தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன – 600 018. ெதாைலேபசி எண் 24347590
ஆைண நாள்: 05.09.2019 (பிற்பகல்)
முன்னிைல
திரு ச.ெசல்வராஜ், எம்.ஏ., பி.எட்.,
மாநில தகவல் ஆைணய,
•••••••••
வழக்கு எண்.SA 9295/E/2017
திருமதி லட்சுமி

...

ேமல்முைறயீட்டாள

Vs.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
கூட்டுறவு சங்கங்களின் துைணப்
பதிவாள

அலுவலகம்,

(ெபாது விநிேயாகத் திட்டம்)
கூட்டுறவுத்துைற, நAலகிr மண்டலம்,
மாவட்ட ஆட்சியrன் கூடுதல் வளாகம்,
உதகமண்டலம் – 643 215.

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

பா,ைவ:மனுதார

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

06.09.2018

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

20.10.2018

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

05.12.2018

******
ஆைண
இன்று

(05.09.2019)

ேமல்முைறயீட்டாள
இவ்வாைணயத்திற்கு
காரணங்களால்
இவ்வழக்கின்

பிற்பகலில்
திருமதி

28.08.2019

லட்சுமி

கடிதம்

விசாரைணக்கு

பிறிெதாரு

நைடெபற்ற

ஆஜராகவில்ைல.

ேததியிட்ட

ஆைணயத்தின்
விசாரைணைய

இவ்வாைணயத்தில்

ேததிக்கு

1

ேமல்முைறயீட்டாள

வாயிலாகத்
ஆஜராக

விசாரைணக்கு

தவி க்க

முடியாத

இயலவில்ைலெயன்றும்,

ஒத்திைவக்குமாறும்

ெதrவித்துள்ளா .

இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது. ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக, உதவி ெபாதுத்
தகவல்

அலுவல ,

துைணப்

திரு

பதிவாள

க.ஆனந்தன்,

அலுவலகம்,

கூட்டுறவு

(ெபாது

சா பதிவாள ,

விநிேயாகத்

திட்டம்)

கூட்டுறவு

சங்கங்களின்

கூட்டுறவுத்துைற,

நAலகிr

மண்டலம், உதகமண்டலம் ஆஜரானா .
2.

ேமல்முைறயீட்டாள

பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

06.09.2018

தாக்கல்

ேததியிட்டு

ெசய்துள்ள

தகவல்

மனுவில்

ெபறும்

நAலகிr

உrைமச்

மாவட்டம்

சட்டம்,

ேகத்தி

2005,

கிராமம்

உல்லாடாவில் இயங்கிவரும் ஸ்ரீ சரஸ்வதி ெதாடக்க ேவளாண்ைம கூட்டுறவு வங்கியானது
கூட்டுறவு

சங்கங்களின்

மண்டல

இைணப்பதிவாள ,

நAலிகிr

மாவட்டம்,

உதகமண்டலம்

அவ களின் கட்டுப்பாட்டின் கீ ழ் வருமா இல்ைலயா என்ற தகவல், ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
ேசர

ேவண்டிய

நடவடிக்ைக

பண

பலன்கைள

எடுக்குமாறு

இைணப்பதிவாள ,

கடந்த

நAலகிr

உடேன

20.07.2018

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

ஆம்

மாவட்டம்,

ேததி

உய திரு

உதகமண்டலம்

வழங்க

கூட்டுறவு

அவ களுக்கு

உடனடி

சங்கங்களின்
அனுப்பப்பட்ட

ேமல்முைறயீட்டாளrன் விrவான விண்ணப்பத்தின் மீ து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைக விபரம்,
ேமல்முைறயீட்டாளrன்

கணவ

ெசய்யப்பட்ட ெதாழிலாள

பணியிலிருந்த

ேபாது

அவரது

சம்பளத்தில்

பிடித்தம்

வருங்கால ைவப்பு நிதி ைவப்பு நிதியில் கணக்கு எண்.(EPF Account

Number)ஐ சம்மந்தப்பட்ட அலுவலகம்/வங்கியிலிருந்து ெபற்றுத்தரக்ேகாr என 8 இனங்களில்
தகவலாகக் ேகாr ெபாதுத் தகவல் அலுவல , துைணப் பதிவாள , (ெபாது விநிேயாகத் திட்டம்)
மாவட்ட ஆட்சியrன் கூடுதல் அலுவலக வளாகம், உதகமண்டலம், நAலகிr மாவட்டம்

என

விலாசமிட்டுத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
3.

