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

ஆைண நாள் 10.11.2020
முன்னிைல

முைனவ ரா.
ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண்.
எண். SA 4020/
4020/B/1
B/18
திரு.K. சுப்பிரமணி

ேமல்முைறயீட்டாள
எதி

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
வட்டார வளச்சி அலுவல,
உதவி இயக்குந, ஊராட்சிகள்,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

தணிக்ைக அலுவலகம்,
உதகமண்டலம், ந3லகிr மாவட்டம்
மாவட்டம்.
ஆைண

COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிைலயில் தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ள
இயலாததால், இன்று (10.11.2020)
.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபுெகாண்டு வழக்கு விசாரைண
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

இந்த

விசாரைணயில்

மனுதார

திரு.K.சுப்பிரமணி

மற்றும்

ெபாதுத்

தகவல் அலுவல, திரு.ேதவராஜ்
ேதவராஜ், வட்டார வளச்சி அலுவல, உதவி இயக்குந ஊராட்சிகள்/
தணிக்ைக அலுவலகம், உதகமண்டலம் ஆகிேயா பங்ேகற்றன.
2.

மனுதார,

ேததியிட்ட

தகவல்

மனுவில்,

ெபறும்

ந3லகிr

உrைமச்

மாவட்டம்,

சட்டம்,

குன்னூ

2005

வட்டம்,

பிrவு

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

எடப்பள்ளி

06.01.2018

பஞ்சாயத்திற்கு

உட்பட்ட கிராமங்களில், கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களுக்கு 2013-14, 2014-15, 2015-16
16 மற்றும் 2016-17
ஆண்டுகளில் கட்டிட அனுமதி வழங்கப்பட்டது ெதாடபான தகவல்கைளக் ேகாr, ெபாதுத்
தகவல் அலுவல/ சிறப்பு அலுவல மற்றும் ெசயல் அலுவல அவகள், குன்னூ ஊராட்சி
ஒன்றிய அலுவலகம், குன்னூ,, ந3லகிr மாவட்டம் அவகளுக்கு மனு ெசய்துள்ளா.
ெசய்துள்ளா
3.

தகவல்

சட்டப்பிrவு

19(1)ன்

ேமல்முைறயீட்டு
மனுதார

ஏதும்
கீ ழ்

கிைடக்கப்ெபறாததால்
கிைடக்கப்ெபறாததால்,

மனுதார

21.0
.02.2018

முதல்

அலுவல

04.06.2018

இவ்வாைணயத்தில்

அவகளுக்கு

ேததியிட்டு

தாக்கல்

ேததியிட்டு

இரண்டாவது
மனுதாரrன்

ெபறும்

ேமல்முைறயீட்டு

விண்ணப்பித்தும்

ெசய்துள்ளா.

தகவல்

தகவல்

உrைமச்
மனுவிைன

கிைடக்கப்ெபறாததால்,
கிைடக்கப்ெபறாததால்

ேமல்முைறயீ
ைறயீட்டு
இரண்டாம்

மனுவிைன

ேமல்முைறயீட்டின்

அடிப்பைடயில் ெதாைலேபசியின் வாயிலாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது

4. இன்ைறய விசாரைணயின் ேபாது ெபாதுத்
ெபாருட்டு

10

நாட்கள்

கால

அவகாசம்

தகவல் அலுவல தகவல் வழங்கும்

வழங்கப்பட்டு,

மனுதார

சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்

கீ ழ்

ேகாrய தகவல்கைள வழங்க ஆைணயிடப்பட்டது.
5.

ேமற்படி

பட்சத்தில்,
பட்சத்தில்,

ஆைணக்கிணங்க,
ஆைணக்கிணங்க,

தகவல்

அலுவலருக்கு
அலுவலருக்கு
விதிக்கப்படும்

அறியும்

உrைமச்

நாெளான்றுக்கு
என்றும்,
என்றும்,

ெபாதுத்

ரூ.250/
ரூ.250/.250/-

சட்டப்பிrவு

தகவல்

சட்டம்
வதம்
3

20(2)20(2)-ன்

2005,

அலுவல
பிrவு

20(1)20(1)-ன்

அதிகபட்சமாக
கீ ழ்

துைற

தகவல்
கீ ழ்

ரூ.25,000/
ரூ.25,000/.25,000/-

rதியான

வழங்க

தவறும்

ெபாதுத்

தகவல்

வைர

தண்டம்

ஒழுங்கு

நடவடிக்ைக

ேமற்ெகாள்ள பrந்துைரக்கப்படும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
6. மனுதாரருக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்களில் ஆட்ேசபைன ஏதும் இருப்பின் சட்டப்பிrவு
18(1)-ன்

கீ ழ்

புகா

மனு

தாக்கல்

ெசய்து

தனக்குrய

பrகாரத்ைத

ேதடிக்ெகாள்ள

அறிவுறுத்தப்பட்டு இவ்வழக்கின் விசாரைண இத்துடன் முற்றாக்கம் ெசய்து இவ்வாைணயம்
உத்தரவிடுகிறது
ஒம்/
ஒம்/-(ரா.
ரா.பிரதாப்குமா)
பிரதாப்குமா)
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின்
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
ஆைணப்படி//

உதவிப் பதிவாள
வழக்கு எண்.
எண். SA 14020/
14020/B/18
B/18
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
வட்டார வளச்சி அலுவல,
உதவி இயக்குந, ஊராட்சிகள்,
தணிக்ைக அலுவலகம்,
உதகமண்டலம், ந3லகிr மாவட்டம்.
திரு.K. சுப்பிரமணி,
2/74, ெதற்குத் ெதரு,
பட்டம்புதூ,
விருதுநக மாவட்டம் – 626 003.
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