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

05.09.2019 ( ற் பகல் )

ஆைண நாள் :

"ன்னிைல

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

வழக்$ எண். SA 4621/F/2019
. M. ற் றர%

…

ேமல் ைற

ட்டாளர்

எர்
ெபா&த் தகவல் அ'வலர்,
வட்டாரப் ேபாக் $வரத்& அ'வலர்,
ெசன்ைன (ைமயம் ),
ெசன்ைன - 600 023.

…

ெபா அகார அைமப் 

பார்ைவ:ம1தாரர் தகவல் ெப2ம் உரிைமச் சட்டம்
"தல் ேமல் "ைற6ட் நாள்

–

ரி4

ரி4

6(1)

5ழ் ம1 ெசய் த நாள்

25.03.2019

19(1)

ம1தாரரின் இரண்டாம் ேமல் "ைற6ட் ம1

20.02.2019

–

ரி4

20.05.2019

19(3)

******
ஆைண

இவ் வாைணயத்ல் இன்2 (05.09.2019) நைடெபற் ற 8சாரைணக் $ ேமல் "ைற6ட்டாளர்
. M. ற் றர%, 8:ப் ;ரம் மாவட்டம் அவர்க<ம் ,
ெபா& அகார அைமப் ன் சார்பாக
ம. வ. சகலா, ெபா&த் தகவல் அ'வலர்/ேநர்"க உத8யாளர், வட்டாரப் ேபாக் $வரத்&
அ'வலர், ெசன்ைன (ைமயம் ), ெசன்ைன
அவர்க<ம் இன்ைறய 8சாரைணக் $ ேநரில்
ஆஜரானார்கள் .
2.
20.02.2019

ேமல் "ைற6ட்டாளர்
ேதட்

தாக் கல்

தகவல்
ெசய் &ள் ள

ெப2ம் உரிைமச் சட்டம் , 2005,
ம18ல் ,

தங் கள்

ரி4 6(1)-ன் 5ழ்

கட்ப் பாட்@ன் 5ழ்

ப4

ெசய் யப் பம் ெசன்ைன
மாநகரப் ேபாக்$வரத்& கழகத்ற் $ட்பட்ட
வான்Aர்
பணிமைனல் ெபா& மக் கள் ேசைவக் காக இயங் வம் ெபா& ேபாக் $வரத்& ேபந் தான
வண்டBர் "தல் வான்Aர் வைர இயங்  வம் 91-V,
வான்Aர் "தல்

Eவாஞ் ேசரி வைர இயங்  வம் V – 21 மற் 2ம்
8பரம் மற் 2ம் (Route
8பரங் கைள

ேகாயம் ேப "தல் ேகளம் பாக் கம் வைர

570 ேபான்ற வGதடத்ல் உள் ள மாநகரப் ேபந் ன் எண்ணிக் ைக ப4 எண்.

இயங்  வம்

உரிய

Permit ) அ1ம Hட்
சான்Iட் வழங் கக்

அைனத்& ேகாப் ;களின் நகல் கள் ேபான்ற

ேகாரி ெபா&த்

ேபாக் $வரத்& அ'வலர், ெசன்ைன (ைமயம் ),

தகவல்

அ'வலர்,

ெசன்ைன என்ற 8லாசட்

வட்டாரப்

ம ஒன் ைற

ண்ணப் த்ள் ளார்.

3. ெபாத் தகவல் அவலர்

20.03.2019 மற் %ம் 26.04.2019 ேத(ட்ட க)தங் கள் வா(லாக

அளித்த பல் கள் தனக் $ ப்  அளிக்கல் ைல என ெதரித், தான் ேகாரிய தகவல் கைள
.ைமயாக அளிக்/மா% ேகட்0,
19(1)ன்

2ழ்

தல்

ேமல் ைற

25.03.2019 ேதட் தல் ேமல் ைற

ட்0

ேமல் "ைற6ட்

அவலர் அவர்கள்

வழங் 89ள் ளார்.

ேமல் ைற

அவலக்/த்
09.04.2019

தாக்கல்

மற் 2ம்

ெசய் ள் ளார்.

30.04.2019

இந்நிைல(ல் ,

ேத(ட்0

தகவல் கள்

ப்  அளிக்காததால் , தனக்/

ட்0 அவலர் அளித்த தகவம்

உரிய தகவல் கைள ெபற் %த்தமா% ேகட்0, ஆைணயத்ல்

ட்0 மைவ ரி1

19(3)-ன் 2ழ்

ரி1

20.05.2019

ேத(ட்ட இரண்டாவ ேமல் ைற ட்0 மைவ ேமல் ைற ட்டாளர் இவ் வாைணயத்ல் தாக்கல்
ெசய் ள் ளார். அம் ம < இன் % சாரைண ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட.

