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ேமல்முைறயீட்டாள

Vs.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

காஞ்சிபுரம் வட்டம்,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் – 631 501.

...

ெபாது அதிகார அைமப்பு

பா,ைவ:மனுதார

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1) கீ ழ் மனு ெசய்த

09.12.2017

நாள்
முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(1)

05.07.2018

இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் – பிrவு 19(3)

01.10.2018

******
ஆைண
இன்று

(18.09.2019)

ேமல்முைறயீட்டாள

முற்பகலில்

இவ்வாைணயத்தில்

திரு ெபா.கருணாகரன் ஆஜரானா .

நைடெபற்ற

விசாரைணக்கு

ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல , திருமதி ெச.கல்பனா, தைலைமயிடத்துத் துைண வட்டாட்சிய ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம், காஞ்சிபுரம் வட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஆஜரானா .
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2.

ேமல்முைறயீட்டாள

பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

அைனத்திற்கும்

தாக்கல்
நில

09.12.2017
ெசய்துள்ள

உடைமப்

ேததியிட்டு
மனுவில்

பதிவு

தகவல்

பட்டா

ெபறும்

எண்.596-ல்

ேமம்பாட்டுத்

திட்டத்தின்

உrைமச்

சட்டம்,

உள்ள

புல

எண்கள்

கிராம

நி வாக
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மூலம்

2005,

அலுவலரால் பராமrக்கப்படும் ‘அ’ பதிேவடு நகல், கிராமக் கணக்கு எண்.2, அடங்கல் நகல்கள்
(01.07.2013 முதல் 01.07.2017 வைர), பட்டா மாறுதல் உத்திரவு எண்.1037/2014/அ6, நாள் 02.02.2014,
01.07.2013 – 30.06.2014 வருவாய் ஆண்டுக் கிராமக் கணக்கு எண்.3, கிராமக் கணக்கு எண்.10(1)
பட்டா

எண்.215

மற்றும்

596

ஆகியவற்றிற்கு

சிட்டா

(01.07.2013

முதல்

ஐந்து

வருவாய்

ஆண்டிற்குrயது), 01.07.2013 முதல் 30.06.2017 வைர நான்கு வருவாய் ஆண்டிற்கான கணக்கு
எண்.10(2)-ன்

அைனத்து

பக்கங்கள்,

ேமற்படி

காலத்திற்கான

வருவாய்த் தV வாய ஒப்புதலுடன், 01.07.2017 நடப்பு வருவாய்

கிராமக்

கணக்கு

எண்.12-ன்

ஆண்டின் கணக்கு எண்.13-ன்

தண்டல் நகல் மற்றும் ெசலுத்துச் சீட்டு நகல், 01.07.2013 முதல் 30.06.2017 வைரயான கிராமக்
கணக்கு எண்.14, அதன் நிலுைவ மற்றும் நடப்புக் ேகட்பு வசூல் நிலுைவ விபரங்கள் அடங்கிய
பதிேவடுகளின் நகல், புதிய மின் இைணப்பு ெபற ெநல்வாய் கிராம நி வாக அலுவல

உrய

சான்றுகள் அளிக்க மறுத்ததால் 11.09.2017, 25.09.2017 மற்றும் 09.10.2017 ஆகிய மனுநVதி நாட்களில்
மாவட்ட

ஆட்சிய ,

காஞ்சிபுரம்

அவ களிடம்

அளித்த

மனுக்கள்

மீ து

வட்டாட்சிய

பணி

ெசய்யாமல் தவறியதற்கான காரணம் என 10 இனங்களில் தகவல் ேகாr, ெபாதுத் தகவல்
அலுவல , வட்டாட்சிய
3.

