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 8082/E/2018/X
திரு வ.பச்சமுத்து
1

...

ேமல்முைறயீட்டாள

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

Vs.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

ஆண்டிமடம்,
அrயலூ

மாவட்டம்.

பா,ைவ:மனுதார

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

28.05.2018

நாள்
முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

19.07.2018

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

29.10.2018

******
ஆைண
இன்று

(27.09.2019)

ேமல்முைறயீட்டாள

முற்பகலில்

திரு

இவ்வாைணயத்தில்

வ.பச்சமுத்து
1

நைடெபற்ற

ஆஜராகவில்ைல.

விசாரைணக்கு

ேமல்முைறயீட்டாள

இவ்வாைணயத்திற்கு 19.09.2019 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக வயது முதி வின் காரணமாக
உடல்நிைல

சrயில்லாத

ஆைணயத்தின்
விசாரைணைய

காரணத்தினால்

விசாரைணக்கு
2

மாத

தற்ேபாது

காலத்திற்கு

ெவளியூ
ஆஜராக
பிறகு

1

பயணம்

ெசய்ய

முடியாத

இயலவில்ைலெயன்றும்,

பிறிெதாரு

ேததிக்கு

நிைலயில்

இவ்வழக்கின்

ஒத்திைவக்குமாறும்

ெதrவித்துள்ளா . இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது. ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக,
ெபாதுத் தகவல் அலுவல , திரு அ.சம்பத், தைலைமயிடத்துத் துைண வட்டாட்சிய
ஆண்டிமடம், அrயலூ
2.

(ெபா),

மாவட்டம் ஆஜரானா .

ேமல்முைறயீட்டாள

28,05.2018

ேததியிட்டு

தகவல்

ெபறும்

பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் அrயலூ

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

மாவட்டம், ஆண்டிமடம் வட்டம்,

அய்யூ

கிராம எண்.9 எல்ைலக்குட்பட்டு, அதிலுள்ள ச ேவ எண்கள் மற்றும் உட்பிrவுகள் 263/6,

263/6A,

263/6B

ஆகியவற்றின்

01.01.1960

முதல்

01.01.2018

வைர

“அ”

பதிேவட்டின்படி

நில

உைடைமதாரrன் ெபய , பட்டா எண்., விஸ்த1ரணத்தின் ெமாத்த பரப்பளவு, FMB SKETCH நகல்,
ச ேவ

எண்.

உட்பிrவு

விண்ணப்பங்கள்

எண்.

வந்திருப்பின்

263/6B–ல்

உள்ள

விண்ணப்பம்

பட்டா

எண்.826-ல்

ெசய்தவ களின்

முழு

திருத்தங்கள்
விபரம்

ெசய்ய

மற்றும்

அதன்

நகல், பட்டா எண்.826-ல் 01.01.2018 முதல் 01.05.2018 வைர உட்பட்ட நாட்களில் “அ” பதிேவட்டில்
திருத்தங்கள்

இருப்பின்

அதன்

உத்திரவின்

நகல்,

01.01.2018-ற்குப்

பின்பு

பட்டா

எண்.826-ல்

உட்புல எண்.263/6B–ல் திருத்தங்கள் ஏற்பட்டிருப்பின் அதன் உத்திரவு நகல், பட்டா எண்.826-ல்
உள்ள பட்டா உைடைமதாரருக்கு அறிவிப்பு ேநட்டீஸ் ெகாடுத்திருப்பின் அதன் முழு விபரம்
என 6 இனங்களில் தகவல் ேகாr, ெபாதுத் தகவல் அலுவல , வட்டாட்சிய
ஆண்டிமடம், அrயலூ
3.

மாவட்டம் என விலாசமிட்டுத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு 20.06.2018 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக ேமற்படி நகல்கைளப்

ெபற

உrய

கட்டணத்துடன்

அலுவலகத்திலுள்ள

நில

விண்ணப்பம்

அளைவப்

ெசய்து

பதிேவடுகள்

அrயலூ

துைறயில்

ெபாதுத் தகவல் அலுவலரால் தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தான்

அலுவலகம்,

ேகாrய

தகவல்

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும்,

உத்திரவிடுமாறும் ேகாr ேமல்முைறயீட்டாள

மாவட்ட

ெபற்றுக்

ஆட்சிய

ெகாள்ளலாெமனப்

ெபாதுத் தகவல் அலுவலரால்

தான்

ேகாrய

தகவைல

வழங்க

19.07.2018 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்கீ ழான

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ வருவாய் ேகாட்டாட்சிய , உைடயா பாைளயம், அrயலூ
மாவட்டம்
ேததியிட்ட

அவ களுக்குத்
கடிதம்

தாக்கல்

வாயிலாக

ெசய்துள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டு

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

அலுவலரால்

தகவல்

25.09.2018

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ெபாது அதிகார அைமப்பினரால் தான் ேகாrய தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான்
ேகாrய தகவைல வழங்க உத்திரவிடுமாறும் ேகாr ேமல்முைறயீட்டாள

29.10.2018 ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு 19(3)-ன்கீ ழான இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்குத் தாக்கல்
ெசய்துள்ளா .

