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

ஆைண நாள்: 06.09.2019 (பிற்பகல்)
விசாரைண நைடெபற்ற இடம்,
மாவட்ட ஆட்சிய அலுவலகம், ஈேராடு
முன்னிைல

திரு ச.த.தமிழ்குமா பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநில தகவல் ஆைணய
……………

வழக்கு எண். SA6745/D/2018
திரு.பி.கு.ெபத்தான்

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி/
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/ெசயல் அலுவல,
அத்தாணி ேபரூராட்சி அலுவலகம்,
அத்தாணி, ஈேராடு மாவட்டம்.
•••••••••••••
ஆைண
இன்று
விசாரைணக்கு

(06.09.2019)

ஈேராடு

மனுதார

திரு.வ.இராமகிருஷ்ணன்,
8

மாவட்ட

ஆட்சிய

திரு.பி.கு.ெபத்தான்
ெபாதுத்

தகவல்

மற்றும்

அலுவலகத்தில்
ெபாது

அலுவல/ெசயல்

ைவத்து

அதிகார

அலுவல,

நைடெபற்ற

அைமப்பின்
அத்தாணி

சாபாக

ேபரூராட்சி

அலுவலகம், அத்தாணி, ஈேராடு மாவட்டம் ஆகிேயா ஆஜரானாகள்.
2.

11.09.2018

ேமல்முைறயீட்டாள
அன்று

தாக்கல்

தகவல்

ெசய்துள்ள

ெபறும்

இரண்டாம்

உrைமச்

சட்டம்,

ேமல்முைறயீட்டு

இவ்வழக்கு இன்று (06.09.2019) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.

2005,

பிrவு

மனுவின்

19(3)-ன்

கீ ழ்

அடிப்பைடயில்

இம்ேமல்முைறயீடானது

ேமல்முைறயீட்டாள 26.06.2018 அன்று தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ்
தாக்கல் ெசய்த மனு மற்றும் 31.07.2018 அன்று சட்டப்பிrவு 19(1)-ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்த முதல்
ேமல்முைறயீடு ஆகியவற்றின் அடிப்பைடயிலானதாகும்.
3.

26.06.2018

ேமல்முைறயீட்டாள
ேததியிட்டு

தாக்கல்

தகவல்
ெசய்துள்ள

ெபறும்

உrைமச்

மனுவில்,

சட்டம்,

அத்தாணி

2005,

பிrவு

ேபரூராட்சிக்குட்பட்ட

6(1)-ன்

கீ ழ்

பகுதியில்

எங்ெகங்கு எத்தைன வாரச்சந்ைத மற்றும் மாக்ெகட் உள்ளது என்ற விபரம், வாரச்சந்ைத மற்றும்
மாக்ெகட் எத்தைன வருவாய்களுக்கு ஏலம் விடப்படுகிறது என்ற விபரம், வாரச்சந்ைத மற்றும்
மாக்ெகட்ைட கைடசியாக எந்த

ேததியிலிருந்து எந்த ேததிவைர ஏலம் விடப்பட்டுள்ளது என்ற

விபரம், வாரச்சந்ைத மற்றும் மாக்ெகட்ைட ஏலத்தில் எடுத்த நப யா, என்ன ெதாைகக்கு ஏலம்
எடுத்துள்ளா

அதற்குண்டான

உத்தரவு

நகல்,

ஏலம்

எடுத்த

நப

எவ்வாறு

வசூல்

ெசய்யும்

வழிமுைற மற்றும் வசூல் ெசய்ததற்கான ேபரூராட்சி முத்திைர பதித்த ரசீது வழங்கப்படுகிறதா
என்ற

விபரம்,

வாரச்சந்ைத

மற்றும்

மாக்ெகட்டில்

ஒவ்ெவாரு

விவசாய

விைளெபாருட்களுக்கு

சுங்கவr எவ்வளவு அதனுைடய பட்டியல், என்பன ேபான்ற விபரங்கைளயும் அைவ சம்மந்தப்பட்ட
தகவல்கைளயும் 12 இனங்களில் வழங்கக் ேகாrயுள்ளா.

