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திரு. டி. கைலப்பிரகாஷ்,

ேமல்முைறயீட்டாள
டா

.
/எதி

ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
ேமலாள ,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

.

நகராட்சி அலுவலகம்,
சத்தியமங்கலம்,
ஈேராடு.

Miz
இன்று

(06.09.2019)

விசாரைணக்கு மனுதார
அைமப்பின்

சா பாக

ஈேராடு

மாவட்ட

ஆட்சிய

அலுவலகத்தில்

நைடெபற்ற

திரு.. டி. கைலப்பிரகாஷ், அவ கள் ஆஜரானா . ெபாது அதிகார
ெபாதுத்
த்

தகவல் அலுவல

/ ேமலாள ,

திரு.

ப.. ேஜாதிமணி,

நகராட்சி அலுவலகம், சத்தியமங்கலம்
சத்தியமங்கலம், ஈேராடு அவ கள் ஆஜரானா .
2.

மனுதார , தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன்கீ
ன்கீ ழ் 17.03.2017

ேததியிட்ட மனுவில்,
•

சத்தியமங்கலம்

நகராட்சியில்

அதிகாrகள்,

ஊழிய கள் வைர ெமாத்தம் எத்தைன ேப

அலுவல கள்

மற்றும்

கைடநிைல

பணியில் இருக்கிறா கள்
கள், அவ களின்

2
ெபய ,

முகவr

மற்றும்

அவ கள்

வகிக்கும்

பதவியின்

ெபய

ஆகியவற்றின்

முழுதகவல் உrய சான்றுடன் வழங்கவும்.
சத்தியமங்கலம் நகராட்சியில் ேம 2011 ஆண்டு முதல் பிப்ரவr 2017ம் ஆண்டு வைர

•

ெமாத்தம் 5 ஆண்டுகள் 10 மாதங்களுக்கான நகராட்சியின் ெமாத்த வரவு ெசலவு
கணக்குகள் அைனத்தும், ஒவ்ெவாரு ஆண்டுக்கும் தனித்தனிேய வழங்கவும்
சத்தியமங்கலம் நகராட்சியில் ஒவ்ெவாரு வா டிலும் 2011 ஆண்டி முதல் பிப்ரவr

•

2017

ஆண்டு

வைர

நிைறேவற்றப்பட்ட

திட்டங்கள்

என்ன

என்பைத

ஆண்டு

வாrயாக நகல் வழங்கவும்.
இது ெதாட பாக ெமாத்தம் 15

இனங்களில் தகவல்கள் வழங்கக் ேகட்டு நகராட்சி

அலுவலகம், சத்தியமங்கலம் அலுவலகத்திற்கு
சட்ட மனுைவ

17.03.2017 அன்று தகவல் அறியும் உrைம

விண்ணப்பித்துள்ளா . ெபாதுத் தகவல் அலுவல , நகராட்சி அலுவலகம்,

சத்தியமங்கலம் அவ கள் 17.04.2017 நாளிட்ட பதில் கடிதத்தின்

வாயிலாக மனுதாரrன்

தகவல் ெபறும் உrைம சட்டம் 2005 பிrவு 6 (1)ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில்
ேகாrயுள்ள

தகவல்களுக்கு

பதில்

அளித்துள்ளா .

இதில்

திருப்தியைடயாத

மனுதார

03.05.2017 அன்று தகவல் அறியும் உrைம சட்டம் 2005 பிrவு 19 (1)ன் கீ ழ் தனது முதல்
ேமல்முைறயீட்டு
அலுவலகம்,

மனுைவ

ேமல்முைறயீட்டு

சத்தியமங்கலம்

ெபற்றுத்தருமாறு

அவ களுக்கு

ேகாrயுள்ளா .

