தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்),

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
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முன்னிைல

திரு. ச. த. தமிழ்குமா, பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
•••••••••
வழக்கு எண். NC2209/F/2019 (SA5551/F/2018)

திரு Y.ேவணுேகாபால்

...

ேமல்முைறயீட்டாள

/ எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ெசயற்ெபாறியாள, இ (ம) ப,
திருப்பத்தூ மின் பகிமான வட்டம்,
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி (ம) பகிமான கழகம்,
பள்ளிெகாண்டா – 635 809. ேவலூ மாவட்டம்.

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

பாைவ:மனுதார

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த

15.02.2016

நாள்
முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

12.04.2016

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

25.06.2016

ஆைணயத்தின் ஆைண நாள்

14.06.2016

ஆைண நிைறேவற்றப்படாைம மனு நாள்

21.09.2019
******
ஆைண

இவ்வழக்கு

தமிழ்நாடு

அரசால்

COVID-19

காரணமாக

ஊரடங்கு

(LOCK

DOWN)

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில் தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ைவத்து ேநரடியாக விசாரைண
ெசய்ய இயலாத காரணத்தால் இன்று (09.11.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட பு ெகாண்டு வழக்கு
விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் திரு Y.ேவணுேகாபால் மற்றும் ெபாது
அதிகார அைமப்பின் சா பாக, திரு S.விஜயகுமா , ெபாதுத் தகவல் அலுவல , ெசயற்ெபாறியாள ,
இ (ம) ப, தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி (ம) பகி மான கழகம், திருப்பத்தூ
பள்ளிெகாண்டா, ேவலூ

மாவட்டம் ஆகிேயா

2. ேமல்முைறயீட்டாள
பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

தாக்கல்

மின் பகி மான வட்டம்,

பங்ேகற்றன .

15.02.2016 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005,

ெசய்துள்ள

மனுவில்,

M.ேகாபால்

த/ெப.

முனிசாமி,

ெரட்டி

மின்

இைணப்பு எண்.456-010-263 வழங்கப்பட்ட விண்ணப்ப நகல், விண்ணப்பத்துடன் இைணக்கப்பட்ட
இைணப்புகள் விபரம், விண்ணப்பத்தில் கிராம நி வாக அலுவல

வழங்கிய சான்று நகல், ஒேர

ச ேவ எண்.488/1Cல் இைணப்பு எண்.6ல் உrமம் உள்ளவ களிடம் மின் இைணப்பு எண்.263 வழங்க
விண்ணப்பத்தில்

தைடயில்லா

சான்றில்

உrமம்

ேவண்டாமா? என்ற விபரம், ேவண்டாெமனில்
நகல்,

ச ேவ

இைணப்பு

எண்.488/1C

எண்.263ம்

இருக்க

மின்

என்ற

மின்

விபரம்

ெசயற்ெபாறியாள

பள்ளிெகாண்டா, ேவலூ

உrமம்

இைணப்பு
விதி

இைடெவளி

எண்.6ம்

ஆைணயின்

எவ்வளவு

ேபான்ற

இயக்கமும்,

ைகெயாப்பம்

ேவண்டுமா?

மின் இைணப்பு அதற்குண்டான அரசு ஆைண

எண்.6ல்

இைணப்பு

குைறந்தபட்ச

ேவண்டும்

அலுவல /

இைணப்பு

ெபற்றவ

பயன்படுத்தலாெமனில்
கிணற்றிற்கும்

மின்

ெபற்றவ களிடம்

தூரம்

தகவல்கைள
பராமrப்பும்,

ெபற்றவ ,

அேத

எண்ணில்

பயன்படுத்தலாமா
நகல்,
(மின்

என்ற

கிணற்றிற்கும்
இைணப்பு

விபரம்,

ஆழ்துைள

விதிகளின்

வழங்கக்ேகட்டு

திருப்பத்தூ

மின்

படி)

ெபாதுத்

தகவல்

மின்பகி மான

வட்டம்,

மாவட்டம் என விலாசமிட்டுத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .

3. ேமல்முைறயீட்டாளrன் மனுவானது 18.02.2016 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாகப் ெபாதுத்
தகவல்

அலுவல /

ெசயற்ெபாறியாள ,

இ

(ம)

ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ெபாதுத் தகவல் அலுவல
வழங்கியுள்ளா .
சட்டப்பிrவு

அதில்

19(1)-ன்

திருப்தியைடயாத

கீ ழான

முதல்

ப,

பள்ளிெகாண்டா

அவ களுக்கு

மாறுதல்

20.03.2016 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக தகவல்
ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

ேததியிட்ட

12.04.2016

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவல /

ெசயற்ெபாறியாள / ேமம்பாடு/ TA, திருப்பத்தூ

மின்பகி மான வட்டம், திருப்பத்தூ

தாக்கல் ெசய்தா . ேமல்முைறயீட்டு அலுவல

16.05.2016 ேததியிட்டு தகவல் வழங்கியுள்ளா .
25.06.2016 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(3)-ன் கீ ழான

அதில் திருப்தியைடயாத ேமல்முைறயீட்டாள

அவ களுக்கு

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்கு தாக்கல் ெசய்துள்ளா . அவ்விரண்டாம்
ேமல்முைறயீட்டு
ஆைணயம்

விசாரைண

தினங்களுக்குள்
ஆைணயம்

மனுவின் அடிப்பைடயில்
ேமற்ெகாண்டு,

வழக்கு எண். SA 5551/F/2016-ல் 14.06.2017 அன்று
ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

உத்திரவிட்டுள்ளது.

