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

ஆைண நாள் 10.11.2020
முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண். SA 144/B/2019
ேமல்முைறயீட்டாள

திரு.B.M.ேபாஜன்
எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய,
குன்னூ வட்டாட்சிய அலுவலகம்
அலுவலகம்,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

ந$லகிr மாவட்டம்.
ஆைண

COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCKDOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில்
தமிழ்நாடு

தகவல்

இயலாததால்,

ஆைணயத்தில்

ெதாைலேபசியின்

திரு.B.M.ேபாஜன்,

அவகளும்

ைவத்து

வாயிலாக

ெபாது

அதிகார

ேநரடியாக

விசாரைண

ேமற்ெகாண்ட
அைமப்பின்

ேமற்ெகாள்ள

விசாரைணயில்
சாபாக

மனுதார

திருமதி.இராஜலட்சுமி,
திருமதி

தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய, குன்னூ வட்டாட்சிய அலுவலகம், ந$லகிr மாவட்டம்
அவகளும் பங்ேகற்றன.
2. மனுதார, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் 11.07.201
.2018 ேததியிடப்பட்ட
மனுவில்,

23.10.2017ல்

மாவட்ட

ஆட்சிய

அவகளுக்கு

அளித்த

மனு

எண்.2017/9005/11/881943/1023
.2017/9005/11/881943/1023

மற்றும் 18.12.2017ல் அளித்த மனு எண்.2017/9005/11/03/815/1218 ஆகிய மனுக்களின் மீ து எடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்ைக ெதாடபாக 5 இனங்களில் தகவல்கைள ேகாr ெபாதுத் தகவல் அலுவல,மாவட்ட
அலுவல
ஆட்சிய

அலுவலகம்,

ந$லகிr

ெபற்றுக்ெகாண்ட மாவட்ட

மாவட்டம்

அவகளுக்கு

மனு

ெசய்துள்ளா.

அம்மனுவிைனப்

ஆட்சியrன் ேநமுக உதவியாள(ெபாது),ந$லகிr மாவட்டம் அவகள்

18.07.2018ம் ேததியிடப்பட்ட கடிதம் வாயிலாக பிrவு 6(3)ன் கீ ழ் மனுதாரrன் மனுவிைன ெபாதுத்
தகவல்

அலுவல,

குன்னூ

வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

ந$லகிr

மாவட்டம்

அவகளுக்கு

மனு

ெசய்துள்ளா. தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய, குன்னூ அவகள் 09.08.2018ம்
ம் ேததியிடப்பட்ட
கடிதம் வாயிலாக தகவல் வழங்கியுள்ளா
வழங்கியுள்ளா.
3. உrய தகவல்கள் வழங்கப்படாததால் மனுதார 07.09.2018 ேததியிட்டு, தகவல் ெபறும்
உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல
அவகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா
த்துள்ளா.

முழுைமயான தகவல்கைள ெபற்றுத் தருமாறு ெதrவித்து,

மனுதார 07.01.2019 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்கு
ஆைணயத்
அனுப்பி
ைவத்துள்ளா. மனுதாரrன் இரண்டாம்
மீ து

ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில்,
அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கின்

ெதாைலேபசியின் வாயிலாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

4. ெதாைலேபசியின் வாயிலாக ேமற்ெகாண்ட விசாரைணயில், ெபாதுத் தகவல் அலுவல
அவகள் மனுதார ேகத்தி I கிராம காைலயில் உள்ள புல எண்கள் 30914-30915 309/6 மற்றும் 309/7
புலண்களுக்கு சிட்டாக்களில் தவறாக ேசத்த ெபயகைள ந$க்க ேகாr மனு அளித்த மனுவின் மீ து
எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைக ெதாடபாக 5

இனங்களில் தகவல்கைள ேகாrயுள்ளா என்றும், குன்னூ

வட்டம் ேகத்தி I கிராமம் புல எண் 309/7 காைலக்குrய சிட்டாவில் பவுத்தி ஆைண எண்.ப.மா-II
1456/13, நாள் 13.08.2013ன்படி திரு.எம்.என்.ராஜ்குமா மற்றும் மகாலிங்கம் என்பவrன் வாrசுகளின்
ெபய தாக்கல் ெசய்த ஆைணைய ரத்து ெசய்து மறு நில அளைவக்கு பின் இருந்த பி.எம்ேபாஜன்
ெபயrைன மீ ண்டும் தனிப்பட்டாதாரராக தாக்கல் ெசய்து ஆைண வழங்க சா ஆட்சிய, குன்னூ
அவகளுக்கு பrந்துைர ெசய்யப்பட்டுள்ளது என்றும், ஆைண கிைடக்கப்ெபற்றவுடன் நடவடிக்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்படும் என்றும், மனுதார ேகாrய 5 இனங்களுக்கான தகவல்கைளயும் 7 நாட்களுக்குள்
வழங்குவதாகவும் உறுதியளித்தா. மனுதாரரும் ேமற்படி புல எண்களுக்கு சிட்டாக்களில் தவறாக
ேசக்கப்பட்ட

ெபயகைள

ந$க்க

ேவண்டுெமன்றும்

தான்

ேகாrய

தகவல்களும்

வழங்கப்படேவண்டுெமன்றும் ெதrவித்தா.
5.

எனேவ,

இன்ைறய

விசாரைணயின்

முடிவில்,

கீ ழ்கண்டவாறு

ஆைணகள்

பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:

1.

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல/தைலைமயிடத்து

துைண

வட்டாட்சிய

அவகள்

இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 7 நாட்களுக்குள் மனுதார ேகாrய அைனத்து
இனங்களுக்கான
அட்ைடயுடன்

தகவல்கைளயும்

கூடிய

பதிவஞ்சல்

ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான
தகவல்கள்

7(6)ன்

வாயிலாக

ஒப்புைக

ஆகியைவகள்

இவ்வாைணயத்திற்கு

பிrவு

ஒரு

அட்ைடயின்

ேமற்படி

கட்டணமின்றி

நகல்

அறிக்ைகயாக

அனுப்பிைவக்குமாறு

உத்தரவிடப்படுகின்றது.

கீ ழ்

அனுப்பி,

ெபாதுத்

ஆைணக்கிணங்க

மனுதார

ஒப்புைக
அதைன

மற்றும்

வழங்கிய

தயா

ெசய்து,

தகவல்

அலுவலருக்கு

தகவல்கள்

வழங்கப்படாத

பட்சத்தில் ெபாதுத் தகவல் அலுவல மீ து தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் 2005,
பிrவு 20(1)ன் கீ ழ் பிrவு 20(1)ன் கீ ழ் அதிகப்பட்ச தண்டத் ெதாைகயாக ரூபாய்
25,000/-ம்

பிrவு

20(2)ன்

கீ ழ்

ஒழுங்கு

நடவடிக்ைகயும்

எடுக்க

ேநrடும்

என

ெதrவித்து, இவ்வழக்கின் விசாரைண இத்துடன் முற்றாக்கம் ெசய்யப்படுகின்றது.

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

வழக்கு எண். SA 144/B/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய,
குன்னூ வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
ந$லகிr மாவட்டம்.

திரு.B.M.ேபாஜன்,த/ெப.மாந்ைதயன்,
10/41 ேமல்ஓைடயரட்டி,
ேகத்தி-I கிராமம்,ெகால்லிமைல அஞ்சல்,
ந$லகிr மாவட்டம் – 643 215.
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