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

ஆைண நாள் :

05.09.2019 ( ற் பகல் )

"ன்னிைல

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

வழக்$ எண். SA 4504/F/2019
…

. R. ேனாத்

ேமல்

ைறட்டாளர்

எர்
ெபா%த் தகவல் அ&வலர்.
அர( )ைர* ேபாக் $வரத்%க் கழகம் ,
பல் லவன் சாைல,
ெசன்ைன – 600 002.

…

ெபா அகார அைமப் 

பார்ைவ :
மதாரர் தகவல் ெபம் உரிைமச் சட்டம்
தல் ேமல்

ைறட்/ நாள் –

மதாரரின் இரண்டாம் ேமல்

ரி! 6(1) &ழ் ம ெசய் த நாள்

ரி! 19(1)

19.03.2019
29.04.2019

ைறட்/ ம –

ரி! 19(3)

15.05.2019

******

ஆைண
இவ் வாைணயத்ல் இன்1 (05.09.2019) நைடெபற் ற )சாரைணக் $ ேமல் "ைற2ட்டாளர்
. R. )ேனாத், ெசன்ைன ஆஜராக)ல் ைல. தழ் நா தகவல் ஆைணயம் (ேமல் "ைற2ட்
நைட"ைற)
)கள் ,
2012
)
7-ன்ப:
ம;தாரர்
)சாரைணக் $
ஆஜராவ%
கட்டாயமாக் கப் பட்ள் ள%. ெபா% அகார அைமப் ன் சார்பாக
. J. சம் பத், %ைண
ேமலாளர் (சட்டம் ) அவர்கள் அவசர பணி நித்தம் காரணமாக )சாரைணக் $ ஆஜராகாத
நிைலல் , அவர் சார்பாக . T.S. ெலட்( நாராயணன், ெபா%த் தகவல் அ&வலர் மற் 1ம்
%ைண ேமலாளர் (MCOP), அர( )ைர* ேபாக் $வரத்%க் கழகம் , பல் லவன் சாைல, ெசன்ைன
அவர்கCம் இன்ைறய )சாரைணக் $ ேநரில் ஆஜரானார்கள் .

2. ேமல் ைறட்டாளர் தகவல் ெபம் உரிைமச் சட்டம் , 2005,
ரி! 6(1)-ன் &ழ்
19.03.2019 ேத7ட்/ தாக்கல் ெசய் ள் ள மல் , த8ழ் நா/ அர9 சார் ல் வழங் கப் ப/ம் மாவட்ட
அளலான மாற் த்றனாளிக;க்< வழங் கப் ப/ம் இலவச ேபந் அம =ட்/ பஸ் பாஸ்
எந்தந்த வைக மாற் த் றனாளிக;க்< மற் ம்
எவ் வைக ட்டத்ன்
அ@ப் பைட7ல்
வழங் கப் ப/Aன் றன என் பதற் கான அரசாைண ப! மற் ம் தகவல் ெதாடர் <Bத்த தகவல்
ேகாரிCம் , ேமற் ெசான் ன ேபந்களில் வழங் கப் ப/ம் 75% பயணச் சFைக <Bத்த அரசாைண

