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ெபாது அதிகார அைமப்பு

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

சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம்
அலுவலகம்,

திருவண்ணாமைல, திருவண்ணாமைல மாவட்டம்
மாவட்டம்.
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ஆைண

தமிழ்நாடு அரசால் COVID-19
19 காரணமாக ஊரடங்கு (Lockdown) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில்
தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ெசய்ய இயலாததால் இன்று
(10.11.2020)

முற்பகலில்

ெதாைலேபசி

மூலம்

ெதாட புக்

ெகாண்டு

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் ேமல்முைறயீட்டாள
அவரது

கணவ

அலுவல ,
ஆகிேயா
2.

திரு.சந்திரகாந்த்
சந்திரகாந்த்.

துைண

இயக்குந

மற்றும்

சுகாதாரப்

திருமதி.மீ ரா,

பணிகள்

வழக்கு

விசாரைண

திருமதி.ெஜ.சகுந்தலா
சகுந்தலா சா பாக

ெபாதுத்

அலுவலகம்
அலுவலகம்,

தகவல்

அலுவல /நி வாக

திருவண்ணாமைல

மாவட்டம்

பங்ேகற்றன .
ேமல்முைறயீட்டாள

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

21.03.2019 ேததியிட்டு திருவண்ணாமைல துைண இயக்குந

சட்டம்,

2005,

சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக ெபாதுத்

தகவல் அலுவலருக்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில்
மனுவில், 28.09.2018, 15.12.2018 மற்றும் 05.01
01.2019 ேததியிட்ட
கடிதத்தின் மூலம் அரசாைண எண்
எண்.1354, நிதித் துைற, நாள் 03.10.1963-ன்படி
ன்படி தனது பணிப்பதிேவட்ைட
பா ைவயிட்டு, நகல் எடுத்துக் ெகாள்ள மனு அளித்ததற்கு
அளித்ததற்கு, 150 நாட்களுக்கு பிறகு 13.02.2019 நாளிட்ட
கடிதம்

மூலம்

ஒரு அடிப்பைட

விதிைய

குறிப்பிட்டு
குறிப்பிட்டு,

பிற்பகல்

3.00 மணியளவில் பா ைவயிட

மட்டும் அனுமதி அளித்ததாக
தாக குறிப்பிட்டு
குறிப்பிட்டு, தாங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள அடிப்பைட விதியில் காலேநரம்
குறிப்பிட்டு இருந்தால், அதன் நகல்
நகல், ேமற்படி

அரசாைணயில் பணிப்பதிேவட்ைட நகல் எடுக்க

அனுமதியிருந்தும், தனக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதற்கான விளக்கம்
விளக்கம், தன்னுைடய விண்ணப்பத்ைத
150 நாட்கள் எந்த ஒரு நடவடிக்ைக ேமற்ெகா
ேமற்ெகாள்ளாததற்கான காரணம்,
மூலம் ெசல்வி க.யுவராணி
யுவராணி மீ து அளித்த புகா
6

இனங்கள்

ெபறாததால்

மற்றும்

5

உட்பிrவுகளில்

ேமல்முைறயீட்டாள

தகவல்

02.05.2019

25.01.2019
2019 நாளிட்ட கடிதம்

மீ து ேமற்ெகாண்ட நடவடிக்ைக விளக்கம் உள்ளிட்ட
வழங்கக்

ேததியிட்ட

மனுவிைன

சட்டப்பிrவு

19(3)-ன்
ன்

ெசய்துள்ளா .

முதல்

16.04.2019 ேததியிட்ட கடிதத்தில் உrய தகவல் வழங்கவில்ைல என்று ெதrவித்து,
ெதrவித்து
ேததியிட்ட

தாக்கல்

கிைடக்கப்

கீ ழான

தகவல் அலுவல

31.07.2019
2019

அலுவலருக்கு

தகவல்

19(1)-ன்
ன்

ேமல்முைறயீட்டு

ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டு

ேகாrயுள்ளா .

