தழ் நா தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, யாகராயர் சாைல (ஆைலயம் மன் ேகால் அல் ), எல் டாம் ஸ் ேரா சந் ப் #,
ேதனாம் ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேப* எண். 24347590

ஆைண நாள் : 09.11.2020
2ன்னிைல

 ச. த. தழ் 4மார், 5.ஏ., 5.எல் .,
மாநில தகவல் ஆைணயர்
……………

வழக்4 எண். NC627/F/2019 (SA10008/F/2017 & CP206/F/2018)
திரு. ந. காத்திேகயன்

…

ேமல் 2ைற9ட்டாளர்

/எர்/
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
உதவி ெபாறியாள அலுவலகம்,
இயக்கம் மற்றும் பராமrப்பு, ெகருகம்பாக்கம் பிrவு,
தமிழ்நாடு மின் பகிமானக் கழகம்,
சங்கரலிங்கனா ெதரு, ெகாளப்பாக்கம்,
ெசன்ைன – 600 128.

ெபாது அதிகார அைமப்பு

…

பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

20.07.2017

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

10.11.2017

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

22.12.2017

ஆைணயத்தின் ஆைண நாள்

02.06.2018 &

ஆைணயத்திற்கு மனு நாள்

02.07.2018
02.04.2019

25.01.2019

******
ஆைண
இவ்வழக்கு ஏற்கனேவ 02.06.2018 மற்றும் 25.01.2019 ஆைண வாயிலாக ெபாதுத் தகவல்
அலுவலைர தகவல் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது. 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

ெதாடHபு

ெகாண்டு

வழக்கு

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

இந்த

விசாரைணயில் ேமல்முைறயீட்டாளH திரு ந. காHத்திேகயன், ெசன்ைன மற்றும் ெபாதுத் தகவல்
அலுவலH, உதவி ெபாறியாளH அலுவலகம், இயக்கம் மற்றும் பராமrப்பு, ெகருகம்பாக்கம் பிrவு,

தமிழ்நாடு மின் பகிHமானக் கழகம், சங்கரலிங்கனாH ெதரு, ெகாளப்பாக்கம், ெசன்ைன ஆகிேயாH
பங்ேகற்றனH.
2. ேமல்முைறயீட்டாளH தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ் 20.07.2017
ேததியிட்டு தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில், தான் கடந்த 18.09.2016ம் நாளன்று ெபாதுத் தகவல்
அலுவலH

அலுவலகத்தில்

ைகயூட்டு

ெபற்றுத்தாகவும்,

அம்ைமயாH

தகாத

ெகாள்ளப்பட்டது

வருவாய்

கண்காணிப்பாளராக

ேமலும்

வாHத்ைதகள்
என்றும்,

தனது

இல்லம்

உபேயாகித்ததாகவும்,

தான்

18.09.2016

பணிபுrயும்

அம்ைமயாH

ெதாடHந்து

அலுவலகம்

அவH

என்ன

நாளிட்ட

மீ து

புகாH

ெபாதுத்

தன்னிடம்

வைர

நடவடிக்ைக
தகவல்

அந்த
ேமற்

அலுவலH

அலுவலகத்தில் கிடப்பில் உள்ளது எனவும், அப்புகாH மீ தான விைரவான தகவல்கைள அளிக்கக்
ேகாr ெபாதுத் தகவல் அலுவலH, உதவி ெபாறியாளH அலுவலகம், இயக்கம் மற்றும் பராமrப்பு,
ெகருகம்பாக்கம்

பிrவு,

தமிழ்நாடு

மின்

பகிHமானக்

கழகம்,

சங்கரலிங்கனாH

ெதரு,

ெகாளப்பாக்கம், ெசன்ைன என விலாசமிட்டு விண்ணப்பித்துள்ளாH.

3.
10.11.2017

ெபாதுத்

தகவல்

ேததியிட்ட

அலுவலH

சட்டப்பிrவு

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவலH/

ெகருகம்பாக்கம்

பிrவு,

உதவி

தமிழ்நாடு

தகவல்
19(1)-ன்

ஏதும்
கீ ழான

ெபாறியாளH
மின்

வழங்காததால்
முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவலகம்,

பகிHமானக்

ேமல்முைறயீட்டாளH

இயக்கம்

கழகம்,

மற்றும்

மனுைவ
பராமrப்பு,

சங்கரலிங்கனாH

ெதரு,

ெகாளப்பாக்கம், ெசன்ைன அவHகளுக்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளாH. ேமல்முைறயீட்டு அலுவலரும்
தகவல் வழங்காததால் ேமல்முைறயீட்டாளH தான் ேகாrய தகவைல வழங்க உத்தரவிடுமாறு
ேகாr

22.12.2017

ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு

19(3)-ன்

கீ ழான

இரண்டாம்

மற்றும் புகாH மனுைவ ஆைணயத்திற்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளாH.

