தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

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

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள் -

04.11.2020

முன்னிைல

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

*****
வழக்கு எண். SA 10368/D/2019
திரு. P. பாலகிருஷ்ணன்

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/

முதன்ைமக்கல்வி அலுவலrன் ேந முக உதவியாள ,
முதன்ைமக்கல்வி அலுவலகம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்.
பா ைவ:
மனுதார

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

02.08.2019
04.09.2019 &
05.08.2019

மனுதாரrன் மனு பிrவு 6(3)-ன்கீ ழ் மாற்றப்பட்ட நாள்
ெபாதுத் தகவல் அலுவல

பதில் அளித்த நாள்

26.08.2019

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

03.09.2019

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

09.10.2019

****

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

(04.11.2020)

ெதாைலேபசி

வாயிலாக

ெதாட புெகாண்டு

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் மனுதார
ெபாதுத்

தகவல்

உதவியாள ,

அலுவல

திரு.

முதன்ைமக்கல்வி

விசாரைண

திரு. P. பாலகிருஷ்ணன் மற்றும்

ஆனந்தன்,

முதன்ைமக்கல்வி

அலுவலகம்,

கள்ளக்குறிச்சி

அலுவலrன்
மாவட்டம்

ேந முக
இன்ைறய

ெதாைலேபசி விசாரைணயில் பங்ேகற்றன .
2.

மனுதார

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சிய

அலுவலகப் ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு அனுப்பியுள்ள

மனுவில்,

ேமல்நிைலப்பள்ளியில்

புதுப்பட்டு,

கட்டணத்ெதாைகைய,

அரசு

இப்பள்ளியில்

பயிலும்

வசூலிக்கப்படும்

மாணவ களிடம்

கட்டிடத்திற்கான

ஒவ்ெவாரு

வருடமும்

அரசின் அனுமதியுடன் வசூலிக்கப்படுகிறதா அல்லது பள்ளி நி வாகத்தின் மூலம் நி ணயம்
ெசய்து வசூலிக்கப்படுகிறதா என்ற விவரம், தனது பிள்ைளகள் இப்பள்ளியில் 9ஆம் வகுப்பு
மற்றும்

7ஆம்

வகுப்பில்

பயில்வதாகவும்

இவ களிடத்தில்

பள்ளி

கட்டிடத்

ெதாைக

வசூலிக்கப்பட்டதாகவும் ஆனால் அதற்குrய இரசீது வழங்காததற்கான காரணம் பற்றியும்,
இப்பள்ளியில்

6ஆம்

வகுப்பு

முதல்

12ஆம்

வகுப்பு

வைர

பயிலும்

மாணவ
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மாணவிய களுக்கு
என்ற

விவரம்,

ெதாட பாக
தைலைம

எதன்

அடிப்பைடயில் கல்விக்கட்டணம் நி ணயம் ெசய்யப்படுகிறது

பள்ளியில்

தனது

காலதாமதம்
ஆசிrய

மகனுக்கு

ஏற்பட்ட

அவ கள்

வருமானச்

காரணத்ைத

ெபற்ேறா கள்

சான்று

ெதrவிக்க

பள்ளிக்குள்

ேகாரப்பட்டதால்,

பள்ளிக்குச்

வரக்கூடாது

அது

ெசன்றேபாது
என்று

கடிந்து

ெகாண்டதாகவும், இது ெதாட பாக பள்ளி ேநரத்தில் ெபற்ேறா கள் பள்ளிக்குள் வரக்கூடாது
என்பதற்கான

அரசாைண

நகல்

இருப்பின்

அவற்றின்

நகல்

உள்ளிட்ட

விவரங்கைள

ெமாத்தம் 4 இனங்களில் தகவல்களாக வழங்கக் ேகாrயுள்ளா .
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 (04.11.2020)

ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

ெதாைலேபசி

வாயிலான

விசாரைணயில்

பங்ேகற்ற

ெபாதுத்

தகவல் அலுவல , மனுதாரருக்கு ஏற்ெகனேவ தகவல்கள் வழங்கப்பட்டதாகத் ெதrவித்தா .
விசாரைணயில்

