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எண்.2, தியாகராய சாைல (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,
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ஆைண நாள்: 17.11.2020
முன்னிைல

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

வழக்கு எண்.NC2745/F/2019 (SA798/F/2019)
திரு K. குப்பன்

…

ேமல்முைறயீட்டாள

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
ேகாட்டப்ெபாறியாள,
ெநடுஞ்சாைலத்துைற,
துளசி ெதரு,
சங்கரன்பாைளயம்,
ேவலூ – 632 001.
…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

22.11.2018

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

26.12.2018

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

-

ஆைணயத்தின் ஆைண நாள்

22.08.2019

ஆைண ெபறப்படாத மனு நாள்

28.11.2019

******

ஆைண
இவ்வழக்கு

ஏற்கனேவ

22.08.2019

அன்று

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு

தகவல் அலுவலைர 30 தினங்களுக்குள் தகவல் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

ெபாதுத்
ெபாதுத்

தகவல் அலுவல தகவல் வழங்காத காரணத்தினால், இவ்வழக்கு தமிழ்நாடு அரசால் COVID-19

காரணமாக

ஊரடங்கு

ஆைணயத்தில்

(LOCK

ைவத்து

DOWN)

ேநரடியாக

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
விசாரைண

ெசய்ய

நிைலயில்
இயலாத

தமிழ்நாடு

தகவல்

காரணத்தால்

இன்று

(17.11.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபு ெகாண்டு வழக்கு விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
இவ்விசாரைணயில் மனுதார திரு கு, குப்பன் மற்றும் ெபாது அதிகார அைமப்பின் ெபாதுத்
தகவல்

அலுவல,

சங்கரன்பாைளயம்,

ேகாட்டப்ெபாறியாள,
ேவலூ

ெநடுஞ்சாைலத்துைற,

மாவட்டம்

ஆகிேயா

துளசி

ெதாைலேபசி

ெதரு,

விசாரைணயில்

ஆஜரானாகள்.
2.

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

22.10.2018 ேததியிட்டு தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில்,
• வாலாஜாேபட்ைடயில்

இயங்கி

மருத்துவமைனகைள

இைணக்க

வரும்

மாவட்ட

சுரங்கப்பாைத

தைலைம

அரசு

அைமக்கப்பட்டதன்

விவரம்

ேகாப்பின் அடிப்பைடயில் விவர ஒளிநகல்
• வாலாஜாேபட்ைட மாவட்ட தைலைம அரசு
சுரங்கப்பாைத

அைமக்கப்பட்டதன்

மருத்துவமைனகைள இைணக்க

ெடண்ட

மத^ப்பீடு

குறித்து

விவரம்

ேகாப்பின் அடிப்பைடயில் விவர ஒளிநகல்.
• வாலாஜாேபட்ைட மாவட்ட தைலைம அரசு
சுரங்கப்பாைத

அைமக்க

ெடண்ட

மருத்துவமைனகைள இைணக்க

இரத்து

ெசய்யப்பட்டதன்

விவரம்

ஆவணங்களின் அடிப்பைடயில் விவர ஒளிநகல்,
• வாலாஜாேபட்ைட மாவட்ட தைலைம அரசு
சுரங்கப்பாைத

அைமக்கப்பட்டதன்

மருத்துவமைனகைள இைணக்க

ெடண்ட்

விடப்பட்ட

நாள்,

பணி

முடிக்கப்பட்ட நாள் குறித்த விவர ஒளிநகல்.
• வாலாஜாேபட்ைட எம்.பி.டி.சாைல அரசின மகளி ேமல்நிைலப்பள்ளி எதிேர
அைமக்கப்பட்டுள்ள
தங்கள்

ேபருந்து

துைறயிடம்

நிறுத்தம்

நிழற்குைட

நிழற்குைட,

அைமக்கேகாr

அைமத்து
தனியா

தரக்ேகாr

நிறுவனங்கள்

விண்ணப்பித்த விண்ணப்பத்தின் நகல் ேகாப்பின் அடிப்பைடயில் ஒளிநகல்
• வாலாஜாேபட்ைட எம்.பி.டி.சாைல அரசின மகளி ேமல்நிைலப்பள்ளி எதிேர
அைமக்கப்பட்டுள்ள

