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

ஆைண நாள்: 17.09.2019 (முற்பகல்)
முன்னிைல

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

வழக்கு எண்.SA3971/F/2019
திரு A. பாக்கியராஜ்

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ெசயற்ெபாறியாள/ ெபாது,
விருதுநக மின் பகிமான வட்டம்,
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம்,
விருதுநக.
பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

05.06.2018

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

03.12.2018

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

24.04.2019

******

ஆைண
இன்று

(17.09.2019)

இவ்வாைணயத்தில்

நைடெபற்ற

விசாரைணக்கு

மனுதார

திரு A. பாக்கியராஜ் ஆஜராகவில்ைல. 04.09.2019 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக வயது மூப்பின்
காரணமாகவும்,
இயலவில்ைல

உடல்நல
எனவும்,

குைறவு

மதுைரயில்

காரணமாகவும்
விசாரைண

இன்ைறய

நடத்த

வாய்ப்பு

விசாரைணக்கு
வழங்குமாறும்,

ஆஜராக
ெபாதுத்

தகவல் அலுவல விருதுநக மற்றும் மதுைர வழங்கும் தகவல்கள் தான் சிவில் நQதிமன்ற
வழக்ைக

முடிவிற்கு

ெகாண்டு

வரும்

என்பைதயும்

ெதrவித்துள்ளா.

ெபாது

அதிகார

அைமப்பின் சாபாக திரு ரா.ெசல்வம், ெசயற்ெபாறியாள/ெபாது, தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி
மற்றும் பகிமான கழகம், விருதுநக ஆஜரானா.

2.

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

05.06.2018 ேததியிட்டு தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில், 21.03.2018 ேததியிட்ட மனுைவ இயக்குன,
காவல்துைற புலனாய்வு அலுவலகத்தில் ெபறப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன்மீ து எடுக்கப்பட்டுள்ள
நடவடிக்ைக

விபரம்

அதற்கான

தகவலாக

காரணம்

வழங்கவும்,

தகவலாக

நடவடிக்ைக

வழங்கவும்

எடுக்கப்படவில்ைல
ேகட்டு,

என்றால்

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல/இைணச்ெசயல/பல்வைக, ெசயலகக்கிைள, தமிழ்நாடு மின்சார வாrயம், அண்ணா
சாைல, ெசன்ைன என விலாசமிட்டு விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.
ெபாதுத்

ேமல்முைறயீட்டாளrன்
தகவல்

அலுவலருக்கு

மனு

தகவல்

27.08.2018

ேததியிட்டு

வழங்கும்ெபாருட்டு

பிrவு

மாறுதல்

6(3)ன்படி

உrய

ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

ெபாதுத் தகவல் அலுவல 13.11.2018 ேததியிட்டு தகவல் வழங்கியுள்ளா. வழங்கப்பட்டுள்ள
தகவல்கைள

குறிப்பிட்டு

அதற்கான

விளக்கம்

வழங்குமாறு

ேகட்டு,

03.12.2018

ேததியிட்ட

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பிrவு 19(1)ன் கீ ழ் முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்குத்
தாக்கல்

ெசய்துள்ளா.

வழங்கியுள்ளா.

27.02.2019

திருப்தியைடயாத

ேததியிட்டு

ேமல்முைறயீட்டு

ேமல்முைறயீட்டாள

தான்

அலுவல

ேகாrய

தகவல்

சrயான

தகவல்

தனக்கு வழங்கப்படவில்ைல என்றும், அவற்ைற ெபற்று வழங்கவும் ேகட்டு, பிrவு 19(3)ன் கீ ழ்
24.04.2019 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ இவ்வாைணயத்தில் தாக்கல்
ெசய்துள்ளா. ேமல்முைறயீட்டாள தாக்கல் ெசய்த இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுவின்
அடிப்பைடயில் இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4.
ெபாதுத்

இன்ைறய
தகவல்

விசாரைணயில்

அலுவல

ெபாது

அதிகார

அைமப்பின்

மனுதார/ேமல்முைறயீட்டாள

ேகாrய

சாபாக
தகவல்

ஆஜரான
ெதாடபாக

வழங்கக்கூடிய தகவல்கள் 13.11.2018, 08.01.2019 மற்றும் 27.02.2019 ேததியிட்டு ெபாதுத் தகவல்
அலுவல

மற்றும்

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவல

வாயிலாகவும்

வழங்கப்பட்டுள்ளது

என

ெதrவித்து உrய ஆவணங்கைள ஆைணயத்தில் சமப்பித்தா.
5.

ஆைணயம் அவற்ைற பrசீலைன ெசய்ததில், ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு ெபாது

அதிகார அைமப்பின் ஆவணங்களிலிருந்து வழங்கக்கூடிய தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது ெதrய
வருகிறது.

ேமல்முைறயீட்டாள

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ஆஜராகாத

நிைலயில்,

இவ்வழக்கில் ேமலும் விசாரைண ேதைவயில்ைல என ஆைணயம் முடிவு ெசய்து, இந்த
இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு மீ தான விசாரைண முற்றாக்கப்படுகிறது.

ஒம்/- ச.த. தமிழ்குமா
மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.SA3971/F/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ெசயற்ெபாறியாள/ ெபாது,
விருதுநக மின் பகிமான வட்டம்,
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம்,
விருதுநக.

மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு A. பாக்கியராஜ்,
சாயல்குடி அஞ்சல்,
கடலாடி வட்டம்,
இராமநாதபுரம் மாவட்டம்.
Copy to: Judgement File.
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