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 (முற்பகல்)
விசாரைண நைடெபற்ற இடம்,
மாவட்ட ஆட்சிய அலுவலகம், ஈேராடு.
முன்னிைல

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

வழக்கு எண். SA8687/D/2017
திரு. ஆ.பழனிச்சாமி

…

ேமல்முைறயீட்டாள

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
ஆதிதிராவிட – பழங்குடியின நலத்துைற,
மாவட்ட ஆட்சிய அலுவலகம்,
ஈேராடு மாவட்டம்.

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

******

Miz
இன்று
நைடெபற்ற

(06.09.2019)
விசாரைணக்கு

ஈேராடு
மனுதார

மாவட்ட
திரு.

ஆட்சிய

ஆ.பழனிச்சாமி

அலுவலகத்தில்
மற்றும்

ெபாது

ைவத்து
அதிகார

அைமப்பின் சாபாக ெபாதுத் தகவல் அலுவல ஆஜராகவில்ைல ேமலும் அவருக்கு பதில்
திரு.அ.

ெசந்தில்குமரன்,

கண்காணிப்பாள,

ஆதிதிராவிட

–

பழங்குடியின

நலத்துைற,

மாவட்ட ஆட்சிய அலுவலகம், ஈேராடு மாவட்டம், ஆகிேயா ஆஜரானாகள்.
2. ேமல்முைறயீட்டாள தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 19(3)-ன் கீ ழ்

09.11.2017

அன்று

தாக்கல்

ெசய்துள்ள

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு இன்று (06.09.2019) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
இம்ேமல்முைறயீடானது ேமல்முைறயீட்டாள 01.08.2017 அன்று தகவல் ெபறும் உrைமச்
சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்த மனு மற்றும் 10.09.2017 அன்று சட்டப்பிrவு
19(1)-ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்த முதல் ேமல்முைறயீடு ஆகியவற்றின் அடிப்பைடயிலானதாகும்.

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

01.08.2017

த/ெப.பழனிச்சாமி,

தாக்கல்

புஞ்ைசதுைறயம்பாைளயம்

பண்டி சாதிச்சான்று ெபற்றது
குழுவின்

ெசய்துள்ள

உறுப்பின

மனுவில்,

கிராமம்,

ேகாபி

திரு.P.சரவணக்குமா,
வட்டம்

என்பவ

இந்து

சாதி ெமய்தன்ைம அறிய பாrமுருகன், மாவட்ட விழிக்கண்

மற்றும்

மானுடவியல்

வல்லுந

ெசன்ைனப்

பல்கைலக்கழகம்

ெசன்ைன அவகள் சாதி ெமய்தன்ைம குறித்து விசாரைண ெசய்து விசாரைண அறிக்ைக
மாவட்ட விழிகண் (மூன்று நப) குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கடிதம் ந.க.எண்.58340/2008
இ.க.நாள்.08.10.2009 மற்றும் 09.04.2010 மற்றும் ேகாபி வருவாய் ேகாட்ட அலுவல அவகள்
விசாரைண ெசய்து மாவட்ட விழிக்கண் (மூன்று நப) குழுவிற்கு ேகாபி வருவாய் ேகாட்ட
அலுவல

அவகள்

கடித

எண்.11982/2008/ஆ1 நாள்:

20.07.2009ம்

நாள்

சாதி

ெமய்தன்ைம

விசாரைண ெசய்யப்பட்டு விசாரைண அறிக்ைக அனுப்பட்டுள்ளது என்றும் இவகள் சாதி
ெமய் தன்ைம குறித்து விசாரைண ெசய்த விசாரைண அறிக்ைகயின் நகல் வழங்க ேகட்டு
விண்ணப்பித்துள்ளா.
4.

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

17.08.2017 மற்றும்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு தகவல் வழங்கியுள்ளா.

17.10.2017

ஆகிய

ேததியிட்டு

ெபாதுத் தகவல் அலுவல மூன்றாம்

நப தகவல் என்பதால் தமிழ்நாடு தகவல் அறியும் உrைமச் சட்டம் 2005 பிrவு 8(1)(j)ன்படி
வழங்க

இயலாது

ேமல்முைறயீட்டு
தாக்கல்

என

மறுத்துள்ளா.

மனுைவ

பிrவு

ெசய்துள்ளா.

என

19(1)ன்

முதல்

ெதrவித்து,

கீ ழ்

முதல்

ேததியிட்ட

10.09.2017

ேமல்முைறயீட்டு

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவல

முதல்

அலுவலருக்கு

எந்த

தகவலும்

வழங்கவில்ைல என ெதrவித்து 09.11.2017 ேததியிட்டு பிrவு 19(3)ன் கீ ழ், இரண்டாவது
ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

இவ்வாைணயத்தில்

இனங்களுக்கான

தகவல்கைள

தாக்கல்

ெபற்றுத்தருமாறு

ெசய்து,

தான்

ஆைணயத்ைதக்

ேகாrய

ேகட்டுள்ளா.

