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 4403/விசாரைண/E/2019
திரு.S.ெசல்வின்

..

ேமல்முைறயீட்டாள

..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

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

சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம்
அலுவலகம்,

தூத்துக்குடி, தூத்துக்குடி மாவட்டம்
மாவட்டம்.

******
ஆைண
தமிழ்நாடு
நிைலயில்

அரசால்

தமிழ்நாடு

COVID
COVID-19

தகவல்

காரணமாக

ஆைணய
ஆைணயத்தில்
த்தில்

ஊரடங்கு
ைவத்து

(Lockdown)
ேநரடியாக

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
விசாரைண

ெசய்ய

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

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
மற்றும்

திரு.ஆனந்தன்
ஆனந்தன்

விசாரைணயில்

ெபாதுத்

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டாள

அலுவல /நி
நி வாக

அலுவல ,

சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம்
அலுவலகம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆகிேயா

2. ேமல்முைறயீட்டாள
08.02.2019

இந்த

திரு.S.
திரு
துைண

பங்ேகற்றன .

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

ேததியிட்டு தூத்துக்குடி
தூத்துக்குடி, சுகாதாரப் பணிகள் துைண இயக்குந

அலுவலக ெபாதுத்

தகவல் அலுவலருக்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில்
மனுவில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 01.01.2015 முதல்
31.01.2019 வைர மத்திய அரசின் Universal Health Care Programme அமல்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார
நிைலயங்களின் பட்டியல், நிதி ஆதாரங்கள்
ஆதாரங்கள், திட்ட அறிக்ைககள்,
வாங்கப்பட்ட

ெபாருட்கள்,

ஒப்பந்தம் நிராகrப்புக்கான

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

அளிக்கப்பட்ட ேசைவகள்,
ேசைவகள்

ஒப்பந்தங்கள்
ஒப்பந்தங்கள், நிராகrக்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்,
ஒப்பந்தங்கள்

காரணங்கள்
காரணங்கள், நிதியிலிருந்து கட்டப்பட்ட கட்டடங்களின் அளவு,
அளவு

வைரபடங்கள், பயன Mட்டு சான்றின் ஒளிநகல்
ஒளிநகல், தணிக்ைகயறிக்ைக ஆகியவற்றின் ஒளிநகல்,
ஒளிநகல்
01.01.2015 முதல் 31.01.2019 வைர மத்திய அரசின் NHRM மூலம் ெபறப்பட்ட நிதி ஆதாரங்கள்,
ஆதாரங்கள்
திட்ட

அறிக்ைக,

ஏற்படுத்தப்பட்ட

ஒப்பந்தங்கள்
ஒப்பந்தங்கள்,

நிராகrக்கப்பட்ட

ஒப்பந்தங்கள்,
ஒப்பந்தங்கள்

விைலப்புள்ளிகள், பயன Mட்டு
டு சான்று
சான்று, தணிக்ைகயறிக்ைக ஆகியவற்றின் ஒளிநகல் உள்ளிட்ட 10
இனங்கள்

மற்றும்

41

வைரைவ

இைணத்து

உட்பிrவுகளில்
அனுப்பி
அனுப்பியுள்ளா .

தகவைல
ெபாதுத்

வழங்கக்
தகவல்

ேகாr,

அலுவல

ரூ.200
200/-க்கான
12.03.2019

வங்கி

ேததியிட்ட

கடிதத்தில்

அளவுக்கதிகமாக

ேகாrயுள்ளதாலும்,

பதில்

வைரேவாைலைய

திருப்பி

ேமல்முைறயீட்டாள
ேமல்முைறயீட்டு

தகவல்கைள
அளிக்க

மனுவிைன

இயலாது

அனுப்பி

18.03.2019

ேகாrயுள்ளதாலும்,

ெதrவித்து,

ைவத்துள்ளா .

ேததியிட்ட

ெசன்ைன,

என்று

அதில்

சட்டப்பிrவு

ெபாது

சுகாதாரம்

ேகள்வி

ரூ.200/-க்கான

திருப்தியைடயாத

19(1)-ன்
மற்றும்

வடிவில்

கீ ழான

ேநாய்

முதல்

தடுப்பு

பிrவு

அலுவலக ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்குத் தாக்கல் ெசய்திட, ெபாதுத் தகவல் அலுவல
28.03.2019 ேததியிட்ட கடிதத்தில் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ தூத்துக்குடி சுகாதாரப் பணிகள்
துைண

இயக்குந

அலுவலக

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு

மாற்றுதலில்

அனுப்பி

ைவத்துள்ளா . அதன் பிறகும் தனக்கு தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய
தகவல்கைள வழங்கிட உத்தரவிடுமாறும் ேகாr ேமல்முைறயீட்டாள

08.05.2019 ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு 19(3)-ன் கீ ழான தனது 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 08.02.2019 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 6(1) மனுவில் ேகாrய தகவல்கள் தனக்கு
ேதைவப்படவில்ைல என்றும், வழக்கிைன முடித்து ைவக்குமாறும் ஆைணயத்ைத ேகாrனா .
இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கின்றது.
4. இது குறித்து இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட புக் ெகாண்டு
ஆஜரான

ெபாதுத்

அளவுக்கதிகமாக
கடிதத்தின்

தகவல்

அலுவலrடம்

தகவல்கைளயும்,

வாயிலாக

தகவல்

வினவியேபாது,

ேகள்வி வடிவில்
வழங்க

இயலாது

ேமல்முைறயீட்டாள

ேகாrயுள்ளதால்
என்று

12.03.2019

தகவல்

ேததியிட்ட

வழங்கியுள்ளதாக

ெதrவித்தா .
5.
என்றும்,

ேமல்முைறயீட்டாள
வழக்கிைன

முடித்து

தான்

ேகாrய

ைவக்குமாறும்

தகவல்கள்
ேகாrயதன்

தனக்கு

ேதைவப்படவில்ைல

அடிப்பைடயில்,

இவ்வழக்கில்

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

வழக்கு எண். SA 4403/விசாரைண/E/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /நி வாக அலுவல ,
துைண இயக்குந

சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம்,

தூத்துக்குடி, தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
திரு.S.ெசல்வின்,
68C, டாக்ட

எம்.ஜி.ஆ . சாைல,

இட்டெமாழி ேராடு,
திைசயன்விைள-627 657.
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