்யலாம்

மற்றும்

அத்தைகய

பத வுருக்கைள
எக்காரணம் ெகாண்டும் ந றுத்த ைவக்கப்படலாகாது.
� கீழ்க்கண்ட

அற வுப்புகள்

மூலம்

ஆைணயம்

தனது

முடிவுகைள

இச்சட்டத்த ன் ப ரிவு 19(8) வைகமுைறகளுக்கு உட்பட்டு, சம்மந்தப்பட்ட
அரசு

அல்லது

அரசு

சார்ந்த

ந றுவனங்களுக்கு

நடவடிக்ைக

ேமற்ெகாள்ள அற வுறுத்த, அத காரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அைவ

முைறேய,
1. குற ப்ப ட்ட வடிவத்த ல் தகவைல ேவண்டுமிடத்து, அவற்ற ைன
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அவ்வடிவத்த ேலேய அணுக ப் ெபறுதல் ;
2. ேநர்வ ற்ேகற்ப, ெபாது தகவல் அலுவலர் ஒருவைர ந யமித்தல் ;
3. குற த்த ச ல தகவைல அல்லது தகவலின் வைககைள ெவளிய டுதல் ;
4. பத வுருக்கைளப்

பராமரித்தல்,

ந ர்வக த்தல்

மற்றும்

அழிப்பதற்கு

ெதாடர்புைடய நைடமுைறகளில், அவச யமான மாற்றங்கைளச் ெசய்தல்
;
5. அலுவலர்களுக்கு, தகவல் ெபறும் உரிைம சட்டம் மீதான பய ற்ச க்கு
வைக
வ ைக ெசய்தைல ேமம்படுத்துதல் ;
6. ஆண்டற க்ைக தயாரித்து அளித்தல்.
ேமலும் ஆைணயத்த ற்கு தனது முடிவ ன் மீது கீழ்க்கண்ட அத காரங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன :
1. இழப்பு

அல்லது

பாத ப்பு

உண்டாக்க ய

பற

ேகடு

எதுவாக லும்,

முைறயீட்டாளருக்கு இழப்பீடு வழங்குமாறு அரசு அல்லது அரசு சார்ந்த
ந றுவனங்கைள ேவண்டுறுத்தும் அத காரம் ;
2. இச்சட்டத்த ன்படி

வைகெசய்யப்பட்ட

தண்டைனகளில்

எதைனயும்

வ த க்கும்
அத காரம் ;
3. வ ண்ணப்பத்த ைன ஏற்கேவா, மறுக்கேவா உண்டான அத காரம்,
இச்சட்டப்ப ரிவு 19 (அன்படி,

ஆைணயம்,

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கும்,

அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த அலுவலகங்களுக்கும், தனது முடிைவக் குற த்த
அற வ ப்ப ைனக்

ெகாடுத்தல்

ேவண்டும்.

அதனுடன்

ேமல்முைறயீடு

ெசய்வதற்கான உரிைம பற்ற யும் ெகாடுத்தல் ேவண்டும். ப ரிவு
19(10)-ன்படி

வகுத்துைரக்கப்பட்ட

நைடமுைறக்க ணங்க,

ஆைணயம்

ேமல்முைறயீட்டிைன முடிவு ெசய்தல் ேவண்டும்.
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14. ேமல்முைறயீடு (ப ரிவு (19)
முதல் ேமல்முைறயீடு :
� குற த்துைரக்கப்பட்ட

காலத்த ற்குள்,

ேகாரிக்ைகய ன்

மீது

முடிவு

ெபற்ற ராத அல்லது ெபாது தகவல் அலுவலர் முடிவ ன் மீது அத ருப்த
அைடந்த எவரும், அத்தைகய கால அளவு முடிவு ெபற்றத லிருந்ேதா
அல்லது அத்தைகய முடிவ ைன ெபற்றத லிருந்ேதா, 30 நாட்களுக்குள்
சம்மந்தப்பட்ட துைறய ல், குற ப்ப ட்ட ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு
ேமல் மட்டத்த லுள்ள ஒரு முதுந ைல அத காரிய டம் ேமல் முைறயீடு
ெசய்யேவண்டும்.
தாமதமாக

எனினும்

முைறயீடு

தவ ர்க்க

ெசய்தால்,

இயலாத

வ சாரைண

காரணத்த னால்
அலுவலர்

அந்த

முைறயீட்ைட வ சாரைணக்கு ஏற்கலாம். இதைன வ சாரைண அலுவலர்
முடிவு ெசய்வார்.
� இச்சட்டத்த ன்

ப ரிவு

11ன்படி,

மூன்றாம்

தரப்ப னர்

தகவைல

ெவளிப்படுத்துவதற்கு, ெபாது தகவல் அலுவலரால் ப றப்ப க்கப்பட்ட
ஆைணக்கு

எத ராக

ேமல்முைறயீடு

ெசய்யுமிடத்து,

ஆைணய ன்

ேதத ய லிருந்து 30 நாட்களுக்குள், சம்மந்தப்பட்ட மூன்றாம் தரப்ப னர்
ேமல்முைறயீடு ெசய்து ெகாளல் ேவண்டும்.
இரண்டாம் ேமல் முைறயீடு :
� முதல் ேமல் முைறயீட்டின் மீது முடிவு எடுக்கப்பட்ட ேதத ய லிருந்ேதா
அல்லது அந்த முடிவு ெபறப்பட்ட ேதத ய லிருந்ேதா 90 நாட்களுக்குள்
அந்த முடிவுக்கு எத ராக மாந ல தகவல் ஆைணயத்த ல் இரண்டாம்
ேமல்முைறயீடு ெசய்ய உரிைமயுண்டு.

ேமலும் தாமதத்த ற்கு உரிய

காரணம் ெதரிவ க்கப்பட்டால், 90 நாட்கள் கழிந்த ப ன்னரும்
ேமல்முைறயீட்ைட ஏற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
� முதல் ேமல் முைறயீட்டில் மூன்றாம் தரப்ப னரின் தகவல் ெதாடர்பாக
தாக்கல்
ெசய்யப்பட்ட ேமல்முைறயீட்டிற்கு எத ராக ெபாது தகவல் அலுவலரின்
www.Kaniyam.com

27

FreeTamilEbooks.com

RTI 2005 GUIDE
முடிவு

இருக்கும்

RTI 2005 GUIDE
பட்சத்த ல்,

மாந ல

தகவல்

ஆைணயம்

மூன்றாம்

தரப்ப னருக்கு ேகட்கப்படுவதற்கு ந யாயமான வாய்ப்பளித்தல் ேவண்டும்.
� இச்சட்டப்ப ரிவு

19

உட்ப ரிவு

ேமல்முைறயீடானது,
காரணங்களுக்காக,

(1)

எழுத

மற்றும்

பத வு

ேமல்முைறயீடு

(2)ன்

படியான

ெசய்யப்படேவண்டிய

ெபறப்பட்டத லிருந்து

30

நாட்களுக்குள் அல்லது அது தாக்கல் ெசய்யப்பட்டத லிருந்து ெமாத்தம்
45 நாட்களுக்கு ேமற்படாது, முடிவு ெசய்யப்படுதல் ேவண்டும்.
� தகவல் ஆைணயத்த ன் முடிவு கட்டுப்படுத்துவதாக இருக்கும்.
15. ேமல்முைறயீட்டு மாத ரி வ ண்ணப்ப படிவம்
ெபறுநர்
(தகுத யுைடய அத காரி பற்ற குற ப்ப டப்படேவண்டும்)
1) வ ண்ணப்பதாரரின் முழுப்ெபயர் :
2) முகவரி :
3) ேவண்டப்படும் தகவல் வ வரங்கள் :
4) ேவண்டப்படும் தீர்வு :
5) தகவல் ெதாடர்புைடய துைற அல்லது அலுவலரின் ெபயர் :
6) தகவலின் ெபாருண்ைம :
7) தகவல் ெதாடர்புைடய பகுத /ஆண்டு இடம் :
8) தகவல் ேவண்டப்படுவத ன் ேநாக்கம் :
இடம் :
நாள் :
வ ண்ணப்பதாரரின் ஒப்பம்
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16. தண்டைனகள் (பிரிவு-20)
� மாந ல

