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திரு.பி.தங்கேவல்

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/

எதி

தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
ேசலம் ேமற்கு வட்டம்,
ேசலம்

ஆைண

இவ்வாைணயத்தால்
திரு.பி.தங்கேவல்

அவகள்

முகாந்திரமுமின்றி
நைடமுைறகள்)

இன்று

(12.09.2019)

ஆைணயத்தின்

ஆஜராகவில்ைல
ஆஜராகவில்ைல.
விதிகள்,,

2012

நடத்தப்பட்ட

அைழப்பாைண

தமிழ்நாடு
விதி

ேவண்டுெமன்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது
கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

7ன்படி,

தகவல்

விசாரைணக்கு
ெபற்றுக்

ஆைணயம்

மனுதார

ெகாண்டு

மனுதார
எவ்வித

(ேமல்முைறயீ
ேமல்முைறயீட்டு

விசாரைணக்கு

ஆஜராக

மனுதாரrன் வருைகயின்ைம ஆைணயத்தால்

பதிவு ெசய்யப்படுகிறது. ெபாதுத் தகவல் அலுவல, திரு M. ஜFவானந்தம், தைலைமயிடத்து
தைலைமயி
துைண வட்டாட்சிய, ேசலம் ேமற்கு வட்டாட்சிய அலுவலகம், ேசலம் மாவட்டம் அவகள்
இன்ைறய விசாரைணக்கு
2.

மனுதார,

ஆஜரானா
ஆஜரானா.

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

30.12.2017

ேததியிட்ட மனுவில், ேசலம் rடி
rடி, ேசலம் ேமற்கு rடி, சூரமங்கலம் சப்rடி,, ேசலம் வட்டம்,
சிவதாபுரம் கிராமம், ஆண்டிப்பட்டி கவெமண்ட் பைழய சேவ எண் 4/2க்கு
க்கு 0.00.5ல் ரூ.0.05

என்ற பரப்ைப மூ.மூ.பி.டி.ெநம்ப 5/58/பி-9/19-19-2001ன்படி குழந்ைதகள் சத்துணவு ைமயம் என்று
இருந்தைத

ேமற்படி

ஊராட்சி

ஒன்றிய

ஆைணயாள

என்ற

ெபயrலிருந்து

நFக்கம்

ெசய்யப்பட்டு தனியாக பட்டா எண் 1654ல் ஆறுமுகம் மகன் ெஜகதFசன் ெபயrல் பட்டா பதிவு
ெசய்யப்பட்டுள்ளது என்றும், ஆவணங்கைள பrசீலைன ெசய்து சான்றளிக்கேவண்டும் என்று
கூறி

சிவதாபுரம்

கிராம

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
அடிப்பைடயிேலா

நிவாக

என்ற

அல்லது

அலுவலrன்

பதிேவட்டில்

ேவண்டுக்ேகாளின்
அலுவலக

விவரங்கைள தகவலாக ேகாr

கிராம

நிவாக

அடிப்பைடயிேலா

நடவடிக்ைககள்

மூலம்

அலுவலரால்

அல்லது

குறிப்பின்

ெசய்யப்பட்டதா

ேசலம் ேமற்கு வட்டாட்சிய அலுவலக

ேபான்ற

ெபாதுத் தகவல்

அலுவலருக்கு மனு ெசய்துள்ளா.
3. தமக்கு தகவல் கிைடக்கப் ெபறாததால்
தனக்கு

ெபற்றுத்

தருமாறு

ெதrவித்து

மனுதார, தான் ேகாrயுள்ள தகவல்கைள

21.02.2018

ேததியிட்ட

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டப்பிrவு 19(1)ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேசலம் ேமற்கு வட்டாட்சிய
அலுவலக

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவிற்குப்
இரண்டாவது
மனுதாரrன்

பின்னும்

அலுவலருக்கு

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டு
இரண்டாவது

கிைடக்கப்

அனுப்பி

ைவத்துள்ளா.

ெபறாததால்

மனுைவ

மனுதார

ஆைணயத்திற்கு

ேமல்முைறயீட்டு

மனு

இன்று

ேமல்முைறயீட்டு
10.04.2018

அனுப்பி

(12.09.2019)

ேததியிட்ட

ைவத்துள்ளா.

இவ்வாைணயத்தால்

விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய விசாரைணயில் ஆஜரான ெபாதுத் தகவல் அலுவல, 26.08.2019 அன்று
தான், ேசலம் ேமற்கு தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சியராக பணியில் ேசந்ததாகவும்,
மனுதார பிrவு 6(1)ல் ேகாrயுள்ள தகவல்கள், தங்கள் அலுவலகத்தில் ேதடிப் பாத்ததில்
கிைடக்கவில்ைல என்றும், ஆைகயால் ேமற்படி மனுதார ேகாrயுள்ள தகவல்கள் ேசகrத்து
வழங்க

ேவண்டிய

காரணத்தால்,

கால

அவகாசம்

அளிக்கும்

பட்சத்தில்,

15

நாட்களுக்குள்

மனுதாரருக்கு வழங்கி விடுவதாக விசாரைணயின்ேபாது உறுதியளித்தா.
5.

இன்ைறய

விசாரைணயின்

முடிவில்

கீ ழ்க்கண்ட

ஆைணகள்

பிறப்பிக்கப்படுக்கின்றன:மனுதாரருக்குrய

தகவைல

இவ்வாைண

கிைடக்கப்

ெபற்ற

15

நாட்களுக்குள்

சட்டப்பிrவு 7(6)ன்படி கட்டணமின்றி பதிவுத் தபாலில் அனுப்பி ைவத்து, மனுதார
ஏற்பளிப்பு ெசய்த ஒப்புைக அட்ைடயின் நகலுடன் மனுதாரருக்கு வழங்கப்பட்ட
தகவைலயும் இைணத்து ஒரு அறிக்ைகயாக தயா ெசய்து ஆைணயத்திற்கு 30
நாட்களுக்குள்

அனுப்பி

உத்திரவிடுகிறது.

ைவக்க

தகவல்

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றால்

ஆைணயம்
மனுதார

இவ்வாைணயத்தில் புகா அளிக்கலாம்.

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