தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.19, அரசு பண்ைண கிராமம், ேப2ன்ேபட்ைட, நந்தனம், ெசன்ைன - 600 035.
(Pension Pay Office Back Side) (ைசதாப்ேபட்ைட
ைசதாப்ேபட்ைட ெமட்ேரா ரயில் நிைலயம் அருகில்), ெதாைலேபசி:
ெதாைலேபசி 044-29515580

05.01.2022

ஆைண நாள்

முன்னிைல

முைனவ

ரா.பிரதாப்குமா

மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண். SA 12413/B/2021
ேமல்முைறயீட்டாள2

திரு. ப. நடராசன்
எதி2

ெபாதுத் தகவல் அலுவல2/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய2
வட்டாட்சிய2,
ஓமலூ2 வட்டாட்சிய2 அலுவலகம்
அலுவலகம்,
ேசலம் மாவட்டம்.

ெபாது அதிகார அைமப்பு
ஆைண

இவ்வாைணயத்தால் இன்று (05.01.2022) ெதாைலேபசியின் வாயிலாக நடத்தப்பட்ட விசாரைணக்கு
மனுதார2

திரு. ப. நடராசன் அவ2கள் மற்றும் ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா2பாக,, திரு ஸ்ரீரங்கநாதன்,

தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய2
வட்டாட்சிய2, ஓமலூ2 வட்டாட்சிய2 அலுவலகம், ேசலம் மாவட்டம் ஆகிேயா2
ஆஜரானா2கள்.
2. மனுதார2, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் 19.07.2021 ேததியிட்ட மனுவில்,
ஒேர ச2ேவ எண்ணில் உள்ள நில உrைமதார2களுக்கு உrய ெபாது வண்டிப்பாைத நிலம்,
நிலம் நில உைடைம
ேமம்பாட்டு

திட்டத்தின்

ச2ேவபடி

உட்பிrவாக

பிrக்கப்படும்ேபாது

அதில்

உள்ள

வண்டிப்பாைத

புலப்படத்தில் விளக்கியாக குறிக்கப்படுவதில்ைல என நில உைடைம ேமம்பாட்டு திட்டத்தின் ஆய்வு
அலுவல2கள் ெதrவித்ததாேலேய விளக்கி சா2ந்த பிரச்சைன ஏதும் 1984 முதல் 2001 ஆம் ஆண்டு வைர
ஏற்படவில்ைல

என்பதன்

விவரங்கள்

ெதாட2பாக

ஓமலூ2

வட்டாட்சிய2

அலுவலக

ெபாது

தகவல்

அலுவல2 அவ2களுக்கு மனு ெசய்துள்ளா2
ெசய்துள்ளா2.
3.
ேததியிட்ட

முழுைமயான
தகவல்

ேமல்முைறயீட்டு

தகவல்கள்

ெபறும்

உrைமச்

அலுவல2

வழங்கப்பபடவில்ைல
சட்டப்பிrவு

அவ2களுக்கு

19(1)ன்

என்று

கீ ழான

ெதrவித்து,

முதல்

விண்ணப்பித்துள்ளா2.

மனுதார2

21.08.2021

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

முழுைமயான

தகவல்கைள

ெபற்றுத்தருமாறு ெதrவித்து, மனுதார2 27.09.2021 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ
ஆைணயத்திற்கு

அனுப்பி

ைவத்துள்ளா2
ைவத்துள்ளா2.

மனுதாரrன்

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீ
முைறயீட்டு

மனுவின்

மீ து

இன்று (05.01.2022) இவ்வாைணயத்தால் விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசியின் வாயிலாக ஆஜரான மனுதார2 தனக்கு இதுவைர
எந்தவித தகவல்களும் வழங்கப்படவில்ைல என்றும், தான் ேகாrய 7 இனங்களில் குறிப்பாக இனம் 2
மற்றும் இனம் 5ற்கு சrயான, உண்ைமயான மற்றும் முழுைமயான தகவல் வழங்க ேவண்டும் என்றும்
வாதத்தின்ேபாது
அலுவல2,

ஆைணயத்தில்

தற்ேபாது

2

ெதrவித்தா2
ெதrவித்தா2.

