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.SA5563/F/2019
திரு ேப. கருப்பசாமி

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

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

14.03.2019

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

03.05.2019

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

13.06.2019

******

ஆைண
இன்று
திரு

ேப.

(17.09.2019)

கருப்பசாமி

இவ்வாைணயத்தில்

மற்றும்

ெபாது

அதிகார

நைடெபற்ற
அைமப்பின்

விசாரைணக்கு

சாபாக

ஒப்புதல்

மனுதார
ெபற்ற

திரு

S.மந்திரமூத்தி, நிவாக அலுவல, திருெநல்ேவலி மின் பகிமான வட்டம், தமிழ்நாடு மின்
உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம், திருெநல்ேவலி ஆகிேயா ஆஜரானாகள்.
2.

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

14.03.2019 ேததியிட்டு தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில், 2010 முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வைர
திருெநல்ேவலி
நடவடிக்ைக
ெபய

ேமற்பாைவ

குற்றச்சாட்டுகள்

விவரம்

ேபான்ற

மின்

ெபாறியாள

எத்தைன

தகவல்

அலுவலகத்தில்

என்றும்,

வழங்கவும்,

அதன்

மீ து

ேமற்குறிப்பிட்ட

ைகயாளப்பட்ட

ஒழுங்கு

எடுக்கப்பட்ட

பணியாளகள்

காலத்தில்

திருெநல்ேவலி

ேமற்பாைவ மின்

ெபாறியாள அலுவலகத்தில் ெபறப்பட்ட ேமல்முைறயீட்டு மனுக்களின்

விவரம், அதன்மீ து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைக விவரம் ேபான்ற தகவல்கைள வழங்கக்ேகட்டு,
ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல,

ேமற்பாைவ

ெபாறியாள

அலுவலகம்,

திருெநல்ேவலி

மின்

பகிமான வட்டம், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம், திருெநல்ேவலி

என

விலாசமிட்டு விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

29.03.2019

ேததியிட்டு

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம் 2005, பிrவு 8(1)(j)ன்படி தகவல் வழங்க இயலாது என தகவல் வழங்கியுள்ளா.
ேகாrய

தகவல்

மற்றும்

ஆவணங்கள்

வழங்கப்படவில்ைல

என்றும்,

அவற்ைற

தான்

வழங்கக்

ேகட்டும், 03.05.2019 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பிrவு 19(1)ன் கீ ழ் முதல்
ேமல்முைறயீட்டு
ேமல்முைறயீட்டு
வழங்கியுள்ளா.

அலுவலருக்குத்
அலுவலரும்,

தாக்கல்

ெபாதுத்

அதைனத்ெதாடந்து

ெசய்துள்ளா.

தகவல்

அலுவல

ேமல்முைறயீட்டாள

தான்

14.05.2019

ேததியிட்டு

வழங்கிய

தகவைலேய

ேகாrய

தகவல்

வழங்க

மறுத்துள்ளதாகவும், தகவல் வழங்க மறுத்த அலுவலருக்கு உrய தண்டைன வழங்கவும்.,
தான் ேகாrய தகவல்கைள ெபற்று வழங்கவும் ேகட்டு, பிrவு 19(3)ன் கீ ழ் 13.06.2019 ேததியிட்ட
இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

ேமல்முைறயீட்டாள

தாக்கல்

மனுைவ

இவ்வாைணயத்தில்

ெசய்த

இரண்டாவது

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா.

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில் இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெபாது

அதிகார

அைமப்பின்

சாபாக

ஆஜரான

ெபாதுத் தகவல் அலுவல மனுதார/ேமல்முைறயீட்டாள ேகாrய தகவல், தகவல் ெபறும்
உrைமச் சட்டம் 2005, பிrவு 8(1)(j)-ன்படி வழங்க இயலாது என்றும், அளவுக்கு அதிகமான
ேசகrத்து

ெதாகுத்து

என்பதாலும்,

வழங்கக்கூடிய

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

தகவல்
தகவல்

என்பதாலும்,
வழங்க

தனிநப

இயலாது

ெதாடபான

எனவும்

தகவல்

ஆைணயத்தில்

ெதrவித்தா.
5.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

மனு

மற்றும்

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

வழங்கிய

தகவல் ஆகியவற்ைற ஆைணயம் பrசீலைன ெசய்ததில், ேமல்முைறயீட்டாள மூன்றாம் நப
ெதாடபான
தகவல்
ேகாrயுள்ளது
ெதrயவருகிறது.
bghJ¤ jftš mYty®
Miza¤Â‹ K‹ò rk®¥Ã¤j Mtz§fis neh¡F« nghJ kDjhu®/
nkšKiwp£lhsU¡F¥
nkšKiwp£lhsU¡ F¥ bghJ¤ jftš mYty® 29
29 .03
.0 3.2019
.2019 njÂæ£டும், 14.05.2019
ேததியிட்டு ேமல்முைறயீட்டு அலுவல tH§»ÍŸs jftš/ gÂš V‰W¡bfhŸs¡
ToaJ vd Miza« KoÎ brŒ»wJ. nkY« nkšKiwp£lhs® nfhU« nk‰go
jftyhdJ kh©gik c¢rÚÂk‹w« GIRISH RAMCHANDRA DESHPANDE -VsCEN. INFORMATION COMMR & ORS. {SLP (CIVIL) No.27734/2012 Dt. 03.10.2012 }
v‹w tH¡»š:

“The performance of an Employee/Officer in anorganization is primarily a
matter between the employee and the employer and normally those aspects are
governed by the Service Rules which fall under the expression "personal
information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or
public interest. On the otherhand, the disclosure of which would cause
unwarranted invasion of privacy of that individual …………….. the petitioner
cannot claim those details as a matter of right"

"The Petitioner in the instant case has not made a bona fide public interest
in seeking information, the disclosure of such information would cause
unwarranted invasion of privacy of the individual under Section 8(1)(j) of the RTI
Act." …………….
vdmë¤JŸs Ô®¥ò Ï›tH¡»‰F« bghUªJbkd Miza« KoÎbrŒ»wJ.
6.
érhuizæ‹ mo¥gilæY«, Mtz§fë‹ mo¥gilæY« kDjhu®/
nkšKiwp£lhs® nfhça jftš _‹wh« eg® F¿¤j jftyhfÎ«, mÂf mséyhd
bghJey‹ fUÂ kD jh¡fš brŒa¥g£ljhf Ïšyhj NœãiyæY«, Ï›tH¡»š nkY«
érhuiz njitæšiybad Miza« KoÎ brŒJ, Ï«nkšKiwp£LkD jŸSgo
brŒa¥gL»wJ.

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

உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.SA5563/F/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
ெசயற்ெபாறியாள/ ெபாது,
திருெநல்ேவலி மின் பகிமான வட்டம்,
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம்,
திருெநல்ேவலி.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு ேப. கருப்பசாமி,
கதவு எண்.3D, ெதற்கு ெதரு,
ஆைணயாகுளம்,
ெபருமாள்புரம் அஞ்சல்,
திருெநல்ேவலி – 627 007.

Copy to: Judgement File.
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