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ஆைண நாள் 10.11.2020
முன்னிைல

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

*****
வழக்கு எண்
எண். SA 8764/விசாரைண/E/2017
திரு.ேக.ேசக

..

ேமல்முைறயீட்டாள

..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

காைரக்குடி, சிவகங்ைக மாவட்டம்
மாவட்டம்.
******
ஆைண

தமிழ்நாடு அரசால் COVID-19
19 காரணமாக ஊரடங்கு (Lockdown) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில்
தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ெசய்ய இயலாததால் இன்று
(10.11.2020)

முற்பகலில்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
திருமதி.சுமதி,
வட்டாட்சிய
2.

ெதாைலேபசி
இந்த

ெபாதுத்

தகவல்

விசாரைணயில்

ெதாட புக்

ேததியிட்டு
ட்டு

அலுவலருக்கு
ேதவக்ேகாட்ைட

தகவல்

அலுவலக

அனுப்பியுள்ள

ெபறும்

காைரக்குடி

மனுவில்
மனுவில்,

ேகாட்டாட்சிய

தனது

அவ களின்

ெகாண்டு

ேமல்முைறயீட்டாள

அலுவல /தைலைமயிடத்து
தைலைமயிடத்து

அலுவலகம், சிவகங்ைக மாவட்டம் ஆகிேயா

ேமல்முைறயீட்டாள

05.07.2016

மூலம்

உrைமச்

துைண

இடம்

விசாரைண

திரு.ேக
ேக.ேசக
வட்டாட்சிய ,

மற்றும்
காைரக்குடி

பங்ேகற்றன .
சட்டம்
சட்டம்,

வட்டாட்சிய

கடித

வழக்கு

2005,

சட்டப்பிrவு

அலுவலக

ஆக்கிரமிப்பு

சம்பந்தமான

எண்
எண்.ஒ.மு.அ3-5334-13

6(1)-ன்கீ ழ்

ெபாதுத்

நாள்

தகவல்
மனுைவ

16.09.2013-ன்படி

தங்களுக்கு அனுப்பி ைவக்கப்பட்டதாக ெதrவித்து
ெதrவித்து, அதன் மீ து ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்ைகைய
தகவலாக தகவல் வழங்கக் ேகாrயுள்ளா . தகவல் கிைடக்கப் ெபறாததால் ேமல்முைறயீட்டாள
சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்
ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுவிைன ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்குத்
தாக்கல்

ெசய்யாமல்,

இரண்டாவது

ேநrைடயாக

ேமல்முைறயீட்டு

14.11.2017

ேததியிட்ட

மனுைவ

சட்டப்பிrவு

ஆைணயத்தில்

19(3)-ன்
ன்

தாக்கல்

கீ ழான

தனது

ெசய்துள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டாளrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு இன்று
(10.11.2020) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது
ெகாள்ளப்பட்டது.
3. இன்ைறய விசாரைணயில் ேமல்மு
ேமல்முைறயீ
ைறயீட்டாள

ெதாைலேபசியில் வாயிலாக ஆஜராகி,
ஆஜராகி

தான் 17.11.2014 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 6(1) மனுவில், தனது இடம் ஆக்கிரமிப்பு ெதாட பாக தான்

அளித்த

புகா

மனுவானது

காைரக்குடி

வட்டாட்சிய

அலுவலகத்திற்கு

16.09.203

அன்று

உrய

நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ள அனுப்பப்பட்டதாகவும், அதன் மீ து ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்ைகைய
தகவலாக வழங்கக் ேகாrயுதற்கு, இதுநாள் வைர தகவல்கள் வழங்கப்படவில்ைல என்றும், ஆகேவ
தான் ேகாrய தகவைல வழங்கிட ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு உத்தரவிடுமாறும் ஆைணயத்ைத
ேகாrனா . இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கின்றது.
4.

