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

ஆைண நாள் 18.09.2019
முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
*****
வழக்கு எண். SA 6619/B/18
திரு.P.சிவக்குமா

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபாதுத் தகவல் அலுவல /

எதி

துைண வட்டார வள ச்சி அலுவல

ெபாது அதிகார அைமப்பு

வட்டார வள ச்சி அலுவலகம்,
ஆத்தூ ,
ேசலம் மாவட்டம்.

ஆைண

இவ்வாைணயத்தால்
திரு.P.சிவக்குமா
முகாந்திரமுமின்றி
நைடமுைறகள்)

அவ கள்

இன்று

(18.09.2019)

ஆைணயத்தின்

ஆஜராகவில்ைல
ஆஜராகவில்ைல.
விதிகள்,,

2012

நடத்தப்பட்ட

அைழப்பாைண

தமிழ்நாடு
விதி

7ன்படி,

ேவண்டுெமன்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது
கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

தகவல்

விசாரைணக்கு
ெபற்றுக்

ஆைணயம்

மனுதார

ெகாண்டு

(ஊராட்சிகள்
ஊராட்சிகள்), ஆத்தூ

எவ்வித

(ேமல்முைறயீ
ேமல்முைறயீட்டு

விசாரைணக்கு

ஆஜராக

மனுதாரrன் வருைகயின்ைம ஆைணயத்தால்

பதிவு ெசய்யப்படுகிறது. ெபாதுத் தகவல் அலுவல , திரு அ.ெசௗ.சுகந்தி,,
வள ச்சி அலுவல

மனுதார

துைண வட்டார

வட்டார வள ச்சி அலுவலகம், ேசலம் மாவட்டம்

அவ களுக்கு உடல்நிைல சrயில்லாத காரணத்தினால் ஆஜராவதற்கு பதிலாக ெபாதுத் தகவல்
அலுவல , திரு ப்பி. சதிஷ் குமா , மண்டல துைண வட்டார வள ச்சி அலுவல
வட்டார

வள ச்சி

ஆஜரானா .

அலுவலகம்
அலுவலகம்,

ேசலம்

மாவட்டம்

அவ கள்

இன்ைறய

- II, ஆத்தூ

விசாரைணக்கு

2.

மனுதார ,

தகவல்

ெபறும்

ேததியிட்ட மனுவில், ைபத்தூ
ஒதுக்கிய

நிதி

எவ்வளவு

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

25.06.2018

ஊராட்சிக்கு 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ஆண்டுகளில்

என்பது

குறித்தும்,

2011

முதல்

2016

வைர

ஊராட்சி

நிதியில்

ெசய்யப்பட்ட பணிகள் விவரம் குறித்தும், ஊராட்சி நிதியில் இருந்து ெதாைக யாரால் பணி
ெசய்தவருக்கு வழங்கப்பட்டது என்பது குறித்தும் ேமலும் இது சம்பந்தமாக 11 இனங்களில்
தகவல் ேகாr

ஆத்தூ

வட்டார வள ச்சி (கிராம ஊராட்சிகள்)

அலுவலருக்கு மனு ெசய்துள்ளா .

அலுவலக ெபாதுத் தகவல்

தமக்கு தகவல் கிைடக்கப் ெபறாததால்

மனுதார , தான்

ேகாrயுள்ள தகவல்கைள தனக்கு ெபற்றுத் தருமாறு ெதrவித்து 26.07.2018 ேததியிட்ட தகவல்
ெபறும்

உrைமச்

சட்டப்பிrவு

19(1)ன்

கீ ழான

வட்டார வள ச்சி (கிராம ஊராட்சிகள்)
ைவத்துள்ளா .
மனுதார

ேமல்முைறயீட்டு

10.09.2018

ேததியிட்ட

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

ஆத்தூ

அலுவலக ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்கு அனுப்பி

மனுவிற்குப்

இரண்டாவது

பின்னும்

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டு

கிைடக்கப்

மனுைவ

ெபறாததால்

ஆைணயத்திற்கு

அனுப்பி ைவத்துள்ளா . மனுதாரrன் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனு இன்று (18.09.2019)
இவ்வாைணயத்தால் விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
3.