தகவல்

ஆைணயமானது,

புகார்

அல்லது

ேமல்முைறயீடு

எதைனயும்
தீர்மானிக்கும்ேபாது:
1. ெபாது

தகவல்

அலுவலர்

ந யாயமான

காரணம்

ஏதுமின்ற

தகவலுக்கான வ ண்ணப்பம் ஒன்ற ைன மறுக்குமிடத்தும்;
2. ெபாது

தகவல்

அலுவலர்

காலக்ெகடுவ ற்குள்

தகவைல

அளிக்க

மறுக்குமிடத்தும் ;
3. ெபாது

தகவல்

அலுவலர்

தகவலுக்கான

ேகாரிக்ைகய ைன

உள்ேநாக்கத்துடன்
மறுக்குமிடத்தும் ;
4. ேகாரிக்ைகய ன் ெபாருளாக இருந்த தகவைல அழிக்குமிடத்தும் ;
5. ெபாது தகவல் அலுவலர், தகவைல அளிப்பைத எந்த முைறய லும்
தடுக்குமிடத்தும் ; அந்த வ ண்ணப்பம் ெபறப்படும் வைர அல்லது தகவல்
அளிக்கப்படும் வைர ஒவ்ெவாரு நாளுக்கும் ரூ.250/- தண்டமாக, அந்த
ெபாது தகவல் அலுவலர் மீது வ த க்கப்படும். எனினும், ெமாத்த தண்டத்
ெதாைகயானது ரூ.25,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க ேவண்டும்.
� இருப்ப னும்,
ெபாதுத்தகவல்

தண்டம்

வ த க்கப்படுவதற்கு

அலுவலருக்கு

ேபாதுமான

முன்பு,

சம்மந்தப்பட்ட

வாய்ப்பளிக்கப்படுதல்

ேவண்டும்.
� ெபாதுத்தகவல்

அலுவலர்,

தான்

ந யாயமாகவும்,

கவனத்துடனும்,

ெசயல்பட்டுள்ளைத ெமய்ப்ப க்கும் ெபாறுப்பு, அவைரேய சார்ந்ததாகும்.
� ேமலும் ேமற்கண்ட சூழ்ந ைலகளில், ெபாதுத்தகவல் அலுவலருக்கு
எத ராக,

அவருக்கு

ெபாருந்தத்தக்க

பணிவ த களின்படி,

ஒழுங்கு

நடவடிக்ைக எடுக்க சம்மந்தப்பட்ட துைறக்கு ஆைணயம் பரிந்துைர
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ெசய்யும்.
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17.தகவல் ெபறுவதற்கான வைரபட வ ளக்கம்
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இைணப்புகள் அ. தமிழ் நாடு தகவல் ஆைணயம்
வ.

தற்ேபாைதய அலுவலக முகவரி

எண்

ெபயர் மற்றும் பதவ

07.02.2007 முதல்

பைழய முகவரி

1

த ரு. எஸ். இராமக ருட்டிணன், இ.ஆ.ப., (ஓய்வு )

காமேதனு கூட்டுறவு பல்ெபாருள்

”க ருஷ்ண வ லாஸ்” எண்.89,

மாந ல தைலைம தகவல் ஆைணயர்

அங்காடி கட்டடம், முதல் மாடி, (வானவ ல்

டாக்டர் அழகப்பா

ெதாைலேபச எண். 2435 7581

அருக ல்) பைழய எண்.273,

சாைல புரைசவாக்கம்,

புத ய எண்.378, அண்ணா சாைல,

ெசன்ைன -

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன -600 018.

600084.

ெதாைலேபச எண்
24357580
(தபால் ெபட்டி எண்.6405, ேதனாம்ேபட்ைட,
ெசன்ைன -600 018.)
2

த ரு. ஜி. இராமக ருட்டிணன், இ.ஆ.ப., (ஓய்வு )
மாந ல தகவல் ஆைணயர்
ெதாைலேபச எண். 2435 7582

3

த ரு. ஆர். இரத்த னசாமி, இ.ஆ.ப., (ஓய்வு ) மாந ல
தகவல் ஆைணயர்
ெதாைலேபச எண். 2435 7583

4

த ரு. அேசாக்ரஞ்சன் ெமாகந்த ,
இ.ஆ.ப., ெசயலாளர்
ெதாைலேபச எண். 24358015

5

த ரு. சாலமன்ராஜ் துைண ெசயலாளர்
ெதாைலேபச எண். 24357584

ஆெபாது தகவல் அலுவலர் மற்றும் ேமல் முைறயீடு அலுவலர் பட்டியல்
(1) தமிழ்நாடு தைலைமச் ெசயலகம், ெசன்ைன -600 009.

வரிைச

அலுவலகத்த ன் ெபயர் (தைலைமச் ெசயலகத்

எண்

துைறகள்)

ெபாது தகவல் அலுவலர்

ேமல் முைறயீடு அலுவலர்

1

ஆத த ராவ டர் மற்றும் பழங்குடிய னர் நலம்

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (அந்மு )

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (ஆத

ெதா .ேப: 044-25665853

த ராவ டர் நலம்)
ெதா.ேப 044-25670721
044-25665630

2

இைளஞர் நலம் மற்றும் வ ைளயாட்டு ேமம்பாடு

ப ரிவு அலுவலர் (அநமு)

அரசு சார்புச் ெசயலாளர்

ெதா .ேப:

ெதா .ேப.-044-25665136

044-25665708
3

உயர் கல்வ

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (ந )

அரசு துைணச் ெசயலாளர்

ெதா .ேப: 044-25675560

(உயர் கல்வ )
ெதா.ேப.-044-25678498
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வரிைச

அலுவலகத்த ன் ெபயர் (தைலைமச் ெசயலகத்

எண்

துைறகள்)

ெபாது தகவல் அலுவலர்

ேமல் முைறயீடு அலுவலர்

4

உள் துைற

உள் துைற (நீத மன்றங்கள்) அரசு இைணச்

அரசு ச றப்பு ெசயலாளர்

ெசயலாளர்

உள்துைற ெசன்ைன 600 009

உள் துைற (குடியுரிைம)

ெதா. ேப. -044-25679169

அரசு இைணச் ெசயலாளர்
உள் துைற (காவல்)
அரசு துைணச் ெசயலாளர் ெதா .ேப:
044-25670647 044-25665392
உள் துைற (ச ைற)
அரசு துைணச் ெசயலாளர் ெதா .ேப:
044-25665538
உள் துைற (ேபா.வ.)
அரசு துைணச் ெசயலாளர்
5

ஊரக வளர்ச்ச மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ்

அரசு துைண ெசயலாளர் (பணிகள்) ஊரக

அரசு இைணச்ெசயலாளர்

வளர்ச்ச த் (ம) பஞ்சாயத்து ராஜ்

(த ட்டம்) ஊரக வளர்ச்ச (ம)

ெதா . ேப: 044-25678439

பஞ்சாயத்து ராஜ்
ெதா .ேப.-044-2567 2783

6

எரி சக்த

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (த.நா.மி.வா)

அரசு துைணச் ெசயலாளர் ெதா

ெதா .ேப: 044-25675440

.ேப.-044-25671919
044-25665462

7

கால்நைட பராமரிப்பு, பால்வளம் மற்றும் மீன்

அரசு துைணச் ெசயலாளர்

அரசு இைணச் ெசயலாளர்

வளம்

ெதா.ேப:

ெதா .ேப.-044-25674084

044-25673650

ந கரி 25677590

044-25665812
ந கரி 25677590
8

9

கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்ேவார்

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (உணவு ெபாருள்

அரசு ச றப்புச் ெசயலாளர்

பாதுகாப்பு

வழங்கல்)

ெதா.ேப.-044-25671157

ெதா .ேப: 044-25677614

044-25665651

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (காத )

அரசு இைணச் ெசயலாளர்

ைகத்தற , ைகத்த றன், துணிநுால் மற்றும் கதர்

ெதா .ேப.-044-25670896
044-25665665
10

சட்ட ம்

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (பணியாளர்)

அரசு கூடுதல் ெசயலாளர்
ெதா.ேப.-044-25679282
044-25665795

11

சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவு

அரசு துைணச் ெசயலாளர் ெதா .ேப:

அரசு ச றப்புச் ெசயலாளர் ெதா

044-25672633 044-25665431

.ேப.-044-25671041
044-25665343

12

ச று ெதாழில்கள்

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (ச .ெதா ) ெதா .ேப.

