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

ஆைண நாள் : 17.11.2020
0ன்னிைல

 ச. த. தழ் 2மார், 3.ஏ., 3.எல் .,
மாநிலத் தகவல் ஆைணயர்
……………

வழக்2 எண். NC 2949/F/2019 (SA 6820/F/2019)
. ேக. 2ப் பன்

…

எர்
ெபா<த் தகவல் அ=வலர் / ெசயற் ெபா>யாளர்,
இயக்க0ம் & பராமரிப் Aம் ,
தழ் நா ன்உற் பத் (ம) பர்மான கழகம் ,
இராணிப் ேபட்ைட, ேவCர் மாவட்டம் .

…

ேமல் 0ைற;ட்டாளர்

ெபா< அகார அைமப் A

பார்ைவ :மDதாரர் தகவல் ெபEம் உரிைமச் சட்டம் 3ரிF 6(1) Gழ் மD ெசய் த நாள்

13.05.2019

0தல் ேமல் 0ைற;ட் நாள் – 3ரிF 19(1)

13.06.2019

மDதாரரின் இரண்டாம் ேமல் 0ைற;ட் மD – 3ரிF 19(3)

13.07.2019

ஆைணயத்ன் ஆைண நாள்

28.11.2019

ஆைண ெபறப் படாத மD நாள்

16.12.2019

******

ஆைண
இவ் வழக் 2 ஏற் கனேவ 28.11.2019 நாளிட்ட ஆைண வாலாக ெபா<த் தகவல்
அ=வலைர ேமல் 0ைற;ட்டாளர் ேகாரிய தகவல் கைள 15 னங் கKக் 2ள் வழங் க
உத்தரLடப் பட்Mந் த<. இவ் வழக்2 தழ் நா அரசால் COVID-19 காரணமாக ஊரடங் 2
(LOCK DOWN) 3றப் 3க்கப் பட்ள் ள நிைலல் தழ் நா தகவல் ஆைணயத்ல் ைவத்<
ேநரMயாக Lசாரைண ெசய் ய இயலாத காரணத்தால் இன்E (17.11.2020) ெதாைலேப(
Xலம்
ெதாடர்A
ெகாண்
வழக் 2
Lசாரைண
ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட<.
இந் த
Lசாரைணல் ேமல் 0ைற;ட்டாளர் . ேக. 2ப் பன், ேவCர் மாவட்டம் அவர்கள்
ஆஜரானார். ெபா< அகார அைமப் 3ன் சார்பாக  தனேசகரன், ெபா<த் தகவல்
அ=வலர் / ெசயற் ெபா>யாளர், தழ் நா ன்உற் பத் (ம) பர்மான கழகம் ,
இராணிப் ேபட்ைட, ேவCர் மாவட்டம் அவர்கள் ஆஜரானார்.
2.
ேமல் 0ைற;ட்டாளர் தகவல் ெபEம் உரிைமச் சட்டம் , 2005, 3ரிF 6(1)-ன் Gழ்
13.05.2019 ேதட் தாக்கல் ெசய் <ள் ள மDLல் Gழ் க்கண்ட தகவல் கள் வழங் 2மாE
ேகட் ெபா<த் தகவல் அ=வலர், மாவட்ட ேமற் பார்ைவயாளர், தழ் நா ன்வாரிய
அ=வலகம் , காந்  நகர், ேவCர் என Lலாசட் Lண்ணப் 3த்<ள் ளார் :-

