1

தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்),எல்டாம்ஸ்
எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,

எண்.2, தியாகராய

ேதனாம்ேபட்ைட-600 018. ெதாைலேபசி எண்.243447590
.243447590

ஆைண நாள்

13.09.2019

முன்னிைல

திரு.இரா.தட்சிணாமூத்தி, பி.எஸ்ஸி
எஸ்ஸி., பி.எல்.,
மாநில தகவல் ஆைணய

*****
வழக்கு எண். SA 7681/SCIC/2018

..

திரு A. முருேகசன்

ேமல்முைறயீட்டாள
டா

/எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
கண்காணிப்பாள ,
மாவட்ட வன அலுவல

அலுவலகம்,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

தருமபுr வனக்ேகாட்டம்
வனக்ேகாட்டம்,
தருமபுr.

Miz
இவ்வழக்கில்

இவ்வாைணயத்தால்

(13.09.2019)

இன்று

நடத்தப்பட்ட

விசாரைணக்கு

மனுத

திரு A. முருேகசன் ஆஜரானா
னா . ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக திரு ெச. காசிராமன், கண்காணிப்பா
மாவட்ட வன அலுவல
2.

அலுவலகம்
அலுவலகம், தருமபுr வனக்ேகாட்டம், தருமபுr ஆஜரானா .

மனுதார , தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்,

ஆட்சியrன் ேந முக உதவியாளருக்கு அனுப்பிய
பாதுகாக்கப்பட்ட
ேவட்ைடத்தடுப்புக்

வனஎல்ைலயான
காவலராக

3

ஒேகனக்கல்
ஆண்டு

2005 பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் 23.06.2018 ேததியிட்டு மாவ
மனுவில்

வன

காலமாக

தான் 2006 எப்ரல் முதல் 2009 நவம்ப

சரகத்தில்
ஒேர

உள்ள

பணிையச்

வ

வனவிலங்குகைளப்

பாதுகா

ெசய்துள்ளதாகவும்,

முழுேந

பணியாளராக பணிபுrந்த வந்ததாகவும்
வந்ததாகவும், தனது பணிையப் பாராட்டி வன இலாகா அதிகாrகளும் தன

அவ்வப்ேபாது சான்றிதழ்களும்
ளும் வழங்கியுள்ளதாகவும், தனக்கு சம்பளப்பட்டியலும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவு
ெதrவத்து தனக்கு நிரந்தர வனக்காவல

பணி வழங்க நடவடிக்ைக எடுக்குமாறு ெதrவித்துள்ளா . ேமலு

இதுகுறித்து 4 முைற ேமல்முைறயீடு ெசய்தும் எந்தவித நடவடிக்ைகயும் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைலெயன்று
ெதrவித்துள்ளா .

இம்மனு

பிrவு

6(3)ன்

கீ ழ்

தருமபுr

வனக்ேகாட்ட
ட்ட

மாவட்ட

வன

அலுவலரு

மனுதாரருக்கு உrய தகவல் வழங்குமாறு ெதrவித்து மாற்றம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
ெசய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கு ெபாதுத் தகவ
அலுவல

ந.க.எண்.. 4971/2018/
4971/2018/தி நாள் 30.07.2018 என்ற கடிதத்தின் வாயிலாக தகவல் ெதrவித்துள்ளா . இத

மனுதாrன் பணக்கணக்கு தாளின் அடிப்பைடயில் ெசப்டம்ப
தடுப்புக்காவலராக பணிபுrந்துள்ளா
இவருைடய ெபய

என்றும்,

அவ

2006 முதல் அக்ேடாப

2009 வைர ேவட்ை

ெதாட ந்து பணிபுrயவில்ைலெயன்ற காரணத்தாலு

முதுநிைல
நிைல பட்டியலில் ேச க்கப்படாததால் இவருக்கு நிரந்தர
நி
வனக்காவல

இயலவில்ைலெயன்றும்

ெத
ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பதிலில்

திருப்திய
ப்தியைடயாத

பணி வழ

மனுதார

06.08.2

2

ேததியிட்டு

ேமல்முைறயீட்டு

மனு

ஒன்றிைன

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவலருக்கு

அனுப்பியுள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டு அலுவலrடமிருந்து எந்தவித பதிலும் ெபறப்படாத நிைலயில் ஆைணயத்திற்கு இரண்டாம்
ேமல்முைறயீட்டு

மனுவிைன

அனுப்பியுள்ளா .

அதன்ேபrல்

இவ்வழக்கு

இன்று

விசாரைணக்கு

எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுகிறது.
3.

ேமற்கூறியவற்ைற

மனுவில்
ஏற்கனேவ

ேகாrயிருப்பது
ெசய்துவந்த

வனக்காவல

பணி

அைமந்தள்ளைத
சட்டத்தின்

தற்காலிக

அல்லது

ஏேதனும்

ேகாrயுள்ளா .

நன்கு

அணுகுமாறு

ெபறும்

அவரது

மனுதார

தனது

ேகாப்பின்

காவல

அறியமுடிகிறது.

அப்பாற்பட்டதாகும்.

தகவல்

மனுதார

ேவட்ைடத்தடுப்புக்

வழங்குமாறு

அதிகாrகைள

ேகாrக்ைகயானது

ெசய்ைகயில்

ஆவணேமா

ஆைணயத்தால்

வரம்பிற்கு

சம்பந்தப்பட்ட

பrசீலைன

தகவல்

ெபறும்

நகல்கேளா

பணியின்

நடவடிக்ைக

எடுக்க

அதிகாரம்

வரம்பிற்குள்

மாநில தகவல் ஆைணய
//ஆைணப்படி//

உதவிப்பதிவாள

ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல /
கண்காணிப்பாள ,
மாவட்ட வனஅலுவல

அலுவலகம்,

தருமபுr வனக்ேகாட்டம்,
தருமபுr.
மனுதார
திரு A. முருேகசன்,
ேபாடூ

கிராமம், ெபான்னாகரம் வட்டம்,

தருமபுr மாவட்டம் 636 810
TK/PA 17.09.2019

தனக்கு

நிரந்தர

வைகயில்

அளிக்கப்பட்டுள்ள

எனேவ

அைமயவில்ைலெயன்பதால்

ஒம்/-(ஆ. தட்சிணாமூத்தி)

ெபறுந

தான்

குைறதW ப்பது என்பது தகவல் ெபறும் உrைமச்

ஆைணயத்தால் நிராகrக்கப்படுகிறது.
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சட்ட

அவ

குைறதW க்கும்

ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படுகிறா .

உrைமச்சட்ட

அல்ல.

அடிப்பைடயல்

ேகாrக்ைக

உrைமச்

மனுதாரrன்
இவ்வழக்கு