அரசு இைணச் ெசயலாளர் ெதா

044-25665527

.ேப.-044-25675120
044-25665843

13

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் வனம்

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் ெதா .ேப:

அரசு கூடுதல் ெசயலாளர் ெதா

044-25665736 ந கரி-25670560

.ேப.-044-25677906
044-25670560
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14

ெசய்த மற்றும் சுற்றுலா

அரசு துைணச் ெசயலாளர் ெதா .ேப:

அரசு கூடுதல் ெசயலாளர்

044-25672709

(சுற்றுலா)
ெதா .ேப-044-25677444

15

தகவல் ெதாழில் நுட்பவ யல்

அரசு சார்புச் ெசயலாளர்

அரசு ெசயலாளர்
ெதா.ேப.-044-25670783
044-25665598

16

தமிழ் வளர்ச்ச -பண்பாடு

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (அ.ந.மு.) ெதா .ேப:

அரசு இைணச் ெசயலாளர்

மற்றும் அறந ைலயம்

044-25670969 1044-25665786

(அறந ைலயம்)
ெதா .ேப.-044-25677484
044-25665489

17

த ட்டம், வளர்ச்ச மற்றும் ச றப்பு முயற்ச கள்

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (ெதாநு) ெதா .ேப:

அரசு இைணச் ெசயலாளர் ெதா

044-25676334 044-25665842

.ேப.-044-25678830
044-25665829

18

ெதாழில் துைற

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் ெதா .ேப: 044-25665311

அரசு துைணச் ெசயலாளர் ெதா
.ேப.-044-25671773

19

ெதாழிலாளர் மற்றும் ேவைல வாய்ப்பு

அரசு சார்புச் ெசயலாளர்

அரசு துைணச் ெசயலாளர்

(அ.ந.மு) ெதா .ேப: 044-25665436

(அ.ந.மு)
ெதா.ேப.044-25672502
044-25665259

20

21

நகராட்ச ந ர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்

ந த த் துைற

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (வ )

அரசு இைணச் ெசயலாளர்

ெதா .ேப:

ெதா .ேப

044-25677548

044-25672168

044-25665249

044-25665778

வரவு-ெசலவு

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (வரவு-

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (B.Coord)

ெசலவு)

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (ஊத யக் குழு)

ெதா.ேப -044-25675475

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (ஓய்வூத யம்)

044-25665967

துைண இயக்குநர் (ஆர்) (ப ப்ப .இ)

அரசு துைணச் ெசயலாளர்
(ஊத யக் குழு)
அரசு துைணச் ெசயலாளர்
(ஓய்வூத யம்)
இைண இயக்குநர் (டி) (ப .ப்ப .இ.)

22

ெநடுஞ்சாைல

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (சா.4)

அரசு இைணச் ெசயலாளர் ெதா

ெதா .ேப: 044-25665441

.ேப.-044-25678135
044-25665323

23

பணியாளர் மற்றும் ந ர்வாகச்

அரசு துைணச் ெசயலாளர்

அரசு இைணச் ெசயலாளர்

சீர்த ருத்தம்

(பணிகள்) ெதா.ேப: 044-25674887

(பணியாளர்)

044-25665427 மின்னணு அஞ்சல்

ெதா .ேப.

pardsper@tn.gov.in

044-25671449
044-25665481 மின்னணு அஞ்சல் pardsper@tn.gov.in
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24

பள்ளிக் கல்வ

அரசு துைணச் ெசயலாளர் ெதா .ேப:

அரசு கூடுதல் ெசயலாளர் ெதா

044-25671474 044-25665848

.ேப.-044-25671639
044-25665638

25

ப ற்படுத்தப்பட்ேடார், மிகப் ப ற்படுத்தப்பட்ேடார்

அரசு இைணச் ெசயலாளர்

அரசு ச றப்புச் ெசயலாளர் ெதா

மற்றும் (பணியாளர்) ச றுபான்ைமய னர் நலம்

ெதா .ேப:

.ேப.-044-25677142

044-25670028

044-25665586

044-25665328
26

ெபாதுத் துைற

அரசு துைணச் ெசயலாளர் ( பணி)

அரசு இைணச் ெசயலாளர்

ெபாது (ேதர்தல்) துைற

ெதா .ேப: 044-25676051

(ெபாது)

இைண தைலைமத் ேதர்தல் அத காரி (ம) அரசு

ெதா .ேப.-044-25670568

இைணச் ெசயலாளர் ெதா .ேப: 044-25674185

தைலைமத் ேதர்தல்

044-25665688

அத காரி ெதா .ேப-044-25670390
044-25665624

27

ெபாதுப் பணி

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (கட்ட டம்)

அரசு ச றப்புச் ெசயலாளர் ெதா

ெதா .ேப: 1044-25679476 104425665540

.ேப.-044-25673863
044-25665542

28

ேபாக்குவரத்துத் துைற

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (ெபாது)

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (ந )

ெதா .ேப: 044-25665819

ெதா.ேப -044-25674283
044-25665584

29

30

மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்

அரசு துைணச் ெசயலாளர் ெதா .ேப:

குடும்ப நலம்

044-25676229 044-25665486

அரசு கூடுதல் ெசயலாளர்

மதுவ லக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்ைவ

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (வ.ெச)

அரசு துைணச் ெசயலாளர்

ெதா.ேப.-044-25665873

(Preventive Detention)
ெதா.ேப.-044-25670349

31

வணிக வரி மற்றும்

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (அ.ந.மு) ெதா .ேப:

அரசு கூடுதல் ெசயலாளர்

பத வுத்துைற

044-25672967 044-25665762

ெதா.ேப.-044-25678701
044-25665764 மின்னணு அஞ்சல்
ctsec@tn.gov.in
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32

வருவாய்

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (வ.ந .)

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (வ.ந .)

ெதா.ேப: 044-25665148

ெதா.ேப -044-25670417

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (வ.ெச)

044-25665246

ெதா .ேப: 044-25665282

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (பணி)

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (ந .ச )

ெதா .ேப.-044-25676109

ெதா .ேப: 044-25665282

044-25665357

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (ெபாது)

அரசு இைணச் ெசயலாளர் (ந .அ)

ெதா .ேப: 044-25665147

|

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (பணி-1) ெதா .ேப:

ெதா .ேப.-044-25671821

044-25665861

044-25665537

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (பணி-2) ெதா .ேப:

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (ந .மு.)

044-25665313

ெதா .ேப.-044-25671452

அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (வ.ெச.)

044-25665319

ெதா .ேப: 044-25665282
அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (க .ந .)
ெதா .ேப: 044-25665254
அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (அ.ந.மு.) ெதா .ேப:
044-25665354
அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (ந .அ )
ெதா .ேப: 044-25665894
அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (இ. இட)
ெதா .ேப: 044-25665894
அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (வ.ந . / சுனாமி)
ெதா .ேப: 044-25665148
அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (யூ.எல்.ச .) ெதா .ேப:
044-25665894
அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (ந .மு.)
அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (Alienation)
அரசு சார்புச் ெசயலாளர் (வ.ந .)
ெதா .ேப:
1044-25665148
33

34

வீட்டுவசத மற்றும் நகர்ப்புற

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (நஊ )

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (வீ.வ.)

வளர்ச்ச

ெதா .ேப: 044-25671352

ெதா .ேப.-044-25671576

044-25665817

044-25665283

அரசு சார்புச் ெசயலாளர்

அரசு கூடுதல் / இைணச்

(பணிகள். 1)

ெசயலாளர்

ேவளாண்ைமத் துைற

ெதா.ேப.-044-25673305
044-25672746
35

சட்டமன்றப் ேபரைவச்

அரசு துைணச் ெசயலாளர் (ம)

அரசு இைணச் ெசயலாளர்

ெசயலகம்

ெதா .ேப: 044-25673637

ெதா.ேப.-044-25670069

2) மாவட்ட ஆட்ச யர் அலுவலகங்கள்.
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ெபயர்

ெபாது தகவல் அலுவலர்

ேமல் முைறயீடு அலுவலர்

1

இராமநாதபுரம்

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், இராமநாதபுரம். ெதா .ேப.-04567-230558

அலுவலகம் இராமநாதபுரம். ெதா .ேப-04567-230610

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், ஈேராடு ெதா .ேப.-0424-2260999

அலுவலகம் ஈேராடு. ெதா .ேப-0424-2266333

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், கடலூர். ெதா .ேப.-04142-220956

அலுவலகம் கடலுார். ெதா .ேப-04142-230185

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், கருர். ெதா .ேப.-04324-257800

அலுவலகம் கருர். ெதா .ேப.-04324-256501

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், கன்னியாகுமரி

அலுவலகம் கன்னியாகுமரி

ெதா.ேப.-04652-278019

ெதா.ேப-04652-278725

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், காஞ்ச புரம்.

அலுவலகம் காஞ்ச புரம்.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ஈேராடு

கடலூர்

கருர்

கன்னியாகுமரி

காஞ்ச புரம்

க ருஷ்ணக ரி

ேகாயம்புத்தூர்

ச வகங்ைக

ெசன்ைன

ேசலம்

தஞ்காவூர்

13

தருமபுரி

14

த ண்டுக்கல்

15

16

17

த ருச்ச

த ருெநல்ேவலி

த ருவள்ளூர்

ெதா .ேப.-044-27237789

ெதா .ேப.-044-27237945

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்,

அலுவலகம், க ருஷ்ணக ரி

மாவட்ட ஆட்ச யர் அலுவலகம் க ருஷ்ணக ரி.

ெதா .ேப.-04343-239400

ெதா.ேப.-04343-231300.

