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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

12.11.2020

முன்னிைல

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

*****
வழக்கு எண். SA-4729/SCIC/2020

திரு ஜி.

ெசந்தில்குமா

ேமல்முைறயீட்டாள

..
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ெபாதுத் தகவல் அலுவல
இைண ஆைணய

ெபாது அதிகார அைமப்பு

அலுவலகம்

இந்து சமய அறநிைலயத் துைற,
துைற
ேகாைவ 18.

ஆைண
மனுதார

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன்கீ
ன்கீ ழ் 20.02.2020

ேததியிட்டு ெபாதுத் தகவல் அலுவல , இைண ஆைணய
அறநிைலயத்
அன்று

துைற,

தமிழக

ேகாயமுத்தூ

முதல்வ

ேகாயம்புத்தூ

அ ச்சக

நடவடிக்ைக

விவரங்கைள

தகவல் அலுவல
2.

வைலதளப்பிrவில்
வினு

மீ து

தகவல்களாக

மனுைவ

மனுதார

தண்டு

ெகாடுத்த

மனுவில்

17.08.2019

மாrயம்மன்
மனுவிற்கு

ேகாrயுள்ளா .

ேகாவில்,

எடுக்கப்பட்ட

இதற்கு

ெபாதுத்

பிrவு 19(1)-ன்கீ ழ் 10.03.2020-ல் தமது முதல் ேமல்

அனுப்பியுள்ளா .

15.03.2020 அன்று பதில் அளித்துள்ளா .
13.06.2020-ல்

தான்

அலுவலகம், இந்து சமய

அனுப்பிய

02.03.2020
.2020 அன்று பதில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளா .

இதன் பின்ன

முைறயீட்டு

அவ களுக்கு

தமிழ்நாடு

தகவல்

மனுைவ அனுப்பியுள்ளா .

இதற்கு

அதன் பின்ன

ஆைணயத்திற்கு

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவல

மனுதார , பிrவு 19(3)-ன்கீ ழ்

இரண்டாம்

ேமல்

முைறயீட்டு

2

3. ேமற்ெசான்ன இரண்டாம் ேமல் முைறயீட்டு மனுவின்மீ து இவ்வாைணயத்தால்,
03.09.2020

அன்று

முழுைமயாக

பிறப்பிக்கப்பட்ட

வழங்குவதற்கு

ஆைணயில்,

கைடசி

வாய்ப்பு

மனுதார

ேகாரும்

வழங்கும்

தகவல்கைள

வண்ணம்

ெபாதுத்

தகவல் அலுவலருக்கு ஆைணயிடப்பட்டிருந்தது.
4.

அதைன

ெதாட ந்து

03.11.2020

விசாரைணயின்ேபாது மனுதார

அன்று

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

தான் ேகாrயவாறு தமக்கு இன்னும் தகவல்கள்

வழங்கப்படவில்ைலெயன்று ெதrவித்தா .

இதற்கு ெபாதுத் தகவல் அலுவல

உடனடியாக தகவல்கைள வழங்குவதாக ஒப்புக் ெகாண்டா .

அதைன ெதாட ந்து

வழக்கு 12.11.2020 ஒத்தி ைவக்கப்பட்டது.
5.

ேமற்குறிப்பிட்டவாறு வழக்கு இன்று (12.11.2020)

ெகாள்ளப்பட்டது.

விசாரைணயில்

ஆைணயிட்டவாறு
வாயிலாக

மனுதாரருக்கு

மனுதார

வழங்கியுள்ளதாகத்
ெதrவித்தா .

எழுப்பிய
ெதrவித்து

ெபாதுத்

03,11,2020

அலுவல

ேததியிட்ட

ேகாrக்ைககளுக்கு
கடிதத்தைன

விசாரைணக்கு

தகவல்

கடிதத்தின்

அைனத்துத்

ஆைணயத்திற்கு

அக்கடிதம் ஆைணயத்தில் ெபறப்பட்டுள்ளது.

ேகாrக்ைககளுக்கு

அைனத்துத்

வழங்கிவிட்டதாகவும்,
அைடவதாகவும்

தகவல்கைளயும்

ெபறப்பட்ட

ெதrவித்தா .

ெபாதுத்

எடுத்துக்
ஆைணயம்
வாயிலாக

தகவல்கைளயும்
சம பித்துள்ளதாக

மனுதாரரும் தமது
தகவல்

அலுவல

தகவல்களில்.

தான்

மனநிைறவு

ஆகேவ

வழக்ைக

முற்றாக்கி

ஆைணயிடப்படுகிறது.

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

//ஆைணப்படி//
உதவிப்பதிவாள&
வழக்கு எண். SA-4729/SCIC/2020
ெபறுந&

ெபாதுத் தகவல் அலுவல
இைண ஆைணய

அலுவலகம்

இந்து சமய அறநிைலயத் துைற,
ேகாைவ 18.

மனுதார&

திரு ஜி.

ெசந்தில்குமா
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