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. NC480/F/2020 (SA 7629/F/2019)
ம. D. :ஜயலட்<

…

ேமல் 0ைற?ட்டாளர்

எர்
ெபா@த் தகவல் அAவலர் /
ெசயற் ெபாBயாளர்/ைமயம் /மாநகர்,
தழ் நா உற் பத் மற் Dம் பர்மானக் கழகம் ,
எண்.27, அப் @ல் ரEம் ேரா,
ேரஸ் ேகார்ஸ்,
ேகாயம் Gத்Hர் – 641 018.

…

ெபா@ அகார அைமப் G

பார்ைவ :மJதாரர் தகவல் ெபDம் உரிைமச் சட்டம் 3ரிK 6(1) Lழ் மJ ெசய் த நாள்

10.05.2019

0தல் ேமல் 0ைற?ட் நாள் – 3ரிK 19(1)

09.07.2019

மJதாரரின் இரண்டாம் ேமல் 0ைற?ட் மJ – 3ரிK 19(3)

30.07.2019

ஆைணயத்ன் ஆைண நாள்

28.11.2019

ஆைணப் ெபறப் படாத மJ நாள்

29.01.2020

******

ஆைண
இவ் வழக் 2 ஏற் கனேவ 28.11.2019 நாளிட்ட ஆைண வாலாக ெபா@த் தகவல்
அAவலைர ேமல் 0ைற?ட்டாளர் ேகாரிய தகவல் கைள இ வார னங் கPக்2ள்
வழங் க உத்தர:டப் பட்Qந் த@. ெபா@த் தகவல் அAவலர் 0Rைமயான தகவல்
வழங் காத காரணத்னால் , இவ் வழக் 2 தழ் நா அரசால் COVID-19 காரணமாக
ஊரடங் 2
(LOCK
DOWN)
3றப் 3க்கப் பட்ள் ள
நிைலல்
தழ் நா
தகவல்
ஆைணயத்ல் ைவத்@ ேநரQயாக :சாரைண ெசய் ய இயலாத காரணத்தால் இன்D
(17.11.2020)
ெதாைலேப(
\லம்
ெதாடர்G
ெகாண்
வழக் 2
:சாரைண
ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட@.
இந் த
:சாரைணல்
ேமல் 0ைற?ட்டாளர்
ம. D. :ஜயலட்<, ேகாயம் Gத்Hர் மாவட்டம் மற் Dம் ெபா@ அகார அைமப் 3ன்
சார்பாக . M. ைவ^ஸ்வரன், ெபா@த் தகவல் அAவலர் / ெசயற் ெபாBயாளர், ைமயம்
/மாநகர் தழ் நா ன் உற் பத் மற் Dம் பர்மானக் கழகம் , ேகாயம் Gத்Hர் மாவட்டம்
ஆேயார் பங் ேகற் றனர்.

