தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்),

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 09.11.2020
முன்னிைல

திரு. ச. த. தமிழ்குமா, பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
•••••••••
வழக்கு எண். NC1401/F/2019 (SA9946/F/2018)

திரு V.முனியப்பன்

...

ேமல்முைறயீட்டாள

/ எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/ துைண ேமலாள,
தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம்,
திருவண்ணாமைல மண்டலம்,
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்.

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

பாைவ:மனுதார

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

08.10.2018

நாள்
முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

15.11.2018

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

31.12.2018

ஆைணயத்தின் ஆைண நாள்

10.04.2019

ஆைண நிைறேவற்றப்படாைம மனு நாள்

26.06.2019
******
ஆைண

இவ்வழக்கு
பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள

தமிழ்நாடு

அரசால்

நிைலயில்

COVID-19

தமிழ்நாடு

தகவல்

காரணமாக

ஊரடங்கு

ஆைணயத்தில்

(LOCK

ைவத்து

DOWN)

ேநரடியாக

விசாரைண ெசய்ய இயலாத காரணத்தால் இன்று (09.11.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட பு
ெகாண்டு வழக்கு விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் திரு V.முனியப்பன்
மற்றும் ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக, ெபாதுத் தகவல் அலுவல , துைண ேமலாள ,
தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம், திருவண்ணாமைல மண்டலம், திருவண்ணாமைல
மாவட்டம் ஆகிேயா

பங்ேகற்றன .

2. ேமல்முைறயீட்டாள

08.10.2018 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005,

பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில், ெமேமா.எண்.19481/PS3/TNSTC (VPM – Divr.II) 2000,

Dated.

05.12.2000

உத்தரவின்

மூலம்

ஓட்டுந

பணிக்கு

ேத வு

ெசய்யப்பட்டு

ேவலூ

மண்டலத்தில் 29.12.2000 அன்று பயிற்சிக் கட்டணம் ரூ.5000/- மற்றும் ரூ.1000/- ெமாத்தம் ரூ.6000/ெசலுத்தி ஓட்டுந
பின்ன

உrமம்

மற்றும்

முதலுதவி சான்று

உள்ளிட்ட

ஆவணங்கள் சrபா த்த

கழக பயிற்சிப் பள்ளியில் பயிற்சிக்கு ேச க்கப்பட்டதாகவும் ேமற்படி ஓட்டுந

பயிற்சி

முடிக்கப்பட்டு எந்த ேததியில் எந்த பணிமைனயில் ஓட்டுநராக பணி நியமனம் ெசய்யப்பட்டது
என்ற விபரம், ேமற்படி ஓட்டுனராக பணி நியனமம் ெசய்யப்பட்ட நாள் முதல் பணி நிரந்தரம்
ெசய்யப்பட்ட நாள் வைர மாத வாrயாக பணிபுrந்த பணி நாட்கள் பட்டியல் மற்றும் பணி
நிரந்தர உத்தரவு நகல் பற்றிய விபரம், பயிற்சி முடித்து 2001-ல் ஓட்டுநராக பணிநியமனம்
ெசய்யப்பட்ட நாள் முதல் பணி நிரந்தரம் ெசய்யப்பட்ட நாள் வைர தினக்கூலி அடிப்பைடயில்
வழங்கப்பட்ட மாத சம்பளத்தில் வருங்கால ைவப்புநிதி எவ்வளவு பிடித்தம் ெசய்யப்பட்டது
மாத வாrயான பட்டியல் விபரம் ெதாட புைடய தகவல்கைள 15 இனங்களில் வழங்கக்ேகட்டு
ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல ,

தமிழ்நாடு

அரசு

ேபாக்குவரத்துக்

கழகம்,

திருவண்ணாமைல

மண்டலம், திருவண்ணாமைல என விலாசமிட்டுத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
3.

ெபாதுத்

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டாள

அலுவலரால்

தான்

ேததியிட்ட

15.11.2018

ேகாrய

தகவல்

சட்டப்பிrவு

வழங்கப்படாததால்

19(1)-ன்

கீ ழான

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல , தமிழ்நாடு அரசுப் ேபாக்குவரத்துக்
கழகம்,

திருவண்ணாமைல

தாக்கல்

ெசய்தா .

ேமல்முைறயீட்டாள

மண்டலம்,

தைலைமயகம்,

ேமல்முைறயீட்டு

31.12.2018

அலுவலரும்

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

ஆைணயத்திற்கு

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில்

ேமல்முைறயீட்டாள

ேகாrயுள்ள

திருவண்ணாமைல

சட்டப்பிrவு
தாக்கல்

19(3)-ன்

ேததியிட்ட

தினங்களுக்குள்

வழங்காததால்

கீ ழான

ெசய்துள்ளா .

10.04.2019
30

தகவைல

தகவல்

அவ களுக்கு

ஆைண

ெபாது அதிகார

அைமப்பினரால் தனக்கு உrய தகவல் வழங்கப்படாததால் ேமல்முைறயீட்டாள
ஆைண

ெசய்துள்ளா .

