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

17.11.2020

ஆைண நாள்

முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண். SA 3306/B/20
ேமல்முைறயீட்டாள

திரு P. ஆறுமுகக்கனி
எதி

ெபாது தகவல் அலுவல,
துைண வட்டார வளச்சி அலுவல
அலுவல,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

கீ ழப்பாவூ வட்டார வளச்சி அலுவலகம்
அலுவலகம்,
பாவூ சத்திரம் (இருப்பு).

ஆைண
COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில்
தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ள இயலாததால்,
இயலாததால் இன்று
(17.11.2020)

ெதாைலேபசி

மூலம்

விசாரைணயில் மனுதார

ெதாடபுெகாண்டு

வழக்கு

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது

இந்த

திரு P. ஆறுமுகக்கனி மற்றும் ெபாது தகவல் அலுவல,
அலுவல திருமதி ராதிகா,

துைண வட்டார வளச்சி அலுவல,, கீ ழப்பாவூ வட்டார வளச்சி அலுவலகம் ஆகிேயா பங்ேகற்றன.
2.

மனுதார,

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

02..12.2019

ேததியிட்ட

மனுவில், ெபத்தநாடாபட்டி ஊராட்சிக்கு ெசலுத்த ேவண்டிய வrைய யாrடம் ெசலுத்த ேவண்டும் என்பது
குறித்தும், எனது பகுதிக்கு குடிதண்ண E எப்ெபாழுது வரும் என யாrடம் ேகட்டு ெதrந்து ெகாள்வது
என்பது குறித்தும் தகவல்கள் ேகாr கீ ழப்பாவூ வட்டார வளச்சி

அலுவலக ெபாது தகவல் அலுவல

அவகளுக்கு மனு ெசய்துள்ளா.
3.
உrைமச்

தகவல்கள்
சட்டப்பிrவு

வழங்கப்படாததால்
19(1)ன்

கீ ழான

மனுதார,

முதல்

28.01.2020

ேததியிட்ட

மனுவில்

தகவல்

ெபறும்

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல

அவகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா. முழுைமயான தகவல்கைள ெபற்றுத் தருமாறு ெதrவித்து,
ெதrவித்து மனுதார
17.03.2020 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்துள்ளா.
மனுதாரrன்

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டின்

அடிப்பைடயில்

ெதாைலேபசியின்

வாயிலாக

இன்று

விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4.
என்று

இன்ைறய

விசாரைணயில்

விசாரைணயின்ேபாது

மனுதார

ெதrவித்தா
ெதrவித்தா.

தனக்கு

முழுைமயான

ெபாதுத்தகவல்

அலுவல

தகவல்

வழங்கப்படவில்ைல

30.11.2020
.2020

அன்று

மாைல

4

மணியளவில் ெபாது அதிகார அைமப்பு அலுவலகத்திற்கு வந்து ஆவணங்கைளப் பாைவயிட்டு மனுதார
தகவல் ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம் என்று விசாரைணயின்ேபாது ெதrவித்தா.

மனுதாரரும் தான் ெபாது

அதிகார அைமப்பு அலுவலகத்திற்கு ேநrைடயாக ெசன்று ஆவணங்கைளப் பாைவயிட்டு தகவல் ெபற்றுக்
ெகாள்வதாக உறுதியளித்தா.

5. இன்ைறய விசாரைணயின் முடிவில் கீ ழ்க்கண்ட ஆைணகள் வழங்கப்படுகின்றன:விசாரைணயின்ேபாது ெபாது தகவல் அலுவல உறுதியளித்தபடி மனுதார பிrவு 6(1)ல்
ேகாrயுள்ள தகவைல, மனுதார ெபாது அதிகார அைமப்பு அலுவலகத்திற்கு ேநrைடயாக
ெசன்று
ெகாள்ள

ஆவணங்கைளப்

பாைவயிட்டு,

மனுதாரருக்கும்,

மனுதார

தனக்கு

ேகாரும்

ேதைவயான

தகவைல

நகல்கைள

மனுதாரருக்கு

ெபற்றுக்

ேநrைடயாக

வழங்கி, மனுதார ஏற்பளிப்பு ெசய்த ஒப்புைக அட்ைடயின் நகைல இவ்வாைணயத்திற்கு
இவ்வாைண

கிைடக்கப்

ெபற்ற

15

நாட்களுக்குள்

அனுப்பி

ைவக்க

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கும் ஆைணயம் உத்திரவிடுகிறது.
6. ேமற்படி ஆைணக்கிணங்க ெபாது தகவல் அலுவல தகவல் தர தவறும்பட்சத்தில், தகவல்
ெபறும் உrைமச் சட்டப்படி பிrவு 20(1) மற்றும் பிrவு 20(2)ன்படி தக்க நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும் என
ெதrவித்துக் ெகாள்ளப்படுகிறது.

ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//

உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA 3306/B/20
ெபறுந
ெபாது தகவல் அலுவல,
துைண வட்டார வளச்சி அலுவல,
கீ ழப்பாவூ வட்டார வளச்சி அலுவலகம்,
பாவூ சத்திரம் (இருப்பு).
திரு P. ஆறுமுகக்கனி,
த/ெப ெபrய சாமி நாடா,
10/190, முருகன் குறிச்சி,
ெபத்தநாடாபட்டி – 627808.
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