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

ஆைண நாள் 02.11.2020
முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
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ேமல்முைறயீட்டாள

திரு. மு.ேவல்முருகன்

எதி

ெபாது தகவல் அலுவல,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியம்,
விருதுநக மாவட்டம்.
ஆைண

COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிைலயில் தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ள
இயலாததால், இன்று (02.11.2020)
.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபுெகாண்டு வழக்கு விசாரைண
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் மனுதார திரு. மு.ேவல்முருகன்
ேவல்முருகன் மற்றும் ெபாது
தகவல் அலுவல,

திரு. ெபான்ராஜ் துைண வட்டார வளச்சி அலுவல, சிவகாசி ஊராட்சி,

விருதுநக மாவட்டம் ஆகிேயா பங்ேகற்றன.
2.

மனுதார,

ேததியிட்ட

மனுவில்,

தகவல்

ெபறும்

ஊராட்சி

உrைமச்

மன்றத்தில்

சட்டம்,

2005

பராமrக்கப்படும்

பிrவு

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

ேகாப்புகள்,,

14.10.2019

ஊராட்சி

மன்ற

பணிகள், ெசயல்படுத்தப்படும் அரசு திட்டங்கள், ெதாழில் நிறுவனங்களுக்கு விதிக்கப்படும் வr
பற்றிய விவரங்கள் மற்றும் பராமrக்கப்படும் பதிேவடுகள் பற்றிய விவரங்கைள 1 முதல் 21
இனங்களில் தகவலாக ேகட்டு ெபாது தகவல் அலுவல, வட்டார வளச்சி அலுவல,
அலுவல சிவகாசி
ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம், விருதுநக மாவட்டம் அவகளுக்கு மனு ெசய்துள்ளா.
ெசய்துள்ளா
3.

ெபாது

ேததியிட்ட

தகவல்

மனுவில்

அலுவலரால்

தகவல்

ெபறும்

தகவல்கள்

வழங்கப்படாததால்

உrைமச்

சட்டப்பிrவு

மனுதார,
மனுதார

19(1)ன்

கீ ழான

12.12.2019
முதல்

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல அவகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா.
விண்ணப்பித்துள்ளா
ேமல்முைறயீட்டு

அலுவலrடமிருந்தும்

தகவல்

ெபறப்படாததால்

தகவல்கைள

ெபற்றுத்

தருமாறு ெதrவித்து, மனுதார 18.02.2020 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ

ஆைணயத்திற்கு

அனுப்பி

ைவத்துள்ளா.

மனுதாரrன்

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டின்

அடிப்பைடயில் ெதாைலேபசியின் வாயிலாக இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசியின் வாயிலாக மனுதார அவகள்
தகவல் வழங்கப்படவில்ைல என்றும், தகவல்கைள வழங்க ெபாதுத் தகவல்
அலுவலருக்கு
வாயிலாக,

உத்தரவிடேவண்டுெமன்றும்

ேமற்படி

ெபாது

தகவல்

ெதrவித்தா.

அலுவலைர

ெதாைலேபசியின்

ெதாடபு

ெகாண்டேபாது,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல அவகள் கால அவகாசம் அளிக்கும் பட்சத்தில் 3
நாட்களுக்குள்

மனுதாரருக்கு

விசாரைணயின்ேபாது
ெதrவித்தவாறு,
வழங்கப்பட்ட
அதைன

உறுதியளித்தா.

மனுதாரருக்கு

தகவலின்

பrசீலைன

தகவல்கைள
ேமற்படி

தகவல்

நகைல

ெபாது

வழங்கிவிட்டு,

ஆைணயத்திற்கு

ெசய்ைகயில்,

வழங்கிவிடுவதாக
தகவல்
29.10.2020

அனுப்பி

மனுதாரருக்குrய

அலுவல
ேததியிட்டு

ைவத்துள்ளா.

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
அறிவுறுத்தி, இவ்வழக்கின் விசாரைண முற்றாக்கப்படுகிறது.

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

வழக்கு எண்.
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ெபறுந
ெபாது தகவல் அலுவல,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய,
சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியம்,
விருதுநக மாவட்டம்.
திரு. மு. ேவல்முருகன், MBA., D.P.Tech,
சமூக ஆவல,
த/ெப முத்ைதயா,
5/1046, கிழக்குத்ெதரு,
ெவள்ளூ – 625 005.
விருதுநக மாவட்டம்.
ெதாைலேபசி எண். – 9080724835 (ம) 7760407920

Copy to: File
SSPA-06.11.2020