1) ேவCர் மாவட்டம் , வாலாஜா தா=க்கா, பாகெவளி ராமம் , (ன்னத் ெதைவச்
சார்ந்த . பா. Xர்த் என்பவர் இராணிப் ேபட்ைட ன்வாரிய அ=வலகத்ல்
பணிAரிZம் பதLன் ெபயர் 2>த்த Lவரம் ேகாப் 3ன் அMப் பைடல் ஒளிநகல் ,
2) ன்வாரிய பணிக் 2 . பா. Xர்த் ேதர்F ெசய் யப் பட்ட Lதம் 2>த்<ம்
அைத சார்ந்த ஆவணங் களின் நகல் ேகாப் 3ன் அMப் பைடல் ஒளிநகல் ேதைவ.
3) . பா. Xர்த் என்பவர் ன்வாரிய அர\ப் பணில் ேசர்ந்த நாள் 0தல்
இன்ைறய ேத (13.05.2019) வைரல் அவர்]< தங் கள் <ைறடம் அளிக்கப் பட்ட Aகார்
மDFம் அத்<டன் இைணக்கப் பட்ட ஆவணங் களின் நகல் ேகாப் 3ன் அMப் பைடல்
ஒளிநகல் ேதைவ.
4) . பா. Xர்த் என்பவர் இராணிப் ேபட்ைட ன்வாரிய அ=வலகத்ல்
பணிAரிந் < வறார். இவர் ]< கடந் த 28.09.2018 அன்E அளிக்கப் பட்ட Aகார் மDLன்
நகல் ேகாப் 3ன் அMப் பைடல் நகல் மற் Eம் Lசாரைண ெசய் ட்ட அகாரிகளின்
ெபயர் Lவரம் 2>த்த ஒளிநகல் ேதைவ.
5) . பா. Xர்த் என்பவர் ]< கடந் த 28.09.2018 Aகாரின் அMப் பைடல்
Lசாரைண ெசய் ய . 2ப் பன் என்பவக் 2 அDப் பப் பட்ட அைழப் பாைணன்
ஒளிநகல் ேதைவ.
6) . பா. Xர்த் என்பவர் ]< கடந் த 28.09.2018 Aகாரின் அMப் பைடல்
Lசாரைண 31.12.2018 அன்E இராணிப் ேபட்ைட ன்வாரிய அ=வலகத்ல் ெசய் யப் பட்ட
Lசாரைணன்
அ>க்ைக நகல் , இந் த Lசாரைணன்
அ>க்ைகைய ேவCர்
ேமற் பார்ைவயாளர் அ=வலகத்^ந் < ேமல் அகாரிகKக் 2 அDப் பேவண்Mய
தங் கள் அ=வலகத்ல் பணிAரிZம் அகாரின் ெபயர் மற் Eம் பணி Lவரம் 2>த்த
தகவல் ேகாப் 3ன் அMப் பைடல் நகல் ேதைவ.
7) தங் கள் ன்வாரியத் <ைறல் இராணிப் ேபட்ைட உதL ெசயற் ெபா>யாளர்
அ=வலகம் (நகரம் ) மற் Eம் ேவCர் காந்  நகர் ேமற் பார்ைவயாளர் அ=வலகத்ல்
பணிAரிZம் பணியாளர்களின் ]< Aகார் அளிக்க ேவண்Mய அ=வலகத்ன் 0_
0கவரி 2>த்த Lவரம் ேதைவ.
3. ெபா<த் தகவல் அ=வலர் அவர்கள் 16.05.2019 ேதட்ட கMதம் வாலாக
ேமற் ெசான்ன
மDLன்
]<
உரிய
நடவMக் ைகக்காகFம் ,
தகவல் கைள
அளிப் பதற் காகFம் , தகவல் அ>Zம் உரிைமச் சட்டம் 3ரிF 6(3)-ன் பM ெபா<த் தகவல்
அ=வலர்/
ெசயற் ெபா>யாளர்,
இ&ப,
இராணிப் ேபட்ைட
அவர்கKக்2
மாற் றம்
ெசய் யப் பட்,
27.05.2019
ேதட்ட
கMதம்
வாலாக
பல்
வழங் ள் ளார்.
ேமல் ைறட்டாளர்
அவர்கள்
தான்
ேகாரிய
தகவல்
ைமயாக
தனக் 2
வழங் கப் படLல் ைல என்Eம் , அவற் ைற வழங் கக் ேகட்ம் , 13.06.2019 ேதட்ட 0தல்
ேமல் 0ைற;ட் மDைவ 3ரிF 19(1)ன் Gழ் 0தல் ேமல் 0ைற;ட் அ=வலக் 2த்
தாக்கல் ெசய் <ள் ளார். ேமல் 0ைற;ட் அ=வலர் அவர்கள் தகவல் அளிக்காததால் ,
ேமல் 0ைற;ட்டாளர் தான் ேகாரிய தகவல் கKக் 2 தனக் 2 0ைறயான தகவல் கள்
எ<Fம் வழங் கப் படLல் ைல என்Eம் , அவற் ைற ெபற் E வழங் கFம் ேகட், 3ரிF 19(3)ன்
Gழ் 13.07.2019 ேதட்ட ேமல் 0ைற;ட் மDைவ இவ் வாைணயத்ல் தாக்கல்
ெசய் <ள் ளார். அம் மD ]< 28.11.2019 அன்E Lசாரைண ேமற் ெகாண் SA6820/F/2019
ஆைண வாலாக ெபா<த் தகவல் அ=வலைர 15 னங் கKக்2ள் தகவல் வழங் க
உத்தரLடப் பட்Mந் த<.
ெபா< அகார அைமப் 3னரால் தனக்2 உரிய தகவல்
வழங் கப் படாததால் ேமல் 0ைற;ட்டாளர் 16.12.2019 நாளிட்ட மDைவ ஆைணயத்ற் 2த்
தாக்கல் ெசய் <ள் ளார். அம் மDLன் அMப் பைடல் இவ் வழக் 2 இன்E (17.11.2020)
Lசாரைணக் 2 எத்<க் ெகாள் ளப் பட்ட<.

