தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
சாைல
சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,

எண்.2, தியாகராய

ேதனாம்ேபட்ைட
ேதனாம்ேபட்ைட-600 018. ெதாைலேபசி எண்.24347590

ஆைண நாள் 10.11.2020
முன்னிைல

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

*****
வழக்கு எண்
எண். SA 1417/விசாரைண/E/2019
திரு.L.தட்சிணாமூ த்தி

..

ேமல்முைறயீட்டாள

..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /நி
நி வாக அலுவல ,
இைண இயக்குந

நலப்பணிகள் அலுவலகம்
அலுவலகம்,

விழுப்புரம், விழுப்புரம் மாவட்டம்
மாவட்டம்.

******
ஆைண
தமிழ்நாடு
நிைலயில்

அரசால்

தமிழ்நாடு

COVID
COVID-19

தகவல்

காரணமாக

ஆைணய
ஆைணயத்தில்
த்தில்

ஊரடங்கு
ைவத்து

(Lockdown)

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள

ேநரடியாக

விசாரைண

ெசய்ய

இயலாததால் இன்று (10.11.2020)) முற்பகலில் ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட புக் ெகாண்டு வழக்கு
விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

இந்த

விசாரைணயில்

ேமல்முைறயீட்டாள

திரு.L.தட்சிணாமூ த்தி மற்றும் திரு
திரு.M.நடராஜன், ெபாதுத் தகவல் அலுவல /நி
நி வாக அலுவல ,
இைண இயக்குந

நலப் பணிகள் அலுவலகம்
அலுவலகம், விழுப்புரம் மாவட்டம் ஆகிேயா

2. ேமல்முைறயீட்டாள

பங்ேகற்றன .

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்
சட்டம், 2005, சட்டப்பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ்

05.12.2018 ேததியிட்டு விழுப்புரம்
விழுப்புரம், இைண இயக்குந

மருத்துவப்பணிகள் அலுவலக ெபாதுத்

தகவல் அலுவலருக்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில்
மனுவில், விழுப்புரம் மாவட்டம், வளவனூ

ேபரூராட்சி

எல்ைலக்குள் எத்தைன மருந்து கைடகள் உள்ளன
உள்ளன, ஒவ்ெவாரு மருந்து கைடக்கும் அரசு விதி
முைறப்படி இைடெவளி எத்தைன மீ ட்ட
பதிவு

ெபற்ற

கைடயுடன்
மருத்துவ

மருத்துவ ,

கூடிய
மீ தும்,

அரசு

இடத்தில்
மருத்துக்

இருக்க ேவண்டும் என்ற அரசாைணயின் நகல்,
நகல் அரசு

மருத்துவமைனயில்

மருத்துவம்
கைட

பணிபுrபவ கள்

பா க்கலாமா
க்கலாமா,

உrைமயாள

மீ தும்

அப்படி

தனியா

மருத்துவம்

நடவடி
நடவடிக்ைக
க்ைக

எடுக்க

மருந்து
பா க்கும்
அதிகாரம்

யாருக்கு ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது,, ஸ்ரீலட்சுமி மருந்து கைட மற்றும் ெவங்கிேடஸ்வரா மருந்து

கைட ஆகியைவ அரசு விதிமுைறப்படி நhளம், அகலம் உள்ளதா, விதி மீ றல் உள்ளது என்றால்
அந்த

மருந்து

வழங்கிய

கைடக்கு

விற்பைன

அதிகாrயின்

ெபய

உrமம்

எந்த

வழங்கப்பட்டது,

ஆண்டு

சrதானா,

வழங்கப்பட்டது

விற்பைன

உள்ளிட்ட

7

உrமம்

இனங்களில்

தகவல்கைள வழங்கக் ேகாrயுள்ளா . தகவல் கிைடக்கப் ெபறாததால் ேமல்முைறயீட்டாள
07.01.2019 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(1)-ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுவிைன திருச்சி,
மருந்துகள்

கட்டுப்பாடு

அலுவலக

உதவி

இயக்குந

அலுவலக

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவலருக்கும் மற்றும் 08.02.2019 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(3)-ன் கீ ழான தனது இரண்டாவது
ேமல்முைறயீட்டு
இரண்டாம்

மனுைவ

ஆைணயத்தில்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா .

அடிப்பைடயில்

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

இவ்வழக்கு

இன்று

(10.11.2020)

ெதாைலேபசியில்

வாயிலாக

விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
3.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ேமல்முைறயீட்டாள

ஆஜராகி, தான் 07.01.2029 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 6(1) மனுவில், 7 இனங்களில் தகவல்கைள
ேகாrயதற்கு, இதுநாள் வைர தகவல்கள் வழங்கப்படவில்ைல என்றும், ஆகேவ தான் ேகாrய
தகவைல

வழங்கிட

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு

உத்தரவிடுமாறும்

ஆைணயத்ைத

ேகாrனா . இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கின்றது.
4. இது குறித்து இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட புக் ெகாண்டு
ஆஜரான ெபாதுத் தகவல் அலுவலrடம் வினவியேபாது, ேமல்முைறயீட்டாள
தகவல்கள் திருச்சி, மருந்துகள் கட்டுப்பாடு உதவி இயக்குந
துைண