சட்டப்பிrவு

கீ ழான

தனது

ெபாதுத்

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

ஆைணயத்தில்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு இன்று (10.11.2020) விசாரைணக்கு
எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
3. இன்ைறய விசாரைணயில் ேமல்முைறயீட்டாள

ெதாைலேபசியில் வாயிலாக ஆஜராகி,

தான் 21.03.2019 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 6(1) மனுவில் 6 இனங்கள் மற்றும் 5 உட்பிrவுகளில் ேகாrய
தகவல்களுக்கு
தகவல்கைள

ெபாதுத்
வழங்க

தகவல்

அலுவல

மறுத்துள்ளதாக

தகவல் அலுவலருக்கு

11.04.2019

ெதrவித்து,

ேததியிட்ட

தான்

ேகாrய

கடிதத்தின்
தகவைல

உத்தரவிடுமாறும் ஆைணயத்ைத ேகாrனா .

வாயிலாக
வழங்கிட

இதைன

உrய
ெபாதுத்

ஆைணயம்

பதிவு

ெசய்கின்றது.
4.

இது

ஆஜரான

குறித்து

ெபாதுத்

இன்ைறய

தகவல்

விசாரைணயில்

அலுவலrடம்

ெதாைலேபசி

வினவியேபாது,

ெதாட புக்

ெகாண்டு

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

மூலம்

11.04.2019

ேததியிட்ட கடிதத்தின் வாயிலாக வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் முழுைமயான தகவல்கள் அல்ல எனக்
கருதும்பட்சத்தில், விடுபட்ட தகவல்கைள வழங்கிட காலஅவகாசம் அளிக்கக் ேகாrனா . ெபாதுத்
தகவல்

அலுவலrன்

கூடுதலாக

வாதுைரைய

ஒரு

இவ்வாைணயம்

வாய்ப்பளித்தும்,

பதிவு

விசாரைணயின்

ெசய்தும்,

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

முடிவில்

கீ ழ்க்கண்ட

உத்தரவு

பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:-

இவ்வாைண

கிைடக்கப்

ெபற்ற

15

தினங்களுக்குள்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

அறிவிப்பு கடிதெமான்ைற அனுப்பி, அலுவலக ேவைல நாளில், ேவைல ேநரத்தில் இதர
அலுவலகப்

பணிகளுக்கு

ேமல்முைறயீட்டாள

குந்தகம்

அல்லது

ஏற்படாவண்ணம்

அவரது

அத்தாட்சி

அலுவலகம்

ெபற்ற

நப

வரவைழத்து,

ஆஜராகும்பட்சத்தில்

ேமல்முைறயீட்டாள

21.03.2019 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-

ன்

ெசய்த

கீ ழ்

தாக்கல்

பதிேவடுகள்,

கணினி

மனுவில்

ேகாrயுள்ள

நடவடிக்ைககள்,

ஆவணங்கள்

தகவல்கள்

அடங்கிய

உள்ளிட்டவற்ைற

ேகாப்புகள்,

சம்பந்தப்பட்ட

அலுவலகங்களிலிருந்து ெபற்று ேமல்முைறயீட்டாளrன் ஆய்வுக்கு சட்டப்பிrவு 2(j)-ன்படி
ஆஜ படுத்தி,
பின்ன

அவ

அவ

ஆய்வு ெசய்வைத வடிேயா
h
அல்லது புைகப்படம் எடுத்து, ஆய்வு ெசய்த

தனக்கு

ேதைவப்படும்

தகவைல

குறிப்பிட்டு

ேகாரும்பட்சத்தில்

அதைன

ஒளிநகெலடுத்து, சான்ெறாப்பமிட்டு, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 சட்டப்பிrவு 7(6)ன் கீ ழ் கட்டணமின்றி வழங்கி, அவ
வடிேயா
h

அடங்கிய

கிைடக்கப்ெபற்ற
அலுவலருக்கு

21

CD

அல்லது

ெபற்று ஏற்பளிப்பு ெசய்த விபரத்ைதயும், ஆய்வு ெசய்த
புைகப்படத்ைத

தினங்களுக்குள்

உத்தரவிட்டு,

இைணத்து

ஆைணயத்திற்கு

இவ்வழக்கில்

ேமலும்

அறிக்ைகயாக

சம ப்பிக்குமாறு
விசாரைண

இவ்வாைண

ெபாதுத்

தகவல்

ேதைவயில்ைலெயன

ஆைணயம் முடிவு ெசய்து, இவ்வழக்கு இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகிறது.
ஒம்/-.ச.ெசல்வராஜ்,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய+
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள+
வழக்கு எண். SA 7734/விசாரைண/E/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /நி வாக அலுவல ,
துைண இயக்குந

சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம்,

திருவண்ணாமைல,
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்.
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