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

ஆைண நாள் 10.11.2020
முன்னிைல

முைனவ ரா.
ரா.பிரதாப்குமா
மாநிலத் தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண்.
எண். SA 6329/
6329/B/1
B/18
திரு.C.விக்ேனஸ்வரன்

ேமல்முைறயீட்டாள
எதி

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய
வட்டாட்சிய,
குன்னூ வட்டம்,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

ந.லகிr மாவட்டம்.
ஆைண

COVID-19 காரணமாக தமிழ்நாடு அரசால், ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிைலயில் தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ள
இயலாததால், இன்று (10.11.2020)
.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபுெகாண்டு வழக்கு விசாரைண
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் மனுதார திரு.C.விக்ேனஸ்வரன் மற்றும் ெபாதுத்
தகவல்

அலுவல,

திருமதி
மதி.இராஜலட்சுமி,

தைலைமயிடத்து

துைண

வட்டாட்சிய,

ேகாயம்புத்தூ மாவட்டம் அவகள் பங்ேகற்றா.
2.

மனுதார,

ேததியிட்ட

தகவல்

மனுவில்,

என்பவருக்கு

பட்டா

ெபறும்

சேவ

உrைமச்

எண்.B26/80/2,

வழங்கப்பட்டது

சட்டம்,

ராஜாஜி

ெதாடபான

2005

நகrல்

பிrவு

6(1)-ன்கீ
6(1)
ழ்

வசிக்கும்

தகவல்கைளக்

ேகாr,

25.05.2018

திருமதி.காயத்r
ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல/ வட்டாட்சிய, வட்டாட்சிய அலுவலகம், குன்னூ, ந.லகிr மாவட்டம் அவகளுக்கு
மனு ெசய்துள்ளா.
3. 18.06.2018 ேததியிட்ட ெபாதுத் தகவல் அலுவலrன் தகவல் திருப்தியளிக்காததால்,
திருப்தியளிக்காததால்
மனுதார

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டப்பிrவு

19(1)ன்

கீ ழ்

11.07.2018

ேததியிட்டு

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு மனுவிைன ேமல்முைறயீட்டு அலுவல அவகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா.
விண்ணப்பித்து
23.07.2018 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலrன் தகவல் ேபாதிய தகவல் அல்ல
எனக்கருதி,

மனுதார

இவ்வாைணயத்தில்

27.08.201
.2018

தாக்கல்

ேததியிட்டு

ெசய்துள்ளா.

இரண்டாவது
மனுதாரrன்

ேமல்முைறயீட்டு
இரண்டாம்

மனுவிைன

ேமல்முைறயீட்டின்

அடிப்பைடயில் ெதாைலேபசியின் வாயிலாக விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது
4. இன்ைறய விசாரைணயின் ேபாது ெபாதுத்

தகவல் அலுவல தகவல் வழங்கும்

ெபாருட்டு 7 நாட்கள் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டு, மனுதார சட்டப்பிrவு 6(1)-ன்
6(1)
கீ ழ் ேகாrய
தகவல்கைள வழங்க ஆைணயிடப்பட்டது
ஆைணயிடப்பட்டது.

5. ேமற்படி ஆைணக்கிணங்க, ெபாதுத் தகவல் அலுவல தகவல் அலுவல தகவல்
வழங்க தவறும் பட்சத்தில், தகவல் அறியும் உrைமச் சட்டம் 2005, பிrவு 20(1)-ன் கீ ழ் ெபாதுத்
தகவல் அலுவலருக்கு நாெளான்றுக்கு ரூ.250/- வதம்
.
அதிகபட்சமாக ரூ.25,000/- வைர தண்டம்
விதிக்கப்படும்

என்றும்,

சட்டப்பிrவு

20(2)-ன்

கீ ழ்

துைற

rதியான

ஒழுங்கு

நடவடிக்ைக

ேமற்ெகாள்ள பrந்துைரக்கப்படும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
6. மனுதாரருக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்களில் ஆட்ேசபைன ஏதும் இருப்பின் சட்டப்பிrவு
18(1)-ன்

கீ ழ்

புகா

மனு

தாக்கல்

ெசய்து

தனக்குrய

பrகாரத்ைத

ேதடிக்ெகாள்ள

அறிவுறுத்தப்பட்டு இவ்வழக்கின் விசாரைண இத்துடன் முற்றாக்கம் ெசய்து இவ்வாைணயம்
உத்தரவிடுகிறது.
ஒம்/
ஒம்/-(ரா.
ரா.பிரதாப்குமா)
பிரதாப்குமா)
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின்
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
ஆைணப்படி//

உதவிப் பதிவாள
வழக்கு எண்.
எண். SA 6329/
6329/B/1
B/18
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
தைலைமயிடத்து துைண வட்டாட்சிய,
குன்னூ வட்டம்,
ந.லகிr மாவட்டம்.
திரு.C.விக்ேனஸ்வரன்,
3/108, தண்டபானி நக,
குருடம்பாைளயம் அஞ்சல்,
வடமதுைர, ேகாயம்புத்தூ – 641 017.
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