தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 18.09.2019 (பிற்பகல்)
முன்னிைல
திரு ச.ெசல்வராஜ், எம்.ஏ., பி.எட்.,
மாநில தகவல் ஆைணய,
•••••••••
வழக்கு எண்.SA 7664/E/2018
திரு G.ேகாபால்

...

ேமல்முைறயீட்டாள

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

Vs.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

திருப்ேபாரூ ,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.
பா,ைவ:மனுதார

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

11.01.2018

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

12.09.2018

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

15.10.2018

******
ஆைண
இன்று

(18.09.2019)

ேமல்முைறயீட்டாள
ெபாதுத்

தகவல்

வட்டாட்சிய
2.

திரு

பிற்பகலில்
G.ேகாபால்

அலுவல ,

திரு

இவ்வாைணயத்தில்
ஆஜரானா .
ஏ.ேகாபி,

நைடெபற்ற

ெபாது

அதிகார

தைலைமயிடத்து

அலுவலகம், திருப்ேபாரூ , காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

ேமல்முைறயீட்டாள

11.01.2018

ேததியிட்டு

தகவல்

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

1

விசாரைணக்கு

அைமப்பின்

துைண

சா பாக,

வட்டாட்சிய ,

ஆஜரானா .

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

பட்டா எண்.27, புல எண்.398/32,

398/38A ேமல்முைறயீட்டாள
நாயக்க

நிலத்ைத UDR அளவு ெசய்தேபாது, தவறுதலாக ேகாவிந்தராஜ்

மகன் ஆதிேகசவன் என பதிவு ெசய்ததாகவும், அது சம்பந்தமாக 30.05.1994 அன்று

வட்டாட்சிய , ெசங்கல்பட்டு அவ கள் தக்க விசாரைணயின் ேபrல் ேகாவிந்த நாயக்க
ேகாபால்

என்று

திருத்தம்

ெசய்துவிட்டதாகவும்,

அவ்வாறு

திருத்தம்

ெசய்தைத

மகன்

24.01.2005

மற்றும் 17.01.2006 அன்று வட்டாட்சிய , ெசங்கல்பட்டு அவ கள் கணினி பட்டா மற்றும் சிட்டா
வழங்கியுள்ளதாகவும், ேமலும் கணினி பட்டாவின்படி கிராம நி வாக அதிகாr, ெகாளத்தூ
அவ களும்

ேகாவிந்தராஜ்

நாயக்க

மகன்

ேகாபால்

என்றும்

வாய்தா

ரசீதும்

வழங்கியுள்ளதாகவும், இவ்வாறு வழங்கிய கணினி பட்டா தற்ேபாது ேகாவிந்தராஜ் நாயக்க
மகன் ஆதிேகசவன் என்ற தவறுதலாக ெபய
இந்த தவறான ெபய
மீ ண்டும்
ேகாr

இந்த

மாற்றம் எந்த ஆவணத்தின் அடிப்பைடயில் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும்,

தவறான

ெபாதுத்

மாற்றம் 19.02.2007 பிறகு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும்,

ெபய

தகவல்

மாற்றத்திற்குண்டான

அலுவல ,

வட்டாட்சிய

ஆவணத்தின்

அலுவலகம்,

நகைலத்

தகவலாகக்

திருப்ேபாரூ ,

காஞ்சிபுரம்

மாவட்டம் என விலாசமிட்டுத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
3.

தான்

ேகாrய

தகவல்

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும்,

வழங்குமாறும் ேகாr ேமல்முைறயீட்டாள

தான்

ேகாrய

12.09.2018 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்கீ ழான

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல , வட்டாட்சிய
திருப்ேபாரூ

அவ களுக்குத்

தாக்கல்

தகவைல

ெசய்துள்ளா .

ெபாது

அதிகார

அலுவலகம்,

அைமப்பினரால்

தான்

ேகாrய தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய தகவைலப் ெபற்றுத் தர ஆவன
ெசய்யுமாறும்
இரண்டாம்

ேகாr

ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டு

அவ்விரண்டாம்

15.10.2018

மனுைவ

ேமல்முைறயீட்டு

ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு

19(3)-ன்கீ ழான

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா .

ஆைணயத்திற்குத்

மனுவின்

அடிப்பைடயில்

இவ்வழக்கு

இன்று

(18.09.2019)

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

ெபாதுத்

தகவல் அலுவல , ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு 05.12.2018 மற்றும் 14.09.2019 ேததியிட்ட கடிதங்கள்
வாயிலாகத் தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகத் ெதrவித்து, உrய ஆவணங்கைள ஆைணயத்தின்
முன்பு

தாக்கல்

அலுவல

ெசய்தா .

அவ களால்

ேமலும்,
தான்

ேகாrக்ைக ெதாட பாக,
அனுப்பப்பட்டு
காஞ்சிபுரம்

18.01.2019

பட்டா

ெபய

ெசய்யப்பட

மாற்றம்

திருத்தம்

ேவண்டுெமன்றும்,

மாவட்ட

வருவாய்

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

வருவாய் ேகாட்டாட்சிய , ெசங்கல்பட்டு அவ களுக்கு கருத்துரு
ேததியிட்ட

அவ களுக்கு

அறிக்ைக

கடிதம்

வாயிலாக

மாவட்ட

சம ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்

வருவாய்
ெதrவித்தா .

அலுவல ,
இதைன

ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது.
6.

ெபாதுத் தகவல் அலுவலரால் ஆைணயத்தின் முன்பு தாக்கல் ெசய்த ஆவணங்கைளப்

பrசீலைன

ெசய்ைகயில்,

வழங்கப்படவில்ைலெயன்று

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
ஆைணயம்

தa மானிக்கிறது.

கீ ழ்க்கண்ட உத்திரவு பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:

2

முழுைமயான

தகவல்

விசாரைணயின்

முடிவில்

ேமல்முைறயீட்டாள, 11.01.2018 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் 2005,
பிrவு

6(1)-ன்

கீ ழ்

தாக்கல்

ெசய்துள்ள

மனுவில்

ேகாrய

தகவல்

ெதாட,பாக

மாவட்ட வருவாய் அலுவல,, காஞ்சிபுரம் அவ,களுக்கு வருவாய் ேகாட்டாட்சிய,
அலுவலகத்திலிருந்து
அதுகுறித்த

அனுப்பப்பட்டுள்ள

விபரங்களடங்கிய

அறிக்ைகயிைனப்

தகவலிைன

முைறயாக

பrசீலைன

மற்றும்

ெசய்து

முழுைமயாக

இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற ஒரு மாத காலத்திற்குள் தகவல் ெபறும் உrைமச்
சட்டம், 2005, பிrவு 7(6)-ன்கீ ழ் கட்டணம் ஏதுமின்றி ஒப்புைக அட்ைடயுடன்கூடிய
பதிவஞ்சலில் ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு அனுப்பி, அதைன அவ, ெபற்று ஏற்பளிப்பு
ெசய்த விபரத்ைத அறிக்ைகயாக இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 45 தினங்களுக்குள்
ஆைணயத்திற்குச் சம,ப்பிக்குமாறு ெபாதுத் தகவல் அலுவல,, மாவட்ட ஆட்சிய,
அலுவலகம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அவ,களுக்கு உத்திரவிடப்பட்டு, இவ்வழக்கில்
ேமலும் விசாரைண ேதைவயில்ைலெயன ஆைணயம் முடிவு ெசய்து இவ்வழக்கு
இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகின்றது.
ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய,

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப்பதிவாள,.
வழக்கு எண்.SA 7664/E/2018
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
மாவட்ட ஆட்சிய

அலுவலகம்,

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

திருப்ேபாரூ ,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.
மனுதார,
திரு G.ேகாபால்,
எண்.4, காஞ்சிபுர முனுசாமி ெதரு,
சூைள, ெசன்ைன – 112.
Copy to: Judgement File.
“VP / PA -25.09.19”
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