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், ேகாயம்புத்தூர். ெதா .ேப.-0422-2301523

அலுவலகம் ேகாயம்புத்தூர். ெதா .ேப.-0422-2300035

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், ச வகங்ைக .

அலுவலகம் ச வகங்ைக .

ெதா .ேப.-04575-241525

ெதா .ேப.-04575-241293

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்,

அலுவலகம், ெசன்ைன.

மாவட்ட ஆட்ச யர் அலுவலகம் ெசன்ைன . ெதா

ெதா.ேப.-044-25268323

.ேப.-044-25229454

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், ேசலம். ெதா .ேப.-0427-2452960

அலுவலகம் ேசலம். ெதா.ேப-0427-2452661

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், தஞ்காவூர்.

அலுவலகம் தஞ்காவூர்.

ெதா .ேப.-04362-230206

ெதா .ேப.-04362-230206

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், தருமபுரி ெதா .ேப.-04342-230886

அலுவலகம் தருமபுரி ெதா .ேப-04342-230896

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், த ண்டுக்கல்.

அலுவலகம் த ண்டுக்கல் -

ெதா .ேப.-0451-2460087

ெதா .ேப.-0451-2460300

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்,

அலுவலகம், த ருச்ச

மாவட்ட ஆட்ச யர் அலுவலகம் த ருச்ச .

ெதா .ேப.-0431-2461178

ெதா .ேப-0431-2460016

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், த ருெநல்ேவலி.

அலுவலகம் த ருெநல்ேவலி.

ெதா.ேப.-0462-2500224

ெதா.ேப.-0462-2500466

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், த ருவள்ளூர்.

அலுவலகம் த ருவள்ளூர்.

ெதா .ேப.-044-27661200

ெதா .ேப-044-27662222
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18

த ருவண்ணாமைல
ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

19

20

த ருவாருர்

ேதனி

ெபாது தகவல் அலுவலர்

ேமல் முைறயீடு அலுவலர்
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், த ருவண்ணாமைல.

அலுவலகம் த ருவண்ணாமைல.

ெதா .ேப.-04175-233026

ெதா .ேப.-04175-233006

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், த ருவாருர்.

அலுவலகம் த ருவாருர்.

ெதா .ேப.-04366-220889

ெதா.ேப-04366-220483

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், ேதனி.

அலுவலகம் ேதனி.

ெதா .ேப.-04546-254956

ெதா.ேப.-04546-254946

21

துாத்துக்குடி

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், துாத்துக்குடி ெதா .ேப.-0461-2340606

அலுவலகம் தூத்துக்குடி. ெதா .ேப.-0461-2340400

22

நாகப்பட்டினம்

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், நாகப்பட்டினம்.

அலுவலகம் நாகப்பட்டினம்.

ெதா .ேப.--4365-253048

ெதா .ேப.-04365-253050

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், நாமக்கல். ெதா .ேப.-04286-281106

அலுவலகம் நாமக்கல்.

23

நாமக்கல்

ெதா .ேப-04286-281103
24

25

26

27

28

நீலக ரி

புதுக்ேகாட்ைட

ெபரம்பலூர்

மதுைர

வ ருதுநகர்

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், நீலக ரி

அலுவலகம் நீலக ரி

ெதா .ேப.-0423-2443971

ெதா .ேப.-0423-2441233

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்,

அலுவலகம், புதுக்ேகாட்ைட

மாவட்ட ஆட்ச யர் அலுவலகம் புதுக்ேகாட்ைட... ெதா

ெதா .ேப.-0422-221658

.ேப-04322-220946

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், ெபரம்பலூர். ெதா .ேப.-04328-277875

அலுவலகம் ெபரம்பலூர். ெதா .ேப.-04328-277924

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், மதுைர.

அலுவலகம் மதுைர.

ெதா.ேப.-0452-2533272

ெதா .ேப.-0452-2522108

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், வ ருதுநகர்.

அலுவலகம் வ ருதுநகர். ெதா .ேப-04562-252348

ெதா .ேப.-04562-252671
29

30

வ ழுப்புரம்

ேவலூர்

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், வ ழுப்புரம். ெதா .ேப.-04146-222656

அலுவலகம் வ ழுப்புரம். ெதா .ேப-04146-222128

ேநர்முக உதவ யாளர் (ெபாது) மாவட்ட ஆட்ச யர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்ச யர்

அலுவலகம், ேவலூர்.

அலுவலகம் ேவலூர். ெதா.ேப-2253502

ெதா .ேப.-0416-2253034

3) துைறத் தைலைம அலுவலகங்கள்.
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வரிைசதுைறத் தைலைம
எண்

அலுவலகத்த ன் ெபயர்

ெபாது தகவல் அலுவலர்

ேமல் முைறயீடு அலுவலர்

1

ஆத த ராவ டர் நல இயக்ககம்,

ஆத த ராவ டர் நல ஆைணயரின் ேநர்முக

இைண இயக்குநர் (ெபாது),

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

உதவ யாளர்,

ஆத த ராவ டர் நலம், ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

ஆத த ராவ டர் நல இயக்ககம், ேசப்பாக்கம்,
ெசன்ைன -5.
2

பழங்குடிய னர் நல இயக்ககம்,

இைண இயக்குநர்(பழங்குடிய னர்),

இயக்குநர், பழங்குடிய னர் நல இயக்ககம்,

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

பழங்குடிய னர் நல இயக்ககம், ேசப்பாக்கம்,

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5. ெதா .ேப.-044-28516689.

ெசன்ைன -5. ெதா .ேப.-044-28412213.
3

4

5

மீன் துைற இயக்குநர்

இைண இயக்குநர் (ஆய்வு), மீன் துைற இயக்குநர்

இயக்குநர், மீன் துைற இயக்குநர் அலுவலகம்,

அலுவலகம், ேதனாம்ேபட்ைட,

அலுவலகம், ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன-6. ந கரி -

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன-6. ெதா

ெசன்ைன-6.

24335585.

.ேப.-044-24320791

கூட்டுறவுத் துைற,

இைணப் பத வாளர் (சட்டம் (மற்றும்) பய ற்ச ),

கூடுதல் பத வாளர், கூட்டுறவுத் துைற,

என்.வ .நடராசன் மாளிைக,

கூட்டுறவுத் துைற, என்.வ .நடராசன் மாளிைக,

என்.வ .நடராசன் மாளிைக, ஈ.ெவ.ரா.ெபரியார்

ஈ.ெவ.ரா.ெபரியார்

ஈ.ெவரா.ெபரியார் ெநடுஞ்சாைல கீழ்பாக்கம்,

ெநடுஞ்சாைல கீழ்பாக்கம், ெசன்ைன -10.

ெநடுஞ்சாைல கீழ்பாக்கம்,

ெசன்ைன -10. ெதா .ேப.-044-28236844. ந கரி -

ெதா .ேப.-044-28255567

ெசன்ைன -10.

282230408.

உணவு ெபாருள் வழங்கல்

துைண ஆைணயர்-1 உணவு ெபாருள் வழங்கல்

கூடுதல் ஆைணயர், உணவு ெபாருள் வழங்கல்

மற்றும் நுகர்ேவார் பாதுகாப்புத்

மற்றும்

மற்றும்

துைற, ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன

நுகர்ேவார் பாதுகாப்புத் துைற, ேசப்பாக்கம்,

நுகர்ேவார் பாதுகாப்புத் துைற, ேசப்பாக்கம்,

-5.

ெசன்ைன -5. ெதா .ேப.-044-28510760. ந கரி -

ெசன்ைன -5. ெதா .ேப.-044-28583139.

28510731
6

வனத் துைற,

தமிழ்நாடு வனப் பாதுகாவலர்

கூடுதல் முதன்ைம தைலைம வனப்

தமிழ்நாடு வனப் பாதுகாவலர்

(வ ளம்பரம்),

பாதுகாவலர்(வன ந ர்வாகம்) வனத் துைற, எண்.1,

எண்.1, ஜீனிஸ் சாைல, பனகல்

வனத் துைற, எண்.1, ஜீனிஸ் சாைல,

ஜீனிஸ் சாைல, பனகல் மாளிைக,

மாளிைக, ைசதாப்ேபட்ைட,

பனகல் மாளிைக,

ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-15.

ெசன்ைன-15.

ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-15. ெதா

ெதா.ேப.-044-24320994

.ேப.-044-24364955.
7

சுற்றுச் சூழல் இயக்குநரகம்,

துைண இயக்குநர், எண்.1, ஜீனிஸ் சாைல, பனகல்

கூடுதல் இயக்குநர், எண்.1, ஜீனிஸ் சாைல,

எண்.1, ஜீனிஸ் சாைல,

மாளிைக, ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-15.