ெபாது

வழங்கப்படாததால் ேமல்முைறயீட்டாள

வழங்குமாறு
அதிகார

ேகாrய

ெபாதுத்

அைமப்பினரால்

தகவல்கைள

தகவல்
தனக்கு

30

அலுவலருக்கு
உrய

தகவல்

21.09.2019 ேததியிட்டு ஆைண நிைறேவற்றப்பட்டாைம

மனுவிைன ஆைணயத்திற்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .

அம்மனுவின் அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு

இன்று (09.11.2020) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசி வாயிலாக ஆஜரான ேமல்முைறயீட்டாள ,
தான் தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவிற்கு
ஆைணயத்தின் 14.06.2017 ேததியிட்டு 30 தினங்களுக்குள் தகவல் வழங்கேவண்டும் என ஆைண
பிறப்பிக்கப்பட்டும்

இதுநாள்வைரப்

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலரால்

தகவல்

தனக்கு

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய தகவைல முழுைமயாக வழங்க ெபாதுத் தகவல்
அலுவலருக்கு உத்திரவிடுமாறும் தனது வாதுைரைய ஆைணயத்தில் எடுத்துைரத்தா .

இதைன

ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது.
5. இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட புெகாண்டு ஆஜரான
தகவல் அலுவல
நடவடிக்ைக
ெதrவித்தா .
6.

ெபாதுத்

/ ெசயற்ெபாறியாள , பள்ளிெகாண்டா, ேமல்முைறயீட்டாளrன் மனு மீ து உrய

எடுக்கப்பட்டு

முழுைமயான

தகவல்

வழங்கப்படுெமன்று

ஆைணயத்தில்

இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கின்றது.

வாத,

பிரதிவாதங்களிலிருந்தும்,

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

இதுநாள்வைர

எவ்விதத்

ஆவணங்களிலிருந்தும்
தகவலும்

முழுைமயாக

பrசீலிக்ைகயில்,
ெபாது

அதிகார

அைமப்பினரால்

வழங்கப்படவில்ைலெயன்பது

ெதrய

வருகிறது.

எனேவ

இன்ைறய

விசாரைணயின் முடிவில் ஆைணயம் கீ ழ்க்கண்ட உத்திரவு பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:
•

ேமல்முைறயீட்டாள தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல்
ெசய்துள்ள 15.02.2016 ேததியிட்ட மனுவில் ேகாrயுள்ள தகவைல முைறயாக மற்றும்
முழுைமயாக
அட்ைடயுடன்

இவ்வாைண
கூடிய

கிைடக்கப்ெபற்ற

பதிவஞ்சல்

வாயிலாக

அனுப்பிைவத்து,

ேமல்முைறயீட்டாள

அட்ைடயின்

மற்றும்

நகல்

அறிக்ைகயாகத்

தயாrத்து

வழங்கப்பட்ட

15

தினங்களுக்குள்

சட்டப்பிrவு

7(6)-ன்படி

ஒப்புதல்

கட்டணமின்றி

ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான
தகவலின்

இவ்வாைணயத்திற்கு

நகலிைன

அனுப்பி

ஒப்புைக

இைணத்து

ைவக்குமாறு

ஒரு

ெபாதுத்

தகவல் அலுவலருக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது.
•

ேமல்முைறயீட்டாள தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல்
ெசய்துள்ள

15.02.2016 ேததியிட்ட

மனுவிற்கு

எவ்விதமான

தகவலும்

வழங்காத

சம்பந்தப்பட்ட ெபாதுத் தகவல் அலுவல மீ து தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005,
பிrவு 20(1)-ன்கீ ழ் அதிகபட்ச அபராதம் ரூ.25,000/- ஏன் விதிக்கலாகாது என்பதற்குrய
எழுத்துமூல

விளக்கத்திைன

ஆைணயத்திற்குச்

இவ்வாைண

சமப்பிக்குமாறு

கிைடக்கப்ெபற்ற

ெபாதுத்

தகவல்

30 தினங்களுக்குள்

அலுவலைர

ஆைணயம்

எச்சrக்கின்றது.
ஒம்/- (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநில தகவல் ஆைணய
•

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள
வழக்கு எண். NC2209/F/2019 (SA5551/F/2018)

ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ெசயற்ெபாறியாள, இ (ம) ப,
திருப்பத்தூ மின் பகிமான வட்டம்,
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி (ம) பகிமான கழகம்,
பள்ளிெகாண்டா – 635 809. ேவலூ மாவட்டம்.
மனுதார
திரு Y.ேவணுேகாபால்,
எண்.205, குருஜa நக,
ராஜலிங்க நக விrவு,
கல்புதூ, காட்பாடி அஞ்சல்,
ேவலூ மாவட்டம் – 632 007.
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