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 4163/F/2019
திரு. S. சுப்பாெரட்டியா

…

எர்
ெபா%த் தகவல் அ&வலர்.
மாநில மனித உரிைமகள் ஆைணயம் ,
143, P.S. $மாரசா ராஜா சாைல,
ராஜா அண்ணாமைல0ரம் , ெசன்ைன – 600 028.

…

ேமல் ைற

ட்டாளர்

ெபா அகார அைமப் 

பார்ைவ :
ம6தாரர் தகவல் ெப7ம் உரிைமச் சட்டம்
"தல் ேமல் "ைற=ட் நாள் –

ரி8 6(1) ;ழ் ம6 ெசய் த நாள்

ரி8 19(1)

26.02.2019
01.04.2019

ம6தாரரின் இரண்டாம் ேமல் "ைற=ட் ம6 –

ரி8 19(3)

03.05.2019

******
ஆைண

இவ் வாைணயத்ல் இன்7 (05.09.2019) நைடெபற் ற @சாரைணக் $ ேமல் "ைற=ட்டாளர்
. S. Aப் பாெரட்Bயார், ெசன்ைன அவர்கCம் ,
ெபா% அகார அைமப் ன் சார்பாக
ம. V. பாமா, ேகார்ட் மாஸ்டர்,
ெபா%த் தகவல் அ&வலர். மாநில மனித உரிைமகள்
ஆைணயம் , ராஜா அண்ணாமைல0ரம் , ெசன்ைன அவர்கCம் இன்ைறய @சாரைணக் $
ேநரில் ஆஜரானார்கள் .
2. ேமல் "ைற=ட்டாளர் தகவல் ெப7ம் உரிைமச் சட்டம் , 2005,
ரி8 6(1)-ன் ;ழ்
26.02.2019 ேதட் தாக் கல் ெசய் %ள் ள ம6@ல் , தா6ம் தன% மைன@ D. பாரHம்
தழ் நா அரA வழங் ய, Jத்த $Bமக் கCக் கான இலவச பயண அட்ைடகைள ெபற் 7,
அதற் கான இலவச ேடாக் கன்கைள 2016 மார்ச ் மாதத்Kந் % 2017 ெசப் டம் பர் வைர மாநகர
ேபாக் $வரத்% கழக ஆதம் பாக் கம் பணிமைனல் ெபற் 7 வந் ததாக8ம் , அதன்
ற$ 2017
அக் ேடாபர் மாத ேடாக் கன்கைள ெப7வதற் $ பணிமைனக் $ ெசன்றேபா%
ஆதம் பாக் கம் ,
ேவளச்ேசரி, ேமற் $ தாம் பரம் ஆய பணிமைனகளில்
பணியாளர்களின் ெபா7ப் பற் ற
ெசயல் களால் தன்ைன அைலகMத்% ,இM8பத்யதாக ெதரி@த்தைன $Nப் ட், மாநகர
ேபாக் $வரத்% ெபா% ேமலாளர் மற் 7ம் 3 பணியாளர்கள் O% உரிய நடவBக் ைக எக் $ம் பB
ேகட், ெபா%த் தகவல் அ&வலர், மாநில மனித உரிைமகள் ஆைணயம் , ெசன்ைன என
@லாசட் @ண்ணப் த்%ள் ளார்.
3.
ெபா%த் தகவல் அ&வலர் உரிய தகவல் எ%8ம் வழங் காத நிைலல் ,
தவ7
ெசய் த பணியாளர்கள் O% உரிய நடவBக் ைக எக் க ேகாரிய தன% 0கார் ம6 $Nத்%,
01.04.2019 ேதட்ட "தல் ேமல் "ைற=ட் ம6ைவ
ரி8 19(1)ன் ;ழ் "தல் ேமல் "ைற=ட்
அ&வலக் $
தாக் கல்
ெசய் %ள் ளார்.
"தல்
ேமல் "ைற=ட்
அ&வலர்
அவர்கCம்

ேமல் "ைற=ட்டாளக்$ உரிய தகவல் வழங் Hள் ளார். ேமல் "ைற=ட்டாளர் தான் ஒ Jத்த
$Bமகன் என்7ம் , அதனால் தவNைழத்த பணியாளர் O% உரிய நடவBக் ைக எக் $மா7
ேகட், 03.05.2019 ேதட்,
ரி8 19(3)ன் ;ழ் இரண்டாவ% ேமல் "ைற=ட் ம6ைவ
இவ் வாைணயத்ல்
தாக் கல்
ெசய் %ள் ளார்.
அம் ம6
O%
இன்7
@சாரைண
ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட%.
4.

