தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,

எண்.2, தியாகராய

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள் -

18.11.2020

முன்னிைல

திரு. சு.முத்துராஜ், பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"

*****
வழக்கு எண். SA 782/D/2019
திரு கு. பலராமன்

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ ேமலாள ,

சீ காழி நகராட்சி, நாைக மாவட்டம்.
பா ைவ:
மனுதார

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

17.09.2018

பிrவு 19(1)-ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் நாள்

05.11.2018

பிrவு 19(3)-ன் கீ ழான இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் நாள்

24.01.2019

****

ஆைண
தமிழ்நாடு அரசால் COVID-19 காரணமாக ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிைலயில்,

தமிழ்நாடு

இயலாததால்,

இன்று

ஆைணயத்தில்

(18.11.2020) ெதாைலேபசி

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
முயன்றும்

தகவல்
இன்ைறய

மனுதாரைர

ெதாட பு

ேநரடியாக

ேமற்ெகாள்ள

வாயிலாக ெதாட புெகாண்டு

விசாரைணயில்
ெகாள்ள

விசாரைண

ெதாைலேபசி

இயலவில்ைல.

விசாரைண

வாயிலாக

ெபாதுத்

தகவல்

பலமுைற
அலுவல

திரு. J.காத கான், ேமலாள , சீ காழி நகராட்சி, நாைக மாவட்டம் ெதாைலேபசி வாயிலான
விசாரைணயில் பங்ேகற்றா .
2.

மனுதார

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

ெசன்ைன நகராட்சி நி வாக ஆைணயரக துைண இயக்குநருக்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில்,
சீ காழி நகராட்சியில் பணிபுrயும் ேமலாளrன் பணிப்பதிேவட்டின் நகலிைன, மத்திய அரசு,
மாநில

அரசு

ஆைணயம்

ஊழிய களின்

மத்திய

பணிப்பதிேவடுகளின்

அரசுக்கும்,

மாநில

அரசுக்கும்

நகல்

ெபறுவதற்கு

உத்திரவு

மத்திய

தகவல்

பிறப்பித்துள்ளது.

எனேவ,

Ref.No/CIC/WB/A2007/005 51 Dt.16.01.2007 Decision Dt.05.12.2007 Appellants Shri.Rameshkumar, Shri.Sohning
Vs.Commissioner of Excise Municipal Corporation of Delhi (MCD) இவற்றின் அடிப்பைடயில் தனக்கு
தகவைல வழங்கக் ேகாrயுள்ளா .
3.

மனுதார

ேமற்குறிப்பிட்டவாறு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)

மற்றும் 19(3)-ன் கீ ழான தனது முதல் மற்றும் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுக்கைளத்

2
தாக்கல் ெசய்துள்ளா .

மனுதாரrன் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனு இன்று (18.11.2020)

ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

ெதாைலேபசி

தகவல் அலுவல , மனுதார

வாயிலான

வழங்க இயலவில்ைல என்றும் மனுதார
தற்ேபாது

சிதம்பரம்

அன்னாரது

நகராட்சியில்

பணிப்பதிேவடு

இன்ைறய

விசாரைணயில்

விசாரைணயில்

மனுவில் ேகாரும் தகவல் மூன்றாம் நப
மனுவில் ேகாரும் நப

கணக்காளராக

தங்கள்

(Accountant)

அலுவலகத்தில்

ெதாைலேபசி

வாயிலாக

இல்ைல
பலமுைற

பங்ேகற்ற

ெபாதுத்

தகவல் என்பதால்
(திரு.ஆனந்தராஜலு)

பணிபுrந்து
என்றும்

வருவதால்
ெதrவித்தா .

முயன்றும்

மனுதாரைர

ெதாட பு ெகாள்ள இயலவில்ைல.
5.

இன்ைறய ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயின் முடிவில், மனுதாரைர

ெதாட பு ெகாள்ள
தகவைல

இயலாத நிைலயில்,

ேகாருவதால்,

நியாயத்ைதயும்

ேகட்க

இது

மனுதாரrன்

ெதாட பாக

ேவண்டியிருப்பதால்,

மனுவில் மூன்றாம்

மனுதாரrன்
இவ்வழக்கின்

கருத்ைதயும்,

நப
அவ

விசாரைணைய

குறித்த
தரப்பு

எதி வரும்

09.12.2020 அன்று பிற்பகல் 3.00 மணிக்கு ஒத்தி ைவக்கப்படுகிறது. எனேவ, அன்ைறய
ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயில் ெபாதுத் தகவல் அலுவல
ஆகிேயா

மற்றும் மனுதார

தவறாமல் பங்ேகற்க ேவண்டும் என்று இதன்மூலம் உத்திரவிடப்படுகிறது.
ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள"

வழக்கு எண். SA 782/D/2019
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ ேமலாள ,

சீ காழி நகராட்சி, நாைக மாவட்டம்.
மனுதார":திரு கு. பலராமன்,
எண்.திருவள்ளுவ

நக , 2வது ெதரு,

சீ காழி - 609 110, நாைக மாவட்டம்.
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