தமிழ்நாடு

தகவல்

ஆைணயம்

எண்.2, தியாகராய சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்),
ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 04.11.2020
முன்னிைல
திரு. ச. த. தமிழ்குமா, பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
……………
வழக்கு எண். SA3829/F/2020
...

திரு கு.பாலதண்டபாணி

ேமல்முைறயீட்டாள

/ எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/ கிைள ேமலாள,
தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம்
(ேகாயம்புத்தூ) லிமிெடட்,
எண்.37, ேமட்டுப்பாைளயம் சாைல,

...

ேகாயம்புத்தூ – 642 043.

ெபாது அதிகார அைமப்பு

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

03.02.2020

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

19.03.2020

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

05.05.2020

******
ஆைண
இவ்வழக்கு

தமிழ்நாடு

அரசால்

COVID-19

காரணமாக

ஊரடங்கு

(LOCK

DOWN)

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில் தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண
ெசய்ய இயலாத காரணத்தால் இன்று (04.11.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபு ெகாண்டு வழக்கு
விசாரைண
திரு

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

கு.பாலதண்டபாணி

மற்றும்

இந்த

திரு.பிரபு,

விசாரைணயில்

ெபாதுத்

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டாள

அலுவல/

கிைள

ேமலாள,

தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம், (ேகாயம்புத்தூ) லிமிெடட், எண்.37, ேமட்டுப்பாைளயம்
சாைல, ேகாயம்புத்தூ ஆகிேயா பங்ேகற்றன.
2. ேமல்முைறயீட்டாள 03.02.2020 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச்சட்டம், 2005, பிrவு
6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில், ேகாைவ ேகாட்டம், ஈேராடு, திருப்பூ, ஊட்டி ஆகிய

மண்டலங்களில்

01.01.2019

முதல்

30.12.2019

வைர

ஓட்டுந,

நடத்துநகள்

பதவி

உயவுக்காக

ேபாடப்பட்ட பணி மூப்பு பட்டியல் நகல், ேகாைவ ேகாட்டம், ேகாைவ, ஈேராடு, திருப்பூ, ஊட்டி
ஆகிய

மண்டலங்களில்

பயிற்சியாளராகவும்,

01.01.2019

முதல்

நடத்துனகள்

30.12.2019

டிக்கட்

வைர

ஓட்டுநகள்

பrேசாதககளாகவும்

ஓட்டுந

பதவி

உயவு

ெசய்யப்பட்டவகள் ெபய, ப.எண், இறுதியாக பணிபுrந்து கிைள பதவி பற்றிய தகவல்கைள
வழங்கக்ேகட்டு, ெபாதுத் தகவல் அலுவல, தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம் (ேகாைவ)
லிமிெடட்,

எண்.37,

ேமட்டுப்பாைளயம்

சாைல,

ேகாயம்புத்தூ

என

விலாசமிட்டு

விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.

ெபாதுத்

தகவல்

ேததியிட்ட

19.03.2020

அலுவல

சட்டப்பிrவு

தகவல்
19(1)-ன்

ஏதும்
கீ ழான

வழங்காததால்
முதல்

ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

ேமல்முைறயீட்டு அலுவல/ நிவாக இயக்குந, தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம், எண்.37,
ேமட்டுப்பாைளயம்
ேமல்முைறயீட்டு

சாைல,

ேகாயம்புத்தூ

அலுவலரும்

தகவல்

அவகளுக்குத்

வழங்காததால்,

தான்

தாக்கல்
ேகாrய

ெசய்துள்ளா.

