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

எண்.2, தியாகராய

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன -600 018. ெதாைலேபசி எண்.24347590

ஆைணநாள் - 05.11.2020
முன்னிைல

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

*****
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திரு.ெஜபஸ்டின்

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,
கண்காணிப்பாள ,
ேசரன்மகாேதவி,
திருெநல்ேவலிமாவட்டம்.
பா ைவ:
மனுதார

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

13.04.2019

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

04.06.2019

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

15.07.2019

****

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

தமிழ்நாடு

இயலாததால்,

தகவல்

இன்று

ஆைணயத்தில்

(05.11.2020)

ெதாைலேபசி

ைவத்து
மூலம்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் மனுதார
தகவல்

அலுவல

திரு.

R.

முத்துக்

குமரன்,

அலுவலகம், திருெநல்ேவலி மாவட்டம் ஆகிேயா
2.

மனுதார

தகவல்

ெபறும்

ேநரடியாக
ெதாட பு

விசாரைண

ெகாண்டு

ெசய்ய

விசாரைண

திரு. ெஜபஸ்டின் மற்றும் ெபாதுத்
கண்காணிப்பாள ,

மாவட்டக்கல்வி

பங்ேகற்றன .

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

திருெநல்ேவலி மாவட்டம், மாவட்டக்கல்வி அலுவலகப் ெபாதுத் தகவல் அலுவலருக்கு
அனுப்பியுள்ள மனுவில் கீ ழ்க்கண்ட தகவைல வழங்கக் ேகாrயுள்ளா , “Copy of Fixation for
the year 2018 -2019 related to C.M.S.E.S Suvi David Memorial Higher Secondary School,
Karisalpatti.

2
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 வாயிலானவிசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயில் பங்ேகற்ற மனுதார

நாளது

வைர

2018

2019க்குrய

–

ெதrவித்தா .

தகவல்

வழங்கப்படவில்ைல

ஊதிய

இன்ைறய

நி ணயம்

ெதாைலேபசி

என்றும்,

ெதாட பான
வாயிலான

தனது

தகவைல

மனுவில்
ெபற்று

விசாரைணயில்

ேகாrய

வழங்குமாறு

பங்ேகற்ற

ெபாதுத்

தகவல் அலுவல , மனுதாரருக்கு தகவல்கள் வழங்கத் தயாராக இருப்பதாக ெதrவித்தா .
5.
தனது

இன்ைறய ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயின் முடிவில், மனுதார

மனுவில்

ேகாrய

2018-2019க்குrய

ஊதிய

நி ணயம்

சம்பந்தமான

தகவல்கைள

காலதாமதமின்றி மனுதாரருக்கு உடனடியாக வழங்க திருெநல்ேவலி மாவட்டப் ெ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 6845/D/2019
ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ கண்காணிப்பாள ,

ேசரன்மகாேதவி, திருெநல்ேவலி மாவட்டம்.
மனுதார":-

Tr. C. Jebastin,
C.M.S.E.S. Suvi David Memorial Hr. Sec. School Committee,
Karisalpatti,Tirunelveli – 627 414.
Copy to: File
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