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,
•••••••••
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திரு கா.சரவணன்

...

ேமல்முைறயீட்டாள

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

Vs.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

ேவளச்ேசr,
ெசன்ைன - 113.
பா,ைவ:மனுதார

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

21.07.2018

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

22.09.2018

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

25.10.2018

******
ஆைண
இன்று

(18.09.2019)

ேமல்முைறயீட்டாள
ெபாதுத்

தகவல்

வட்டாட்சிய

பிற்பகலில்

இவ்வாைணயத்தில்

திரு கா.சரவணன் ஆஜரானா .

அலுவல ,

திருமதி

மு.ேகாமதி,

அலுவலகம், ேவளச்ேசr, ெசன்ைன

1

நைடெபற்ற

விசாரைணக்கு

ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக,

தைலைமயிடத்து

ஆஜரானா .

துைண

வட்டாட்சிய ,

2.

ேமல்முைறயீட்டாள

21.07.2018

ேததியிட்டு

தகவல்

பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் ஊரூ
ஆட்சிய

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

கிராமம், பிளாக் எண்.15ல் மாவட்ட

மூலம் ராயத்துவாr மைன, நில பயன்பாடு மாற்றம் ெசய்யப்பட்டுள்ள மைனகளின்

விவரம், J1/77686/87 dt.18.09.87 இக்கடிதத்தின் நகல், TK/B2/II/185/87-88 dt.05.10.88 இக்கடிதத்தின் நகல்,
sd/242/87-88 dt.05.10.87 TR DT:29.07.2016 இக்கடிதத்தின் நகல், B4/Tr/47/94-95 dt.23.04.94 TRDT:29.07.2016
இக்கடிதத்தின் நகல், ஊரூ

கிராமம், பிளாக் எண்.15ல் மாவட்ட ஆட்சிய

மூலம் ராயத்துவாr

மைனயாக மாற்றம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது சம்மந்தமான ேகாப்புகைள பா ைவயிட்டு நகல் எடுக்க
அனுமதி ேகாrயும் என 5 இனங்களில் தகவலாகக் ேகாr ெபாதுத் தகவல் அலுவல , மாவட்ட
ஆட்சிய

அலுவலகம்,

சிங்கார

ேவல

மாளிைக,

ெசன்ைன

என

விலாசமிட்டுத்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா .
3.
தகவல்

ேமல்முைறயீட்டாளrன் மனுவானது 16.08.2018 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாகப் ெபாதுத்
அலுவல ,

ேவளச்ேசr

தைலைமயிடத்து

வட்டம்,

ெசன்ைன

துைண

வட்டாட்சிய ,

அவ களுக்கு

வட்டாட்சிய

அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

அலுவலரால் தான் ேகாrய தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும்,
இலவசமாகப்

ெபற்றுத்

தருமாறும்

ேகாr

அலுவலகம்,

ெபாதுத்

தகவல்

தான் ேகாrய தகவைல

ேமல்முைறயீட்டாள

22.09.2018

ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல ,
தைலைமயிடத்து

துைண

வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

ேவளச்ேசr

வட்டம்,

ெசன்ைன

அவ களுக்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா . அதன் பின்னரும் ெபாது அதிகார அைமப்பினரால் தான்
ேகாrய தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய தகவைலப் ெபற்றுத் தருமாறும்
ேகாr

ேமல்முைறயீட்டாள

25.10.2018

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

ஆைணயத்திற்குத்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில்

சட்டப்பிrவு

தாக்கல்

இவ்வழக்கு

19(3)-ன்கீ ழான

ெசய்துள்ளா .
இன்று

இரண்டாம்

அவ்விரண்டாம்

(18.09.2019)

விசாரைணக்கு

எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெபாது

அதிகார

அைமப்பின்

சா பாக

ஆஜரான

ெபாதுத்

தகவல் அலுவல , ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு 18.09.2019 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக ேமற்படி
தகவைல ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு வழங்கத் தயாராகக் ெகாண்டு வந்துள்ளதாகத் ெதrவித்து,
இன்ைறய விசாரைணயின்ேபாது ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு ேநrல் சா வு ெசய்தா .
5.

ெபாதுத்

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டாள ,
தகவல்

கிைடக்கப்

தான்

அலுவலரால்
ேகாrய

ெபற்றதற்கு

வழங்கப்பட்ட

தகவைல

மாநில

தகவைலப்

முழுைமயாகப்

தகவல்

ஆைணயத்திற்குத்

ெதrவித்துக் ெகாள்வதாகவும் ஆைணயத்தின் முன்பு ெதrவித்தா .

ெபற்றுக்ெகாண்ட

ெபற்றுக்

ெகாண்டதாகவும்,

தனது

நன்றிையத்

இதைன ஆைணயம் பதிவு

ெசய்து, இவ்வழக்கில் ேமலும் விசாரைண ேதைவயில்ைலெயன முடிவு ெசய்து இவ்வழக்கு
இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகின்றது.
ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய,

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப்பதிவாள,.
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ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

ேவளச்ேசr,
ெசன்ைன - 113.
மனுதார,
திரு கா.சரவணன்,
எண்.92, 3-வது குறுக்கு ெதரு,
திருவள்ளூ

நக , ெபசன்ட் நக ,

ெசன்ைன – 600 090.
Copy to: Judgement File.
“VP / PA -25.09.19”
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