வாரங்களுக்கு

முன்பு

இன்ைறய
தான்

விசாரைணயில்

பணியில்

ஆஜரான

ேச2ந்ததாகவும்,,

ெபாது
கால

தகவல்

அவகாசம்

அளிக்கும்பட்சத்தில்

2

நாட்களுக்குள்

தகவல்கைள

மனுதாரருக்கு

வழங்கிவிடுவதாக

ெதrவித்தா2.

ேமற்ெசான்ன மனுதார2 மற்றும் ெபாதுத் தகவல் அலுவல2 ஆகிேயா2 ேபசப்பட்ட வாதங்கைள பrசீலைன
ெசய்து இன்ைறய விசாரைணயின் முடிவில் கீ ழ்க்கண்ட ஆைணகள் வழங்கப்படுக்கின்றன:1.

சட்டப்பிrவு 7ன்படி விண்ணப்பத்ைத ெபற்ற 30 தினங்களுக்குள் மனுதார
தகவல்கைள

முழுைமயாக

ெபாது

தகவல்

அலுவல

இந்நிைலயில் அப்ேபாைதய ெபாது தகவல் அலுவல
மனுதாரருக்கு

வழங்க

தவறினா

தரக்

ேகட்டுள்ள

கடைமப்பட்டவராவா .

ஏன் 30 தினங்களுக்குள் தகவைல

என்பதற்கும்

காலதாமதமாக

அளிக்கப்பட்டது என்பதற்கும் அப்ேபாைதய ெபாது தகவல் அலுவல

தகவல்

ஏன்

மீ து தகவல் ெபறும்

உrைமச் சட்டப்பிrவு 20(1)ன்கீ ழ் அதிகபட்ச தண்டமாக ரூ.25,000/- ஏன் விதிக்கக் கூடாது
என்பதற்கு

அவரது

எழுத்து

மூலமான

விளக்கங்கைள

அவrடமிருந்து

இவ்வாைண

கிைடக்கப்ெபற்ற 15 தினங்களுக்குள் ெபற்று இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவக்குமாறு
இன்ைறய

விசாரைணயில்

அலுவல

திரு

வட்டாட்சிய

ெதாைலேபசியின்

ஸ்ரீரங்கநாதன்,
அலுவலகம்,

வாயிலாக

தைலைமயிடத்து
ேசலம்

ஆஜரான

துைண

மாவட்டம்

ெபாது

வட்டாட்சிய ,

அவ களுக்கு

தகவல்
ஓமலூ

இதன்மூலம்

உத்திரவிடப்படுகிறது.
2.

மனுதார
கிைடக்கப்

ேகாrயுள்ள அைனத்து இனங்களுக்குrய முைறயான தகவைல, இவ்வாைண
ெபற்ற

5

நாட்களுக்குள்

சட்டப்பிrவு

7(6)ன்படி

கட்டணமின்றி

அட்ைடயுடன் கூடிய பதிவுத் தபாலில் அனுப்பி ைவத்து, மனுதார

ஒப்புைக

ஏற்பளிப்பு ெசய்த

ஒப்புைக அட்ைடயின் நகலுடன் மனுதாரருக்கு வழங்கப்பட்ட தகவைலயும் இைணத்து
ஒரு

அறிக்ைகயாக

தயா

இவ்வாைணயத்திற்கு

ெசய்து

அனுப்பி

இவ்வாைண

ைவக்க

ெபாதுத்

கிைடக்கப்
தகவல்

ெபற்ற

10

நாட்களுக்குள்

அலுவலருக்கு

ஆைணயம்

உத்திரவிட்டு, இவ்வழக்கின் விசாரைண முற்றாக்கப்படுகிறது.

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

பிrவு அலுவல
வழக்கு எண். SA 12413/B/2021
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல2/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய2,
ஓமலூ2 வட்டாட்சிய2 அலுவலகம்,
ேசலம் மாவட்டம்.
திரு. ப. நடராசன்,
1-9, சாமிநாயக்கன்பட்டி அஞ்சல்,
(வழி) அரசு ெபாறியியற் கல்லூr,
ேசலம் மாவட்டம் 636 011.
Copy to: File
SCPA – 07-01-22

/ பிrவு

பதிவாள

