தமிழ்நாடு

தகவல்

ஆைணயம்

எண்.19, அரசு பண்ைண கிராமம், ேபன்ேபட்ைட, நந்தனம்,
(ஓய்வூதியம் வழங்கும் அலுவலகம் பின்புறம்,

ெசன்ைன – 600 035. ெதாைலேபசி எண்: 044-29515590

ஆைண நாள்: 05.01.2022
முன்னிைல
திரு. ச. த. தமிழ்குமா, பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
……………
வழக்கு எண். CP554/F/2021(SA8442/F/2020)
திரு. S. அன்பு

...

ேமல்முைறயீ ட்டாள

/ எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய,
வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
திருப்ெபரும்புத்தூ.

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

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

16.06.2020

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

17.07.2020

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

30.09.2020

ஆைணயத்தின் ஆைண நாள்

03.02.2021

புகா மனு நாள் பிrவு 18(b)

23.03.2021
******
ஆைண

இவ்வழக்கின்
வாயிலாக

ெபாதுத்

விசாரைண
தகவல்

ஏற்கனேவ

அலுவலைர

SA8442/F/2020,
FMB

தினங்களுக்குள் வழங்கும்படி உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

Sketch

03.02.2021
பற்றிய

நாளிட்ட

ஆைண

தகவல்கைள

7

இந்நிைலயில் இவ்வழக்கு COVID-19

ஊரடங்கு காரணமாக (05.01.2022) அன்று ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபு ெகாண்டு வழக்கு
விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

இந்த

விசாரைணயில்

ேமல்முைறயீட்டாள

திரு

S.

அன்பு,

தைலைமயிடத்து

ெசன்ைன
துைண

மற்றும்

திரு.

வட்டாட்சிய,

ேவலு,

ெபாதுத்

வட்டாட்சிய

தகவல்

அலுவலகம்,

அலுவல/

திருப்ெபரும்புதூ

ஆகிேயா பங்ேகற்றன.
2. ேமல்முைறயீட்டாள 16.06.2020 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச்சட்டம், 2005,
பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில்,

ஸ்ரீெபரும்புதூ கிராமம் சேவ எண் 75/5,

75/7D, 75/A மற்றும் 75/3 என்ற பட்டா எண்ணிற்கான
இடத்திற்கான

Field

Map

(FMB

Sketch)

நகைலயும்,

நகைலயும், Plot No.20 மற்றும் 21

அது

ெதாடபான

Layout

நகைலயும்

வழங்கக் ேகாr விண்ணப்பித்துள்ளா.
3. ெபாதுத் தகவல் அலுவலரும், ேமல்முைறயீட்டு அலுவலரும் தகவல் வழங்காத
காரணத்தினால், ேமல்முைறயீட்டாள 17.07.2020 ேததியிட்டு சட்டப்பிrவு 19(1)-ன் கீ ழான
முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுவிைனயும், 30.09.2020 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(3)-ன் கீ ழான
இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா. இந்த
இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு 03.02.2021 முற்பகல்
அன்று விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டு SA8442/F/2020, 03.02.2021 நாளிட்ட ஆைண
வாயிலாக

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலைர

FMB

Sketch

தினங்களுக்குள் வழங்கும்படி உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

பற்றிய

தகவல்கைள

7

ெபாதுத் தகவல் அலுவல எந்த

வித தகவலும் வழங்காத காரணத்தால், ேமல்முைறயீட்டாள ஆைணயத்திற்கு 23.03.2021
நாளிட்ட புகா மனுவிைன தாக்கல் ெசய்துள்ளா.

அப்புகா மனுவின் அடிப்பைடயில்,

இவ்வழக்கு (05.01.2022) அன்று ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபு ெகாண்டு வழக்கு விசாரைண
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4.
அலுவல

இன்ைறய
தான்

அத்தகவல்கைள

விசாரைணயில்
ேகாrய

ெபாதுத்

ஆஜரான

முழுைமயான
தகவல்

ேமல்முைறயீட்டாள

தகவல்கைள

அலுவலrடமிருந்து

ெபாதுத்

தகவல்

வழங்குவதாகவும்,
ெபற்றுக்

தான்

ெகாள்வதாகவும்

ஆைணயத்தில் ெதrவித்தா.
5.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெதாைலேபசி

மூலம்

ெதாடபுெகாண்டு

ஆஜரான

ெபாதுத் தகவல் அலுவல ேமல்முைறயீட்டாள ேகாrய தகவல்கைள கூடிய விைரவில்
வழங்குவதாக ஆைணயத்தில் ெதrவித்தா.
6.

வாத

பிரதிவாதங்களின்படி,

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

கூற்றிற்கிணங்க

முழுைமயான தகவல்கைள ெபாதுத் தகவல் அலுவலrடமிருந்து ெபற்றுக் ெகாள்வதாக
ஒப்புதல்

அளித்ததன்

ேபrல்,

இவ்வழக்கில்

ேமலும்

விசாரைண

ெசய்ய

எந்த

முகாந்திரமும் இல்ைலெயனக் கருதி இவ்வழக்கு முற்றாக்கம் ெசய்யபடுகிறது.
ஒம்/- (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநில தகவல் ஆைணய
•

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
•

உதவி பதிவாள

வழக்கு எண். CP554/F/2021 (SA8442/F/2020)
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய,
வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
திருப்ெபரும்புத்தூ,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.
மனுதார
திரு. S. அன்பு,
61, ஆற்காடு ேராடு,
ேபாரூ,
ெசன்ைன – 600 116.
Copy to: Judgement File/ Spare.
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