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

ஆைண நாள் 10.11.2020
முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
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ேமல்முைறயீட்டாள

திரு.ெவ.ராஜு
எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய,
ேசலம் ேமற்கு வட்டம்,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

ேசலம் மாவட்டம்.
ஆைண

COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCKDOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில்
தமிழ்நாடு

தகவல்

ஆைணயத்தில்

இயலாததால்,

ெதாைலேபசியின்

திரு.ெவ.ராஜு,

அவகளும்

ைவத்து

வாயிலாக

ெபாது

அதிகார

ேநரடியாக

விசாரைண

ேமற்ெகாண்ட
அைமப்பின்

ேமற்ெகாள்ள

விசாரைணயில்

சாபாக

மனுதார

திருமதி.P.A.சாஜிதாேபகம்,
திருமதி

தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய, ேசலம் ேமற்கு வட்டம், ேசலம் மாவட்டம்
வட்டம் அவகளும்
பங்ேகற்றன.
2. மனுதார, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் 03.09.201
.2018 ேததியிடப்பட்ட
மனுவில், ேசலம் மாவட்ட ெதற்கு வட்டம் நரேசாதிபட்டி கிராமம் மந்ைதெவளி புறம்ேபாக்கு சேவ
எண்.19/1ல்

திருமதி.V.புஷ்பா

W/O.R.
W/O.R.ேவல்முருகன்

என்பவ

காலிமைனயில்

Name

of

Operator

Idea

Frequency Band 1800MHZ Technology 2G,4G அைலவrைசயில் ைகேபசி மின்ேகாபுரம் அைமக்க அனுமதி
ேவண்டி தைடயில்லா சான்று வழங்கேகாr சாவு ெசய்யப்பட்ட விண்ணப்ப மனுவின் சான்றிட்ட
ஒளி

நகல்கள்

ெதாடபான

தகவல்கைள

வழங்கக்

ேகாr

ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
அலுவல

மாவட்ட

ஆட்சிய அலுவலகம், ேசலம் மாவட்டம் அவகளுக்கு மனு ெசய்துள்ளா.
3. உrய தகவல்கள் வழங்கப்படாததால் மனுதார 24.12.2018 ேததியிட்டு, தகவல் ெபறும்
உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல
அவகளுக்கு

விண்ணப்பித்துள்ளா
த்துள்ளா.

முழுைமயான

தகவல்கைள

ெபற்றுத்

தருமாறு

ெதrவித்து,

மனுதார 25.02.2019 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்கு
ஆைணயத்
அனுப்பி
ைவத்துள்ளா. மனுதாரrன் இரண்டாம்
மீ து

ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில்,
அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கின்

ெதாைலேபசியின் வாயிலாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4. ெதாைலேபசியின் வாயிலாக ேமற்ெகாண்ட விசாரைணயில், ெபாதுத் தகவல் அலுவல

அவகள்

மனுதார

ேகாrய

அைனத்து

இனங்களுக்கான

தகவல்கைள

வழங்கியுள்ளதாகவும்,
வழங்கியுள்ளதாகவும்

மனுதாரருக்கு

வழங்கிய

அனுப்பியுள்ளதாகவும்

தகவல்கைள

ெதrவித்தா.

ேமற்படி

மின்அஞ்சல்
ெபாதுத்

வாயிலாக

தகவல்

இவ்வாைணயத்திற்கு

அலுவலrன்

கூற்றிைன

உறுதி

ெசய்யும் வைகயில் மனுதார அவகள் தான் ேகாrய தகவல்கள் கிைடக்கப்ெபற்றதாகவும், எனேவ
இவ்வழக்கின் மீ து எவ்வித விசாரைணயும் ேதைவயில்ைல என்றும் ெதrவித்தா.
5.

எனேவ, இன்ைறய விசாரைணயின் முடிவில், ெபாதுத் தகவல் அலுவலரால் தகவல்

வழங்கப்பட்டுள்ளைதயும், மனுதார முழுைமயான தகவல்கள் கிைடக்கப்ெபற்றதால் விசாரைணைய
முற்றாக்கும்படி ெதrவித்ததன்

அடிப்பைடயிலும், இவ்வழக்கின் விசாரைண இத்துடன் முற்றாக்கம்

ெசய்யப்படுகின்றது.

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

திரு.ெவ.ராஜு,
த/ெப.ெப.ெவங்கடாசலம்,
148, ெசங்கல்ேபட்ைட,
நரேசாதிபட்டி கிராமம்,
அழகாபுரம் (அஞ்சல்),
ேசலம் – 636 004.
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