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 எண்கள். SA 3796/D/2019 & SA 3797/D/2019
திரு. V. ஜான் சகாய ஆல்ப ட்

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்புகள்

/எதி /
1. ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ தைலைமயாசிrய ,

RC மாதிr துவக்கப்பள்ளி, கருமத்தம்பட்டி,
ேகாயமுத்தூ

– 641 659.

2. ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ தைலைமயாசிrய ,

புனித மrயன்ைன உய நிைலப்பள்ளி, கருமத்தம்பட்டி,
ேகாயமுத்தூ

– 641 659.

பா ைவ:
SA
3796/D/2019

SA
3797/D/2019

15.10.2018

15.10.2018

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

04.12.2018

04.12.2018

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

22.04.2019

22.04.2019

மனுதார

தகவல்

ெபறும் உrைமச் சட்டம் பிrவு 6(1)-ன்கீ ழ்

மனு ெசய்த நாள்

நாள்
****

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

(04.11.2020)

ெதாைலேபசி

வாயிலாக

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் மனுதார

ெதாட புெகாண்டு

விசாரைண

திரு. திரு. V. ஜான் சகாய ஆல்ப ட்

மற்றும் ெபாதுத் தகவல் அலுவல கள் திருமதி. சாந்தி, தைலைமயாசிrய , RC மாதிr
துவக்கப்பள்ளி,
ெஹன்றி

கருமத்தம்பட்டி,

விக்ட ,

கருமத்தம்பட்டி
பங்ேகற்றன .

ேகாயமுத்தூ

தைலைமயாசிrய ,

ேகாயமுத்தூ

மாவட்டம்

மாவட்டம்
புனித

இன்ைறய

மற்றும்

மrயன்ைன
ெதாைலேபசி

திரு.

D.பிrன்ஸ்

உய நிைலப்பள்ளி,
விசாரைணயில்
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2.

மனுதார

ேகாயமுத்தூ

தகவல்

மாவட்டம்

உய நிைலப்பள்ளி

ெபறும்

உrைமச்

மாதிr

RC

அலுவலகப்

சட்டம்,

துவக்கப்பள்ளி

ெபாதுத்

தகவல்

2005,

சட்டப்பிrவு

மற்றும்

புனித

அலுவல களுக்கு

6(1)-ன்கீ ழ்

மrயன்ைன
அனுப்பியுள்ள

மனுக்களில், RC மாதிr துவக்கப்பள்ளியில் பணிபுrயும் ெபாது ஊழிய களின் முழு விவரம்
மற்றும்

பணி

பதிேவட்டின்

ஒளிநகல்,

இவ கள்

பணியில்

ேசரும்ேபாது

அரசுக்கு

ெகாடுத்துள்ள ெசாத்து விவரம் மற்றும் ஐந்து ஆண்டுக்ெகாருமுைற அரசுக்கு ெகாடுத்த
ெசாத்து விவரங்களின் ஒளி நகல், இவ களின் அைசயும் மற்றும் அைசயா ெசாத்துக்களின்
முழு

விவரம்,

ெசாத்துக்கைள

ெபறப்பட்டிருப்பின்

வாங்குவதற்கு

நி வாகத்திடம்

அவற்றின் நகல், பள்ளியில் பராமrக்கப்பட்டு

முன்

வரும்

அனுமதி

ஆவணங்களின்

விவரம், பள்ளியில் கடந்த 15.10.2016 முதல் 25.10.2016 வைரயிலான ெபாது ஊழிய களின்
வருைகப்

பதிேவட்டின்

உள்ளிட்ட

முழு

ஒளிநகல்

விவரங்களின்

மற்றும்
ஆவண

விடுமுைற
நகல்கள்

விண்ணப்பங்களின்

மற்றும்

ஒளிநகல்

தகவல்களாக

வழங்கக்

ேகாrயுள்ளா .
3.
மற்றும்

மனுதார
19(1)-ன்

உrைமச்

கீ ழ்

ஒேர ெபாருள் குறித்து தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 6(1)
தனித்தனிேய

சட்டப்பிrவு

19(3)-ன்

தாக்கல்

கீ ழான

மனுக்கைள

ேமற்குறிப்பிட்டவாறு

ெசய்துள்ளன .

