தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள் -

03.11.2020

முன்னிைல

திரு. சு.முத்துராஜ், பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"

*****
வழக்கு எண். SA 1044/D/2020
திரு. பி. எம். ரவந்திரராவ்,
4

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத்தகவல் அலுவல /
தைலைம ஆசிrய் ,
க நாடக சங்க ேமல்நிைலப்பள்ளி,
தி.நக . ெசன்ைன-17.
பா ைவ:
மனுதார

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ் மனு ெசய்த நாள்

25.11.2019

மனுதார

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம் மனு

29.11.2019,

பிrவு 6(3)-ன்கீ ழ் மாற்றம்

06.01.2020

ெசய்த நாள்
ெபாதுத் தகவல் அலுவல

22.01.2020

பதில் அளித்த நாள்

பிrவு 19(1)-ன் கீ ழான முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் நாள்

30.12.2019

முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலrன் பதில் நாள்

-------

பிrவு 19(3)-ன் கீ ழான இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் நாள்

29.01.2020

****

ஆைண
தமிழ்நாடு அரசால் COVID-19 காரணமாக ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிைலயில், தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயத்தில் ேநரடியாக விசாரைண ெசய்ய இயலாததால்,
இன்று

(03.11.2020)

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

ெதாைலேபசி
மனுதார

வாயிலாக
திரு.

பி.

ெதாட புெகாண்டு
எம்.

ரவந்திரராவ்,
4

விசாரைண
,

அவ கள்

மற்றும்,ெபாதுத்தகவல் அலுவல / திரு. R. திருமாவளவன், (தைலைமயாசிrய ) க நாடக
சங்க

ேமல்நிைலப்பள்ளி,

தி.நக ,

ெசன்ைன

அவ களும்

.இன்ைறய

ெதாைலேபசி

விசாரைணயில் பங்ேகற்றா கள்.
2.
அனுப்பியுள்ள

மனுதார
மனுவில்,

தகவல்

ெபறும்

மனுதார

உrைமச்
ெசன்ைன

சட்டம்,
தி.

2005,

நகrலுள்ள

சட்டப்பிrவு
க நாடக

6(1)-ன்கீ ழ்
சங்கத்தின்

2
உறுப்பின

என்றும்,

அவ

ெகாண்டுவராமல்

இருந்த காலகட்டத்தில்

பள்ளியின்

தன்

தைலைமயாசிrய

கவனத்திற்கு

பதவி

நியமனம்

ெசய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அைவ குறித்து தகவல்கள் ேவண்டுெமன்றும் ேகாrயுள்ளா .
1. Complete proposal received or submitted for his appointment as Head-Master _karnataka
Sangha and appointment letter issued to him in this connection.
2. other candidate resume copy and interview report given to the department for his selection
as HM along with selection criteria.
3. School permission License Copy issued by the Department.
3.

மனுதார

ேமற்குறிப்பிட்டவாறு தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)

மற்றும் 19(3)-ன் கீ ழான தனது முதல் மற்றும் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனுக்கைளத்
தாக்கல் ெசய்துள்ளா .

மனுதாரrன் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு மனு இன்று (03.11.2020)

ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4. இன்ைறய

ெதாைலேபசி வாயிலான

நகrலுள்ள க நாடக சங்கத்தின் உறுப்பின
கவனத்திற்கு

ெகாண்டுவராமல்

ெசய்யப்பட்டுள்ளதாகவும்,

அைவ

விசாரைணயில் மனுதார

என்றும், அவ

பள்ளியின்
குறித்து

தி.

இருந்த காலகட்டத்தில் தன்

தைலைமயாசிrய

தகவல்கள்

ெசன்ைன

பதவி

ேவண்டுெமன்றும்,

நியமனம்

ெபாதுஅதிகார

அைமப்பினால் தனக்கு உrய தகவல் வழங்கப்படவில்ைல என ெதrவித்துள்ளா .
5.

எனேவ,

ெபாதுஅதிகார

அைமப்பிற்கு

இவ்வாைணயுடன் இைணத்து அனுப்பப்படுகிறது
ஒரு

வாரக்காலத்திற்குள்

மனுதாரருக்கு

மனுதாரrன்

6(1)

மனு

நகல்

அம்மனுவிற்கான உrய தகவல்கைள

வழங்க

ெபாதுத்தகவல்

அலுவலருக்கு

உத்தரவிடப்படுகிறது.
மனுதாரருக்கு உrய தகவல்கள் வழங்கப்படவில்ைல எனில் இவ்வாைணயத்தின்

9499933592 என்ற எண்ணிற்கு ெதrவிக்கலாம் என மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

ஒம்/-(சு.முத்துராஜ்)
மாநில தகவல் ஆைணய"
/ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி/
உதவிப் பதிவாள"
வழக்கு எண். SA 1044/D/2020
ெபாது அதிகார அைமப்பு:-

ெபாதுத்தகவல் அலுவல /,
தைலைம ஆசிrய் ,
க நாடக சங்க ேமல்நிைலப்பள்ளி,
தி.நக . ெசன்ைன-17.
மனுதார":திரு. பி. எம். ரவந்திரராவ்,
4
எண்.11 & 12, ஜஸ்வந்த் நக ,
முகப்ேப

ேமற்கு,

ெசன்ைன-37.
Copy to: File
PS/PC11/11/2020

