தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 27.09.2019 (முற்பகல்)
முன்னிைல
திரு ச.ெசல்வராஜ், எம்.ஏ., பி.எட்.,
மாநில தகவல் ஆைணய,
•••••••••
வழக்கு எண்.SA 7410/E/2018
திரு S.கதி ேவலு

...

ேமல்முைறயீட்டாள

Vs.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
மாவட்ட ஆட்சிய
திருவள்ளூ

அலுவலகம்,

மாவட்டம்.

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

பா,ைவ:மனுதார

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த

05.08.2018

நாள்
முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

05.09.2018

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

05.10.2018

******
ஆைண
இன்று

(27.09.2019)

ேமல்முைறயீட்டாள

திரு

முற்பகலில்

இவ்வாைணயத்தில்

S.கதி ேவலு

ஆஜரானா .

ெபாது

நைடெபற்ற
அதிகார

விசாரைணக்கு

அைமப்பின்

சா பாக,

உதவிப் ெபாதுத் தகவல் அலுவல , திரு எம்.பன்ன O ெசல்வம், தைலைம உதவியாள , மாவட்ட
ஆட்சிய
2.

அலுவலகம், திருவள்ளூ

ேமல்முைறயீட்டாள

மாவட்டம் ஆஜரானா .

05.08.2018

ேததியிட்டு

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் “POINT OUT FIELD BOUNDARY LINE @ Survey No.135/1

1

and 135/3 Chinnamandali Village, Tirutani Taluk, Thiruvallur District – My Registered Letter dated 20.07.2018
addressed to the Tahsildar, Tirutani Taluk Office, Tirutani and I have applied for Point out my Agricultural field
boundaries line, dated 19.02.2016. situated at Survey No.135/1 & 3. Chinnamandali Village, Tiruttani Taluk, Thiruvallur
District and not yet pointed out my said boundary lines till date” எனக் குறிப்பிட்டு, அது ெதாட பாக 16
இனங்களில்
திருவள்ளூ
3.

தகவல்

ேகாr,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல ,

மாவட்ட

ஆட்சிய

அலுவலகம்,

என விலாசமிட்டுத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .

ெபாதுத்

தகவல் அலுவலரால் தான் ேகாrய தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும்,

தான் ேகாrய தகவைல வழங்க உrய நடவடிக்ைக எடுக்குமாறும் ேகாr ேமல்முைறயீட்டாள
05.09.2018 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ முதுநிைலப்
ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல ,

மாவட்ட

ஆட்சிய

அலுவலகம்,

திருவள்ளூ

அவ களுக்குத்

தாக்கல் ெசய்துள்ளா . அதன் பின்னரும் ெபாது அதிகார அைமப்பினரால் தான் ேகாrய தகவல்
வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும்,
ேமல்முைறயீட்டாள

தான்

05.10.2018

ேகாrய

தகவைல

ேததியிட்ட

வழங்க

சட்டப்பிrவு

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

ஆைணயத்திற்குத்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில்

தாக்கல்

இவ்வழக்கு

உத்திரவிடுமாறும்
19(3)-ன்கீ ழான

ெசய்துள்ளா .
இன்று

ேகாr

இரண்டாம்

அவ்விரண்டாம்

(27.09.2019)

விசாரைணக்கு

எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ேமல்முைறயீட்டாள

ஆஜராகி,

தான்

தகவல்

ெபறும்

உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவிற்குப் ெபாதுத் தகவல்
அலுவலரால்
மனுவும்,

தகவல்

வழங்கப்படாததால்,

சட்டப்பிrவு

19(3)-ன்கீ ழ்

சட்டப்பிrவு

ஆைணயத்திற்கு

19(1)-ன்கீ ழ்

இரண்டாம்

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவும்

தாக்கல் ெசய்துள்ளதாகவும், இதுநாள்வைரப் ெபாது அதிகார அைமப்பினரால் முழுைமயான
தகவல் தனக்கு வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய தகவைல முழுைமயாக வழங்க
ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு உத்திரவிடுமாறும் தனது வாதுைரைய ஆைணயத்தின் முன்பு
எடுத்துைரத்தா .
5.

இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெபாது

அதிகார

அைமப்பின்

சா பாக

ஆஜரான

உதவிப்

ெபாதுத் தகவல் அலுவல , 26.09.2019 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
உrய

தகவல்

வழங்குவதற்குத்

தயாராக

உள்ளதாகத்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு ேநrல் சா வு ெசய்தா .
6.

உதவிப்

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலரால்

ெதrவித்து,

விசாரைணயின்ேபாது

இதைன ஆைணயம் பதிவு
வழங்கப்பட்ட

தகவைலப்

ெசய்கின்றது.

