தழ் நா தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, யாகராயர் சாைல (ஆைலயம் மன் ேகால் அல் ),
ேதனாம் ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேப எண். 24347590

ஆைண நாள் : 05.09.2019 ((ற் பகல் )
+ன்னிைல

. ச.த. தழ் -மார், B.A., B.L.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணயர்

வழக்- எண். SA 3223/F/2019
. ப. நித்யானந் தன்

…

ேமல் +ைற7ட்டாளர்

…

ெபா8 அகார அைமப் F

எர்
ெபா8த் தகவல் அ9வலர்.
தழ் நா அர: ;ைர< ேபாக் -வரத்8க் கழக
ஊ>யர்கள் ஓய் @ய நி ெபாAப் பாட்,
வள் Bவர் இல் லம் , பல் லவன் சாைல,
ெசன்ைன – 600 002.
பார்ைவ :
மGதாரர் தகவல் ெபAம் உரிைமச் சட்டம் (ரி< 6(1) Iழ் மG ெசய் த நாள்

20.02.2019

+தல் ேமல் +ைற7ட் நாள் – (ரி< 19(1)

20.02.2019

மGதாரரின் இரண்டாம் ேமல் +ைற7ட் மG – (ரி< 19(3)

04.04.2019

******
ஆைண
இவ் வாைணயத்ல் இன்A (05.09.2019) நைடெபற் ற ;சாரைணக் - ேமல் +ைற7ட்டாளர்
. ப. நித்யானந் தன், ேசலம் மாவட்டம் அவர்கள் ஆஜராக;ல் ைல. தழ் நா தகவல்
ஆைணயம் (ேமல் +ைற7ட் நைட+ைற) ;கள் , 2012 ; 7-ன்பO மGதாரர் ;சாரைணக் ஆஜராவ8 கட்டாயமாக்கப் பட்ள் ள8. ேமல் +ைற7ட்டாளர் தன8 22.08.2019 ேதட்ட கOதம்
வாலாக,
தனக் - உடல் நிைல சரில் லாத காரணத்னால் தன்னால் ;சாரைணக் ஆஜராக இயல;ல் ைல என்Aம் , தான் ேகாரிய தகவல் கைள 7வ8 ஊயக் -Q;ன்
பரிந் 8ைரன்பO
Commutation
and
Pension
ஆயவற் ^ைன
தனக் ெபற் Aத்
தமாA
ஆைணயத்டம்
ேகாரி_ள் ளார்.
ெபா8
அகார
அைமப் (ன்
சார்பாக
ம. D. உமாமேகஸ்வரி, ெபா8த் தகவல் அ9வலர். / கண்காணிப் பாளர், தழ் நா அர:
;ைர< ேபாக் -வரத்8க் கழக
ஊ>யர்கள் ஓய் @ய நி ெபாAப் பாட், வள் Bவர்
இல் லம் , பல் லவன் சாைல, ெசன்ைன அவர்கள் இன்ைறய ;சாரைணக் - ேநரில் ஆஜரானார்.
2. ேமல் +ைற7ட்டாளர் தகவல் ெபAம் உரிைமச் சட்டம் , 2005, (ரி< 6(1)-ன் Iழ்
20.02.2019 ேதட் தாக் கல் ெசய் 8ள் ள மG;ல் , தான் தழ் நா அர: ேபாக் -வரத்8க
கழகம் , ேசலம் தைலைமய9வலகத்ல் கண்காணிப் பாளராக பணிFரிந் 8 கடந் த ஜனவரி
2018 அன்A ஒய் < ெபற் றதாக<ம் , தனக் - 1.10.2016 அன்A அ+ல் பத்தப் பட்ட 7வ8 ஊயக்
-Q;ன் பரிந் 8ைரன்பO Commutation and Pension ஆயவற் ^ைன தனக் - ெபற் Aத்தமாA,
ெபா8த் தகவல் அ9வலர். / கண்காணிப் பாளர், தழ் நா அர: ;ைர< ேபாக் -வரத்8க் கழக
ஊ>யர்கள் ஓய் @ய நி ெபாAப் பாட், வள் Bவர் இல் லம் , பல் லவன் சாைல, ெசன்ைன
அவர்கள் பல் ேவA தகவல் கைள ேகட் ெபா8த் தகவல் அ9வலர், தழ் நா அர:
ேபாக் -வரத்8க் கழகம் ெசன்ைன அவர்கcக் - ஒன்ைற ;ண்ணப் (த்8ள் ளார்.
3.
ேமல் +ைற7ட்டாளரின்
dண்ம் ஒ ேமல் +ைற7ட் மG;ைன 20.02.2019
ேதட், (ரி< 19(1)ன் Iழ் ேமலாண்ைம இயக் -நர், தழ் நா அர: ேபாக் -வரத்8க் கழகம்

