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

ஆைண நாள்: 26.09.2019 (முற்பகல்)
முன்னிைல

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

வழக்கு எண்.SA5557/F/2019
திரு P. ராமச்சந்திரன்

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ெசயற்ெபாறியாள,
இயக்குதலும் காத்தலும்,
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம்,
ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி – 620 006.
பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

08.11.2018

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

05.03.2019

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

14.06.2019

******

ஆைண
இன்று

(26.09.2019)

இவ்வாைணயத்தில்

திரு P. ராமச்சந்திரன் மற்றும்

நைடெபற்ற

விசாரைணக்கு

ெபாது அதிகார அைமப்பின் சாபாக

மனுதார

திருமதி R.சந்திரகலா,

ெசயற்ெபாறியாள/இயக்குதலும் காத்தலும், திருவரங்கம் ஆகிேயா ஆஜரானாகள்.
2.
08.11.2018

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

வருவதாகவும்,

தாக்கல்

ெசய்துள்ள

திருச்சிராப்பள்ளி

மனுவில்,

மாநகரம்,

ஸ்ரீரங்கம்,

தான்

ேமற்படி

விலாசத்தில்

கீ ழஅைடயவளஞ்சான்

வசித்து

ெதரு,

கதவு

எண்.127-ல் வசித்து வரும் (ேலட்) நாராயண ேகானா மகன் N.மருைத ேகானா என்பவ தான்
வசித்து வரும் ேமற்படி விலாசம் ெகாண்ட வட்டிற்கு
U
புதிய மின் இைணப்பு ேவண்டி தங்கள்
அலுவலகத்தில்

விண்ணப்பித்து

புதிய

மின்

இைணப்ைப

ெபற்றுள்ளதாகவும்,

அவ

மனு

ெசய்யும்ேபாது இைணத்து அனுப்பிய ஆவணங்களின் நகல் தகவலாக வழங்க ேகட்டு, ெபாதுத்
தகவல்

அலுவல,

தமிழ்நாடு

மின்சார

வாrயம்,

ஸ்ரீரங்கம்,

திருச்சி

என

விலாசமிட்டு

விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.

ெபாதுத் தகவல் அலுவல 13.02.2019 ேததியிட்டு ெபாதுத் தகவல் அலுவல,

சம்பந்தப்பட்ட

நபrடம்

ேகாரப்பட்டதாகவும்,

தகவல்

ஆனால்

ெபறும்

அவ

உrைமச்

தகவல்

வழங்க

சட்ட

பிrவு

ஒப்புதல்

படி

கருத்து

வழங்கவில்ைல

11ன்

என்றும்,

அதனால் தகவல் வழங்க இயலவில்ைல எனவும் தகவல் வழங்கியுள்ளா.

ெபாதுத் தகவல்

அலுவல தகவல் வழங்கவில்ைல என்றும், தான் ேகாrய உrய தகவல் வழங்கக் ேகட்டும்,
05.03.2019

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டு

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவலருக்குத்

தாக்கல்

மனுைவ

ெசய்துள்ளா.

பிrவு

19(1)ன்

கீ ழ்

ேமல்முைறயீட்டு

முதல்

அலுவலரும்

தகவல் வழங்கவில்ைல என ெதrவித்தும், தான் ேகாrய தகவல் ெபற்று வழங்கவும் ேகட்டு,
பிrவு

19(3)ன்

கீ ழ்

14.06.2019

ேததியிட்ட

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

இவ்வாைணயத்தில் தாக்கல் ெசய்துள்ளா. ேமல்முைறயீட்டாள தாக்கல் ெசய்த இரண்டாவது
ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில் இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெபாது

அதிகார

அைமப்பின்

சாபாக

ஆஜரான

ெபாதுத் தகவல் அலுவல, ேமல்முைறயீட்டாள ேகாrய தகவல் ெதாடபாக வழங்குவதாகத்
ெதrவித்து, ஆைணயத்தின் முன்பு ேநrல் ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு வழங்கினா.

ஆைணயம்

அதைன பதிவு ெசய்கிறது.
5.

விசாரைணயின்ேபாது

ெபற்றுக்ெகாண்டதாக

ஆைணயத்தின்

ஆஜரான
முன்பு

ேமல்முைறயீட்டாளரும்
ஏற்றுக்

ெகாண்டதன்

தகவல்

அடிப்பைடயில்,

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.SA5557/F/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ெசயற்ெபாறியாள,
இயக்குதலும் காத்தலும்,
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம்,
ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி – 620 006.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு P. ராமச்சந்திரன்,
த/ெப.பrமணேகானா,
எண்.91/106, கீ ழஅைடயவளஞ்சான் ெதரு,
ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி – 620 006.
Copy to: Judgement File/ Spare/ AM/PS - 031019

