தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
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முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
*****
வழக்கு எண். SA 4783/B/18
திரு.K.S.ேகாபால்

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/

எதி

தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
அரக்ேகாணம் வட்டம்,
ேவலூ மாவட்டம்

ஆைண
இவ்வாைணயத்தால்
திரு.K.S.ேகாபால்

அவகள்

முகாந்திரமுமின்றி
நைடமுைறகள்)

இன்று

(23.09.2019)

ஆைணயத்தின்

ஆஜராகவில்ைல
ஆஜராகவில்ைல.
விதிகள்,,

2012

நடத்தப்பட்ட

அைழப்பாைண

தமிழ்நாடு
விதி

ேவண்டுெமன்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது
கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

7ன்படி,

தகவல்

விசாரைணக்கு
ெபற்றுக்

ஆைணயம்

மனுதார

மனுதார

ெகாண்டு

எவ்வித

(ேமல்முைறயீ
ேமல்முைறயீட்டு

விசாரைணக்கு

ஆஜராக

மனுதாரrன் வருைகயின்ைம ஆைணயத்தால்

பதிவு ெசய்யப்படுகிறது. ெபாதுத் தகவல் அலுவல, திருமதி. கு. காஞ்சனா, தைலைமயிடத்து
துைண வட்டாட்சிய, அரக்ேகாணம் வட்டாட்சிய அலுவலகம், ேவலூ மாவட்டம் அவகள்
இன்ைறய விசாரைணக்கு
2.

மனுதார,

ஆஜரானா
ஆஜரானா.

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

03.04.2018

ேததியிட்ட மனுவில், 08.08.2016 அன்று ெபாது மக்கள் ெகாடுத்த விண்ணப்பத்தில் தண்டலம்
பு.ச.எண் 225/1,2 மற்றும் ெபருமாள் ராஜிேபட்ைட ச.எண் 143/8A, 8Bல் உள்ள ஆக்ரமணங்கள்
அகற்ற ேகாr 9 இனங்களில் தகவல் ேகாr
தகவல்

அலுவலருக்கு

மனு

ெசய்துள்ளா
ெசய்துள்ளா.

அரக்ேகாணம் வட்டாட்சிய அலுவலக
தமக்கு

தகவல்

கிைடக்கப்

ெபாதுத்

ெபறாததால்

மனுதார, தான் ேகாrயுள்ள தகவல்கைள தனக்கு ெபற்றுத் தருமாறு ெதrவித்து 25.05.2018
ேததியிட்ட தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ அரக்ேகாணம் வட்டாட்சிய அலுவலக
ைவத்துள்ளா.
மனுதார

ேமல்முைறயீட்டு

27.06.2018

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்கு அனுப்பி

மனுவிற்குப்

இரண்டாவது

பின்னும்

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டு

கிைடக்கப்

மனுைவ

ெபறாததால்

ஆைணயத்திற்கு

அனுப்பி ைவத்துள்ளா. மனுதாரrன் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனு இன்று (23.09.2019)
இவ்வாைணயத்தால் விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
3.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

20.09.2019

ேததியிட்ட

கடிதம்

ெதrவித்து,
ெசய்தா.

மனுதார

ஆஜரான

வாயிலாக

ைகெயழுத்திட்டு

ெபாதுத்

தகவல்கள்
ெபற்றுக்

தகவல்

அலுவல

மனுதாரருக்கு

ெகாண்ட

நகைல

மனுதாரருக்கு

வழங்கப்பட்டது

என்று

ஆைணயத்தில்

சாவு

மனுதார இன்ைறய விசாரைணயில் ஆஜராகி தனக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்

குறித்து எவ்வித கருத்தும் ெதrவிக்காத பட்சத்தில், மனுதார தான் ேகாrய தகவல்கைள
ெபற்றுக்
சாவு

ெகாண்டதாக
ெசய்ததன்

ெதrவித்த

ேபrல்,

கடிதத்ைத,

ஆவணங்கள்

ெபாதுத்

தகவல்

அடிப்பைடயில்

அலுவல

ஆைணயத்தில்

மனுதாரருக்கு

தகவல்கள்

வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கருதி, வழக்கின் விசாரைண முற்றாக்கப்படுகிறது.
ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள
வழக்கு எண். SA 4783/B/18
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய,
வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
அரக்ேகாணம் வட்டம்,
ேவலூ மாவட்டம்
திரு.K.S.ேகாபால், த/ெப.சுப்பிரமணி முதலி
தண்டலம் கிராமம்
கும்பினிப்ேபட்ைட(அஞ்சல்),
அரக்ேகாணம் வட்டம்,
ேவலூ மாவட்டம் – 631 003
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