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.NC2489/F/2019 (SA4053/F/2019)
திரு V. நாகராஜ்

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம்
(மதுைர) லிட்.,
புறவழிச்சாைல,
மதுைர – 625 010.
பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

20.03.2019

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

05.04.2019

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

29.04.2019

ஆைணயத்தின் ஆைண நாள்

05.09.2019

ஆைண ெபறப்படாத மனு நாள்

26.10.2019

******

ஆைண
இவ்வழக்கு

ஏற்கனேவ

05.09.2019

நாளிட்ட

ஆைண

வாயிலாக

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலைர ேமல்முைறயீட்டாள ேகாrய இனம் 4க்கு உrய தகவல்கைள 7 தினங்களுக்குள்
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
ெதாடபு

ெகாண்டு

வழக்கு

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

இந்த

விசாரைணயில்

ேமல்முைறயீட்டாள திரு V. நாகராஜ் மற்றும் ெபாது அதிகார அைமப்பின் சாபாக ெபாது
தகவல் அலுவல, கிைள ேமலாள, தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம் திண்டுக்கல்
மண்டலம், மதுைர ஆகிேயா பங்ேகற்றன.
2.

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

20.03.2019

ேததியிட்டு

ேபாக்குவரத்துக்கழகம்,
வருவதாகவும்,

தாக்கல்

ெசய்துள்ள

திண்டுக்கல்

மண்டலம்,

26.02.2019

அன்று

வண்டி

மனுவில்,
ேபாடி

மனுதார

கிைளயில்

எண்.TN74N1255,

தமிழ்நாடு

நடத்துனராக

ேகாடு

எண்.651C

அரசு

பணிபுrந்து
ேபருந்தில்

பணிபுrந்தேபாது பயணச்சீட்டு ஆய்வாள R.ஞானேசகரன், ப.எண்.61224 என்பவரால் தன் மீ து
11.00

ரூபாய்

டிக்கட்

ெசய்துள்ளதாகவும்,

அது

ேதைவப்படுவதாகத்
குறிப்பிட்டு
கழகம்,

இரண்டு

பைழய

சம்பந்தமாக

ெதrவித்து

வழங்கக்ேகட்டு,
தைலைம

டிக்கட்ைட
சில

ெதாடபுைடய

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலகம்,

பயணிக்கு

ஆவணங்கள்
சில

வழக்கு

தகவல்கள்

அலுவல,

புறவழிச்சாைல,

ெகாடுத்ததாக

விசாரைணக்கு

மற்றும்

தமிழ்நாடு

புகா

ஆவணங்கைள

அரசு

ேபாக்குவரத்துக்

என

விலாசமிட்டு

மதுைர

விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.

29.03.2019

ேததியிட்டு

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல,

மனுதார

ேகாrயுள்ள

தகவல்கள் அைனத்தும் தனிநப ெதாடபான தகவல் என்றும், திரு ஞானேசகரன் அவகளிடம்
பிrவு 11ன்படி ஆட்ேசபைன ெபறப்பட்டதன் அடிப்பைடயில் தகவல் வழங்க இயலாது என
ெதrவித்துள்ளா. தான் ேகாrய தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படவில்ைல என
ெதrவித்தும், தான் ேகாrய உrய தகவல்கைள அளிக்க ேகட்டும், 05.04.2019 ேததியிட்ட முதல்
ேமல்முைறயீட்டு
தாக்கல்

மனுைவ

ெசய்துள்ளா.

பிrவு

16.04.2019

19(1)ன்

கீ ழ்

ேததியிட்டு

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவல,

அலுவலருக்குத்
ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல வழங்கிய தகவைலேய வழங்கியுள்ளா. தான் ேகாrய தகவல் மறுக்கப்பபட்டுள்ளது
என ெதrவித்தும், தான் ேகாrய தகவல்கைள அளிக்க ஆைணயிட ேகட்டும், பிrவு 19(3)ன் கீ ழ்
29.04.2019

ேததியிட்ட

இவ்வாைணயத்தில்
ேமற்ெகாண்டு

இரண்டாவது

தாக்கல்

SA4053/F/2019

ேமல்முைறயீட்டு

ெசய்துள்ளா.
ஆைண

அம்மனு
வாயிலாக

மனுைவ
மீ து

05.09.2019

ெபாதுத்

தினங்களுக்குள் தகவல் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

ேமல்முைறயீட்டாள
அன்று

தகவல்

விசாரைண

அலுவலைர

7

ெபாது அதிகார அைமப்பினரால்

தனக்கு உrய தகவல் வழங்கப்படாததால் ேமல்முைறயீட்டாள 26.10.2019 நாளிட்ட மனுைவ
ஆைணயத்திற்குத்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா.

அம்மனுவின்

அடிப்பைடயில்

இவ்வழக்கு

இன்று

(10.11.2020) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.
ேகாrய

இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசி வாயிலாக ஆஜரான மனுதார, தான்
தகவல்கைள

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

வழங்கியதாகவும்,

இக்ேகாப்ைப

முற்றாக்கலாம் என ெதrவித்தா. ஆைணயம் இதைன பதிவு ெசய்து, இவ்வழக்கில் ேமலும்
விசாரைண ெசய்ய முகாந்திரம் இல்ைலெயன கருதி இக்ேகாப்பு முற்றாக்கப்படுகிறது.
ஒம்/- (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)

உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.NC2489/F/2019 (SA4053/F/2019)
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம்
(மதுைர) லிட்.,
புறவழிச்சாைல, மதுைர – 625 010.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு V. நாகராஜ்,
ெதற்குத்ெதரு,

பிச்சம்பட்டி அஞ்சல்,

ஆண்டிப்பட்டி வட்டம்,
ேதனி மாவட்டம்.
Copy to: Judgement File/ Spare
JE / PA – 19.11.2020