4.
இன்ைறய ெதாைலேப( Lசாரைணல் ஆஜரான மDதாரர், தான் ேகாரிய
இனங் கKக்கான 0_ைமயான தகவல் கைள ெபற் E வழங் 2மாE ஆைணயத்ைதக்
ேகட்க்ெகாண்டார்.
5.
Lசாரைணன்ேபா< ெபா< அகார அைமப் 3ன் சார்பாக ஆஜரான
ெபா<த் தகவல் அ=வலர், ேமல் 0ைற;ட்டாளர் ேகாரிய 0_ைமயான தகவல் கைள 15
னங் கKக் 2ள் ேமல் 0ைற;ட்டாளக் 2 வழங் 2வதாக ெதரிLத்தார்.
6.
ேமல் 0ைற;ட்டாளரின் மDைவZம் , ெபா<த் தகவல் அ=வலர் அளித்த
தகவல் கைளZம் ஆைணயம் பரி`லைன ெசய் தல் , ேமல் 0ைற;ட்டாளக் 2 உரிய,
0_ைமயான தகவல் வழங் கப் படாமல் உள் ள< ெதரிய வற<.
உரிய தகவல்
வழங் காத அ=வலைர ஆைணயம் வன்ைமயாக கண்Mக் ற<.
Lசாரைணன்
0MLல் ஆைணயம் Gழ் கண்ட உத்தரF 3றப் 3க் ற<:

•

ேமல் 0ைற;ட்டாளக்2 ஆைணயத்ன் ஆைணக் 2ப் 3ற2ம் பல் அளிக்காத
அப் ேபாைதய ெபா<த் தகவல் அ=வலைர தகவல் ெபEம் உரிைமச் சட்ட 3ரிF
20(1)ன் Gழ் நாள் ஒன்Eக் 2 a.250/- bதம் a25,000/- தண்டம் ஏன் Lக்கக் cடா<
என்பதற் கான அவர< எ_த்<Xல Lளக் கத்ைன இவ் வாைண ைடக் கப் ெபற் ற
1 வார காலத்ற் 2ள் பவஞ் சல் Xலம் ஆைணயத்ற் 2 சமர்ப்3க் கேவண்ம்
என்Eம் இப் ேபாைதய ெபா<த் தகவல் அ=வலக் 2 ஆைணயம் உத்தரLற<.

•

மDதாரர்/ேமல் 0ைற;ட்டாளர்
13.05.2019
ேதட்ட
மDLல்
ேகாரிய
தகவல் கைள Lரிவாக மற் Eம் 0_ைமயாக இவ் வாைண ைடக்கப் ெபற் ற 15
னங் கKக் 2ள் தகவல் ெபEம் உரிைமச் சட்டப் 3ரிF 7(6)ன்பM கட்டணன்>
பFத்
தபா^ல்
அDப் 3
ைவத்<,
வழங் கப் பட்ட
தகவல்
மற் Eம்
ேமல் 0ைற;ட்டாளர்
ஏற் பளிப் A
ெசய் த
ஒப் Aைக
அட்ைடன்
நகைல
இவ் வாைணயத்ற் 2
அDப் 3
ைவக்க
தற் ேபாைதய
ெபா<த்
தகவல்
அ=வலக்2 ஆைணயம் உத்தரLற<.

•

ேமல் 0ைற;ட்டாளர் 13.05.2019 ேதட் தகவல் ெபEம் உரிைமச் சட்டம் , 2005,
3ரிF 6(1)-ன்Gழ் தாக்கல் ெசய் <ள் ள மDLல் ேகாரிZள் ள தகவைல வழங் கத்
தவEம் பட்சத்ல் ெபா<த் தகவல் அ=வலர் ]< தகவல் ெபEம் உரிைமச் சட்டம் ,
2005,
3ரிF
20 (1)
-ன்Gழ்
நடவMக் ைக
எக்கப் பெமன்E
ஆைணயம்
எச்சரிக்ன்ற<.
ஒம் /- (ச.த. தழ் 2மார்)
மாநில தகவல் ஆைணயர்
(ஆைணயத்ன் ஆைணப் பM)

உதLப் பவாளர்

வழக்2 எண். NC 2949/F/2019 (SA 6820/F/2019)
ெபா< அகார அைமப் A
ெபEநர்
ெபா<த் தகவல் அ=வலர் / ெசயற் ெபா>யாளர்,
இயக்க0ம் & பராமரிப் Aம் ,
தழ் நா ன்உற் பத் (ம) பர்மான கழகம் ,
இராணிப் ேபட்ைட,
ேவCர் மாவட்டம் .

மDதாரர்/ ேமல் 0ைற;ட்டாளர்
. ேக.2ப் பன்,
த/ெப. 2ள் ளப் பெரட்M,
எண்.3/263,கங் ைகயம் மன் ேகாLல் ெத,
வன்னிேவ ேமாட்eர்,
வன்னிேவ அஞ் சல் ,
வாலாஜா வட்டம் ,
ேவCர் மாவட்டம் – 632 513.
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