தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன்
ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்),எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,

ேதனாம்ேபட்ைட,, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள் - 16.09.2019
முன்னிைல

திரு. சு.முத்துராஜ்,
சு
பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய%

*****
வழக்கு எண். SA 6133/D/2019
திரு நா. ஜானகிராமன்

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
ெபாது நூலக இயக்ககம்,
737/1, அண்ணா சாைல,
ெசன்ைன – 600 002.
****

ஆைண
இவ்வழக்கில் இவ்வாைணயத்தால் இன்று (16.09.2019) நடத்தப்பட்ட விசாரைணக்கு
மனுதார

திரு நா. ஜானகிராமன் மற்றும் ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக ெபாதுத்

தகவல் அலுவலருக்கு பதிலாக ஒப்புதல் ெபற்ற திருமதி சி. பாலசரஸ்வதி, மாவட்ட நூலக
அலுவல

(ெபாறுப்பு), கடலூ

2.

மனுதார

03.12.2018

ேததியிட்டு

அனுப்பியுள்ள

ஆகிேயா

இன்ைறய விசாரைணக்கு ஆஜரானா கள்.

தகவல் ெபறும்
ெபாது

மனுவில்,

நூலக

ேததியிட்ட

உrைமச்

சட்டம்,

இயக்ககப்

வழக்கு

எண்.

2005,

சட்டப்பிrவு

ெபாதுத்

தகவல்

W.P.

33572/2017-ல்
ல்

No.

6(1)-ன்கீ ழ்

அலுவலருக்கு
மாண்புமிகு

ெசன்ைன உய ந@திமன்றத்தால் 22.12.2017 அன்று வழங்கப்பட்ட த@ ப்பாைணயின்
ப்பாைணயின்படி, 24.01.2018
ேததியிட்ட தனது விண்ணப்பத்தின் மீ து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைக குறித்த விவர
விவரம் மற்றும்
தனது முைறயீட்டில் உள்ள இைளயவ -மூத்தவ

ஊதிய முரண்பாடு கைளய எடுக்கப்பட்ட

நடவடிக்ைக

4

குறித்த

விவரங்கைள
ங்கைள

ெமாத்தம்

இனங்களில்

தகவல்களாக
ல்களாக

வழங்கக்

ேகாrயுள்ளா .
3.

ெபாது நூலக இயக்ககப் ெபாதுத் தகவல் 14.12.2018 ேததியிட்ட கடிதத்தின்

வாயிலாக மனுதாரருக்கு தகவல்கள் வழங்கியுள்ளா .
திருப்தியைடயாத காரணத்தால்,, மனுதார

தனக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்களில்

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்

கீ ழ் 21.12.2018 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ெபாது நூலக இயக்கக முதல்
ேமல்முைறயீட்டு

அலுவலருக்கு

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டு

தனது 25.01.2019 ேததியிட்ட கடிதத்தின் வாயிலாக ெபாதுத் தகவல் அலுவல

அலுவல
வழங்கிய

2
தகவல்கைளேய உறுதிபடுத்தியுள்ளா .

ேமலும் அவ , வழக்கு எண். W.A. No. 1755/2015-ல்

வழங்கப்பட்ட த@ ப்பின்படி மாவட்ட நூலக அலுவலராக பதவி உய வு ெபற்று ஓய்வு ெபற்ற
திரு

எம்.

கைளய

அங்கமுத்து

இயலாது

என்பவைர

என்றும்

ஒப்பிட்டு

01.07.2019

ேததியிட்ட

தனக்கு

ஊதிய

வழங்கப்பட்ட

முரண்பாடு
தகவல்களில்

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(3)-ன்

திருப்தியைடயாத காரணத்தால், மனுதார
கீ ழான

இைளயவ -மூத்தவ

ெதrவித்துள்ளா .
தனது

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்து, தான் ேகாrய தகவல்கைள முழுைமயாக ெபற்றுத்
தருமாறு

ேகாrயுள்ளா .

மனுதாரrன்

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனு

இவ்வாைணயத்தால் இன்று (16.09.2019) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய விசாரைணயில் ஆஜரான ெபாதுத் தகவல் அலுவல

மனுதாரருக்கு

தகவல்கள்

வழங்கப்பட்டதாக

இவ்வாைணயத்தில் தாக்கல் ெசய்தா .
விசாரைணயில் ஆஜரான மனுதார
5.

இன்ைறய

மனுதாரருக்கு
மனுதார

ெபாது

ஏற்றுக்

அதிகார

அதற்கான

ஆவண

நகல்கைள

அத்தகவல் தனக்கு வழங்கப்பட்டதாக இன்ைறய

ஏற்றுக் ெகாண்டா .

விசாரைண

ெகாண்டைத

ெதrவித்து,

ஏற்கனேவ

மற்றும்

ஆவணப்

அைமப்பினால்

ஏற்கனேவ

இவ்வாைணயம்

பதிவு

பrசீலைனயின்
வழங்கப்பட்ட

ெசய்து,

முடிவில்,

தகவல்கைள

இம்ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின் மீ தான விசாரைணைய இவ்வாைணயம் இத்துடன் முடித்துக் ெகாள்கிறது.
ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய%.
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)

உதவிப் பதிவாள%
வழக்கு எண். SA 6133/D/2019
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
ெபாது நூலக இயக்ககம்,
737/1, அண்ணா சாைல,
ெசன்ைன – 600 002.
மனுதார%:திரு நா. ஜானகிராமன்,
42/66, பிள்ைளயா

ேகாயில் ெதரு,

வன்னிய பாைளயம்,
கடலூ

– 607 001.
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