தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 05.09.2019 (பிற்பகல்)
முன்னிைல
திரு ச.ெசல்வராஜ், எம்.ஏ., பி.எட்.,
மாநில தகவல் ஆைணய,
•••••••••
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திருமதி M.சாந்தகுமாr

...

ேமல்முைறயீட்டாள

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

Vs.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

ெபரம்பலூ ,
ெசன்ைன - 11.
பா,ைவ:மனுதார

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

16.08.2018

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

20.09.2018

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

03.12.2018

******
ஆைண
இன்று

(05.09.2019)

பிற்பகலில்

இவ்வாைணயத்தில்

ேமல்முைறயீட்டாள

திருமதி

M.சாந்தகுமாr

இவ்வாைணயத்திற்கு

30.08.2019

ேததியிட்ட

காரணங்களால்

ஆைணயத்தின்

ஆஜராகவில்ைல.
கடிதம்

விசாரைணக்கு

1

நைடெபற்ற

ேமல்முைறயீட்டாள

வாயிலாகத்
ஆஜராக

விசாரைணக்கு

தவி க்க

முடியாத

இயலவில்ைலெயன்றும்,

இவ்வழக்கின்

விசாரைணைய

பிறிெதாரு

இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது.

ேததிக்கு

ஒத்திைவக்குமாறும்

ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக, ெபாதுத் தகவல்

அலுவல , தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய , வட்டாட்சிய
ெசன்ைன

மாவட்டம்

ெதrவித்துள்ளா .

ஆஜராகவில்ைல.

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலகம், ெபரம்பலூ ,

அலுவல

30.08.2019

ேததியிட்ட

கடிதம் வாயிலாக பதிேவடு ேதடுதல் பணி காரணமாக இன்ைறய விசாரைணக்கு ஆஜராக
இயலவில்ைலெயன்றும்,

இவ்வழக்கின்

ஒத்திைவக்குமாறும் ேகாrயுள்ளா .
2.

ேமல்முைறயீட்டாள

விசாரைணைய

பிறிெதாரு

ேததிக்கு

இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது.

16.08.2018

ேததியிட்டு

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் புதிய பட்டா எண்.470/26 மற்றும் 469/25 பைழய
புல

எண்.469/10

மற்றும்

470/2

மட்டும்

பட்டா

ேகாப்பு

எண்.SD.301-84.85படி

வைரபடம்

நகல்

கிைடக்கப்ெபற்றதாகவும், அதில் நிலத்தில் பிrக்கப்பட்ட பட்டா எண்.470/2, 470/34 மற்றும் 469/27
பைழய

பட்டா

நகைலத்

எண்.469/10,

தகவலாகக்

வட்டாட்சிய , ெபரம்பூ
3.

தான்

ேகாrய

சட்டப்பிrவு

7(6)-ன்படி

470/2

ேகாr

பட்டா

ேகாப்பு

ெபாதுத்

வட்டம், ெசன்ைன
தகவல்

எண்.

தகவல்

SD/285/91-92

அலுவல ,

வைரபடம்

தைலைமயிடத்து

துைண

என விலாசமிட்டுத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும்,

கட்டணமின்றி

நாள்.27.09.91

வழங்குமாறும்

ேகாr

தான்

ேகாrய

தகவைலச்

ேமல்முைறயீட்டாள

20.09.2018

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

உதவி

இயக்குந

ெசன்ைன

அவ களுக்குத்

(வைரவு),

தாக்கல்

மத்திய

நிலஅளைவ

ெசய்துள்ளா .

அதன்

அலுவலகம்,

பின்னரும்

ேசப்பாக்கம்,

ெபாது

அதிகார

அைமப்பினரால் தனக்கு முழுைமயான தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய
தகவைலப்
ேததியிட்ட

ெபற்றுத்

தர

சட்டப்பிrவு

ஆைணயத்திற்குத்

தாக்கல்

ஆவன

ெசய்யுமாறும்

19(3)-ன்கீ ழான

ேகாr

ேமல்முைறயீட்டாள

இரண்டாம்

ெசய்துள்ளா .

அவ்விரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு
ேமல்முைறயீட்டு

03.12.2018
மனுைவ
மனுவின்

அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு இன்று (05.09.2019) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய விசாரைணயில் ேமல்முைறயீட்டாள

ஆகிேயா
ஆகிேயா

ஆஜராகாத நிைலயில், ேமல்முைறயீட்டாள
விசாரைணைய

பிறிெதாரு

ேததிக்கு

மற்றும் ெபாதுத் தகவல் அலுவல
மற்றும் ெபாதுத் தகவல் அலுவல
ஒத்திைவக்குமாறு

ேகாrயுள்ளதைன

ஆைணயம் ஏற்று, இவ்வழக்கின் விசாரைண பிறிெதாரு ேததிக்கு மாற்றி ைவக்கப்படுகின்றது.
விசாரைண நைடெபறும் நாளும், ேநரமும் பின்ன

ெதrவிக்கப்படும்.
ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய,

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப்பதிவாள,.

2
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ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

ெபரம்பலூ , ெசன்ைன - 11.
மனுதார,
திருமதி M.சாந்தகுமாr,
புது எண்.40, சுப்ரமணி ெதரு,
ெபரம்பூ ,
ெசன்ைன – 600 011.
Copy to: Judgement File.
“VP / PA -06.09.19”
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