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

ஆைண நாள்: 10.11.2020
முன்னிைல

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

வழக்கு எண்.NC2607/F/2019 (SA3462/F/2019)
திருமதி ெவ. வசுமதி

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ெசயற்ெபாறியாள/ மின்னியல்,
தைலைமப் ெபாறியாள அலுவலகம்/பகிமானம்,
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம்,
திருெநல்ேவலி மண்டலம்,
திருெநல்ேவலி.
பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

30.01.2019

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

04.03.2019

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

11.04.2019

ஆைணயத்தின் ஆைண நாள்

17.09.2019

ஆைண ெபறப்படாத மனு நாள்

11.11.2019

******

ஆைண
இவ்வழக்கு

ஏற்கனேவ

17.09.2020

அன்று

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு

தகவல் அலுவலைர 7 தினங்களுக்குள் தகவல் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

ெபாதுத்
ெபாதுத்

தகவல் அலுவல தகவல் வழங்காத காரணத்தினால், இவ்வழக்கு தமிழ்நாடு அரசால் COVID-19
காரணமாக

ஊரடங்கு

ஆைணயத்தில்

ைவத்து

(LOCK

DOWN)

ேநரடியாக

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
விசாரைண

ெசய்ய

நிைலயில்
இயலாத

தமிழ்நாடு
காரணத்தால்

தகவல்
இன்று

(10.11.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபு ெகாண்டு வழக்கு விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

இவ்விசாரைணயில்

மனுதார திருமதி

ெவ.

வசுமதி

மற்றும்

ெபாது

அதிகார

அைமப்பின்

சாபாக ெசயற்ெபாறியாள/ மின்னியல், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம்,
திருெநல்ேவலி ஆகிேயா ஆஜரானாகள்.
2.

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

30.01.2019 ேததியிட்டு தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில், ேமல்முைறயீட்டாள தூத்துக்குடி மின்
பகிமான வட்டத்தில் உதவி ெசயற்ெபாறியாள(விrவாக்கம்) பணி புrந்துள்ளதாகவும், தன்
மீ து ஒழுங்கு நடவடிக்ைக எடுத்து இடமாற்றம் ெசய்ததாகவும், விழிப்புப்பணி குழுவின தன்
மீ து நடவடிக்ைக எடுக்கக்ெகாடுத்த அறிக்ைகயின் நகல், தன்மீ து வந்த புகா கடித நகல்,
பணிமாற்றத்திற்காக

நிவாகக்

ேபான்ற தகவல்கைள

காரணமாக

ேமற்பாைவ

ெபாறியாள

குறிப்பிட்டு வழங்கக்ேகட்டு, ெபாதுத் தகவல்

எழுதிய

கடித

நகல்

அலுவல, தைலைமப்

ெபாறியாள அலுவலகம், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம், திருெநல்ேவலி
என விலாசமிட்டு விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

15.02.2019

ேததியிட்டு

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம் 2005, பிrவு 8(1)(J)ன்படி ேமல்முைறயீட்டாள ேகாrய தகவல் விலக்களிக்கப்படுகிறது
என தகவல் வழங்கியுள்ளா. தான் ேகாrய தகவல் மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படவில்ைல
என்றும், அவற்ைற வழங்கக் ேகட்டும், 04.03.2019 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ
பிrவு 19(1)ன் கீ ழ் முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா. 13.03.2019
ேததியிட்டு ேமல்முைறயீட்டு அலுவலரும், ெபாதுத் தகவல் அலுவல வழங்கிய தகவைலேய
வழங்கியுள்ளா.

அதைனத்ெதாடந்து

ேமல்முைறயீட்டாள

தான்

ேகாrய

தகவல்

வழங்க

மறுத்துள்ளதாகவும், தகவல் வழங்க மறுத்த அலுவலருக்கு உrய தண்டைன வழங்கவும்.,
தான் ேகாrய சrயான தகவல்கைள ெபற்று வழங்கவும் ேகட்டு, பிrவு 19(3)ன் கீ ழ் 11.04.2019
ேததியிட்ட

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

இவ்வாைணயத்தில்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா. அம்மனு மீ து 17.09.2019 அன்று விசாரைண ேமற்ெகாண்டு SA3462/F/2019 ஆைண
வாயிலாக

ெபாதுத்

உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.
வழங்கப்படாததால்
தாக்கல்

தகவல்

அலுவலைர

ெபாது

அதிகார

ேமல்முைறயீட்டாள

ெசய்துள்ளா.

