
  

எழுதுபெொருள் மற்றும் அச்சுத்துணற  

பெொது தகவல் அலுவலர் மற்றும் மமல்முணறயீட்டு அலுவலர்கள் விவரம் 

இணைப்பு: I 

துணற : எழுதுபெொருள் மற்றும் அச்சுத்துணற  

துணற தணலணம : ஆணையர் 

வ.எண் பெொதுத் தகவல் அலுவலர் 

பெயர் மற்றும் ெதவி 

அலகு STD 

Code 

பதொணலமெசி எண் 

/ 

Mobile No 

மின்ைஞ்சல் முகவரி 

1)  திரு.எஸ்.மலொகநொதன், 

துணை இயக்குநர் 

(பவளியீடுகள்) [ பெயர் 

மொற்றம் பதொடர்ெொைணவ 

மட்டும்) 

 

 

திரு.ந.இசக்கியப்ென் 

ஆணையரின் மநர்முக 

உதவியொளர் [ பெயர் 

மொற்றம் தவிர இதர 

இைங்கள்] 

 

எழுதுபெொருள் 

மற்றும் 

அச்சுத்துணற 

ஆணையரகம், 

110, அண்ைொ 

சொணல, 

பசன்ணை-2 

 

 

- அமத - 

044 28520038 

28520039 

28520040 

28520041 

28544412 

28544413 

Mob..9677125645 

 

 

Mob.9445299234 

 

admpd@tn.gov.in எழுதுபெொருள் மற்றும் 

அச்சுத்துணற 

ஆணையரகம், 

110, அண்ைொ சொணல, 

பசன்ணை-2. 

 

 

 

 

- அமத - 

2)  திரு.ஜெ.அருள்ச ோழன் 

துணைப் ெணிமமலொளர் 

(திட்டம்) 

அரசு ணமய 

அச்சகம், 

பசன்ணை-1 

044 25202227 

25202228 

25202232 

Mob.9443991162 

 அரசு ணமய அச்சகம், 

பசன்ணை-1 

mailto:admpd@tn.gov.in


  

வ.எண் பெொதுத் தகவல் அலுவலர் 

பெயர் மற்றும் ெதவி 

அலகு STD 

Code 

பதொணலமெசி எண் 

/ 

Mobile No 

மின்ைஞ்சல் முகவரி 

3)  திரு.மகொவிந்த் மக.ெொலொஜி 

கண்கொணிப்ெொளர் 

 

அரசு 

எழுதுபெொருள் 

அலுவலகம், 

பசன்ணை-1 

044 25248748 

25250447 

Mob..9840135444 

ddsty@tn.gov.in அரசு எழுதுபெொருள்  

அலுவலகம், 

பசன்ணை-01. 

4)  திரு.எஸ்.டி.சரவைன், 

கண்கொணிப்ெொளர்.  

 

 

அரசு கிணள 

அச்சகம், 

உயர்நீதி மன்ற 

வளொகம்,  

பசன்ணை-

104. 

044 29550247 

Mob..8124237374 

dwmhc _chennai@tn.gov.in அரசு கிளள அச் கம் 

உயர்நீதிமன்ற வளோகம், 

ஜ ன்ளை-104 

5)  திருமதி. வி.ஏ.பஜயந்தி, 

உதவி இயக்குநர் 

அரசு கிணள 

அச்சகம், 

மதுணர-7. 

0452 2566253 

Mob. 8939347048 

dwmmdu@tn.gov.in அரசு கிணள அச்சகம்,   

மதுணர-7 

6)  திரு.எம்.இணளயரொஜொ, 

கண்கொணிப்ெொளர் 

 

அரசு கிணள 

அச்சகம், 

பசன்ணை 

உயர்நீதி மன்ற 

மதுணர கிணள, 

மதுணர-23. 

0452 2433334 

Mob.9842793950 

dwmhc_madurai@tn.gov.in அரசு கிளள அச் கம் 

ஜ ன்ளை 

உயர்நீதிமன்ற மதுளர 

கிளள மதுளர-23  

7)  திருமதி.த.அமுதொ 

கண்கொணிப்ெொளர் 

அரசு கிணள 

அச்சகம், 

விருத்தொசலம் 

04143 260276 

Mob.9442701915 

dwm_viruda@tn.gov.in அரசு கிணள அச்சகம், 

விருத்தொசலம் 



  

வ.எண் பெொதுத் தகவல் அலுவலர் 

பெயர் மற்றும் ெதவி 

அலகு STD 

Code 

பதொணலமெசி எண் 

/ 

Mobile No 

மின்ைஞ்சல் முகவரி 

8)  திருமதி.ெொ.விஜயலட்சுமி, 

கண்கொணிப்ெொளர். 

அரசு கிணள 

அச்சகம், 

திருச்சி 

0431 2500360 

Mob.9442118423 

bmtry@tn.gov.in அரசு கிணள அச்சகம், 

திருச்சி-15 

9)  திரு.டி.மதவரொஜன், 

கண்கொணிப்ெொளர். 

 

அரசு கிணள 

அச்சகம், 

மசலம் 

0427 2448569 

Mob.8072419567 

bmsalem@tn.gov.in அரசு கிணள அச்சகம், 

மசலம் 

10)  திரு.து.சுமரஷ்ெொபு, 

கண்கொணிப்ெொளர். 