அம்மனுவின் மீ து இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

5. விசாரைணயின்ேபாது ஆஜரான ேமல்முைறயீட்டாள ெபாதுத்தகவல் அலுவல
தனக்கு சrயான பதில் அளிக்கவில்ைல என்றும், தான் ேகாrய தகவல்கள் மூன்றாம் நப
தகவல்கள்

இல்ைல

என்றும்,

தான்

ேகாrய

தகவல்கைள

தனக்கு

ெபற்றுத்தருமாறு

ேகட்டுக்ெகாண்டா.
6. விசாரைணயின்ேபாது ஆஜரான ெபாதுத் தகவல் அலுவல ேமல்முைறயீட்டாள
ேகாrய விசாரைண அறிக்ைகயின் நகல் மூன்றாம் நப சாந்த தகவல்கள் என்றும் எனேவ
தகவல் அறியும் உrைமச்சட்டம் 8(1)(j) கீ ழ் அளிக்க இயலாது என கூறினா.
7.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

தகவைலயும்

இைணத்து

மனுைவயும்,

பrசீலைன

ெபாதுத்

ெசய்ததில்

தகவல்

ஆைணயம்

அலுவல

வழங்கிய

கீ ழ்கண்டவாறு

உத்தரவு

பிறப்பிக்கிறது :

•

இன்ைறய

விசாரைணக்கு

ஆஜராகவில்ைல
ஆஜரானா.

அவருக்கு

விசாரைணக்கு

ெபாதுத்தகவல்
பதிலாக
ெபாதுத்தகவல்

அலுவல

திரு.ெசந்தில்குமரன்
அலுவல

ஏன்

ஆஜராகவில்ைல
பிரதிநிதியாக

என்றும்

அவருக்கு

ெசந்தில்குமரன்

பதிலாக

ஆஜராவா

என்று

அங்கீ கrப்பட்ட
ெபாதுத்தகவல்

அலுவல கடிதம் ஏன் அளிக்கவில்ைல என்று அறிக்ைக ஒன்றிைன
தயா

ெசய்து

ஆைணயத்திற்கு

ேநrேலா

அல்லது

கடிதம்

வாயிலாகேவா சமபிக்க ேவண்டும் என்று உத்தரவிடப்படுகிறது.
•

ேமல்முைறயீட்டாள ேகட்டுள்ள தகவல்கள் மூன்றாம் நப சாந்த
தகவல் இல்ைல என ஆைணயம் கருதுகிறது. ேமல்முைறயீட்டாள
ேகாrய சாதி ெமய்தன்ைம பற்றிய விசாரைண ெசய்த விசாரைண
அறிக்ைகயின் நகல் அரசு ேகாப்பில் உள்ள ஒரு ஆவணம் ஆகும்.
எனேவ, ேமல்முைறயீட்டாள ேகட்டுள்ள தகவல்கைள இவ்வாைண
கிைடக்கப்ெபற்ற 7 தினங்களுக்குள் ஒப்புதல் அட்ைடயுடன் கூடிய
பதிவஞ்சல்

வாயிலாக

சட்டப்பிrவு

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

அனுப்பி

ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான

ஒப்புைக

7(6)ன்

ைவத்து,

படி

கட்டணமின்றி

ேமல்முைறயீட்டாள

அட்ைடயின்

நகல்

மற்றும்

வழங்கப்பட்ட தகவலின் நகலிைன இைணத்து ஒரு அறிக்ைகயாகத்
தயாrத்து
தகவல்

இவ்வாைணயத்திற்கு
அலுவலருக்கு

அனுப்பிைவக்குமாறு

உத்தரவிட்டு

இவ்வழக்கின்

ெபாதுத்
மீ தான

விசாரைண இத்துடன் முடித்து ைவக்கப்படுகிறது.
(ஒம்/- ச.த. தமிழ்குமா)

மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA8687/D/2017
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
ஆதிதிராவிட – பழங்குடியின நலத்துைற,
மாவட்ட ஆட்சிய அலுவலகம்,
ஈேராடு மாவட்டம்.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு. ஆ.பழனிச்சாமி,
எண்.32, காமராஜ வதி,
[
ஒட்டபாைளயம், ெபrய ெகாடிேவr அஞ்சல்,
ேகாபிச்ெசட்டிபாைளயம் வட்டம்,
ஈேராடு மாவட்டம் – 638 503.
Copy to: Judgement File.
Spare/ TG/PC-19/09/2019