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு 09.10.2018 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாகப் ெபாதுத்

அலுவலரால்

தகவல்

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலரால்

தகவல்

தான்

ேகாrய

தகவல் முழுைமயாக வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய தகவைல வழங்குமாறும்
ேகாr

ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டு
பதிவாள ,

மனுைவ

நAலகிr
தகவல்

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டு

மாவட்டம்,

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
அலுவலரால்

20.10.2018

அலுவல ,

உதகமண்டலம்

14.11.2018

சட்டப்பிrவு
கூட்டுறவு

அவ களுக்குத்

ேததியிட்ட

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

19(1)-ன்கீ ழான

கடிதம்

ெபாது

சங்கங்களின்
தாக்கல்

வாயிலாக

அதிகார

முதல்
இைணப்

ெசய்துள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டு

அைமப்பினரால்

தனக்கு

முழுைமயான தகவல் வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய தகவைலப் ெபற்றுத் தர
ஆவன

ெசய்யுமாறும்

ேகாr

ேமல்முைறயீட்டாள

05.12.2018

ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு

19(3)-ன்கீ ழான இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ஆைணயத்திற்குத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
அவ்விரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில்

இவ்வழக்கு

இன்று

(05.09.2019)

விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ஆஜரான

உதவி

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

ேமல்முைறயீட்டாளrன் கணவருக்கு ேசர ேவண்டிய இறுதி பணப்பலன்களுக்குrய காேசாைல
ேமல்முைறயீட்டாளக்கு

வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும்,

ேமல்முைறயீட்டாளரும்

“காேசாைல

ெபற்றுக் ெகாண்ேடன்” என்று ைகப்பட எழுதி ைகெயாப்பமிட்டுள்ளதாகவும் ெதrவித்து உrய
ஆவணங்கைள

ஆைணயத்தின்

முன்பு

தாக்கல்

ெசய்தா .

இதைன

ஆைணயம்

பதிவு

ெசய்கிறது.
5.

இருப்பினும், இன்ைறய விசாரைணயில் ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டாள
காரணங்களால்
இவ்வழக்கின்

தனது

28.08.2019

ஆைணயத்தின்
விசாரைணைய

ேததியிட்ட

கடிதம்

விசாரைணக்கு

பிறிெதாரு

ேததிக்கு

2

ஆஜராகாத நிைலயில்,

வாயிலாகத்

ஆஜராக

தவி க்க

முடியாத

இயலவில்ைலெயன்றும்,

ஒத்திைவக்குமாறும்,

விசாரைணைய

நAலகிr

மாவட்டத்திலுள்ள

ஏதாவெதாரு

அலுவலகத்தில்

நடத்துமாறு

ஆைணயத்ைதக்

ேகாrயுள்ளதைன ஆைணயம் ஏற்று, இவ்வழக்கின் விசாரைண பிறிெதாரு ேததிக்கு மாற்றி
ைவக்கப்படுகின்றது.

விசாரைண நைடெபறும் நாளும், ேநரமும் பின்ன

ெதrவிக்கப்படும்.

ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய,

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப்பதிவாள,.

வழக்கு எண்.SA 9295/E/2017
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
கூட்டுறவு சங்கங்களின் துைணப்
பதிவாள

அலுவலகம்,

(ெபாது விநிேயாகத் திட்டம்)
கூட்டுறவுத்துைற, நAலகிr மண்டலம்,
மாவட்ட ஆட்சியrன் கூடுதல் வளாகம்,
உதகமண்டலம் – 643 215.
மனுதார,
திருமதி லட்சுமி,
க/ெப. (ேலட்) எச்.சுப்ரமணி,
க.எண்.9/183ஏ, ேகத்தி கிராமம் மற்றும் அஞ்சல்,
உதகமண்டலம்,
நAலகிr மாவட்டம் – 643 215.
Copy to: Judgement File.
“VP / PA -06.09.19”
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