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ஆைணயம்
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முன்னிைல
திரு. ச. த. தமிழ்குமா, பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
……………
வழக்கு எண். SA4305/F/2020
திரு D.அருண் குமா

...

ேமல்முைறயீட்டாள

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/ எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
மாநக ேபாக்குவரத்துக் கழகம்
(ெசன்ைன) லிமிெடட்,
பல்லவன் இல்லம், அண்ணா சாைல,
ெசன்ைன – 600 002.
பாைவ:மனுதார தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

10.02.2020

முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

15.05.2020

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

27.05.2020

******
ஆைண
இவ்வழக்கு

தமிழ்நாடு

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள

நிைலயில்

அரசால்

COVID-19

தமிழ்நாடு

தகவல்

காரணமாக

ஊரடங்கு

ஆைணயத்தில்

(LOCK

ைவத்து

DOWN)

ேநரடியாக

விசாரைண ெசய்ய இயலாத காரணத்தால் இன்று (04.11.2020) ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபு
ெகாண்டு

வழக்கு

ேமல்முைறயீட்டாள

விசாரைண
திரு

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

D.அருண்குமா

மற்றும்

ெபாதுத்

இந்த
தகவல்

விசாரைணயில்
அலுவல,

மாநக

ேபாக்குவரக்குவரத்துக் கழகம் (ெசன்ைன) லிமிெடட், பல்லவன் இல்லம், அண்ணா சாைல,
ெசன்ைன ஆகிேயா பங்ேகற்றன.

2. ேமல்முைறயீட்டாள 10.02.2020 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச்சட்டம், 2005,
பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் கீ ழ்கண்ட தகவல்கைள வழங்கக்ேகட்டு The
Public Information Officer, Tamilnadu State Transport Corporation, Head Office, Pallavan Illam, Anna Salai,
Chennai அவகளுக்கு விலாசமிட்டு விண்ணப்பித்துள்ளா.
With reference to the above subject matter I wish to bring to you kind knowledge that my client M.G.
Nelson had preferred a complaint against your staff one K.Jeevanandam (Conductor) for initiated departmental
action for having illicit relationship with my clients wife.

3.

1.

What action has been taken against K.Jeevanandam based upon the complaint dated 07.12.2018?

2.

If no action has been taken why?

3.

When will departmental action be initiated as against K.Jeevanandam based upon the complaint
dated 07.12.2018?

ெபாதுத்

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டாள

அலுவல
15.05.2020

05.03.2020

ேததியிட்டு

தகவல்

வழங்கியுள்ளா.

ேததியிட்ட

சட்டப்பிrவு

19(1)-ன்

கீ ழான

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ ேமல்முைறயீட்டு அலுவல, Tamil Nadu State Transport Coporation,
Head

Office,

Pallavan

Illam,

Anna

Salai,

Chennai

அவகளுக்குத்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா.

ேமல்முைறயீட்டு அலுவலரும் தகவல் வழங்காததால் ேமல்முைறயீட்டாள தான் ேகாrய
தகவைல வழங்க உத்தரவிடுமாறு ேகாr 27.05.2020 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(3)-ன் கீ ழான
இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

இரண்டாம்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

ஆைணயத்திற்குத்

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா.

அடிப்பைடயில்

இவ்வழக்கு

இன்று

இந்த

(04.11.2020)

விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய விசாரைணயில் ேமல்முைறயீட்டாள ெதாைலேபசி வாயிலாக ஆஜராகி,
ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

தனக்கு

சrயான

தகவல்

வழங்காததால்

தான்

ேகாrய

தகவல்கைள ெபற்று வழங்குமாறு ஆைணயத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டா.
5. இன்ைறய விசாரைணயில் ெதாைலேபசி மூலம் ெதாடபுெகாண்டு ஆஜரான ெபாதுத்
தகவல் அலுவல புகாகள் மற்றும் குைறகைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட மனுக்களுக்கு
எதிராக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைககைள தகவல் அறியும் சட்டம் மூலம் வழங்க வழிவைக
இல்ைல

என

ஏற்கனேவ

ஆைணயத்தில்

நைடெபற்ற

வழக்குகைள

ேமற்ேகாள்காட்டி

எடுத்துைரத்தா.
6.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

மனுைவயும்,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

வழங்கிய

தகவைலயும் இைணத்து பrசீலைன ெசய்ைகயில், வழக்கறிஞ தனது கட்சிக்கார சாபாக
தகவல்கள் ேகார இயலாது என்பதாலும் பாதிக்கப்பட்ட நபேர (K.ஜZவானந்தம்) மனு ெசய்து
தகவல்கைள ேகார இயலும் என்பதாலும் பாதிக்கப்பட்ட நபேர மனு ெசய்து தகவல்கைள
ெபற்றுக்ெகாள்ளுமாறு
ேகட்கும்பட்சத்தில்
தகவல்கைள

ஆைணயம்
காலம்

வழங்கேவண்டும்

அறிவுறுத்துகிறது.

தாழ்த்தாமல்
என

அவ்வாறு

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

ஆைணயம்

ெபாதுத்

தகவல்

மனு

ெசய்து

உடனடியாக
அலுவலருக்கு

அறிவுறுத்தி, இவ்வழக்கில் ேமலும் விசாரைண ெசய்ய சிறப்பு காரணம் ஏதுமில்ைல என

முடிவு ெசய்து இந்த இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு மீ தான விசாரைணைய இத்துடன்
முடித்துக்ெகாள்கிறது.
ஒம்/- (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநில தகவல் ஆைணய
•

(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண். SA4305/F/2020
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல/
மாநக ேபாக்குவரத்துக் கழகம்
(ெசன்ைன) லிமிெடட்,
பல்லவன் இல்லம், அண்ணா சாைல,
ெசன்ைன – 600 002.
மனுதார
Mr D.Arun Kumar,
st
No.5, Govindarajan 1 Cross Street,
W. Tambaram, Chennai – 600 045.
Copy to: Judgement File/ Spare.
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