நிைறேவற்றப்பட்டாைம

மனுவிைன

வாயிலாக

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

வழங்குமாறு ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு ஆைணயம் உத்திரவிட்டுள்ளது.
ேததியிட்டு

இரண்டாம்

அவ்விரண்டாம்

26.06.2019

ஆைணயத்திற்குத்

அம்மனுவின் அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு இன்று

தாக்கல்

(09.11.2020) விசாரைணக்கு

எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசி வாயிலாக ஆஜரான ேமல்முைறயீட்டாள ,
தான் தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவிற்கு
ஆைணயத்தின்
ஆைண

10.04.2019 ேததியிட்டு 30 தினங்களுக்குள் தகவல் வழங்கேவண்டும் என

பிறப்பிக்கப்பட்டும்

இதுநாள்வைரப்

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலரால்

தகவல்

தனக்கு

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய தகவைல முழுைமயாக வழங்க ெபாதுத் தகவல்
அலுவலருக்கு

உத்திரவிடுமாறும்

தனது

வாதுைரைய

ஆைணயத்தில்

எடுத்துைரத்தா .

இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது.
5.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெபாதுத் தகவல் அலுவல
நடவடிக்ைக

6.

மூலம்

ெதாட புெகாண்டு

ஆஜரான

/ துைண ேமலாள , ேமல்முைறயீட்டாளrன் மனு மீ து உrய

எடுக்கப்பட்டு

எடுத்துைரத்தா .

ெதாைலேபசி

முழுைமயான

தகவல்

வழங்கப்படுெமன்று

ஆைணயத்தில்

இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கின்றது.

வாத,

பிரதிவாதங்களிலிருந்தும்,

ஆவணங்களிலிருந்தும்

பrசீலிக்ைகயில்,

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு இதுநாள்வைர எவ்விதத் தகவலும் முழுைமயாக ெபாது அதிகார

அைமப்பினரால்

வழங்கப்படவில்ைலெயன்பது

ெதrய

வருகிறது.

எனேவ

இன்ைறய

விசாரைணயின் முடிவில் ஆைணயம் கீ ழ்க்கண்ட உத்திரவு பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:
•

ேமல்முைறயீட்டாள

தகவல்

தாக்கல்

08.10.2018

ெசய்துள்ள

முைறயாக

மற்றும்

ெபறும்

உrைமச்

ேததியிட்ட

முழுைமயாக

சட்டம்,

மனுவில்

2005,

பிrவு

ேகாrயுள்ள

இவ்வாைண

6(1)-ன்கீ ழ்
தகவைல

கிைடக்கப்ெபற்ற

15

தினங்களுக்குள் ஒப்புதல் அட்ைடயுடன் கூடிய பதிவஞ்சல் வாயிலாக சட்டப்பிrவு
7(6)-ன்படி

கட்டணமின்றி

ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான
தகவலின்

ஒப்புைக

நகலிைன

இவ்வாைணயத்திற்கு

அனுப்பிைவத்து,
அட்ைடயின்

இைணத்து

அனுப்பி

ஒரு

ைவக்குமாறு

ேமல்முைறயீட்டாள

நகல்

மற்றும்

வழங்கப்பட்ட

அறிக்ைகயாகத்
ெபாதுத்

தகவல்

தயாrத்து
அலுவலருக்கு

உத்தரவிடப்படுகிறது.
•

ேமல்முைறயீட்டாள
தாக்கல்

ெசய்துள்ள

தகவல்

08.10.2018

ெபறும்

உrைமச்

ேததியிட்ட

சட்டம்,

மனுவிற்கு

2005,

பிrவு

எவ்விதமான

6(1)-ன்கீ ழ்
தகவலும்

வழங்காத சம்பந்தப்பட்ட ெபாதுத் தகவல் அலுவல மீ து தகவல் ெபறும் உrைமச்
சட்டம், 2005, பிrவு 20(1)-ன்கீ ழ் அதிகபட்ச அபராதம் ரூ.25,000/- ஏன் விதிக்கலாகாது
என்பதற்குrய

எழுத்துமூல

விளக்கத்திைன

இவ்வாைண

கிைடக்கப்ெபற்ற

30

தினங்களுக்குள் ஆைணயத்திற்குச் சமப்பிக்குமாறு ெபாதுத் தகவல் அலுவலைர
ஆைணயம் எச்சrக்கின்றது.
ஒம்/- (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநில தகவல் ஆைணய
•

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள
வழக்கு எண். NC1401/F/2019 (SA9946/F/2018)

ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல / துைண ேமலாள ,
தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம்,
திருவண்ணாமைல மண்டலம்,
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்.
மனுதார
திரு V.முனியப்பன்,
எண்.5/45, ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு,
பைனயூ

கிராமம், & அஞ்சல்,

ஆரணி வட்டம்,
திருவண்ணாமைல மாவட்டம் – 632 518.
Copy to: Judgement File/ Spare.
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