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

ஆைண நாள் 12.09.2019
முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
*****
வழக்கு எண். SA 1855/B/18
திருமதி. S.சாந்தி

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/

எதி

துைண வட்டார வளச்சி அலுவல
அலுவல,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

மகுடஞ்சாவடி ஊராட்சி ஒன்றியம்
ஒன்றியம்,
மகுடஞ்சாவடி
ேசலம் மாவட்டம்

ஆைண
இவ்வாைணயத்தால்
திருமதி.

S.சாந்தி

அவகள்

முகாந்திரமுமின்றி
நைடமுைறகள்)

இன்று

(12.09.2019)

ஆைணயத்தின்

ஆஜராகவில்ைல
ஆஜராகவில்ைல.
விதிகள்,,

2012

நடத்தப்பட்ட

அைழப்பாைண

தமிழ்நாடு
விதி

7ன்படி,

ேவண்டுெமன்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது
கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

தகவல்

விசாரைணக்கு
ெபற்றுக்

ஆைணயம்

மனுதார

ெகாண்டு

மனுதார
எவ்வித

(ேமல்முைறயீ
ேமல்முைறயீட்டு

விசாரைணக்கு

ஆஜராக

மனுதாரrன் வருைகயின்ைம ஆைணயத்தால்

பதிவு ெசய்யப்படுகிறது. ெபாதுத் தகவல் அலுவல, திரு V. அண்ணாதுைர, துைண வட்டார
வளச்சி அலுவல (ெபாது), மகுடஞ்சாவடி வட்டார வளச்சி அலுவலகம், ேசலம் மாவட்டம்
அவகள் இன்ைறய விசாரைணக்கு
2.

மனுதார,

தகவல்

ஆஜரானா.

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

28.08.2017

ேததியிட்ட மனுவில், மகுடஞ்சாவடி ஊராட்சி ஒன்றியம் அ.தைலயூ கிராமம்,
கிராமம் ெவள்ைளயம்
பாைளயத்தில் சேவ எண் 78/5p
78/5pல் கைலஞ வடு
D
வசதி திட்டம் / ஊரக வடுகள்
D
திட்டம்
2010-2011ல் வடு
D
கட்டபட்டு இரா
இராமசாமி மகன் நேடசன் அவகளுக்கு ரூ.75000/-- வழங்கப்பட்டது
சம்பந்தமாக 7 இனங்களில் தகவல் ேகாr
(நிவாகம்) அலுவலக

ேசலம் மாவட்டம், மகுடஞ்சாவடி வட்டார வளச்சி

ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு மனு ெசய்துள்ளா.

தமக்கு தகவல்

கிைடக்கப் ெபறாததால்

மனுதார, தான் ேகாrயுள்ள தகவல்கைள தனக்கு ெபற்றுத் தருமாறு

ெதrவித்து 31.10.2017 ேததியிட்ட தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)ன் கீ ழான முதல்
ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேசலம் மாவட்டம், மகுடஞ்சாவடி வட்டார வளச்சி (நிவாகம்)
அலுவலக

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவிற்குப்

பின்னும்

இரண்டாவது

அலுவலருக்கு

தகவல்

கிைடக்கப்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுதாரrன்

இரண்டாவது

அனுப்பி

ெபறாததால்

மனுைவ

ேமல்முைறயீட்டு

ைவத்துள்ளா.
மனுதார

ஆைணயத்திற்கு
மனு

இன்று

ேமல்முைறயீட்டு
08.03.2018

அனுப்பி

(12.09.2019)

ேததியிட்ட

ைவத்துள்ளா.

இவ்வாைணயத்தால்

விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
3.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ஆஜரான

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

மனுதாரருக்கு

29.09.2017, 26.10.2017, 21.11.2017 ேததியிட்டு தகவல்கள் பதிவஞ்சலில் அனுப்பி ைவக்கப்பட்டதாகத்
ெதrவித்து,
மனுதார

அதன்

நகல்கைள

ேநrல்

ஆஜராகி

அடிப்பைடயில்

தகவல்

ஆைணயத்தில்
தமது

சமப்பித்தா.

கருத்ைத

வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக்

இன்ைறய

ெதrவிக்காதபட்சத்தில்,
கருதி,

வழக்கின்

விசாரைணயில்
ஆவணங்கள்
விசாரைண

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

வழக்கு எண். SA 1855/B/18
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
துைண வட்டார வளச்சி அலுவல,
மகுடஞ்சாவடி ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மகுடஞ்சாவடி
ேசலம் மாவட்டம்
திருமதி.S.சாந்தி, க/ெப.ெசல்வம்,
வடக்குத் ெதரு,
ெவள்ைளயம்பாைளயம் (அஞ்சல்,
மகுடஞ்சாவடி (வழி),
ேசலம் மாவட்டம் – 637 103
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