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 1151/D/2020
திரு.ஆ . ெரங்கராஜ்,

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத்தகவல் அலுவல /,
வட்டாரக்கல்வி அலுவல ,
பள்ளிப்பாைளயம்,
நாமக்கல் மாவட்டம்.
பா ைவ:
மனுதார

10.08.2019

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

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

-----

பதில் அளித்த நாள்

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

08.10.2019

முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலrன் பதில் நாள்

-----

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

02.01.2019

****

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

(03.11.2020)

ெதாைலேபசி

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. மனுதார
அலுவல

ெதாட புெகாண்டு

விசாரைண

திரு. ஆ . ெரங்கராஜ், அவ கள் மற்றும், ெபாதுத்தகவல்

திருமதி. ேமகலாேதவி, வட்டாரக்கல்வி அலுவல , பள்ளிப்பாைளயம், நாமக்கல்

மாவட்டம்,.
2.

வாயிலாக

அவ களும் .இன்ைறய ெதாைலேபசி விசாரைணயில் பங்ேகற்றா கள்.
மனுதார

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

அனுப்பியுள்ள மனுவில்,
1. நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரப்பாைளயம் நகராட்சி அருகில் உள்ள தனியா
சி.எஸ்.ஐ. பள்ளியின் ெமாத்த பரப்பளவு பற்றிய தகவல் வழங்க ேவண்டி,

2
2.

தகவல்

அவ களது

எண்

1ல்

முழுப்ெபய

உள்ள பள்ளியில்

மற்றும்

முழு

எத்தைன

முகவr

பங்குதார

அவ களது

மற்றும்

ைகேபசி

பற்றிய

முழுத்தகவல்,
3. தகவல் எண். 1ல் உள்ள பள்ளி வள ச்சி நிதிக்காக ெவளிநாடு மற்றும்
ெவளி

மாநில

நிதி

ெபறப்படுகிறதா

என்ற

தகவல்

வழங்க

ேவண்டி,

ேமலும்,

மாணவிய களிடம் வள ச்சி நிதி ெபறப்படுகின்றதா என்ற தகவல்,
4. தகவல் எண்.1ல் உள்ள பள்ளிகளில் வருடாந்திர மற்றும் புகா

விசாரைண

ெசய்யும் அதிகாr அவருைடய பதவி பற்றிய தகவல் வழங்க ேவண்டுகிேறன்.
5. தகவல் எண். 1ல் உள்ள பள்ளிக்கு 01.04.2016 முதல் 310.32019 வைர ஆய்வு
ேமற்ெகாண்ட

அதிகாrகள்

கட்டுமானத்தில்
அச்சான்றிதழ்

அவரது

பராமrக்கப்பட்டு

ெமய்த்தன்ைம

ஆய்வறிக்ைக
வருவதாக

உள்ளதாக

அந்த
பள்ளி

அங்கீ கrத்த

பள்ளி

தரம்

சம் பித்த

அதிகாr

வாய்ந்த
சான்றிதழ்

அவரது

பதவு

அவரது மக்கள் ேசைவக்கான ைகேபசி வழங்க ேவண்டுகிேறன்.
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 விசாரைணயில் பங்ேகற்ற ெபாதுத்தகவல்
அலுவல

நாள்-13.02.2020ல் மனுதாரருக்கு தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ெதrவித்தா .

மனுதார ,

அத்தகவல்

முழுைமையன

தனக்கு

தகவல்கைள

கிைடக்கெபறவில்ைல
திரும்பவும்

என

மனுதாரருக்கு

ெதrவித்தா .
வழங்க

ஆகேவ,

ெபாதுத்தகவல்

அலுவலருக்கு உத்தரவிடப்பட்டு, இவ்வழக்கு முடித்துைவக்கப்படுகிறது.
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 1151/D/2020
ெபாது அதிகார அைமப்பு:-

ெபாதுத்தகவல் அலுவல /,
வட்டாரக்கல்வி அலுவல ,
பள்ளிப்பாைளயம்,
நாமக்கல் மாவட்டம்.
மனுதார":திரு.ஆ . ெரங்கராஜ்,
ெவங்கங்குடி கள்ள

ெதரு,

பள்ளிவிைட அஞ்சல்,
மண்ணச்சநல்லூ
திருச்சி - 621 112.
Copy to: File
PS/PC 11/11/2020

தாலுகா,

