தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய சாைல,, ((ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,
ேதனாம்ேபட்ைட
ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன- 600 018. ெதாைலேபசி எண்: 24347590

10.11.2020

ஆைண நாள்

முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
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ேமல்முைறயீட்டாள

திரு V. கனகராஜ்
எதி

ெபாது தகவல் அலுவல,
துைண வட்டார வளச்சி அலுவல
அலுவல,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

கயத்தாறு வட்டார வளச்சி அலுவலகம்
அலுவலகம்,
தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
ஆைண

COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில்
தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ள இயலாததால்,
இயலாததால் இன்று
(10.11.2020)

ெதாைலேபசி

மூலம்

ெதாடபுெகாண்டு

வழக்கு

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது

இந்த

விசாரைணயில் மனுதார

திரு V. கனகராஜ் அவகளின் ைகேபசி எண்ணிற்கான அைனத்து ேசைவகளும்

தைட

என்பைத

ெசய்யப்பட்டுள்ளது

ஆைணயம்

பதிவு

ெசய்கிறது.

ெபாது

தகவல்

அலுவல,

திரு

சுப்ைபய்யா, துைண வட்டார வளச்சி அலுவல, கயத்தாறு வட்டார வளச்சி அலுவலகம்,
அலுவலகம் தூத்துக்குடி
மாவட்டம் அவகள் பங்ேகற்றன.
2.

மனுதார,

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

26..07.2018

ேததியிட்ட

மனுவில், பன Dக்க குளம் முதல் நாகலாபுரம் வைர பஞ்சாயத்து ேராடு சrயான அரசு வருவாய்துைற
ஆவணங்களின்படி

ெபாது

தாசாைல

ேபாடப்பட்டுள்ளதா

என்பதன்

விவரங்கள்

ெதாடபாக

கயத்தாறு

வட்டாட்சிய அலுவலக ெபாது தகவல் அலுவல அவகளுக்கு மனு ெசய்துள்ளா.
3.
உrைமச்

தகவல்கள்
சட்டப்பிrவு

வழங்கப்படாததால்
19(1)ன்

கீ ழான

மனுதார,

முதல்

26.10.2018

ேததியிட்ட

மனுவில்

தகவல்

ெபறும்

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல

அவகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா. முழுைமயான தகவல்கைள ெபற்றுத் தருமாறு ெதrவித்து,
ெதrவித்து மனுதார
08.02.2019 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்துள்ளா.
மனுதாரrன்

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டின்

அடிப்பைடயில்

ெதாைலேபசியின்

வாயிலாக

இன்று

விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய விசாரைணயில் மனுதார

திரு V. கனகராஜ் அவகளின் ைகேபசி எண்ணிற்கான

அைனத்து ேசைவகளும் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது என்பைத ஆைணயம் பதிவு ெசய்து,, ெதாைலேபசியின்
வாயிலாக ேமற்படி ெபாது
அவகள்

மனுதாரருக்கு

தகவல்

அைனத்து

அலுவலைர

ெதாடபு

தகவல்களும்

ெகாண்டேபாது,

வழங்கப்பட்டது

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

என்றும்,

ஆனால்

வழங்கப்பட்ட

தகவல்கள் ெபாய்யான தகவல்கள் என்று ெதாைலேபசியின் வாயிலாக மனுதார ெதrவித்த காரணத்தால்,
மனுதாரைர தங்கள் அலுவலகத்திற்கு ேநrல் வரும்படி ெதrவித்தும், ஆனால் மனுதார இதுவைர தங்கள்
அலுவலகத்திற்கு வரவில்ைல என்றும் ெதrவித்து, 28.08.2018 அன்று மனுதாரருக்கு தகவல் வழங்கிவிட்டு,
மனுதார ைகெயழுத்திட்டு ெபற்றுக் ெகாண்ட தகவலின் நகைல ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்துள்ளா.

அதைன பrசீலைன ெசய்ைகயில், ெபாது தகவல் அலுவலரால் மனுதாரருக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டது
என்பைத

ஆைணயம்

பதிவு

ெசய்து,

இன்ைறய

விசாரைணயின்

முடிவில்

கீ ழ்க்கண்ட

ஆைணகள்

வழங்கப்படுகின்றன:விசாரைணயின்ேபாது ெபாது தகவல் அலுவல உறுதியளித்தபடி மனுதார பிrவு 6(1)ல்
ேகாrயுள்ள தகவைல, மனுதார ெபாது அதிகார அைமப்பு அலுவலகத்திற்கு ேநrைடயாக
ெசன்று
ெகாள்ள

ஆவணங்கைளப்

பாைவயிட்டு,

மனுதாரருக்கும்,

மனுதார

தனக்கு

ேகாரும்

ேதைவயான

தகவைல

நகல்கைள

மனுதாரருக்கு

ெபற்றுக்

ேநrைடயாக

வழங்கி, மனுதார ஏற்பளிப்பு ெசய்த ஒப்புைக அட்ைடயின் நகைல இவ்வாைணயத்திற்கு
இவ்வாைண

கிைடக்கப்

ெபற்ற

15

நாட்களுக்குள்

அனுப்பி

ைவக்க

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கும் ஆைணயம் உத்திரவிடுகிறது.
ேமற்படி ஆைணக்கிணங்க ெபாது தகவல் அலுவல தகவல் தர தவறும்பட்சத்தில், தகவல்
ெபறும்

உrைமச்

சட்டப்படி

பிrவு

20(1)

மற்றும்

பிrவு

20(2)ன்படி

தக்க

நடவடிக்ைக

எடுக்கப்படும் என ெதrவித்துக் ெகாள்ளப்படுகிறது.

ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள
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ெபறுந
ெபாது தகவல் அலுவல,
துைண வட்டார வளச்சி அலுவல,
கயத்தாறு வட்டார வளச்சி அலுவலகம்,
தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
திரு V. கனகராஜ்,
த/ெப ேவல்ச்சாமித்ேதவ,
வடக்குத்ெதரு,
நாகலாபுரம்,
ெதற்கு இலந்ைத குளம் அஞ்சல்,
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