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

ஆைண நாள்: 06.09.2019 (முற்பகல்)
விசாரைண நைடெபற்ற இடம்,
மாவட்ட ஆட்சிய அலுவலகம், ஈேராடு.
முன்னிைல

திரு ச. த. தமிழ்குமா, பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநில தகவல் ஆைணய
……………

வழக்கு எண்.SA9167/D/2018
திரு.P.R.சுப்பிரமணியன்

…

ேமல்முைறயீட்டாள

எதி
1)

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/

தைலைம ஆசிrய,
அரச ேமல்நிைலப்பள்ளி,
துடுப்பதி, ெபருந்துைற தாலுக்கா,
ஈேராடு மாவட்டம்.
2)

முதன்ைமக்கல்வி அலுவலrன் ேநமுக

உதவியாள (இைடநிைல),
முதன்ைம கல்வி அலுவலகம்,
ஈேராடு.

…

ெபாது அதிகார அைமப்பு

******

Miz
இன்று

(06.09.2019)

ஈேராடு

மாவட்ட

ஆட்சிய

அலுவலகத்தில்

ைவத்து

நைடெபற்ற

விசாரைணக்கு மனுதார திரு.P.R.சுப்பிரமணியன் மற்றும் ெபாது அதிகார அைமப்பின் சாபாக
திரு. பி.சி. பிரகாஷ்ேவல், முதன்ைமக்கல்வி அலுவலrன் ேநமுக

உதவியாள (இைடநிைல),

முதன்ைம கல்வி அலுவலகம், ஈேராடு, மற்றும் திரு.P.S.சிவசுப்பிரமணியன், ெபாதுத் தகவல்
அலுவல/

தைலைம

ஆசிrய,

அரசு

ேமல்நிைலப்பள்ளி,

ஈேராடு மாவட்டம். ஆகிேயா ஆஜரானாகள்.

துடுப்பதி,

ெபருந்துைற

வட்டம்,

2. ேமல்முைறயீட்டாள தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 19(3)-ன் கீ ழ்
03.12.2018 அன்று தாக்கல் ெசய்துள்ள இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில்
இவ்வழக்கு

இன்று

(06.09.2019)

இம்ேமல்முைறயீடானது

விசாரைணக்கு

எடுத்துக்

ெகாள்ளப்பட்டது.

20.08.2018 அன்று தகவல் ெபறும் உrைமச்

ேமல்முைறயீட்டாள

சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்த மனு மற்றும் 16.10.2018 அன்று சட்டப்பிrவு
19(1)-ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்த முதல் ேமல்முைறயீடு ஆகியவற்றின் அடிப்பைடயிலானதாகும்.
3.

ேமல்முைறயீட்டாள

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

பிrவு

6(1)-ன்

கீ ழ்

20.08.2018 ேததியிட்டு தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில், ேமல்முைறயீட்டாள கடந்த 31.05.2014ல்
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, துடுப்பதி, ெபருந்துைற, ஈேராடு மாவட்டம் இருந்து ஓய்வு ெபற்றா.
ஓய்வு காலப் பணப்பயன்களான ஈட்டிய, ஈட்டா விடுப்பு மற்றும் சிறப்பு ைவப்பு நிதித்திட்ட
ெதாைக வழங்கக் ேகாr கடந்த 11.12.2014 மற்றும் 25.05.2016 ேததிகளில் விண்ணப்பித்திருந்தா
எனவும் ஈட்டிய விடுப்பு ெதாைக மட்டும் வழங்கப்பட்டது என்றும் ஈட்டா விடுப்பு மற்றும் SPF
ெதாைக வழங்கவில்ைல என்றும் அவற்ைற வழங்க ேகட்டும் விண்ணப்பித்துள்ளா.

