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

ஆைண நாள் 04.09.2019
முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
*****
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திருமதி.எஸ்.ேக.சிவகாமி

ேமல்முைறயீட்டாள

எதி

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
ஊத்துக்குளி
திருப்பூ மாவட்டம்

ஆைண
இவ்வாைணயத்தால்
திருமதி.எஸ்.ேக.சிவகாமி
அனுப்பப்பட்ட

கடிதம்,

ெபறப்பட்டது.

மனுதாரrன்

இன்று

(04.09.2019)

அவகள்

விசாரைண

நடத்தப்பட்ட

ஆஜராகவில்ைல.
முடிந்த

கடிதமும்
கடிதமும்,

பின்பு

அவரது

விசாரைணக்கு
இருப்பினும்

05.09.2019

அன்று

வருைகயின்ைமயும்

தான்

மனுதார

மனுதாரரால்
ஆைணயத்தால்

ஆைணயத்தால்

பதிவு

ெசய்யப்படுகிறது. ெபாதுத் தகவல் அலுவல, திரு சி. நந்தேகாபால், தைலைமயிடத்து துைண
வட்டாட்சிய (ெபா),

ஊத்துக்குளி வட்டாட்சிய அலுவலகம்,

இன்ைறய விசாரைணக்கு
2.

மனுதார,

திருப்பூ மாவட்டம் அவகள்

ஆஜரானா
ஆஜரானா.

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

05.12.2017

ேததியிட்ட மனுவில், திருப்பூ மாவட்டம், ஊத்துக்குளி வட்டம், ெசங்காளிபாைளயம் கிராமம்,
4/83,

நல்லாகவுண்டன்

காளியண்ணகவுண்ட

ேதாட்டம்
என்பவ

என்ற
r.ச.30

முகவrயில்
மற்றும்

28/11

வசிக்கும்
புலம்

ேக.சிவசாமி
சிவசாமி,

வண்டிப்பாைத

த/ெப

(ேலட்)

(கூட்டுப்பாைத)

முள்ேவலி அைமத்து ஆக்கிரமிப்பு ெசய்துள்ளதாக அளித்த புகா மனு சம்பந்தமாக தகவல்
ேகாr

திருப்பூ

மாவட்டம்,

ஊத்துக்குளி

அலுவலருக்கு மனு ெசய்துள்ளா.

வட்டாட்சிய

அலுவலக

ெபாதுத்

தமக்கு தகவல் கிைடக்கப் ெபறாததால்

தகவல்

மனுதார, தான்

ேகாrயுள்ள தகவல்கைள தனக்கு ெபற்றுத் தருமாறு ெதrவித்து 15.01.2018 ேததியிட்ட தகவல்
ெபறும்

உrைமச்

சட்டப்பிrவு

19(1)ன்

கீ ழான

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

திருப்பூ

மாவட்டம், ஊத்துக்குளி வட்டாட்சிய அலுவலக ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்கு அனுப்பி
ைவத்துள்ளா.
மனுதார

ேமல்முைறயீட்டு

23.02.2018

ேததியிட்ட

மனுவிற்குப்

இரண்டாவது

பின்னும்

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டு

கிைடக்கப்

மனுைவ

ெபறாததால்

ஆைணயத்திற்கு

அனுப்பி ைவத்துள்ளா. மனுதாரrன் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனு இன்று (04.09.2019)
இவ்வாைணயத்தால் விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
3.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ஆஜரான

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

மனுதாரருக்கு

தகவல்கள் 19.04.2018 அன்று பதிவஞ்சலில் அனுப்பி ைவக்கப்பட்டதாகத் ெதrவித்து, பதிவஞ்சல்
ரசீதின்

நகைல

ஆைணயத்தில்

சாவு

ெசய்தா.

இருப்பினும்

மனுதார

இன்ைறய

விசாரைணக்கு ஆஜராகாத பட்சத்தில், ேமற்படி தகவல்கைள மனுதாரருக்கு மீ ண்டும் பதிவுத்
தபால்

மூலம்

ஆவணங்கள்

அனுப்பி

ைவக்க

அடிப்பைடயில்

ெபாதுத்

தகவல்

தகவல்

அலுவலருக்கு

வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக்

ஆைணயம்

கருதி,

உத்திரவிட்டு,

வழக்கின்

விசாரைண

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

உதவிப் பதிவாள
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ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய,
வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
ஊத்துக்குளி
திருப்பூ மாவட்டம்
திருமதி.எஸ்.ேக.சிவகாமி,
த/ெப (ேலட்) காளியண்ண கவுண்ட,
எண்.4/83, நல்லாக்கவுண்டன் ேதாட்டம்,
ெசங்காளிபாையம்,
காவுத்தம்பாைளயம் (அஞ்சல்),
குன்னத்தூ (வழி),
ஊத்துக்குளி வட்டம்,
திருப்பூ மாவட்டம் – 638 103
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