ேபருந்து

நிறுத்தம்

நிழற்குைடக்கு

தங்கள்

துைறயின்

மூலம் அனுமதி வழங்கப்பட்ட நாள் குறித்த விவரம் ேகாப்பின் அடிப்பைடயில்
விவர ஒளிநகல்
• ேதசிய ெநடுஞ்சாைலயில் ேபருந்து நிறுத்தம் நிழக்குைட அைமக்க உள்ளாட்சி
அைமப்புகள்

தங்கள்

துைறயிடம்

அனுமதிப்

ெபற்றப்பின்ன

தான்

அைமக்கப்பட ேவண்டும் என்பதன் அரசாைணயின் விவர ஒளி நகல்,
• ேதசிய ெநடுஞ்சாைலயில் ேபருந்து நிறுத்தம் நிழக்குைட அைமக்க உள்ளாட்சி
அைமப்புகள் தங்கள் துைறயிடம் அனுமதிப் ெபறாமால் கட்டப்பட்டைவ என
கண்டறியப்பட்ட இடங்கள் விவரம் வாலாஜா தாலுக்கா அளவிலான தகவல்,
• ேதசிய

ெநடுஞ்சாைல

ஆற்காடு

பாலாற்றுப்பாலத்திலிருந்து

வாலாஜா

சுங்கசாவடி வைரயிலான சாைலப்பகுதியின் மின்விளக்கு அைமக்கப்பட்டதன்
எண்ணிக்ைக ேகாப்பின் அடிப்பைடயில் விவர ஒளிநகல்
• ேதசிய

ெநடுஞ்சாைல

சுங்கசாவடி

வைரயிலான

ஆற்காடு

பாலாற்றுப்பாலத்திலிருந்து

சாைலப்பகுதியின்

மின்விளக்குகளில்

வாலாஜா
தற்ெபாழுது

பயன்பாட்டில்

உள்ள

விளக்குகளின்

எண்ணிக்ைக

மற்றும்

பயன்பாட்டில்

இல்லாத விளக்குகளின் விவரம் ேகாப்பின் அடிப்பைடயில் விவர ஒளிநகல்,
• ேதசிய ெநடுஞ்சாைலயில் ேபருந்து நிறுத்தம் நிழற்குைட அைமக்க உள்ளாட்சி
அைமப்புகள்

தங்கள்

துைறயிடம்

அனுமதிெபறாமால்

கட்டபட்டு

அதைன

எதித்து புகா மனு ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள புகா மனுவின் நகல்,
• ேதசிய ெநடுஞ்சாைலயில் ேபருந்து நிறுத்தம் நிழற்குைட அைமக்க உள்ளாட்சி
அைமப்புக்ள்

தங்கள்

துைறயிடம்

அனுமதிெபறாமல்

கட்டப்பட்டுள்ளைத

புகாராக ெகாடுத்த பின்ன அரசின் விதிமுைறப்படி அரசு அறிவுறுத்தியுள்ள
நடவடிக்ைக விவரங்கள் ேகாப்பின் அடிப்பைடயில் விவர ஒளிநகல்
வழங்கக் ேகட்டு

13 இனங்களில் ேகாட்டப்ெபாறியாள, ெநடுஞ்சாைலத்துைற, துளசி ெதரு,

சங்கரன்பாைளயம், ேவலூ மாவட்டம்
3.

ெபாதுத்

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டாள தான்

அலுவல

ேகாrய

தகவல்

தகவல்

ஏதும்

வழங்காத

வழங்கப்படவில்ைல

என

காரணத்தினால்,

ெதrவித்தும்,

தான்

ேகாrய உrய தகவல்கைள அளிக்க ேகட்டும், 26.12.2018 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு
மனுைவ பிrவு 19(1)ன் கீ ழ் முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா.
ேமல்முைறயீட்டு அலுவலரும் தகவல் வழங்காத காரணத்தினால், மனுதார பிrவு 19(3)ன் கீ ழ்
இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டாள இவ்வாைணயத்தில் தாக்கல்
ெசய்துள்ளா.
தகவல்

அம்மனு

அலுவலைர

அதிகார
28.11.2019

30

மீ து

அன்று

தினங்களுக்குள்

அைமப்பினரால்
நாளிட்ட

22.08.2019

தனக்கு

மனுைவ

உrய

SA798/F/2019 ஆைண வாயிலாக ெபாதுத்

தகவல்

வழங்க

தகவல்

வழங்கப்படாததால்

ஆைணயத்திற்குத்

உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

தாக்கல்

ெபாது

ேமல்முைறயீட்டாள

ெசய்துள்ளா.

