தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 27.09.2019 (முற்பகல்)
முன்னிைல
திரு ச.ெசல்வராஜ், எம்.ஏ., பி.எட்.,
மாநில தகவல் ஆைணய,
•••••••••
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திருமதி சு.அங்கம்மாள்

...

ேமல்முைறயீட்டாள

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

Vs.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

குளித்தைல,
கரூ

மாவட்டம்.

பா,ைவ:மனுதார

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

26.04.2018

நாள்
முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

31.07.2018

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

---

******
ஆைண
இன்று

(27.09.2019)

ேமல்முைறயீட்டாள

முற்பகலில்

இவ்வாைணயத்தில்

நைடெபற்ற

விசாரைணக்கு

திருமதி சு.அங்கம்மாள் ஆஜராகவில்ைல. ெபாது அதிகார அைமப்பின்

சா பாக, ெபாதுத் தகவல் அலுவல , திரு ேவ.ேகாபிநாத், வட்ட சா
அலுவலகம், குளித்தைல, கரூ

வட்டம், கரூ

மாவட்டம் ஆஜரானா .

1

ஆய்வாள , வட்டாட்சிய

2.

ேமல்முைறயீட்டாள

26.04.2018

ேததியிட்டு

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் குளித்தைல வட்ட அலுவலகக் ேகாப்பு எண்.TK
8A-114/1427 நாள் 09.03.2018, TK 8A-138/1426 நாள் 30.05.2017, ெபாருந்தலூ

(கி) நத்தம் புல எண்.242/18-

க்கு அடங்கல் பக்கம் கிராமக் கணக்கு, பட்டா எண்.804-க்கு ச.எண்.242/18-க்குச் சிட்டா பக்கம்
கிராமக்

கணக்குகளிலிருந்து,

ேமற்படி

எண்ணுக்குச்

சிட்டா

மற்றும்

அடங்கல்

வட்டக் கணக்கிலிருந்து ஆகியவற்றின் நகைல 5 இனங்களில் தகவலாகக்

பக்கத்திைன

ேகாr, ெபாதுத்

தகவல் அலுவல , குளித்தைல வட்ட அலுவலகம் என விலாசமிட்டுத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
3.

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு 11.05.2018 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக உrய கட்டணத்ைதச்

ெசலுத்தி அசல் சலாைனத் தனிேய மனுச் ெசய்தால் நகல் வழங்கப்படுெமனப் ெபாதுத் தகவல்
அலுவலரால்
கட்டணத்ைதச்

தகவல்

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ெசலுத்தி,

அசல்

ெபாதுத்

சலாைனப்

தகவல்

ெபாதுத்

அலுவலரால்

தகவல்

குறிப்பிடப்பட்ட

அலுவலருக்கு

அனுப்பி

ைவத்ததாகவும், ஆனால் தான் ேகாrய தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய
தகவைல வழங்குமாறும் ேகாr ேமல்முைறயீட்டாள
ன்கீ ழான

முதல்

வட்டாட்சிய ,

ேமல்முைறயீட்டு

குளித்தைல

மனுைவ

அவ களுக்குத்

தாக்கல்

31.07.2018 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(1)ேமல்முைறயீட்டு
ெசய்துள்ளா .

அலுவல

அதன்

மற்றும்

பின்னரும்

ெபாது

அதிகார அைமப்பினரால் தான் ேகாrய தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய
தகவைலப் ெபற்றுத் தருமாறும் ேகாr ேமல்முைறயீட்டாள

ேததியிடப்படாது, ஆைணயத்தால்

26.10.2018 அன்று ெபறப்பட்ட சட்டப்பிrவு 19(3)-ன்கீ ழான இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ
ஆைணயத்திற்குத்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா .

அவ்விரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு இன்று (27.09.2019) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.
தகவல்

இன்ைறய

விசாரைணயில்

அலுவல

ெசலுத்துமாறு

11.05.2018

ெபாது

அதிகார

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

அைமப்பின்

கடிதம்

சா பாக

வாயிலாக

அறிவுறுத்தப்பட்டு,

ஆஜரான

உrய

ெபாதுத்

கட்டணத்ைதச்

ேமல்முைறயீட்டாள

ேமற்படி

கட்டணத்ைதச் ெசலுத்தியதாகவும், அதனடிப்பைடயில் ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு உrய தகவல்
வழங்கப்பட்டதாகவும்,

ேமல்முைறயீட்டாளரும்

தான்

ேகாrய

தகவைலப்

ெபற்றுக்

ெகாண்டதாகத் ெதrவித்துள்ளதாகவும் ெதrவித்து உrய ஆவணங்கைள ஆைணயத்தின் முன்பு
தாக்கல் ெசய்தா . இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது.
5.

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலரால்

ஆைணயத்தின்

முன்பு

ஆவணங்கைளப் பrசீலைன ெசய்ைகயில், ேமல்முைறயீட்டாள

தாக்கல்

ெசய்யப்பட்ட

“ஆவண நகல்கள் ெபற்றுக்

ெகாண்ேடன்” என 08.07.2019 அன்று ைகப்பட எழுதி ைகெயாப்பமிட்டுள்ளது ெதrய வருகிறது.
இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்து, இவ்வழக்கில் ேமலும் விசாரைண ேதைவயில்ைலெயன
முடிவு ெசய்து இவ்வழக்கு இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகின்றது.
ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய,

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப்பதிவாள,.
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ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

குளித்தைல,
கரூ

மாவட்டம்.

மனுதார,
திருமதி சு.அங்கம்மாள்,
க/ெப. சுதந்திரன்,
ெதலுங்கபட்டி,
ெபாருந்தலூ

கிராமம்,

குளித்தைல வட்டம்,
கரூ

மாவட்டம் – 621 313.

Copy to: Judgement File.
“VP / PA -03.10.19”
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