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திரு.எஸ்.ஏ. ஜலான்

ேமல்முைறயீட்டா

/எதி/
1). ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
அலுவல
ெசன்னிமைல ேபரூராட்சி அலுவலகம்,
அலுவலகம்
ெசன்னிமைல, ஈேராடு மாவட்டம்.
மாவட்டம்
2) ெபாதுத்தகவல் அலுவல//
தைலைமயிடத்து தைண வட்டாட்சிய,
வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
ெபருந்துைற, ஈேராடு மாவட்டம்.
மாவட்டம்

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

******
ஆைண
இன்று
விசாரைணக்கு
திருமதி.

(06.09.2019)

ஈேராடு

மாவட்ட

திரு.எஸ்.ஏ..ஜலான்

ஏ.பாலமுருகாயி,,

ஆட்சிய

மற்றும்

தைலைமயிடத்து

அலுவலகத்தில்

ெபாது
துைண

அதிகார
வட்டாட்சிய,,

ைவத்து

நைடெபற்ற

அைமப்பின்
ெபருந்துைற,

சாபாக
ஈேராடு

மற்றும்

திரு.இரா.

கிருஷ்ணன்,

ெசயல்

அலுவல,

ெசன்னிமைல

ேபரூராட்சி,

ஈேராடு

ஆகிேயா இன்ைறய விசாரைணக்கு ஆஜரானாகள்.

2. ேமல்முைறயீட்டாள தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 19(3)-ன் கீ ழ்

06.08.2018 அன்று தாக்கல் ெசய்துள்ள இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில்
இவ்வழக்கு

இன்று

இம்ேமல்முைறயீடானது

(06.09.2019)

விசாரைணக்கு

எடுத்துக்

ெகாள்ளப்பட்டது.

16.04.2018 அன்று தகவல் ெபறும் உrைமச்

ேமல்முைறயீட்டாள

சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்த மனு மற்றும் 01.06.2018 அன்று சட்டப்பிrவு
19(1)-ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்த முதல் ேமல்முைறயீடு ஆகியவற்றின் அடிப்பைடயிலானதாகும்.

3. மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, சட்டப்பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ் 16.04.2018
ேததியிட்ட மனுவில், ஈேராடு மாவட்டம், ெபருந்துைற

தாலுகா, ெசன்னிமைல

ேபரூராட்சி

சாந்த அட்டவைண பிடாrயூ வருவாய் கிராமம் புல எண்.257, மற்றும் 258 புதிய சேவ
எண்.192/22க்கு உrய நிலப்பரப்பு எவ்வளவு என்ற தகவல் மற்றும்

அந்த கிராம புல எண்.257

மற்றும் 258 சம்பந்தமாக ெசன்னிமைல ேபரூராட்சிக்கு 02.06.1990 ேததியில் மாவட்ட ஆட்சிய
திரு.வி.ேக.சுப்புராஜ்
காணும்

இ.ஆ.ப.அவகளால்

பாைவ

1,2,3

ஆவண

வழங்கப்பட்ட

நகல்கள்,

மற்றும்

ஆைண
அந்த

நக

கிராம

மற்றும்
புல

ஆைணயில்

எண்

ெதாடபான

விபரங்கைளயும் அைவ சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கைளயும் 8 இனங்களில் வழங்கக் ேகட்டுள்ளா.

4. ேமல்முைறயீட்டாளrன் மனு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்ட பிrவு 6(3)ன் கீ ழ்
19.04.2018

ேததியிட்டு

தைலைமயிடத்து

உrய

துைண

ெபாதுத்

தகவல்

வட்டாட்சிய,

அலுவலரான

வட்டாட்சிய

ெபாதுத்

அலுவலகம்,

தகவல்

அலுவல/

ெபருந்துைற,

ஈேராடு

அவகளுக்கு மாறுதல் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ெபாதுத் தகவல் அலுவல 16.07.2018 ேததியிட்டு
தகவல் வழங்கியுள்ளா. ெபாதுத் தகவல் அலுவல சrயான தகவல் வழங்கவில்ைல என
ெதrவித்து, 01.06.2018 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பிrவு 19(1)ன் கீ ழ் முதல்
ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்கு தாக்கல் ெசய்துள்ளா. முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவல
எந்தத் தகவலும் வழங்கவில்ைல என ெதrவித்து, ேமல்முைறயீட்டாள 06.08.2018 ேததியிட்டு
பிrவு

19(3)ன்

ெசய்து,

கீ ழ்

தான்

இரண்டாவது
ேகாrய

ேமல்முைறயீட்டு

இனங்களுக்கான

மனுைவ

சrயான

இவ்வாைணயத்தில்

தகவல்கைள

தாக்கல்

ெபற்றுத்தருமாறு

ஆைணயத்ைத ேகட்டுள்ளா. அம்மனு மீ து இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

5.

விசாரைணயின்ேபாது

ஆஜரான

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபாதுத்தகவல்

அலுவல

இனம் 1 மற்றும் 5ைய தவிர மற்ற இனங்களுக்கு தனக்கு சrயான பதில் அளிக்கவில்ைல
என்றும்,

தான்

ேகாrய

தகவல்கைள

தனக்கு

ெபற்றுத்தருமாறு

ஆைணயத்திடம்

ேகட்டுக்ெகாண்டா.

6.

விசாரைணயின்ேபாது

ஆஜரான

ெபாதுத்தகவல்

அலுவல

தைலைமயிடத்து

துைண வட்டாட்சிய அவகள் இனம் 1 மற்றும் 5 இனங்களுக்கான தகவல் மனுதாரருக்கு
அளித்துவிட்டதாக ெதrவித்து அதற்குrய ஆவணங்கைள ஆைணயத்தின் முன்பு சமப்பித்தா.

