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Miz
ேமல்முைறயீட்டாளrன் ெபய

திரு. அ. சாக்ரட்டீஸ்,

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டபிrவு 6(1)ன்
6(1)

22.04.2017

கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்
ெபாதுத்தகவல் அலுவல

ெபாதுத்தகவல் அலுவல/
அரசுச் சாபு ெசயலாள,
வருவாய் துைற,
தைலைமச்ெசயலகம்,
ெசன்ைன.

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு 19(1)ன் கீ ழ்

25.05.2017

மனு ெசய்த நாள்
ேமல்முைறயீட்டு அலுவல

ேமல்முைறயீட்டு அலுவல/
அரசு இைணச் ெசயலாள,
வருவாய் துைற,
தைலைமச்ெசயலகம்,
ெசன்ைன.

மனுதார ஆைணயத்திற்கு சட்டப்பிrவு

27.06.2017

19(3)ன் கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

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
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 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
«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 nfŸé / nfhç¡if v©Q¡F« Ñœ¡f©lt‰iw F¿¥Ãl
nt©L« :
jftš tH§f¥gL»wJ våš :
(i)
tH§f¥gL« jftè‹ j‹ik
(ii)
tH§f¥gL« Mtz¤Â‹ étu§fŸ
jftš kW¡f¥gL»wJ våš :
(i)
kW¥gj‰fhd fhuz« / ãaha«
(ii)
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®
ெபாதுத்தகவல் அலுவல/
அரசு சாபுச் ெசயலாள, வருவாய் துைற,
தைலைமச்ெசயலகம், ெசன்ைன – 600 009. (இ)

efš
முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவல/
அரசு இைணச் ெசயலாள, வருவாய் துைற,
தைலைமச் ெசயலகம், ெசன்ைன – 600 009.

nkšKiwp£lhs®
திரு. அ. சாக்ரட்டீஸ், த.ெப. அருளானந்தம்,
ெகாரட்டங்குறிச்சி – 606 102, களமருதூ அஞ்சல்,
உளுந்தூேபட்ைட – வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம்.

nkšKiwp£lhsç‹ ftd¤Â‰F
nkšKiwp£lhs® V‰fdnt gÂš bg‰¿Uªjhnyh mšyJ Ï›thiz¡F¥ ÃwF gÂš
bg‰¿Uªjhnyh mjid Miza¤Â‰F bjçé¡FkhW m¿ÎW¤j¥gL»wh®.
Ï›thiz »il¡f¥ bg‰w 30 eh£fS¡FŸ gÂš bgw¥gléšiy v‹whš mj‹
étu¤ij Ï›thiz »il¡f¥ bg‰w 60 eh£fS¡FŸ Miza¤Â‰F bjçé¡f nt©L«.
nkY« tH§f¥g£l gÂèš ÂU¥Âæšiy våš v›éd§fëš vªjéj¤Âš mJ
ãiwthdjhf Ïšiy v‹gij F¿¥Ã£L, bgw¥g£l gÂè‹ efiy Ïiz¤J Miza¤Â‰F
foj« mD¥gyh«. Ï›étu§fŸ Ï›thiz »il¡f¥ bg‰w 60 eh£fS¡FŸ bjçé¡f¥gl
nt©L«.
nkšKiwp£lhsçläUªJ 60 eh£fS¡FŸ jftš »il¡f¥bgwéšiy-ba‹whš
mtUila nkšKiwpL Miza¤jhš Ko¤J it¡f¥gLtjhf fUj¥gL«.
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