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

ஆைண நாள்: 10.11.2020
முன்னிைல

திரு ச. த. தமிழ்குமா, பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநில தகவல் ஆைணய
……………

வழக்கு எண்.NC1920/F/2019 (SA1607/F/2019)
திரு கு. ஸ்ரீனிவாசன்

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தனி வட்டாட்சிய (நில எடுப்பு),
ெபங்களூ ெசன்ைன துrத சாைலத்திட்டம்,
அலகு-4, 15B, விசாலாட்சி நக,
ெசவிலிேமடு,
காஞ்சிபுரம் – 631 502.
பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

08.10.2018

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

20.11.2018

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

18.02.2019

ஆைணயத்தின் ஆைண நாள்

24.06.2019

ஆைண ெபறப்படாத மனு நாள்

14.08.2019

******

ஆைண
இவ்வழக்கு
தகவல்

ஏற்கனேவ

அலுவலைர

24.06.2019

விடுபட்ட

அன்று

விசாரைண

இனங்களுக்கான

தினங்களுக்குள் தகவல் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு

முழுைமயான

ெபாதுத்

தகவல்கைள

7

ெபாதுத் தகவல் அலுவல தகவல்

வழங்காத
(LOCK

காரணத்தினால்,

DOWN)

இவ்வழக்கு

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள

தமிழ்நாடு

நிைலயில்

அரசால்

தமிழ்நாடு

COVID-19

தகவல்

காரணமாக

ஊரடங்கு

ஆைணயத்தில்

ைவத்து

ேநரடியாக விசாரைண ெசய்ய இயலாத காரணத்தால் இன்று (10.11.2020) ெதாைலேபசி மூலம்
ெதாடபு ெகாண்டு வழக்கு விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இவ்விசாரைணயில் மனுதார
திரு கு. ஸ்ரீனிவாசன் மற்றும் ெபாது அதிகார அைமப்பின் சாபாக ெபாதுத் தகவல் அலுவல
மற்றும்

தனி

வட்டாட்சிய

(நில

எடுப்பு),

ெபங்களூ

விசாலாட்சி நக, ெசவிலி ேமடு, காஞ்சிபுரம்
2.

ெசன்ைன

துrத

சாைல

திட்டம்,

ஆகிேயா ஆஜரானாகள்.

ேமல்முைறயீட்டாள தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ்

08.10.2018

ேததியிட்டு

மனுக்கள்

மற்றும்

ெநடுஞ்சாைலகள்,

தாக்கல்

ெசய்துள்ள

நிைனவூட்டு
காஞ்சிபுரம்

மனுவில்,

மனுக்கைள

அவகளுக்கு

ேமல்முைறயீட்டாள

தனி

வட்டாட்சிய(நில

அனுப்பியதாகவும்,

அதன்

7

ேததிகளில்

எடுப்பு),
மீ து

ேதசிய

எடுக்கப்பட்ட

நடவடிக்ைக குறித்த தகவல்கைள 19 இனங்களில் வழங்கக்ேகட்டு, ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
தனி

வட்டாட்சிய

நிலஎடுப்பு

அலுவலகம்

அலகு-IV,

ேதசிய

ெநடுஞ்சாைலகள்,

ெபங்களூ

ெசன்ைன விைரவு சாைலகள், காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூ மாவட்டங்கள், ெசவிலி ேமடு,
காஞ்சிபுரம் என விலாசமிட்டு விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.

10.11.2018

ேததியிட்டு

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

தகவல்

வழங்கியுள்ளா.

ெபாதுத் தகவல் அலுவல தகவல் வழங்க மறுத்துள்ளதாகவும், தான் ேகாrய தகவல்கைள
அளிக்கவும் ேகட்டு, 20.11.2018 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பிrவு 19(1)ன் கீ ழ்
முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா. 20.12.2018 ேததியிட்டு முதல்
ேமல்முைறயீட்டு

அலுவல

தகவல்

வழங்கியுள்ளா.

