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

ஆைண நாள்: 19.09.2019 (முற்பகல்)
முன்னிைல

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

வழக்கு எண்.SA5714/F/2019
திரு ெப.லட்சுமணன்

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
இளநிைல ெபாறியாள அலுவலகம்(இ&ப),
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம்,
ேகாணலூ கிராமம் (ம) அஞ்சல்,
கீ ழ்ெபன்னாத்தூ வட்டம்,
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்.
பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

26.03.2019

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

04.05.2019

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

19.06.2019

******

ஆைண
இன்று
திரு

(19.09.2019)

ெப.லட்சுமணன்

இவ்வாைணயத்தில்

மற்றும்

ெசயற்ெபாறியாள/இயக்குதலும்

ெபாது

அதிகார

பராமrத்தலும்,

நைடெபற்ற
அைமப்பின்
கிழக்கு,

விசாரைணக்கு

சாபாக

தமிழ்நாடு

திரு
மின்

மனுதார

M.இராஜேசகரன்,
உற்பத்தி

மற்றும்

பகிமான கழகம், திருவண்ணாமைல மாவட்டம் ஆகிேயா ஆஜரானாகள்.
2.

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

26.03.2019 ேததியிட்டு தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில், ேகாணலூ மின் பகிமான ைமயத்தில்
வணிக உதவியாளராக பணிபுrயும் திரு ஏழுமைல என்பவrன் கல்வித்தகுதி மற்றும் பணி

நியமனம்

ெதாடபான

தகவல்கள்

மற்றும்

ஆவணங்கைள

4

இனங்களில்

குறிப்பிட்டு

வழங்கக்ேகட்டு, ெபாதுத் தகவல் அலுவல, இளநிைல ெபாறியாள அலுவலகம், ேகாணலூ
கிராமம்

மற்றும்

அஞ்சல்,

கீ ழ்ெபன்னாத்தூ

வட்டம்,

திருவண்ணாமைல

மாவட்டம்

என

விலாசமிட்டு விண்ணப்பித்துள்ளா.
3.

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

தகவல்

வழங்கவில்ைல

எனவும்,

தகவல்கைள

ெபற்று வழங்குமாறும் ேகட்டு, 04.05.2019 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பிrவு
19(1)ன் கீ ழ் முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா.
அலுவலரும்

தகவல்

வழங்கவில்ைல

என

ெதrவித்தும்,

தான்

ேமல்முைறயீட்டு

ேகாrய

தகவல்

ெபற்று

வழங்கவும் ேகட்டு, பிrவு 19(3)ன் கீ ழ் 19.06.2019 ேததியிட்ட இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு
மனுைவ

இவ்வாைணயத்தில்

இரண்டாவது

தாக்கல்

ேமல்முைறயீட்டு

ெசய்துள்ளா.

மனுவின்

ேமல்முைறயீட்டாள தாக்கல்

அடிப்பைடயில்

இன்று

ெசய்த

விசாரைண

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

26.06.2019

மற்றும்

17.08.2019

ெபாது

அதிகார

அைமப்பின்

மனுதார/ேமல்முைறயீட்டாள
ேததிகளிட்டு

தகவல்

ேகாrய

சாபாக
தகவல்

வழங்கப்பட்டுள்ளதாகத்

ஆஜரான
ெதாடபாக

ெதrவித்து

உrய

ஆவணங்கைள ஆைணயத்தின் முன்பு சமப்பித்தா. ேமலும் தகவல்கைள வழங்குவதாகவும்
ெதrவித்து ஆைணயத்தின் முன்பு ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு வழங்கினா.
5.
தகவல்கைள

விசாரைணயின்ேபாது ஆஜரான ேமல்முைறயீட்டாள தனக்கு பதிவுத் தபாலில்
சான்றிட்டு

அனுப்புமாறு

ேகட்டுக்ெகாண்டா.

ஆைணயம்

அதைன

பதிவு

ெசய்கிறது.
6.
தகவல்கைள

ெபாதுத் தகவல் அலுவல, பதிவுத் தபால் வாயிலாக ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
அனுப்புவதாக

ஆைணயத்தில்

ெதrவித்தா.

விசாரைணயின்

முடிவில்

ஆைணயம் கீ ழ்கண்ட உத்தரவு வழங்குகிறது:
மனுதார/ேமல்முைறயீட்டாள
இவ்வாைண

கிைடக்கப்ெபற்ற

சட்டப்பிrவு

7(6)ன்படி

26.03.2019
7

ேததியிட்ட

தினங்களுக்குள்

கட்டணமின்றி

பதிவுத்

மனுவில்
தகவல்

தபாலில்

ேகாrய

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

அனுப்பி

ைவத்து,

வழங்கப்பட்ட தகவல் மற்றும் ேமல்முைறயீட்டாள ஏற்பளிப்பு ெசய்த ஒப்புைக
அட்ைடயின் நகைல இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவக்க தற்ேபாைதய ெபாதுத்
தகவல் அலுவலருக்கு ஆைணயம் உத்தரவிடுகிறது.

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

வழக்கு எண்.SA5714/F/2019
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
இளநிைல ெபாறியாள அலுவலகம்(இ&ப),
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிமான கழகம்,
ேகாணலூ கிராமம் (ம) அஞ்சல்,
கீ ழ்ெபன்னாத்தூ வட்டம்,
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு ெப.லட்சுமணன்,
த/ெப. ெபருமாள்,
அரும்பாக்கம் கிராமம்,
ேகாணலூ அஞ்சல்,
கீ ழ்ெபன்னாத்தூ வட்டம்,
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்.
Copy to: Judgement File.
Spare/ AM/PS - 240919

