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

ஆைண நாள் 10.11.2020
முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
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வழக்கு எண். CP
திரு. S. உதயகுமா

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபாது தகவல் அலுவல ,

எதி

தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

ேசலம் வட்டம்,
ேசலம் மாவட்டம்.
ஆைண
COVID-19

காரணமாக

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள

தமிழ்நாடு

நிைலயில்

அரசால்,

தமிழ்நாடு

ஊரடங்கு

தகவல்

(LOCK

ஆைணயத்தில்

DOWN)
ைவத்து

ேநரடியாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ள இயலாததால், இன்று (10.11.2020)
.2020) ெதாைலேபசி
மூலம் ெதாட புெகாண்டு வழக்கு விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இன்ைறய தின
விசாரைணயின்ேபாது,
அைழப்ைப

ஏற்க

மனுதாரைர

மறுத்து

நிைலயில், திரு.நாகூ

பலமுைற

விட்டா .

ெதாட பு

மனுதாரைர

ெகாண்டும்

ெதாட பு

ெகாள்ள

மனுதார
முடியாத

மீ ராஷா
ாஷா, ெபாது தகவல் அலுவல , தைலைமயிடத்து துைண

வட்டாட்சிய , ேசலம் வட்டம்
டம், ேசலம் மாவட்டத்துடன்

விசாரைண நைடெபற்றது.
நைடெபற்றது

2. மனுதார , தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ் 10.4.2019
ேததியிட்ட மனுவில், ேசலம் மாவட்டம், ேசலம் டவுன் வட்டாட்சிய
நிலம் – ேசலம் டவுன் காசிவிஸ்வநாத
0.0249.5

வா டு

அய்யங்காrன்

AF

பிளாக்-22

வாrசுதார கள்

சம்பந்தமாக
பட்டா

அலுவலகம்,

ேகாயில் அருகில் TSR 17 விஸ்தaரணம்
அடங்கல்

ெபறுவதற்கு

நகல்

மற்றும்

ெசய்திருந்த

திரு.சடேகாப

மனுவின்

நகல்

ேபான்ற தகவல்கைள ேகாr,, 5 இனங்களில் தகவல் ேகாr, ெபாது தகவல் அலுவல ,

ேசலம்

மாவட்ட

வருவாய்

அதிகாr,

மாவட்ட

ஆட்சிய

அலுவலகத்திற்கு

மனு

ெசய்துள்ளா .
3. ெபாது தகவல் அலுவலrடமிருந்து தகவல் எதுவும் கிைடக்கப் ெபறாததால்
10.5.2019 ேததியிட்டு ஆைணயத்தில் புகா

மனு அளித்துள்ளா .

அந்த மனுவின் மீ து

ெதாைலேபசியின் வாயிலாக இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
முயற்சி ெசய்தும் மனுதாரைர ெதாைலேபசியில் ெதாட பு
ெபாது

தகவல்

அலுவல

மனுதாரருக்கு

உrய

தகவைல

பல முைற

ெகாள்ள முடியவில்ைல.
ஒப்புதல்

அட்ைடயுடன்

கூடிய பதிவஞ்சலில் அனுப்பி ைவத்து, அதன் நகலிைன ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி
ைவக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டா .
4.
மூலம்

ெபாது தகவல்
மனுதாரருக்கு

அனுப்பியுள்ளா .

அலுவல , மனுதாரருக்கு 16.11.2020 ேததியிட்ட கடிதம்

தகவல்

ெபாது

வழங்கி,

தகவல்

அதன்

அலுவலரால்

நகலிைன

ஆைணயத்திற்கு

மனுதாரருக்கு

தகவல்

வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று கருதி, இவ்வழக்கின் விசாரைண முற்றாக்கப்படுகிறது.

ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள
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ெபாது தகவல் அலுவல ,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
ேசலம் வட்டம், ேசலம் மாவட்டம்
மனுதார
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