இயக்குந

ெதrவித்தா .
இயக்கு

சுகாதாரப்

ேமலும்,

பணிகள்

ஆைணயம்

அலுவலகம்

காலஅவகாசம்

ேகாrயுள்ள

அலுவலகம் மற்றும் விழுப்புரம்,

சம்பந்தப்பட்ட

அளிக்கும்பட்சத்தில்

தகவல்கள்

என்றும்

விழுப்புரம்,

துைண

சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கைள ெபற்று வழங்குவதாக

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

ஏற்பளிப்பு ெசய்தா . ேமல்முைறயீட்டாளrன் 05.12.2018 ேததியிட்ட

மனுைவ பrசீலைன ெசய்தததில், அவ

தான் ேகாரும் தகவல்கைள சம்பந்தப்பட்ட ெபாது

அதிகார அைமப்பிடம் ேகாராதது ெதrய வருகிறது. ேமல்முைறயீட்டாள
தங்கள்

ெபாது

சம்பந்தப்பட்ட
அலுவல

அதிகார

அைமப்பு

அலுவலகத்திற்கு

சம்பந்தப்படாதபட்சதில்,

சட்டப்பிrவு

6(3)-ன்

கீ ழ்

அவ

ேகாரும் தகவல்கள்
ேகாரும்

மாற்றுதலில்

தகவல்கள்

ெபாதுத்

தகவல்

அனுப்பி ைவத்திருக்க ேவண்டும். அவ்வாறு ெசய்திட ெபாதுத் தகவல் அலுவல

தவறியுள்ளா .

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலrன்

வாதுைரைய

இவ்வாைணயம்

பதிவு

ெசய்து,

விசாரைணயின் முடிவில் கீ ழ்க்கண்ட உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:-

இன்ைறய விசாரைணயின்ேபாது ஏற்பளிப்பு ெசய்தவாறு இவ்வாைண கிைடக்கப்
ெபற்ற 21 தினங்களுக்குள், ேமல்முைறயீட்டாள
மனுவில்

ேகாrயுள்ள

தங்கள்

அலுவலக

07.01.2019

ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 6(1)

சம்பந்தப்பட்ட

தகவல்கைளயும்,

இதர

தகவல்கைள சம்பந்தப்பட்ட ெபாது அதிகார அைமப்புகளான திருச்சி, உதவி இயக்குந ,
மருந்துகள்
இைண

கட்டுப்பாடு

இயக்குந

ஆகிேயாrடமிருந்து

அலுவலக

சுகாதாரப்
ெபற்றும்

ெபாதுத்

பணிகள்

தகவல்

அலுவல

அலுவலக

ெபாதுத்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

மற்றும்

விழுப்புரம்

தகவல்

அலுவல

சட்டப்பிrவு

7(6)-ன்படி

கட்டணமின்றி ஒப்புைக அட்ைடயுடன் கூடிய பதிவஞ்சலில் அனுப்பி ைவத்து, அவ
அதைன ெபற்று ஏற்பளிப்பு ெசய்த ஒப்புைக அட்ைடயின் நகல் மற்றும் வழங்கப்பட்ட
தகவலின் நகைல இைணத்து ஒரு அறிக்ைகயாக இவ்வாைண கிைடக்கப் ெபற்ற 30
தினங்களுக்குள்

ஆைணயத்திற்கு

சம ப்பிக்குமாறு

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு

உத்தரவிட்டு,

இவ்வழக்கில்

ேமலும்

விசாரைண

ேதைவயில்ைலெயன

ஆைணயம்

முடிவு ெசய்து, இவ்வழக்கு இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகிறது.
ஒம்/-.ச.ெசல்வராஜ்,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய+
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள+

வழக்கு எண். SA 1417/விசாரைண/E/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /நி வாக அலுவல ,
இைண இயக்குந

நலப்பணிகள் அலுவலகம்,

விழுப்புரம்,
விழுப்புரம் மாவட்டம்.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /உதவி இயக்குந
மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம்,
சி-2, 2வது கிராஸ் ெவஸ்ட் தில்ைல நக ,
திருச்சிராப்பள்ளி-18.

(ேமல்முைறயீட்டாளrன் 07.01.2019 ேததியிட்ட மனுவின் நகல் இைணக்கப்பட்டுள்ளது))
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /நி வாக அலுவல ,
துைண இயக்குந

சுகாதாரப்பணிகள் அலுவலகம்,

விழுப்புரம்,
விழுப்புரம் மாவட்டம்.

(ேமல்முைறயீட்டாளrன் 07.01.2019 ேததியிட்ட மனுவின் நகல் இைணக்கப்பட்டுள்ளது)
திரு.L.தட்சிணாமூ த்தி.
V.புதுப்பாைளயம்,
அற்பிசம்பாைளயம் (அஞ்சல்),
விழுப்புரம் மாவட்டம்-605 108.
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