அவ்விரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு இன்று

(27.09.2019) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெபாது

அதிகார

அைமப்பின்

சா பாக

ஆஜரான

ெபாதுத்

தகவல் அலுவல , ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு 25.09.2018 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக அவ
ேகாrய

தகவலைனத்தும்

ஒப்புைக

அட்ைடயுடன்கூடிய

பதிவஞ்சலில்

அனுப்பப்பட்டதாகத்

ெதrவித்து, உrய ஆவணங்கைள ஆைணயத்தின் முன்பு தாக்கல் ெசய்தா .
5.
தகவல்

இன்ைறய

விசாரைணயில்

அலுவலரால்

ேமல்முைறயீட்டாள

ஆைணயத்தின்

முன்பு

தாக்கல்

ஆஜராகாத
ெசய்த

நிைலயில்,

ஆவணங்கைளப்

ெபாதுத்

பrசீலைன

ெசய்ைகயில், ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு முழுைமயான தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்பது
ெதrய

வருகிறது.

ஆைணயம்

ேமல்முைறயீட்டாள

த1 மானித்து.

ேகாrய

விசாரைணயின்

பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:

2

தகவல்
முடிவில்

வழங்கப்படேவண்டுெமன்றும்
கீ ழ்க்கண்ட

உத்திரவு

1.

ேமல்முைறயீட்டாள, ஒரு மூத்த குடிமகன் என்பதால் 28.05.2018 ேததியிட்டு
தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் 2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள
மனுவில் ேகாrய தகவல் ெதாட,பாக தங்களது அலுவலகத்தில் இருக்கும்
தகவைலயும்,

மாவட்ட

ஆட்சிய,

அலுவலகத்திலிருக்கும்

தகவைலப்

ெபற்றும் முைறயாக மற்றும் முழுைமயாக இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 15
தினங்களுக்கள்
கட்டணம்

தகவல்

ஏதுமின்றி

ெபறும்

உrைமச்

ஒப்புைக

சட்டம்,

2005,

பிrவு

அட்ைடயுடன்கூடிய

7(6)-ன்கீ ழ்

பதிவஞ்சலில்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு அனுப்பி, அதைன அவ, ெபற்று ஏற்பளிப்பு ெசய்த
விபரத்ைத அறிக்ைகயாக இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 30 தினங்களுக்குள்
ஆைணயத்திற்குச்

சம,ப்பிக்குமாறு

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு

உத்திரவிடப்படுகின்றது.
2.

ேமல்முைறயீட்டாள, 28.05.2018 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்,
2005,

பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

தாக்கல்

ெசய்துள்ள

மனுவிற்கு

உrய

காலத்தில்

தகவல் வழங்காத, சம்பந்தப்பட்ட ெபாதுத் தகவல் அலுவல, மீ து தகவல்
ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 20(1)-ன்கீ ழ் ஏன் அதிகபட்ச அபராதம்
ரூ.25,000/- விதிக்கலாகாது என்பதற்கு உrய விளக்கத்ைதயும், தகவல் ெபறும்
உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 20(2)-ன்கீ ழ் ஏன் துைறrதியான நடவடிக்ைகக்கு
உயரதிகாrகளுக்குப்

பrந்துைரக்கக்கூடாது

என்பதற்குrய

விளக்கத்ைத

இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 30 தினங்களுக்குள் சம்பந்தப்பட்டவ,களிடம்
ெபற்று ஆைணயத்திற்குச் சம,ப்பிக்குமாறு தற்ேபாைதய ெபாதுத் தகவல்
அலுவலருக்கு உத்திரவிடப்படுகின்றது.
ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய,

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப்பதிவாள,.

வழக்கு எண்.SA 8082/E/2018/X
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

ஆண்டிமடம்,
அrயலூ

மாவட்டம்.

3

மனுதார,
திரு வ.பச்சமுத்து,
1
க.எண்.598, ேமற்குத் ெதரு,
காங்குழி கிராமம்,
அய்யூ

(அஞ்சல்),

ஆண்டிமடம் வட்டம்,
அrயலூ

மாவட்டம் – 608 901.

Copy to: Judgement File.
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