தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.19, அரசு பண்ைண கிராமம், ேப6ன்ேபட்ைட, நந்தனம், ெசன்ைன - 600 035.
(Pension Pay Office Back Side) (ைசதாப்ேபட்ைட
ைசதாப்ேபட்ைட ெமட்ேரா ரயில் நிைலயம் அருகில்), ெதாைலேபசி:
ெதாைலேபசி 044-29515580

ஆைண நாள் 02.06.2022
முன்னிைல

முைனவ

ரா.பிரதாப்குமா

மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண். SA 9556/B/2021
ேமல்முைறயீட்டாள6

திரு. அ.வனஜாமுனியன்
எதி6

ெபாதுத் தகவல் அலுவல6/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய6
வட்டாட்சிய6,
வட்டாட்சிய6 அலுவலகம்,
புவனகிr வட்டம்,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

கடலூ6 மாவட்டம்
ஆைண
இவ்வாைணயத்தால்

இன்று

02.06.2022)

நடத்தப்பட்ட

விசாரைணக்கு

மனுதார6

திரு. அ.வனஜாமுனியன் அவ6கள் 01.06.2022 அன்று ஆைணயத்தின் ெதாைலேபசியின் வாயிலாக ெசாந்த
ேவைலயின் காரணமாக 02.06.2022 அன்று நைடெபறும் ேநரடி விசாரைணக்கு ஆஜராக இயலவில்ைல
என்றும்,

ஆைணயத்தின்

e

mail

மூலமும்,

RPAD

மூலமும்

வரஇயலாத

காரணம் ெதrவிக்கப்பட்டது

என்றும், மனுதாரரால் ெதாைலேபசியின் வாயிலாக ெதrவிக்கப்பட்டைத ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது.
ெபாது

அதிகார

அைமப்பின்

சா6பாக
சா6பாக,

ெபாது

தகவல்

அலுவல6

திரு.

ஆ6..

இரத்தினகுமரன்,

தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய6
வட்டாட்சிய6, வட்டாட்சிய6 அலுவலகம், புவனகிr வட்டம்,, கடலூ6 மாவட்டம்
அவ6கள் ஆஜரானா6.
2. மனுதார6, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் 10.04.2021 ேததியிடப்பட்ட
மனுவில், புவனகிr தாலுக்காவின் பி6க்கா நில அளைவய6 திரு சுபாஷ் என்பவ6 நிரந்தர பணியாளரா
என்ன என்பதன் விவரங்கைள

தகவல்களாக வழங்கக் ேகாr கடலூ6 புவனகிr வட்டாட்சிய6 அலுவலக

ெபாது தகவல் அலுவல6 அவ6களுக்கு மனு ெசய்துள்ளா6.
3. உrய தகவல்கள் வழங்கப்படாததால் மனுதார6 24.05.2021 ேததியிட்டு, தகவல் ெபறும் உrைமச்
சட்டப்பிrவு 19(1)ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல6 அவ6களுக்கு
விண்ணப்பித்துள்ளா6.

முழுைமயான
ழுைமயான

தகவல்கைள

ெபற்றுத்

தருமாறு

ெதrவித்து,

மனுதார6

20.07.2021

ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்துள்ளா6.
ைவத்துள்ளா6 ேமற்படி
மனுதாரrன்

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

மீ து

இன்று

(02.06.2022)

விசாரைணக்கு

எடுத்துக்

ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

ஆஜராகவில்ைல

ேநரடி

என்பைத

விசாரைணக்கு

ஆைணயம்

பதிவு

மனுதார6
ெசய்து
ெசய்து,

திரு.

ேமற்படி

அ.

மனுதார6

வனஜாமுனியன்
திரு..

அ.

அவ6கள்

வனஜாமுனியன்

அவ6கள் சம்பந்தப்பட்ட 4 வழக்குகளான வழக்கு எண். SA 9556/B/2021, வழக்கு எண்.
எண் SA 16625/B/2021,
வழக்கு எண். SA 16626/B/2021

மற்றும் வழக்கு எண். SA 8703/B/2022

ஆகிய 4 வழக்குகள் இன்ைறய

விசாரைணக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. மனுதார6 திரு. அ. வனஜாமுனியன் அவ6கள் ெதாைலேபசியின்
வாயிலாக, ேமற்படி 4 வழக்குகளும் ஒேர நாளில் விசாrக்கப்பட ேவண்டாம் என்றும்
என்றும், ஒரு நாைளக்கு ஒரு

வழக்கு மட்டுேம எடுத்துக்ெகாள்ளபட ேவண்டும் என்றும், மனுதார6 திரு. அ. வனஜாமுனியன் அவ6கள்
ெதrவித்துள்ளைத

இவ்வாைணயம்

பதிவு

ெசய்கிறது.

ேமலும்

மனுதார6

ேமற்படியான

வழக்குகைள

பிறிெதாரு ேததிக்கு மாற்றி ைவக்குமாறு ெதrவித்துள்ள ேகாrக்ைகயிைன ஆைணயம் ஏற்று ெகாண்டு,
ேமற்படியான 4 வழக்குகளும் பிறிெதாரு ேததிக்கு மாற்றி ைவக்கப்படுகிறது. நாளும், ேநரமும் பின்ன6
அறிவிக்கப்படும்.

ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//

பிrவு அலுவல
வழக்கு எண். SA 9556/B/2021
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல6/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய6,
வட்டாட்சிய6 அலுவலகம்,
புவனகிr வட்டம்,
கடலூ6 மாவட்டம்
திரு. அ.வனஜாமுனியன்,
5, தில்ைல நக6,
புவனகிr வட்டம்,
கடலூ6 மாவட்டம் 608 601
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