(ேசலம் ) வைர, ேசலம் மாவட்டம்
அவர்கcக் - தகவல் வழங் -ம் ெபாட் தாக் கல்
ெசய் 8ள் ளார்.
ெபா8த் தகவல் அ9வலர் 18.03.2019 மற் Aம் 26.03.2019 ேதகளில் தகவல்
வழங் _ள் ளார்.
ப் யளிக் காத நிைலல் , தான் ேகாரிய தகவல் கcக் - உரிய பல்
அளிக் -மாA ேகட்.
04.04.2019 ேதட், (ரி< 19(3)ன் Iழ் இரண்டாவ8 ேமல் +ைற7ட்
மGைவ இவ் வாைணயத்ல் தாக் கல் ெசய் 8ள் ளார். அம் மG d8 இன்A ;சாரைண
ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட8.
4. இன்ைறய ;சாரைணக் ேமல் +ைற7ட்டாளர் ஆஜராகாத நிைலல் , தன8
இரண்டாம் ேமல் +ைற7ட் மG;ல் , தான் ேகாரிய தகவல் கcக் - உரிய ;சாரைண நடத்
தான் ேகாரிய தகவல் கைளப் ெபற் Aத் தமாA ஆைணயத்டம் ேகாரி_ள் ளார்.
5. இன்ைறய ;சாரைணல் ஆஜரான ெபா8த் தகவல் அ9வலர் ேமல் +ைற7ட்டாளர்
ேகாரிய தகவல் ெதாடர்பாக 18.03.2019 மற் Aம் 26.03.2019 ேதட்ட கOதங் கள் வாலாக
ேமல் +ைற7ட்டாளர் ேகாரிய தகவல் கcக்- உரிய பல் அளித்8ள் ளதாக<ம் , ேம9ம் , அவர்
ேகாரிய தகவல் கcக் - உரிய ;ரிவான பfைன ேமல் +ைற7ட்டாளக் - அளிப் பதற் காக
ெகாண்வந் ப் பதாக ெதரி;த்8 அதற் -ரிய ஆவணங் கைள ஆைணயன்
+ன்F
சமர்ப்(த்தார்.
6. இன்ைறய ;சாரைணல் ேமல் +ைற7ட்டாளர் மற் Aம் ெபா8த் தகவல் அ9வலர்
அளித்த ஆவணங் கைள ஆைணயம் பரிgலைன ெசய் தல் , ேமல் +ைற7ட்டாளர் தன8 தகவல்
அ^_ம் உரிைமச் சட்ட மG;ல் ேகாரிய தகவல் கள் ெதாடர்பாக ெபா8த் தகவல் அ9வலர்
அவர்களால்
18.03.2019 மற் Aம்
26.03.2019 ேதட்ட கOதங் கள்
வாலாக
பல்
அளித் 8ள் ளதாக<ம் , ேம9ம் , அ8 ெதாடர்பான ;ரிவான பfைன ேமல் +ைற7ட்டாளக்அளிப் பதற் காக ெகாண்வந் ப் பதாக ெதரி;த்தார். ஆனால் இன்ைறய ;சாரைணக் ேமல் +ைற7ட்டாளர் ஆஜராகாத நிைலல் ,
அ8 ெதாடர்பான ;ரிவான அ^க் ைகைன
அளிக் -மாA இன்ைறய ;சாரைணக் - ஆஜரான ெபா8த் தகவல் அ9வலக் - உத்தர;ட்
Iழ் க் கண்ட உத்தர;ைன ஆைணயம் (றப் (க்ன்ற8 :“ ேமல் +ைற7ட்டாளர் தகவல் அ^_ம் உரிைமச் சட்டம் 2005 (ரி< 6(1)-ன்பO தாக் கல்
ெசய் 8ள் ள மG;ல் ேகாரிய தகவல் கள் ெதாடர்பாக ெபா8த் தகவல் அ9வலர் இக் ன்ற
ஆவணங் களின் அOப் பைடல்
;ரிவான அ^க் ைக ஒன்^ைன இவ் வாைண ைடக் கப்
ெபற் ற 7 நாட்கcக் -ள் தகவல் அ^_ம் உரிைமச் சட்டப் (ரி< 7(6)ன்பO கட்டணன்^ உரிய
சான்ெறாப் பட் ேமல் +ைற7ட்டாளக்- ஒப் Fைக அட்ைட_டன் iOய ப<த் தபாfல்
அGப் ( ைவத்8,
அதைன ேமல் +ைற7ட்டாளர் ஏற் பளிப் F ெசய் த ஒப் Fைக அட்ைடன்
நகைல இைணத்8, ஆைணயத்ற் - அGப் ( ைவக் -மாA இன்ைறய ;சாரைணக் - ேநரில்
ஆஜரான ெபா8த் தகவல் அ9வலக் - உத்தர;டப் பட், இந் த இரண்டாம் ேமல் +ைற7ட்
மG;ன் dதான ;சாரைண இத்8டன் +ற் றாக் கப் பற8.
(ஒம்/-) (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள
வழக் - எண்.SA 3223/F/2019
ெபா8 அகார அைமப் F
ெபAநர்
ெபா8த் தகவல் அ9வலர்.
தழ் நா அர: ;ைர< ேபாக் -வரத்8க் கழக
ஊ>யர்கள் ஓய் @ய நி ெபாAப் பாட்,
வள் Bவர் இல் லம் , பல் லவன் சாைல,
ெசன்ைன – 600 002.
மGதாரர்/ ேமல் +ைற7ட்டாளர்
. ப. நித்யானந் தன்,
எண்.239/1, கம் பர் ெத, CSI பாfெடக் னிக் (ன்Fறம் ,
ன்னப் ப அஞ் சல் , ேசலம் . 636 008.
Copy to: Judgement File / Spare
NA/Sr.PS/17.9.2019

