தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 10.11.2020 (பிற்பகல்)
முன்னிைல
திரு ச.ெசல்வராஜ், எம்.ஏ., பி.எட்.,
மாநில தகவல் ஆைணய*
•••••••••
வழக்கு எண்.SA 4154/E/2020
திருமதி.K.இந்திரா
/ எதி

...

ேமல்முைறயீட்டாள

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/

ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
தைலைமயிடத்து துைண
வட்டாட்சிய

வட்டாட்சிய ,

அலுவலகம்,

நிலக்ேகாட்ைட வட்டம்,
திண்டுக்கல் மாவட்டம்.
பா*ைவ:மனுதார

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

02.11.2019

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

18.03.2020

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

18.05.2020

******
ஆைண
தமிழ்நாடு
நிைலயில்

அரசால்

தமிழ்நாடு

COVID-19

தகவல்

காரணமாக

ஆைணயத்தில்

ஊரடங்கு
ைவத்து

(LOCK

DOWN)

ேநரடியாக

பிறப்பிக்கப்பட்ட

விசாரைண

ெசய்ய

இயலாததால் இன்று (10.11.2020) பிற்பகலில் ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட புக் ெகாண்டு வழக்கு
விசாரைண
சட்டப்பிrவு

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
19(3)-ன்

கீ ழான

ேமல்முைறயீட்டாள
மனுவில்

1

திருமதி.K.இந்திரா

ைகேபசி

எண்ைண

அவ கள்

தனது

குறிப்பிடாததால்,

இவ்வாைணயத்தால் அவைர ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட புக் ெகாள்ள இயலவில்ைல. ெபாது
அதிகார

அைமப்பின்

சா பாக

திருமதி.பானுெலட்சுமி,

தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய , வட்டாட்சிய

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல /

அலுவலகம், நிலக்ேகாட்ைட வட்டம்,

திண்டுக்கல் மாவட்டம் அவ கள் மட்டும் இன்ைறய விசாரைணயில் பங்ேகற்றா .
2.

ேமல்முைறயீட்டாள

பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல்

02.11.2019

ேததியிட்டு

ெசய்துள்ள மனுவில்

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

நிலக்ேகாட்ைட கிராமம், புல

2005,

எண்கள்.595/5,

596/1ல் 11.94 புஞ்ைச நிலங்களின் உrைமயாள கள் 16 ஏைழ விவசாயிகள் ெபயைர மாண்புமிகு
மதிப்பிற்குrய

பாரத

பிரதம

விவசாயிகள்

திட்டத்தில்

ேச க்க

ெகாடுத்த

மனுவின்

மீ து

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைக விபரம் உள்ளிட்ட தகவல்கைளக் ேகாr, ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
தாசில்தா , நிலக்ேகாட்ைட என விலாசமிட்டு தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
3.

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு 21.06.2019 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாகப் ெபாதுத் தகவல்

அலுவலரால் தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ெபாதுத் தகவல் அலுவலரால் தான் ேகாrய தகவல்
வழங்கப்படாததால்

ேமல்முைறயீட்டாள

18.03.2020

ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு

19(1)-ன்கீ ழான

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல

/ தாசில்தா , நிலக்ேகாட்ைட

அவ களுக்குத்

தகவல்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா .

அதன்பிறகும்

ெபாதுத்

அலுவலரால்

தான்

ேகாrய தகவல் வழங்கப்படாததால் ெபாது அதிகார அைமப்பினரால் தனக்கு முழுைமயான
தகவல்

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும்,

ேகாr

ேமல்முைறயீட்டாள

தான்

18.05.2020

ேகாrய

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

ஆைணயத்திற்குத்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில்

தகவைல

வழங்க

சட்டப்பிrவு

தாக்கல்

உத்திரவிடுமாறும்

19(3)-ன்கீ ழான

ெசய்துள்ளா .

இவ்வழக்கு

இன்று

இரண்டாம்

அவ்விரண்டாம்

(10.11.2020)

விசாரைணக்கு

எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இதுகுறித்து இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசியின் வாயிலாக ஆஜரான ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலrடம்

தினங்களுக்குள்
ெபாதுத்

தகவல்

வினவியேபாது,

வழங்குவதாக
அலுவலrன்

ேமல்முைறயீட்டாள

ெதாைலேபசி

வாயிலாக

வாதுைரைய

ஆைணயம்

ேகாrயுள்ள

தகவைல

வாக்குமூலமாகத்
பதிவு

ெசய்து,

15

ெதrவித்தா .

விசாரைணயின்

முடிவில் கீ ழ்க்கண்ட உத்திரவு பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:
1.

ேமல்முைறயீட்டாள* 02.11.2019 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்
2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் ேகாrய நிலக்ேகாட்ைட
கிராமம், புல எண்கள்.595/5, 596/1ல் 11.94 பரப்பளவு உள்ள புஞ்ைச நிலங்களின்
உrைமயாள*களான

16

ஏைழ

விவசாயிகள்

ெபயைர

மாண்புமிகு

பாரத

பிரதம* விவசாயிகள் திட்டத்தில் ேச*த்து உrய பலன்கள் வழங்கக்ேகட்டு
ெகாடுத்த மனுவின் மீ து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைக விபரம்

ெதாட*புைடய

தகவைல முைறயாக மற்றும் முழுைமயாக சான்ெறாப்பமிட்டு இவ்வாைண
கிைடக்கப்ெபற்ற 15 தினங்களுக்குள் தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005,
பிrவு

7(6)-ன்கீ ழ்

பதிவஞ்சலில்

கட்டணம்

ஏதுமின்றி

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

ஒப்புைக

அனுப்பி,

அட்ைடயுடன்கூடிய

அதைன

அவ*

ெபற்று

ஏற்பளிப்பு ெசய்த விபரத்ைத அறிக்ைகயாக இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 21
தினங்களுக்குள்
அலுவல*

ஆைணயத்திற்குச்

அவ*களுக்கு

சம*ப்பிக்குமாறு

உத்திரவிடப்பட்டு,

2

ெபாதுத்

இவ்வழக்கில்

தகவல்
ேமலும்

விசாரைண ேதைவயில்ைலெயன ஆைணயம் முடிவு ெசய்து இவ்வழக்கு
இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகின்றது.
2.

ேமல்முைறயீட்டாள* 02.11.2019 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்,
2005, பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் ேகாrயுள்ள தகவைல
குறிப்பிட்ட

நாட்களுக்குள்

வழங்கத்

தவறும்பட்சத்தில்

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல* மீ து தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 20(1) மற்றும்
20(2)-ன்கீ ழ்

நடவடிக்ைக

எடுக்க

பrந்துைர

ெசய்யப்படுெமன்பது

ெதrவிக்கப்படுகின்றது.

ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய*
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப்பதிவாள*.
வழக்கு எண்.SA 4154/E/2020
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
தைலைமயிடத்து துைண
வட்டாட்சிய

வட்டாட்சிய ,

அலுவலகம்,

நிலக்ேகாட்ைட வட்டம்,
திண்டுக்கல் மாவட்டம்.
மனுதார*
திருமதி.K.இந்திரா
(மற்றும் 16 ஏைழ விவசாயிகள்),
எண்.29, அண்ணா நக ,
M.S.P. ேசாைலநாடா

ேமல்நிைலப்பள்ளி அருகில்,

திண்டுக்கல் மாவட்டம் – 624 005.
Copy to: Judgement File.
“VP / PA -12.11.2020”
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