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தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல
சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்),எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,
ேதனாம்ேபட்ைட
ேதனாம்ேபட்ைட-600 018. ெதாைலேபசி எண்.243447590

ஆைண நாள்

09.11.2020

முன்னிைல

திரு ரா. ராஜேகாபால், இ.ஆ.ப., (ஓ)
மாநில தைலைமத் தகவல் ஆைணய&

*****
வழக்கு எண். SA-3011/SCIC/2020

திரு T.S. நாகராஜன்
த/ெப.

ேமல்முைறயீட்டாள

..

T.S. விஸ்வநாதன்
ன்

பிளாட் எண்.A. தைரதளம்
தைரதளம்,
பிளாக் ெந.L-5. இந்திரா நக ,
ெசன்ைன

600 020.

/எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல
தமிழ்நாடு வட்டு
e
வசதி வாrயம்

ெபாது அதிகார அைமப்பு

493, அண்ணா சாைல,
நந்தனம், ெசன்ைன

600 035.

ஆைண
மனுதார

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

10.12.2019 ேததியிட்டு

ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு அனுப்பிய மனுவில்

“Sale deed dated 20.11.2013 executed by you in favour of one Mrs. Vidhya Sharma in
respect of

Survey No.46, Flat No.A in the Ground Floor of the building in Block No.L
No.L-5.

Thirvanmiyur Indira nagar, Chennai 600 020

என குறிப்பிட்டு அது குறித்து 4

இனங்களில் தகவல்கள் ேகாrயுள்ளா .
2.

இதன் பின்ன

ேமல்

முைறயீட்டு

பிrவு

19(3)-ன்கீ ழ்

மனுதார
மனுைவ

07.03.20
.2020

பிrவு 19(1)-ன்கீ ழ் 29.01.2020 அன்று முதல்

அனுப்பியுள்ளா .
ேததியிட்டு

அதன்

இரண்டாம்

பிறகு

ேமல்

மனுைவ தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்திற்கு அனுப்பியுள்ளா .

மனுதார

முைறயீட்டு

2

3.

ேமற்ெசான்ன

இவ்வாைணயத்தால்,
மனுதார

ேகாரும்

இரண்டாம்

ேமல்

03.09.2020

அன்று

தகவல்கைள

முைறயீட்டு

மனுவின்மீ து

பிறப்பிக்கப்பட்ட

ஆைணயில்,

முழுைமயாக

வழங்குமாறு

ெபாதுத்

தகவல் அலுவலருக்கு ஆைணயிடப்பட்டிருந்தது.
4.

ேமேல

குறிப்பிட்டுள்ள

தமிழ்நாடு

தகவல்

ஆைணயின்பால் மனுதாரrன் கவனம் ஈ க்கப்படுகிறது.
ேமற்கூறப்பட்ட வழக்கில் ெபாதுத் தகவல் அலுவல
பணிக்கப்பட்டிருந்தா .
எண்.1396/2020
மனுதாரருக்கு
அதன்பின்ன ,

நாள்

ஆைணயத்தில்

25.09.2020

ேததியிட்ட

எந்தெவாரு

07.11.2020

வைர

கடிதத்தின்

ெதrவித்துள்ளா

நாட்களாகியும்

மனுதாரrடமிருந்து

தகவல்கைள வழங்க

அத்தகவல்கைள ெபாதுத் தகவல் அலுவல

வழங்கியதாக
பல

ஆைணயத்தின்
அந்த ஆைணயில்

வரப்ெபற்ற

ெபறப்படாத

வாயிலாக
(இைணப்பு).

தகவல்கள்

ஆட்ேசபைணயும்

கடித

சம்மந்தமாக

தமிழ்நாடு

காரணத்தால்,

தகவல்

மனுதாரrன்

வழக்கு முற்றாக்கி ஆைணயிடப்படுகிறது.

ஒம்/-(ரா. ராஜேகாபால்)
மாநில தைலைமத் தகவல் ஆைணய&

//ஆைணப்படி//
உதவிப்பதிவாள&

வழக்கு எண். SA-3011/SCIC/2020
ெபறுந&
ெபாது அதிகார அைமப்பு

ெபாதுத் தகவல் அலுவல
தமிழ்நாடு வட்டு
e
வசதி வாrயம்
493, அண்ணா சாைல,
நந்தனம்,
ெசன்ைன

600 035.

மனுதார&
திரு T.S. நாகராஜன்
த/ெப.

T.S. விஸ்வநாதன்

பிளாட் எண்.A. தைரதளம்,
பிளாக் ெந.L-5. இந்திரா நக ,
ெசன்ைன

600 020.

JJ/PA 09.11.2020

