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

எண்.2, தியாகராய

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

ஆைணநாள் - 23.09.2019
முன்னிைல

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

*****
வழக்கு எண். SA 5963/D/2018
.. ..

திரு K. ஞானப்பாண்டியன்

ேமல்முைறயீட்டாள

/எதி /
.. ..

ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,

ெபாது அதிகார அைமப்பு

பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம்,
ெசன்ைன – 600 006.
****

ஆைண
இவ்வழக்கில் இவ்வாைணயத்தால் இன்று (23.09.2019) நடத்தப்பட்ட விசாரைணக்கு
மனுதார

திரு K. ஞானப்பாண்டியன் ஆஜராகவில்ைல.

தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்

(ேமல்முைறயீடு நைடமுைறகள்)
நைடமுைறகள் விதிகள், 2012 விதி 7-ன் கீ ழ் மனுதார
ஆஜராக ேவண்டுெமன்பது அவசியமாகிறது.
அவசியமாகிறது
அைழப்பாைணையப்
அவரது

ெபற்றுக்

ெகாண்டும்,

வருைகயின்ைமைய

இருப்பினும் மனுதார
இன்ைறய

இவ்வாைணயம்

இவ்வாைணயத்தின்

விசாரைணக்கு

பதிவு

விசாரைணக்கு
ஆஜராகவில்ைல
ஆஜராகவில்ைல.

ெசய்கிறது.

ெபாது

அதிகார

அைமப்பின் சா பாக ெபாதுத் தகவல் அலுவல

திரு ேஜா. ஆஞ்சேலா இருதயசாமி
இருதயசாமி, துைண

இயக்குந

கல்வி

(மின்

ஆளுைம))

(ெபா),
(

பள்ளிக்

இயக்ககம்,

ெசன்ைன

இன்ைறய

சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

விசாரைணக்கு ஆஜரானா .
2.
09.04.2018

மனுதார
ேததியிட்டு

தகவல்
பள்ளிக்

ெபறும்
கல்வி

உrைமச்

சட்டம்,

இயக்ககப்

2005,

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவலருக்கு

அனுப்பியுள்ள மனுவில், ெசன்ைன உய நWதிமன்ற மதுைர கிைளயின் rட் 11481/2008 மற்றும்
பிற ெதாகுப்பு வழக்கு சா ந்து 15.03.2016-ல்
15.03.2016
வழங்கப்பட்ட தW ப்ைப ெசயல்படுத்திட 03.04.2018
ேததியிட்டு பள்ளிக்கல்வித்துைறயால் ெவளியிடப்பட்ட அரசாைண (நிைல) எண்
எண். 64-ஆனது,
15.03.2016-க்கு பிறகு பிறப்பிக்கப்பட்ட
ப்பட்ட அைனத்து தW ப்புகளுக்கும் ெபாருந்தும் என்றால்,
என்றால் அது
குறித்த விவரம், ேமற்படி அரசாைணயின் மீ து ஆய்வு அலுவல களுக்கு பிறப்பித்துள்ள
நி வாக ஆைணயின் விவரம், அரசு உதவிெபறும் பள்ளிகளில் அலுவலக ஆவணங்களின்
அடிப்பைடயில்
ெகாண பவ

பணிபுrயும்

ஆகிய

நூலக ,

பணியிடங்களின்

நூலக

உதவியாள ,

எண்ணிக்ைக

மற்றும்

ேதாட்டக்கார
க்கார
பள்ளிக்

கல்வி

(ம)

நW

இயக்கக

05.12.2013, 03.03.2014, 30.04.2014, 08.05.2015, 27.04.2016 (ம)
(
15.06.2017 ேததியிட்ட கடித நகல்கள்

2
ஆகியவற்ைற ெமாத்தம் 4 இனங்களில் ஆவண நகல்கள் மற்றும் தகவல்களாக வழங்கக்
ேகாrயுள்ளா .
3.

பள்ளிக் கல்வி இயக்ககப் ெபாதுத் தகவல் அலுவல

கடிதத்தின்

வாயிலாக

மனுதாரருக்கு

தகவல்

அளித்துள்ளா .

தகவல்களில் திருப்ைடயாத காரணத்தால், மனுதார

25.05.2018 ேததியிட்ட
தனக்கு

வழங்கப்பட்ட

தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டப்பிrவு

19(1)-ன் கீ ழ் 19.06.2018 ேததியிட்ட முதல் ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பள்ளிக் கல்வி இயக்கக
முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவல
தனக்கு

அலுவலருக்கு

தாக்கல்

ெசய்துள்ளா .

ேமல்முைறயீட்டு

24.07.2018 ேததியிட்ட கடிதத்தின் வாயிலாக மனுதாரருக்கு தகவல் அளித்துள்ளா .
வழங்கப்பட்ட

உrைமச்

தகவல்களில்

சட்டப்பிrவு

ேமல்முைறயீட்டு

19(3)-ன்

மனுைவ

திருப்தியைடயாத

கீ ழான

13.08.2018

இவ்வாைணயத்திற்கு

காரணத்தால்,

ேததியிட்ட
அனுப்பி

தகவல்

தனது

ைவத்து,

ெபறும்

இரண்டாவது
தான்

ேகாrய

தகவல்கைள முழுைமயாக ெபற்றுத் தருமாறு ேகாrயுள்ளா . மனுதாரrன் இரண்டாவது
ேமல்முைறயீட்டு மனு இவ்வாைணயத்தால் இன்று (23.09.2019) விசாரைணக்கு எடுத்துக்
ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய விசாரைணயில் ஆஜரான ெபாதுத் தகவல் அலுவல , மனுதார

ேகாrயுள்ள

தகவல்களில்

சில

தகவல்கள்

தங்களிடம்

இருப்பதாகவும்,

சில

தகவல்கள்

நடப்புக் ேகாப்பாக இருக்கின்ற காரணத்தால், அவற்ைற தங்களால் வழங்க இயலவில்ைல
என்றும் எடுத்துைரத்தா .

மனுதார

இன்ைறய விசாரைணக்கு ேநரடியாக ஆஜராகிேயா,

கடிதம் வாயிலாகேவ தமது தரப்ைப எடுத்துைரக்கத் தவறியுள்ளா .
5.
மனுதார

இன்ைறய

விசாரைண

மற்றும்

ஆவணப்

பrசீலைனயின்

முடிவில்,

ேகாrயுள்ள பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்தின் ஆறு கடிதங்களில், பள்ளிக் கல்வி

இயக்ககத்தின்
இயலுேமா,

வைரயைறகளுக்குட்பட்டு,
அவற்ைற

இவ்வாைண

எந்தெதந்த

கடிதங்களின்

கிைடக்கப்ெபற்ற

ஒரு

நகல்கைள
வார

வழங்க

காலத்திற்குள்

மனுதாரருக்கு பதிவு அஞ்சல் வாயிலாக அனுப்பி ைவக்க ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு
உத்திரவிடப்பட்டு, இம்ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் மீ தான விசாரைணைய இவ்வாைணயம்
இத்துடன் முடித்துக் ெகாள்கிறது.
ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய%.
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)

உதவிப் பதிவாள%
வழக்கு எண். SA 5963/D/2018
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம்,
ெசன்ைன – 600 006.
மனுதார%:திரு K. ஞானப்பாண்டியன்,
14-7A, அழகேநr சாைல,
வடக்கன்குளம் – 627 116.
திருெநல்ேவலி மாவட்டம்.
Copy to: File / Stock file
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