 

 

அரசு கிணள 

அச்சகம், 

புதுக்மகொட்ணட 

04322 222318 

Mob.9442131273 

bmpdk@tn.gov.in அரசு கிணள அச்சகம், 

புதுக்மகொட்ணட 

 

                                                                                                                                      சி.ெொலசுப்பிரமணியன், 

                                                                                                                                       இணை இயக்குநர் (பெொ.) 

 

 

// உத்தரவின்ெடி அனுப்ெப்ெடுகிறது // 

 

 

                                                                                                                                  ஆணையரின் மநர்முக உதவியொளர்.



  

                                                                                                               இணைப்பு - II 

வ. 

எண் 

மமல்முணறயீட்டு 

அலுவலர் 

பெயர் மற்றும் ெதவி 

அலகு STD 

Code 

பதொணலமெசி எண் மின்ைஞ்சல் முகவரி 

1)  திரு.சி.ெொலசுப்பிரமணியன் 

ஜ ோது சமலோளர் /  

இணை இயக்குநர் (பெொ) 

எழுதுபெொருள் 

மற்றும் அச்சுத்துணற 

ஆணையரகம், 

110,அண்ைொசொணல, 

பசன்ணை-2. 

044 28543337 

Mob; 

9444922939 

jddsp@tn.gov.in எழுதுபெொருள் 

மற்றும் 

அச்சுத்துணற 

ஆணையரகம், 

110, அண்ைொ 

சொணல, 

பசன்ணை-2. 

2)  திரு.M.பசந்தில்குமொர், 

துணைப் ெணிமமலொளர் 

ெணி மமலொளர் (II) 

அரசு ணமய 

அச்சகம், 

பசன்ணை- 

600 001. 

044 25202227 

25202228 

25202232 

Mob.9443532904 

wm2cp@tn.gov.in அரசு ணமய 

அச்சகம், 

பசன்ணை-01. 

3)  திரு.மு.க.சீனிவொசன் 

உதவி இயக்குநர் 

(பகொள்முதல்) 

 

அரசு எழுதுபெொருள் 

அலுவலகம், 

பசன்ணை- 

600 001. 

044 25248748 

25250447 

Mob;.9600030228 

ddsty@tn.gov.in அரசு 

எழுதுபெொருள் 

அலுவலகம் 

பசன்ணை-1. 

4)  திரு.ஐ.முகமது அயூப் 

கிணள மமலொளர் 

 

அரசு கிணள 

அச்சகம், 

உயர்நீதி மன்ற 

வளொகம், 

பசன்ணை-104. 

044 25340082 

Mob;.9500547775 

dwmhc_chennai@tn.gov.in அரசு கிளள 

அச் கம், 

உயர்நீதிமன்ற 

வளோகம், 

ஜ ன்ளை-104 

5)  திரு.ஆர்.கண்ைன்  

துணைப் ெணி மமலொளர் 

அரசு கிணள 

அச்சகம், 

மதுணர-7. 

0452 2566253 

Mob; 9444921053 

dwmmdu@tn.gov.in அரசு கிணள 

அச்சகம், 

மதுணர-7 

mailto:jddsp@tn.gov.in
mailto:wm2cp@tn.gov.in
mailto:ddsty@tn.gov.in
mailto:dwmhc_chennai@tn.gov.in


  

6)  திரு.ஆர்.கண்ைன்   

துணைப் ெணி மமலொளர் 

(பெொ) 

அரசு கிணள 

அச்சகம், பசன்ணை 

உயர்நீதி மன்ற 

மதுணர கிணள, 

மதுணர-23. 

0452 

 

 

 

2433334 

Mob; 9444921053 

dwmhc _ madurai@tn.gov.in 

 

 அரசு கிணள 

அச்சகம், 

பசன்ணை 

உயர்நீதிமன்ற 

மதுணர கிணள, 

மதுணர-23 

7)  திருமதி.வீ.சரளொ, 

துணைப் ெணிமமலொளர் 

அரசு கிணள 

அச்சகம், 

விருத்தொசலம் 

04143 260276 

Mob; 9840200667 

dwm_viruda@tn.gov.in அரசு கிணள 

அச்சகம், 

விருத்தொசலம் 

8)  திருமதி.பஜ.ஜொன்சிமமரி 

துணைப் ெணி மமலொளர் 

அரசு கிணள 

அச்சகம்,              

திருச்சி-15 

0431 2500360 

Mob;8610155616 

bmtry@tn.gov.in 

 

அரசு கிணள 

அச்சகம்,  

திருச்சி-15. 

9)  திரு.க.தைமசகரன், 

துணைப் ெணி மமலொளர் 

 

அரசு கிணள 

அச்சகம், மசலம்-04 

0427 2448569 

Mob.9566550859 

bmsalem@tn.gov.in அரசு கிணள 

அச்சகம்,  

மசலம்-04. 

 

10)  திரு.அ.மஜொசப் 

கிணள மமலொளர் 

அரசு கிணள 

அச்சகம், 

புதுக்மகொட்ணட 

04322 

 

222318 

Mob; 

9444947976 

bmpdk@tn.gov.in அரசு கிணள 

அச்சகம், 

புதுக்மகொட்ணட. 

 

சி.ெொலசுப்பிரமணியன், 

                                                                                                                                                          இணை இயக்குநர் (பெொ.) 

// உத்தரவின்ெடி அனுப்ெப்ெடுகிறது //  

                                                                                            ஆணையரின் மநர்முக உதவியொளர்  .                                                    
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