தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

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

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள் -

11.11.2020

முன்னிைல

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

*****
வழக்கு எண். SA 11785/D/2019
திரு ஆ. கதிரவன்

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ முதல்வ ,

லயன்ஸ் ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி,
சிவகாசி, விருதுநக

மாவட்டம்.

பா ைவ:
மனுதார

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

02.08.2019

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

19.09.2019

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

21.11.2019

****

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

(11.11.2020)

ெதாைலேபசி

வாயிலாக

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் மனுதார
தகவல்

அலுவல

திருமதி.

சிவகாசி, விருதுநக
2.

P.மீ னா,

முதல்வ ,

ெதாட புெகாண்டு

விசாரைண

திரு ஆ. கதிரவன் மற்றும் ெபாதுத்

லயன்ஸ்

ெமட்rக்

ேமல்நிைலப்பள்ளி,

மாவட்டம் இன்ைறய ெதாைலேபசி விசாரைணயில் பங்ேகற்றன .

மனுதார

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

சிவகாசி லயன்ஸ் ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி அலுவலகப் ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு
அனுப்பியுள்ள

மனுவில்,

இலவச

கட்டாயக்கல்வி

என்பது

கல்விக்கான

கட்டணத்ைத

மானியமாக பள்ளியில் பயிலும் மாணவ களுக்கு அரேச ெசலுத்துவதால், அரசுக்கும் பள்ளி
நி வாகத்திற்கும்
பற்றிய

உள்ள

விவரங்கைளயும்,

இத்திட்டத்தின்
25%

ெசயல்பாடுகள்

விகிதப்படி

கடந்த

மற்றும்

2017-2019ஆம்

பணபrவ த்தைனகள்
ஆண்டுவைர

எத்தைன

மாணவ மாணவிய களுக்கு இட ஒதுக்கீ டு ெசய்யப்பட்டது பற்றிய விவரம், இது ெதாட பாக
எத்தைன நப கள் விண்ணப்பித்தா கள் மற்றும் விண்ணப்பித்தவ களின் வருமானச் சான்று
நகல்கள்,

இலவச

குழு, ஆசிrய

கட்டாயக்கல்வி

உrைமச்

சட்டத்தின்படி

அைமக்கப்பட்ட

அன்ைனய

குழுக்களில் தாழ்த்தப்பட்டவ களின் விவரம், கடந்த ஆண்டு விண்ணப்பித்து

2
ேச க்கப்படாத மாணவ மாணவிய கள், இப்பள்ளியில் ேச க்கப்படாததற்கான காரணங்கள்,
குழந்ைதகளின்
நிராகrப்பட்ட

பள்ளி

ேச க்ைகக்கான

மாணவ

மாணவிய களின்

வழங்கப்பட்டிருந்தும்,
வசூலிக்கப்பட்ட

வயதுச்சான்று
முழு

அத்திட்டத்தின்கீ ழ்

கல்விக்

கட்டணம்

விவரம்,

பயிலும்

திருப்பி

ேகாr,

பள்ளிச்

ேச க்ைகயில்

அரசாங்கத்தால்

மாணவ களிடம்

வழங்கப்பட்டதா

என்ற

மானியம்
ஏற்ெகனேவ

முழு

விவரம்,

இப்பள்ளிையப் பற்றி ஏேதனும் புகா கள் இருப்பின் அவற்றின் முழு விவரம், பள்ளியின்
ஆய்வாள
ெசலவு

ஒவ்ெவாரு வருடமும் ஆய்வு ெசய்த அறிக்ைகயின் நகல், பள்ளியின் வரவு

பற்றிய

பள்ளியின்

முழு

வைரபட

விவரம்,

நகல்

பள்ளி

உள்ளிட்ட

அைமந்துள்ள
முழு

நிலத்தின்

விவரங்கைள

ச ேவ

ெமாத்தம்

எண்
20

மற்றும்

இனங்களில்

தகவல்களாக வழங்கக்ேகாrயுள்ளா .
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 (11.11.2020)

ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயில் பங்ேகற்ற மனுதார ,

தான் ேகாrய தகவல்கள் ெதாட பாக நாளதுவைர தனக்கு தகவல்கள் வழங்கப்படவில்ைல
என்று ெதrவித்தா . விசாரைணயில் பங்ேகற்ற ெபாதுத் தகவல் அலுவல , மனுதாரருக்கு
தகவல்கள் வழங்கத் தயாராக இருப்பதாக ெதrவித்தா .
5.

இன்ைறய

ெதாைலேபசி

வாயிலான

விசாரைணயின்

முடிவில்,

ெபாதுத்

தகவல் அலுவல , மனுதாரருக்கு தகவல்கள் வழங்க தயாராக இருப்பைத உறுதி ெசய்யும்
ெபாருட்டு, மனுதார
2005-ன்படி

ேகாrய தகவல்கள் அைனத்தும், தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்,

வழங்கக்கூடிய

தகவல்கள்

ஆகும்.

எனேவ,

மனுதார

மனுவில்

ேகாrயுள்ள

தகவல்கைள இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற இருபது நாட்களுக்குள் மனுதாரருக்கு வழங்க
சிவகாசி லயன்ஸ் ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி அலுவலகப் ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு
உத்திரவிடப்பட்டு, இம்ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் மீ தான விசாரைணைய இவ்வாைணயம்
இத்துடன் முடித்துக் ெகாள்கிறது. ேமலும், மனுதாரrன் தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம்,
2005, சட்டப்பிrவு 6(1) மனு இத்துடன் இைணத்து அனுப்பப்படுகிறது.

ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள"
வழக்கு எண். SA 11785/D/2019
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ முதல்வ ,

லயன்ஸ் ெமட்rக் ேமல்நிைலப்பள்ளி,
சிவகாசி, விருதுநக

மாவட்டம். (இ) 6(1) மனு.

மனுதார":திரு ஆ. கதிரவன், த/ெப. ஆறுமுகச்சாமி,
எண்.4, ெபத்தணன் சந்து, 14வது வா டு,
இரயில்ேவ ஸ்ேடசன் ெதரு,
திருத்தங்கல் - 626 130, சிவகாசி தாலுகா,
விருதுநக
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மாவட்டம்.

