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 860 /B/ 2020
திரு. V. கேணசன்

ேமல்முைறயீட்டாள
எதி

ெபாது தகவல் அலுவல,
ேவளாண்ைம சிறப்பு அலுவல
அலுவல,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

விளாத்திகுளம் வட்டம்,
தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
ஆைண

COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில்
தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ள இயலாததால்,
இயலாததால் இன்று
(02.11.2020)

ெதாைலேபசி

மூலம்

விசாரைணயில் மனுதார

ெதாடபுெகாண்டு

திரு. V. கேணசன்

வழக்கு

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது

இந்த

மற்றும் ெபாது தகவல் அலுவல, திருமதி
மதி கல்பனா ேதவி,

ேவளாண்ைம அலுவல, விளாத்திகுளம் வட்டம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆகிேயா பங்ேகற்றன.
பங்ேகற்றன
2.
மனுவில்,

மனுதார,

தகவல்

தூத்துக்குடி

ெபறும்

மாவட்டம்,

உrைமச்

விளாத்திகுளம்

சட்டம்,

2005

பிrவு

ேவளாண்ைம

6(1)-ன்கீ ழ்

அலுவலகம்

14.10.2019
எத்தைன

ேததியிட்ட
பிrவுகளாக

ெசயல்படுகிறது ஒவ்ெவாரு பகுதிகளுக்கும் எத்தைன ேவளாண் கிராமங்கள் இைணக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும்
நுண்ணுயி

பாசனம்,

சுழல்

ெதளிப்பான்

திட்டம்

பற்றியும்

தகவல்

ேகாr,

ெபாது

தகவல் அலுவல,

விளாத்திகுளம் ேவளாண்ைம விrவாக்க ைமயத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.

ெபாது

ேததியிட்டு,

தகவல்

தகவல்

ெபறும்

அலுவலரால்
உrைமச்

தகவல்

எதுவும்

சட்டப்பிrவு 19(1)ன்

வழங்கப்படாததால்
கீ ழான

மனுதார,
மனுதார

12.12.2019

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ

ேமல்முைறயீட்டு அலுவல அவகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா. ேமல்முைறயீட்டு அலுவலrடமிருந்தும்
அலுவலrடமிருந்து
தகவல் ஏதும் ெபறப்படாததால் தகவல்கைள ெபற்றுத் தருமாறு ெதrவித்து, மனுதார 23.1.2020
23
ேததியிட்டு
இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனு
மனுைவ ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்துள்ளா. அதைன ெதாடந்து
மனுதார நLதிப்ேபராைண மனு எண்
எண். 14816/2020 என்ற மனுவிைன மாண்புமிகு ெசன்ைன உயநLதிமன்ற
மதுைர

கிைளயில்

முடிக்குமாறு

தாக்கல்

ஆைண

ெசய்துள்ளா
ெசய்துள்ளா.

பிறப்பித்ததன்ேபrல்
பிறப்பித்ததன்ேபrல்,

ேமற்படி

நLதிப்ேபராைணயில்

இவ்வழக்கிைன

ெதாைலேபசியின் வாயிலாக இன்று

விைரந்து

(2.11.2020) விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய விசாரைணயின்ேபாது
விசாரைணயின்ேபாது, மனுதார, திரு.கேணசன் அவகள் ேவளாண் துைற மற்றும்
ேதாட்டக்கைல துைற எத்தைன பிrவுகளாக ெசயல்படுகிறது, என்ெனன்ன பிrவுகளின் கீ ழ் மத்திய மாநில

