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திரு.K.S.ேகாபால்

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/

எதி

துைண வட்டார வளச்சி அலுவல
அலுவல,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

காேவrப்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றியம்
ஒன்றியம்,
ேவலூ மாவட்டம்

ஆைண
இவ்வாைணயத்தால்

இன்று

(23.09.2019)

திரு.K.S.ேகாபால் அவகள் ஆஜரானா
ஆஜரானா.
எவ்வித

முகாந்திரமுமின்றி

(ேமல்முைறயீட்டு
ஆஜராக

ஆஜராகவில்ைல.

நைடமுைறகள்
நைடமுைறகள்)

ேவண்டுெமன்பது

நடத்தப்பட்ட

விசாரைணக்கு

மனுதார

ஆைணயத்தின் அைழப்பாைண ெபற்றுக் ெகாண்டு

விதிகள்,

2012

தமிழ்நாடு
விதி

7ன்படி,

கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது
கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

தகவல்

மனுதார

மனுதாரrன்

ஆைணயம்
விசாரைணக்கு

வருைகயின்ைம

ஆைணயத்தால் பதிவு ெசய்யப்படுகிறது
ெசய்யப்படுகிறது. ெபாதுத் தகவல் அலுவல, திரு ந.புஷ்பநாதன்
புஷ்பநாதன்,துைண
வட்டார வளச்சி அலுவல (ஊராட்சிகள்
ஊராட்சிகள்), காேவrப்பாக்கம் வட்டார வளச்சி அலுவலகம்,
ேவலூ மாவட்டம் அவகள் இன்ைறய விசாரைணக்கு
2.

மனுதார,

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

ஆஜரானா.

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

10.01.2018

ேததியிட்ட மனுவில், 2016 – 2017, 2017 – 2018 நிதி ஆண்டில் தண்டலம் ஊராட்சியில் இந்திரா
நிைனவு குடியிருப்பு திட்டம் மற்றும் பசுைம வடு
S
குடியிருப்பு திட்டம் ஆகிய திட்டங்களில்
பயனைடந்ேதா ெபய பட்டியல் குறித்தும், பயனாளிகள் எந்ெதந்த புலன் எண்களில் வடுகள்
S
கட்டியுள்ளன என்ற விவரம் குறித்தும்
குறித்தும், ேமலும் இது சம்பந்தமாகேவ 8 இனங்களில் தகவல்
ேகாr

காேவrப்பாக்கம் வட்டார வளச்சி அலுவலக

ெசய்துள்ளா.
தகவல்கைள

தமக்கு தகவல்
தனக்கு

ெபற்றுத்

ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு
அலுவலருக்
மனு

கிைடக்கப் ெபறாததால்

தருமாறு

ெதrவித்து

20.02.2018

மனுதார, தான் ேகாrயுள்ள
ேததியிட்ட

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டப்பிrவு

வட்டார

வளச்சி

19(1)ன்

கீ ழான

அலுவலக

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

அலுவலருக்கு

காேவrப்பாக்கம்

அனுப்பி

ைவத்துள்ளா.

ேமல்முைறயீட்டு மனுவிற்குப் பின்னும் தகவல் கிைடக்கப் ெபறாததால் மனுதார 05.04.2018
ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்துள்ளா.
மனுதாரrன்

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனு

இன்று

(23.09.2019)

இவ்வாைணயத்தால்

விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
3.
17.09.2019

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ேததியிட்ட

கடிதம்

ஆஜரான

வாயிலாக

ெபாதுத்

தகவல்கள்

தகவல்

அலுவல

ேநrைடயாக

மனுதாரருக்கு

வழங்கப்பட்டதாகத்

ெதrவித்து, தகவலின் நகல் மற்றும் மனுதார ைகெயழுத்திட்டு ெபற்றுக் ெகாண்ட நகைல
ஆைணயத்தில் சாவு ெசய்தா.
4.

மனுதார

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ஆஜராகி

தனக்கு

வழங்கப்பட்ட

தகவல்

குறித்து எவ்வித கருத்தும் ெதrவிக்காத பட்சத்தில், மனுதார தான் ேகாrய தகவல்கைள
ெபற்றுக்
சாவு

ெகாண்டதாக
ெசய்ததன்

ெதrவித்த

ேபrல்,

கடிதத்ைத,

ஆவணங்கள்

ெபாதுத்

தகவல்

அடிப்பைடயில்

அலுவல

ஆைணயத்தில்

மனுதாரருக்கு

தகவல்கள்

வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கருதி, வழக்கின் விசாரைண முற்றாக்கப்படுகிறது.
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