அலுவலகம், காஞ்சிபுரம் என விலாசமிட்டுத் தாக்கல் ெசய்துள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு 09.01.2018 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக ேமல்முைறயீட்டாள

ேகாrய தகவல் அதிகப்படியாக இருப்பதால் வழங்க இயலவில்ைலெயனப் ெபாதுத் தகவல்
அலுவலரால்
தகவல்

தகவல்

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும்,

ேமல்முைறயீட்டாள
மனுைவ

ெபாதுத்

தான்

தகவல்

ேகாrய

அலுவலரால்

தகவைல

தான்

வழங்குமாறும்

ேகாrய
ேகாr

05.07.2018 ேததியிட்ட சட்டப்பிrவு 19(1)-ன்கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு

வருவாய்

ெசய்துள்ளா .

ேகாட்டாட்சிய
ெபாது

வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும்,
ேமல்முைறயீட்டாள

அலுவல ,

அதிகார
தான்

01.10.2018

காஞ்சிபுரம்

அைமப்பினரால்

ேகாrய

ேததியிட்ட

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

ஆைணயத்திற்குத்

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

அடிப்பைடயில்

தான்

தகவைலப்

இவ்வழக்கு

தகவல்

தருமாறும்

19(3)-ன்கீ ழான

ெசய்துள்ளா .
இன்று

தாக்கல்

ேகாrய

ெபற்றுத்

சட்டப்பிrவு
தாக்கல்

அவ களுக்குத்

ேகாr

இரண்டாம்

அவ்விரண்டாம்

(18.09.2019)

விசாரைணக்கு

எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ேமல்முைறயீட்டாள

ஆஜராகி,

தான்

தகவல்

ெபறும்

உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவிற்குப் ெபாதுத் தகவல்
அலுவலரால்
மனுவும்,

தகவல்

சட்டப்பிrவு

வழங்கப்படாததால்,
19(3)-ன்கீ ழ்

சட்டப்பிrவு

ஆைணயத்திற்கு

19(1)-ன்கீ ழ்

இரண்டாம்

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

ேமல்முைறயீட்டு

மனுவும்

தாக்கல் ெசய்துள்ளதாகவும், இதுநாள்வைரப் ெபாது அதிகார அைமப்பினரால் முழுைமயான
தகவல் தனக்கு வழங்கப்படவில்ைலெயன்றும், தான் ேகாrய தகவைல முழுைமயாக வழங்க
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ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு உத்திரவிடுமாறும் தனது வாதுைரைய ஆைணயத்தின் முன்பு
எடுத்துைரத்தா .
5.

இதைன ஆைணயம் பதிவு ெசய்கிறது.

இன்ைறய

விசாரைணயில்

ெபாது

தகவல் அலுவல , ேமல்முைறயீட்டாள

அதிகார

அைமப்பின்

சா பாக

ஆஜரான

ெபாதுத்

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-

ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில் ேகாrயுள்ள தகவலானது அதிக அளவிலாக உள்ளதால்
சட்டப்பிrவு

7(9)-ன்படி

வழங்க

இயலவில்ைலெயனவும்,

தனக்கு

ேவண்டிய

தகவைலக்

குறிப்பிட்டுக் ேகாrனால் அவற்றின் நகல்கள் வழங்கப்படுெமன்றும், ேமற்படி தகவல் 09.01.2018
ேததியிட்ட
ெதrவித்து

கடிதம்
உrய

வாயிலாக

ஆவணங்கைள

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு
ஆைணயத்தின்

முன்பு

வழங்கப்பட்டுள்ளெதன்றும்

தாக்கல்

ெசய்தா .

இதைன

ஆைணயம் பதிவு ெசய்கின்றது.
6.

விசாரைணயின்

ேமல்முைறயீட்டாள

அடிப்பைடயிலும்,

ஆவணங்களின்

அடிப்பைடயிலும்

09.12.2017 ேததியிட்டு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-

ன்கீ ழ் தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுைவப் பrசீலைன ெசய்ைகயில், ேமல்முைறயீட்டாள
தகவல் அதிக அளவிலானதாகவும், ெபாது அதிகார அைமப்பின் வள

ேகாrய

ஆதாரங்கைள மிகவும்

பாதிப்பதாக உள்ளதாகவும், பல ஆவணங்களிலிருந்து ேசகrத்து, ெதாகுத்து வழங்கக்கூடியதாக
உள்ளதாகவும் அைமந்துள்ளது அறிய முடிகின்றது.