அரசுகளின்
ெபற்றுக்

திட்டங்கள்

ெசயல்படுகிறது,

எவ்வாறு

ெசயல்படுகிறது

என்றும்

ேமலும்

ஆவணங்கைள

ெகாண்டு, இந்த திட்டம் எப்ேபாது வருகிறது என்பைத அரசாங்க அதிகாrகள் ெதrவிக்காமல்

இருக்கிறாகள் என்றும் ெதrவித்தா. இதுேபான்ற திட்டங்கள் எவ்வாறு ெசயல்படுகிறது என்று ஒவ்ெவாறு
மாவட்டத்திற்கும் உட்பட்ட பஞ்சாயத்து அளவில் ெதrவிக்க ேவண்டும் என்றும் மத்திய மாநில அரசுகள்
எவ்வளவு நிதி ஒதுக்குகிறது என்றும் ஒவ்ெவாரு விவசாயிக்கும் ெதrயும் வைகயில் ெபாது மக்களுக்கும்
ெதrயும்

வைகயில்

ெபய

பலைக

ைவக்க

ேவண்டும்

என்று

இந்த

ஆைணயம்

கருதுகிறது.

இது

சம்பந்தமாக விதிகளுக்கு உட்பட்டு, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ெசயல்படுகிற ேவளாண்ைம துைறயில்
ெபறப்பட்ட அைனத்து மனுக்கைளயும் ேவளாண்ைம இயக்குந திரு. தட்சிணாமூத்தி, இ.ஆ.ப., அவகள்
தைலைமயில்

விசாரைண

ெசய்து

இது

சம்பந்தமான

அறிக்ைகயிைன

20

நாட்களுக்குள்

சமப்பிக்க

ேவண்டுெமன்று ெபாது தகவல் அலுவலருக்கு இந்த ஆைணயம் உத்தரவிடுகிறது.
5.
துைறைய

விசாரைணயின்ேபாது,

தூத்துக்குடி,

ேசந்த

கலந்து

அலுவலகள்

விளாத்திகுளம்

ெகாண்டு

ேவளாண்துைற

விளக்கத்திைன

அளிக்க

மற்றும்

ேதாட்டக்கைல

ேவண்டும்

என்று

இந்த

ஆைணயம் உத்தரவிட்டு, இவ்வழக்கின் முடிவில் கீ ழ்க்கண்ட ஆைணகள் பிறப்பிக்கப்படுக்கின்றன:1.

மனுதாரrன்

14.10.2019

ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு

6(1)

மனுவில்

ேகாrயுள்ள

தகவல்கள்

ெதாடபாக, ேவளாண்ைம இயக்குந மற்றும் பிற ேவளாண்ைமத் துைற அதிகாrக்ள
விசாரைண

நடத்தி,

ேவளாண்ைம

துைற

மற்றும்

ேதாட்டக்கைல

துைற

பற்றிய

திட்டங்கள் சம்பந்தமாக அறிக்ைகயிைன சமப்பிக்க ேவண்டும்.
2.

ேமற்படி அறிக்ைகயிைன, இவ்வாைண கிைடக்கப் ெபற்ற 20

நாட்களுக்குள் சட்டப்பிrவு

7(6)ன்படி ெபாது தகவல் அலுவல கட்டணமின்றி பதிவுத் தபாலில் மனுதாருக்கு அனுப்பி
ைவத்து,

மனுதார

வழங்கப்பட்ட

ஏற்பளிப்பு

தகவைலயும்

ெசய்த

ஒப்புைக

இைணத்து

அட்ைடயின்

ஒரு

நகலுடன்

அறிக்ைகயாக

மனுதாரருக்கு

தயா

ெசய்து,

இவ்வாைணயத்திற்கு பதிவஞ்சல் மூலம் சமப்பிக்க ஆைணயம் உத்தரவிடுகிறது.

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

வழக்கு எண். SA 860/B/2020
ெபறுந
ேவளாண்ைம துைற இயக்குநrன்
ேநமுக உதவியாள,
எண்.1, வாலாஜா ேராடு,
PWD எஸ்ேடட், ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன-5.
ெபாது தகவல் அலுவல,
ேவளாண்ைம சிறப்பு அலுவல,
விளாத்திகுளம் வட்டம்,
தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
திரு. ேவ. கேணசன், த/ெப ேவலு,
5A/11, பாரதியா ெதரு,
விளாத்திகுளம் – 628 907.
தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
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