தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 03.11.2020
முன்னிைல
திரு ச.ெசல்வராஜ், எம்.ஏ., பி.எட்.,
மாநில தகவல் ஆைணய(
•••••••••
வழக்கு எண்.SA 9503/E/2019
திரு.R.மாயகண்ணன்

...
/ எதி

ேமல்முைறயீட்டாள

/

ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய
சாத்தூ

அலுவலகம்,

வட்டம்,

விருதுநக

மாவட்டம்.

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

******
ஆைண
ேமல்முைறயீட்டாள
பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

ச ேவய

அதற்கு

ெசய்துள்ள

(Krishna Priya) கா த்திேகயன்

சுற்றுச்சுவ
படந்தால்

தாக்கல்

24.06.2019

ேததியிட்டு
மனுவில்

தகவல்
07.07.2018

ெபறும்
அன்று

உrைமச்
அயன்

சட்டம்,

படந்தால்

2005,
பி கா

இடத்ைத அளந்து காட்டியதாகவும், பிரச்சைனக்குrய

ேமல்முைறயீட்டாளrன் இடத்தில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ளது என்று அயன்
பி கா

மாறாக

சrபாதியாக

ச ேவய

ெதrவித்ததாகவும்,

சுற்றுச்சுவ

இருப்பதாக

ேமலும்

ேமல்முைறயீட்டாள

நZதிமன்றத்தில்

தவறான

கம்பியும்
மற்றும்

அறிக்ைக

ஊன்றப்பட்டது
கா த்திேகயன்

தாக்கல்

என்றும்,
இடத்தில்

ெசய்துள்ளதாகவும்,

ேமலும் அவ கள் வசதிக்ேகற்ப ச ேவ கல் நக த்தப்பட்டுள்ளதாகவும், தைலைம நிலஅளவ
ேமல்முைறயீட்டாளrன் இடத்ைத அளந்து அத்துக்காட்டக்ேகாrயும் உள்ளிட்ட தகவல்கைளக்
ேகாrயதன்ேபrல்,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

என்று ெதrவித்து ேமல்முைறயீட்டாள

தனக்கு

எவ்வித

தகவலும்

வழங்கவில்ைல

22.07.2019 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்கீ ழான முதல்

1

ேமல்முைறயீட்டு
ெதாட ந்து

மனுைவ

26.09.2019

ேமல்முைறயீட்டு

ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு

அலுவலருக்கு

அனுப்பி

19(3)-ன்கீ ழான

ைவத்துள்ளா .

தனது

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
2.

அந்த

ேததியின்

மனு

தமிழ்நாடு

அடிப்பைடயில்

ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
முழுைமயான

தகவல்

காலவrைச

இந்நிைலயில்

தகவல்

ஆைணயத்தால்
பட்டியலிட்டு

விருதுநக

வழங்கப்படாமல்

ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டு
விசாரைணக்கு

மாவட்டத்தில்

பல

மாவட்ட ஆட்சியrன் ேந முக உதவியாள
21.10.2020

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டாள

ஆகியும்

இருந்து

வந்த

அவ கள், விருதுநக

(ெபாது) அவ களுடன் 29.09.2020 அன்று காெணாலி

காட்சி மூலம் விவாதிக்கப்பட்ட நிைலயில், சாத்தூ
அலுவல

எடுத்துக்ெகாள்ள

மாதங்கள்

நிலுைவயில்

ேமல்முைறயீட்டாள களின் மனுக்களின் மீ து மாநில தகவல் ஆைணய

வரப்ெபற்ற

கடிதத்தில்,

மனநிைறவுடன்

வட்டாட்சிய

தகவல்கைள

அலுவலகப் ெபாதுத் தகவல்

வழங்கியுள்ளதாகவும்,

ெபற்றுக்ெகாண்டதாக

அதைன

ஏற்பளிப்பு

ெசய்து

ைகெயாப்பமிட்டு கடிதம் அளித்துள்ளதாகவும் ெதrவித்து, அதற்கு சான்றாக அதன் நகல்கைள
இைணத்து அனுப்பி ைவத்துள்ளா .
3.

ேமல்முைறயீட்டாள

மனநிைறவுடன்

தகவல்கைள

ெபற்றுக்ெகாண்டதாக

ஏற்பளிப்பு

ெசய்துள்ளதன் அடிப்பைடயில், இவ்வழக்கு இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகிறது.
ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய(

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப்பதிவாள(.
வழக்கு எண்.SA 9503/E/2019
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய
சாத்தூ

அலுவலகம்,

வட்டம்,

விருதுநக

மாவட்டம்.

மனுதார(
திரு.R.மாயகண்ணன்,
எண்.3/490, சிதம்பரம் நக ,
சாத்தூ

வட்டம்,

விருதுநக

மாவட்டம் – 626 203.

Copy to: Judgement File.
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