4.
இன் ைறய
சாரைண(ல்
ஆஜரான
ேமல் ைற ட்டாளர்,
தன
இரண்டாம்
ேமல் ைற ட்0 மல் , தான் ேகாரிய தகவல் க>க்/ உரிய சாரைண நடத் தகவல் கைளப்
ெபற் %த் தமா% ஆைணயத்டம் ேகாரி9ள் ளார்.

5.

இன் ைறய

சாரைண(ல்

ஆஜரான

ெபாத்

தகவல்

அவலர்

அவர்கள்

ேமல் ைற ட்டாளர் ேகாரிய தகவல் ெதாடர்பாக உரிய பல் அளித்&ள் ளதாக4ம் , ேம'ம்
ஆவணங் கைள
ேநரில்
பார்ைவவதற் $
அ1ம அளித்த ேபா&, அதைன
ம2த்&8ட்டதாக
ெதரி8த்&
அதற் $ரிய
ஆவணங் கைள
ஆைணயத்ன்
"ன்;
சமர்ப் த்தார்.

6.
அளித்த

இன்ைறய 8சாரைணல் ேமல் "ைற6ட்டாளர் மற் 2ம் ெபா&த் தகவல் அ'வலர்
ஆவணங் கைள

ஆைணயம்

பரிHலைன

ெசய் தல் ,

ேமல் "ைற6ட்டாளர்

தன&

தகவல் அIKம் உரிைமச் சட்ட ம18ல் ேகாரிய தகவல் கள்
ெதாடர்பான ஆவணங் கள்
அள4க் $ அகமானதாக இப் பதால் அவற் ைற ேசகரித்& வழங் $வ& க@னம் என்ற
காரணத்னால் , ேமல் ைற ட்டாளக்/ அவர் ேகாரிய தகவல் கைள உரிய காலத்ல் வழங் க
இயலல் ைல என ெபா&த் தகவல் அ'வலர் அவர்கள் ?@யதன் அ)ப் பைட(ல் 2ழ் க்கண்ட
உத்தர1 றப் க்கப் ப08ற:-

“ ெபா அகார அைமப் ன்
ெதாடர்பான ஆவணங் கைள ":ைமயாக அளிக் க
ேகாரிKம் , ேமல் "ைற6ட்டாளர் தகவல் அIKம் உரிைமச் சட்டம் 2005
ரி4 6(1)-ன்ப@ தாக்கல்
ெசய் &ள் ள ம18ல் ேகாரிய தகவல் கள் ெதாடர்பாக4ம் ,
ெபா&த் தகவல் அ'வலர்
இக் ன்ற ஆவணங் களின் அ@ப் பைடல்
8ரிவான அIக் ைக ஒன்Iைன தகவல்
அIKம்
உரிைமச் சட்டப்
ரி4 7(6)ன்ப@
கட்டணன்I உரிய சான்ெறாப் பட்
ேமல் "ைற6ட்டாளக்$ ஒப் ;ைக அட்ைடKடன்
E@ய ப4த்
தபாMல்
அ1ப்
ைவத்&,
அதைன ேமல் "ைற6ட்டாளர் ஏற் பளிப் ; ெசய் த ஒப் ;ைக அட்ைடன் நகைல
இைணத்&,

ஆைணயத்ற் $

எர்வம்

8சாரைணல்

ேநரில்

சமர்ப்

க் $மா2

இன்ைறய
8சாரைணக் $
உத்தர8டப் பற&. “

ேநரில்

ஆஜரான

ெபா&த்

தகவல்

அ'வலக் $

அதன@ப் பைடல் ,
இவ் வழக் ன்
8சாரைண
17.10.2019
அன்2
ஒத்
ைவக் கப் பற&. அன்ைறய னம் ேமல் "ைற6ட்டாளர் மற் 2ம் ெபா&த் தகவல் அ'வலர்
இவம் உரிய ஆவணங் க<டன் ேநரில் ஆஜராக ேவண்@ய& அவயமா$ம் .
(ஒம்/-) (ச.த. தமிழ்குமா/)
மாநிலத் தகவல் ஆைணய/
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள/
வழக் $ எண்.SA 4621/F/2019
ெபா& அகார அைமப் ;
ெப2நர்
ெபா&த் தகவல் அ'வலர்,
வட்டாரப் ேபாக் $வரத்& அ'வலர்,
ெசன்ைன (ைமயம் ),
ெசன்ைன - 600 023.
ம1தாரர்/ ேமல் "ைற6ட்டாளர்
. M. ற் றர%, த/ெப. "1சா,
2த்தைலPண்@ (ம) அஞ் சல் ,
ேமல் மைலயQர் வட்டம் ,
8:ப் ;ரம் மாவட்டம் – 604 204.
Copy to: Judgement File / Spare
NA/Sr.PS/17.9.2019

