The Right to Information Act, 2005
தகவ அறி

உ ைம மேசாதா,
மேசாதா 2005

Second Appeal Form
இரடாவ ைறயகான வண ப
ைறய" / $கா% எ: --------------------- ேததி---------------- (அ*வலக
உபேயாக,தி- ம" )

ம,திய ெபா, தகவ/அல த0ைம ேம ைறய" அதிகா ய0
வா/ெவ"1க, தவறியதா நா0 மன உைள4ச*1- ஆளாகி

6ளதா

இ7த ைறயைட/$காைர உ8க6 ப வான நடவ1ைக1காக தா1க ெச9கிேற0.
1. Details of appellant/complainant:
1. ைறயடாள%/
டாள%/$கா% அள; பவ% வவர :
1.1 <

ெபய%

: ----------------------------

1.2 < வலாச

: ----------------------------------------------------------------------------------

1.3 ெதாைலேபசி எ/ைகேபசி எ:

----------------------------

1.4. மி0ன?ச--------------------------------------------------------------------------------------2. Details of CPIO:
சிபஐஒ வவர8க6
2.1. ெபய%/பதவ

:----------------------------------------------------

2.2 < வலாச

:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 ெபா அதிகா ய0 ெபய%:------------------------------------3. Details of First Appellate Authority [FAA]:
3. த0ைம ேம ைறய" அதிகா ய0 [FAA- எஃ .ஏ.ஏ.] வவர8க6:
வவர8க6:

3.1 எஃ .ஏ.ஏ.ய0 ெபய%/பதவ:--------------------------------------------3.2 எஃ .ஏ.ஏ.ய0 < வலாச :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

4. Dates of RTI application/first appeal:
ஆ%.
ஆ%..ஐ. வண ப /த ைறய" ேததிக6:
ேததிக6:

4.1 சிபஐஒ.E1- அ?ச ெச9ய பட ேததி:---------------4.2 எஃ .ஏ.ஏ.E1- அ?ச ெச9ய பட ேததி:-----------------5. Particulars of Decisions:
5 Eகள;0 வவர8க6:
வவர8க6:
5.1 சிபஐஓ ெரபர0G எ மH
5.2 எஃ ஏஏ எ மH

E அறிவ1க பட ேததி:-------------

திகிகி's 0 E அறிவ1க பட ேததி:--------------

5.3 எஃ ஏஏ ேநர வசாரைண ேததிக6:--------------------------------------6. Dates of receipt of replies by appellant/complainant from:
ைறயடாள%/$கா% அள; பவ% பதிகைள
6

ெபற ேததிக6 வவர :

6.1

சிபஐஓவடமிI7:-----------------------------

6.2

எஃ ஏஏ வடமிI7:--------------------------------

7. Details of information sought: ---------------------------------------------------------------------------------------7 ேகார பட தகவக6 பறிய வவர8க6------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Brief facts of the case:
8 வழ1ைக பறிய LI1கமான தகவக6
தகவக6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Reasons/grounds for this appeal / complaint:
9 ைறய0/$கா 0 ஆதார8க6/காரண8க6:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Any other information in support of appeal/complaint:
10 ைறய"/$கா% இவH1- ஆதரவான பற தகவக6:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Prayer/relief sought for:
11 ேகா 1ைக/நிவாரண
ேவ"வன:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Grounds for prayer/relief sought for:
12 ேகா 1ைக /நிவாரண
ேவ"வனவH1கான ஆதார8க6:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Personal Presence at hearing: YES / NO: --------------------------------------------------13 வசாரைணய ேநரயாக ஆஜராத:
ஆஜராத: ஆ /இைல: --------------------14. Declaration:
14. உHதிெமாழி:
உHதிெமாழி:
I hereby state that the information and particulars given above are true to the best of my knowledge and belief. I also
declare that this matter is not previously filed with this commission nor is pending with any Court or tribunal or
authority.
ேமேல -றி பட ப"6ள அைன, வவர8கP
எ0 அறிE1ந ப1ைக1எயவைர உைம எ0H உHதி அள;1கிேற0. ேம* , நா0 இ7த வஷய

எ7த,

தகவ கமிஷன; ஏெகனேவ தா1க ெச9ய படேவா எ7த நRதிம0ற,திேலா
ந"வ% ம0ற,திேலா அல எ7த ந"வ ம0ற,திடேமா ஆைணய,திடேமா
வழ1- நி*ைவயேலா இைல. எ0H அறிவ1கிேற0.

