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

ஆைண நாள் 02.11.2020
முன்னிைல

முைனவ ரா.
ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண்.
எண். SA 1519/
1519/B/20
B/20
திரு.P.ரத்தினம்

ேமல்முைறயீட்டாள
எதி

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
மாவட்ட ஆட்சியrன் ேநமுக
உதவியாள (ெபாது),

ெபாது அதிகார அைமப்பு

ேசலம் மாவட்டம்.
ஆைண
COVID-19
நிைலயில்

காரணமாக

தமிழ்நாடு

இயலாததால்,

இன்று

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

தமிழ்நாடு

தகவல்
(02.11.2020)
இந்த

அரசால்,

ஆைணயத்தில்
ெதாைலேபசி

விசாரைணயில்

ஊரடங்கு
ைவத்து
மூலம்

மனுதார

(LOCK

DOWN)

ேநரடியாக

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள

விசாரைண

ெதாடபுெகாண்டு
திரு.P.ரத்தினம்

ேமற்ெகாள்ள

வழக்கு

மற்றும்

விசாரைண

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல, திரு.தமிழரசன், மாவட்ட ஆட்சியrன் ேநமுக உதவியாள (ெபாது), ேசலம் மாவட்டம்
அவகள் பங்ேகற்றா.
2. மனுதார, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் 06.1
12.2019 ேததியிட்ட
மனுவில்,

மனுதாரrன்

துப்பாக்கி

உrமன்

எண்.SBBL

5/387/1991-ஐ

புதுப்பிக்கக்

ேகாrய

மனு

ந.க.எண்.21496/சி4/2016-ன்படி நடவடிக்ைகக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படதாக ெதrவிக்கப்பட்டது ெதாடபான
தகவல்கைளக்
(ெபாது),

ேகாr,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல/

மாவட்ட

ஆட்சியrன்

ேநமுக

உதவியாள

ேசலம் மாவட்ட ஆட்சிய அலுவலகம், ேசலம் அவகளுக்கு மனு ெசய்துள்ளா.
ெசய்துள்ளா
3. தகவல் ஏதும் கிைடக்கப்ெபறாததால்
கிைடக்கப்ெபறாததால், மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு

19(1)ன் கீ ழ் 06.01.2020 ேததியிட்டு முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுவிைன ேமல்முைறயீட்டு அலுவல
அவகளுக்கு

விண்ணப்பித்தும்

தகவல்

கிைடக்கப்ெபறாததால்,

மனுதார

10.02.2020
.02.2020

ேததியிட்டு

இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுவிைன இவ்வாைணயத்தில் தாக்கல் ெசய்துள்ளா.
ெசய்துள்ளா மனுதாரrன்
இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டின்

அடிப்பைடயில்

ெதாைலேபசியின்

வாயிலாக

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய விசாரைணயின் ேபாது ெபாதுத் தகவல் அலுவல தகவல் வழங்கும் ெபாருட்டு
1வாரகாலம் அவகாசம் வழங்கப்பட்டு மனுதார சட்டப்பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ் ேகாrய தகவல் வழங்க
ஆைணயிடப்பட்டது.

5.

ேமற்படி

ஆைணக்கிணங்க,

ேசலம்

மாவட்டம்,

ேமட்டூ

வட்டம்,

ேமட்டூ

அைண,

நவப்பட்டி கிராமத்ைதச் ேசந்த திரு.பி.ரத்தினம் என்பவ தனது SBBL துப்பாக்கி உrமத்ைத 01.01.2017
முதல்

31.12.2019

வைர

3

ஆண்டுகளுக்கு

புதுப்பித்து

வழங்கக்

ேகாrய

மனு

மீ து

காவல்

துைணக்கண்காணிப்பாள, ஓமலூ உட்ேகாட்டம் மற்றும் காவல் ஆய்வாள, தனிப்பிrவு அவகள்
விசாரைண

ெசய்ததில்

மனுதார

மீ து

காவல்

நிைலயத்தில்

எவ்வித

குற்றதைட

ெசய்யப்பட்ட

அைமப்புகளுடேனா, அரசியல் கட்சிகளுடேனா எவ்வித ெதாடபும் இல்ைல என்றும் மனுதாரருக்கு
69 வயதாகிறது எனவும் இவரது பாதுகாப்பிற்கு துப்பாக்கிைய ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டிய அவசியம்
இல்ைல எனவும், இவைரச் சாந்தவகள் இவருைடய துப்பாக்கிைய பயன்படுத்தி வனவிலங்கைள
ேவட்ைடயாடவும்,

சட்டவிேராத

ெசயல்களுக்கு

பயன்படுத்தி

அசம்பாவிதங்கள்

ஏற்பட

வாய்ப்புள்ளதாலும் ேமற்படி துப்பாக்கி உrமத்ைத 01.01.2017 முதல் 31.12.2019 வைர புதுப்பித்து வழங்க
ஆட்ேசபைன ெதrவித்து சிபாrசு மறுக்கப்படுவதாக தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ெபாதுத் தகவல்
அலுவல ந.க.எண்.ஜி1/358/42916/17 கடிதத்தின் வாயிலாக தகவலாக வழங்கியுள்ளா.
6.

வழங்கப்பட்டுள்ள

தகவல்களின்

அடிப்பைடயில்

இவ்வழக்கின்

விசாரைண

இத்துடன்

முற்றாக்கம் ெசய்து இவ்வாைணயம் உத்தரவிடுகிறது.

ஒம்/
ஒம்/-(ரா.
ரா.பிரதாப்குமா)
பிரதாப்குமா)
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின்
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
ஆைணப்படி//

உதவிப் பதிவாள
வழக்கு எண்.
எண். SA 1519B/
1519B/20
B/20
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
மாவட்ட ஆட்சியrன் ேநமுக உதவியாள (ெபாது),
ேசலம் மாவட்டம்.
திரு.P.ரத்தினம்,
எண்.2/4-31, காேவr கிராஸ்,
நவப்பட்டி அஞ்சல்,
ேமட்டூ வட்டம்,
ேசலம் மாவட்டம் – 636 452.
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