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 158/D/2019
திருமதி. ப. ரங்கம்மாள்

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ தைலைமயாசிrய

(ெபாறுப்பு),

அரசு ேமனிைலப்பள்ளி, ேவ. கள்ளிப்பாைளயம்,
திருப்பூ

மாவட்டம்.

பா ைவ:
மனுதார

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

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

04.10.2018

பதில் அளித்த நாள்

22.11.2018

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

10.11.2018

முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவல

20.11.2018

பதில் அளித்த நாள்

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

05.01.2019

****

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

(04.11.2020)

ெதாைலேபசி

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.

மனுதாரrன்

வாயிலாக
மனுவில்

ெதாட புெகாண்டு

ெதாைலேபசி

/

விசாரைண

அைலேபசி

எண்

குறிப்பிடப்படாததால் இன்ைறய விசாரைணயில் அவைர ெதாட பு ெகாள்ள இயலவில்ைல.
ெபாதுத்

தகவல்

கள்ளிப்பாைளயம்,

அலுவல
திருப்பூ

திரு.

M.ெசல்வராஜ்,

மாவட்டம்

தைலைமயாசிrய

இன்ைறய

ெதாைலேபசி

(ெபாறுப்பு),

ேவ.

விசாரைணயில்

பங்ேகற்றா .
2.
திருப்பூ

மனுதார

தகவல்

மாவட்டக்கல்வி

ெபறும்

அலுவல

உrைமச்

மற்றும்

சட்டம்,

முதன்ைமக்கல்வி

தகவல் அலுவல களுக்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில், திருப்பூ
ெபாங்கலூ

2005,

சட்டப்பிrவு
அலுவலகப்

6(1)-ன்கீ ழ்
ெபாதுத்

மாவட்டம், பல்லடம் வட்டம்,

ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ேவ.கள்ளிப்பாைளயம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு

ேமல்நிைலப்பள்ளியில் கடந்த 2017-2018ஆம் கல்வியாணடில் பத்தாம் வகுப்பு ஆங்கில வழி
கல்விமுைற பாடத்திட்டத்தின்கீ ழ் கல்வி பயின்று வந்த ெச.சிலம்பரசன் என்ற மாணவ
13.12.2017

அன்று

ெதாட பாகவும்,

பள்ளிக்கு
அன்ைறய

ெசன்றேபாது
தினம்

விபத்துக்குள்ளாகி

பள்ளிக்கு

வராத

இறந்ததுவிட்டா

மாணவ களின்

என்பது

ெபற்ேறா கைள

2
அைழத்து

விசாrத்தது

ெதாட பாகவும், ேமலும்

இப்பள்ளியில்

ஆங்கில

வழிக்கல்வியில் பயின்றுவரும் மாணவ மாணவிய களின் முழு விவரம், இப்பள்ளிைய
பற்றிய

முழு

விவரங்கள்

மற்றும்

ஆசிrய களின்

மற்றும்

முழு

ேத ச்சி

சதவிகிதத்தின்

விவரங்கள்,

2017-2018ஆம்

விவரம்,

தைலைமயாசிrய

கல்வியாண்டில்

ஆங்கில

வழி

கல்வி முைறயின் பாடத்திட்டத்தின்கீ ழ் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்த குறிப்பாக ஸ்ெபஷல்
கிளாஸ் படித்து வந்த மாணவ மாணவிய களின் வருைக பதிேவட்டின் நகல் உள்ளிட்ட
விவரங்கைள ெமாத்தம் 180 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.
தகவல்

இன்ைறய
அலுவல ,

ெபாங்கலூ

ெதாைலேபசி

மனுதாரrன்

வாயிலான

மனுவில்

விசாரைணயில்

திருப்பூ

மாவட்டம்,

பங்ேகற்ற

ெபாதுத்

பல்லடம்

வட்டம்,

ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ேவ.கள்ளிப்பாைளயம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு

ேமல்நிைலப்பள்ளியில் கடந்த 2017-2018ஆம் கல்வியாணடில் பத்தாம் வகுப்பு ஆங்கில வழி
கல்விமுைற பாடத்திட்டத்தின்கீ ழ் கல்வி பயின்று வந்த ெச.சிலம்பரசன் என்ற மாணவ
13.12.2017

அன்று

பள்ளிக்கு

ெசன்றேபாது

விபத்துக்குள்ளாகி

இறந்தது

ெதாட பாகவும்,

பத்தாம் வகுப்பு ெதாட பாக ஸ்ெபஷல் கிளாஸ் படித்து வந்த மாணவ மாணவிய களின்
வருைக

பதிேவட்டின்

ெதாட பான

நகலிைன

தகவல்கள்

விளக்கத்திதிைனயும்

தகவல்களாக

அைனத்தும்
ெபாதுத்

வழங்கக்

மனுதாரருக்கு

தகவல்

ேகாrயுள்ளா

என்றும்,

இது

ேமலும்

சில

வழங்கப்பட்டதாகவும்,

அலுவல

விசாரைணயில்

ெதrவித்தா .

மனுதாரrன் மனுவில் ெதாைலேபசி / அைலேபசி எண் குறிப்பிடப்படாததால் இன்ைறய
விசாரைணயில் அவைர ெதாட பு ெகாள்ள இயலவில்ைல.
5.
தகவல்

இன்ைறய
அலுவல

ெதாைலேபசி

இம்மனு

வாயிலான

ெதாட பான

விசாரைணயின்

விளக்கத்திைன

முடிவில்,

எடுத்துைரத்தா .

ெபாதுத்

மனுதாரrன்

மனுவில் ெதாைலேபசி / அைலேபசி எண் குறிப்பிடப்படாததால் அவைர ெதாட பு ெகாள்ள
இயலாத நிைலயில்,

மனுதார

இவ்வாைணயத்தின் 9499933592

என்ற

அைலேபசி எண்

வாயிலாக ெதாட பு ெகாண்டால், அதன் அடிப்பைடயில் இறுதி ஆைண பிறப்பிக்கப்படும்
என்று ெதrவிக்கப்படுகிறது.
ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள"
வழக்கு எண். SA 158/D/2019
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ தைலைமயாசிrய

அரசு ேமனிைலப்பள்ளி, ேவ. கள்ளிப்பாைளயம்,
திருப்பூ

மாவட்டம்.

மனுதார":திருமதி. ப. ரங்கம்மாள், க/ெப. (ேலட்) பழனி,
எண்.10/46, மா க்ெகட் காலனி,
திருமூ த்தி நக

(அஞ்சல் நிைலயம்),

உடுமைலப்ேபட்ைட (வட்டம்),
திருப்பூ

மாவட்டம் – 642 112.
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(ெபாறுப்பு),