அம்மனுவின்

7

தினங்களுக்குள்

அைமப்பினரால்

11.11.2019 நாளிட்ட
அடிப்பைடயில்

தகவல்

தனக்கு
மனுைவ

இவ்வழக்கு

வழங்க

உrய

தகவல்

ஆைணயத்திற்குத்
இன்று

(10.11.2020)

விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய ெதாைலேபசி விசாரைணயில் ஆஜரான மனுதார, தான் ேகாrய 3

இனங்களில் முதலாம் இனத்திற்குrய தகவல் முழுைமயானதாகவும் ெதளிவான நகல் தனக்கு
அளிக்கப்படவில்ைல எனவும், 2 மற்றும் 3 வது இனங்களுக்கு முழுைமயான தகவல்கைள
ெபாதுத் தகவல் அலுவல வழங்கவில்ைல எனவும் ஆைணயத்தில் ெதrவித்தா.

ேமலும்

முழுைமயான மற்றும் ெதளிவான நகல்கைள தனக்கு ெபற்று வழங்குமாறு ஆைணயத்ைதக்
ேகட்டுக்ெகாண்டா.
5.
தகவல்

விசாரைணயின்ேபாது ெபாது அதிகார அைமப்பின் சாபாக ஆஜரான ெபாதுத்
அலுவல,

ேமல்முைறயீட்டாள

ேகாrய

முழுைமயான

தகவல்கைள

15

தினங்களுக்குள் ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு வழங்குவதாக ெதrவித்தா.
6.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

தகவல்கைளயும்

ஆைணயம்

மனுைவயும்,

பrசீலைன

ெபாதுத்

ெசய்ததில்,

தகவல்

அலுவல

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

அளித்த
உrய,

முழுைமயான தகவல் வழங்கப்படாமல் உள்ளது ெதrய வருகிறது.
அலுவலைர ஆைணயம் வன்ைமயாக கண்டிக்கிறது.

உrய தகவல் வழங்காத

விசாரைணயின் முடிவில் ஆைணயம்

கீ ழ்கண்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது:

•

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு ஆைணயத்தின் ஆைணக்குப் பிறகும் ஏறத்தாழ 2 வருட
காலமாக பதில் அளிக்காத அப்ேபாைதய ெபாதுத் தகவல் அலுவலைர தகவல்
ெபறும் உrைமச் சட்ட பிrவு 20(1)ன் கீ ழ் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.250/- வதம்
Q
ரூ25,000/தண்டம் ஏன் விதிக்கக்கூடாது என்பதற்கான அவரது எழுத்துமூல விளக்கத்திைன
இவ்வாைண

கிைடக்கப்ெபற்ற

ஆைணயத்திற்கு

2

வார

சமப்பிக்கேவண்டும்

காலத்திற்குள்
என்றும்

பதிவுத்

இப்ேபாைதய

தபால்
ெபாதுத்

மூலம்
தகவல்

அலுவலருக்கு ஆைணயம் உத்தரவிடுகிறது.
•

மனுதார/ேமல்முைறயீட்டாள
இனங்களுக்கான
தினங்களுக்குள்
பதிவுத்

30.01.2019

முழுைமயான
தகவல்

தபாலில்

ேததியிட்ட

தகவல்கைள

ெபறும்

அனுப்பி

ேமல்முைறயீட்டாள

ஏற்பளிப்பு

இவ்வாைணயத்திற்கு

அனுப்பி

உrைமச்
ைவத்து,
ெசய்த
ைவக்க

மனுவில்

இவ்வாைண

சட்டப்பிrவு

7(6)ன்படி

வழங்கப்பட்ட
ஒப்புைக

ேகாrய

விடுபட்ட

கிைடக்கப்ெபற்ற

15

கட்டணமின்றி

தகவல்

மற்றும்

அட்ைடயின்

நகைல

தற்ேபாைதய

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு ஆைணயம் உத்தரவிடுகிறது.
•

ேமல்முைறயீட்டாள 30.01.2019 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005,
பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் ேகாrயுள்ள தகவைல வழங்கத்
தவறும்பட்சத்தில் ெபாதுத் தகவல் அலுவல மீ து தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்,
2005, பிrவு 20 (1) -ன்கீ ழ் நடவடிக்ைக எடுக்கப்படுெமன்று ஆைணயம் எச்சrக்கின்றது.
ஒம்/- (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)

உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.NC2607/F/2019 (SA3462/F/2019)
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ெசயற்ெபாறியாள/ மின்னியல்,
தைலைமப் ெபாறியாள அலுவலகம்/பகிமானம்,
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம்,
திருெநல்ேவலி மண்டலம், திருெநல்ேவலி.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திருமதி ெவ. வசுமதி,
உதவி ெசயற்ெபாறியாள (முைறப்பணி),
எண்.230/110/22, கி.ேவா. உபமின் நிைலயம்,
முத்ைதயாபுரம்,

தூத்துக்குடி மாவட்டம்.

Copy to: Judgement File.
Spare/ JE / PA 19.11.2020

