தழ் நா தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, யாகராயர் சாைல (ஆைலயம் மன் ேகால் அல் ),
ேதனாம் ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேப எண். 24347590

ஆைண நாள் : 10.11.2020
ன்னிைல

. ச.த. தழ் "மார், B.A., B.L.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணயர்

வழக்" எண்.NC1921/F/2019 (SA3204/F/2018)
திரு. கு. திருமைலக்குமா

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
துைண ேமலாள

(தணிக்ைக),

தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம்,
ேசலம் மாவட்டம் - 636 007.
பார்ைவ:ம#தாரர் தகவல் ெப$ம் உரிைமச் சட்டம் &ரி' 6(1) (ழ் ம# ெசய் த நாள்
தல் ேமல்

20.02.2018

ைற*ட் நாள் – &ரி' 19(1)

ம#தாரரின் இரண்டாம் ேமல்

22.03.2018

ைற*ட் ம# – &ரி' 19(3)

28.04.2018

ஆைணயத்தின் ஆைண நாள்

10.06.2019

ஆைண ெபறப்படாத மனு நாள்

16.08.2019

******

ஆைண
இவ்வழக்கு
அலுவலைர

ஏற்கனேவ

10.06.2019

ேமல்முைறயீட்டாள

நாளிட்ட

ேகாrய

ஆைண

தகவல்கைள

வாயிலாக
7

ெபாதுத்

தினங்களுக்குள்

தகவல்
வழங்க

உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது. இவ்வழக்கு தமிழ்நாடு அரசால் COVID-19 காரணமாக ஊரடங்கு (LOCK
DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில் தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக
விசாரைண ெசய்ய இயலாத காரணத்தால் இன்று (10.11.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட பு
ெகாண்டு

வழக்கு

ேமல்முைறயீட்டாள

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

திரு. கு. திருமைலக்குமா , கிருஷ்ணகிr

அதிகார அைமப்பின் சா பாக திரு. துைரசாமி, ெபாதுத்

இந்த

விசாரைணயில்

மாவட்டம் மற்றும் ெபாது

தகவல் அலுவல

மற்றும் துைண

ேமலாள

(தணிக்ைக), தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம், ேசலம் மாவட்டம், அவ கள்

ேநrல் ஆஜரானா .
2.
20.02.2018

ேமல்முைறயீட்டாள
ேததியிட்டு

தாக்கல்

தகவல்

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

ெசய்துள்ள

(ெபங்களு ) ஸ்ரீ வினாயக ேமாட்டா

மனுவில்,

பல

ஆண்டுகாலமாக

க நாடகவுக்கு

ச வஸ்
\
தினந்ேதாறும் காைல, மாைல என நான்கு நைட

(திருப்பத்தூ -ெபங்களுரு) ெசன்று வருகின்ற நிைலயில், காைல 6.45 மணிக்கு பதிலாக காைல
6.20க்கு

கால

அட்டவைண

மாற்றியைமக்க

அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ேமாட்டா
விபரத்ைத

மாநில

அரசு

அனுமதி

வாகன விதிப்படி காைல 6.15க்கு ேபருந்ைத இயக்க ஒரு

ேபருந்துக்கும் மற்ெறாரு ேபருந்துக்கு கால
வழிதடத்தின்

க நாடக

ெதrவிக்குமாறு

இைடெவளியிருக்கும்பட்சம், (TN.29.N.2614) என்ற
தகவல்கள்

ேகட்டு

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல ,

தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம் (ேச) வைர, தருமபுr மாவட்டம் அவ களுக்கு மனு
ஒன்ைற விண்ணப்பித்துள்ளா .
3. ெபாதுத் தகவல் அலுவல
பிrவிற்கு

அனுப்பி

உrய

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

15.03.2018, ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக சம்பந்தப்பட்ட

தகவைல

ெபற்று

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

வழங்கியுள்ளா .

தான் ேகாrய தகவல்களுக்கு சrயான பதில் வழங்கவில்ைல என

ெதrவித்தும், தான் ேகாrய தகவல்களுக்கு உrய நடவடிக்ைக எடுக்கவும் ேகட்டு, 22.03.2018
ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பிrவு 19(1)ன் கீ ழ் முதல் ேமல்முைறயீட்டு
அலுவலருக்கு தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
05.04.2018 ேததியிட்டு

திருப்பத்தூ

அரசு

கழகத்திற்கு

ேபாக்குவரத்து

பதில் வழங்கியுள்ளா .
வழங்கவில்ைல

என

இந்நிைலயில் ேமல்முைறயீட்டு அலுவல

அவ கள்

– ெபங்களூரு காைல 06.15 மணிக்கு புறப்படும் தமிழ்நாடு
ெசாந்தமான

ேமல்முைறயீட்டாள
ெதrவித்தும்,

தனக்கு

ேபருந்தின்

ப மிட்

நகலிைன

தான் ேகாrய தகவல்கைள
உrய

தகவல்

கிைடத்திட

இைணத்து

முழுைமயாக

ஆவண

ெசய்திட

ேகட்டும், பிrவு 19(3)ன் கீ ழ் 28.04.2018 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ
இவ்வாைணயத்தில்
ேமற்ெகாண்டு

தாக்கல்

SA3204/F/2018

ெசய்துள்ளா .
ஆைண

அம்மனு

வாயிலாக

மீ து

10.06.2019

ெபாதுத்

தினங்களுக்குள் தகவல் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

தகவல்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா .

அம்மனுவின்

விசாரைண

அலுவலைர

7

ெபாது அதிகார அைமப்பினரால்

தனக்கு உrய தகவல் வழங்கப்படாததால் ேமல்முைறயீட்டாள
ஆைணயத்திற்குத்

அன்று

16.08.2019 நாளிட்ட மனுைவ

அடிப்பைடயில்

இவ்வழக்கு

இன்று

(10.11.2020) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

தகவல்கைள

விசாரைணயில்

ெபாதுத்

விசாரைணயில்
ஒப்புெகாண்டதன்

தகவல்

ெதrவித்தா .
ேபrல்,

ஆஜரான

ேமல்முைறயீட்டாள ,

அலுவலrடமிருந்து

ெபாதுத்

ஆைணயம்

தகவல்
இதைன

அலுவலரும்
பதிவு

முழுைமயான

ெபறப்பட்டதாக
தகவல்கள்

ெசய்து,

உrய

ெதாைலேபசி
வழங்கியதாக

இவ்வழக்கில்

ேமலும்

விசாரைண ெசய்ய முகாந்திரம் இல்ைலெயன கருதி இக்ேகாப்ைப முற்றாக்கப்படுகிறது..
ஒம்/- (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்" எண்.NC1921/F/2019 (SA3204/F/2018)
ெபா, அகார அைமப் ெப$நர்
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
துைண ேமலாள

(தணிக்ைக),

தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம்,
ேசலம் மாவட்டம் - 636 007.
ம#தாரர்/ ேமல்

ைற*ட்டாளர்

ொ. G. திருமைலக்குமா ,
த/ெப. குருசாமி,
1/94, ஆலப்பட்டி, கிருஷ்ணகிr வட்டம்,
கிருஷ்ணகிr மாவட்டம் -

Copy to: Judgement File / Spare
JE/PA 19.11.2020

635 122.