4.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

06.09.2018

ேததியிட்டு

முதன்ைம

கல்வி

உrய

மனு

ெபாதுத்

அலுவலrன்

தகவல்
தகவல்

ேநமுக

ெபறும்

உrைமச்

அலுவலரான

உதவியாள,

சட்ட

ெபாதுத்

எண்.333,

பிrவு

6(3)ன்

தகவல்

பைழய

கீ ழ்

அலுவல,

ரயில்

நிைலயம்

சாைல, ஈேராடு அவகளுக்கு மாறுதல் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ெபாதுத் தகவல் அலுவல எந்த
தகவலும் வழங்கவில்ைல

என

ெதrவித்து,

16.10.2018 ேததியிட்ட

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ பிrவு 19(1)ன் கீ ழ் முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்கு தாக்கல் ெசய்துள்ளா.
முதல்

ேமல்முைறயீட்டாளரும்

எந்தத்

தகவலும்

வழங்கவில்ைல

என

ெதrவித்து,

ேமல்முைறயீட்டாள 03.12.2018 ேததியிட்டு பிrவு 19(3)ன் கீ ழ் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு
மனுைவ

இவ்வாைணயத்தில்

தாக்கல்

ெசய்து,

தான்

ேகாrய

இனங்களுக்கான

சrயான

தகவல்கைள ெபற்றுத்தருமாறு ஆைணயத்ைத ேகட்டுள்ளா. அம்மனு மீ து இன்று விசாரைண
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
5. விசாரைணயின்ேபாது ஆஜரான ேமல்முைறயீட்டாள தனக்கு முழுைமயான தகவல்
ெபாதுத்தகவல்
வழக்கிைன
ெபாதுத்

அலுவலrடமிருந்து

திரும்பக்

தகவல்

ெபற்றுக்

அலுவலரும்

கிைடக்கப்ெபற்றது

ெகாள்கிேறன்
இதைன

என்று

என

ெதrவித்தா.

ஆைணயத்திடம்

ஒப்புக்ெகாண்டா.

எனேவ

இந்த

ேகட்டுக்ெகாண்டா.

ஆைணயம்

அதைன

பதிவு

ெசய்கிறது.

6.

எனேவ, விசாரைணயின் முடிவில் ஆைணயம் கீ ழ்கண்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது:

இன்ைறய

விசாரைணக்கு

ஆஜரான

ேமல்முைறயீட்டாள

தகவல்

அறியும்

உrைமச்சட்டப் பிrவு 6(1)ன் 20.08.2018 ேததியிட்ட மனுவில் ேகாrயிருந்த அைனத்து
தகவல்களும் ெபாதுத்தகவல் அலுவலrன் அலுவலக ந.க.எண்.42/19, நாள் 29.03.2019
ேததியிட்ட

கடிதம்

இவ்விசாரைணைய

மூலம்

முழுைமயாக

முடித்துக்

கிைடக்கப்ெபற்றதாகவும்,

ெகாள்ளுமாறும்

ஆைணயத்தின்

எனேவ
முன்

ேகட்டுக்ெகாண்டதன்

ேபrல்,

இந்த

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு

மனு

மீ தான

விசாரைண இத்துடன் முடித்து ைவக்கப்படுகிறது.

(ஒம்/- ச.த. தமிழ்குமா)

மாநில தகவல் ஆைணய
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.SA/9167/D/2018
ெபறுந
1)

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/

தைலைம ஆசிrய,
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,
துடுப்பதி, ெபருந்துைற தாலுக்கா,
ஈேராடு மாவட்டம்.

2)

ெபாதுத்தகவல் அலுவல/

முதன்ைமக்கல்வி அலுவலrன் ேநமுக
உதவியாள (இைடநிைல),
முதன்ைம கல்வி அலுவலகம்,
ஈேராடு.

மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு. P.R. சுப்பிரமணியன்,
எண்.1/360, ேசரன் நக,
விஜயமங்கலம் வழி,
ெபருந்துைற தாலுகா,
ஈேராடு மாவட்டம்.
Copy to: Judgement File.
Spare/ TG/PC-19/09/2019

