
குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கான மேன்முறையீடு 

 

குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர்: ததாழில் ஆறையாளர் 

பகிரங்க அதிகார சபப: ததாழில் திறைக்களம் 

 

மேன்முறையீட்டுப் படிவம் 

1. மேன்முபையீட்டாளரின் பபயர்: தெல்வராஜா ராஜமெகர் 

02. முகவரி: 105, 5ஆவது ஒழுங்றக, தகாழும்பு 03 

03. பதாபலமபசி இலக்கம் (ஏமதனும் இருப்பின்) : +94772719635 

04. மின்னஞ்சல் முகவரி (ஏமதனும் இருப்பின்): rajesh086@gmail.com 

05. தகவல் அலுவலரிடம் மகாரிக்பக மேற்பகாள்ளப்பட்ட திகதியும் 

பதிவிலக்கமும்:  

பதிவிலக்கம்: 18.10.12 

திகதி: 2018.10.12 

06. தகவல் அலுவலரிடமிருந்து தங்களுக்கு ஒரு பதில் கிபடத்ததா? ஆம்/ இல்பல: 

ஆம் 

(ஆம் எனில், தங்களிடம் ஒரு பிரதி இருப்பின் அதபன இபைக்கவும்; இன்மைல், 

பதிலின் விபரங்கபள வழங்கவும்) இறைக்கப்பட்டுள்ளது 

07. மேன்முபையீட்டுக்கான அடிப்பபட:  

i. தகவலுக்காக மகாரிய விண்ைப்பத்பத தகவல் அலுவலர் ேறுத்தல் 

ii. பிரிவு 5இன் கீழ் அத்தபகய தகவல் வழங்குவதிலிருந்து 

விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது என்னும் அடிப்பபடயில் தகவல் அலுவலர் 

தகவபல அணுகுவதற்கு ேறுத்தல் 

iii. சட்டத்தில் விதித்துபரக்கப்பட்ட கால வபரயபைக்கு இைங்கி ஒழுகாபே 

iv. தகவல் அலுவலர் பூர்த்தியற்ை, தவைாக இட்டுச் பசல்லும் அல்லது 

பபாய்யான தகவறல வழங்கியுள்ளார். (ஆம்) 

v. தகவல் அலுவலர் மேன்மிபகயான கட்டைத்பத விதித்துள்ளார் 

vi. தகவல் அலுவலர் தகவபல மகாரப்பட்ட வடிவத்தில் வழங்குவதற்கு 

ேறுத்தல் 

vii. மகாரிக்பகயாளர் தகவபல அணுகுவபதத் தவிர்ப்பதற்காக தகவல் 

உருக்குபலக்கப்பட்டுள்ளது, அழிவபடயச் பசய்யப்பட்டுள்ளது அல்லது 

தவைாக இடப்பட்டுள்ளது என நம்புவதற்கு நியாயோன ஏதுக்கபள 

தகவபலக் மகாருபவர் பகாண்டிருத்தல் 

viii. 14 நாற்கள் முடிவபடந்து மேலதிக காலம் மவண்டுவது 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்படோட்டாது 

 



விபரங்கள்:  

இறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

08. மகாரப்பட்ட தகவல் பற்றிய சுருக்கோன விபரம்:  

09.குறித்துபரக்கப்பட்ட காலப்பகுதியினுள் மேன்முபையீடு 

மேற்பகாள்ளப்படாவிடின், தாேதித்திற்கான காரைம் பிரிவு. 31(5):  

10. ஏமதனும் மவறு விபரங்கள்: ……………………… 

 

திகதி: 07.01.2019 

 

ஒப்பம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இறைப்பு 

மகள்வி 1 

 நான் தகவல் மகட்டிருந்த 6 பதாழிற்சங்கங்களுள் 3 பதாழிற்சங்கங்களின் 

விவரங்கள் ேட்டுமே தரப்பட்டுள்ளன. ஏபனய மூன்று பதாழிற்சங்கங்களின் 

விவரங்கள் தரப்படவில்பல. பபயரில் சில பிபழகள் இருக்குபேன்று 

நிபனக்கிமைன். மீண்டும் அந்த பதாழிற்சங்கங்களின் சரியான பபயர்கபளத் 

தருகிமைன். தகவல்கபள தந்துதவுோறு மகட்டுக்பகாள்கிமைன். 

1. மதாட்டத் பதாழிலாளர்களின் கூட்டபேப்பு 

2. ேபலயக பதாழிலாளர் முன்னணி (கந்துரட்ட கம்கரு பபரமுை) 

3. இலங்பக பசங்பகாடி சங்கம்  

 

 இறுதியாக கிபடக்கப்பபற்ை ஆவைங்களின்படி பதாழிற்சங்கங்களின் 

போத்த அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்பக எத்தபன என மகட்டிருந்மதன். 