2.
ேமல் 0ைற?ட்டாளர் தகவல் ெபDம் உரிைமச் சட்டம் , 2005, 3ரிK 6(1)-ன் Lழ்
10.05.2019 ேதட் தாக் கல் ெசய் @ள் ள மJ:ல் ,
ேகாைவ மாநகர _ல் 002-0060139, 002-006-0147 ஆய இரண் ன்இைணப் GகPம் :0ைறகைள 3ன்பற் றாமல்
_ இQக்க ஏ@வாக ன் இைணப் Gகைள அகற் Bயதற் கான காரணத்ைத ேகட் கடந் த
10.05.2010
அன்D
மJ
ெசய் ததாகKம் ,
அதற் 2
13.03.2010
அன்D
களப் பணி
ேமற் ெகாண்டேபா@ தகவல்
வந் தன்ேபரில்
ன்இைணப் Gகைள அகற் Bயதாக
ேகாரி`ள் ள நிைலல் தனக் 2 Lழ் க்கண்ட தகவல் கைள வழங் 2மாD ேகட், ெபா@த்
தகவல் அAவலர் / ெசயற் ெபாBயாளர், தழ் நா ன்சார வாரியம் , ேகாயம் Gத்Hர்
மாவட்டம் என :லாசட் :ண்ணப் 3த்@ள் ளார் :1) ேமற் aBய களப் பணிக் கான உத்தரK நகல் வழங் டக் ேகாரி`ம் ;
2) ேமற் aBய களப் பணில் யார் யாக் 2 என்ெனன்ன பணிகள் ஒ@க்கப் பட்ட@
என்ற :பரம் ?
3)
ேமற் aBய களப் பணின்ேபா@, தன@ _ட்ைட இQத்@ ெகாண்Qப் தாக
தகவல் aBய@ யார்? அவர் ேநரில் அல் ல@ ெதாைலேப(ல் ெதரி:த்ந் தால்
அவர@ ெதாைலேப( எண். மற் Dம் ெபயர் பற் Bய :பரம் ?
4) களப் பணில் இந் தேபா@ _ இQக்2ம் தகவல் யாரிடம் ெதரி:க் கப் பட்ட@
அவர@ ெபயர் தரKம் ;
5)
_ட்Qற் 2ள் eைழந் @ ன்மானிைய அகற் Bய நபர்களின் ெபயர், அகற் ற
உத்தர:ட்ட அகாரின் ெபயர் மற் Dம் ன்மாணி தற் சமயம் எங் 2 உள் ள@? அைத
பா@காப் பாக ைவப் ப@ ேபான்றவற் Bற் க்கான உத்தரK நகல் தரKம் ;
3. ெபா@த் தகவல் அAவலர் அவர்கள் 10.06.2019 ேதட் தகவல் அளித்@ள் ளார்.
ேமல் 0ைற?ட்டாளர் அவர்கள்
தான்
ேகாரிய தகவல்
0Rைமயாக
தனக்2
வழங் கப் பட:ல் ைல என்Dம் , அவற் ைற வழங் கக் ேகட்ம் , 09.07.2019 ேதட்ட 0தல்
ேமல் 0ைற?ட் மJைவ 3ரிK 19(1)ன் Lழ் 0தல் ேமல் 0ைற?ட் அAவலக் 2த்
தாக்கல் ெசய் @ள் ளார். ேமல் 0ைற?ட் அAவலர் அவர்கள் 17.07.2019 ேதட்ட கQதம்
வாலாக
தகவல் கள்
வழங் `ள் ளார்.
ேமல் 0ைற?ட்டாளர்
தான்
ேகாரிய
தகவல் கPக் 2 தனக் 2 0ைறயான தகவல் கள் எ@Kம் வழங் கப் பட:ல் ைல என்Dம் ,
அவற் ைற ெபற் D வழங் கKம் ேகட், 3ரிK 19(3)ன்
Lழ் 30.07.2019 ேதட்ட
ேமல் 0ைற?ட் மJைவ இவ் வாைணயத்ல் தாக்கல் ெசய் @ள் ளார். அம் மJ f@
28.11.2019 அன்D :சாரைண ேமற் ெகாண் SA7629/F/2019 ஆைண வாலாக ெபா@த்
தகவல் அAவலைர 15 னங் கPக் 2ள் தகவல் வழங் க உத்தர:டப் பட்Qந் த@. ெபா@
அகார அைமப் 3னரால் தனக் 2 உரிய தகவல் வழங் கப் படாததால் ேமல் 0ைற?ட்டாளர்
29.01.2020 நாளிட்ட மJைவ ஆைணயத்ற் 2த் தாக்கல் ெசய் @ள் ளார். அம் மJ:ன்
அQப் பைடல் இவ் வழக் 2 இன்D (17.11.2020) :சாரைணக் 2 எத்@க் ெகாள் ளப் பட்ட@.
4.
இன்ைறய :சாரைணன்ேபா@ ஆஜரான ேமல் 0ைற?ட்டாளர், ெபா@த்
தகவல் அAவலர் தனக் 2 உரிய தகவல் வழங் க:ல் ைல என்Dம் ,
0Rைமயான
தகவல் கைள வழங் க ெபா@த் தகவல் அAவலக் 2 உத்தர:மாDம் ஆைணப்
ெபறப் படாத மJ:ல் ஆைணயத்டம் ேகட்க் ெகாண்டார்.
5.
இன்ைறய
:சாரைணக் 2
ஆஜரான
ெபா@த்
தகவல்
அAவலர்
ேமல் 0ைற?ட்டாளர் தகவல் அB`ம் உரிைமச் சட்டத்ல் ேகாரப் பட்ட தகவல் கPக் 2
0Rைமயான
மற் Dம்
:ரிவான
தகவல் கைள
வழங் 2வதாக
ஆைணயத்ல்
ெதரி:த்தார்.

