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 12438/E/2019
திரு.S.கேணஷ்குமா

..

ேமல்முைறயீட்டாள

..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல / மாவட்ட ஆட்சியrன்
ேந முக உதவியாள (ெபாது),
மாவட்ட ஆட்சிய

அலுவலகம்,, விருதுநக .

******
ஆைண
ேமல்முைறயீட்டாள

23.09.2019

சட்டப்பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் விருதுநக

ேததியிட்டு

தகவல்

மாவட்ட ஆட்சிய

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,
சட்டம்

2005,

அலுவலக அலுவலருக்கு அனுப்பியுள்ள

மனுவில், இராஜபாைளயம் வட்டத்திற்குட்பட்ட முத்துச்சாமிபுரம்
முத்துச்சாமிபுரம், நல்லமங்கலம்,
நல்லமங்கலம் புத்தூ

ஆகிய

மூன்று கிராமங்களுக்குrய (ஒட்டுெமாத்த
ஒட்டுெமாத்த) நிலவrத் திட்ட அலுவலகத்தில்
லகத்தில் தயாrக்கப்பட்ட
நிலவrத் திட்ட நிலப்பதிேவடு நகல்
நகல், ஆரம்ப நிலஅளைவ புலப்படச்சுவடி ஆவணத்தின் நகல்,
நகல்
வைரபடங்களின்

நகல்,

பைழய

ெசட்டில்ெமண்ட்

அ

பதிேவடு

ஆவணத்தின்

நகல்

ஆகியவற்ைற 4 இனங்களில் தகவல்களாக வழங்கக் ேகாrயுள்ளா . ெபாதுத் தகவல் அலுவல
10.10.2019 ேததியிட்ட
யிட்ட கடிதத்தில் புலம் தனக்கு சம்பந்தப்பட்டது என ஏேதனும் ஆவணத்ைத
இைணத்து மனு ெசய்யும்பட்சத்தில்
ெசய்யும்பட்சத்தில், ேகாrய நகல் வழங்கப்படும்
ங்கப்படும் எனத் ெதrவித்து தகவல்
வழங்க மறுத்துள்ளதாக கூறி, ேமல்முைறயீட்டாள
கீ ழான

மனுைவ

அலுவல

ேமல்முைறயீட்டு

14.11.2019

ேததியிட்ட

ெதrவித்து, 06.12.2019

22.10.2019 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்

அலுவலருக்கு

கடிதத்தில்

உrய

தாக்கல்

ெசய்திட,

தகவல்கைள

ெபாதுத்

வழங்கவில்ைல

தகவல்
என்று

ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(3)-ன்
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

ெகாள்ள

மாதங்கள்

ஆகியும்

முழுைமயான தகவல் வழங்கப்படாத ேமல்
ேமல்முைறயீ
முைறயீட்டாள களின் நிலுைவ மனுக்களின் மீ து
மாநில

தகவல்

ஆைணய

அவ கள்
கள்,

விருதுநக

மாவட்ட

ஆட்சியrன்

ேந முக

உதவியாள (ெபாது)

அவ களுடன்

இருந்த

விருதுநக

நிைலயில்,

29.09.2020

மாவட்ட

அன்று

ெதாைலேபசி

ஆட்சிய

அலுவலக

மூலம்

ெபாதுத்

விவாதிக்கப்பட்ட
தகவல்

அலுவல

21.10.2020 ேததியிட்டு இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், ேமல்முைறயீட்டாளைர
அலுவலக

ேவைலநாட்களில்

ஆவணங்கைள

பா ைவயிட்டு

ேததியிட்ட கடிதம்

மாவட்ட

ஆட்சிய

ேதைவயான

அலுவலகத்திற்கு

தகவல்கைள

ெபற்றுக்

ேநrல்

ெகாள்ளுமாறு

பதிவஞ்சலில் கடிதம் அனுப்பியதாகவும், ஆனால் அவ

வந்து
03.10.2020

ஆஜராகவில்ைல

என்றும் ெதrவித்துள்ளா .
3. ெபாதுத் தகவல் அலுவலrன் கடிதத்ைத பதிவு ெசய்தும், ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
கூடுதலாக

ஒரு

வாய்ப்பளித்தும்,

விசாரைணயின்

முடிவில்

கீ ழ்க்கண்ட

உத்தரவு

பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:-

இவ்வாைண கிைடக்கப் ெபற்ற 15 தினங்களுக்குள் ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
மீ ண்டும்

அறிவிப்பு

ேநரத்தில்

இதர

வரவைழத்து,

கடிதெமான்ைற

அலுவலகப்

அனுப்பி,

பணிகளுக்கு

ேமல்முைறயீட்டாள

சட்டம், 2005 பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ்

அலுவலக

குந்தகம்

23.09.2019

ேவைல

நாளில்,

ஏற்படாவண்ணம்

ேததியிட்டு

தகவல்

ேவைல

அலுவலகம்

ெபறும்

உrைமச்

தாக்கல் ெசய்த மனுவில் ேகாrயுள்ள 4 இனங்கள்

ெதாட பாக, சட்டப்பிrவுகள் 2(f) மற்றும் 8(i)(j)-களுக்கு உட்பட்டு, தகவல்கள் அடங்கிய
ேகாப்புகள்,

பதிேவடுகள்,

கணினி

நடவடிக்ைககள்,

ஆவணங்கள்

உள்ளிட்டவற்ைற

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

அவ

ஆய்வு

ெசய்வைத வடிேயா
_
அல்லது புைகப்படம் எடுத்து, ஆய்வு ெசய்த பின்ன

அவ

தனக்கு

ேதைவப்படும்

தகவைல

குறிப்பிட்டு

ேகாரும்பட்சத்தில்

அதைன

ஒளிநகெலடுத்து,

சான்ெறாப்பமிட்டு, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005 சட்டப்பிrவு 7(6)-ன் கீ ழ் (25
பக்கங்களுக்கு மிகாமல்) கட்டணமின்றி வழங்கி,
விபரத்ைதயும்,
இைணத்து

ஆய்வு

ெசய்த

அறிக்ைகயாக

ஆைணயத்திற்கு

வடிேயா
_

இவ்வாைண

சம ப்பிக்குமாறு

ெபாதுத்

அவ

அடங்கிய

ெபற்று

CD

அல்லது

கிைடக்கப்ெபற்ற
தகவல்

ஏற்பளிப்பு ெசய்த

21

அலுவலருக்கு

புைகப்படத்ைத
தினங்களுக்குள்
உத்தரவிட்டு,

இவ்வழக்கில் ேமலும் விசாரைண ேதைவயில்ைலெயன ஆைணயம் முடிவு ெசய்து,
இவ்வழக்கு இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகிறது.
ஒம்/-.ச.ெசல்வராஜ்,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA 12438/E/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /மாவட்ட ஆட்சியrன்
ேந முக உதவியாள
மாவட்ட ஆட்சிய

(ெபாது),

அலுவலகம்,

விருதுநக .
திரு.S.கேணஷ்குமா , த/ெப.சங்கரன் நாடா ,
SPN பள்ளித் ெதரு, முகவூ

அஞ்சல்,

இராஜபாைளயம்,
விருதுநக

மாவட்டம்-626 111.
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