தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 03.11.2020
முன்னிைல
திரு ச.ெசல்வராஜ், எம்.ஏ., பி.எட்.,
மாநில தகவல் ஆைணய(
•••••••••
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திரு.ஜி.இராமச்சந்திரன்

...
/ எதி

ேமல்முைறயீட்டாள

/

ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

திருவில்லிபுத்தூ
விருதுநக

வட்டம்,

மாவட்டம்.

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

******
ஆைண
ேமல்முைறயீட்டாள
பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

தாக்கல்

07.09.2019
ெசய்துள்ள

திருமதி.கு.தாயம்மாள் என்பவrன்
அலுவலகத்திற்கு

07.12.2017ல்

ேததியிட்டு
மனுவில்

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

ேமல்முைறயீட்டாள

சட்டம்,

அவரது

2005,

தாயா

வாrசு சான்று ேகாr VAO மூலம் வருவாய் வட்டாட்சிய

விண்ணப்பம்

அனுப்பியதாகவும்,

அம்மனு

ெபறப்பட்டதா,

இல்ைலயா என்ற விபரம், அசல் இறப்பு சான்று இைணக்கப்பட்டது என்றும், இருக்கின்றதா,
இல்ைலயா

என்ற

விபரம்,

அவ்விண்ணப்பம்

09.12.2017ல்

படிக்காசுைவத்தான்பட்டி

கிராம

நி வாக அலுவலரால் பதிவு தபால் ெபறப்பட்டு ஒப்பம் இடப்பட்டுள்ளது என்றும், ஆம் அல்லது
இல்ைல என்ற விபரம், கிராம நி வாக அலுவல , வருவாய் ஆய்வாள
தபால் வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய

பrந்துைரயின் ேபrல்

அலுவலகத்திற்கு வந்ததா அல்லது இல்ைலயா என்ற விபரம், வருவாய்

அலுவலகத்தில்

விண்ணப்பம்

ெபறப்பட்டு

ஒ.மூ.அ4/40/2018

நாள்.05.01.2018

ல்

குறிப்பாைண ைவக்கப்பட்டு கூடுதல் விபரங்கள் அளிப்பதற்கு ேகாரப்பட்டுள்ளது என்றும், ஆம்

1

அல்லது இல்ைல என்ற விபரம் உள்ளிட்ட 21 இனங்களில் தகவல்கைளக் ேகாrயதன்ேபrல்,
ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

ேமல்முைறயீட்டாள
மனுைவ

தனக்கு எவ்வித

என்று ெதrவித்து

18.10.2019 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு

ேமல்முைறயீட்டு

ேததியிட்ட

தகவலும் வழங்கவில்ைல

சட்டப்பிrவு

அலுவலருக்கு

19(3)-ன்கீ ழான

அனுப்பி

தனது

ைவத்துள்ளா .

இரண்டாவது

ெதாட ந்து

ேமல்முைறயீட்டு

09.12.2019
மனுைவ

ஆைணயத்திற்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
2.

அந்த மனு தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தால் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டு வரப்ெபற்ற

ேததியின்

அடிப்பைடயில்

ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
முழுைமயான

காலவrைச

இந்நிைலயில்

தகவல்

பட்டியலிட்டு

விருதுநக

விசாரைணக்கு

மாவட்டத்தில்

வழங்கப்படாமல்

பல

காட்சி

மூலம்

ெபாதுத்

விவாதிக்கப்பட்ட

தகவல்

கடிதத்தில்,

அலுவல

ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
அனுப்பியுள்ளதாக

17.09.2020

ெதrவித்து,

ஆகியும்

இருந்து

வந்த

அவ கள், விருதுநக

(ெபாது) அவ களுடன் 29.09.2020 அன்று காெணாலி

நிைலயில்,

21.10.2020

மாதங்கள்

நிலுைவயில்

ேமல்முைறயீட்டாள களின் மனுக்களின் மீ து மாநில தகவல் ஆைணய
மாவட்ட ஆட்சியrன் ேந முக உதவியாள

எடுத்துக்ெகாள்ள

திருவில்லிப்புத்தூ

வட்டாட்சிய

ேததியிட்டு

இவ்வாைணயத்திற்கு

ேகாrய

இனங்களுக்கான

ேததியிட்ட

கடிதத்தில்

ேமல்முைறயீட்டாள

தகவல்கைள

தகவல்கைள

ஏற்பளிப்பு

ெசய்த

அலுவலகப்
அனுப்பியுள்ள
பதிவஞ்சலில்

ஒப்புைகச்

சீட்டின்

நகைல இைணத்து அனுப்பி ைவத்துள்ளா .
3.

ஆகேவ

ெபாதுத்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
இல்ைலெயனில்,
ைகேபசி

அது

கிைடக்கப்

குறித்து

எண்ணுடன்,

தகவல்

அலுவல

அவ களால்

ெபறவில்ைலெயனில்

இவ்வாைண

கிைடக்கப்

இவ்வாைணயத்திற்கு

வழங்கப்பட்ட

அல்லது

ெபற்ற

ெதrவிக்குமாறு

30

தகவல்

திருப்திகரமானதாக

தினங்களுக்குள்,

தனது

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய(

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப்பதிவாள(.

வழக்கு எண்.SA 12489/E/2019
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

திருவில்லிபுத்தூ
விருதுநக

வட்டம்,

மாவட்டம்.

2

மனுதார(
திரு.ஜி.இராமச்சந்திரன்,
H7,தமிழ்நாடு வட்டு
a
வசதி வாrய காலனி,
வன்னியம்பட்டிவிலக்கு,
இளம்கrசல்குளம் அஞ்சல்,
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூ
விருதுநக

வட்டம்,

மாவட்டம் – 626 125.

Copy to: Judgement File.
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