தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்),எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,

எண்.2, தியாகராய

ேதனாம்ேபட்ைட-600 018. ெதாைலேபசி எண்.243447590

ஆைண நாள் -

03.11.2020

முன்னிைல

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

*****
வழக்கு எண். SA 9237/D/2019

.. ..

திரு. ெச. ஆறுமுகம்,

ேமல்முைறயீட்டா

/எதி /

.. ..

ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

நகராட்சி அலுவலகம்,
ெஜயங்ெகாண்டம் – 621 802,
அrயலூ

மாவட்டம்.

******

ஆைண
தமிழ்நாடு அரசால் COVID-19 காரணமாக ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிைலயில், தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ேநரடியாக விசாரைண ெசய்ய இயலாததால்,
இன்று (03.11.2020) ெதாைலேபசி வாயிலாக ெதாட புெகாண்டு விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
மனுதார
அலுவல

திரு. ெச.ஆறுமுகம் மற்றும் ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக ெபாதுத் தகவல்
திரு.தன்ராஜ்,

உதவியாள ,

ெஜயங்ெகாண்டம்

நகராட்சி,

அrயலூ

மாவட்டம்

அவ கள் இன்ைறய விசாரைணயில் பங்ேகற்றன .

2.

மனுதார

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

2005, சட்டப்பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ்

சட்டம்,

மனுவில் ெஜயங்ெகாண்டம் நகராட்சி ெபாதுத் தகவல் அலுவல
ந.க.எண்.1366/2018/அ3,

நாள்

02.11.2018

எண்ணுள்ள

அறிவிப்பு

“ெசாத்து வrயானது மண்டல நி வாக இயக்குந , தஞ்சாவூ

மற்றம் ேமலாள
கடிதத்தில்

வrைச

அவ களின்
எண்

1-ல்

அவ களின் ஆைணக்கு இணங்க

வr

உய வு

அைனத்து

நகராட்சிகளிலும்

உய த்தப்பட்டது”

நகராட்சி நி வாக மண்டல இயக்குந , தஞ்சாவூ
ஆைணயின் நகல் ேகாrயுள்ளளா .
மனுதார

முைறேய

கீ ழான

தனது

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு
தகவல்கள்

ேமல்முைறயீட்டு

ெபறும்

கூறி

அவ களின் ெசாத்து வr உய வு குறித்த

தமக்கு உrய தகவல் வழங்கப்படாத காரணத்தால்

தாக்கல்

வழங்கப்படவில்ைல

தகவல்

ெதrவிக்கப்பட்டதாக

19(1)-ன்

ேததியிட்ட தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு

அலுவலருக்கு

தனக்கு

ேததிகளிட்ட

11..07.2019

என

உrைமச்

மனுக்கைள

ெசய்துள்ளா .

ெஜயங்ெகாண்டம்
அதன்

என்று ெதrவித்து,

பிறகும்

மனுதார

நகராட்சி

தான்

ேகாrய

19.09.2019

ஆகிய

19(3)-ன் கீ ழான தனது இரண்டாவது

சட்டப்பிrவு

ேமல்முைறயீட்டு மனு இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்து, தான் ேகாrய தகவல்கைள
ெபற்றுத் தருமாறு ேகாrயுள்ளா .

மனுதாரrன் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனு இன்று

(03.11.2020) ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.

3.

இன்ைறய விசாரைணயில் பங்ேகற்ற மனுதார

சம்பந்தமாக கடந்த 25.09.2019 அன்று வழக்கு எண்கள்
ெதாட"பாக ெபரம்பலூ

மாவட்ட

ஆைண பிறப்பிக்கப்பட்டு,

ஆட்சியரகத்தில்

அவ்வாைணயில்

மனுதாரருக்கு

உrய

தகவல்

ெசய்ததற்கான

விவர

அறிக்ைகைய

உத்தரவிட்டுள்ள

நிைலயில்

அனுப்பி

4.

இன்ைறய

விசாரைண

SA 3125/D/2019 , SA 3202/D/2019

ேநரடியாக

விசாரைண

ேமற்ெகாண்டு

15 தினங்களுக்குள் பதிவு அஞ்சல் வாயிலாக

விட்டு,

அதைன

மனுதார

இவ்வாைணயத்திற்கு

அனுப்பி

இதுவைரயில்

கிைடக்கவில்ைல என்று மனுதார

தான் ஏற்கனேவ, இேத வழக்கு

தனக்கு

எந்தவித

ெபற்று
ைவக்க

தகவலும்

ஏற்பளிப்பு
ஆைணயம்
/

பதிலும்

ெதrவித்துள்ளா .

முடிவில்,

ஆைணயத்தின்

நாள்-

25.09.2019

ேததியிட்ட

உத்திரைவ நைடமுைறப்படுத்தாமல், ஆைணயத்திலிருந்து பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்திரவின்படி
ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு இந்நாள் வைரயிலும் உrய தகவைல வழங்காமல் இருப்பதன்
அடிப்பைடயில்,
பிrவு

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாrயின் மீ து தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005,

20(1)-ன்கீ ழ்

நாெளான்றிற்கு

ரூ.250/-

வதம்
J

அதிகபட்சமாக

ரூ.25,000/-

(ரூபாய்

இருபந்ைதந்தாயிரம் மட்டும்) ஏன் அபராதம் விதிக்கலாகாது என்பதற்கும், சட்டப்பிrவு 20(2)ன்கீ ழ் துைற rதியான

நடவடிக்ைகக்கு உயரதிகாrகளுக்கு ஏன் பrந்துைரக்கக்கூடாது

என்பதற்கும் உrய விளக்கத்ைதயும், ேமலும், மனுதாரைர ேநரடியாக அைழத்து உrய
தகவல்கைள

வழங்கிவிட்டு,

மனுதார"

அதைன

ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான

அறிக்ைக

மற்றும்

உrய

விளக்கத்திைனயும்

இவ்வாைணயத்திற்கு

அனுப்பும்படி

இவ்வாைண

கிைடக்கெபற்ற

ெஜயங்ெகாண்டம்

15

நகராட்சி

தினங்களுக்குள்
ஆைணயருக்கு

உத்திரவிடப்படுகிறது.

(சு. முத்துராஜ்)
மாநில தகவல் ஆைணய"

வழக்கு எண். SA 9237/D/2019
ெபறுந
ஆைணய ,
நகராட்சி அலுவலகம்,
ெஜயங்ெகாண்டம் – 621 802,
அrயலூ

மாவட்டம்.

மனுதார":திரு. ெச. ஆறுமுகம்,
132-A, முதலியா

ெதரு,

சின்னவைளயம் (அஞ்சல்),
ெஜயங்ெகாண்டம்-621 802,
அrயலூ
Copy to:

pspc

மாவட்டம்.
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