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

10.11.2020

ஆைண நாள்

முன்னிைல

முைனவ ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண். SA 5657/B/19
ேமல்முைறயீட்டாள

திரு மா. முருகன்
எதி

ெபாது தகவல் அலுவல,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

ேகாவில்பட்டி வட்டாட்சிய அலுவலகம்
அலுவலகம்,
தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
ஆைண

COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில்
தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ள இயலாததால்,
இயலாததால் இன்று
(10.11.2020)

ெதாைலேபசி

விசாரைணயில்

மூலம்

மனுதார

திரு

ெதாடபுெகாண்டு
மா.

வழக்கு

முருகன் மற்றும்

விசாரைண

ெபாது

தகவல்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது
அலுவல,,

திரு

இந்த

நாகராஜன்,

தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய, ேகாவில்பட்டி வட்டாட்சிய அலுவலகம், தூத்துக்குடி மாவட்டம்
ஆகிேயா பங்ேகற்றன.
2.

மனுதார,

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005

பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

18..02.2019

ேததியிட்ட

மனுவில், ேகாவில்பட்டி வட்டம், லிங்கம்பட்டி கிராமத்தில் நத்தம் சேவ எண் 122/6 பிளாட் எண் 2க்கு
தைடயின்ைம சான்று வழங்கப்பட்டதன் விவரங்கள் ெதாடபாக ேகாவில்பட்டி வட்டாட்சிய அலுவலக
ெபாது தகவல் அலுவல அவகளுக்கு மனு ெசய்துள்ளா.
3.
உrைமச்

தகவல்கள்
சட்டப்பிrவு

வழங்கப்படாததால்
19(1)ன்

கீ ழான

மனுதார,

முதல்

26.04.2019

ேததியிட்ட

மனுவில்

தகவல்

ெபறும்

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல

அவகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா. முழுைமயான தகவல்கைள ெபற்றுத் தருமாறு ெதrவித்து,
ெதrவித்து மனுதார
17.06.2019 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்துள்ளா.
மனுதாரrன்

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டின்

அடிப்பைடயில்

ெதாைலேபசியின்

வாயிலாக

இன்று

விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசியின் வாயிலாக மனுதார அவகள் தனக்கு தகவல்கள்
கிைடக்கப்ெபற்றது என்றும், ஆனால் கிட்டதட்ட 1½

வருட காலமாக தகவல்கள் வழங்கப்படவில்ைல

என்றும், தகவல்கள் வழங்காத ெபாது தகவல் அலுவலகள் மீ து தக்க நடவடிக்ைக எடுக்கேவண்டும்
என்றும், ஆைகயால் இனிேமலாவது காலம் தாழ்த்தாமல், உடனடியாக தகவல்கைள வழங்க ெபாதுத்
தகவல் அலுவலருக்கு உத்தரவிடேவண்டுெமன்றும்
உத்தரவிடேவண்டுெமன்றும்,
ெபாது

தகவல்

வழங்கப்பட்டுள்ளது

அலுவலைர
என்று

ெபாது

ெதாடபு
தகவல்

ெதrவித்தா. ெதாைலேபசியின் வாயிலாக,
வாயிலாக ேமற்படி

ெகாண்டேபாது,
அலுவல

மனுதாரருக்குrய

ெதrவித்துள்ளைத

தகவல்

ஆைணயம்

அவருக்கு

பதிவு

ெசய்து,

இந்ேநவில்

ேமற்படி

மனுதாரrன்

கூற்றிற்ேகற்ப,

இன்ைறய

விசாரைணயின்

முடிவில்

கீ ழ்க்கண்ட

மனுதார

ேகட்டுள்ள

ஆைணகள் பிறப்பிக்கப்படுக்கின்றன:சட்டப்பிrவு

7ன்படி

தகவல்கைள

விண்ணப்பத்ைத

முழுைமயாக

ெபாது

ெபற்ற

30

தகவல்

தினங்களுக்குள்
அலுவல

தரக்

கடைமப்பட்டவராவா.

இந்நிைலயில் அப்ேபாைதய ெபாது தகவல் அலுவல ஏன் 30 தினங்களுக்குள் தகவைல
மனுதாரருக்கு வழங்க தவறினா என்பதற்கும், காலதாமதமாக தகவல் ஏன் அளிக்கப்பட்டது
என்பதற்கும்

அப்ேபாைதய

ெபாது

தகவல்

அலுவல

மீ து

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டப்பிrவு 20(1)ன்கீ ழ் அதிகபட்ச தண்டமாக ரூ.25,000/- ஏன் விதிக்கக் கூடாது என்பதற்கு
அவரது எழுத்து மூலமான விளக்கங்கைள அவrடமிருந்து இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 15
தினங்களுக்குள்
விசாரைணயில்

ெபற்று

இவ்வாைணயத்திற்கு

ெதாைலேபசியின்

வாயிலாக

அனுப்பி

ஆஜரான

ைவக்குமாறு

ெபாது

தகவல்

இன்ைறய

அலுவல,

திரு

நாகராஜன், தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய, ேகாவில்பட்டி வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
தூத்துக்குடி மாவட்டம் அவகளுக்கு இதன்மூலம் உத்திரவிட்டு, மனுதார பிrவு 6(1)ன் கீ ழ்
ேகாrயுள்ள தகவல்கள் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நிைலயில் இவ்வழக்கின் விசாரைண
முற்றாக்கப்படுகிறது.

ஒம்/-ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA 5657/B/19
ெபறுந
ெபாது தகவல் அலுவல,
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய,
ேகாவில்பட்டி வட்டாட்சிய அலுவலகம்,
தூத்துக்குடி மாவட்டம்.
திரு மா. முருகன்,
த/ெப க. மாrயப்பன்,
23/2, ெசாக்கன் ஊரணி ெதரு,
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