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 9356/B/2019
ேமல்முைறயீட்டாள

திரு.மு.ேவல்முருகன்
எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
துைண வட்டார வளச்சி அலுவல (ஊ),
சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியம்,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

விருதுநக மாவட்டம்.
ஆைண

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

தகவல்

இயலாததால்,

ஆைணயத்தில்

ெதாைலேபசியின்

ைவத்து

வாயிலாக

ேநரடியாக

விசாரைண

ேமற்ெகாண்ட

விசாரைணயில்

ேமற்ெகாள்ள
மனுதார

திரு.மு.ேவல்முருகன், அவகளும் ெபாது அதிகார அைமப்பின் சாபாக திரு.ெபான்ராஜ்
ெபான்ராஜ், துைண
வட்டார வளச்சி அலுவல(கி.ஊ.)
.), சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியம், விருதுநக மாவட்டம்
வட்டம் அவகளும்
பங்ேகற்றன.
2. மனுதார, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் 02.11.201
.2018 ேததியிடப்பட்ட
மனுவில்,

விருதுநக

மாவட்டம்
மாவட்டம்,

சிவகாசி

வட்டம்,

ெவள்ளூ

ஊராட்சியின்

2010

முதல்

2018

அக்ேடாப வைரயிலான வரவு ெசலவு பதிேவடு, பில்கள், வவுச்சகள் மற்றும் ெசலவு கணக்குக்காக
தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட அைனத்து ஆவணங்கைள தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்,, 2005 பிrவு 2(j)ன்
கீ ழ் ேநரடியாக பாைவயிட அனுமதி ேகாr மாவட்ட ஆட்சிய அலுவலகம், விருதுநக மாவட்டம்
அவகளுக்கு மனு ெசய்துள்ளா.. உதவி ெபாதுத் தகவல் அலுவல/ஊராட்சி ெசயல,
ெசயல ெவள்ளூ
ஊராட்சி அவகள் 04.02.2019ம் ேததியிடப்பட்ட கடிதம் வாயிலாக ெவள்ளூ ஊராட்சியில் ேமற்படி
ஆவணங்கைள 12.02.2019 அன்று பிற்பகல் 3.00 மணிக்கு பாைவயிட அனுமதி வழங்கியுள்ளா.
வழங்கியுள்ளா
3. உrய தகவல்கள் வழங்கப்படாததால் மனுதார 26.07.2019 ேததியிட்டு, தகவல் ெபறும்
உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல
அவகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா
த்துள்ளா.

முழுைமயான தகவல்கைள ெபற்றுத் தருமாறு ெதrவித்து,

மனுதார 20.09.2019 ே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, மனுதார தான் விருதுநக

மாவட்டம், சிவகாசி வட்டம், ெவள்ளூ ஊராட்சியின் 2010 முதல் 2018 அக்ேடாப வைரயிலான

வரவு ெசலவு பதிேவடு, பில்கள், வவுச்சகள் மற்றும் ெசலவு கணக்குக்காக தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட
அைனத்து

ஆவணங்கைள

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

2(j)ன்

கீ ழ்

ேநரடியாக

பாைவயிட அனுமதி ேகாrயதற்கு, உதவி ெபாதுத் தகவல் அலுவல 04.02.2019 ேததியிடப்பட்ட
கடிதம் வாயிலாக 12.02.2019 அன்று களஆய்வு ெசய்துெகாள்ள அனுமதி வழங்கிய கடிதத்திைன,
களஆய்வுக்கு முன்தினம் தனக்கு கடிதம் கிைடக்குமாறு ெசய்து, களஆய்வு ெசய்ய தடுக்க முயற்சி
ெசய்யப்பட்டது என்றும், தான் ேகாrய தகவல்கைள பாைவயிட தடுக்கும் வைகயிேல இவ்வாறு
ெசய்யப்பட்டது என்றும், 19.11.2020 மற்றும் 20.11.2020 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் களஆய்வு ெசய்வதற்கு
அனுமதி

அளிக்குமாறும்

ெதrவித்தா.

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

ேமற்படி

மனுதார

ெதrவித்தவாறு 19.11.2020 மற்றும் 20.11.2020 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் களஆய்வு ெசய்ய அனுமதி
வழங்குவதாகவும், அதைன கடிதம் மூலம் மனுதாரருக்கு ெதrயப்படுத்துவதாகவும் உறுதியளித்தா.
5.

எனேவ,

இன்ைறய

விசாரைணயின்

முடிவில்,

கீ ழ்கண்டவாறு

உத்தரவு

20.11.2020

இரண்டு

பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:
1.

ெபாதுத்

தகவல்

நாட்களுக்கு

அலுவல

களஆய்வு

அவகள்

19.11.2020

ெசய்துெகாள்ள

மற்றும்

மனுதாரருக்கு

அறிவிப்பு

ஆகிய

கடிதெமான்ைற

அனுப்பி, அலுவலக ேவைல நாளில், ேவைல ேநரத்தில் (காைல 11.00 மணி முதல்
1.30 மணி வைரயிலும், மாைல
அலுவலகப்

பணிகளுக்கு

2.30 மணி முதல்

குந்தகம்

5.00 மணி வைரயிலும்) இதர

ஏற்படாவண்ணம்

அலுவலகம்

வரவைழத்து,

மனுதார 02.11.2018 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ்
தாக்கல் ெசய்த மனுவில் ேகாrயுள்ள சிவகாசி வட்டம், ெவள்ளூ ஊராட்சியின் 2010
முதல் 2018 அக்ேடாப வைரயிலான வரவு ெசலவு பதிேவடு, பில்கள், வவுச்சகள்
மற்றும்

ெசலவு

கணக்குக்காக

ேமல்முைறயீட்டாளrன்
ஆய்வு

ெசய்த

ஆய்வுக்கு

பின்ன

தகவலிைனயும்,

அவ

தாக்கல்
சட்டப்பிrவு
ஆய்வு

ஆவணங்கள்

ெசய்யப்பட்ட
2(j)-ன்படி

ெசய்த

ஆவணங்கைள

ஆஜபடுத்தி,

ஆவணங்கள்

பாைவயிடப்பட்டது

மனுதார

ெதாடபான

என்று

மனுதார

ைகெயாப்பமிட்ட கடிதத்திைனயும் ஒரு அறிக்ைகயாக தயா ெசய்து இவ்வாைண
கிைடக்கப்ெபற்ற

15

தினங்களுக்குள்

ஆைணயத்திற்கு

சமப்பிக்குமாறு

ெபாதுத்

தகவல் அலுவலருக்கு உத்தரவிடுகிறது. ேமலும் ஆவணங்களின் பாதுகாப்ைப உறுதி
ெசய்யும்வைகயில்,

மனுதார

ஆவணங்கைள

பாைவயிடும்ேபாது,

தகுந்த

பணியாள ஒருவைர ெபாறுப்பாக நியமிக்கவும் இவ்வாைணயம் உத்தரவிடப்பட்டு,
இவ்வழக்கின் விசாரைண முற்றாக்கம் ெசய்யப்படுகின்றது.

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

வழக்கு எண். SA 9356/B/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
துைண வட்டார வளச்சி அலுவல (ஊ),
சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியம்,
விருதுநக மாவட்டம்.
திரு.மு.ேவல்முருகன்,த/ெப.க.முத்ைதயா,
5/1046, கிழக்குத்ெதரு,
ெவள்ளூ – 626 005,
விருதுநக மாவட்டம்.
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