அலுவல

/

விண்ணப்பித்து

ேமல்முைறயீட்டு

ஆைணய ,

தனக்கு

அலுவல

உrய

24.05.2017

நகராட்சி
தகவைல
ேததியிட்டு

மனுதாரrன் ேகாrக்ைககள் அைனத்திற்கும் இனம் வாrயாக பதில் அளித்துள்ளா .
திருப்தியைடயாத மனுதார

அதில்

25.07.2017 அன்று தகவல் அறியும் உrைம சட்டம் 2005 பிrவு

19 (3)ன் கீ ழ் தனது இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ இவ்வாைணயத்தில் தாக்கல்
ெசய்து தனது 17.03.2017 ேததியிட்ட பிrவு 6 (1)ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்த மனுவில் தமிழக
அரசு ெகாடுத்த நிதியில் ேம-2011 முதல் பிப்ரவr 2017ம்

ஆண்டு வைர சத்தியமங்கலம்

நகராட்சியில் ெசலவு ெசய்யப்பட்ட வரவு ெசலவு கணக்கின் நகல்கைள ெபற்றுத்தருமாறு
தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளா .
இன்ைறய

விசாரைணயில்

ஆஜரான

ெபாதுத்

தகவல்

ேகாrயிருக்கும் நகராட்சியில் வரவு ெசலவு சம்மந்தமான

அலுவல

மனுதார

தகவல்களுக்கு நகராட்சியின்

வரவு ெசலவு விபரம் 5 ஆண்டுகளுக்கு ேகாரப்பட்டதிற்கான ஆண்டு கணக்கு அறிக்ைக
மூன்று

வருடத்திற்கு

நகல்

எடுக்கப்பட்டு

திரு.

டி.

கைலபிரகாஷ்

அவ களுக்கு

ஒப்பைடக்கப்பட்டது, ேமலும் இரண்டு வருடங்களுக்கான அறிக்ைககள்
பின்ன

ேநrல்

நகல் எடுக்கப்பட்டு

தகவல் ெதrவிக்கப்படும் என மனதாரருக்கு ேநrல் விபரம் ெதrவிக்கப்பட்டது.

அறிக்ைககள்
மனுதார

நகல் எடுத்த

நகராட்சி

பின்ன

பலமுைற

அலுவலகத்தில்

ேநrல்

ைகேபசியில் தகவல்
வந்து

ெதrவிக்கப்பட்டும்

ெபற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல

என

ெதrவித்தா . இது சம்மந்தமாக பின்வரும் ஆைணகள் பிறப்பிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாைண

கிைடக்கப்ெபற்ற
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தினங்களுக்குள்

மனுதாரrன்

தகவல்

ெபறும்

உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் 17.03.2017 ேததியிட்ட மனுவில், குறிப்பிட்டுள்ள 2011
ேம முதல் 2017 பிப்ரவr வைரயுள்ள ஆண்டு வரவு ெசலவு கணக்கு விரவங்கள் அடங்கிய
ேகாப்புகைள

அலுவலக

ேவைலநாட்களில்

மனுதார

ேநrல்

பா ைவயிடவும்

குறிப்பு

எடுத்து ெகாள்ளவும், குறிப்பிட்ட ேகாப்புகைள நகல் எடுத்து ெகாள்ளவும் அனுமதி அளித்து
ேதைவயான
எண்ணிக்ைக

ேகாப்புகளில்
அதிகமாய்

நகல்கைள சட்டப்பிrவு 7(6)ன்படி
இருப்பின்

அதற்கான

கட்டணமின்றி

கட்டணத்ைத

அளிக்கவும்,
மனுதாரrடம்

வசூலித்துெகாள்ளலாம் எனவும் ேமலும் பாதாள சாக்கைட திட்டத்திற்கான (புளு பிrண்ட்)

3
வைரபட

நகைல

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

அனுப்பிைவத்து,

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான ஒப்புைக அட்ைடயின் நகல் மற்றும் வழங்கப்பட்ட தகவலின்
நகலிைன இைணத்து ஒரு அறிக்ைகயாகத் தயாrத்து இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பி
ைவக்குமாறு

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு

உத்தரவிட்டு

இவ்வழக்கின்

மீ தான

விசாரைண இத்துடன் முடித்து ைவக்கப்படுகிறது

ஒம்/- சு. முத்துராஜ்,

மாநிலத் தகவல் ஆைணய .
ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA 5302/D/2017
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல
ேமலாள ,
நகராட்சி அலுவலகம்,
சத்தியமங்கலம்
ஈேராடு
மனுதார
திரு. டி. கைலப்பிரகாஷ்
த/ெப. தமிழ்ெசல்வன்
24, ராஜ வதி
\
ெகாளப்பலூ -638 456
ஈேராடு மாவட்டம்.
DS / PC

