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

02.11.2020

ஆைண நாள்

முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண். SA 352/B/2020
திரு. M. கிருஷ்ணகுமா

ேமல்முைறயீட்டாள
எதி

ெபாது தகவல் அலுவல ,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
சூலூ

வட்டாட்சிய

ேகாயம்புத்தூ

ெபாது அதிகார அைமப்பு

அலுவலகம்
அலுவலகம்,

மாவட்டம்.
ஆைண

COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிைலயில் தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ள
இயலாததால், இன்று (02.11.2020)
.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட புெகாண்டு வழக்கு விசாரைண
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

இந்த

விசாரைணயில்

மனுதார

திரு.

M.

கிருஷ்ணகுமா

மற்றும்

ெபாது தகவல் அலுவல , திரு
திரு. நாட்ராயன், தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய , சூலூ
ேகாயம்புத்தூ
2.

மாவட்டம் ஆகிேயா

மனுதார ,

தகவல்

பங்ேகற்றன .

ெபறும்

உrைமச்

ேததியிட்ட மனுவில், ேகாைவ மாவட்டம், சூலூ
ஊராட்சிகளில்

அரசு

அனுமதி

ெபற்ற

அவற்ைற நி வகிக்கும் ெபாறுப்பாள
ெபறாத

ெஜபக்கூடங்கள்

வட்டாட்சிய

பற்றியும்

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

08.11.2019

தாலுகாவில் உள்ள ேபரூராட்சி மற்றும்

கிறிஸ்தவ

ெஜபக்கூடங்களின்

எண்ணிக்ைககள்,

ெபய , முகவr, ெதாட பு எண்கள் மற்றும் அரசு அனுமதி
தகவல்

ேகாr,

ெபாது

தகவல்

அலுவல ,

சூலூ

அவ களுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா .

3. ெபாது தகவல் அலுவலரால் வழங்கப்பட்ட தகவல் திருப்தியளிக்கவில்ைல என்பதால்
மனுதார , 7.12.2019 ேததியிட்டு,, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)ன்
ன் கீ ழான முதல்
ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல

அவ களுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டு அலுவலrடமிருந்து தகவல் ஏதும் ெபறப்படாததால் தகவல்கைள ெபற்றுத்
தருமாறு ெதrவித்து, மனுதார
ஆைணயத்திற்கு

அனுப்பி

09.1.2020 ேததியிட்டு இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ

ைவத்து
ைவத்துள்ளா .

மனுதாரrன்

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டின்

அடிப்பைடயில் ெதாைலேபசியின் வாயிலாக இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது

4.

இன்ைறய

விசாரைணயின்ேபாது,

இதுேபான்ற

ெஜபக்கூடங்கள்

நடத்தப்படுவதற்கு

காவல் துைற அனுமதி ெபறப்பட்டுள்ளதா, City Police Act நைடமுைற என்ன என்பது பற்றியும்
அறிந்து, ேமலும், இத்தைகய கட்டிடங்கள் 50 மீ ட்ட

மற்றும் 100 மீ ட்ட

உயரம் இருப்பது

பற்றியும் எந்த துைறயின் அனுமதி ெபற்று கட்டப்பட்டுள்ளது என்பது பற்றியும் ேகாட்டாட்சி
அலுவல ,

(ேகாயம்புத்தூ ),

இயக்குந (பஞ்சாயத்து),
கண்காணிப்பாள
அைனத்து

இந்து

சூலூ

அவ களும்

ஆலயங்களிலும்

அறநிைலயத்துைற

வட்டார
இைணந்து

அரசாங்க

வள ச்சி

இைண

அலுவல

அதுசம்பந்தமாக

அனுமதி

ெபற்று

ெசாந்த இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளதா என்று மனுதார

இயக்குந ,

மற்றும்

தங்கள்

துைண

காவல்

துைற

மாவட்டத்தில்

கட்டப்பட்டு

இருக்கிறதா

உள்ள
அல்லது

ேகள்வி எழுப்பியுள்ளைத விசாரைண

ெசய்து 21 நாட்களுக்குள் மனுதாரருக்கும் மற்றும் ஆைணயத்திற்கும் ெதrவிக்க ேவண்டும்
என்று இந்த ஆைணயம் ேகட்டுக்ெகாள்கிறது. ேமலும், விசாைணயின்ேபாது மனுதாரைரயும்
அைழத்து விசாரைண ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்.
ேமற்ெசான்ன ஆவணங்கைள பrசீலிக்ைகயில், மனுதாரருக்குrய தகவல்கள் அவருக்கு
கிைடக்கவில்ைல
ேகாrயுள்ள

என்பைத

தகவல்கைள

நன்கு

உணர

மனுதாரருக்கு

முடிகிறது.
வழங்க

இருப்பினும்
ேவண்டும்

மனுதார

என

பிrவு

ஆைணயம்

6(1)ல்
கருதி,

இவ்வழக்கின் முடிவில் கீ ழ்க்கண்ட ஆைணகள் பிறப்பிக்கப்படுக்கின்றன:1.

மனுதாரrன்

08.11.2019

ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு

6(1)

மனுவில்

ேகாrயுள்ள

தகவல்கள்

ெதாடபாக, அரசாைண எதுவும் சூலூ வட்டாட்சிய அலுவலக ெபாது தகவல் அலுவல
அலுவலகத்தில்

இல்ைல

என்பதால்,

மனுதார

எந்த

நிவாகத்திடம்

விண்ணப்பிக்க

ேவண்டும் என்று ெபாது தகவல் அலுவல, மனுதாரருக்கு ெதrவிக்க ேவண்டும்.
2.

ெபாது தகவல் அலுவல, இவ்வாைண கிைடக்கப் ெபற்ற 7

நாட்களுக்குள் சட்டப்பிrவு

7(6)ன்படி கட்டணமின்றி பதிவுத் தபாலில் அனுப்பி ைவத்து, மனுதார ஏற்பளிப்பு ெசய்த
ஒப்புைக அட்ைடயின் நகலுடன் மனுதாரருக்கு வழங்கப்பட்ட தகவைலயும் இைணத்து
ஒரு அறிக்ைகயாக தயா ெசய்து, இவ்வாைணயத்திற்கு பதிவஞ்சல் மூலம் சமப்பிக்க
ஆைணயம் உத்தரவிட்டு, இவ்வழக்கின் விசாரைண முற்றாக்கப்படுகிறது.

ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA 352/B/2020
ெபறுந
ெபாது தகவல் அலுவல ,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
சூலூ

வட்டாட்சிய

ேகாயம்புத்தூ

அலுவலகம்,

மாவட்டம்.

திரு. M. கிருஷ்ணகுமா , த/ெப மணி,
37ASRS நக , சூலூ ,
ேகாைவ மாவட்டம்.
அைலேபசி – 63807 08225.
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