தாங்கள் வழங்கியிருக்கும் அங்கத்தவர்கள் எண்ணிக்பக எந்த 

ஆண்டுக்கானது? ஒருமவபள 2017 க்கு முன்னராக இருப்பின் 

பதாழிற்சங்கங்களின் இறுதி அறிக்பகயின் படி (2017/ 2018) அங்கத்தவர்கள் 

எண்ணிக்பக எத்தபன? 

 ஒவ்பவாரு பதாழிற்சங்கங்களின்  போத்த உறுப்பினர்களுள் ஆண்கள் 

எத்தபன மபர்? பபண்கள் எத்தபன மபர் என்று மகட்டிருந்மதன். அதில் 

இலங்பக பதாழிலாளர் காங்கிரஸின் விவரம் தரப்பட்டிருக்கவில்பல. மேல் 

வழங்கியிருக்கும் பதாழிற்சங்கங்கள் மூன்றினதும், இலங்பக பதாழிலாளர் 

காங்கிரஸின் தகவல்கபளயும் தந்துதவுோறு மகட்டுக்பகாள்கிமைன்.  

 

மகள்வி 2 

இரண்டாவது மகள்வியின் படி இம்மூன்று பதாழிற்சங்கங்களின் விவரம் மதபவ. 

1. மதாட்டத் பதாழிலாளர்களின் கூட்டபேப்பு 

2. ேபலயக பதாழிலாளர் முன்னணி (கந்துரட்ட கம்கரு பபரமுை) 

3. இலங்பக பதாழிலாளர் பசங்பகாடி சங்கம் 

 

மகள்வி 3  

மூன்ைாவது மகள்வியின் படி இம்மூன்று பதாழிற்சங்கங்களின் விவரம் மதபவ. 

1. மதாட்டத் பதாழிலாளர்களின் கூட்டபேப்பு 

2. ேபலயக பதாழிலாளர் முன்னணி (கந்துரட்ட கம்கரு பபரமுை) 

3. இலங்பக பதாழிலாளர் பசங்பகாடி சங்கம்  

 

 

 



மகள்வி 4 

2018 பசப்படம்பர் ோதம் மேற்கண்ட பதாழிற்சங்கங்கள் பபற்றுக்பகாண்ட சந்தாப் 

பைம் எவ்வளவு என மகட்கப்பட்டிருந்த மகள்விக்கு லங்கா ஜாதிக பபருந்மதாட்ட 

பதாழிலாளர் சங்கம் (01.04.2017 – 31.03.2018) ஓராண்டுக்கு பபற்றுக்பகாண்ட சந்தா 

பதாபக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிைது. ஏபனய பதாழிற்சங்கங்கள் பதாடர்பில் 

எந்தவித தகவல்களும் வழங்கப்படவில்பல. 2018 பசப்படம்பர் ோதத்துக்கான 

தகவல் தர முடியாத பட்சத்தில் 2018 ஜனவரி ோதத்தில் ேட்டும் மேற்கண்ட 

பதாழிற்சங்கங்கள் பபற்றுக்பகாண்ட சந்தாப் பைம் எவ்வளவு? 

லங்கா ஜாதிக பபருந்மதாட்ட பதாழிலாளர் சங்கம் (01.04.2017 – 31.03.2018) 

ஓராண்டுக்காக பபற்றுக்பகாண்ட சந்தா விவரம் தரப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில் இந்த 

ஆண்டில் ஏபனய பதாழிற்சங்கங்களும் பபற்றுக்பகாண்ட சந்தா பதாபக 

எவ்வளவு என்ை விவரத்பத தந்துதவவும். 

 

மகள்வி 5 

5ஆவது மகள்விக்கான தகவல்கள் தங்களிடம் இல்பல எனக் கூறியுள்ளீர்கள். 

01.04.2017 – 31.03.2018 ஆண்டுக்கான சந்தா விவரம் (4 மகள்விக்கான பதிலில்) 

தங்களிடம் இருக்கும் நிபலயில் 2017 டிசம்பர் ோதத்துக்கான சந்தா விவரத்பத 

தந்துதவவும். 

 

மகள்வி 6, 7 

இந்த இரு மகள்விகளுக்கான தகவல்கள் தங்களிடம் இல்பல என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். ஆக, நான் மகட்டிருக்கும் பதில் பதாழிற்சங்கங்களால் 

தங்களுக்கு அனுப்பிபவக்கப்படும் ஆண்டு கைக்கறிக்பகயில் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பதால் கடந்த மூன்று வருடங்கள் கிபடக்கப்பபற்ை ஆண்டு 

கைக்கறிக்பகபய தந்துதவவும். 