4. ெபாதுத் தகவல் அலுவல 19.07.2018 ஆகிய ேததியிட்டு தகவல் வழங்கியுள்ளா. ெபாதுத்
தகவல் அலுவல தகவல் அறியும் உrைமச் சட்டம் 2005, பிrவு 2(f)-ன்படி தகவல் வழங்க இயலாது
என மறுத்துள்ளா என ெதrவித்து, 31.07.2018 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பிrவு
19(1)ன் கீ ழ் முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்கு தாக்கல் ெசய்துள்ளா. முதல் ேமல்முைறயீட்டு

02.08.2018

அலுவல
சrயான

தகவல்

ேததியிட்டு

வழங்கவில்ைல

தகவல்
என

வழங்கியுள்ளா.

ெதrவித்து,

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

11.09.2018

ேமல்முைறயீட்டாள

அலுவல
ேததியிட்டு

பிrவு 19(3)ன் கீ ழ் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ இவ்வாைணயத்தில் தாக்கல் ெசய்து,
தான்

ேகாrய

இனங்களுக்கான

சrயான

தகவல்கைள

ெபற்றுத்தருமாறு

ஆைணயத்ைத

ேகட்டுள்ளா. அம்மனு மீ து இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

5.

விசாரைணயின்ேபாது

வழங்கிய

தகவல்கள்

ஆஜரான

திருப்திகரமாக

ேமல்முைறயீட்டாள

இல்ைல

என

ெபாதுத்

ஆைணயத்தில்

தகவல்

ெதrவித்தா.

அலுவல
ஆகேவ,

முழுைமயான தகவல்கைள ெபற்று வழங்குமாறு ஆைணயத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டா.
6.

விசாரைணயின்ேபாது

ேகாrயுள்ள

தகவல்கள்

ஆஜரான

அதிகப்படியான

ெபாதுத்

தகவல்கள்

தகவல்
என்றும்,

அலுவல,
அதனால்

ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

பதில் அளிக்க காலம் தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும் ஆைணயத்திடம் ெதrவித்தா.
7. ேமல்முைறயீட்டாளrன் மனுைவயும், ெபாதுத் தகவல் அலுவல வழங்கிய தகவைலயும்
இைணத்து

பrசீலைன

ெசய்ைகயில்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

விrவான

தகவல்கள்

வழங்கப்படவில்ைல என்பது ெதrகிறது. எனேவ ஆைணயம் கீ ழ்கண்டவாறு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது:

•

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு ஏறத்தாழ 1

வருட காலத்திற்கு ேமலாக

தாமதமாக பதில்

அளித்த ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்ட பிrவு 20(1)ன் கீ ழ்
நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.250/- வதம்
S
ரூ10,000/- தண்டம் ஏன் விதிக்கக்கூடாது என்பதற்கான
அவரது எழுத்துமூல விளக்கத்திைன இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 1 வார காலத்திற்குள்
ேநrைடயாகேவா அல்லது தபாலிேலா அனுப்பி ைவக்க அப்ேபாைதய ெபாதுத் தகவல்
அலுவலருக்கு ஆைணயம் உத்தரவிடுகிறது.

•

இப்ேபாைதய

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

ேமல்முைறயீட்டாள

ேகாrயுள்ள

தகவல்கள்

அைனத்ைதயும் இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 7 தினங்களுக்குள் ஒப்புதல் அட்ைடயுடன்
கூடிய

பதிவஞ்சல்

வாயிலாக

சட்டப்பிrவு

7(6)ன்படி

கட்டணமின்றி

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு விrவான தகவல்கைள அனுப்பிைவத்து, ேமல்முைறயீட்டாள
ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான ஒப்புைக அட்ைடயின் நகல் மற்றும் வழங்கப்பட்ட தகவலின்

நகலிைன இைணத்து ஒரு அறிக்ைகயாகத் தயாrத்து இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பி
ைவக்குமாறு

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு

உத்தரவிட்டு

இவ்வழக்கின்

மீ தான

விசாரைண இத்துடன் முடித்து ைவக்கப்படுகிறது.
(ஒம்/-) (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//

உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA6745/D/2018
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/ ெசயல் அலுவல,
அத்தாணி ேபரூராட்சி அலுவலகம்,
அத்தாணி, ஈேராடு மாவட்டம்.

மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு.பி.கு.ெபத்தான்,
எண்.277/2, S.S.M. காம்ப்ளக்ஸ்,
அண்ணாசாைல, தவுட்டுப்பாைளயம்,
அந்தியூ – 638 501. ஈேராடு மாவட்டம்.

Copy to: Judgement File.
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