தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 18.09.2019 (பிற்பகல்)
முன்னிைல
திரு ச.ெசல்வராஜ், எம்.ஏ., பி.எட்.,
மாநில தகவல் ஆைணய,
•••••••••
வழக்கு எண்.SA 8006/E/2018
திரு C.D.ெசௗந்த ராஜன்

...

ேமல்முைறயீட்டாள

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

Vs.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
அரசு மருத்துவக்கல்லூr மருத்துவமைன,
GST ேராடு,
ெசங்கல்பட்டு – 603 001.
பா,ைவ:மனுதார

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

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

21.07.2018
15.09.2018

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

18.10.2018 &
29.10.2018

******
ஆைண
இன்று

(18.09.2019)

பிற்பகலில்

இவ்வாைணயத்தில்

ேமல்முைறயீட்டாள

திரு C.D.ெசௗந்த ராஜன் ஆஜராகவில்ைல.

சா பாக,

R.சுகந்தி,

திருமதி

அலுவலக

மருத்துவமைன, GST ேராடு, ெசங்கல்பட்டு

கண்காணிப்பாள ,

ஆஜரானா .

1

நைடெபற்ற

விசாரைணக்கு

ெபாது அதிகார அைமப்பின்
அரசு

மருத்துவக்கல்லூr

2.

ேமல்முைறயீட்டாள

21.07.2018

ேததியிட்டு

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் அரசு மருத்துவ கள் ேவைல ேநரம் என்ன அந்த
ேநரப்படி ெபாது மக்களுக்கு எந்த ெதாந்தரவும் இல்லாமல் அவ கள் வருகிறா களா என்பதன்
விளக்கம், மருத்துவமைன ேநரத்துக்கு வருவைத கண்காணிப்பாள
Medical

Staff

எல்ேலாரும்

ேநரத்துக்கு

வருகிறா களா

அைத

யா

என்பதன் விபரம், Para

கண்காணிப்பது

யா

என்பதன்

விவரம், Office Admin ல் ேவைல பா ப்பவ கள் 4 வருடங்களுக்கு ஒருமுைற Rotation transfer
ெசய்ய

ேவண்டும்

என்று

ெசய்யப்படுகிறா களா

ஒரு

விதி

இல்ைலெயனில்

உள்ளது

ஏன்

என்றும்,

ெசய்யவில்ைல

அதன்படி

Rotation

என்பதற்குrய

transfer

விபரம்,

அரசு

மருத்துவ களுக்கு Rotation transfer உள்ளதா, இருப்பின் எவ்வாறு நைடமுைறப்படுத்தப்படுகிறது
என்றபதன்

விபரம்,

நி வாகத்தின்

Telephone

Operator

Post

நிரப்பப்படாமல்

உள்ளதாக

அறிவதாகவும், அதற்கான நபைர மருத்துவ கள் மூலம் ேத வு ெசய்து 10 மாதங்கள் ஆகியும்
நிரப்பப்படாமல் இருப்பதற்கு உண்டான காரணம் என 6 இனங்களில் தகவலாகக் ேகாr ெபாதுத்
தகவல் அலுவல , அரசு மருத்துவமைன மற்றும் கல்லூr, GST ேராடு, ெசங்கல்பட்டு என
விலாசமிட்டுத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
3.
தான்

ெபாதுத் தகவல் அலுவலரால் தான் ேகாrய
ேகாrய

தகவைல

வழங்குமாறும்

ேகாr

தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும்,

ேமல்முைறயீட்டாள

15.09.2018

ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல ,
அரசு மருத்துவமைன மற்றும் கல்லூr, ெசங்கல்பட்டு அவ களுக்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
ெபாது அதிகார அைமப்பினரால் தான் ேகாrய தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான்
ேகாrய தகவைலப் ெபற்றுத் தர ஆவன ெசய்யுமாறும் ேகாr ேமல்முைறயீட்டாள
29.10.2018

ேததியிட்ட

ஆைணயத்திற்குத்

சட்டப்பிrவு

தாக்கல்

19(3)-ன்கீ ழான

ெசய்துள்ளா .

18.10.2018 &

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

அவ்விரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில் இவ்வழக்கு இன்று (18.09.2019) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய விசாரைணயில் ஆஜரான கண்காணிப்பாள , ேமல்முைறயீட்டாள

11.11.2018

அன்று இறந்துவிட்டதாகத் ெதrவித்து ேமல்முைறயீட்டாளரது பிேரத பrேசாதைன சான்றிதழ்
மற்றும்

உத்திரகிrைய

சம ப்பித்தா .

பத்திrைக

ஆவணங்கைளப்

ேமல்முைறயீட்டாள

திரு

ஆகிய

ஆவணங்கைள

பrசீலிக்ைகயில்,

C.D.ெசௗந்திரராஜன்

இந்த

இவ்வாைணயத்தின்

இரண்டாம்

முன்பு

ேமல்முைறயீட்டின்

இறந்துவிட்டாெரன்பது

ஏற்றுக்

ெகாள்ளத்

தக்கேத என்று ஆைணயம் முடிவு ெசய்கிறது.
5.

ஒரு

சா,ந்ேத

தனி

நபrன்

இருக்கும்.

வழக்கு

அந்தத்

தாக்கல்

தனி

நபrன்

ெசய்யும்

நடவடிக்ைக,

வாழ்க்ைக

முடியும்

அந்த

தனிநபைரச்

நிைலயில்,

அவரால்

ெதாடுக்கப்பட்ட வழக்கும் அவருடேன முடிந்துவிடும். இதுேவ சட்டத்தின் நிைலயாகும்.
எனேவ,

இவ்வழக்கில்

தகவல்

ேகாr

வழக்கு

தாக்கல்

ெசய்த

இறந்துவிட்ட நிைலயில், இவ்வழக்கும் அவருடேன முடிகிறது.
ேகாட்பாட்டின்

அடிப்பைடயில்,

இவ்வழக்கு

ேமல்

ேமல்முைறயீட்டாள,

எனேவ, ேமற்கூறிய சட்டக்

நடவடிக்ைகயின்றி

இத்துடன்

முற்றாக்கப்படுகின்றது.
6.

இருப்பினும், இன்ைறய விசாரைணயில் ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக ஆஜரான

கண்காணிப்பாள ,
ேகாrய
ெதrவித்து

தகவல்
உrய

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
ஒப்புைக

12.10.2018

அட்ைடயுடன்கூடிய

ஆவணங்கைள

ஆைணயத்தின்

2

ேததியிட்ட

கடிதம்

பதிவஞ்சலில்
முன்பு

தாக்கல்

வாயிலாக

அவ

அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகத்
ெசய்தா .

இதைன

ஆைணயம் பதிவு ெசய்து, இவ்வழக்கில் ேமலும் விசாரைண ேதைவயில்ைலெயன முடிவு
ெசய்து இவ்வழக்கு இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகின்றது.

ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய,

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப்பதிவாள,.
வழக்கு எண்.SA 8006/E/2018
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
அரசு மருத்துவக்கல்லூr மருத்துவமைன,
GST ேராடு,
ெசங்கல்பட்டு – 603 001.
மனுதார,
திரு C.D.ெசௗந்த ராஜன்,
எண்.191, காந்தி சாைல,
புதிய எண்.85,
ெசங்கல்பட்டு – 603 002.
Copy to: Judgement File.
“VP / PA -25.09.19”
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