இது

குறித்து

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெதாைலேபசி

மூலம்

ெதாட புக்

ஆஜரான ெபாதுத் தகவல் அலுவலrடம் வினவியேபாது, ேமல்முைறயீட்டாள

ெகாண்டு

காைரக்குடி வட்டம்,

சாக்ேகாட்ைட உள்வட்டம், அrயக்குடி குரூப், ேவடன் நகrல் தனக்கு ெசாந்தமான பட்டா இடத்தில்
உள்ள ஆக்கிரமிப்ைப அகற்றக்ேகாr மனு ெசய்துள்ளா
கிராமத்தில் வசிக்கவில்ைல என்றும், அவ
ெவங்கடாசலம்

ெசட்டியா

தாக்கலாகியுள்ளது

என்றும்,

வழங்கப்பட்டுள்ளது
ெபற்றுள்ளதாக

என

ேமற்படி

ேமல்முைறயீட்டாள

இராதாகிருஷ்ணன்

ெபயrல்

அrயக்குடி

ேகாரும் பட்டா எண்.818 ெபrயய்யா அம்பலம் மற்றும்

இருவ

ேமற்படி

என்றும்,

என்றும், ேமல்முைறயீட்டாள

ெபயrல்

நிலமானது
ஒப்பைட

கூட்டு

கிராம

ஆதிதிராவிட களுக்கு
வழங்கப்பட்ட

ெதrவித்துள்ளா

தாக்கலாகியுள்ளது

பட்டாவாக

என்றும்,

நில

புலத்ைத

என்றும்,

பட்டா

எனேவ

ேமற்படி

கணக்கில்

ஒப்பைடயாக

தான்

கிைரயம்

எண்.818

தற்ேபாது

புல

எண்.219/1B2B

ஆதிராவிட களுக்கு ஒப்பைட வழங்கப்பட்ட நிலம் என்பதால் ேமல்முைறயீட்டாள

நgதிமன்றம்

மூலம் தான் பrகாரம் ேதடிக் ெகாள்ள இயலும் என்றும், இது குறித்த தகவைல 09.11.2020 ேததியிட்ட
கடிதம் வாயிலாக ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு இன்று பதிவுதபாலில் அனுப்ப உள்ளதாக ெதrவித்தா .
ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலrன்

வாதுைரைய

இவ்வாைணயம்

பதிவு

ெசய்து,

விசாரைணயின்

முடிவில் கீ ழ்க்கண்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:-

இன்ைறய விசாரைணயின்ேபாது ெதrவித்தவாறு இவ்வாைண கிைடக்கப் ெபற்ற 7
தினங்களுக்குள், ேமல்முைறயீட்டாள

05.07.2016

ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 6(1) மனுவில்

ேகாrயுள்ள தகவல்கைள ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு சட்டப்பிrவு 7(6)-ன்படி கட்டணமின்றி
ஒப்புைக

அட்ைடயுடன்

கூடிய

பதிவஞ்சலில்

அனுப்பி

ைவத்து,

அவ

அதைன

ெபற்று

ஏற்பளிப்பு ெசய்த ஒப்புைக அட்ைடயின் நகல் மற்றும் வழங்கப்பட்ட தகவலின் நகைல
இைணத்து

ஒரு

அறிக்ைகயாக

இவ்வாைண

கிைடக்கப்

ெபற்ற

15

தினங்களுக்குள்

ஆைணயத்திற்கு சம ப்பிக்குமாறு ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு உத்தரவிட்டு, இவ்வழக்கில்
ேமலும் விசாரைண ேதைவயில்ைலெயன ஆைணயம் முடிவு ெசய்து, இவ்வழக்கு இத்துடன்
முற்றாக்கப்படுகிறது.
ஒம்/-.ச.ெசல்வராஜ்,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய+
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள+
வழக்கு எண். SA 8764/விசாரைண/E/2017
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

காைரக்குடி, சிவகங்ைக மாவட்டம்.
திரு.ேக.ேசக

த/ெப.கைலமணி,

கூடப்பாக்கம், 429 கெலக்ட
பூந்தமல்லி வட்டம்,
திருவள்ளூ

மாவட்டம்.
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