ப! வரம் மற் ம் எவ் வைக ேபந்களில் அவர்கள் பயணம் ெசய் யலாம் என் பதற் கான தகவல்
ேகாரிCம் , உள் Gர் மற் ம் ெவளிHர் =ரைமப்
(A/C) ேபந்களில் எத்தைன இட ஒக்&/ மற் ம்
அவ் ஒக்&/ நடத்னர் Mலம் Aைடக்காத பட்சத்ல் யாரிடம்
Nவரங் கைள அBய கார்
அளிக்க ேவண்/ம் என் பதற் கான வO ைறகள் <Bத்த தகவல் ேகாரிCம் ,
ேமற் ெசான் ன
நபர்க;க்< எவ் வைகயான வசகள் ெசய் யப்பட்/ள் ளன என் ப <Bத்த தகவல் , ேகாரிCம் ,
ேமற் ெசான் ன மாற் த் றனாளிக;க்< வழங் கப் ப/ம் ேபந் பயணச் சFைககளில் த8ழ் நா/
எல் ைல வைர Mன் Bல் ஒ பங் < பயணச் சFைக என அBத்ட்/
தல் ப் பக்< கடந்த
ன் னர் N பயணத்ெதாைக வPQப் பதற் காக வரம் , எவ் வைக அரசாைண7ன் &ழ் இத்ெதாைக
வPQக்கப் ப/Aற என் பதற் கான தகவல் ேகாரிCம் , கடந்த இரண்/ ஆண்/ கணக்ெக/ப் ன் ப@
மாற் த்றனாளிக;க்< எத்தைன இலவச மாவட்ட ேபந் அட்ைட வழங் கப் பட்ட மற் ம் 75%
ேபந் சFைககள் அக பார்ைவ <ைறபா/ (VH)/ மனவளர்ச்U <ைறபா/ (MR) மற் ம் கால்
பாப்  (OH) ஆAயவற் Bற் < தனித்தனியாக
N வரங் கள் மற் ம் இச்சFைக7ன்
மப் 
ெதாைக7ன் வரம் , அவற் க்கான தகவல் ேகாரிCம் மாற் த்றனாளிக;க்கான
ன் ப!
<Bத்த தகவல் அவர்க;க்< ஏேதம் Uறப் 
ன் ப! ஒக்கப் பட்/ள் ளதா? அவ் வாBப் ன்
ஒேவைள மாற் த்றனாளிகள் பயணம் ெசய் யாத பட்சத்ல் அவ் டத்ைத <Bப் ட்ட ேநரத்ல்
றக்< வழங் <வ <Bத்த தகவல் ேகாரிCம் , வடத்ற் < ஒ ைற மாற் த்றனாளிக;க்<
இலவசமாக வழங் கப் ப/ம் ெந/ந்[ர பயணச் சFைக ெபவ <Bத்த ெதாைககள் மற் ம்
அபற் B ெதரிந்ெகாள் ள ெதாடர் ெகாள் ள ேவண்@ய அFவலகம் பற் Bய
Nைமயான தகவல்
ேகாரிCம்
மறம் அவர்கள் மாவட்ட இலவச ேபந் சFைக ட்டத்ல் எவ் வைக ேபந்ல்
பயணம் ெசய் வ என் ப <Bத்த
Nதகவல் ேபான் ற மாற் த் றனாளிகள் <Bத் பயணச்
சFைக ேபான் ற பல் ேவ தகவல் கைள ேகட்/ ெபாத் தகவல் அFவலர், த8ழ் நா/ அர9
ேபாக்<வரத்க் கழகம் ெசன் ைன அவர்க;க்< ம ஒன் ைற ண்ணப் த்ள் ளார்.
3. ேமல் ைறட்டாளரின் ம 28.03.2019 ேத7ட்/, ரி! 6(3)ன் ப@ உரிய ெபாத் தகவல்
அFவலரான ெபாத் தகவல் அFவலர், அர9 ைர! ேபாக்<வரத்க் கழகம் த8ழ் நா/ Q8ெடட்,
ெசன் ைன
மற் ம்
த8ழ் நா/
அர9
ேபாக்<வரத்க்
கழகங் கள்
–
Nப் ரம் /
ேசலம் /<ம் பேகாணம் /மைர/ேகாயம் த்[ர்/ெநல் ேவQ
அவர்க;க்<
தகவல்
வழங் <ம்
ெபாட்/ மாதல் ெசய் யப் பட்/ள் ள. ெபாத் தகவல் அFவலர் 16.04.2019 ேத7ட்/ தகவல்
வழங் ACள் ளார்.
ப் யளிக்காத நிைல7ல் , தான் ேகாரிய தகவல் க;க்< உரிய பல்
அளிக்<மா ேகட்/, 29.04.2019 ேத7ட்ட
தல் ேமல் ைறட்/ மைவ ரி! 19(1)ன் &ழ்
தல்
ேமல் ைறட்/ அFவலக்< தாக்கல் ெசய் ள் ளார்.
தல் ேமல் ைறட்/ அFவலர் 02.05.2019
ேத7ட்/ ேமல் ைறட்டாளக்<த் தகவல் வழங் ACள் ளார். ேமல் ைறட்டாளர் தான் ேகாரிய
தகவல் கைள ெபற் த்தமா
ேகட்/, 15.05.2019 ேத7ட்/,
ரி! 19(3)ன் &ழ் இரண்டாவ
ேமல் ைறட்/ மைவ இவ் வாைணயத்ல் தாக்கல் ெசய் ள் ளார். அம் ம \ இன் 
சாரைண ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட.
4.
இன் ைறய
சாரைணக்$
ேமல் ைறட்டாளர் ஆஜராகாத நிைல7ல் , தன
இரண்டாம் ேமல் ைறட்/ மல் , தான் ேகாரிய தகவல் க;க்< உரிய சாரைண நடத்
தான் ேகாரிய தகவல் கைளப் ெபற் த் தமா ஆைணயத்டம் ேகாரிCள் ளார்.

