தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய சாைல (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,
ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள்: 03.09.2019 (முற்பகல்)
முன்னிைல

முைனவ ரா. பிரதாப்குமா,
மாநில தகவல் ஆைணய
……………

வழக்கு எண்.SA5155/F/2019
திரு சி.சுேரஷ்குமா

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
ேகாட்டப்ெபாறியாள,
ெநடுஞ்சாைலத்துைற,
கட்டுமானம் மற்றும் பராமrப்பு,
வி.ஐ.ட்டி எதிrல்,
ேவலூ.
பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

13.12.2018

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

08.02.2019

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

31.05.2019

******

ஆைண
இன்று

(03.09.2019)

இவ்வாைணயத்தில்

நைடெபற்ற

விசாரைணக்கு

மனுதார

திரு சி.சுேரஷ்குமா ஆஜராகவில்ைல. 20.08.2019 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக எழுத்துமூல
வாக்குமூலம் சமப்பித்து தனக்கு முழுைமயற்ற, காலதாமதமான தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது
என்றும்,
ெபாது

உrய
அதிகார

விசாரைண
அைமப்பின்

ேகாட்டப்ெபாறியாள,

ெசய்து

நடவடிக்ைக

சாபாக

ெநடுஞ்சாைல

உட்ேகாட்டம், ேவலூ ஆஜரானா.

ஒப்புதல்

எடுக்கவும்
ெபற்ற

அலுவலகம்,

ஆைணயத்ைத

திரு

ேகட்டுள்ளா.

த.அண்ணாமைல,

கட்டுமானம்

மற்றும்

உதவி

பராமrப்பு

2.

ேமல்முைறயீட்டாள தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ்

13.12.2018

ேததியிட்டு

தாக்கல்

ெசய்துள்ள

மனுவில்,

ேசலம்-ஊத்தங்கைர-திருப்பத்தூ-

வாணியம்பாடி வைரயிலான ேதசிய ெநடுஞ்சாைல NH179A ன் நான்கு வழிச்சாைலயின் சாந்த
தகவல்களான சாைல அைமப்பதற்கான ஆரம்ப கட்ட பணிகள் எப்ெபாழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டன
என்றும், முழுைமயாக எப்ெபாழுது நிைறவு ெபறும் என்றும், சாைல ெதாடபான தகவல்கைள
4

இனங்களில்

குறிப்பிட்டு

உதவியாள(ெபா),

வழங்கக்ேகட்டு,

மாவட்ட

ெபாதுத்

ஆட்சிய

தகவல்

அலுவலகம்,

அலுவல மற்றும் ேநமுக

ேவலூ

என

விலாசமிட்டு

விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

அலுவலருக்கு
தகவல்

பிrவு

6(3)ன்படி

வழங்கவில்ைல

மனு

மாறுதல்

என

28.12.2018

ேததியிட்டு

ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

ெதrவித்து,

உrய

உrய

ெபாதுத்

தகவல்

ெபாதுத்
தகவல்

வழங்கவும்

தகவல்

அலுவல

ேகட்டு,

08.02.2019

ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பிrவு 19(1)ன் கீ ழ் முதல் ேமல்முைறயீட்டு
அலுவலருக்குத்
அலுவல

தாக்கல்

தகவல்

வழங்கக்ேகட்டு,
மனுைவ

ெசய்துள்ளா.

வழங்கியுள்ளா.

பிrவு

19(3)ன்

கீ ழ்

அதன்பிறகு
31.05.2019

ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டாள

தாக்கல்

20.03.2019

ேததியிட்டு
உrய

ேமல்முைறயீட்டு

விசாரைண

ேததியிட்ட

ெசய்து

தகவல்

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா.

இவ்வாைணயத்தில்
ெசய்த

முதல்

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில் இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4.
ெபாதுத்

இன்ைறய
தகவல்

விசாரைணயில்

அலுவல,

ெபாது

அதிகார

ேமல்முைறயீட்டாள

அைமப்பின்

ேகாrய

தகவல்

சாபாக

ஆஜரான

ெதாடபாக

20.03.2019

ேததியிட்டு அைனத்து தகவல்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளது என ெதrவித்து உrய ஆவணங்கைள
ஆைணயத்தில்

சமப்பித்தா.

மனுதார

தனது

13.12.2018

ேததியிட்ட

பிrவு

6(1)ன்

கீ ழான

மனுைவ மாவட்ட ஆட்சியrன் ேநமுக உதவியாளருக்கு அனுப்பியதாகவும், அதன்பிறகு அந்த
மனு ேகாட்டப்ெபாறியாள, கட்டுமானம் மற்றும் பராமrப்பு, ேவலூ அவகளுக்கு 28.12.2018
ேததியிட்டு மாற்றம் ெசய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அப்ெபாருள் அவகளுக்கு ெதாடபான ெபாருள்
இல்லாததால்
ேதசிய

கண்காணிப்புப்

ெநடுஞ்சாைல,

ெபாறியாள(ெநடுஞ்சாைல),

ேகாயம்ேபடு,

ெசன்ைன

கட்டுமானம்

அவகளுக்கு

மாற்றம்

மற்றும்

பராமrப்பு,

ெசய்யப்பட்டுள்ளது

என்றும், அதன்பிறகு 20.03.2019 ேததியிட்டு மனுதாரருக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவும்
அதனால் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஆைணயத்தின் முன்பு ெபாதுத் தகவல் அலுவல
ெதrவித்தா.
5.
ெதாடபாக

ெபாது அதிகார அைமப்பின் சாபாக ஆஜரான ெபாதுத் தகவல் அலுவல இது
விளக்கமாக

ெதrவித்ததன்

அடிப்பைடயிலும்,

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவலrன்

தகவல் ெபற்றுக்ெகாண்டதாக மனுதார ெதrவித்ததன் அடிப்பைடயிலும், மனுதார ேநrல்
வந்து

தன்னுைடய

விளக்கத்ைத

ெதrவிக்காத

காரணத்தினாலும்,

இந்த

ஆைணயம்

மனுதாரருக்கு ேமல்முைறயீட்டு அலுவலரால் வழங்கப்பட்ட பதில் திருப்திகரமாக உள்ளது
என கருதுகிறது.

அதனடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு முற்றாக்கப்படுகிறது.
ஒம்/- ரா. பிரதாப்குமா
மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.SA5155/F/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
ேகாட்டப்ெபாறியாள,
ெநடுஞ்சாைலத்துைற,
கட்டுமானம் மற்றும் பராமrப்பு,
வி.ஐ.ட்டி எதிrல்,
ேவலூ.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு சி.சுேரஷ்குமா,
எண்.94, அண்ணாமைலயா ெதரு,
திருப்பத்தூ,
ேவலூ மாவட்டம் – 635 601.
Copy to: Judgement File.
Spare/ AM/PS-060919

