தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய சாைல (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,
ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள்: 05.09.2019 (முற்பகல்)
முன்னிைல

திரு ச. த. தமிழ்குமா, பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநில தகவல் ஆைணய
……………

வழக்கு எண்.SA4123/F/2019
திரு K. சிவக்குமா

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
துைணப் ேபாக்குவரத்து ஆைணய

அலுவலகம்,

திருெநல்ேவலி.
பா ைவ:மனுதார

15.02.2019

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

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

27.03.2019

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

03.05.2019

******

ஆைண
இன்று

(05.09.2019)

திரு K. சிவக்குமா

இவ்வாைணயத்தில்

ஆஜராகவில்ைல.

நைடெபற்ற

விசாரைணக்கு

மனுதார

02.09.2019 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக ேநrல் ஆஜராக

இயலவில்ைல என ெதrவித்தும், தான் ேகாrய பதில்கள் துைண ேபாக்குவரத்து ஆைணய
அலுவலகத்தில்
அளிக்கவும்
ெசல்வி

இருந்து

வரப்ெபறும்

ேகட்டுள்ளா .

ெப னாண்ேடா,

ெபாது
ேந முக

பட்சத்தில்,

அதிகார

விசாரைணயிைன

அைமப்பின்

உதவியாள ,

சா பாக

துைணப்

தவி க்க

திருமதி

அனுமதி

அ.ஆேராக்கிய

ேபாக்குவரத்து

ஆைணய

அலுவலகம், திருெநல்ேவலி ஆஜரானா .
2.
15.02.2019

ேமல்முைறயீட்டாள
ேததியிட்டு

தாக்கல்

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

ெசய்துள்ள

மனுவில்,

15.09.2018

ேததியிட்ட

மனு

குறித்தும்,

06.02.2019

மற்றும்

வழங்கக்ேகட்டு,

07.02.2019

துைணப்

நாளிட்ட

நாளிதழ்

ேபாக்குவரத்து

ெசய்திகள்

ஆைணய

குறித்தும்

அவ கள்,

சில

வட்டாரப்

தகவல்

ேபாக்குவரத்து

அலுவலக வளாகம், திருெநல்ேவலி என விலாசமிட்டு விண்ணப்பித்துள்ளா .
3.

18.03.2019

ேமல்முைறயீட்டாள
தான்

ேகாrய

தகவல்கைள

மனுைவ

ெசய்துள்ளா .

வழங்கியுள்ளா .

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

தகவல்

வழங்கியுள்ளா .

தான் ேகாrய உrய தகவல்கள் வழங்கப்படவில்ைல என ெதrவித்தும்,

உrய

ேமல்முைறயீட்டு
தாக்கல்

ேததியிட்டு

தான்

பிrவு

அளிக்க

19(1)ன்

கீ ழ்

ேமல்முைறயீட்டு
ேகாrய

முழுைமயான

தகவல்கைள

ேததியிட்ட

இரண்டாவது

உrய

அளிக்க

ேகட்டும்,
முதல்

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவல

தகவல்

27.03.2019
22.04.2019

ேகட்டும்,

ேமல்முைறயீட்டு

பிrவு

மனுைவ

இவ்வாைணயத்தில் தாக்கல் ெசய்துள்ளா . ேமல்முைறயீட்டாள

அலுவலருக்குத்

ேததியிட்டு

வழங்கப்படவில்ைல

ஆைணயிட

முதல்

என

19(3)ன்

தகவல்

ெதrவித்தும்,
கீ ழ்

03.05.2019

ேமல்முைறயீட்டாள

தாக்கல் ெசய்த இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில் இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4.
ெபாதுத்

இன்ைறய
தகவல்

18.03.2019

விசாரைணயில்

அலுவல ,

மற்றும்

22.04.2019

ெபாது

அதிகார

ேமல்முைறயீட்டாள

ேகாrய

ேததியிட்டு

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

உrய

இன்ைறய
தகவல்

தகவல்

சா பாக

ெதாட பாக

வழங்கப்பட்டுள்ளதாகத்

ஆவணங்கைள ஆைணயத்தின் முன்பு சம ப்பித்தா .
5.

அைமப்பின்

ஆஜரான
ஏற்கனேவ

ெதrவித்து,

உrய

ஆைணயம் அதைன பதிவு ெசய்கிறது.

விசாரைணயில்

ஆஜராகாத

வழங்கப்பட்டுள்ளைத

நிைலயிலும்,

ஆைணயம்

ஏற்று,

இவ்வழக்கில் ேமலும் விசாரைண ேதைவயில்ைல என ஆைணயம் முடிவு ெசய்து, இந்த
இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு மீ தான விசாரைணைய இத்துடன் முடித்து ைவக்கிறது.

ஒம்/- ச.த. தமிழ்குமா
மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.SA4123/F/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
துைணப் ேபாக்குவரத்து ஆைணய
திருெநல்ேவலி.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு K. சிவக்குமா ,
எண்.1/7, குட்டத்துைர கீ ழத்ெதரு,
வண்ணா ேபட்ைட,
திருெநல்ேவலி – 627 003.
Copy to: Judgement File/ Spare
AM/PS - 170919

அலுவலகம்,