மனுதார

இரண்டு

ெசய்துள்ள

தமது

இரண்டு

தனித்தனிேய
இரண்டாவது

மனுக்களுக்கு,
இரண்டாவது

தகவல்

ேமல்முைறயீட்டு

இவ்வாைணயத்தில்

ேமல்முைறயீட்டு

ெபறும்
தாக்கல்

மனுக்களும்

இன்று

(04.11.2020) ஒருேசர ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டன.
4.

இன்ைறய

ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயில்

பங்ேகற்ற

மனுதார

தனக்கு நாளதுவைர தகவல்கள் வழங்கப்படவில்ைல என்று ெதrவித்தா . விசாரைணயில்
பங்ேகற்ற ெபாதுத் தகவல் அலுவல , மனுதாரrன் மனுவில் ேகாrய தகவல்களான, இந்த
நி வாகத்தில் பணியாற்றுகின்ற ஆசிrய கள் மற்றும் பணியாள களின் அைசயும் மற்றும்
அைசயா ெசாத்துகளின் விவரங்கைள வழங்கக் ேகாrயுள்ளா
ெமாத்தமாக

பள்ளியில்

பணிபுrபவ களுைடய

ெசாத்து

என்றும், மனுதார

விவரங்கள்

குறித்து

ஒட்டு

அைனத்து

ஆவணங்கைளயும் ேகாருவதால், அவற்றில் சில பிரச்சிைனகள் இருப்பதாகவும்,

ேமலும்,

மனுதார , எந்த ஆசிrயrன் ெசாத்து மதிப்பு மற்றும் எந்த பணியாளrன் ெசாத்து மதிப்பு
ேவண்டுெமன்பைத குறிப்பிட்டு ேகாரும்பட்சத்தில், அவருக்கு தகவல்கள் வழங்கத் தயாராக
இருப்பதாக ெபாதுத் தகவல் அலுவல
5.

இன்ைறய

ெதrவித்தா .

ெதாைலேபசி

வாயிலான

விசாரைணயின்

முடிவில்,

ெபறும் உrைமச் சட்டத்தின் கீ ழ் வழங்கக் கூடிய தகவல்கைள மனுதார
ேகாரும்

பட்சத்தில்

ெதrவிக்கப்பட்ட
மனுவின்

தகவல்கள்

விளக்கத்ைத

மீ தான

வழங்கப்படும்

என்று

இவ்வாைணயம்

ஏற்றுக்

விசாரைணைய

இவ்வாைணயம்

ெபாதுத்

தகவல்

ெகாண்டு,

இத்துடன்

தகவல்

குறிப்பிட்டுக்
அலுவலரால்

இம்ேமல்முைறயீட்டு

முடித்துக்

ெகாள்கிறது.

ேமலும், மனுதார , அப்பள்ளியில் பணிபுrயும் ஒரு ஆசிrயைர பற்றி தகவல் ெபறுவது
தான்

மனுதாரrன்

ேநாக்கம்

என்பது

ெபாது

அதிகார

அைமப்பிடம்

விசாரைண

ேமற்ெகாண்டேபாது ெதrயவந்தது. மனுதார , பள்ளியில் உள்ள அைனத்து ஆசிrய களின்
தகவல்கைள
பிரச்சிைனயாக

ஒட்டுெமாத்தமாக
மாற்றுவைத

ேகாருவதால்,
தவி க்குமாறு

ெசாந்த

பிரச்சிைனைய

மனுதாரருக்கு

ஒட்டுெமாத்த

இதன்

மூலம்

அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள"
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வழக்கு எண்கள். SA 3796/D/2019

&

SA 3797/D/2019

ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்புகள்:1. ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ தைலைமயாசிrய ,

RC மாதிr துவக்கப்பள்ளி, கருமத்தம்பட்டி,
ேகாயமுத்தூ

– 641 659.

2. ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ தைலைமயாசிrய ,

புனித மrயன்ைன உய நிைலப்பள்ளி, கருமத்தம்பட்டி,
ேகாயமுத்தூ

– 641 659.

மனுதார":திரு. V. ஜான் சகாய ஆல்ப ட்,
எண்.12/36, J, விேவகானந்த
கிருஷ்ணாபுரம், ேசாமனூ
ேகாயமுத்தூ

வதி,
i
அஞ்சல்,

– 641 668.

Copy to: SA 3796/D/2019 & SA 3797/D/2019
SNPA 06.11.2020