ேமல்முைறயீட்டு

மனு

அம்மனு மீ து வழக்கு எண்.

SA 10008/F/2017 மற்றும் CP206/F/2018-ல் 25.01.2019 மற்றும் 02.06.2018 நாளிட்ட ஆைண வாயிலாக
ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலைர

30

தினங்களுக்குள்

தகவல்

வழங்க

உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

ெபாது அதிகார அைமப்பினரால் தனக்கு உrய தகவல் வழங்கப்படாததால் ேமல்முைறயீட்டாளH
02.07.2018 மற்றும்
அம்மனுவின்

02.04.2019

ேததியிட்ட

அடிப்பைடயில்

மனுைவ

இவ்வழக்கு

ஆைணயத்திற்குத்

இன்று

(09.11.2020)

தாக்கல்

ெசய்துள்ளாH.

விசாரைணக்கு

எடுத்துக்

ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய

விசாரைணயில்

ேமல்முைறயீட்டாளH ெதாைலேபசி வாயிலாக

ஆஜராகி,

ெபாதுத் தகவல் அலுவலH தகவல் ஏதும் வழங்காததால் தான் ேகாrய தகவல்கைள ெபற்று
வழங்குமாறு ஆைணயத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டாH.

5. இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடHபுெகாண்டு ஆஜரான ெபாதுத்
தகவல்

அலுவலH

ேமல்முைறயீட்டாளH

6(1)

மனுவில்

ேகாrய

தகவல்கைள

முழுவதுமாக

வழங்குவதாக ஆைணயத்தில் ெதrவித்தாH.
6.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

மனுைவயும்,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலH

அளித்த

தகவல்கைளயும் ஆைணயம் பrசீலைன ெசய்து கீ ழ்கண்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது:-

•

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு ஏறத்தாழ 3 வருட காலத்திற்கு ேமலாக பதில் அளிக்காத
அப்ேபாைதய ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்ட பிrவு
20(1)ன் கீ ழ் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.250/- வதம்
U
ரூ25,000/- தண்டம் ஏன் விதிக்கக்கூடாது

என்பதற்கான அவரது எழுத்துமூல விளக்கத்திைன இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற 1
வார

காலத்திற்குள்

ேநrைடயாக

ஆைணயத்திற்கு

சமப்பிக்கேவண்டும்

என்றும்

இப்ேபாைதய ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு ஆைணயம் உத்தரவிடுகிறது.
•

ேமல்முைறயீட்டாளH
இவ்வாைண

20.07.2017

கிைடக்கப்ெபற்ற

ேததியிட்டு
7

ேகாrய

தினங்களுக்குள்

தகவல்கைள

முழுவதுமாக

ேமல்முைறயீட்டாள

ேகாரும்

ஆவண நகல்கைள சான்றிட்டு தகவல் அறியும் உrைமச் சட்டம் 2005 பிrவு 7(6)-ன்படி
இலவசமாக வழங்குமாறும் ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு இதன்மூலம் ஆைணயம்
உத்தரவிடுகின்றது.
•

ேமல்முைறயீட்டாள 20.07.2017 ே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 ஆைணயH
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாளH

வழக்4 எண். NC627/F/2019 (SA10008/F/2017 & CP206/F/2018)
ெபா; அகார அைமப் #
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
உதவி ெபாறியாள அலுவலகம்,
இயக்கம் மற்றும் பராமrப்பு, ெகருகம்பாக்கம் பிrவு,
தமிழ்நாடு மின் பகிமானக் கழகம்,
சங்கரலிங்கனா ெதரு, ெகாளப்பாக்கம்,
ெசன்ைன – 600 128.
ேமல் 2ைற9ட்டாளர்
திரு. ந. காத்திேகயன்,
G2, ராமெஜயம் குடியிருப்பு,
28/70, சாயி நக, IIவது பிரதான சாைல,
விருகம்பாக்கம்,
ெசன்ைன – 92.
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