தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.19, அரசு பண்ைண கிராமம், ேப3ன்ேபட்ைட, நந்தனம், ெசன்ைன - 600 035.
(Pension Pay Office Back Side) (ைசதாப்ேபட்ைட
ைசதாப்ேபட்ைட ெமட்ேரா ரயில் நிைலயம் அருகில்), ெதாைலேபசி:
ெதாைலேபசி 044-29515580

ஆைண நாள் 02.06.2022
முன்னிைல

முைனவ

ரா.பிரதாப்குமா

மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண். SA 3973/B/2021
ேமல்முைறயீட்டாள3

திரு.R.அன்பழகன்
எதி3

ெபாதுத் தகவல் அலுவல3/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய3
வட்டாட்சிய3,
வட்டாட்சிய3 அலுவலகம்,
கீ ழ்ேவளூ3 வட்டம்,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்
ஆைண
இவ்வாைணயத்தால்

இன்று

02.06.2022)

நடத்தப்பட்ட

விசாரைணக்கு

மனுதார3

திரு.R.அன்பழகன் அவ3கள் ஆஜரானா3
ஆஜரானா3. ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா3பாக, திரு. ேக.
ேக ெஜயெசல்வம்,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய3
வட்டாட்சிய3, வட்டாட்சிய3 அலுவலகம், கீ ழ்ேவளூ3 வட்டம்,
வட்டம் நாகப்பட்டினம்
மாவட்டம் அவ3கள் ஆஜரானா3.
2. மனுதார3, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் 24.09.202
.2020 ேததியிடப்பட்ட
மனுவில், எனது தந்ைத ராமசாமி அவ3கள் 1977ல் 4.97 ஏக்க3 நிலம் RTR ேகா3ட் உத்திரவுபடி பதிவு
ெசய்யப்பட்டது என்றும், அவ்வாறு பதிவு ெசய்யப்பட்ட RTRன் விவரங்கைள

தகவல்களாக
ளாக வழங்கக் ேகாr

நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சிய3 அலுவலக ெபாது தகவல் அலுவல3 அவ3களுக்கு மனு ெசய்துள்ளா3.
3. உrய தகவல்கள் வழங்கப்படாததால் மனுதார3 20.01.2021 ேததியிட்டு, தகவல் ெபறும் உrைமச்
சட்டப்பிrவு 19(1)ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல3 அவ3களுக்கு
விண்ணப்பித்துள்ளா3.
ேததியிட்ட

முழுைமயான

இரண்டாவது

தகவல்கைள

ேமல்முைறயீட்டு

ெபற்றுத்

மனுைவ

தருமாறு

ெதrவித்து,

ஆைணயத்திற்கு

மனுதார3

அனுப்பி

12.03.2021

ைவத்துள்ளா3.

மனுதாரrன் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனு
மனுவின் மீ து இன்று (02.06.2022) விசாரைணக்கு எடுத்துக்
ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ஆஜரான

மனுதார3

அவ3கள்,

தனக்கு

இதுவைர

எந்தவித

தகவல்களும் முழுைமயாக கிைடக்கவில்ைல என்று ெதrவித்து, தான் ேகாrய தகவல்கைள ஆைணயம்
தான் ெபற்று தர ேவண்டும் என்று முைறயிட்டா3. இன்ைறய விசாரைணயில் ஆஜரான ெபாதுத் தகவல்
அலுவல3

அவ3கள்,

மனுதார3

ேகாr
ேகாrய

தகவல்கள்

அைனத்தும்

அவருக்கு

வழங்கப்பட்டது

என்று

ெதrவித்து உrய ஆவணங்கைள ஆைணயத்தின் பா3ைவக்கு ைவத்தா3. மனுதாரrன் வாதங்கள் மற்றும்
ெபாதுத் தகவல் அலுவல3 சம3ப்பித்த ஆவணங்கள் ஆகியவற்ைற ஆைணயம் பrசீலைன ெசய்யப்பட்டு,
கீ ழ்கண்டவாறு ஆைண பிறப்பிக்கப்படுகின்றது
பிறப்பிக்கப்படுகின்றது.
5.

இவ்வாைண கிைடக்கப் ெபற்ற 15 தினங்களுக்குள் ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு அறிவிப்பு

கடிதெமான்ைற

அனுப்பி,

அலுவலக

ேவைல

நாளில்,

ேவைல

ேநரத்தில்

இதர

அலுவலகப்

பணிகளுக்கு குந்தகம் ஏற்படாவண்ணம் அலுவலகம் வரவைழத்து, ேமல்முைறயீட்டாள
ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ்

24.09.2020

தாக்கல் ெசய்த மனுவில்

ேகாrயுள்ள

இனங்கள்

நடவடிக்ைககள்,

ெதாட பாக

ஆவணங்கள்

தகவல்கள்

உள்ளிட்டவற்ைற

அடங்கிய

ேகாப்புகள்,

சம்பந்தப்பட்ட

ேமல்முைறயீட்டாளrன் ஆய்வுக்கு சட்டப்பிrவு 2(j)-ன்படி ஆஜ படுத்தி,
தனக்கு

ேதைவப்படும்

தகவைல

குறிப்பிட்டு

பதிேவடுகள்,

கணினி

அலுவலகங்களிலிருந்து

ேகாரும்பட்சத்தில்

ெபற்று

ஆய்வு ெசய்த பின்ன
அதைன

அவ

ஒளிநகெலடுத்து,

சான்ெறாப்பமிட்டு, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 சட்டப்பிrவு 7(6)-ன் கீ ழ் கட்டணமின்றி
வழங்கி,

அவ

ெபற்று

ஏற்பளிப்பு

ெசய்த

விபரத்ைதயும்,

ஆய்வு

ெசய்த

வடிேயா
U

அல்லது

புைகப்படத்ைத இைணத்து அறிக்ைகயாக இவ்வாைணயத்திற்கு சம ப்பிக்குமாறு ெபாதுத் தகவல்
அலுவலருக்கு உத்தரவிடப்படுகின்றது.

ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//

பிrவு அலுவல
வழக்கு எண். SA 3973/B/2021
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல3/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய3,
வட்டாட்சிய3 அலுவலகம்,
கீ ழ்ேவளூ3 வட்டம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்
திரு.R.அன்பழகன், த/ெப ராமசாமி,
ராமமூ3த்தி ெதரு, கிராமத்துேமடு,
சின்னத்தும்பூ3 (அஞ்சல்),
கீ ழ்ேவளூ3 வட்டம்,
நாகப்பட்டினம் 611 102
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