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தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்),எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,
ேதனாம்ேபட்ைட-600 018. ெதாைலேபசி எண்.243447590

ஆைண நாள்
விசாரைண நைடெபற்ற இடம்

:

27.09.2019

மாவட்ட ஆட்சிய
விருதுநக

அலுவலகம்

மாவட்டம். விருதுநக

முன்னிைல

திரு.இரா.தட்சிணாமூத்தி, பி.எஸ்ஸி., பி.எல்.,
மாநில தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண். SA 4869/A/2017

..

திரு ந. மீ னாட்சிசுந்தரம்

ேமல்முைறயீட்டாள

எண்.214, ைபபாஸ் ேராடு,
சாத்தூ

626 203.

விருதுநக

மாவட்டம்.

/எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
மாவட்ட ஆட்சியrன் ேந முக
உதவியாள

(ெபாது),

மாவட்ட ஆட்சிய

..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

அலுவலகம்,

விருதுநக

Miz
இவ்வழக்கில்

இவ்வாைணயத்தால்

(27.09.2019)

இன்று

விருதுநக

மாவட்ட

ஆட்சிய

அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்ட முகாம் விசாரைணக்கு மனுதார

திரு. ந. மீ னாட்சிசுந்தரம் ஆஜராகவில்ைல.

அவருக்கு பதிலாக திரு கருப்பசாமி, த/ெப.பாலன் ஆஜரானா .

ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக திரு

இரா. ெசழியன், ெபாதுத் தகவல் அலுவல /மாவட்ட ஆட்சியrன் ேந முக உதவியாள
ஆட்சிய

அலுவலகம், விருதுநக

2.

மாவட்டம், விருதுநக

(ெபாது), மாவட்ட

ஆஜரானா .

மனுதார , தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் 18.02.2017 ேததியிட்ட மனுவில்,

முதலைமச்சrன் மருத்துவக் காப்பீடு அட்ைட ெதாைலந்துவிட்டது என்றும் அதனால் புதிய காப்பீடு அட்ைட
ேவண்டும் என்று V.A.O வழங்கிய சான்றிதழ் ெகாடுத்ததாகவும், சம்மந்தப்பட்ட அலுவல
காப்பீடு

அட்ைட

தருவதாக

கூறினா

என்றும்

இதுவைரயில்

தனக்கு

ஒரு மாதத்தில்

காப்பீடு

அட்ைட

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும் ெதrவித்து அது குறித்து 5 இனங்களில் தகவல்கள் ேகாr மனுவிைன ெபாதுத்
தகவல் அலுவல , மாவட்ட ஆட்சிய
பின்ன

தகவல்கள்

அலுவலகம், விருதுநக

கிைடக்கப்ெபறவில்ைலெயன்று

கடிதத்தின்

வாயிலாக

தகவல்கள்

கிைடக்கப்ெபறவில்ைலெயன்று

அனுப்பியுள்ளா .

தனது

முதல்

மாவட்டம் அவ களுக்கு அனுப்பியுள்ளா .

ெதrவித்து

ேமல்முைறயீட்டு

பிrவு

மனுவிைன

ேமல்முைறயீட்டு

19(1)ன்

தாக்கல்

அலுவலருக்கு

கீ ழ்

20.03.2017

ெசய்துள்ளா .
ஒரு

ேததியிட்ட

இதன்

நிைனவூட்டல்

பிறகு
கடிதம்

இருப்பினும் ெபாது அதிகார அைமப்பால் தனக்கு தகவல்கள் வழங்கப்படவில்ைலெயன்று

ெதrவித்து ஆைணயத்திற்கு பிrவு 19(3)ன் கீ ழ் ஆைணயத்திற்கு இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவிைன
தாக்கல் ெசய்துள்ளா .

அதன் ேபrல் இன்று இவ்வழக்கு விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
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3.