5.
இன் ைறய சாரைண7ல் ஆஜரான ெபாத் தகவல் அFவலர் ேமல் ைறட்டாளர்
ேகாரிய தகவல்
ெதாடர்பாக 16.04.2019 மற் ம் 02.05.2019 ேத7ட்ட க@தங் கள் வா7லாக
ேமல் ைறட்டாளர் ேகாரிய தகவல் க;க்< உரிய பல் அளித்ள் ளதாக!ம் , ப் யளிக்காத
நிைல7ல் இரண்டாம் ேமல் ைறட்/ மைன ஆைணயத்ற் < தாக்கல் ெசய் ள் ளதாக
ெதரித்தார்.
ேம&ம் , அவர் ேகாரிய தகவல் கCக் $ உரிய )ரிவான பKைன
ேமல் "ைற2ட்டாளக்$ அளிப் பதற் காக ெகாண்வந் ப் பதாக ெதரி)த்% அதற் $ரிய
ஆவணங் கைள ஆைணயன் "ன்M சமர்ப் த்தார்.

6. இன்ைறய )சாரைணல் ேமல் "ைற2ட்டாளர் மற் 1ம் ெபா%த் தகவல் அ&வலர்
அளித்த ஆவணங் கைள ஆைணயம் பரிNலைன ெசய் தல் , ேமல் "ைற2ட்டாளர் தன% தகவல்
அOPம் உரிைமச் சட்ட ம;)ல் ேகாரிய தகவல் கள் ெதாடர்பாக ெபா%த் தகவல் அ&வலர்
அவர்களால்
16.04.2019
மற் ம்
02.05.2019
ேத7ட்ட
க@தங் கள்
வா7லாக
பல்
அளித்ள் ளதாக!ம் , அளித்%ள் ளதாக*ம் , ேம&ம் , அ% ெதாடர்பான )ரிவான பKைன
ேமல் "ைற2ட்டாளக்$ அளிப் பதற் காக ெகாண்வந் ப் பதாக ெதரி)த்தார்.
ஆனால்
இன்ைறய )சாரைணக் $ ேமல் "ைற2ட்டாளர் ஆஜராகாத நிைலல் ,
அ% ெதாடர்பான

)ரிவான அOக் ைகைன அளிக் $மா1 இன்ைறய )சாரைணக் $ ஆஜரான ெபா%த் தகவல்
அ&வலக் $ உத்தர)ட் Qழ் க் கண்ட உத்தர)ைன ஆைணயம்
றப் க் ன்ற% :“ ேமல் "ைற2ட்டாளர் தகவல் அOPம் உரிைமச் சட்டம் 2005
ரி* 6(1)-ன்ப: தாக் கல்
ெசய் %ள் ள ம;)ல் ேகாரிய தகவல் கள் ெதாடர்பாக ெபா%த் தகவல் அ&வலர் இக் ன்ற
ஆவணங் களின் அ:ப் பைடல்
)ரிவான அOக் ைக ஒன்Oைன இவ் வாைண ைடக் கப்
ெபற் ற 7 நாட்கCக் $ள் தகவல் அOPம் உரிைமச் சட்டப்
ரி* 7(6)ன்ப: கட்டணன்O உரிய
சான்ெறாப் பட் ேமல் "ைற2ட்டாளக்$ ஒப் Mைக அட்ைடPடன் U:ய ப*த் தபாKல்
அ;ப்
ைவத்%,
அதைன ேமல் "ைற2ட்டாளர் ஏற் பளிப் M ெசய் த ஒப் Mைக அட்ைடன்
நகைல இைணத்%, ஆைணயத்ற் $ அ;ப்
ைவக் $மா1 இன்ைறய )சாரைணக் $ ேநரில்
ஆஜரான ெபா%த் தகவல் அ&வலக் $ உத்தர)டப் பட், இந் த இரண்டாம் ேமல் "ைற2ட்
ம;)ன் Wதான )சாரைண இத்%டன் "ற் றாக் கப் பற%.
(ஒம்/-) (ச.த. தமிழ்குமா")
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள"
வழக் $ எண்.SA 4504/F/2019
ெபா% அகார அைமப் M
ெப1நர்
ெபா%த் தகவல் அ&வலர்.
அர( )ைர* ேபாக் $வரத்%க் கழகம் ,
பல் லவன் சாைல,
ெசன்ைன – 600 002.
ம;தாரர்/ ேமல் "ைற2ட்டாளர்
. R. )ேனாத் ,
எண்.1/1, "த்% ஷ்ணன் ெத,
பாண்:பஜார்,
ெசன்ைன – 600 017.
Copy to: Judgement File / Spare
NA/Sr.PS/17.9.2019

