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 10.11.2020
முன்னிைல

முைனவ ரா.
ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண்.
எண். SA 3548/
3548/B/1
B/19
திரு.S.பாஸ்கரன்

ேமல்முைறயீட்டாள
எதி

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
துைண வட்டார வளச்சி அலுவல
அலுவல,
பள்ளிப்பாைளயம் ஊராட்சி ஒன்றியம்
ஒன்றியம்,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

நாமக்கல் மாவட்டம்.
ஆைண

COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிைலயில் தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ள
இயலாததால், இன்று (10.11.2020)
.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபுெகாண்டு வழக்கு விசாரைண
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
தகவல்

இந்த

அலுவல,

விசாரைணயில்

மனுதார

திருமதி
மதி.கன்னியம்மாள்,

திரு.S.பாஸ்கரன்

துைண

வட்டார

மற்றும்

வளச்சி

ெபாதுத்

அலுவல,

பள்ளிப்பாைளயம் ஊராட்சி ஒன்றியம்
ஒன்றியம், நாமக்கல் மாவட்டம் அவகள் பங்ேகற்றா.
பங்ேகற்றா
2.

மனுதார,

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

10.01.2019

ேததியிட்ட மனுவில், 10.12.2018 ேததியிட்ட மனு ெதாடபான தகவல்கைளக்
க் 3 இனங்களில்
ேகாr,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல
அலுவல/

மாவட்ட

ஆட்சியrன்

ேநமுக

உதவியாள,
உதவியாள

ஆட்சிய

அலுவலகம், நல்லிப்பாைளயம்,, நாமக்கல் அவகளுக்கு மனு ெசய்துள்ளா.
3.

தகவல்

சட்டப்பிrவு

19(1)ன்

ஏதும்
கீ ழ்

கிைடக்கப்ெபறாததால்
கிைடக்கப்ெபறாததால்,

மனுதார

12.03
12.03.2019

முதல்

ேததியிட்டு

தகவல்

ெபறும்

ேமல்முைறயீட்டு

உrைமச்
மனுவிைன

ேமல்முைறயீட்டு அலுவல அவகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா. 25.03.2019 ேததியிட்ட முதல்
ேமல்முைறயீட்டு அலுவலrன் தகவல் ேபாதிய தகவல் அல்ல எனக்கருதி மனுதார 12.04.2019
ேததியிட்டு

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவிைன

இவ்வாைணயத்தில்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா. மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டின் அடிப்பைடயில் ெதாைலேபசியின்
வாயிலாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

4. இன்ைறய விசாரைணயின் ேபாது ெபாதுத்

தகவல் அலுவல தகவல் வழங்கும்

ெபாருட்டு 5 நாட்கள் கால அவகாசம் வழங்கி ஆைணயிடப்பட்டது.
5.

ேமற்படி

ெதrவித்தா.
ெபாருட்டு

ஆைணக்கிணங்க,

மனுதார
18.11.2020

ெபற்றுக்ெகாண்டதாக

வழங்கப்பட்ட
ேததியிட்டு

ஏற்பளிப்பு

ெபாதுத்

தகவல்

தகவலிைன
ெதாைலேபசி

ெசய்ததன்

அலுவல

தகவல்

ெபற்றுக்ெகாண்டைத
வாயிலாக

அடிப்பைடயில்

வழங்கியதாக
உறுதிெசய்யும்

ேகட்டேபாது

இவ்வழக்கின்

தகவல்

விசாரைண

இத்துடன் முற்றாக்கம் ெசய்து இவ்வாைணயம் உத்தரவிடுகிறது.
6. மனுதாரருக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்களில் ஆட்ேசபைன ஏதும் இருப்பின் சட்டப்பிrவு
18(1)-ன்

கீ ழ்

புகா

மனு

தாக்கல்

ெசய்து

தனக்குrய

பrகாரத்ைத

ேதடிக்ெகாள்ள

அறிவுறுத்தப்பட்டு 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 3548/
3548/B/1
B/19
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
துைண வட்டார வளச்சி அலுவல,
பள்ளிப்பாைளயம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
நாமக்கல் மாவட்டம்.
Inspector (M) S.Bhaskaran,
Border Security Force,
108/198 A, Agraharam Pallipalayam,
OM Kali Amman Kovil Veedhi,
Agraharam-Post, Komarapalayam –TK,
Namakkal – 638 008.
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