பனகல் மாளிைக,
ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன -15. ந கரி - 2483336594.

பனகல் மாளிைக,
ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன -15.
8

மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்

இைண இயக்குநர் (ந ர்வாகம்), மருத்துவம் மற்றும்

கூடுதல் இயக்குநர் (ம), மருத்துவம் மற்றும் ஊரக

பணிகள் துைற,

ஊரக நலப் பணிகள் துைற, எண்.354, அண்ணா

நலப் பணிகள் துைற,

எண்.354, அண்ணா சாைல,

சாைல, ெசன்ைன -6. ந கரி - 24334277.

எண்.354, அண்ணா சாைல, ெசன்ைன -6.
ெதா .ேப.-044-24321487.

ெசன்ைன -6.
9

10

ெதாழில் நுட்பக் கல்வ

உதவ இயக்குநர் (ந ர்வாகம்)

கூடுதல் இயக்குநர் (ேதர்வுகள்), ெதாழில் நுட்பக்

இயக்ககம், க ண்டி, ெசன்ைன

ெதாழில் நுட்பக் கல்வ இயக்ககம், க ண்டி,

கல்வ இயக்ககம், க ண்டி, ெசன்ைன -25.

-25.

ெசன்ைன -25.

ெதா .ேப.-044-22351840

ெதா .ேப.-044-22351456.

044-22352008.

ஆவணக் காப்பகம் மற்றும்

உதவ ஆைணயர்,

துைண ஆைணயர்,

வரலாற்று ஆராய்ச்ச த் துைற,

ஆவணக் காப்பகம் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்ச த்

ஆவணக் காப்பகம் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்ச த்

50-51 காந்த இர்வ ன் சாைல,

துைற, 50-51, காந்த இர்வ ன் சாைல, எழும்பூர்,

துைற, 50-51, காந்த இர்வ ன் சாைல, எழும்பூர்,

எழும்பூர், ெசன்ைன -8.

ெசன்ைன -8.

ெசன்ைன -8.
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வரிைசதுைறத் தைலைம
எண்
11

அலுவலகத்த ன் ெபயர்

ெபாது தகவல் அலுவலர்

ேமல் முைறயீடு அலுவலர்

தீயைணப்பு மற்றும் மீட்புப்

ந ர்வாக ேநர்முக அலுவலர் (பண்டகசாைல),

ந ர்வாக ேநர்முக அலுவலர் மற்றும் துைண

பணித் துைற, எண்.12,

தீயைணப்பு மற்றும் மீட்புப் பணித் துைற, எண்.12

இயக்குநர் (முழு கூடுதல் ெபாறுப்பு), தீயைணப்பு

ருக்மணி லஷ்மிபத காைல,

ருக்மணி லஷ்மிபத காைல, எழும்பூர், ெசன்ைன

மற்றும் மீட்புப் பணித் துைற, எண்.12, ருக்மணி

எழும்பூர், ெசன்ைன -8.

-8.

லஷ்மிபத காைல, எழும்பூர், ெசன்ைன -8.

தடய அற வ யல் துைற,

உதவ இயக்குநர், தடய அற வ யல் துைற,

இயக்குநர், தடய அற வ யல் துைற, எண்.303,

எண்.303, காமராசர் சாைல,

எண்.303, காமராசர் சாைல, ைமலாப்பூர்,

காமராசர் சாைல, ைமலாப்பூர், ெசன்ைன -4.

ைமலாப்பூர், ெசன்ைன -4.

ெசன்ைன -4. ந கரி - 28247767.

ெதா.ேப.-044-28447767.

ெதா .ேப.-044-28550931
12

13

14

15

காவல் துைற

காவல் துைற தைலவர் (பய ற்ச ), காவலர்

கூடுதல் இயக்குநர் (பய ற்ச ), காவலர் பய ற்ச க்

இயக்குநர்(பய ற்ச ), காவலர்

பய ற்ச க் கல்லூரி,

கல்லுாரி,

பய ற்ச க் கல்லூரி, அேசாக்

அேசாக் நகர், ெசன்ைன -83. ெதா

அேசாக் நகர், ெசன்ைன -83.

நகர், ெசன்ைன -83.

.ேப.-044-24892175. ந கரி - 24853434.

ெதா .ேப.-044-24892456.

சர்க்கைரத் துைற, எண்.690,

உதவ இயக்குநர் (த ட்டம்), சர்க்கைரத் துைற,

கூடுதல் இயக்குநர், சர்க்கைரத் துைற, எண்.690,

அண்ணா சாைல, ெசன்ைன

எண்.690, அண்ணா சாைல, ெசன்ைன -15.

அண்ணா சாைல, ெசன்ைன -15.

-15.

ெதா .ேப.-044-24830011. ந கரி - 24312073.

ெதா .ேப.-044-24311960.

அரசு எழுதுெபாருள் மற்றும்

உதவ இயக்குநர் (ெவளியீடு), அரசு எழுதுெபாருள்

இைண இயக்குநர்,

அச்சுத் துைற, எண்.110,

மற்றும் அச்சுத் துைற, எண்.110, அண்ணா சாைல,

அரசு எழுதுெபாருள் மற்றும் அச்சுத் துைற,

அண்ணா சாைல, ெசன்ைன -2.

ெசன்ைன -2. ந கரி - 28521318.

எண்.110, அண்ணா சாைல, ெசன்ைன -2. ெதா
.ேப.-044-28521365.

16

17

18

19

சுற்றுலாத் துைற, சுற்றுலா

இைண இயக்குநர், சுற்றுலாத் துைற, சுற்றுலா

ஆைணயர், சுற்றுலாத் துைற, சுற்றுலா வளாகம்,

வளாகம், வாலாஜா சாைல,

வளாகம், வாலாஜா சாைல, ெசன்ைன -2. ெதா

வாலாஜா சாைல, ெசன்ைன-2

ெசன்ைன-2.

.ேப.-044-25366633.

ெதா.ேப.-044-25382772.

ெதாழிலாளர் துைற, டி.எம்.எஸ்.

இைண ஆைணயர் (ச), ெதாழிலாளர் துைற,

கூடுதல் ஆைணயர், ெதாழிலாளர் துைற,

வளாகம், ேதனாம்ேபட்ைட,

டி.எம்.எஸ். வளாகம், ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன-6.

டி.எம்.எஸ். வளாகம், ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன-6.

ெசன்ைன-6.

ந கரி - 24341966.

ெதா .ேப.-044-24349442.

ேவைல வாய்ப்பு மற்றும்

இைண இயக்குநர், ேவைல வாய்ப்பு மற்றும்

ஆைணயர், ேவைல வாய்ப்பு மற்றும் பய ற்ச த்

பய ற்ச த் துைற, ேவைல

பய ற்ச த் துைற, ேவைல வாய்ப்புப் ப ரிவு

துைற, ேவைல வாய்ப்புப் ப ரிவு

வாய்ப்புப் ப ரிவு, ஆைணயரகம்,

ஆைணயரகம், க ண்டி, ெசன்ைன -32. ந கரி -

ஆைணயரகம், க ண்டி, ெசன்ைன -32

க ண்டி, ெசன்ைன -32

22324595.

ெதா .ேப.-044-22324525.

ேவைல வாய்ப்பு மற்றும்

இைண இயக்குநர், ேவைல வாய்ப்பு மற்றும்

ஆைணயர், ேவைல வாய்ப்பு மற்றும் பய ற்ச த்

பய ற்ச த் துைற, பய ற்ச ப் ப ரிவு

பய ற்ச த் துைற, பய ற்ச ப் ப ரிவு ஆைணயரகம்,

துைற, பய ற்ச ப் ப ரிவு ஆைணயரகம், க ண்டி,

ஆைணயரகம், க ண்டி,

க ண்டி, ெசன்ைன -32. ந கரி - 22324595.

ெசன்ைன -32

ெசன்ைன -32
20

ெதா .ேப.-044-22324525.

ெதாழிற்சாைலகள்,

ெதாழிற்சாைலகள் முதன்ைம துைண ஆய்வாளர்

ெதாழிற்சாைலகள் முதன்ைம துைண ஆய்வாளர்

ஆய்வகத்துைற, எழிலகம்,

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5

சட்டக் கல்வ இயக்ககம்,

இயக்குநர், சட்டக் கல்வ இயக்ககம், தமிழ்நாடு

அரசு ெசயலாளர், சட்டத் துைற, தைலைமச்

தமிழ்நாடு வீட்டு வசத வாரியம்,

வீட்டு வசத வாரியம், நந்தனம், ெசன்ைன -18.

ெசயலகம், ெசன்ைன -9.

