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

எண்.2, தியாகராய

ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள் -

11.11.2020

முன்னிைல

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

*****
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திரு N.R. ரவிசங்க

.. ..

ேமல்முைறயீட்டாள

.. ..

ெபாது அதிகார அைமப்பு

/எதி /
ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ முதல்வ ,

ெகாங்குநாடு அறிவியல் மற்றும் கைலக்கல்லூr,
ேகாயம்புத்தூ

மாவட்டம்.

பா ைவ:
மனுதார

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

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

17.03.2018

பதில் அளித்த நாள்

06.06.2018

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

20.04.2018

முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவல

07.05.2018

பதில் அளித்த நாள்

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

06.06.2018

****

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

(11.11.2020)

ெதாைலேபசி

வாயிலாக

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரைணயில் மனுதார
தகவல்

அலுவல

கைலக்கல்லூr,

Dr.M.லட்சுமணசாமி,
ேகாயம்புத்தூ

முதல்வ ,

மாவட்டம்

ெதாட புெகாண்டு
திரு N.R. ரவிசங்க
ெகாங்குநாடு

இன்ைறய

விசாரைண
மற்றும் ெபாதுத்

அறிவியல்

ெதாைலேபசி

மற்றும்

விசாரைணயில்

பங்ேகற்றன .
2.

மனுதார

ேகாயம்புத்தூ
ெபாதுத்

தகவல்

மாவட்டம்

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

சட்டப்பிrவு

6(1)-ன்கீ ழ்

ெகாங்குநாடு அறிவியல் மற்றும் கைலக்கல்லூr அலுவலகப்

அலுவலருக்கு

அனுப்பியுள்ள

மனுவில்

கீ ழ்க்கண்டவாறு

தகவல்கள்

வழங்கக் ேகாrயுள்ளா .
(i)

The list of courses offered in Self Financing stream (both UG and PG) are needed
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)

witht he date of starting the courses.
Xerox copies of orders issued by the Director of Collegiat Education Chennai to the
Secreary, Kongu Nadu College of Arts and Science Coimbatore to conduct Self
Financing Courses both UG and PG in the Aided Camps.
Kongu Nadu College of Arts and Science conducted unaided courses as Evening
College in the Aided Campus. Xerox copies of orders issued by Bharathiyar
University Coimbatore to conduct Self Financing Courses both UGand PG (in short
S.F.Courses) as Evening College to The Secretary PSG College of Arts and College
Coimbatore are needed.
Xerox copies of orders issued by Bharathiar University to the Secretary , Kongu
Nadu College of Arts and Science Coimbatore to conduct S.F. Courses both UG and
PG as a day college are needed.
As per your College website, salary particulars, the College Committee meeting
agenda with minutes agenda with minutes, students attendance etc of Adided
College Teachers and non-teaching staff are not displaed under Section 4 of the RTI
Act, 2005.
(a) The salaray details of aided teaching and non-taching staff are needed as
per the recent 7th Pay Commission.
(b) The Agenda and Minutes of the College Committee held from the year
2013-2014 to 2018-2019 (both the academic years are included) are
needed year wise.
The working hours for the students and the teaching and non-teaching staff of Self
Financing courses are needed.
The working hours for the students and the Teaching and Non-Teaching staff of
Aided Courses are needed.

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 (11.11.2020)

ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
4.
தான்

இன்ைறய ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயில் பங்ேகற்ற மனுதார ,

ேகாrய

தகவல்கள்

ெதாட பாக

முழுைமயான

தகவல்கள்

வழங்கப்படவில்ைல

என்று ெதrவித்தா . விசாரைணயில் பங்ேகற்ற ெபாதுத் தகவல் அலுவல , மனுதாரருக்கு
தகவல்கள் வழங்கத் தயாராக இருப்பதாக ெதrவித்தா .
5.

இன்ைறய ெதாைலேபசி வாயிலான விசாரைணயின் முடிவில், மனுதார

மனுவில் ேகாrய தகவல்களான The Agenda and Minutes of the College Committee held from
the year 2013-2014 to 2018-2019 (both the academic years are included) are needed year wise
ெதாட பான தகவல்கைள,

“RTI Act, 2005, 4(1)(b)(viii) a statement of the boards, councils, committees
and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the
purpose of its advice, and as to whether meeints of those boards, councils, committees
and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible
for
public”-ன்படி இவ்வாைண கிைடக்கப்ெபற்ற பதிைனந்து நாட்களில் மனுதாரருக்கு
வழங்க

ேகாயம்புத்தூ

மாவட்டம்

ெகாங்குநாடு

அறிவியல்

மற்றும்

கைலக்கல்லூr

முதல்வருக்கு உத்திரவிடப்பட்டு, இம்ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் மீ தான விசாரைணைய
இவ்வாைணயம் இத்துடன் முடித்துக் ெகாள்கிறது.

ஒம்/- (சு. முத்துராஜ்))
மாநிலத் தகவல் ஆைணய"
(ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி)
உதவிப் பதிவாள"
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ெபறுந
ெபாது அதிகார அைமப்பு:ெபாதுத் தகவல் அலுவல

/ முதல்வ ,

ெகாங்குநாடு அறிவியல் மற்றும் கைலக்கல்லூr,
ேகாயம்புத்தூ

மாவட்டம்.

மனுதார":Thiru N.R. Ravisankar,
Saradha Nivas,
No.2/38, Sri Ambal Nagar,
Vilankurichi (PO),
Coimbatore – 641 035.
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