தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய சாைல (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,
ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள்: 03.09.2019 (முற்பகல்)
முன்னிைல

முைனவ ரா. பிரதாப்குமா,
மாநில தகவல் ஆைணய
……………

வழக்கு எண்.SA4848/F/2017
திரு M. ெசந்தில் முருகன்

…

ேமல்முைறயீட்டாள

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

எதி
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
மாவட்ட முதன்ைம ந"திபதி,
மாவட்ட ந"திமன்றம்,
திருெநல்ேவலி.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
கருவூல அலுவல,
மாவட்ட கருவூலம்,
திருெநல்ேவலி.
பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

02.09.2016

முதல் ேமல்முைறயீட்டு நாள் – பிrவு 19(1)

16.09.2016

மனுதாரrன் இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு – பிrவு 19(3)

23.06.2019

******

ஆைண
இன்று

(03.09.2019)

இவ்வாைணயத்தில்

நைடெபற்ற

விசாரைணக்கு

மனுதார

திரு M. ெசந்தில் முருகன் ஆஜராகவில்ைல. அவரது சாபாக வழக்கறிஞ திரு T.சுப்ரமணியன்
ஆஜரானா. ெபாது அதிகார அைமப்பின் சாபாக திரு V.சங்கர நாராயணன், Executive Assistant,

Principal District Court, Tirunelveli மற்றும் திருமதி ெப.சுப்புெலட்சுமி, உதவி கருவூல அலுவல,
மாவட்ட கருவூலம், திருெநல்ேவலி ஆகிேயா ஆஜரானாகள்.

2.
02.09.2016

ேமல்முைறயீட்டாள தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ்
ேததியிட்டு

தாக்கல்

ெசய்துள்ள

மனுவில்,

கீ ழ்க்கண்ட

தகவல்கைள

குறிப்பிட்டு

வழங்கக்ேகட்டு, ெபாதுத் தகவல் அலுவல, ெதாழிலாள ந"திமன்றம், திருெநல்ேவல் மற்றும்
மாவட்ட

கருவூல

அலுவல,

மாவட்ட

கருவூலம்,

ெகாக்கிராகுளம்,

திருெநல்ேவலி

என

விலாசமிட்டு விண்ணப்பித்துள்ளா:

i.

Of the 32 posts identified for which the sanction has been accorded for the drawal or
revised scale of pay order under G.O.Ms.No.858, dated 24.11.2014 to inform as to
whether the post of P.A to District Judge attached to the office of the Presiding Officer,
Labour Court, has been included.

ii.

If not included, the time scale of pay which is being drawn for the post of P.A to
District Judge attached to the office of the Presiding Officer, Labour Court to be
informed.

iii.

If the higher time scale ordered in G.O.No.706, dated 08.10.2015 is now being claimed
for the said post to inform as to whether post sanction for the drawal of the higher
time scale ordered above has been accorded under any G.O and if so, the said G.O
No. may be stated.

iv.

If no post sanction is accorded for the post of P.A to District Judge attached to the
office of the Presiding Officer, Labour Court, under what authority, the drawal of higher
time scale with Grade pay of Rs.6,600/-is allowed.

3.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

வழங்கும்ெபாருட்டு

பிrவு

6(3)ன்படி

மனு

உrய

15.09.2016

ெபாதுத்

ேததியிட்டு

தகவல்

அலுவலருக்கு

மாறுதல்

தகவல்

ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

15.09.2016 ேததியிட்டு ெபாதுத் தகவல் அலுவல தகவல் வழங்கியுள்ளா. ெபாதுத் தகவல்
அலுவல உrய தகவல் வழங்கவில்ைல என ெதrவித்தும், உrய தகவல் வழங்கவும் ேகட்டு,
16.09.2016

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டு

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவலருக்குத்

தாக்கல்

மனுைவ

ெசய்துள்ளா.

பிrவு

19(1)ன்

ேமல்முைறயீட்டு

கீ ழ்

முதல்

அலுவலரும்

தகவல் வழங்கவில்ைல என ெதrவித்தும், உrய விசாரைண ெசய்து முழுைமயான தகவல்
வழங்கக்ேகட்டு,
மனுைவ

பிrவு

19(3)ன்

கீ ழ்

23.06.2017

ேமல்முைறயீட்டாள

ேமல்முைறயீட்டாள

தாக்கல்

ேததியிட்ட

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா.

இவ்வாைணயத்தில்
ெசய்த

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில் இன்று விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல,

தகவல்

வழங்கியுள்ளதாகவும்,

ெபாது

அதிகார

ேமல்முைறயீட்டாள
இருப்பினும்

ேகாrய

03.09.2019

அைமப்பின்
தகவல்

ேததியிட்டு

சாபாக

ெதாடபாக
அைனத்து

ஆஜரான
ஏற்கனேவ

தகவல்களும்

வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ெதrவித்து, உrய ஆவணங்கைள ஆைணயத்தில் சமப்பித்தா.
5.

விசாரைணயில் ேமல்முைறயீட்டாள சாபாக ஆஜரான திரு T.சுப்ரமணியன்

அவகளிடமும்

ெபாது

அதிகார

அைமப்பிடமிருந்து

தகவல்

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தகவல்

வழங்கப்பட்டுள்ளதாக திரு T.சுப்ரமணியன் ஏற்றுக்ெகாண்டைத ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது.

6.
உறுதி

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

ெசய்து,

இவ்வழக்கில்

ேமலும்

உrய

தகவல்

விசாரைண

வழங்கப்பட்டுள்ளைத

ேதைவயில்ைல

என

இந்த

ஆைணயம்
இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு மனு மீ தான விசாரைணைய இத்துடன் முடித்து ைவக்கிறது.
ஒம்/- ரா. பிரதாப்குமா
மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.SA4848/F/2017
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
மாவட்ட முதன்ைம ந"திபதி,
மாவட்ட ந"திமன்றம்,
திருெநல்ேவலி.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
கருவூல அலுவல,
மாவட்ட கருவூலம்,
திருெநல்ேவலி.
மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள

Thiru M.Senthil Murugan,
Advocate,
Bar Association, Combined Court Buildings,
Thoothukudi – 628 003.
Copy to: Judgement File.
Spare/ AM/PS-060919