ெசன்ைன -5.
21

நந்தனம், ெசன்ைன -18.
22

நகராட்ச ந ர்வாக

இைண இயக்குநர் (ந ர்வாகம்), நகராட்ச ந ர்வாக

கூடுதல் இயக்குநர், நகராட்ச ந ர்வாக

ஆைணயரகம், எழிலகம்

ஆைணயரகம்,

ஆைணயரகம், எழிலகம் இைணப்பு கட்டிடம் 6வது

இைணப்பு கட்டிடம் 6வது மாடி,

எழிலகம் இைணப்பு கட்டிடம் 6வது மாடி,

மாடி, ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5. ெதா

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5. ெதா .ேப.-044-28518079.

.ேப.-044-28594765.
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23

அலுவலகத்த ன் ெபயர்

ெபாது தகவல் அலுவலர்

ேமல் முைறயீடு அலுவலர்

ெபாருளியல் மற்றும்

கூடுதல் இயக்குநர், ெபாருளியல் மற்றும்

ச றப்பு ஆைணயர் (ம) இயக்குநர், ெபாருளியல்

புள்ளிய யல் துைற, டி.எம்.எஸ்.

புள்ளிய யல் துைற, டி.எம்.எஸ். வளாகம், எண்.359,

மற்றும் புள்ளிய யல் துைற, டி.எம்.எஸ். வளாகம்,

வளாகம், எண்.359, அண்ணா

அண்ணா சாைல, ெசன்ைன -6.

எண்.359,

சாைல, ெசன்ைன -6.

ெதா.ேப.-044-24341929. ந கரி - 24322871.

அண்ணா சாைல, ெசன்ைன -6. ெதா

மதுவ லக்கு மற்றும் ஆயத்

உதவ ஆைணயர் (ம(ம)ஆ.-1), மதுவ லக்கு மற்றும்

இைண ஆைணயர்-1, | மதுவ லக்கு மற்றும் ஆயத்

தீர்ைவத் துைற, ேசப்பாக்கம்,

ஆயத் தீர்ைவத் துைற, ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

தீர்ைவத்

ெசன்ைன -5.

ந கரி - 28514571

துைற, ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5. ெதா

வருவாய் ந ர்வாகம் (மற்றும்)

உதவ ஆைணயர் (RR), வருவாய் ந ர்வாகம்

கூடுதல் ஆைணயர் (RR), வருவாய் ந ர்வாகம்

ேபரிடர் ேமலாண்ைம

மற்றும் ேபரிடர் ேமலாண்ைம தணிக்கும் துைற,

மற்றும்) ேபரிடர் ேமலாண்ைம தணிக்கும் துைற,

தணிக்கும் துைற, எழிலகம்,

எழிலகம், ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5. ெதா

எழிலகம், ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5. ெதா

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

.ேப.-044-28411552. ந கரி - 28415551.

.ேப.-044-28544249.

.ேப.-044-24321052.
24

.ேப.-044-28525007.
25

26

ந ல ந ர்வாகத் துைற,

உதவ ஆைணயர் (ஒப்பைடப்பு), ந ல ந ர்வாகத்

கூடுதல் ஆைணயர் (ந லம்), ந ல ந ர்வாகத் துைற,

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

துைற, ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5. ந கரி - 28550505.

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

ஊரக வளர்ச்ச இயக்ககம்,

உதவ இயக்குநர் (ந ர்வாகம்),

கூடுதல் இயக்குநர் (ெபாது), ஊரக வளர்ச்ச

பனகல் கட்டிடம்,

ஊரக வளர்ச்ச இயக்ககம், பனகல் கட்டிடம்,

இயக்ககம், பனகல் கட்டிடம்,

ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-15.

ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-15.

ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-15.

ெதா.ேப.-044-28525675.
27

28

ெதா.ேப.-044-24343205.

ெதா.ேப.-044-24321673.

சமூக நல இயக்குநரகம்,

துைண இயக்குநர் (ந ருவாகம்) சமூக நல

ஆைணயர், சமூக நல இயக்குநரகம், ேசப்பாக்கம்,

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

ஆைணயரகம் ெசன்ைன 600005. ெதா . ேப.-

ெசன்ைன -5. ெதா .ேப.-044-28524499.

044-28524499
29

உள்ளாட்ச ந த த் தணிக்ைகத்

துைண இயக்குநர்,

இைண இயக்குநர் , உள்ளாட்ச ந த த் தணிக்ைகத்

துைற, 4வது தளம், குறளகம்,

உள்ளாட்ச ந த த் தணிக்ைகத் 4வது தளம்,

துைற,

ெசன்ைன -108.

குறளகம்,

4வது தளம், குறளகம்,

துைற, ெசன்ைன -108.

ெசன்ைன -108. ெதா .ேப.-044-25342576.

ெதா .ேப.-044-25341196.
ந கரி - 25342276.
30

கூட்டுறவு தணிக்ைகத் துைற, 5,

இயக்குநரின் ேநர்முக உதவ யாளர் கூட்டுறவு

இைண இயக்குநர் (தணிக்ைக), கூட்டுறவு

காமராசர் சாைல, எழிலகம்,

தணிக்ைகத் துைற, 5, காமராசர் சாைல,

தணிக்ைகத் துைற, 5, காமராசர் சாைல, எழிலகம்,

ெசன்ைன -5.

எழிலகம், ெசன்ைன -5. ெதா.ேப-044-28440193.

ெசன்ைன -5. ெதா.ேப.-044-28447309.

ந கரி - 28446734.
31

ச று ேசமிப்பு இயக்ககம்,

உதவ இயக்குநர் (ந ர்வாகம்) ச று ேசமிப்பு

இைண இயக்குநர் ச று ேசமிப்பு இயக்ககம்,

எண்.775, அண்ணா சாைல,

இயக்ககம்,

எண்.775, அண்ணா சாைல, ெசன்ைன -2.

ெசன்ைன -2.

எண்.775, அண்ணா சாைல, ெசன்ைன -2. ந கரி -

ெதா .ேப.-044-28527093.

28627093.
32

கருவூலம் மற்றும் கணக்குத்

கணக்கு அலுவலர், கருவூலம் மற்றும் கணக்குத்

இைண இயக்குநர் (குழு காப்பீட்டு த ட்டம்)

துைற, பனகல் கட்டிடம்,

துைற, பனகல் கட்டிடம்,

கருவூலம் மற்றும் கணக்குத் துைற, பனகல்

எண்.1 ஜீனிஸ் சாைல,

எண்.1 ஜீனிஸ் சாைல,

கட்டிடம், எண்.1 ஜீனிஸ் சாைல, ைசதாப்ேபட்ைட,

ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-15.

ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-15.

ெசன்ைன -15. ெதா.ேப.-044-24321761

ெதா .ேப: 044-24321065.

ெதா .ேப.-044-24321761

நீட்ச - 24

ெதா .ேப.: 044-24342436

நீட்ச - 27.
ந கரி - 24364988.
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33

34

அலுவலகத்த ன் ெபயர்

ெபாது தகவல் அலுவலர்

ேமல் முைறயீடு அலுவலர்

ஓய்வூத ய இயக்குநரகம்,

இைண இயக்குநர், ஓய்வூத ய இயக்குநரகம்,

இயக்குநர், ஓய்வூத ய இயக்குநரகம்,

டி.எம்.எஸ்.வளாகம்,

டி..எம்.எஸ்.வளாகம்,

டி.எம்.எஸ்.வளாகம், எண்.359, அண்ணா சாைல,

எண்.359, அண்ணா சாைல,

எண்.359, அண்ணா சாைல,

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன-18.

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன-18.

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன-18.

ெதா .ேப.-044-24323736.

ெதா.ேப: 044-24331918.

ெதா .ேப.-044-24345165.

ேபாக்குவரத்துத் துைற,

உதவ ச் ெசயலாளர் | - 303 உதவ ச் ெசயலாளர் || -

இைண ஆைணயர் (ஊர்த கள்) ேபாக்குவரத்துத்

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

300 உதவ ச் ெசயலாளர் || - 311 ேபாக்குவரத்துத்

துைற, ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

ெதா.ேப 044-28520682.

துைற, ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5. ெதா

ெதா .ேப.-044-28583497.

.ேப.-044-28414550. ந கரி - 28412244
35

நகர் ஊரைமப்புத் துைற,

துைண இயக்குநர் (ந ர்வாகம்), நகர் ஊரைமப்புத்

இயக்குநர், நகர் ஊரைமப்புத் துைற, எண்.807,

எண்.807, அண்ணா சாைல,

துைற, எண்.807, அண்ணா சாைல, ெசன்ைன -2.

அண்ணா சாைல, ெசன்ைன -2. ெதா

ெசன்ைன -2.

ெதா .ேப.-044-28521115. ந கரி - 28520582.

.ேப.-044-28521495.

