தமிழ்நாடு

தகவல்

ஆைணயம்

எண்.2, தியாகராய சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்),
ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 10.11.2020
முன்னிைல
திரு. ச. த. தமிழ்குமா, பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
……………
வழக்கு எண். SA2285/F/2020
திரு S.R.

ைசயத் அலி பாஷா

...

ேமல்முைறயீட்டாள

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/ எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
உதவி ெசயலாள – II,
தமிழ்நாடு வக்ஃபு வாrயம்,
எண்.1, ஜாபசிராங் ெதரு,
வள்ளல்சீதக்காதி நக, ெசன்ைன – 600 001.
பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

29.10.2019

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

11.12.2019

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

20.02.2020

******
ஆைண
இவ்வழக்கு
பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள

தமிழ்நாடு

அரசால்

நிைலயில்

COVID-19

தமிழ்நாடு

தகவல்

காரணமாக

ஊரடங்கு

ஆைணயத்தில்

(LOCK

ைவத்து

DOWN)

ேநரடியாக

விசாரைண ெசய்ய இயலாத காரணத்தால் இன்று (10.11.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபு
ெகாண்டு

வழக்கு

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

இந்த

விசாரைணயில்

ேமல்முைறயீட்டாள திரு S.R. ைசயத் அலி பாஷா மற்றும் ெபாதுத் தகவல் அலுவல/ உதவி
ெசயலாள-II, தமிழ்நாடு வக்ஃபு வாrயம், எண்.1, ஜாபசிராங் ெதரு, வள்ளல்சீதக்காதி நக,
ெசன்ைன ஆகிேயா பங்ேகற்றன.

2. ேமல்முைறயீட்டாள 29/10/2019 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச்சட்டம், 2005,
பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

தாக்கல்

ெசய்துள்ள

மனுவில்,

திருச்சி

மாவட்டம்,

இனாம்கல்பாைளயம்

ரஹமத்துல்லா ஷா சுத்தா வக்ஃபு சம்பந்தமாக தான் அனுப்பிய புகா மனு நாள் 30.09.2019 மீ து
எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைகயின் அறிக்ைகயின் நகல், புகா மனுவில் சட்டத்திற்கு முரண்பாடாக
நடந்து ெகாண்ட ஜனாப் ைசயத் அலி அக்ப மீ து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைகயின் அறிக்ைக
நகல் வழங்கவும், புகா மனுவின் மீ து இதுவைர நடவடிக்ைக எடுக்கப்படவில்ைல எனில்
இன்னும்

எத்தைன

நாட்களில்

நடவடிக்ைக

எடுக்கப்படும்

என்பது

ேபான்ற

வழங்கக் ேகட்டு ெபாதுத் தகவல் அலுவல, தமிழ்நாடு வக்ஃபு வாrயம்,

தகவல்கைள
ெசன்ைன என

விலாசமிட்டு விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.

ெபாதுத்

வழங்கியுள்ளா.

தகவல்

அலுவல

07.11.2019

நாளிட்ட

கடிதம்

வாயிலாக

தகவல்

அத்தகவலில் திருப்தியைடயாத ேமல்முைறயீட்டாள 11.12.2019 ேததியிட்டு

சட்டப்பிrவு 19(1)-ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல,
முதன்ைம ெசயல் அலுவல, தமிழ்நாடு வக்ஃபு வாrயம், ெசன்ைன அவகளுக்குத் தாக்கல்
ெசய்துள்ளா. ேமல்முைறயீட்டு அலுவல தகவல் வழங்காததால் ேமல்முைறயீட்டாள தான்
ேகாrய தகவைல வழங்க உத்தரவிடுமாறு ேகாr 20.02.2020 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(3)-ன்
கீ ழான இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா. இந்த
இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில்

இவ்வழக்கு

இன்று

(10.11.2020)

வாயிலாக

ஆஜராகி,

விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ேமல்முைறயீட்டாள

ெதாைலேபசி

ெபாதுத் தகவல் அலுவல தனக்கு சrயான தகவல் வழங்கவில்ைல என ெதrவித்து தான்
ேகாrய தகவைல ெபாதுத் தகவல் அலுவலrடமிருந்து ெபற்று வழங்குமாறு ஆைணயத்ைதக்
ேகட்டுக்ெகாண்டா.
5. இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபுெகாண்டு ஆஜரான ெபாதுத்
தகவல் அலுவல ேமல்முைறயீட்டாள 6(1) மனுவில் ேகாrய தகவல்கைள வழங்க சிறிது
கால அவகாசம் ேவண்டும் என ஆைணயத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டா.
6.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

மனுைவயும்,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

வழங்கிய

தகவைலயும் இைணத்து பrசீலைன ெசய்ைகயில் ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு சrயான தகவல்
வழங்கப்படவில்ைல

என்பது

ெதrகிறது.

எனேவ,

இன்ைறய

விசாரைணயின்

முடிவில்

ஆைணயம் கீ ழ்கண்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கின்றது :•

ேமல்முைறயீட்டாள

29.10.2019

இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற
பதிவஞ்சல்

வாயிலாக

ேமல்முைறயீட்டாள
மற்றும்

வழங்கப்பட்ட

தயாrத்து

ேததியிட்டு

ேகாrய

தகவல்கைள

முழுவதுமாக

15 தினங்களுக்குள் ஒப்புதல் அட்ைடயுடன் கூடிய

சட்டப்பிrவு

7(6)-ன்படி

கட்டணமின்றி

ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான
தகவலின்

இவ்வாைணயத்திற்கு

நகலிைன
அனுப்பி

ஒப்புைக

இைணத்து

அனுப்பிைவத்து,

அட்ைடயின்
ஒரு

ைவக்குமாறு

நகல்

அறிக்ைகயாகத்

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது.
•

ேமல்முைறயீட்டாள 29.10.2019 ே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. SA2285/F/2020
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/உதவி ெசயலாள – II,
தமிழ்நாடு வக்ஃபு வாrயம்,
எண்.1, ஜாபசிராங் ெதரு,
வள்ளல்சீதக்காதி நக, ெசன்ைன – 600 001.
மனுதார
திரு S.R. ைசயத் அலி பாஷா,
த/ெப E.S. ைசயத் ரவூப்பாஷா,
30, ேமலபாக்கத்துைற,
ஆயக்குடி அஞ்சல்,
காட்டுமன்னாகுடி தாலுக்கா,
கடலூ மாவட்டம் – 608 306.
Copy to: Judgement File/ Spare.
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