தகவைல

வழங்க

உத்தரவிடுமாறு ேகாr ேமல்முைறயீட்டாள 05.05.2020 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(3)-ன் கீ ழான
இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா. இந்த இரண்டாம்
ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில்

இவ்வழக்கு

இன்று

(04.11.2020)

விசாரைணக்கு

எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய

விசாரைணயில் ேமல்முைறயீட்டாள ெதாைலேபசி

வாயிலாக ஆஜராகி,

தனக்கு ெபாதுத் தகவல் அலுவல 31.10.2020 ேததியிட்டு தகவல் வழங்கியுள்ளா. ெபாதுத் தகவல்
அலுவல வழங்கிய தகவல் திருப்தியற்ற

தகவலாக இருப்பதால்

சrயான தகவைல ெபற்று

வழங்குமாறும், தனக்கு ேநரடி விசாரைண ேதைவ எனவும் ஆைணயத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டா.
5. இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபுெகாண்டு ஆஜரான ெபாதுத்
தகவல்

அலுவல

ேமல்முைறயீட்டாள

ேகாrய

தகவல்கைள

திரட்டி

வழங்க

சிறிதுகால

அலுவல

வழங்கிய

அவகாசம் ேவண்டுெமன ஆைணயத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டா.
6.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

தகவைலயும்

இைணத்து

மனுைவயும்,

பrசீலைன

ெசய்ைகயில்

ெபாதுத்

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

முழுைமயான

தகவல்கள் வழங்கப்படவில்ைல என்பது ெதrகிறது. எனேவ இன்ைறய விசாரைணயின் முடிவில்
ஆைணயம் கீ ழ்கண்டவாறு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது:•

ேமல்முைறயீட்டாள

03.02.2020

ேததியிட்டு

ேகாrய

தகவலுக்கு

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல வழங்கியிருக்கும் தகவல் திருப்தியற்ற தகவலாக இருப்பதால் முழுைமயான
மற்றும் விrவான தகவைல
ஒப்புதல்

அட்ைடயுடன்

இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 15

கூடிய

பதிவஞ்சல்

வாயிலாக

தினங்களுக்குள்

சட்டப்பிrவு

7(6)ன்படி

கட்டணமின்றி ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு முழுைமயான தகவல்கைள அனுப்பிைவத்து,
ேமல்முைறயீட்டாள ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான ஒப்புைக அட்ைடயின் நகல் மற்றும்
வழங்கப்பட்ட

தகவலின்

இவ்வாைணயத்திற்கு

நகலிைன

அனுப்பி

இைணத்து

ைவக்குமாறு

ஒரு

அறிக்ைகயாகத்

ெபாதுத்

தகவல்

தயாrத்து

அலுவலருக்கு

உத்தரவிடுகின்றது.
•

ேமலும் தனக்கு ேமல்முைறயீட்டாள ேநரடி விசாைண ேதைவ என ஆைணயத்ைதக்
ேகட்டுக்ெகாண்டதற்கிணங்க

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

ேகாrக்ைகயிைன

ஆைணயம்

ஏற்று

இவ்வழக்கின்

அன்ைறய

தின

அலுவலரும்

விசாரைண

விசாரைணக்கு

தவறாமல்

பிறிெதாரு

ேததிக்கு

மாற்றி

ேமல்முைறயீட்டாளரும்,

ஆஜராகக்

ைவக்கப்படுகிறது.

உrய

ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படுகிறாகள்.

ெபாதுத்

தகவல்

மறுவிசாரைண

ேததி மற்றும் ேநரம் பின்ன அறிவிக்கப்படும்.
ஒம்/- (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநில தகவல் ஆைணய
•

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA3829/F/2020
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/ கிைள ேமலாள,
தமிழ்நாடு அரசு ேபாக்குவரத்துக் கழகம்
(ேகாயம்புத்தூ) லிமிெடட்,
எண்.37, ேமட்டுப்பாைளயம் சாைல,
ேகாயம்புத்தூ – 642 043.
மனுதார
திரு கு.பாலதண்டபாணி,
எண்.180/215, காந்திபுரம்,
தாராபுரம் – 638 656.
திருப்பூ மாவட்டம்.
Copy to: Judgement File.
SM/ PC-17.11.2020