ேமல்முைறயீட்டாள

தனக்கு

முழுைமயான தகவல் வழங்கப்படவில்ைல என ெதrவித்தும், முழுைமயான சrயான தகவல்
வழங்க

ஆைணயிடவும்

ேகட்டு,

பிrவு

19(3)ன்

கீ ழ்

18.02.2019

ேததியிட்ட

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டாள இவ்வாைணயத்தில் தாக்கல் ெசய்துள்ளா.
அம்மனு மீ து 24.06.2019 அன்று விசாரைண ேமற்ெகாண்டு SA1607/F/2019 ஆைண வாயிலாக
ெபாதுத்
ெபாது

தகவல்

அலுவலைர

அதிகார

7

தினங்களுக்குள்

அைமப்பினரால்

தகவல்

தனக்கு

வழங்க

உrய

உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

தகவல்

வழங்கப்படாததால்

ேமல்முைறயீட்டாள 14.08.2019 நாளிட்ட மனுைவ ஆைணயத்திற்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா.
அம்மனுவின்

அடிப்பைடயில்

இவ்வழக்கு

இன்று

(10.11.2020)

விசாரைணக்கு

எடுத்துக்

ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

தகவல்களில்

இனம்

வழங்கப்படவில்ைல

விசாரைணயில்

1,2,5,8,9,10,13
என்றும்,

ஆஜரான

மற்றும்

மீ தமுள்ள

17

ேமல்முைறயீட்டாள,

ஆகிய

இனங்களுக்கு

தகவல்கைள

ெபற்று

வழங்க

தான்

ேகாrய

சrயான

தகவல்

ஆைணயிடவும்

ேகட்டுக்ெகாண்டா.
5.
ேகாrய

விசாரைணயில்
தகவல்களில்

ஆஜரான

விடுபட்ட

ெபாதுத்

1,2,5,8,9,10,13

தகவல்

மற்றும்

17

அலுவல

ேமல்முைறயீட்டாள

இனங்களுக்கான

தகவல்கைள

ந.க. எண் 16/2018/தஉச/ெப.ெச.வி நாள் 09.11.2020 கடிதம் வாயிலாக முழுைமயான தகவல்கைள
Whatsapp ெசயலி மூலம் ஆைணயத்தில் சமப்பித்தா.

6.
•

விசாரைணயின் முடிவில் ஆைணயம் கீ ழ்கண்ட உத்தரவு வழங்குகிறது:
மனுதார/ேமல்முைறயீட்டாள 08.10.2018 ேததியிட்ட மனுவில் ேகாrய விடுபட்ட
1,2,5,8,9,10,13

மற்றும்

17

இனங்களுக்கான

முழுைமயான

தகவல்கைள

இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 7 தினங்களுக்குள் ெபாதுத் தகவல் அலுவலrன்
அலுவலகத்திற்கு
பாைவயிட

முன்னறிவிப்பு

அனுமதிக்குமாறும்,

ெசய்து

ேவைல

பாைவயிட்ட

நாட்களில்
பின்

ேநrல்

வந்து

ேமல்முைறயீட்டாள

ேகாரும் ஆவண நகல்கைள சான்றிட்டு தகவல் அறியும் உrைமச் சட்டம் 2005
பிrவு 7(6)-ன்படி இலவசமாக வழங்குமாறும் ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு
இதன்மூலம் ஆைணயம் உத்தரவிடுகின்றது.
•

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

ஆைணயத்தின்

ஆைணக்குப்

பிறகும்

பதில்

அளிக்காத அப்ேபாைதய ெபாதுத் தகவல் அலுவலைர தகவல் ெபறும் உrைமச்
சட்ட பிrவு 20(1)ன் கீ ழ் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.250/- வதம்
\
ரூ25,000/- தண்டம் ஏன்
விதிக்கக்கூடாது

என்பதற்கான

அவரது

எழுத்துமூல

விளக்கத்திைன

இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 1 வார காலத்திற்குள் பதிவுத் தபால் மூலம்
ஆைணயத்திற்கு சமப்பிக்கேவண்டும் என்றும் இப்ேபாைதய ெபாதுத் தகவல்
அலுவலருக்கு ஆைணயம் உத்தரவிடுகிறது.

ஒம்/- (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.NC1920/F/2019 (SA1607/F/2019)
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தனி வட்டாட்சிய (நில எடுப்பு),
ெபங்களூ ெசன்ைன துrத சாைலத்திட்டம்,
அலகு-4, 15B, விசாலாட்சி நக,
ெசவிலிேமடு,
காஞ்சிபுரம் – 631 502.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு கு. ஸ்ரீனிவாசன்,
த/ெப. ேக.குப்புசாமி நாயுடு,
எண்.1/203, கண்ணதாசன் 4வது ெதரு,
NH-III, மைறமைல நக,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் - 603 209.
Copy to: Judgement File.
Spare/JE/PA 19.11.2020