ெபற்றுக்ெகாண்ட

ேமல்முைறயீட்டாள , தான் இனம் 1-ல் 19.02.2016 மற்றும் 31.07.2018 ேததிய விண்ணப்பங்கள்
குறித்து தகவல் ேகாrயதாகவும், ஆனால் ெபாதுத் தகவல் அலுவலரால் 2016-ற்குrய தகவல்
வழங்கப்படவில்ைலெயன்று

ெதrவித்து,

ேமற்படி

விண்ணப்பத்ைத

வட்டாட்சிய

அலுவலகத்தில் ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான ஒப்புதைல ஆைணயத்தின் முன்பு தாக்கல் ெசய்தா .
இனம் 5-ல் யா , யா

என்ற ெபய

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், இனம் 7 மற்றும் 12-ற்கு

முழுைமயான தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும் ெதrவித்தா . இதைன ஆைணயம் பதிவு
ெசய்கின்றது.
7.

ேமல்முைறயீட்டாளrன் வாதுைர குறித்து இன்ைறய விசாரைணயில் ஆஜரான உதவிப்

ெபாதுத் தகவல் அலுவலrடம் வினவியேபாது, ேமல்முைறயீட்டாள
தகவல்

ெதாட பாக,

சம்பந்தப்பட்ட

நில

அளைவயரால்

2
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இனம் 12-ல் ேகாrயுள்ள

ேகாப்புகளின்

மீ து

நடவடிக்ைக

எடுக்கப்பட்டு, முடிவான அறிக்ைக சம ப்பித்துள்ளதாக ஆைணயத்தின் முன்பு ெதrவித்தா .
இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கின்றது.
8.

வாத,

பிரதிவாதங்கைளயும்,

விசாரைணயின்ேபாது
அளைவயரால்

உதவிப்

ெபாதுத்

சம ப்பிக்கப்பட்ட

ேமல்முைறயீட்டாள

ஆவணங்கைளயும்

அறிக்ைக

ெதrந்துெகாள்ள

தO மானிக்கின்றது.

தகவல்

எனேவ

அலுவல

மற்றும்
தைட

பrசீலைன

இதர

ஏதும்

விசாரைணயின்

ெசய்ைகயில்,

ெதrவித்த

ஆவணங்கள்
இல்ைல

முடிவில்

ேமற்படி

குறித்த

என்ேற

நில

தகவைல
ஆைணயம்

கீ ழ்க்கண்ட

உத்திரவு

பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:
இவ்வாைண
அறிவிப்புக்

கிைடக்கப்ெபற்ற
கடிதெமான்ைற

15

தினங்களுக்குள்

அனுப்பி,

அலுவலக

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

ேவைல

நாளில்,

ேவைல

ேநரத்தில், இதர அலுவலகப் பணிகளுக்குக் குந்தகம் ஏற்படாவண்ணம் அலுவலகம்
வரவைழத்து, ேமல்முைறயீட்டாள, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு
6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள 05.08.2018 ேததியிட்ட மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள ச,ேவ
எண்.135/1 மற்றும் 135/3 ெதாட,புைடய ஆக்கிரமிப்பு குறித்த விபரங்கள், அது குறித்து
ேமல்முைறயீட்டாள, அளித்த விண்ணப்பம், கள ஆய்வாள,களின் களத் தணிக்ைக
அறிக்ைக ஆகியைவ அடங்கிய ேகாப்பிைனத் தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005,
பிrவு

2(j)-ன்படி

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

ஆய்வுக்கு

ஆஜ,படுத்தி,

ஆய்வு

ெசய்தபின்ன, தனக்குத் ேதைவப்படும் விபரங்கைளக் குறிப்ெபடுத்துக் ெகாள்ளவும்,
ேதைவப்படும்

தகவைலக்

குறிப்பிட்டுக்

ேகாரும்பட்சத்தில்,

அதைன

ஒளி

நகெலடுத்து, சான்ெறாப்பமிட்டு, தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 7(6)ன்கீ ழ் கட்டணம் ஏதுமின்றி வழங்கி, அதைன அவ, ெபற்று ஏற்பளிப்பு

ெசய்த

விபரத்ைத இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 30 தினங்களுக்குள் ஆைணயத்திற்குச்
சம,ப்பிக்குமாறும் ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு உத்திரவிடப்பட்டு, இவ்வழக்கில்
ேமலும் விசாரைண ேதைவயில்ைலெயன ஆைணயம் முடிவு ெசய்து இவ்வழக்கு
இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகின்றது.
ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய,

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப்பதிவாள,.
வழக்கு எண்.SA 7410/E/2018
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
மாவட்ட ஆட்சிய
திருவள்ளூ

அலுவலகம்,

மாவட்டம்.
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மனுதார,
திரு S.கதி ேவலு,
22, காந்தி ெதரு,
வில்லிவாக்கம்,
ெசன்ைன – 600 049.
Copy to: Judgement File.
“VP / PA -03.10.19”
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