ெதா.ேப 044-28521895.
36

37

கூட்டுறவு சங்கங்களின்

பத வாளரின் ேநர்முக உதவ யாளர் மற்றும்

பத வாளர்,

பத வாளர் (வீட்டு வசத ),

கூட்டுறவு சங்கங்களின் துைணப் பத வாளர்,

கூட்டுறவு சங்கங்களின் பத வாளர் (வீட்டு வசத ),

எண்.22, 4வது ப ரதான சாைல,

கூட்டுறவு சங்கங்களின் பத வாளர் (வீட்டு வசத ),

எண்.22, 4வது ப ரதான சாைல, காந்த நகர்,

காந்த நகர், அைடயாறு,

எண்.22, 4வது ப ரதான சாைல, காந்த நகர்,

அைடயாறு, ெசன்ைன -20. ெதா .ேப.-044-24410890.

ெசன்ைன -20.

அைடயாறு, ெசன்ைன -20. ந கரி - 24410890.

ச றப்பு ச ற்றூராட்ச கள்

உதவ இயக்குநர், ச றப்பு ச ற்றூராட்ச கள்

இைண இயக்குநர், ச றப்பு ச ற்றூராட்ச கள்

இயக்ககம், 4வது தளம்,

இயக்ககம், 4வது தளம், குறளகம், ெசன்ைன -108.

இயக்ககம், 4வது தளம், குறளகம், ெசன்ைன -108.

குறளகம், ெசன்ைன -108.

ெதா .ேப.-044-24852460. ந கரி - 25358742.

ெதா .ேப.-044-25358744.

ஊனமுற்ேறாருக்கான மாந ல

இைண இயக்குநர்,

ச றப்பு ஆைணயர், ஊனமுற்ேறாருக்கான மாந ல

ஆைணயர் அலுவலகம்,

ஊனமுற்ேறாருக்கான மாந ல ஆைணயர்

ஆைணயர் அலுவலகம், 45/1, மாடல் பள்ளித் ெதரு,

45/1, மாடல் பள்ளித் ெதரு,

அலுவலகம்,

ஆய ரம் வ ளக்கு, ெசன்ைன -6.

ஆய ரம் வ ளக்கு, ெசன்ைன -6.

45/1, மாடல் பள்ளித் ெதரு,

ெதா.ேப.-044-28290740.

நீட்ச - 23.
38

ஆய ரம் வ ளக்கு, ெசன்ைன -6.
ெதா .ேப-044-28290392.
நீட்ச - 302.
ந கரி - 28290365.
39

சமூக நல இயக்குநரகம்,

துைண இயக்குநர் (ந ர்வாகம்) சமூக நல

இயக்குநர், சமூக நல இயக்குநரகம்,

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

இயக்குநரகம்,

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5.

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன -5. ெதா .ேப.-044-28524499.

ெதா .ேப 044-28524499.

ந கரி - 28547020.
40

சமூக பாதுகாப்புத் துைற, 300,

ஆைணயரின் ேநர்முக உதவ யாளர், சமூக

ஆைணயர், சமூக பாதுகாப்புத் துைற, 300,

புரைசவாக்கம் ெநடுஞ்சாைல,

பாதுகாப்புத் துைற,

புரைசவாக்கம் ெநடுஞ்சாைல, ெசன்ைன -10.

ெசன்ைன -10.

300, புரைசவாக்கம் ெநடுஞ்சாைல, ெசன்ைன -10.

ெதா.ேப.-044-26425082.

ெதா.ேப 044-26426421.

ெதா .ேப.-044-26426421. ந கரி - 26612989.

ெதா.ேப 044-26425082.
41

அைனவருக்கும் கல்வ

துைண இயக்குநர்,

இைண இயக்குநர் (1)

இயக்ககம், ெசன்ைன -6.

அைனவருக்கும் கல்வ இயக்ககம், ெசன்ைன -6.

அைனவருக்கும் கல்வ இயக்ககம், ெசன்ைன -6.

ெதா.ேம 044-28278068.

ெதா .ேப.-044-28253709.

ெதா .ேப.-044-28311716.
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வரிைசதுைறத் தைலைம
எண்
42

அலுவலகத்த ன் ெபயர்

ெபாது தகவல் அலுவலர்

ேமல் முைறயீடு அலுவலர்

ஆச ரியர் ேதர்வு வாரியம், 4வது

கூடுதல் உறுப்ப னர்,

உறுப்ப னர் ெசயலர்,

தளம், ஈ.ெவ.க .சம்பத் மாளிைக,

ஆச ரியர் ேதர்வு வாரியம்,

ஆச ரியர் ேதர்வு வாரியம்,

கல்லூரி சாைல, ெசன்ைன -6.

4வது தளம், ஈ.ெவக .சம்பத் மாளிைக, ெசன்ைன -6.

கல்லூரி சாைல,

ெதா .ேப.-044-28272455.

மாளிைக, கல்லுாரி சாைல, ெசன்ைன -6. ெதா
.ேப.-044-28229688.

43
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இந்து சமய அறந ைலய ஆட்ச த்

இைண இயக்குநர், இந்து சமய அறந ைலய

ஆைணயர், இந்து சமய அறந ைலய ஆட்ச த்

துைற, எண்.119, நுங்கம்பாக்கம்

ஆட்ச த் துைற, எண்.119, நுங்கம்பாக்கம்

துைற, எண்.119, நுங்கம்பாக்கம் ெநடுஞ்சாைல,

ெநடுஞ்சாைல, ெசன்ைன -34.

ெநடுஞ்சாைல, ெசன்ைன -34.

ெசன்ைன -34.

ெதா.ேப 044-28334815.

ெதா .ேப.-044-28374817. ந கரி - 28374816.

ெதா .ேப.-044-28334815.

ஊரக வளர்ச்ச இயக்ககம்,

உதவ இயக்குநர் (ந ர்வாகம்),

கூடுதல் இயக்குநர் (ெபாது), ஊரக வளர்ச்ச

பனகல் கட்டிடம்,

ஊரக வளர்ச்ச இயக்ககம்,

இயக்ககம்,

ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-15.

பனகல் கட்டிடம்,

பனகல் கட்டிடம்,

ெதா.ேப

ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-15

ைசதாப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-15.

. 044-24323794.

ெதா .ேப-044-24321126.

ெதா .ேப.-044-24321673

நீட்ச - 509.
ந கரி - 24343205.
45

46

ஊழல் தடுப்பு மற்றும்

காவல் கண்காணிப்பாளர்,

இைண இயக்குநர், ஊழல் தடுப்பு மற்றும்

கண்காணிப்புத் துைற,

ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்

கண்காணிப்புத் துைற,

என்.ச .ப . 21028,

துைற,

என்.ச .ப . 21028,

நீத பத மாளிைக,

என்.ச .ப . 21028,

நீத பத மாளிைக,

ப .என்.குமாரசாமி ராஜா சாைல,

நீத பத மாளிைக,

ப .என்.குமாரசாமி ராஜா சாைலெசன்ைன -28.

ெசன்ைன -28.

ப .என்.குமாரசாமி ராஜா சாைல,

ெதா .ேப.-044-24615969.

ெதா.ேப

ெசன்ைன -28.

044-24612561.

ெதா .ேப.-044-24954141

கல்லுாரிக் கல்வ இயக்ககம்,

இயக்குநரின் ேநர்முக உதவ யாளர்

இைண இயக்குநர் (த ட்டம் உதவ ), கல்லுாரிக்

ஈ.ெவ.க .சம்பத் மாளிைக

மற்றும் கல்லூரிக் கல்வ இயக்ககம்,

கல்வ இயக்ககம்,

6வது தளம், கல்லூரி சாைல,

ஈ.ெவக .சம்பத் மாளிைக

ஈ.ெவ.க .சம்பத் மாளிைக

ெசன்ைன -6.

6வது தளம், கல்லூரி சாைல,

6வது தளம், கல்லூரி சாைல,

ெதா.ேப

ெசன்ைன -6.

ெசன்ைன -6ெதா .ேப.-044-28231843.

044-28212090.

ெதா .ேப.-044-28271911.
ந கரி - 28275094.

47

ெதாடக்கக் கல்வ இயக்ககம்,

துைண இயக்குநர் (ந ர்வாகம்),

இயக்குநர், ெதாடக்கக் கல்வ இயக்ககம்,

கல்லுாரி சாைல, ெசன்ைன -6.

ெதாடக்கக் கல்வ இயக்ககம்,

கல்லுாரி சாைல, ெசன்ைன -6.

ெதா.ேப

கல்லூரி சாைல, ெசன்ைன -6.

ெதா .ேப.-044-28271169.

044-28271169.

ந கரி - 28217583.

044-28267186.
48

அரசுத் ேதர்வுகள் இயக்ககம்,

இைண இயக்குநர் (பணியாளர்),

இயக்குநர், அரசுத் ேதர்வுகள் இயக்ககம், கல்லூரி

கல்லுாரி சாைல, ெசன்ைன-6.

