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 1244/D/2020
திரு B. சாதிக் பாஷா

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல / கண்காணிப்பாள ,
மாவட்டக்கல்வி அலுவலகம்,
சக்கராபுரம் வளாகம், ெசஞ்சி – 604 202,
விழுப்புரம் மாவட்டம்.
பா ைவ:
மனுதார

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

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

30.08.2019

பதில் அளித்த நாள்

02.12.2019

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

15.10.2019

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

03.01.2020

****

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

தமிழ்நாடு

இயலாததால்,

இன்று

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

தகவல்

ஆைணயத்தில்

(05.11.2020)

ைவத்து

ெதாைலேபசி

மனுதாரrன்

ேநரடியாக

மூலம்

மனுவில்

விசாரைண

ெதாட புெகாண்டு

ெதாைலேபசி

/

ெசய்ய

விசாரைண

அைலேபசி

எண்

குறிப்பிடப்படாததால் இன்ைறய விசாரைணயில் அவைர ெதாட பு ெகாள்ள இயலவில்ைல.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல

திரு. க.ஆனந்தன், கண்காணிப்பாள , ெசஞ்சி வட்டம், விழுப்புரம்

மாவட்டம் இன்ைறய ெதாைலேபசி விசாரைணயில் பங்ேகற்றா .
2.
விழுப்புரம்

மனுதார

தகவல்

மாவட்டக்கல்வி

ெபறும்

அலுவலகப்

உrைமச்
ெபாதுத்

சட்டம்,
தகவல்

2005,

சட்டப்பிrவு

அலுவலருக்கு

மனுவில், ஊராட்சி ஒன்றிய உருது நடுநிைலப்பள்ளி மீ னம்பூ

6(1)-ன்கீ ழ்

அனுப்பியுள்ள

(ஆண்கள்) பள்ளியம்பட்டு

பள்ளித் தைலைம ஆசிrய , பட்டதாr உதவி ஆசிrய கள் மற்றும் இைடநிைல உதவி
ஆசிrய களின் பணி நியமன ஆைண உண்ைம நகல்கள், ேமற்படி ஆசிrய கள் எந்ெதந்த
வகுப்புகளுக்கு எந்ெதந்த பாடங்கள் நடத்துகிறா கள் மற்றும் பாடேவைளகள் குறித்த முழு
விவரம், பள்ளியில் அைமக்கப்பட்டுள்ள ெபற்ேறா

ஆசிrய

கழகம், கிராமக் கல்விக் குழு

உறுப்பின களின் விவரப்பட்டியல், 2012-2013 ஆம் கல்வி ஆண்டு முதல் 2018-2019 வைர
நடத்தப்பட்ட கூட்ட அறிக்ைககள் குறித்த முழு விவரம், 2012 – 2013 ஆண்டு முதல் 2018 –
2019 வைர அைனவருக்கும் கல்வி திட்டத்தின் மூலம் சம்மந்தப்பட்ட பள்ளி பராமrப்பு

2
ெசலவுக்காக அரசால் வழங்கப்பட்ட ெதாைக குறித்த

முழு

விவரம்,

உள்ளிட்ட

விவரங்கைள

நகல்கள்

மற்றும்

தகவல்களாக

ெமாத்தம்

ஆறு

இனங்களில்

ஆவண

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.

இன்ைறய

தகவல் அலுவல
அவ

ெதாைலேபசி

மனுதாரருக்கு ஏற்கனேவ

ேகாrய

தகவல்கள்

குறிப்பிடப்படாததால்

பங்ேகற்ற

ெபாதுத்

தகவல்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும்,

ேமலும்,

ெதாட பாக

அளிக்கப்பட்டதாகவும் ெதrவித்தா .
எண்

வாயிலான

விசாரைணயில்

150

பக்கங்களுக்குrய

தகவல்கள்

மனுதாரrன் மனுவில் ெதாைலேபசி / அைலேபசி

இன்ைறய

விசாரைணயில்

அவைர

ெதாட பு

ெகாள்ள

இயலவில்ைல.
5.
ெதாட பு

இன்ைறய ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயின் முடிவில், மனுதாரைர
ெகாள்ள

வழங்கப்பட்ட

இயலாத

தகவல்கள்

நிைலயில்,

மனுதாரருக்கு

ேபாதுமானைவ

என்று

ெபாது

முடிவு

அதிகார

ெசய்து,

அைமப்பினால்

இம்ேமல்முைறயீட்டு

மனுவின் மீ தான விசாரைணைய இவ்வாைணயம் இத்துடன் முடித்துக்ெகாள்கிறது. ெபாது
அதிகார

அைமப்பினால்

வழங்கப்பட்ட

தகவல்கள்

திருப்தி

இல்ைலெயனில்,

மனுதார

இவ்வாைணயத்தின் 9499933592 என்ற அைலேபசி எண் வாயிலாக ெதாட பு ெகாள்ளலாம்
என்று ெதrவிக்கப்படுகிறது.
ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள"
வழக்கு எண். SA 1244/D/2020
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல / கண்காணிப்பாள ,
மாவட்டக்கல்வி அலுவலகம்,
சக்கராபுரம் வளாகம், ெசஞ்சி – 604 202,
விழுப்புரம் மாவட்டம்.
மனுதார":திரு. B. சாதிக் பாஷா,
எண்.1/75, ஜானி பாஷா ெதரு,
பள்ளியம்பட்டு கிராமம், மீ னம்பூ

– 604 205,

ெசஞ்சி வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம்.
Copy to: File
DGPC 09.11.2020