இன்ைறய

தகவல்கள்

விசாரைணயில்

வழங்கப்பட்டதாகத்

ஆஜரான

ெதrவித்து,

ெபாதுத்

மனுதார

தகவல்

அலுவல

ைகெயழுத்திட்டு

மனுதாரருக்கு

ெபற்று

ெகாண்ட

நகைல ஆைணயத்தில் சம ப்பித்தா .
4.

ேமற்படி

ைகெயழுத்திட்டு

மனுதாரrன்

ெபற்றுக்

சம ப்பிக்கப்பட்ட
ேததியிட்டு

ெகாண்டதாக

6(1)ல்

சந்ேதகம்

உள்ள

சrப்பா க்ைகயில்,

ெதrவித்து,

மனுதாரrன்

பிrவு

ஆைணயத்திற்கு

ைகெயழுத்ைத

தகவல்

ஆைகயால்

விசாரைணைய, ேசலம் மாவட்டம் வட்டாட்சிய

சற்று

25.06.2018

ேவறுப்படுகிறது

மனுதாரrன்

தம்

அலுவலரால்

ைகெயழுத்திற்கும்,

ைகெயழுத்திற்கும்

எழுகிறது.

ெபாதுத்

மனுதார

ைகெயழுத்து

என்பதால்
சம்பந்தமான

அவ கள் தZர விசாrத்து 20 நாட்களுக்குள்

விrவான அறிக்ைகைய சம ப்பிக்க ேவண்டும் என்று ஆைணயம் உத்திரவிட்டு, இவ்வழக்கின்
முடிவில் கீ ழ்க்கண்ட ஆைணகள் பிறப்பிக்கப்படுக்கின்றன:1.

மனுதாரrன் தவறான ைகெயழுத்து ெதாடபாக, ேசலம் மாவட்டம் வட்டாட்சிய
அவகள்

சrபாத்து,

ஆத்தூ

தைலைமயிடத்துத்

துைண

வட்டாட்சிய

/

ெபாதுத் தகவல் அலுவல, ஆத்தூ வட்டார வளச்சி அலுவல, இன்ைறய
விசாரைணயில் ஆஜரான திரு ப்பி. சதிஷ் குமா, மண்டல துைண வட்டார
வளச்சி அலுவல, இன்ைறய விசாரைணயில் ஆஜராகாத திரு அ.ெசௗ.சுகந்தி,
துைண வட்டார வளச்சி அலுவல (ஊராட்சிகள்), ஆத்தூ வட்டார வளச்சி
அலுவலகம், ேசலம் மாவட்டம், பஞ்சாயத்து ெசயல வி. ேவல்முருகன் மற்றும்
மனுதாரைரயும்

விசாரைணக்கு

அைழத்து,

ஆத்தூ

DSP

முன்னிைலயில்

விசாரைண ேமற்ெகாண்டு, விசாரைண அறிக்ைகைய 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,

ேசலம்

அலுவல

மாவட்டம்,

மூலம்

வட்டாட்சிய

ேநரடியாகேவா

அல்லது

அலுவலகப்
பதிவஞ்சல்

ெபாதுத்

தகவல்

மூலமாகேவா,

இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 20 நாட்களுக்குள் இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பி

ைவக்க ஆைணயம் உத்திரவிடுகிறது. (மனுதாரrன் பிrவு 6(1) மனு மற்றும்
மனுதார

ைகெயழுத்திட்டு

ெபற்று

ெகாண்ட

தகவலின்

நகல்

இைணத்தனுப்பப்படுகிறது).
ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள
வழக்கு எண். SA 6619/B/18
வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

ஆத்தூ , ேசலம் மாவட்டம் (இைணப்புகளுடன்)
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
துைண வட்டார வள ச்சி அலுவல
வட்டார வள ச்சி அலுவலகம்,
ஆத்தூ ,
ேசலம் மாவட்டம்.
திரு.P.சிவக்குமா , த/ெப.ெபrயசாமி,
மான்குட்ைட ேதாட்டம்.,
ைபத்தூ

1வது வா டு,

ஆத்தூ ,
ேசலம் மாவட்டம் – 636 141
ேசலம் மாவட்டம்.
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