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ÂU.. ச. ெசல்வராஜ்,, எம்..ஏ.,,பி.எட்,.
ÂU
khãy jftš Miza®.

Miz
nkšKiwp£lhsç‹ bga®
jftš bgW« cçik¢ r£l¥goahd kDehŸ
bghJ¤ jftš mYty®

V.

சுப்பிரமணியன்,

09.03.2016
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண
வட்டாட்சிய,
வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
கடவூ வட்டம், (இ) தரகம்பட்டி,
தரகம்பட்டி
கரூ மாவட்டம்

Kjš nkšKiwpL brŒj ehŸ
nkšKiwp£L mYty®

09.08.2016
முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவல,
அலுவல
வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
தரகம்பட்டி
கடவூ வட்டம், (இ) தரகம்பட்டி,
கரூ மாவட்டம்

Miza¤Â‰F nkšKiwpL brŒj ehŸ
19.09.2016
2. nkšKiwp£lhs® jftš bgW« cçik¢ r£l«, 2005 ÃçÎ 6(1)‹ Ñœ jh¡fš
brŒj jdJ kDé‰F vªjbthU gÂY« »il¡f¥bgwéšiy vd bjçé¤JŸsh®.
ÃçÎ 7(1)‹ ÛJ bghJ¤ jftš mYtyç‹ ftd« <®¡f¥gL»wJ. Ïªj Ãçé‹go, kD
bg‰w 30 eh£fS¡FŸ kDjhu® nfhça jftš tH§f¥gl nt©L« mšyJ ÃçÎ 8
mšyJ 9š F¿¥Ãl¥g£LŸs fhuz§fS¡fhf nt©LnfhŸ ãuhfç¡f¥gl nt©L«.
3. bghJ¤ jftš mYty® kDjhuU¡F V‰fdnt gÂš mD¥ÃÍŸshuh
v‹gij
j Miza¤Â‰F bjçé¡f nt©L«. m¥gobaåš, mj‹ efš x‹¿idÍ«
Miza¤Â‰F mD¥Ã it¡f nt©L«.
4. kDjhuU¡F ÏJtiu gÂš mD¥g¥gléšiybaåš, bghJ¤ jftš
mYty® Ñœ¡f©l got¤Âš r«gªj¥g£l Mtz§fis Ïiz¤J gÂiy mD¥g
nt©L« :édh / nfhç¡if
v©

gÂš

5.
‘gÂš’ v‹w fhy¤Âš x›bthU
Ñœ¡f©lt‰iw F¿¥Ãl nt©L« :

nfŸé

/

nfhç¡if

v©Q¡F«

jftš tH§f¥gL»wJ våš :
(i)
(ii)

tH§f¥gL« jftè‹ j‹ik
tH§f¥gL« Mtz¤Â‹ étu§fŸ
jftš kW¡f¥gL»wJ våš :

(i)
(ii)

kW¥gj‰fhd fhuz« / ãaha«
kW¥gj‰fhd jftš bgW« cçik¢ r£l¥ ÃçÎ
mšyJ r£l¥goahd K‹ãfœÎ / nk‰nfhŸ

6.
kDjhuç‹ nfhç¡ifia V‰W¡bfhŸs ÏayhJ våš mj‰fhd fhuz«,
jftš bgW« cçik¢ r£l r«gªj¥g£l Ãçé‹ Ñœ Ïªj jftš tH§FtJ v›thW
éy¡fë¡f¥gL»wJ v‹w étu¤Jl‹ kDjhuU¡F bjçé¡f nt©L«. r£l¥
Ãçéid k£L« F¿¥ÃLtJ nghjhJ. Ïªj r£l¥ ÃçÎ v›thW bghUªJ»wJ
v‹gJ« és¡f¥gl nt©L«. kDjhuU¡F mD¥Ãa gÂè‹ efš Miza¤Â‰F
mD¥Ã it¡f¥gl nt©L«.
7.
jftš bgW« cçik¢ r£l¥ ÃçÎ 7(1)š F¿¥Ã£l fhy¤Â‰FŸ jftš
bfhL¡f¥gléšiy våš jftš jftš bgW« cçik¢ r£l«, ÃçÎ 7(6)‹ Ñœ
f£lz« VJä‹¿ tH§f¥gl nt©L«.
8.
bghJ¤ jftš mYty® nkšKiwp£lhsU¡F mD¥Ã it¡F« gÂèš
Ñœ¡f©lt‰iw F¿¥Ãl nt©L« :(i) bghJ¤ jftš mYtyç‹ bga®
(ii) kDjhu® nkšKiwpL brŒa éU«Ãdhš mj‰F VJthf
nkšKiwp£L mYtyç‹ étu§fŸ, mjhtJ bga®, gjé k‰W« Kftç
9.
Ï›thiz »il¡f¥bg‰w 30 eh£fS¡FŸ gÂš / jftš / Mtz§fŸ
nkšKiwp£lhsU¡F x¥òif m£ilÍl‹ Toa gÂtŠrèš (RPAD) mD¥Ã
it¡f¥gl nt©L«.
10.
gÂè‹ efš k‰W« RPADš mD¥g¥g£lj‰fhd rh‹W Miza¤Â‰F
mD¥Ã it¡f¥gl nt©L«.
11.
Ïªj c¤Âuéid brašgL¤j jtW« g£r¤Âš ÃçÎfŸ 20(1) k‰W« 20(2)
M»at‰¿‹ Ñœ elto¡if¡F c£gl neçL« v‹gJ bjçé¤J¡ bfhŸs¥gL»wJ.
மாநில தகவல் ஆைணய
/ஆைணப்படி/

உதவிப் பதிவாள

bgWe®
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய,
வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
கடவூ வட்டம், (இ) தரகம்பட்டி,
கரூ மாவட்டம்

efš
முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவல,
வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
கடவூ வட்டம், (இ) தரகம்பட்டி,
கரூ மாவட்டம்.

nkšKiwp£lhs®
திரு. V.

சுப்பிரமணியன்,

த/ெப. ைவரப்பிள்ைள,
தரகம்பட்டி,
கடவூ வட்டம்,
கரூ மாவட்டம்.

கவனத்திற்கு
ேமல்முைறயீட்டாள

ஏற்கனேவ பதில்

ெபற்றிருந்தாேலா

அல்லது

இவ்வாைணக்குப் பிறகு பதில் ெபற்றிருந்தாேலா அதைன ஆைணயத்திற்கு
ெதrவிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறா.
ேமற்கண்ட
ெபற்ற

ஆைணக்கிணங்க

தகவலில்

இவ்வாைணயத்தின்
பக்கத்தில்

குைற

தகவல்

இருப்பதாகக்

ெபறவில்ைல

கருதினாேலா,

என்றாேலா,
மனுதார

http://www.tnsic.gov.in/Non_Compliance_Application_Tamil.pdf

காணப்படும்

விண்ணப்பப்

படிவத்தில்,

என்ற

ஆைணயத்திற்கு

முைறயீடு அனுப்பலாம்.
ேமல்முைறயீட்டாளrடமிருந்து இந்த ஆைணயின் ேததியில் இருந்து
90

நாட்களுக்குள்

ெபறவில்ைலெயன்றால்

இவ்வாறான
அவருைடய

முடித்து ைவக்கப்படுவதாக கருதப்படும்

MJ pc 20.09.2019

விண்ணப்பம்
ேமல்முைறயீடு

கிைடக்கப்
ஆைணயத்தால்