அரசுத் ேதர்வுகள் இயக்ககம்,

சாைல, ெசன்ைன -6. ெதா .ேப.-044-28278286

ெதா .ேப.-044-28278286.

கல்லூரி சாைல, ெசன்ைன -6.

ெதா.ேப.-044-28276672

ெதா .ேப.-044-28276672.
. ந கரி - 28221734.
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மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைகய ேலேய

ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவ கள் தற்ேபாது சந்ைதய ல் வந்துவ ட்டன.

Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல் ெபரும்பங்கு வக க்க ன்றன.
இத்தைகய கருவ களின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர
குைறந்துள்ளன.

எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது க ைடக்கப்
ெபறுக ன்றன.
இருப்பதால்,

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
அவற்ைற

ேமற்கூற ய

ேபான்ற வடிவங்களில்

கருவ கைளக்

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக
க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
மின்புத்தகங்கைள

ProjectMadurai.com

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

எனும்
உன்னத

குழு

தமிழில்

ேசைவய ல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.
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சமீபத்த ய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது எப்படி?
அேமசான் க ண்டில் கருவ ய ல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு,

தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வ ற்பைனக்குக் க ைடக்க ன்றன. ஆனால் அவற்ைற
நாம் பத வ றக்க இயலாது. ேவறு யாருக்கும் பக ர இயலாது.
சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும்,

பத வர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்ற ய வ வரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்க யுள்ளனர்.
அைவ இலக்க யம், வ ைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, ச னிமா, அரச யல்,
புைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்றும் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் ேபான்ற பல்ேவறு
தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள
உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளிய டுவதன் மூலம் அந்தப்
புத்தகத்ைத

எழுத ய

மூல

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாக வழங்கலாம்.
எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்க ல் சமீபத்த ய தமிழ்
மின்புத்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்

பத வுகைள எடுக்கலாமா?
www.Kaniyam.com
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கூடாது.
ஒவ்ெவாரு

வைலப்பத வும்

அதற்ெகன்ேற

ஒருச ல

அனுமத கைளப்

ெபற்ற ருக்கும். ஒரு வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்
ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம
அதைன நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள
மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும்
பத ப்புகைள நம்மால் பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால்

“All

Rights

Reserved”

என்று

வ ளங்கும்

வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது

ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும் அவரது பைடப்புகள் அைனத்தும்
அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் நாம்
அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக புதுப்புது பத வுகைள
பத வுகள்

ந ைறய

எண்ணம் இருக்கும்.

வாசகர்கைளச்

உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது
ெசன்றைடய

ேவண்டும்

என்ற

நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்
ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் ந ைறய
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புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

அவர்களுைடய
ஆனால்

நாங்கள்

பைடப்புகைள

வைலப்பத வு
ேதடிக்

வாசகர்களின்

முகவரிகளில்

கண்டுப டித்து

ச ரமத்ைதக்

குைறக்கும்

கூட

படிக்கலாம்.
வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தற ய வைலப்பத வுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு
முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப்

ேமலும்
படிக்க

உதவும் கருவ கள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த வைலத்தளத்த ல்தான் ப ன்வரும் வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள்
காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வைலதளத்த லிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள
இலவசமாகப் பத வ றக்கம்(download) ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும் இலவசமாக வழங்கலாம்.
இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

தமிழில்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்
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எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல
“Creative

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு
Commons”

உரிமத்த ன்கீழ்

அவர்களது

பைடப்புகைள

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும் தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள்

முடிந்து

அனுமத

வழங்கப்பட்ட

தரமான

மின்புத்தகங்கைள நமது வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebooksteam@gmail.com

எனும்

முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தத் த ட்டத்த ன் மூலம் பணம் சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்

ெசயல்படுக ன்ற
என்னெவனில்

ஒரு

முழுக்க

வைலத்தளம்

தமிழில்

ந ைறய

முழுக்க
ஆகும்.

தன்னார்வலர்களால்
இதன்

மின்புத்தகங்கைள

ஒேர

ேநாக்கம்

உருவாக்குவதும்,

அவற்ைற இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள்,

ebook

reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும் வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
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இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு
என்ன லாபம்?
ஆச ரியர்/பத வர்கள் இத்த ட்டத்த ன் மூலம் எந்தவ தமான ெதாைகயும்
ெபறப்ேபாவத ல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு
பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும் பத வுகைள எடுத்துத்தான்
நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்த ல் இந்தப் பத வுகள் அைனத்தும்
இலவசமாகேவ

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,

அவற்ைறெயல்லாம்

ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த்
தரும் ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவ ல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற
கருவ கைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல
வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல்

எடுப்பைத

அனுமத க்கும்

வைலதளங்கள்

ஏேதனும்

தமிழில்

உள்ளதா?
உள்ளது.
ப ன்வரும்

தமிழில்

உள்ள

வைலதளங்கள்

நகல்

எடுப்பத ைன

அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
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2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்த ன் கீழ் அவரது
பைடப்புகைள ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு ப ன்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சைல அனுப்ப ேவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது வைலத்தளம் அருைம [வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவ களாக Mobiles மற்றும்
பல்ேவறு ைகய ருப்புக் கருவ களின் எண்ணிக்ைக அத கரித்து வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a m i l E b o o k s . c o m எனும்
வைலதளத்த ல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒரு புத ய த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு

கணிணிக்

கருவ களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.

அதாவது இத்தைகய

கருவ கள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல்
புத்தகங்கள் அைமயும்.
இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ெபற
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இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள் உலகளவ ல் இருக்கும்

வாசகர்களின் கருவ கைள ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்
அவற்ைற

மின்புத்தகங்களாக

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய

ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக
உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.
ேமலும்

இைவ

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கைள ப ன்வரும் முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து
எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய
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வைலதளத்த ல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

எனும்

முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

உங்களது

உங்களது

ேவண்டுேகாைள

மறுக்கும்

பட்சத்த ல் என்ன ெசய்வது?
அவர்கைளயும்

அவர்களது

பைடப்புகைளயும்

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு

அவர்களுைடய

ெசாந்த

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும்.

முயற்ச ய ல்

மின்புத்தகம்

ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அவர்கைள

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட்டு

அடுத்தடுத்த

எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமது முயற்ச ையத் ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்த லும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்க ல்
பத வுகள்

காணப்படும்.

அைவ

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
நாம்

அவற்ைறெயல்லாம்

ெபாதுவான

www.Kaniyam.com
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தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக் ெகாடுக்கலாம்.
தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத்

தூண்டும்

வைகயான பத வுகள் தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்
கருவ கள்

ெமாழி

மற்றும்

மற்றும்

இனக்குழுக்கள்

அற வுத்ெதாகுத கள்,

சார்ந்த

ெமய்ந கர்வளங்கள்,

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
அற வ யல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப,

தமிழ்

ெமாழிய ன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அற வுத்
ெதாகுத களும்,

வளங்களும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr
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eeTamilEbooks.com

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல் – Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய

ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள்

பத வ றக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்
www.Kaniyam.com
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மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு

ேநரப்

பணியாளர்கள் மூலம் வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
உருவாக்குதல்
� தமிழ் NLP க்கான பய ற்ச ப் பட்டைறகள் நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,

க ரிேயட்டிவ்

காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள உருவாக்குபவர்கைளக் கண்டற ந்து ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச
அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உருவாக்க ெவளிய டுதல்
� h t tp : / / O p e n S t r e e t M a p . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வடிவ ல் வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்
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� http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பத வு ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும் கருவ உருவாக்குதல்
� எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,
GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ் தட்டச்சு கற்க இைணய ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க

ெசயல்படுத்த

உங்கள் அைனவரின் ஆதரவும் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேறனும் பங்களிக்க
இயலும் எனில் உங்கள் வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
ெமன்ெபாருட்கள்
100%

அறக்கட்டைளய ன்
யாவும்

அைனவருக்கும்

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

ெசயல்கைளயும்,

இந்த

ெசயல்கள்,

இைணப்ப ல்

த ட்டங்கள்,

ெபாதுவானதாகவும்,

இருக்கும்.இந்த
மாத

அற க்ைக,

இைணப்ப ல்
வரவு

ெசலவு

வ வரங்களுடனும் காணலாம்.
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கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,
Mozilla ஆக ய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,
கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல் க ரிேயட்டிவ்
காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்
ெசயல்கைள ச றந்த வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும் வங்க க் கணக்க ல் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன
வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம்.

அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.
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Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
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