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

ேமல்முைறயீட்டாள
எதி

ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

பாைளயங்ேகாட்ைட வட்டம்,
திருெநல்ேவலி மாவட்டம்.
ஆைண
COVID-19
நிைலயில்

காரணமாக

தமிழ்நாடு

இயலாததால்,

இன்று

தமிழ்நாடு

தகவல்

அரசால்,

ஆைணயத்தில்

(02.11.2020)
.2020)

ஊரடங்கு
ைவத்து

ெதாைலேபசி

மூலம்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் மனுதார
தகவல்

அலுவல ,

தைலைமயிடத்து

துைண

(LOCK

மனுதார ,

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள

விசாரைண

ெதாட புெகாண்டு

ேமற்ெகாள்ள

வழக்கு

விசாரைண

திரு, சிந்தா ேசக் மதா . மற்றும் ெபாதுத்
வட்டாட்சிய ,

பாைளயங்ேகாட்ைட வட்டம், திருெநல்ேவலி மாவட்டம்.ஆகிேயா
2.

DOWN)

ேநரடியாக

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்,

2005

வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

பங்ேகற்றன .

பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் 09.0
09.2019 ேததியிட்ட

மனுவில், கூட்டு பட்டாவில் இருந்து தனி பட்டாவாக சப்டிவிசன் ெசய்யும் வழிமுைற மற்றும்
நைடமுைற

ெதாட பாக

வட்டாட்சிய

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல ,

தைலைமயிடத்து

துைண

வட்டாட்சிய ,

அலுவலகம், பாைளயங்ேகாட்ைட வட்டம், திருெநல்ேவலி மாவட்டம் அவ களுக்கு

மனு ெசய்துள்ளா .
3. அம்மனுவிைன ெபற்றுக்ெகாண்டு
மனுதார ,

28.10.2019

ேததியிட்ட

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவல
அம்மனுவிைன
வழங்காததால்
ஆைணயத்திற்கு
அடிப்பைடயில்

ெபற்றுக்ெகாண்டு
மனுதார
அனுப்பி

31.12
12.2019

முதல்
ேததியிட்ட

ைவத்து
ைவத்துள்ளா .

தகவல்கள் வழங்காததால்

சட்டப்பிrவு

கீ ழான

முதல்

அவ களுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டு
இரண்டாவது

மனுதாரrன்

19(1)ன்
ன்

அலுவலரும்

ேமல்முைறயீட்டு

இரண்டாம்

ெதாைலேபசியின் வாயிலாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

தகவல்கள்
மனுைவ

ேமல்முைறயீட்டின்

4.

இன்று

ெதாைலேபசியின்

வாயிலாக

ேமற்ெகாண்ட

விசாரைணயில்,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல அவகள் மனுதார ேகாrய தகவல்கைள 20.08.2020 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக
வழங்கியுள்ளதாக

ெதrவித்து

அதன்

நகல்கைள

ஆைணயத்தின்

அனுப்பியுள்ளதாகவும் ெதrவித்தா. ெபாதுத் தகவல் அலுவலரால்

அஞ்சலில்

வழங்கப்பட்ட தகவல்கள்

ேபாதிய தகவல்கள் என்றும் மனநிைறவுடன் ெபற்றுக்ெகாண்டதாக ஏற்பளிப்பு
5.

மின்

ெசய்தா.

ெபாதுத் தகவல் அலுவலரால் 20.08.2020 -ல் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் ேபாதிய தகவல்கள்

என்றும் மனநிைறவுடன் ெபற்றுக்ெகாண்டதாக

மனுதார ஏற்பளிப்பு

ெசய்ததன் அடிப்பைடயில்

இவ்வழக்கின் விசாரைண இத்துடன் முற்றாக்கம் ெசய்யப்படுகிறது.

ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள
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ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

பாைளயங்ேகாட்ைட வட்டம்,
திருெநல்ேவலி மாவட்டம்.

திரு. சிந்தா ேசக் மதா ,
த/ெப. முகம்மது ைமதYன்,
1/3, நடராஜபுரம்,
ேமலப்பாைளயம்,
திருெநல்ேவலி மாவட்டம்.
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