விசாரைணயின்ேபாது

இருந்தேபாதும்

தன்ைன

அைழக்கழித்ததாகவும்,

ேமல்முைறயீட்டாள,

மாநகரப்ேபாக்குவரத்துக்

அதனால்

மிகவும்

தான்

கழகம்

ஒரு

மூத்த

குடிமகனாக

ேபருந்து

சீட்ைடெபற

ெதrவித்து,

தவறிைழத்த

இலவச

பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்

பணியாளகளின் மீ து உrய நடவடிக்ைக எடுத்து அத்தகவைல வழங்க ஆைணயத்ைத ேகாrனா.
5.

இன்ைறய

ேமல்முைறயீட்டாள

விசாரைணயில்

அளித்த

மனு

ஆஜரான

ெதாடபாக

ெபாதுத்

ஏற்கனேவ

தகவல்

ஆைணயத்தினால்

4.12.2018 ேததியிட்டு நைடெபற்றதாகவும், அது குறித்து பணியாளகள் மீ து
எடுக்கப்பட்டதாக

விசாரைண

உrய நடவடிக்ைக

ஆைணயத்தில் ெதrவித்து அதற்குrய ஆவணங்கைள சமப்பித்தா. ேமலும்

ேமல்முைறயீட்டாளரது
நடவடிக்ைக

அலுவல

புகா

மனு

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு,

ெதாடபாக

அைவ

மாநில

நிலுைவயில்

மனித

உrைம

உள்ளதாகவும்,

ஆைணயத்தில்
ேமற்ெசான்ன

உrய
வழக்கு

முடிவுற்ற நிைலயில் உrய தகவல் அளிப்பதாக ெதrவித்தா.
6.
அளித்த

இன்ைறய விசாரைணயில் ேமல்முைறயீட்டாள, மற்றும் ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
ஆவணங்கைள

ஆைணயம்

பrசீலைன

ெசய்ததில்,

தகவல் அறியும் உrைமச் சட்ட மனுவில் ேகாrய தகவல்கள்

ேமல்முைறயீட்டாள,
ெதாட,பாக

தனது

ெபாதுத் தகவல்

அலுவல அவகளால் உrய பதில் அளித்துள்ளதாகவும், ேமல்முைறயீட்டாளரும் அதைன ஒப்புக்
ெகாண்ட நிைலயில்,
ஆவணங்களின்
இயலும்

ேமல்முைறயீட்டாள அவரது புகா மனுவில் ேகாrய தகவல்களுக்கு,

அடிப்பைடயில்

என்றும்,

வழக்கு

உrய

தகவல்கைள

நிலுைவயில்

உள்ள

மட்டுேம

ஆைணயத்தால்

நிைலயில்

எந்தவிதமான

ெபற்று

வழங்க

நடவடிக்ைகயும்

தற்ெபாழுது எடுக்க இயலாது என ெதrவித்து, இவ்வழக்கில் ேமலும் விசாரைண ேதைவயில்ைல
என ஆைணயம் முடிவு ெசய்து, இந்த இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின்

மீ தான விசாரைண

இத்துடன் முடித்து ைவக்கப்படுகிறது.
(ஒம்/-) (ச.த. தமிழ்குமா,)
மாநிலத் தகவல் ஆைணய,
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//
உதவிப் பதிவாள,
வழக் $ எண்.SA 4163/F/2019
ெபா% அகார அைமப் 0
ெப7நர்
ெபா%த் தகவல் அ&வலர்.
மாநில மனித உரிைமகள் ஆைணயம் ,
143, P.S. $மாரசா ராஜா சாைல, ராஜா அண்ணாமைல0ரம் ,
ெசன்ைன – 600 028.
ம6தாரர்/ ேமல் "ைற=ட்டாளர்
திரு. S. சுப்பாெரட்டியா,,
பிளாக் 30 C- யூனிட் 203, ெபாலிேனனி ஹில் ைசடு,
நூக்கம்பாைளயம், சித்தாலப்பாக்கம் (அஞ்சல்),
ெசன்ைன – 600 131.
Copy to: Judgement File / Spare
NA/Sr.PS/17/9/2019

