தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல
சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,
ேதனாம்ேபட்ைட
ேதனாம்ேபட்ைட-600 018. ெதாைலேபசி எண்.24347590

ஆைண நாள்

03.11.2020

முன்னிைல

திரு
திரு.ச.ெசல்வராஜ்,எம்.ஏ.,பி.எட்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண்
எண். SA 5092/E/2019
திரு..இ.சுப்புக்காைள

..

ேமல்முைறயீட்டாள

..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /வருவாய்
வருவாய் ேகாட்டாட்சியrன்
ேந முக உதவியாள ,
வருவாய் ேகாட்டாட்சிய

அலுவலகம்
அலுவலகம்,

அருப்புக்ேகாட்ைட, விருதுநக

மாவட்டம்
மாவட்டம்.

******
ஆைண
ேமல்முைறயீட்டாள
சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

அலுவலருக்கு
ேகாவிந்தநல்லூ
ஏக்க

26.03.2019

ெசன்ைன
ெசன்ைன-5,

அனுப்பியுள்ள

ேததியிட்டு

தகவல்

நிலநி வாகத்

மனுவில்
மனுவில்,

விருதுநக

ெபறும்

துைற

உrைமச்

அலுவலக

வட்டம்,

சட்டம்,
சட்டம்

2005,

ெபாதுத்

தகவல்

வி.முத்துலிங்கபுரம்
முத்துலிங்கபுரம்

கிராமம்,
கிராமம்

கண்மாய் சிறி
சிறிய
ய நR பாசன திட்டத்திற்கு பட்டா உrைமயாளrடமிருந்து 41

14 ெசண்டு நில ஆ ஜிதம் ெசய்யப்பட்டு
ெசய்யப்பட்டு, மீ தமுள்ள 17 ஏக்க

78 ெசண்டு நிலம் அப்ேபாது

அரசு புறம்ேபாக்கு நிலமாக இருந்துள்ளது என்றும் ெதrவித்து
ெதrவித்து, அதனுபைடய புல எண் மற்றும்
அதனுைடய பரப்பளவு எவ்வளவு என்ற வி
விபரம்
பரம் மற்றும் அதற்கான ஆவண நகைல தகவலாக
வழங்கக்

ேகாrயதற்கு,

ெபாதுத்

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டாளrன் மனுைவ விருதுநக
அலுவலருக்கு

மாற்றுதலில்

ேமல்முைறயீட்டாள
நில

நி வாகத்

துைற

அனுப்பி

அலுவல

22.04.2019

மாவட்ட ஆட்சிய

ைவத்துள்ளா .

ேததியிட்ட

கடிதத்தில்

அலுவலக ெபாதுத் தகவல்

தகவல்

கிைடக்கப்

ெபறாததால்,
ெபறாததால்

26.04.2019
2019 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்
ன் கீ ழான மனுைவ ெசன்ைன-5,
ெசன்ைன
அலுவலக

விருதுநக

மாவட்ட ஆட்சிய

கடிதத்தில்

அருப்புக்ேகாட்ைட
ட்ைட

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவலருக்கு

அலுவலக ெபாதுத் தகவல் அலுவல
வருவாய்

மாற்றுதலில் அனுப்பி ைவத்திட
ைவத்திட, அவ

ேகாட்டாட்சியருக்கு

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா .

14.05
05.2019 ேததியிடட

ேமல்முைறயீட்டாள

மனு

20.05.2019 ேததியிட்ட கடிதத்தில் சட்டப்பிrவு 8(i)(j)-ன்படி

தகவல் வழங்க மா க்கமில்ைல என்று ெதrவித்துள்ளா . தான் ேகாrய தகவைல வழங்கிட
உத்தரவிடக் ேகாr ேமல்முைறயீட்டாள

31.05.2019 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(3)-ன் கீ ழான

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திலும் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
2. அந்த மனு தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தால் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டு வரப்ெபற்ற
ேததியின்

அடிப்பைடயில்

ைவக்கப்பட்டிருந்தது.

காலவrைச

இந்நிைலயில்

பட்டியலிடப்பட்டு

விருதுநக

விசாரைணக்கு

மாவட்டத்தில்

பல

எடுத்துக்

மாதங்கள்

ெகாள்ள
ஆகியும்

முழுைமயான தகவல் வழங்கப்படாத ேமல்முைறயீட்டாள களின் நிலுைவ மனுக்களின் மீ து
மாநில

தகவல்

ஆைணய

அவ கள்,

விருதுநக

மாவட்ட

ஆட்சியrன்

ேந முக

உதவியாள (ெபாது) அவ களுடன் 29.09.2020 அன்று காெணாலி காட்சி மூலம் விவாதிக்கப்பட்ட
நிைலயில், அருப்புக்ேகாட்ைட வருவாய் ேகாட்டாட்சிய
05.10.2020

ேததியிட்டு

இவ்வாைணயத்திற்கு

அலுவலக ெபாதுத் தகவல் அலுவல

அனுப்பியுள்ள

கடிதத்தில்,

ேமல்முைறயீட்டாள

23.09.2020 அன்று இறந்துவிட்டதாக ெதrவித்து, அவரது மகன் திரு.சக்திேவல் என்பவ
அன்று

அருப்புக்ேகாட்ைட

வருவாய்

ேகாட்டாட்சிய

அலுவலகத்தில்

ேநrல்

03.10.2020

ஆஜராகி,
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பக்கல் நகல்கைள கட்டணமின்றி தகவல்களாக ெபற்றுக் ெகாண்டு ஏற்பளிப்பு ெசய்துள்ளதாக
ெதrவித்து,
ஏற்பளிப்பு

ேமல்முைறயீட்டாள
கடிதத்தின்

மகன்

நகைலயும்,

திரு.சக்திேவல்

என்பவrன்

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

03.10.2020

இறப்புச்

சான்றின்

ேததியிட்ட
நகைலயும்

இைணத்து அனுப்பி ைவத்துள்ளா .
3.

ேமல்முைறயீட்டாள

இறந்துவிட்ட

நிைலயில்,

அவரது

தகவல்கள் ெபற்றுக் ெகாண்டாலும் கூட, ேமல்முைறயீட்டாள
தாக்கல்

ெசய்யப்பட்ட

சட்டப்பிrவு

6(1)

மற்றும்

19(3)-ன்

சா பாக

அவரது

மகன்

இறந்துவிட்டபடியால், அவரால்
கீ ழான

மனுக்களும்

அவருடன்

முடிந்துவிட்டதாகக் கருதி, இவ்வழக்கு இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகிறது.
ஒம்/-.ச.ெசல்வராஜ்,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA 5092/E/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /வருவாய் ேகாட்டாட்சியrன்
ேந முக உதவியாள ,
வருவாய் ேகாட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

அருப்புக்ேகாட்ைட, விருதுநக

மாவட்டம்.

திரு..இ.சுப்புக்காைள, த/ெப.இருளாண்டி,
ேகாவிந்தநல்லூ ,
முதலிப்பட்டி அஞ்சல்-626 189,
சிவகாசி வழி, விருதுநக
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வட்டம் & மாவட்டம்.