6.
ேமல் 0ைற?ட்டாளரின் மJைவ`ம் , ெபா@த் தகவல் அAவலர் அளித்த
தகவல் கைள`ம்
ஆைணயம்
பரிgலைன
ெசய் தல் ,
ேமல் 0ைற?ட்டாளக் 2
அளிக்கப் பட ேவண்Qய களப் பணி உத்தரK நகல் மற் Dம் அ@ ெதாடர்பான தற் ேபாைதய
நிைல
2Bத்த
தகவல் கைள`ம்
0Rைமயான
:ரிவான
அBக்ைகைன`ம் ,
0Rைமயான தகவல் கள் வழங் கப் படாமல் உள் ள@ ெதரிய வற@. உரிய தகவல்
வழங் காமல் தாமதமாக தகவல் வழங் ய அAவலைர ஆைணயம் வன்ைமயாக
கண்Qக்ற@. :சாரைணன் 0Q:ல் ஆைணயம் Lழ் கண்ட உத்தரK 3றப் 3க் ற@:

•

ேமல் 0ைற?ட்டாளக்2 ஆைணயத்ன் ஆைணக் 2ப் 3ற2ம் ஏறத்தாழ 2 வட
காலமாக பல் அளிக்காத அப் ேபாைதய ெபா@த் தகவல் அAவலைர தகவல்
ெபDம் உரிைமச் சட்ட 3ரிK 20(1)ன் Lழ் நாள் ஒன்Dக்2 h.250/- _தம் h25,000/தண்டம் ஏன் :க்கக்aடா@ என்பதற் கான அவர@ எRத்@\ல :ளக்கத்ைன
இவ் வாைண ைடக் கப் ெபற் ற 1 வார காலத்ற் 2ள் ஆைணயத்ற் 2 பவஞ் சல்
\லம் சமர்ப்3க் கேவண்ம் என்Dம் இப் ேபாைதய ெபா@த் தகவல் அAவலக் 2
ஆைணயம் உத்தர:ற@.

•

மJதாரர்/ேமல் 0ைற?ட்டாளர் 10.05.2019 ேதட்ட மJ:ல் ேகாரிய களப் பணி
உத்தரK நகல்
மற் Dம்
அ@ ெதாடர்பான தற் ேபாைதய நிைல 2Bத்த
தகவல் கைள`ம் 0Rைமயான :ரிவான அBக் ைகைன`ம் , இவ் வாைண
ைடக்கப் ெபற் ற 15 னங் கPக் 2ள் தகவல் ெபDம் உரிைமச் சட்டப் 3ரிK
7(6)ன்பQ கட்டணன்B பKத் தபாjல் அJப் 3 ைவத்@, வழங் கப் பட்ட தகவல்
மற் Dம் ேமல் 0ைற?ட்டாளர் ஏற் பளிப் G ெசய் த ஒப் Gைக அட்ைடன் நகைல
இவ் வாைணயத்ற் 2
அJப் 3
ைவக்க
தற் ேபாைதய
ெபா@த்
தகவல்
அAவலக்2 ஆைணயம் உத்தர:ற@.
ஒம் /- (ச.த. தழ் 2மார்)
மாநில தகவல் ஆைணயர்
(ஆைணயத்ன் ஆைணப் பQ)

உத:ப் பவாளர்

வழக்2 எண். NC480/F/2020 (SA 7629/F/2019)
ெபா@ அகார அைமப் G
ெபDநர்
ெபா@த் தகவல் அAவலர் /
ெசயற் ெபாBயாளர்/ைமயம் /மாநகர்,
தழ் நா ன் உற் பத் மற் Dம் பர்மானக் கழகம் ,
எண்.27, அப் @ல் ரEம் ேரா,
ேரஸ் ேகார்ஸ், ேகாயம் Gத்Hர் – 647 018.
மJதாரர்/ ேமல் 0ைற?ட்டாளர்
ம. D. :ஜயலட்<,
எண்.161/83 B. ெபான்Jரங் கம் சாைல,
(ேமற் 2), R.S. Gரம் ,
ேகாயம் Gத்Hர் - 641 002.
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