தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

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

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள் - 05.11.2020
முன்னிைல

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

*****
வழக்கு எண். SA 11190/D/2019
திரு. சி.ஓவிய

ஆனந்த்

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல
பழங்குடியின

/ கண்காணிப்பாள ,

நலம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்

பா ைவ:
மனுதார

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

12.07.2019

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

07.08.2019

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

19.08.2019

பதில் அளித்த நாள்

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

03.10.2019

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

05.11.2019

****

ஆைண
தமிழ்நாடு அரசால் COVID-19 காரணமாக ஊரடங்கு (LOCK DOWN) பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிைலயில்,

தமிழ்நாடு

இயலாததால்,

இன்று

தகவல்

ஆைணயத்தில்

(05.11.2020)

ெதாைலேபசி

ைவத்து
மூலம்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் மனுதார
ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

திரு.

G.முருகன்,

ேநரடியாக

விசாரைண

ெதாட புெகாண்டு

திரு. சி.ஓவிய

கண்காணிப்பாள ,

ெசய்ய

விசாரைண

ஆனந்த் மற்றும்

பழங்குடியின

நலம்,

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் இன்ைறய ெதாைலேபசி விசாரைணயில் பங்ேகற்றன .
2.
ெசன்ைன

மனுதார
பழங்குடியின

தகவல்

ெபறும்

நலத்துைற

உrைமச்

சட்டம்,

அலுவலகப்

2005,

ெபாதுத்

சட்டப்பிrவு
தகவல்

6(1)-ன்கீ ழ்

அலுவலருக்கு

அனுப்பியுள்ள மனுவில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கல்வராயன் மைலயில் இயங்கும் GTR
ேமல்நிைலப்பள்ளி, உய நிைலப்பள்ளி, நடுநிைலப்பள்ளி (ம) ஆரம்பப் பள்ளிகளில் பழங்குடி
நலத்துைற

இயக்குன களால்

வழங்கப்படும்

பலேகாடி

ரூபாய்

மாணவ களுக்கு

வழங்கப்படும் ெதாைக பற்றிய முழு விபரம், ேமலும் 34 பள்ளிகள் மற்றும் விடுதிகளின்
முழு விபரம், அரசு ஆைணப்படி மாணவ களுக்கு நாள்ேதாறும் விடுதியில் வழங்கப்படும்

2
உணவு

அட்டவைண

நகல்,

அைனத்துப்

பள்ளிகளிலும்

கழிவைற,

ேபாதுமான

கட்டிட

வசதிகள் பற்றிய விபரம், அரசால் வழங்கப்பட்டுள்ள ெபண்கல்வி ஊக்கத்ெதாைக பற்றிய
முழு விபரம், அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பள்ளியில் பணி ெசய்யும் தைலைம ஆசிrய
மற்றும் பள்ளி விடுதி பணியாள களின் முழு விபரம், மாைல ேநரம் சிறப்பு வகுப்பிற்கு
ஒவ்ெவாரு ேமல்நிைல / உய நிைலப் பள்ளிக்கு அரசால் வழங்கப்படும் ெதாைகயின் முழு
விபரம்,

2016-2017,

2017-2018,

இருந்து பழங்குடியின

2018-2019-ம்

கல்வி

ஆண்டில்

ஆதிதிராவிட

நலத்துைறயில்

நலத்துைற தனியாக பிrந்த பிறகு கல்வராயன் மைலயில் உள்ள

பள்ளிகளின் தரம் உயர ேமம்பாட்டிற்கு கட்டிட வசதிக்காக எந்ெதந்த பள்ளிக்கு எவ்வளவு
நிதி ஒதுக்கப்பட்டது ெதாட பான முழு விபரம், உள்ளிட்ட விவரங்கைள ெமாத்தம் ஆறு
இனங்களில் ஆவண நகல்கள் மற்றும் 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 (05.11.2020)

ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.
தனக்கு

இன்ைறய ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயில் பங்ேகற்ற
உrய

ெதாைலேபசி

தகவல்கள்

வழங்கப்படவில்ைல

விசாரைணயில்

இவ்வலுவலகத்தில்

தற்ேபாது

பங்ேகற்ற
தான்

என்று

ெபாதுத்

பணியில்

மனுதார

ெதrவித்தா .

தகவல்

ேச ந்ததாகவும்,

இன்ைறய

அலுவல ,
இது

தான்

ெதாட பாக

மனுதாரருக்கு தகவல்கள் வழங்க கால அவகாசம் ேவண்டுெமன்றும் ெதrவித்தா
5.

இன்ைறய

ெதாைலேபசி

வாயிலான

விசாரைணயின்

முடிவில்,

மனுதாரருக்கு உrய தகவல்கள் வழங்குவது ெதாட பாக, ெபாதுத் தகவல் அலுவல
அவகாசம்

ேகாrயைதக்

விசாரைண

எதி வரும்

ைவக்கப்படுகிறது.

கருத்தில்

11.11.2020

அன்ைறய

மாவட்டம், பழங்குடியின

ெகாண்டு

இவ்வழக்கின்

அன்று

ெதாைலேபசி

முற்பகல்

வாயிலான

ெதாைலேபசி

மணிக்கு

11.30

கால

வாயிலான
ஒத்தி

விசாரைணயில் கள்ளக்குறிச்சி

நல அலுவலக ெபாதுத் தகவல் அலுவல

மற்றும் மனுதார

தவறாமல் பங்ேகற்க ேவண்டும் என்று இதன்மூலம் உத்திரவிடப்படுகிறது.
ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள"
வழக்கு எண். SA 11190/D/2019
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல
பழங்குடியின

/ கண்காணிப்பாள ,

நலம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்

மனுதார":திரு. சி.ஓவிய
டாக்ட

ஆனந்த், த/ெப.சின்னசாமி,

அம்ேபத்க

நக ,

வடக்கனந்தல், சின்னேசலம் வட்டம்,
விழுப்புரம் மாவட்டம்.
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