தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 07.03.2019 (பிற்பகல்)
முன்னிைல
திரு ச.ெசல்வராஜ், எம்.ஏ., பி.எட்.,
மாநில தகவல் ஆைணய•••••••••
வழக்கு எண்.SA 7436/E/2018
திருமதி C.S.சுகுமாr

...

ேமல்முைறயீட்டாள

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

Vs.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
உணவுப்ெபாருள் வழங்கல் மற்றும் நுக ேவா
பாதுகாப்புத் துைற,
ெந.7, ஓ.சி.எப். ேராடு
ஆவடி மண்டலம்,
ெசன்ைன – 600 054.
பா-ைவ:மனுதார

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த

21.06.2018

நாள்
முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

17.07.2018

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

04.10.2018

******
ஆைண
இன்று

(07.03.2019)

ேமல்முைறயீட்டாள

பிற்பகலில்

திருமதி

இவ்வாைணயத்தில்

C.S.சுகுமாr

ஆஜராகவில்ைல.

1

நைடெபற்ற
ெபாது

விசாரைணக்கு

அதிகார

அைமப்பின்

சா பாக, ெபாதுத் தகவல் அலுவல , திரு பா.அருணாச்சலம், ேமலாள ,

உணவுப்ெபாருள்

வழங்கல் மற்றும் நுக ேவா

பாதுகாப்புத் துைற, ஆவடி மண்டலம், ெசன்ைன ஆஜரானா .

2.

21.06.2018 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் 2005, பிrவு

ேமல்முைறயீட்டாள

6(1)-ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் கீ ழ்க்கண்டவாறு தகவல் ேகாr, Assistant Commissioner of
Civil Supplies, Avadi என விலாசமிட்டுத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா :
1.

Ration Card No.01/N/0007897 – The reason for the prolonged delay in issuing me smart card may
kindly be furnished.

3.

2.

Has any smart card been issued to my husband Mr. S.Jegadeesan, if yes, under what ground.

3.

The members included by him in the smart card and then relationship with him.

4.

What duration would be taken up by you to issue the smart card.

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு 17.07.2018 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாகப் ெபாதுத்

அலுவலரால்

தகவல்

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அலுவலரால்

முழுைமயாக

வழங்குமாறும்

ேகாr

மனுைவ
துைற,

துைண

ஆைணய ,

17.07.2018

உணவுப்ெபாருள்
ெசன்ைன

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

ேகாrய

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும்,

ேமல்முைறயீட்டாள

ேசப்பாக்கம்,

தான்

06.08.2018

தான்

ேததியிட்ட

வழங்கல்

மற்றும்

அவ களுக்குத்
ேததியிட்ட

அலுவலரால் தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தகவல்

ெபாதுத்

ேகாrய

முதல்

தகவல்
தகவைல

ேமல்முைறயீட்டு

நுக ேவா

தாக்கல்

கடிதம்

தகவல்

பாதுகாப்புத்
ெசய்துள்ளா .

வாயிலாக

ேமல்முைறயீட்டு

தான் ேகாrய தகவைல வழங்க ஆைணயிடுமாறு

ேகாr 04.10.2018 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(3)-ன்கீ ழான இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ
ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி

ைவத்துள்ளா .

அவ்விரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு இன்று

(07.03.2019) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

17.07.2018

ஆஜரான
மற்றும்

ெபாதுத்

18.09.2018

தகவல்

ஆகிய

அலுவல ,

ேததியிட்ட

கடிதங்கள்

வாயிலாகத் தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகத் ெதrவித்து, உrய ஆவணங்கைள ஆைணயத்தின்
முன்பு தாக்கல் ெசய்தா .
5.

இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது.

ேமல்முைறயீட்டாள

ஆைணயத்திற்கு

விலாசமிட்டு

ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாகச் சம்பந்தப்பட்ட நப

அனுப்பியுள்ள

தனது

திரு எஸ்.ெஜகதxசன் என்பவ

04.03.2019
27.11.2018

அன்று மரணமைடந்துவிட்டதால், ஆைணயத்தின் 07.03.2019 அன்ைறய விசாரைணக்கு ஆஜராக
ேவண்டிய

அவசியம்

எழவில்ைலெயனத்

ெதrவித்துள்ளா .

2

இதைன

ஆைணயம்

பதிவு

ெசய்து, இவ்வழக்கில் ேமலும் விசாரைண ேதைவயில்ைலெயன முடிவு ெசய்து இவ்வழக்கு
இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகின்றது.

ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய-

(Miza¤Â‹ Miz¥go)

cjé¥ gÂths®
வழக்கு எண்.SA 7436/E/2018
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
உணவுப்ெபாருள் வழங்கல் மற்றும் நுக ேவா
பாதுகாப்புத் துைற,
ெந.7, ஓ.சி.எப். ேராடு
ஆவடி மண்டலம்,
ெசன்ைன – 600 054.
மனுதாரதிருமதி C.S.சுகுமாr,
37/3, ெவல்கம் காலனி,
அண்ணா நக

ேமற்கு விrவாக்கம்,

ெசன்ைன – 600 101.
Copy to: Judgement File.
Spare.
“ptl sr.ps 08/03/19”

3

