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

02.11.2020

ஆைண நாள்

முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
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ேமல்முைறயீட்டாள

திரு இரா ெரங்கராஜ் பாலாண்டா
எதி

ெபாது தகவல் அலுவல,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

இலுப்பூ வட்டாட்சிய அலுவலகம்
அலுவலகம்,
புதுக்ேகாட்ைட மாவட்டம்.
ஆைண

COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில்
தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ள இயலாததால்,
இயலாததால் இன்று
(02.11.2020)

ெதாைலேபசி

மூலம்

விசாரைணயில் மனுதார

ெதாடபுெகாண்டு

வழக்கு

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது

இந்த

திரு இரா ெரங்கராஜ் பாலாண்டா மற்றும் ெபாது தகவல் அலுவல,
அலுவல திருமதி

ெஜய்சித்ரா, தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய, இலுப்பூ வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,
அலுவலகம் புதுக்ேகாட்ைட

மாவட்டம் ஆகிேயா பங்ேகற்றன.
2.

மனுதார,

மனுவில்,

தகவல்

புதுக்ேகாட்ைட

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

மாவட்டம்

01.04.2014

முதல்

30.07.2019

6(1)-ன்கீ ழ்
வைர

07..08.2019

இலுப்பூ

ேததியிட்ட

வட்டாட்சியரக

வட்டாட்சிய, தைலைம சேவய,, வருவாய் ஆய்வாள ெபய, ஊழிய ஆகிேயாrன் ைகேபசி எண்
பற்றிய

தகவல்கள்

ெதாடபாக

புதுக்ேகாட்ைட

வட்டாட்சிய

அலுவலக

ெபாது

தகவல்

ேததியிட்ட

மனுவில்

அலுவல

அவகளுக்கு மனு ெசய்துள்ளா.
3.
உrைமச்

தகவல்கள்
சட்டப்பிrவு

வழங்கப்படாததால்
19(1)ன்

கீ ழான

மனுதார,

முதல்

06.09.2019

தகவல்

ெபறும்

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல

அவகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா. முழுைமயான தகவல்கைள ெபற்றுத் தருமாறு ெதrவித்து,
ெதrவித்து மனுதார
28.10.2019 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்துள்ளா.
மனுதாரrன்

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டின்

அடிப்பைடயில்

ெதாைலேபசியின்

வாயிலாக

இன்று

அவகள்

தகவல்

விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

வழங்கப்படவில்ைல

விசாரைணயில்
என்றும்,,

உத்தரவிடேவண்டுெமன்றும்
அலுவலைர ெதாடபு

ெதாைலேபசியின்

தகவல்கைள

ெதrவித்தா
ெதrவித்தா.

ெகாண்டேபாது
ெகாண்டேபாது,

வாயிலாக

வழங்க

ெதாைலேபசியின்

ெபாதுத்

தகவல்

மனுதார

ெபாதுத்

தகவல்

வாயிலாக,

ேமற்படி

அலுவலருக்கு
ெபாது

அலுவல அவகள் மனுதாரருக்கு

தகவல்

தகவல்கள்

வழங்கப்பட்டதாகத் ெதrவித்து, 28.10
10.2020 ேததியிட்டு வழங்கப்பட்ட தகவலின் நகல் மற்றும் மனுதார

ைகெயழுத்திட்டு ெபற்றுக் ெகாண்ட ஒப்புைக அட்ைடயின் நகல் ஆகியவற்ைற ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி
ைவத்துள்ளா. அதைன பrசீலைன ெசய்ைகயில், மனுதாரருக்குrய தகவல் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது
என்பைத ஆைணயம் பதிவு ெசய்து, இந்ேநவில் ெபாது தகவல் அலுவலரால் மனுதாரருக்கு வழங்கப்பட்ட
தகவல்கள்

திருப்தியளிக்காதபட்சத்தில்,

பிrவு

18(1)ன்

கீ ழ்

புகா

மனுைவ

ஆைணயத்திற்கு

அனுப்பி

ைவத்து, உrய பrகாரத்ைத ேதடிக் ெகாள்ள மனுதாரருக்கு ஆைணயம் அறிவுறுத்துகிறது.

ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA 12840/B/19
ெபறுந
ெபாது தகவல் அலுவல,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய,
இலுப்பூ வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
புதுக்ேகாட்ைட மாவட்டம்.
திரு இரா ெரங்கராஜ் பாலாண்டா,
கள்ள ெதரு, ெவங்கங்குடி பள்ளிவிைட அஞ்சல்,
மணச்சநல்லூ தாலுக்கா,
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்.
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