இன்ைறய

விசாரைணக்கு

ஆஜரான

ஆைணயத்தின் முன் சம பித்தா .

ெபாதுத்

அதில் மனுதார

தகவல்

அலுவல

ஒரு

விrவான

அறிக்ைகைய

காப்பீடு அட்ைட நகல் ேகாr மனு ெசய்து இருந்தா

என்றும் இது ெதாட பாக மனுதாரருக்கு ேமற்படி அட்ைட நகலிைன www.cmchistn.com என்ற இைணயதளத்தில்
இருந்து

நகல்

அட்ைடைய

காப்பீடு அட்ைடைய

ெபற்றுக்

ெகாள்ளலாம்

மனுதாரருக்கு சாத்தூ

என

அறிவுறுத்தப்பட்டது

வட்டாட்சிய

மற்றும் கிராம உதவியாள

நி வாக அலுவல
மனுதார

மற்றும் கிராம

பின்ன

மருத்துவ

மூலம் ேநrைடயாக வழங்கி ஒப்புதல் ெபறக்

ேகாr கடிதம் அனுப்பப்பட்டது என்றும் அதன் ேபrல் சாத்தூ
அலுவல

என்றும்

வட்டாட்சிய

சம்பந்தப்பட்ட கிராம நி வாக

மூலம் ேமற்படி அட்ைடைய சம பிக்க ேகாrயதன் ேபrல்

உதவியாள

21.09.2019 முதல் 24.09.2019 ஆகிய

கடந்த 8 வருடங்களாக ேகாயம்புத்தூrல் வசிப்பதாக அவரது

கிராம

நாட்களில் ெசன்றேபாது

சேகாதர

திரு தங்கப்பாண்டி

என்பவைர விசாைரைண ெசய்ததில் ெதrயவந்ததால் அட்ைடைய சா பு ெசய்ய இயலவில்ைலெயன்றும்
மனுதாரைர ெதாைலப்ேபசியில்
ேபrல்

ேமற்படி

காப்பீட

ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ெதாட பு ெகாண்டு தற்ேபாது வசிக்கும் முகவrைய ெதrவிக்க ேகாrயதன்

அட்ைடைய

ேமலும்

மனுதார

ேநrல்

ெபற்று

ஆைணயத்தின்

ெகாள்வதாக
முன்

ஆஜ

மனுதார
ஆகும்

ெதrவித்துள்ளதாக

சமயம் ேநrல்

வழங்கி

அவரது ஒப்புதைல ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம் என எடுத்து வந்திருப்பதாகவும் ெதrவித்தா .
4.

மனுதாரrன் மூலக் ேகாrக்ைகயான காப்பீடு அட்ைட தயாராக இருப்பதால் மனுதார

தனக்குrய அைடயாள அட்ைடைய சம பித்து சம்பந்தப்பட்ட
ேமலும் மனுதாரருக்கு
அதைன அவ

அலுவலrடமிருந்து

இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற ஒரு வார காலத்திற்குள்

ெபற்றுக் ெகாண்டா

ெபற்றுக்

ேநrல் ெசன்று
ெகாள்ளலாம்.

காப்பீடு அட்ைடைய வழங்கி

என்ற விவரத்ைத ஆைணயத்திற்கு 20 தினங்களுக்குள் அனுப்பி ைவக்க

ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு உத்தரவிடப்பட்டு இவ்வழக்கு முற்றாக்கப்படுகிறது.

ஒம்/- (இரா. தட்சிணாமூத்தி)
மாநில தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA 4869/A/2017
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
மாவட்ட ஆட்சியrன் ேந முக உதவியாள
மாவட்ட ஆட்சிய

அலுவலகம்,

விருதுநக

மனுதார
திரு ந. மீ னாட்சிசுந்தரம்
எண்.214, ைபபாஸ் ேராடு,
சாத்தூ

626 203.

விருதுநக

மாவட்டம்.

JJ/PA 03.10.2019

(ெபாது),