இட :---------------ேததி:
ேததி:---------------ேம வசாரைண ைறயடாள%/
டாள%/$கா% அள; பவ% ைகெயா ப

INDEX OF APPEAL/COMPAINT
ைறய"/$கா% அடவைண

திI.--------------------------அவ%கள, ----------------------------- ேததியட
------------ ம,திய தகவ கமிஷ0(சிஇசி)
1. வவர8க6 ப1க வ ைச எ- ........................த....................வைர
2. இரடாவ அச ைறய"
3. ேததி வா யான வண ப அைட
4. வண ப

மH

இைண $கள;0-----------------------ேததியட நக

5. ஆ%..ஐ. வண ப

தபாலி அT ப படதகான ரசீதி0 நக:

6 வழ1- தா1க ெச9வதகான மH
வைரேவாைல/மண ஆ%ட%/ ெரா1க

பற கடண8கP1கான

ெபறதகான ரசீ.

7. இைண $கPட0 ேததியட த0ைம ைறய" நக.
8. த0ைம ைறய" தபாலி அT ப படதகான சா0H நக.
9. சி.ப.ஐ.ஓ.

மH

எஃ .ஏ.ஏ.வடமிI7 ெபற பட தபா ஒ $ைக அைட

/ஒ $ைக1 கத .
10.

------------ ேததியட சி.ப.ஐ.ஓ. வ0 நக

11.

----------- ேததியட எஃ .ஏ.ஏ. வ0 நக

12. சி.ப.ஐ.ஓ. மH

எஃ .ஏ.ஏ.வட

அள;,த $கா%/இரடாவ ைறய" தபா

அT பய ஆதார,தி0 நக.
13. இரடாவ ைறய"1- ஆதரவான பற ஆவண8க6
இட

------------------------

ேததி --------------------------ேம வசாரைண ைறயடாள 0/
0/$கா% அT பயவ 0 ைகெயா ப

வண ப,தி0 ேததிவா யான அடவைண

CHRONOLOGICAL CHART OF RTI APPLICATION

திI.-------------------0 -------------------ேததியட
1. நடவ1ைக ேததி
2. ஏ.சி.ப.ஐ.ஓ. / சி.ப.ஐ.ஓ.E1- வண ப

தபாலி அT ப பட ேததி

3. ஏ.சி.ப.ஐ.ஓ. / சி.ப.ஐ.ஓ.வா வண ப

ெபற பட ேததி

4. கடண8க6 ெச*,வதகான கத
5. சி.ப.ஐ.ஓ.வ- கடண

ெச*,

ெபற பட ேததி
ேததி

6. சி.ப.ஐ.ஓ. E எ",த ேததி
7. ேம வசாரைண ைறயடாள%/$கா% அள;,தவ%

வ0 ைவ

ெபH1ெகாட ேததி
8. எஃ .ஏ.ஏ.E1- த0ைம ைறய" தகா அT ப பட ேததி
9. எஃ .ஏ.ஏ. ைறய" தபா ெபH1ெகாட ேததி
10. எஃ .ஏ.ஏ.வ0 ேநர வசாரைண ேததி/க6
11. எஃ .ஏ.ஏ. E எ",த ேததி
12. ேம வசாரைண ைறயடாள%/$கா% அT பயவ% எஃ .ஏ.ஏ.வ0 ைவ
ெபH1ெகாட ேததி
13. இரடாவ ைறய"/$கா% அள;1க பட ேததி
14. சி.ப.ஐ.ஓ. மH

எஃ .ஏ.ஏ.E1- இரடாவ ைறய"/$கா%

நக

அT ப பட ேததி
15. ம,திய, தகவ கமிஷT1- இரடாவ ைறய" அT ப பட ேததி

இட

-----------------------

ேததி -----------------------ேம வசாரைண ைறயடாள%/
டாள%/$கா% அT பயவ 0 ைகெயா ப

ம,திய தகவ கமிஷன;ட

(சி
(சி.
சி.ஐ.சி)
சி) இரடாவ ைறய"/$கா% தா1க

ெச9வதகான வழிகா" ெநறிக6

(Guidelines for filing second appeal/complaint with CIC))

1.

ேமகட ைறய"/$கா%, அடவைண மH
0ேனற நிலவர பவவ,ைத

ேததிவா யான வசாரைண

V%,தி ெச9யE . நR8க6 ைறய" தா1க

ெச9தா" $கா%/$கா% அள; பவ%" எ0ற வா%,ைதகைள நR1கிவடE . நR8க6 $கா%
தா1க ெச9தா, "இரடாவ ைறய"/ைறயடாள%" எ0கிற வா%,ைதகைள
நR1கE .
2.