பங்ேகற்ற

வழங்கப்படவில்ைல

என்றும்,

மனுதார

தனக்கு

ேமலும்,

புதுப்பட்டு,

முழுைமயான
அரசு

தகவல்கள்

ேமல்நிைலப்பள்ளியில்

வசூலிக்கப்படும் கட்டிடத்திற்கான கட்டணத்ெதாைகைய, இப்பள்ளியில் பயிலும் அைனத்து
மாணவ களிடம்

ஒவ்ெவாரு

வருடமும்

அரசின்

அனுமதியுடன்

வசூலிக்கப்படுகிறதா

அல்லது பள்ளி நி வாகத்தின் மூலம் நி ணயம் ெசய்து வசூலிக்கப்படுகிறதா என்ற விவரம்,
தனது பிள்ைளகள் இப்பள்ளியில் 9ஆம் வகுப்பு மற்றும் 7ஆம் வகுப்பில் பயில்வதாகவும்
இவ களிடத்தில்

பள்ளி

கட்டிடத்

ெதாைக

வசூலிக்கப்பட்டதாகவும்

ஆனால்

அதற்குrய

இரசீது வழங்காததற்கான காரணம் பற்றியும், இப்பள்ளியில் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம்
வகுப்பு வைர பயிலும் மாணவ மாணவிய களுக்கு எதன் அடிப்பைடயில் கல்விக்கட்டணம்
நி ணயம் ெசய்யப்படுகிறது என்ற விவரம், பள்ளியில் தனது மகனுக்கு வருமானச் சான்று
ேகாரப்பட்டதால், அது ெதாட பாக காலதாமதம் ஏற்பட்ட காரணத்ைத ெதrவிக்க பள்ளிக்குச்
ெசன்றேபாது தைலைமயாசிrய
கடிந்து

ெகாண்டதாகவும்,

இது

அவ கள் ெபற்ேறா கள் பள்ளிக்குள் வரக்கூடாது என்று
ெதாட பாக

பள்ளி

ேநரத்தில்

ெபற்ேறா கள்

பள்ளிக்குள்

வரக்கூடாது என்பதற்கான அரசாைண இருப்பின் அவற்றின் நகல் உள்ளிட்ட விவரங்கைள
தகவல்களாக ெபற்று வழங்குமாறு ேகாrனா .
5.
அவரது

இன்ைறய ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயின் முடிவில், மனுதார
மனுவில்

ேகாrய

தகவல்களுக்கு

உrய

தகவல்கைள

வழங்க

கள்ளக்குறிச்சி

மாவட்ட முதன்ைமக்கல்வி அலுவலக ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு உத்திரவிடப்பட்டு,
இம்ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின்

மீ தான

விசாரைணைய

இவ்வாைணயம்

முடித்துக் ெகாள்கிறது. ேமலும், பள்ளியின் தைலைமயாசிrய

இத்துடன்

மற்றும் பிற ஆசிrய கள்,

மாணவ களுக்கு கற்பித்தல் மற்றும் நல்ெலாழுக்கம் ேபான்ற நற்ெசயல்கைள உண த்தும்
வைகயில் பள்ளியின் ெசயல்பாடுகள் இருக்கேவண்டும் என்றும், பள்ளியின் ெசயல்பாடுகள்
அைனத்தும் தைலைமயாசிrயrன் ெபாறுப்ைபச் சா ந்தைவ என்றும், தைலைமயாசிrய
என்பவ

மற்ற ஆசிrய களுக்கும், மாணவ களுக்கும் ஒரு முன் உதாரணமாக ெசயல்பட

ேவண்டுெமன்றும்,
மாணவ களின்

தைலைமயாசிrய
ெபற்ேறா களிடத்திலும்

மற்ற

ஆசிrய களிடமும்,

சுமூகமான

முைறயில்

மாணவ களிடமும்,
நடந்து

ெகாள்ள

ேவண்டுெமன்றும் இதன்மூலம் அறிவுறுத்தப்படுகிறா .

ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள"
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வழக்கு எண். SA 10368/D/2019
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/

முதன்ைமக்கல்வி அலுவலrன் ேந முக உதவியாள ,
முதன்ைமக்கல்வி அலுவலகம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்.
மனுதார":திரு. P. பாலகிருஷ்ணன், த/ெப. பிச்சக்காரன்,
பிள்ைளயா

ேகாவில் ெதரு,

புதுப்பட்டு கிராமம் & அஞ்சல்,
சங்கராபுரம் வட்டம்,
விழுப்புரம் மாவட்டம் – 606 402.
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