அம்மனுவின்

அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு இன்று (17.11.2020) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

ெதாைலேபசி

விசாரைணயில்

ஆஜரான

மனுதார,

தான்

ேகாrய

முழுைமயான தகவல்கைள ெபற்று வழங்குமாறு ஆைணயத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டா.
5.

விசாரைணயின்ேபாது ெபாது அதிகார அைமப்பின் சாபாக 01.08.2017

27.09.2019 நாளிட்ட கடிதம் வாயிலாக
வழங்கியதாக

ெதrவித்தா.

மற்றும்

முழுைமயான தகவல்கைள ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

ேமலும்

விrவான

தகவல்கைள

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

வழங்குவதாக ஆைணயத்தில் உறுதியளித்தா.
6.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

தகவல்கைளயும்

ஆைணயம்

மனுைவயும்,

பrசீலைன

ெசய்ததில்,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

மற்றும் முழுைமயான தகவல் வழங்கப்படாமல் உள்ளது ெதrய வருகிறது.
வழங்காத அலுவலைர ஆைணயம் வன்ைமயாக கண்டிக்கிறது.

அளித்த
விrவான

உrய தகவல்

விசாரைணயின் முடிவில்

ஆைணயம் கீ ழ்கண்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது:

•

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு ஆைணயத்தின் ஆைணக்குப் பிறகும் ஏறத்தாழ இரண்டு
வருட

காலமாக

பதில்

அளிக்காத

அப்ேபாைதய

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலைர

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்ட பிrவு 20(1)ன் கீ ழ் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.250/- வதம்
R
ரூ25,000/-

தண்டம்

ஏன்

விதிக்கக்கூடாது

என்பதற்கான

அவரது

எழுத்துமூல

விளக்கத்திைன இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 1 வார காலத்திற்குள் பதிவஞ்சல்
மூலம்

ஆைணயத்திற்கு

சமப்பிக்கேவண்டும்

என்றும்

இப்ேபாைதய

ெபாதுத்

தகவல் அலுவலருக்கு ஆைணயம் உத்தரவிடுகிறது.
•

மனுதார/ேமல்முைறயீட்டாள
இனங்களுக்கான
தினங்களுக்குள்
பதிவுத்

22.10.2018

முழுைமயான
தகவல்

தபாலில்

ேததியிட்ட

தகவல்கைள

ெபறும்

அனுப்பி

ேமல்முைறயீட்டாள

ஏற்பளிப்பு

இவ்வாைணயத்திற்கு

அனுப்பி

உrைமச்
ைவத்து,
ெசய்த
ைவக்க

மனுவில்

இவ்வாைண

சட்டப்பிrவு

விடுபட்ட

கிைடக்கப்ெபற்ற

7(6)ன்படி

வழங்கப்பட்ட
ஒப்புைக

ேகாrய

15

கட்டணமின்றி

தகவல்

மற்றும்

அட்ைடயின்

நகைல

தற்ேபாைதய

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு ஆைணயம் உத்தரவிடுகிறது.
•

ேமல்முைறயீட்டாள 22.10.2018 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005,
பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் ேகாrயுள்ள தகவைல வழங்கத்
தவறும்பட்சத்தில் ெபாதுத் தகவல் அலுவல மீ து தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்,
2005, பிrவு 20 (1) -ன்கீ ழ் நடவடிக்ைக எடுக்கப்படுெமன்று ஆைணயம் எச்சrக்கின்றது.
ஒம்/- (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)

உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.NC2745/F/2019 (SA798/F/2019)
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
ேகாட்டப்ெபாறியாள,
ெநடுஞ்சாைலத்துைற,
துளசி ெதரு, சங்கரன்பாைளயம்,
ேவலூ – 632 001.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு ேக. குப்பன், த/ெப குள்ளப்பெரட்டி,
மாநில தைலவ,
தி. வாலாஜா, ஆ,டி,ஐ அறக்கட்டைள,
ெந. 3/263, கங்ைகயம்மன் ேகாவில் ெதரு,
வன்னிேவடு, ேமாட்டூ,
வன்னிேமடு அஞ்சல்,
வாலாஜா வட்டம்,
ேவலூ மாவட்டம் – 600 106.
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