இைத இர" வ

இைடெவள;வ" தட4L ெச9 ெகா6ளE .

3.

கீ X1கடவைற

நக எ",1 ெகா6ளE

•

ஆ%..ஐ.1-1 கீ ழிI1-

•

த0ைம ைறய" அத0 இைண $கPட0

•

தா1க ெச9வதகான கடண

அச வண ப

அத0 இைண $கPட0

Y 10 மH

பற கடண8கைள வ8கி

வைரேவாைல/ ஊதிய சீ"/அ?ச ஆைண/ெரா1க

ெபறதகான ரசீ.

•

சி.ப.ஐ.ஓ.வ0 ஏதாவ கடண8க6 இI7தா அதகான ேக$1 கத நக

•

அச வண ப

மH

த0ைம ைறய" அT ப படதகான தபா

ஆதார
•

தபா ஒ $ைக சீ"/சி.ப.ஐ.ஓ. மH

எஃ .ஏ.ஏ.வடமிI7 ெபற பட

அதிகாரV%வ ஒ $ைக1 கத
•

4.

சி.ப.ஐ.ஓ. மH

எஃ .ஏ.ஏ.வ0 Eக6 ெபற பI7தா அைவ

அடவைணய0ப அைன, ப1க8கைள
[ைலய வ ைசயாக

சீ%ப",த ேவ" . வல ப1க ேம

ப1க எகைள எ<தE . இதா0 ஒI அச இரடாவ

ைறய"/$கா%
5.

ேம-றி படேபா0ற நா0- பரதிகைள நகெல", தயா 1கE .

6.

ைறயடாள% அைன, பரதிகள;*
அடவைண மH

7.

(5ெசக6) ஒ\ெவாI ப1க,தி*

ேததிவா யான அைடய*

இ7த வவர8கெளலா

ைகெயா பமிட ேவ" ,

உைம எ0H சா0றள;, "சா0றள;1க பட" எ0ற

வா%,ைதய0 கீ X ைகெயா பமிட ேவ" .
8.

8. ஒI ெச நகைல வைரE அ?ச/பதிவ?ச/

பசி [லமாக

தன;,தன;யாக அT ப ேவ" . அச பவ8கைள அ?ச [ல

1-

1-

அT பயதகான

ஆதார,தி0 ஃேபாேடா நககைள இைண1க ேவ" . அ,ட0 இரடாவ
ைறய"/$கா 0 ]"த நககைள
தகவகைள

ேததிவா யான அடவைணய

V%,தி ெச9த பற- உ8கPைடய நகைல

இைண, அT ப

ேவ" .
9.

ஒI அச பரதிைய

ஒI ]"த பரதிைய

அ?ச ஒ $ைக அைடய

கீ X1கட வலாச,தி கமிஷT1- அT ப ேவ" .
ெரஜிGரா%.
ெச0ர இ0ஃப%ேமஷ0 கமிஷ0,
இரடாவ மா, ஆகG கிரா7தி பவ0,
பகாஜி காமா

ேளG,

$ திலி-110 066.
10. ] ய% ேசைவகைள, தவ%1கE .
11. ஒI ெசைட உ8கள;டேம சா0H1காகE

பா%ைவ1காகE

ைவ,1ெகா6ளE ,

இ,ட0 சி.ஐ.சி./சி.ப.ஐ.ஓ./எஃ .ஏ.ஏ.வடமிI7 ெபற பட அ?ச ஒ $ைக அைட
ரசீைத

ஆதார,திகாக ைவ,1ெகா6ளE .

12. அ?ச ஒ $ைக அைடேயா அல ஒ $ைக கதேமா $கா% அT ப பட 15
நாகP1-6 சி.ஐ.சி.யடமிI7 கிைட1காவடா, இரடாவ ைறய"/$கா 0
நகைல (இைண $க6 இலாம) அT $வ சிற7த. அ,ட0 அ*வலக,தி
அ7த

$கா% ேச%7வடதா? எ0பைத1 கடறிய 

கத,ைத

. ேவ"ேகா6

அT ப ேவ" . பதிவ?ச ரசீதி0 ஒள; அ4L நகைல

அ*வலக,தி- அT ப ைவ1கலா .
13. உ6^% எ0.ஜி.ஓ/ஆ%..ஐ. ஆ%வலைர நR8க6 த0ைம அல இரடாவ
ைறய" தா1க ெச9வத- 0 சிற7த பல0கைள

ெபற கல7தாேலாசி1கலா .

ெபாவாக இ ப பட ேசைவக6 இலவசமாகேவ வழ8க ப"கி0றன.

