தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
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ேமல்முைறயீட்டாள
எதி

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/

ெபாது அதிகார அைமப்பு

துைண வட்டார வளச்சி அலுவல
அலுவல,
வட்டார வளச்சி அலுவல,
இராஜபாைளயம் ஊராட்சி ஒன்றியம்
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. R.ேகாவிந்தராஜ் மற்றும் ெபாதுத்
தகவல்

அலுவல,

இராஜபாைளயம்

திருமதி..ெவங்கேடஸ்வr,

வட்டார

வளச்சி

துைண

அலுவலகம்,

வட்டார

விருதுநக

வளச்சி

அலுவல,

மாவட்டம்
வட்டம்

ஆகிேயா

பங்ேகற்றன.
2.

மனுதார,

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

19.11.2019

ேததியிட்ட மனுவில், ேசாழபுரம் ஊராட்சியில், ஊராட்சி ெபாது நிதிக் கணக்கு எண்.1க்கு ஏப்ரல்
2019 முதல் நவம்ப 2019 வைர ஊராட்சியின் வரவு ெசலவு கணக்குப் பதிேவடு நகல், வங்கி
பாஸ்புத்தகம் நகல்,படிவம் 19ன் நகல், ெசலவினக்சீட்டில் ஒப்பந்தகாரருக்கு வழங்கிய பட்டியல்
ஆகியைவ சம்மந்தமாக தகவல்கைள ேகட்டு இராஜபாைளயம் வட்டார வளச்சி அலுவலகப்
ெபாதுத் தகவல் அலுவல அவகளுக்கு மனு ெசய்துள்ளா.
3. உrய தகவல் வழங்கப்படாததால்
வழங்கப்படாததால், மனுதார, 23.01.2020 ேததியிட்ட தகவல் ெபறும்
உrைமச்

சட்டப்பிrவு 19(1)ன்

கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு

அலுவல அவகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா
விண்ணப்பித்துள்ளா. முழுைமயான தகவல்கைள ெபற்றுத் தருமாறு
ெதrவித்து, 04.03.2020 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்கு
அனுப்பி

ைவத்துள்ளா.

மனுதாரrன்

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டின்

ெதாைலேபசியின் வாயிலாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

அடிப்பைடயில்

–2–
4. இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசியின் வாயிலாக பங்ேகற்ற ெபாதுத் தகவல்
அலுவல

மனுதாரrன்

இரண்டாம்

சம்மந்தமாக

ந.க.எண்.ப்பி3/2782/2019

மனநிைறவு

கடிதத்ைத

ேமற்காணும்

ேமல்முைறயீட்டு
நாள்.23.10.2020

ஆைணயத்திற்கு

கடிதத்ைத

பrசீலைன

வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ஆைணயம் கருதc

மனுவின்
அன்று

மின்னஞ்சல்

ெசய்ைகயில்

மீ து

ேகாrய

வழங்கப்பட்டு
மூலம்

மனுதார

தகவல்கள்
மனுதாரrன்

அனுப்பி

ைவத்தா.

ேகாrய

தகவல்கள்

இவ்வழக்கின் விசாரைண இத்துடன் முற்றாக்கம்

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

உதவிப் பதிவாள
வழக்கு எண். SA 2803/B/2020
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
துைண வட்டார வளச்சி அலுவல,
வட்டார வளச்சி அலுவல,
இராஜபாைளயம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
விருதுநக மாவட்டம்.
ேமல்முைறயீட்டாள:திரு. R.ேகாவிந்தராஜ், த/ெப ராமசாமி,
172, ேமற்குத்ெதரு, ேதசிகாபுரம்,
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