தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய சாைல (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,
ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள்: 03.09.2019 (முற்பகல்)
முன்னிைல

முைனவ ரா. பிரதாப்குமா,
மாநில தகவல் ஆைணய
……………

வழக்கு எண்.SA4823/F/2019
திரு A. பிரகாஷ்

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ேகாட்டப்ெபாறியாள (ெநடுஞ்சாைல),
கட்டுமானம் மற்றும் பராமrப்பு,
ெநடுஞ்சாைலத்துைற,
ேகாபிச்ெசட்டிபாைளயம்,
ஈேராடு மாவட்டம்.
பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

05.02.2019

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

08.04.2019

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

24.05.2019

******

ஆைண
இன்று
திரு

A.

(03.09.2019)

பிரகாஷ்

நைடமுைற)

இவ்வாைணயத்தில்

ஆஜராகவில்ைல.

விதிகள்,

2012

விதி

தமிழ்நாடு
7-ன்படி

நைடெபற்ற
தகவல்
மனுதார

விசாரைணக்கு

ஆைணயம்

மனுதார

(ேமல்முைறயீட்டு

விசாரைணக்கு

ஆஜராவது

கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ெபாது அதிகார அைமப்பின் சாபாக திரு மீ .ேசாமசுந்தர முருகன்,
ேகாட்டப்ெபாறியாள,

கட்டுமானம்

மற்றும்

ேகாபிச்ெசட்டிபாைளயம், ஈேராடு மாவட்டம் ஆஜரானா.

பராமrப்பு,

ெநடுஞ்சாைலத்துைற,

2.

ேமல்முைறயீட்டாள தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ்

05.02.2019 ேததியிட்டு தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில், Erode District Gobi Taluk and Town Ward-D, Block2, TS No.2Aold S.No.191A என்ற அரசு நிலம் ெநடுஞ்சாைலத்துைறக்கு ெசாந்தமானதா என்றும்,
ேமற்குறிப்பிட்டுள்ள நிலத்தின் பகுதிையேயா அல்லது முழுவைதயுேமா ெநடுஞ்சாைலத்துைற
ேகாபி

நகராட்சியிடமிருந்து

ெபற்றுள்ளதா

என்றும்

அவ்வாறு

ெபற்றிருப்பின்

அதற்கான

தlமானம் வழங்கவும் ேகட்டு, ெபாதுத் தகவல் அலுவல, ெநடுஞ்சாைலத்துைற,

76 சதா

பேடல் ேராடு கிண்டி, ெசன்ைன என விலாசமிட்டு விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

வழங்கும்ெபாருட்டு

பிrவு

6(3)ன்படி

மனு

உrய

12.02.2019

ெபாதுத்

மற்றும்

தகவல்

அலுவலருக்கு

13.02.2019

ேததியிட்டு

தகவல்
மாறுதல்

ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 11.03.2019 மற்றும் 10.05.2019 ேததியிட்டு ெபாதுத் தகவல் அலுவல தகவல்
வழங்கியுள்ளா.

சrயான

தகவல்

வழங்கவில்ைல

என

ெதrவித்தும்,

உrய

தகவல்

வழங்கவும் ேகட்டு, 08.04.2019 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பிrவு 19(1)ன் கீ ழ்
முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா. 30.04.2019 ேததியிட்டு முதல்
ேமல்முைறயீட்டு அலுவல தகவல் வழங்கியுள்ளா. திருப்தியைடயாத ேமல்முைறயீட்டாள,
உrய விசாரைண ெசய்து தகவல் வழங்கக்ேகட்டு, பிrவு 19(3)ன் கீ ழ் 24.05.2019 ேததியிட்ட
இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டாள இவ்வாைணயத்தில் தாக்கல்
ெசய்துள்ளா. ேமல்முைறயீட்டாள தாக்கல் ெசய்த இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுவின்
அடிப்பைடயில் இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெபாது

அதிகார

அைமப்பின்

சாபாக

ஆஜரான

ெபாதுத் தகவல் அலுவல, ேமல்முைறயீட்டாள ேகாrய தகவல் ெதாடபாக வழங்கக்கூடிய
தகவல்கள் அைனத்தும் பதிவு தபால் வாயிலாக தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது என ெதrவித்து
உrய ஆவணங்கைள ஆைணயத்தில் சமப்பித்தா.
5.

ஆைணயம்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
ேமல்முைறயீட்டாள

அவற்ைற
உrய

இன்ைறய

பrசீலைன
தகவல்

விசாரைணக்கு

ெசய்ததின்

அடிப்பைடயில்

வழங்கப்பட்டுள்ளது

உறுதியாகிறது.

ஆஜராகாத

நிைலயில்,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல வழங்கிய தகவல் சrயான தகவல் என ஆைணயம் கருதி, இவ்வழக்கில் ேமலும்
விசாரைண

ேதைவயில்ைல

என

ஆைணயம்

முடிவு

ெசய்து,

இந்த

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு மனு மீ தான விசாரைணைய இத்துடன் முடித்து ைவக்கிறது.
ஒம்/- ரா. பிரதாப்குமா
மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.SA4823/F/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ேகாட்டப்ெபாறியாள (ெநடுஞ்சாைல),
கட்டுமானம் மற்றும் பராமrப்பு,
ெநடுஞ்சாைலத்துைற, ேகாபிச்ெசட்டிபாைளயம்,
ஈேராடு மாவட்டம்.

மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு A. பிரகாஷ்,
த/ெப. G.M. ஆறுமுகம்,
7/75H4, சீனிவாசா நக,
AC புதூ, ைவயம்பாைளயம் அஞ்சல்,
ேகாைவ – 641 110.
Copy to: Judgement File.
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