தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய

சாைல, (ஆைலயம்மன் ேகாவில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள் -

03.11.2020

முன்னிைல

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

*****
வழக்கு எண். SA 1211/D/2019
திரு.வி. அெலக்ஸ்பாண்டியன்,

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத்தகவல் அலுவல /,
வட்டாரக்கல்வி அலுவல -II,
திருக்கழுக்குன்றம்.

பா ைவ:
மனுதார

11.12.2018

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

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

23.01.2019

பதில் அளித்த நாள்

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

24.01.2019

முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலrன் பதில் நாள்

-----

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

08.02.2019

****

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

(03.11.2020)

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
எண்

மனுவில்

இயலவில்ைல.

ெதாைலேபசி
மனுதார

வாயிலாக

திரு.வி.

ெதாட புெகாண்டு

அெலக்ஸ்பாண்டியன்,

கிைடக்கெபறவில்ைல.

ஆைகயால்

மற்றும்

அலுவல /

ெபாதுத்தகவல்

அவ கள்

மனுதாரைர
திரு.

விசாரைண

முருகன்,

ெதாைலேபசி

ெதாட புெகாள்ள
வட்டாரக்கல்வி

அலுவல -II, திருக்கழுக்குன்றம். அவ களும் இன்ைறய விசாரைணயில் பங்ேகற்றன .
2.

மனுதார

அனுப்பியுள்ள
சதுரங்கப்பட்டினம்
ஆசிrய ,

தகவல்

மனுவில்,

உrைமச்

காஞ்சிபுரம்

ஊராட்சியில்

ஆசிrையகளின்

ெபறும்
உள்ள

அரசால்

சட்டம்,

மாவட்டம்,

அரசு

மற்றும்

வழங்கப்பட்ட

2005,

சட்டப்பிrவு

திருக்குழுக்குன்றம்
தனியா

அைலேபசி

பள்ளிகளின்
எண்க்ள்,

6(1)-ன்கீ ழ்
வட்டம்,
தைலைம

மின்னஞ்சல்,

2
முகவr, சிறப்பு புகா

எண்களின் தகவல்கள், மற்றும் அப்பள்ளி மாணவ கள் எண்ணிக்ைக,

அரசு நலத்திட்ட உதவி ெபறும் மாணவ கள் பற்றிய தகவல், இலவச மதிய உணவு ெபறும்
மாணவ கள்,

இலவச

மதிய

உணவு

முைறயாக

தகவல்கள், அவ்வாறு இல்ைலெயனில் புகா

வழங்கப்படுகின்றதா

என்பது

பற்றிய

அளிக்க ேவண்டிய முகவr, அைலேபசி எண்

குறித்த தகவல்கள் ேவண்டியுள்ளா .
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 (03.11.2020)

ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.

இன்ைறய

ெதாைலேபசி

வாயிலான

விசாரைணயில்

ெபாதுஅதிகார

அைமப்பினால் ந.க.எண்.433/சஅ2/2018, நாள் 23.01.2018 கடிதப்படி மனுதாரருக்கு தகவல்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளதாக

ெதrவித்தா .

மனுதார

இரண்டாம்

தங்கள்

08.02.2019ல்
இருப்பிலுள்ள

ஏேதனும்

அத்தகவல்கள்

ேமல்முைறயிட்டு

ஆவணங்களின்

அலுவலகத்தில்

காலதாமதமின்றி

ேமற்படி

ெபற

மனுதாரருக்கு

மனு

அடிப்பைடயில்

அளித்துள்ளா .

அல்லது

ேவண்டியிருப்பின்
வழங்க

திருப்தியில்ைல

என்று

ஆைகயால்,

அத்தகவல்கள்

அத்தகவல்கைள

உத்தரவிடப்பட்டு,

ேவறு
ெபற்று,

இவ்வழக்கு

முடித்துைவக்கப்படுகிறது.

ஒம்/-(சு.முத்துராஜ்)
மாநில தகவல் ஆைணய"
/ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி/
உதவிப் பதிவாள"
வழக்கு எண். SA 1211/D/2019
ெபாது அதிகார அைமப்பு:-

ெபாதுத்தகவல் அலுவல /,
வட்டாரக்கல்வி அலுவல -II,
திருக்கழுக்குன்றம்.
மனுதார":திரு.வி. அெலக்ஸ்பாண்டியன்,
2/24, ஊராண்டக்குளத்ெதரு,
சட்ராஸ், ெமய்யூ ,
திருக்குழுக்குன்றம்,
காஞ்சிபுரம்-603 102.
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