தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல,, (ஆைலயம்மன்
(
ேகாவில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,
ேதனாம்ேபட்ைட
ேதனாம்ேபட்ைட-600
018. ெதாைலேபசி எண்.24347590

03.11.2020

ஆைண நாள்

முன்னிைல

திரு
திரு.ச.ெசல்வராஜ்,எம்.ஏ.,பி.எட்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண்
எண். SA 2896/E/2020
திருமதி/ெசல்வி.V.பவானி

..

ேமல்முைறயீட்டாள

..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல / மாவட்ட ஆட்சியrன்
ேந முக உதவியாள (ெபாது),
மாவட்ட ஆட்சிய

அலுவலகம்,, விருதுநக .

******
ஆைண
ேமல்முைறயீட்டாள
சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

அலுவலருக்கு
வலருக்கு
விதிகளின்படி
டி

அனுப்பியுள்ள

ெதrவித்துள்ளவாறு

இரண்டு

அலுவல களின் ெபய

ஆட்சிய

01.01.2019

எடுத்துவர

காலத்தில்

தினங்களுக்குள்
தினங்களுக்குள்

அலுவலக

முதல்

எத்தைன

எவ்வளவு

வழங்கப்பட்டுள்ளன
வழங்கப்பட்டுள்ளன,

இரண்டு

வழங்கப்பட்டுள்ளன,
தகவல் கிைடக்கப்

சல்ப

ேமற்படி

சான்றுகள்

மாவட்ட

மனுவில்,
மனுவில்

மாவட்டத்தில்

வழங்கப்பட்டுள்ளன,
தைடயில்லாச்

29..11.2019 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்
சட்டம், 2005,

விருதுநக

30.11.2019

வைர

தைடயில்லாச்
தைடயில்லாச்

அளவிற்கு

ஆயுத

ெபாதுத்

விதிகள்

எத்தைன

சான்று

எடுத்துவர

ெஷட்யூல்

தைடயில்லாச்

தைடயில்லாச்

ஆயுத

சான்றுகள்

சல்ப

2016,

தகவல்

5-ல்

சான்றுகள்

வழங்கத்

தவறிய

ஆகியவற்ைற 4 இனங்களில் தகவல்களாக வழங்கக் ேகாrயுள்ளா .

ெபறாததால்

ேமல்முைறயீட்டாள

21.01.2020

ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு

19(1)-ன்
ன் கீ ழான மனுைவ முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்கு தாக்கல் ெசய்திட
ெசய்திட, அவ
20.02.2020

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டாள

கடிதத்தில்
06.03.2020

தகவல்

ேததியிட்ட

வழங்க

மறுத்துள்ளதாக

சட்டப்பிrவு

19(3)-ன்
ன்

கீ ழான

ெதrவித்து
ெதrவித்து,
இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்தில் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
2. அந்த மனு தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தால் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டு வ
வரப்ெபற்ற
ேததியின் அடிப்பைடயில் காலவrைச பட்டியலிடப்பட்டு விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ள
ைவக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிைலயில் விருதுநக

மாவட்டத்தில் பல மாதங்கள் ஆகியும்

முழுைமயான தகவல் வழங்கப்படாத ேமல்முைறயீட்டாள களின் நிலுைவ மனுக்களின்
மீ து

மாநில

தகவல்

ஆைணய

அவ கள்,

விருதுநக

மாவட்ட

ஆட்சியrன்

ேந முக

உதவியாள (ெபாது) அவ களுடன் 29.09.2020 அன்று ெதாைலேபசி மூலம் விவாதிக்கப்பட்ட
நிைலயில், விருதுநக

மாவட்ட ஆட்சிய

அலுவலக ெபாதுத் தகவல் அலுவல

21.10.2020

ேததியிட்டு இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், ேமல்முைறயீட்டாள
தகவல்

ெதாட பான

ேகாப்புகைள

16.10.2020

அன்று

ஆவணங்கைள பா ைவயிட்டு, தகவல்கைள ெபற்றுக்
கடிதத்தில்

ெதrவித்தும்,

இவ்வாைணயம்

அவ

ஏற்கவில்ைல.

அலுவலகத்திற்கு
ெகாள்ளுமாறு

ஆஜராகவில்ைல

ேமல்முைறயீட்டாள

வந்து

05.10.2020 ேததியிட்ட

என்றும்

ேகாrய

ேகாrய

ேநrல்

ெதrவித்துள்ளைத

அைனத்து

தகவல்களும்

அவருக்கு வழங்கப்பட ேவண்டும் என இவ்வாைணயம் கருதுகிறது.
3. ஆகேவ, இவ்வாைண கிைடக்கப் ெபற்ற 15 தினங்களுக்குள் ேமல்முைறயீட்டாள
29.11.2019 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 6(1) மனுவில் ேகாrய 4 இனங்கள் ெதாட பாக ெபாது
அதிகார அைமப்பின் இருப்பில் உள்ள தகவல்கைள சட்டப்பிrவு 7(6)-ன்படி கட்டணமின்றி,
ஒப்புைகச்

சீட்டுடன்

ஏற்பளிப்பு

ெசய்த

கூடிய

ஒப்புைக

பதிவஞ்சலில்
அட்ைடயின்

அனுப்பி

நகல்

ைவத்து,

மற்றும்

அவ

வழங்கப்பட்ட

அதைன

ெபற்று

தகவலின்

நகல்

ஆகியவற்ைற இைணத்து அறிக்ைகயாக இவ்வாைணயத்திற்கு 21 தினங்களுக்குள் அனுப்பி
ைவக்குமாறு ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு உத்தரவிடுகிறது.
ஒம்/-.ச.ெசல்வராஜ்,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA 2896/E/2020
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /மாவட்ட ஆட்சியrன்
ேந முக உதவியாள
மாவட்ட ஆட்சிய

(ெபாது),

அலுவலகம்,

விருதுநக .
திருமதி/ெசல்வி.V.பவானி, வழக்கறிஞ ,
249, F1 பிளாக், 8வது குறுக்குத் ெதரு,
மங்களா நக ,
ேபாரூ , ெசன்ைன-116.
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