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 4534/விசாரைண/E/2019
திரு.S.ெவயிலுகந்தப் ெபருமாள்

..

ேமல்முைறயீட்டாள

..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /நி
நி வாக அலுவல ,
துைண
ைண 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)

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள

ேநரடியாக

விசாரைண

ெசய்ய

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

எண்ைண

தனது

சட்டப்பிrவு

19(3)

திரு.S.ெவயிலுகந்தப்
ெவயிலுகந்தப் ெபருமாள் தனது
மனுவில்

குறிப்பிடாததால்,
குறிப்பிடாததால்

அவைர

இவ்வாைணயத்தால் ெதாட புக் ெகாள்ள இயலவில்ைல
இயலவில்ைல. ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக
திரு.ஆனந்தன், ெபாதுத் தகவல் அலுவல /நி வாக அலுவல , துைண இயக்குந
பணிகள் அலுவலகம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆகிேயா
2. ேமல்முைறயீட்டாள

சுகாதாரப்

பங்ேகற்றன .

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

06.02.2019 ேததியிட்டு தூத்துக்குடி சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலக ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு
அனுப்பியுள்ள

மனுவில்,

2016--ல்

கீ ழெசக்காரக்குடி

அரசு

ஆரம்ப

மகப்ேபறு நிதிைய தவறாக பயன்படுத்தி ேமாடி நடந்ததாக ேபப்ப

சுகாதார

நிைலயத்தில்

TV-ல்
ல் ெசய்திகள் வந்ததன்

ேபrல் ெசன்ைன, இயக்குந , ெபாது சுகாதாரம் மற்றும் ேநாய் தடுப்புத் துைற அலுவலக உய
அதிகாr விசாரைண நடத்தி அறிக்ைக தந்து இருப்பா . அதன்
ன் நகல் மற்றும் அதன் மீ தான
இறுதி ெசயல் முைற ஆைண ஆகியவற்றின் சான்றிட்ட நகல்
நகல், ெமாத்தம் எத்தைன க ப்பிணி
ெபண்களுக்கு ேபாலியாக பணம் ெகாடுக்கப்பட்டது ெமாத்த பணம் எவ்வளவு,
எவ்வளவு JSY எவ்வள,
டாக்ட

முத்துலட்சுமி மகப்ேபறு நிதி எவ்வளவு என்பது உள்ளிட்ட 6 இனங்களில் தகவல்கைள

ேகாrயதற்கு,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

05.03.2019

ேததியிட்ட

கடிதத்தில்

தகவல்கைள வழங்கவில்ைல என்று ெதrவித்து
ெதrவித்து, ேமல்முைறயீட்டாள
சட்டப்பிrவு

19(1)-ன்
ன்

கீ ழான

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

முழுைமயான

18.03.2019 ேததியிட்ட

மனுவிைன

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவலருக்குத்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவல

12.04.2019

ேததியிட்ட

கடிதத்தில் முழுைமயான தகவைல வழங்கவில்ைல என்று ெதrவித்து, தனக்கு முழுைமயான
வழங்கிட
19(3)-ன்

உத்தரவிடுமாறும்

கீ ழான

தனது

ேகாr

ேமல்முைறயீட்டாள

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

15.05.2019

ேததியிட்ட

மனுைவ

சட்டப்பிrவு

ஆைணயத்தில்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா . ேமல்முைறயீட்டாளrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில்
இவ்வழக்கு இன்று (10.11.2020) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
3.

இன்ைறய

விசாரைணயில்,

ேமல்முைறயீட்டாள

தனது

ெதாைலேபசி

எண்ைண

தனது சட்டப்பிrவு 19(3) மனுவில் குறிப்பிடாததால், அவைர இவ்வாைணயத்தால் ெதாட புக்
ெகாள்ள இயலவில்ைல. இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கின்றது.
4. இது குறித்து இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட புக் ெகாண்டு
ஆஜரான ெபாதுத் தகவல் அலுவலrடம் வினவியேபாது, ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு 05.03.2019
மற்றும் 12.04.2019 ேததியிட்ட கடிதங்களில் தகவல்கைள வழங்கியுள்ளதாக எடுத்துைரத்தைத
இவ்வாைணயம்
வழங்கப்பட

ஏற்கவில்ைல.

ேவண்டும்

என்று

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
இவ்வாைணயம்

அவ

தi மானிக்கிறது.

ேகாrய

தகவல்கள்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

முழுைமயான தகவல்கைள வழங்கிட 15 தினங்கள் காலஅவகாசம் அளிக்க ெபாதுத் தகவல்
அலுவல

ேகாrனா .

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலrன்

வாதுைரைய

இவ்வாைணயம்

பதிவு

ெசய்து, விசாரைணயின் முடிவில் கீ ழ்க்கண்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:-

இன்ைறய விசாரைணயின்ேபாது ஏற்பளிப்பு ெசய்தவாறு இவ்வாைண கிைடக்கப்
ெபற்ற 15 தினங்களுக்குள், ேமல்முைறயீட்டாள

06.02.2019 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 6(1)

மனுவில் ேகாrயுள்ள 6 இனங்களுக்கும், சட்டப்பிrவு 2(f) மற்றும் 8(i)(j)-க்கு உட்பட்டு,
முழுைமயான

தகவல்கைள

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

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 21
தினங்களுக்குள்
உத்தரவிட்டு,

ஆைணயத்திற்கு

இவ்வழக்கில்

சம ப்பிக்குமாறு

ேமலும்

விசாரைண

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு

ேதைவயில்ைலெயன

ஆைணயம்

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

வழக்கு எண். SA 4534/விசாரைண/E/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /நி வாக அலுவல ,
துைண இயக்குந

சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம்,

தூத்துக்குடி, தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
திரு.S.ெவயிலுகந்தப் ெபருமாள் த/ெப.S.சுப்ைபயா ேகானா ,
5/81, பிள்ைளயா

ேகாவில் ெதரு,

ேமலப்புத்தேனr, திருெநல்ேவலி-627 351.
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