இந்நிைலயில், பிறிெதாரு

ெபாதுத் தகவல் அலுவலரான ெசயல் அலுவல, ெசன்னிமைல

அவகள் மனுதார ேகட்டுள்ள தகவல்கள் 25 ஆண்டுக்கு முற்பட்ட தகவல்கள் என்றும் அந்த
தகவைல தருவதற்கு கால அவகாசம் தருமாறும் ஆைணயத்ைதக் ேகட்டு ெகாண்டா.

7.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

தகவைலயும்
தகவல்கள்

இைணத்து

மனுைவயும்,

பrசீலைன

வழங்கப்படவில்ைல

ெபாதுத்

ெசய்ைகயில்

என்பது

ெதrகிறது.

தகவல்

அலுவல

வழங்கிய

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

விrவான

எனேவ

ஆைணயம்

கீ ழ்கண்டவாறு

உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது:-

•

இன்ைறய

விசாரைணக்கு

ஆஜரான

ேமல்முைறயீட்டாள

தகவல்

அறியும்

உrைமச்சட்டப் பிrவு 6(1)ன் 16.04.2018 ேததியிட்ட மனுவில் ேகாrயிருந்த இனம் 1
முதல்

8-க்கான

ெபாதுத்தகவல்

தகவல்களில்,

அலுவல/

இனம்

1

மற்றும்

தைலைமயிடத்து

துைண

5

ஆகிய

இனங்களுக்கு

வட்டாட்சிய,

ெபருந்துைற,

ஈேராடு அவகளால் உrய தகவல்கள் வழங்கப்பட்டதாக ெதrவித்து ஆைணயத்தின்
முன்பு அதற்குrய ஆவணங்கைள சமப்பித்தா.

•

ேமல்முைறயீட்டாள
வினாக்களுக்கு

ேகாrயுள்ள

ெபாதுத்தகவல்

இனம்

அலுவல/

2,3,4

6,7

மற்றும்

ெசயல்

அலுவல,

ஆகிய

ேபரூராட்சி

அலுவலகம், ெசன்னிமைல அவகள் மனுதார ேகட்டுள்ள தகவல்கைள தங்கள்
அலுவலகத்திலிருந்ேதா அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத்திலிருந்ேதா உrய
தகவைல

ெபற்று,

இவ்வாைண

கிைடக்கப்ெபற்ற

ஒரு

மாத

காலத்திற்குள்

ஒப்புதல் அட்ைடயுடன் கூடிய பதிவஞ்சல் வாயிலாக சட்டப்பிrவு 7(6)ன் படி
கட்டணமின்றி

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான

அனுப்பி
ஒப்புைக

ைவத்து,

அட்ைடயின்

நகல்

மற்றும் வழங்கப்பட்ட தகவலின் நகலிைன இைணத்து ஒரு அறிக்ைகயாகத்
தயாrத்து

இவ்வாைணயத்திற்கு

அனுப்பிைவக்குமாறு

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது.

•

இனம்

8ல்

(ஈேராடு

மாவட்டம்

ெபருந்துைற

தாலுகா,

ெசன்னிமைல

ேபரூராட்சிைய சாந்த அட்டவைண பீடாrயூ வருவாய் கிராமம் புல எண்.257
மற்றும் 258 இடங்கள் ெதாடபாக ேகாட்ட வளச்சி அலுவல ந.க.எண்.5420/96/அ4
நாள் 20.01.97-ல் ஜனாப் எஸ்.அலிகான், த/ெப. சம்சகான் அவகளுக்கு எழுதிய
கடித நகல் வழங்குமாறும், ேகாட்ட வளச்சி அலுவல ந.க.எண்.5420/96/அ4, நாள்
20.01.97

கடிதத்ைத

விவரத்ைதயும்

ெதாடந்து
கடிதம்

ேமல்முைறயீட்டாள

வருவாய்

என்ன

நடவடிக்ைககள்

மற்றும்

ஆவண

ேகாrயிருந்தா)

ேகாட்டாட்சிய,

வருவாய்

இந்த

எடுக்கப்பட்டன

நகல்கள்

இனத்திற்கான

ேகாட்டாட்சிய

என்ற

வழங்குமாறும்
தகவைல

அலுவலகம்,

ஈேராடு அவகள் இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 15 நாட்களுக்குள் ஒப்புதல்
அட்ைடயுடன்
கட்டணமின்றி

கூடிய

பதிவஞ்சல்

வாயிலாக

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

சட்டப்பிrவு
அனுப்பி

7(6)ன்

படி

ைவத்து,

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான

ஒப்புைக

அட்ைடயின்

நகல்

மற்றும் வழங்கப்பட்ட தகவலின் நகலிைன இைணத்து ஒரு அறிக்ைகயாகத்
தயாrத்து இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பிைவக்குமாறு உத்தரவிடப்படுகிறது.

(ஒம்/-) (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//

உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.SA5798/D/2018
ெபறுந
1) ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ெசயல் அலுவல, ேபரூராட்சி அலுவலகம்,
ெசன்னிமைல, ஈேராடு மாவட்டம்.
2) ெபாதுத்தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து தைண வட்டாட்சிய,
வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
ெபருந்துைற, ஈேராடு மாவட்டம்.

நகல்:வருவாய் ேகாட்டாட்சிய,
வருவாய் ேகாட்டாட்சிய அலுவலகம்,
ஈேராடு.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு. S.A. ஜலான், த/ெப. S.அலிகான்,
ெசன்னிமைல கன்னத் ஜமாத் மஸ்ஜித்,
எண்.23/1, காமாட்சி அம்மன் ேகாயில் வதி,
ெசன்னிமைல – 638 051,
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ஈேராடு மாவட்டம்.

