தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
சாைல, (ஆைலயம்மன்
ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்),எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,

எண்.2, தியாகராய

ேதனாம்ேபட்ைட,, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள் - 16.09.2019
முன்னிைல

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

*****
வழக்கு எண். SA 5778/D/2019
திரு K. ராதாகிருஷ்ணன்

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
முதன்ைமக் கல்வி அலுவல
மாநில மகளி

அலுவலகம்,
அலுவலகம்

ேமல்நிைலப் பள்ளி வளாகம்,

எழும்பூ , ெசன்ைன – 600 008.
****

ஆைண
இவ்வழக்கில் இவ்வாைணயத்தால் இன்று (16.09.2019) நடத்தப்பட்ட விசாரைணக்கு
மனுதார
தகவல்

திரு K. ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் ெபாது அதிகார அைமப்பின் சா பாக ெபாதுத்
அலுவல

உதவியாள

திருமதி

ப.

பத்மா,

முதன்ைமக்

(உய நிைல), முதன்ைமக் கல்வி அலுவல

கல்வி

அலுவலrன்

ேந முக

அலுவலகம், ெசன்ைன ஆகிேயா

இன்ைறய விசாரைணக்கு ஆஜரானா கள்.
2.

மனுதார

21.03.2019

ேததியிட்டு

தகவல் ெபறும்
பள்ளிக்

உrைமச்

கல்வி

சட்டம்,

இயக்ககப்

2005,

ெபாதுத்

சட்டப்பிrவு
தகவல்

6(1)-ன்கீ ழ்

அலுவலருக்கு

அனுப்பியுள்ள மனுவில், பள்ளிக் கல்வித் துைறயுடன் இைணக்கப்பட்ட (G.O.(Ms.)
G.O.(Ms.) No. 101)
Anglo Indian School-க்கு 2018-2019 (ம
ம) 2019-2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் பள்ளி கட்டணம் நி ணயம்
ெசய்த அதிகாrயின் ெபய , பதவி,
பதவி அலுவலக முகவr, ைகேபசி எண், ெதாைலேபசி எண்
அடங்கிய பட்டியல் நகல் ஆகியவற்ைற தகவல்களாக வழங்கக் ேகாrயுள்ளா .
3.

பள்ளிக் கல்வி இயக்ககப் ெபாதுத் தகவல் அலுவலரால் 29.03.2019 ேததியிட்ட

கடிதத்தின் வாயிலாக மனுதாரrன் மனு ெசன்ைன மாவட்ட முதன்ைம கல்வி அலுவல
அலுவலகப் ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
வழங்கப்படாத காரணத்தால், மனுதார

தனக்கு தகவல் ஏதும்

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(1)-ன் கீ ழ்

06.05.2019 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பள்ளிக் கல்வி இயக்கக முதல்
ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்கு தாக்கல் ெசய்துள்ளா .
ஏதும் வழங்கப்படாத காரணத்தால் மனுதார

அதன் பின்பும், தனக்கு தகவல்

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு 19(3)-ன்

2
18.06.2019

கீ ழான

ேததியிட்ட

தனது

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனுைவ

இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவத்து, தான் ேகாrய தகவல்கைள முழுைமயாக ெபற்றுத்
தருமாறு

ேகாrயுள்ளா .

மனுதாரrன்

இரண்டாவது

ேமல்முைறயீட்டு

மனு

இவ்வாைணயத்தால் இன்று (16.09.2019) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய விசாரைணயில் ஆஜரான ெசன்ைன மாவட்ட முதன்ைம கல்வி

அலுவல
கல்வி

அலுவலகப்

ெபாதுத்

கட்டணம்

தகவல்

நி ணயம்

அலுவல

ெசய்வது

ஆங்கிேலா
ெதாட பாக

இந்தியப்

பள்ளிகளுக்கு

அரசுக்கு

ெதளிவுைர

ேகாரப்பட்டுள்ளதாகவும், அரசிடமிருந்து ெதளிவுைர வரப்ெபற்றவுடன் தகவல் வழங்கப்படும்
என்றும் ெதrவித்தா .
5.

இன்ைறய

விசாரைண

அரசிடமிருந்து

ெதளிவுைர

தகவல்கைள

வழங்க

இம்ேமல்முைறயீட்டு

மற்றும்

ெபறப்பட்டவுடன்
ெபாதுத்

மனுவின்

தகவல்

மீ தான

ஆவணப்

பrசீலைனயின்

மனுதாரருக்கு
அலுவலருக்கு

விசாரைணைய

இப்ெபாருள்

முடிவில்,
குறித்து

உத்திரவிடப்பட்டு,

இவ்வாைணயம்

இத்துடன்

முடித்துக் ெகாள்கிறது.
ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய%.
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)

உதவிப் பதிவாள%
வழக்கு எண். SA 5778/D/2019
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
முதன்ைமக் கல்வி அலுவல
மாநில மகளி

அலுவலகம்,

ேமல்நிைலப் பள்ளி வளாகம்,

எழும்பூ , ெசன்ைன – 600 008.
மனுதார%:திரு K. ராதாகிருஷ்ணன்,
எண். 168/4, பம்மல் ெமயின் ேராடு,
அைடயா

ேபக்கr மாடியில்,

கிருஷ்ணா நக , பம்மல்,
ெசன்ைன – 600 075.
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