தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள் -

03.11.2020

முன்னிைல

திரு. சு.முத்துராஜ், பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"

*****
வழக்கு எண். SA 3890/D/2020
திரு.M. ராமலிங்கம்,

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத்தகவல் அலுவல /,
வருவாய் ஆய்வாள ,
மைறமைலநக

நகராட்சி,

மைறமைலநக ,
பா ைவ:
மனுதார

18.01.2020

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

23.03.2020

பதில் அளித்த நாள்

பிrவு 19(1)-ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் நாள்

18.03.2020

முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலrன் பதில் நாள்

-------

பிrவு 19(3)-ன் கீ ழான இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் நாள்

09.05.2020

****

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

(03.11.2020)

ெதாைலேபசி

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. மனுதார
அலுவல /

திரு.

பாபு,

வாயிலாக

ெதாட புெகாண்டு

திரு.M. ராமலிங்கம், அவ கள்

வருவாய்

ஆய்வாள ,

மைறமைலநக

விசாரைண

மற்றும், ெபாதுத்தகவல்
நகராட்சி,

அவ களும்

.இன்ைறய ெதாைலேபசி விசாரைணயில் பங்ேகற்றா கள்.
2.

மனுதார

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

அனுப்பியுள்ள மனுவில்,
1. மைறமைலநக

நகராட்சியின் புதிய வrவிதிப்பு எண்.020/09/01126க்கான வr

விதிப்பு நி ணயம் ெசய்யப்பட்ட கணக்குசீட்டின் (Working Sheet oof Tax Assessment) நகல்
ஒன்றிைள சான்றிட்டு ஒரு ஆவணமாக வழங்கிட ேவண்டுகிேறன்.

2
2.

தமிழ்நாடு

மாநகராட்சிகள் சட்டம்

1920

பிrவு

83ல்

கூறப்பட்டுள்ள

சரத்துக்களின்படி, எனது வட்டின்
o
பயன்பாட்டு பரப்பளவு எவ்வளவு, எனது ெசாத்து
அடங்கியுள்ள மண்டலத்திற்கு நகராட்சி மன்றம் 2008ம் ஆண்டில் நி ணயித்துள்ள
தo மானத்தின்படி, சதுர அடி ஒன்றுக்கு அடிப்பைட மதிப்பு எவ்வளவு என்பதைன
ஆவணமாக

சான்றிட்டு

வழங்கிட

ேவணடுகிேறன்.

ேபான்ற

6

இனங்களில்

தகவல்கள் ேகாrயுள்ளா .
3.

மனுதார

ேமற்குறிப்பிட்டவாறு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)

மற்றும் 19(3)-ன் கீ ழான தனது முதல் மற்றும் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுக்கைளத்
தாக்கல் ெசய்துள்ளா .

மனுதாரrன் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனு இன்று (03.11.2020)

ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயில் மனுதார
ஆவணத்தில்

தனது ஒப்பந்த

தவறுதலாக வட்டின்
o
பரப்பளவு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும், தனது வட்டிைன
o

திரும்பவும் அளந்து , உrய வrவிதிப்பு வழங்கிட ேவண்டுெமன்றும் ெதrவித்தா .
5. இன்ைறய விசாரைண முடிவில், மனுதார
ஆவணங்கைள

இைணத்து,

வட்டு
o
வr விதிப்பு சம்பந்தமான

தனது வட்டிைன
o
அளந்து, உrய

வதிப்பிைன

வழங்குமாறு,

ெபாதுஅதிகார அைமப்பிற்கு மனு அனுப்புமாறு மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
ேமற்படி,
நடவடிக்ைகைய

அம்மனுவின்
மனுதாரருக்கு

மீ து

உrய

தகவலாக

,நடவடிக்ைக
வழங்க

ேமற்ெகாண்டு,
ெபாதுத்தகவல்

எடுக்கப்பட்ட
அலுவலருக்கு

உத்தரவிடப்பட்டு, இவ்வழக்கு முடித்துைவக்கப்படுகிறது.
மனுதாரருக்கு உrய தகவல்கள் வழங்கப்படவில்ைல எனில் இவ்வாைணயத்தின்

9499933592 என்ற எண்ணிற்கு ெதrவிக்கலாம் என மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

ஒம்/-(சு.முத்துராஜ்)
மாநில தகவல் ஆைணய"
/ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி/
உதவிப் பதிவாள"
வழக்கு எண். SA 3890/D/2020
ெபாது அதிகார அைமப்பு:-

ெபாதுத்தகவல் அலுவல /,
வருவாய் ஆய்வாள ,
மைறமைலநக

நகராட்சி,

மைறமைலநக ,
மனுதார":திரு.M. ராமலிங்கம்,
159டி3, அன்ைன ஆராதனா,
அஷ்டலட்சுமி நக ,
கூடலூ ,
ெசங்கல்பட்டு மாவட்டம்-603 204.
Copy to: File
PS/PC 11/11/2020

