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திரு.K.ரவிசுந்தரம்

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/

எதி

தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
சீகாழி,
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் .

ஆைண
இவ்வாைணயத்தால்

இன்று

(18.09.2019)

நடத்தப்பட்ட

விசாரைணக்கு

மனுதார

திரு.K.ரவிசுந்தரம் அவகள் ஆஜரானா
ஆஜரானா.

ெபாதுத் தகவல் அலுவல, திரு ஜி.ெசந்தில்குமா,
ஜி

தைலைமயிடத்து

சீகாழி

துைண

வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய,

மாவட்டம் அவகள் இன்ைறய விசாரைணக்கு
2.
ேததியிட்ட

மனுதார,
மனுவில்,

தகவல்

ெபறும்

நாகப்பட்டினம்

வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
அலுவலகம்

நாகப்பட்டினம்

ஆஜரானா.

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

மாவட்டம்,

சீகாழி

தாலுக்கா,

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

ஆச்சாள்புரம்

21.11.2017
வட்டம்,

ஆச்சாள்புரம் கிராமத்தில் உள்ள புலஎண்கள் 17/2 மற்றும் 22 ஆகியவற்றிற்கு பட்டா மாறுதல்
எதன் அடிப்பைடயில் ெசய்யப்பட்டது என்பது குறித்தும், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்,
மாவட்டம் சீகாழி
தாலுக்கா, ஆச்சாள்புரம் வட்டம்
வட்டம், ஆச்சாள்புரம் கிராமத்தில் உள்ள புலஎண்கள் 17/2 மற்றும் 22
ஆகியவற்றிற்கு பட்டா மாறுதல் ெசய்ததற்கான மூலபத்திரத்தின் நகல் குறித்தும்,
குறித்தும் ேமலும் இது
சம்பந்தமாக 6 இனங்களில் தகவல் ேகாr
அலுவலக

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சீகாழி வட்டாட்சிய

ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்
அலுவலருக்கு மனு ெசய்துள்ளா.

3. தமக்கு தகவல் கிைடக்கப் ெபறாததால்
தனக்கு

ெபற்றுத்

சட்டப்பிrவு
சீகாழி

தருமாறு

19(1)ன்

கீ ழான

வட்டாட்சிய

ெதrவித்து
முதல்

அலுவலக

மனுதார, தான் ேகாrயுள்ள தகவல்கைள

06.01.2018

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டு

ேமல்முைறயீட்டு

தகவல்

மனுைவ

ெபறும்

நாகப்பட்டினம்

அலுவலருக்கு

அனுப்பி

உrைமச்
மாவட்டம்

ைவத்துள்ளா.

ேமல்முைறயீட்டு மனுவிற்குப் பின்னும் தகவல் கிைடக்கப் ெபறாததால் மனுதார 02.04.2018
ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்துள்ளா.
மனுதாரrன்

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனு

இன்று

(18.09.2019)

இவ்வாைணயத்தால்

விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ஆஜரான

தகவல்கள்

மூன்றாம்

சம்பந்தப்பட்டது

ேகாrயுள்ள

நப

ெபாதுத்

தகவல்

என்பதால்

அலுவல,

மனுதார

மனுதாரருக்கு

தகவல்

வழங்க இயலவில்ைல என்று ஆைணயத்தில் ெதrவித்தா.
5.

மனுதார

யாருைடய

ெபயrல்

ேகாrய

தகவல்கைள

உள்ளது

என்று

பrசீலித்து,

மனுதாரைர

அவ

ேகாrயுள்ள

விசாரைணயின்ேபாது

தகவல்கள்

வினவியேபாது,

மனுதார ராஜாராம் ெபயrல் இருப்பதாக ஆைணயத்தில் ெதrவித்தா.
6. மனுதார ேகாrய தகவல்கள் மூன்றாம் நப தகவலாக இருப்பதால், தகவல் ெபறும்
உrைமச்

சட்டப்படி

மனுதாரருக்கு

வழங்க

இயலாது

என

மனுதாரருக்கு

அறிவுறுத்தி,

வழக்கின் விசாரைண முற்றாக்கப்படுகிறது.
ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள
வழக்கு எண். SA 2461/B/18
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய,
வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
சீகாழி வட்டம்,
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் .
திரு.K.ரவிசுந்தரம், த/ெப.கிருஷ்ணசாமி,
நாதல்படுைக,
அனுமந்தபுரம் அஞ்சல்,
சீகாழி,
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்
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