எனேவ ெபாதுத் தகவல் அலுவலரால்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு 09.01.2018 ேததியிட்ட கடிதம் வாயிலாக வழங்கப்பட்டுள்ள தகவைல
ஆைணயம் ஏற்றுக் ெகாள்கின்றது.
7.

விசாரைணயின்ேபாது

குறிப்பிட்டுக்

ேகாருமாறு

ஆவணங்கைளப்
ஏற்ெகனேவ
தகவைலக்

வினவியேபாது,

பா ைவயிட

ெபாதுத்

தகவல்

குறிப்பிட்டுக்

ேமல்முைறயீட்டாளrடம்
அனுமதி

கிராம

தனக்குத்

நி வாக

வழங்குமாறு

அலுவலரால்
ேகாருமாறு

ேதைவப்படும்

அலுவலரால்

ேகாrயதைன

அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு

தகவைலக்

ைகயாளப்படும்

ஆைணயம்

தனக்குத்

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

ஏற்று,

ேதைவப்படும்

அறிவுறுத்தப்பட்டு,

விசாரைணயின் முடிவில் கீ ழ்க்கண்ட உத்திரவு பிறப்பிக்கப்படுகின்றது:
இவ்வாைண
அறிவிப்புக்

கிைடக்கப்ெபற்ற
கடிதெமான்ைற
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தினங்களுக்குள்

அனுப்பி,

அலுவலக

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

ேவைல

நாளில்,

ேவைல

ேநரத்தில், இதர அலுவலகப் பணிகளுக்குக் குந்தகம் ஏற்படாவண்ணம் அலுவலகம்
வரவைழத்து,

சம்பந்தப்பட்ட

கிராம

நி,வாக

அலுவலரால்

ைகயாளப்படும்

ஆவணங்கைளச் சம்பந்தப்பட்ட கிராம நி,வாக அலுவலருடன் இைணந்து, தகவல்
ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 2(j)-ன்படி ேமல்முைறயீட்டாளrன் ஆய்வுக்கு
ஆஜ,படுத்தி, ஆய்வு ெசய்தபின்ன, தனக்குத் ேதைவப்படும் தகவைலக் குறிப்பிட்டுக்
ேகாரும்பட்சத்தில், அதைன ஒளி நகெலடுத்து, சான்ெறாப்பமிட்டு, தகவல் ெபறும்
உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 7(6)-ன்கீ ழ் கட்டணம் ஏதுமின்றி வழங்கி, அதைன அவ,
ெபற்று

ஏற்பளிப்பு

ெசய்த

விபரத்ைத

இவ்வாைண

கிைடக்கப்ெபற்ற

30

தினங்களுக்குள் ஆைணயத்திற்குச் சம,ப்பிக்குமாறு ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு
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உத்திரவிடப்பட்டு,

இவ்வழக்கில்

ேமலும்

விசாரைண

ேதைவயில்ைலெயன

ஆைணயம் முடிவு ெசய்து இவ்வழக்கு இத்துடன் முற்றாக்கப்படுகின்றது.

ஒம்/- ச.ெசல்வராஜ்
மாநில தகவல் ஆைணய,
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள,
வழக்கு எண்.SA 7357/E/2018
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
வட்டாட்சிய

அலுவலகம்,

காஞ்சிபுரம் வட்டம்,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் – 631 501.
மனுதார,
திரு ெபா.கருணாகரன்,
எண்.32B/46, ைவத்திய

ெதரு,

ெபrய காஞ்சிபுரம்,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் – 631 502.
Copy to: Judgement File.
24/09/19
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