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தி. S.K பா ச திரேபா,

1.ெபா தகவ

SA. 7055/E/2017

அ வல

,

உதவி இயந ,

ைகதறி ம ணி உதவி
இயந அ வலக,
ெந. 18 G, அவினாசி ேரா,
மர நக ,
தி !" மாவ#ட.638 603(இ)
2. ெபா தகவ
உதவி இயந ,

2

SA 7417/E/2018

தி. V. பழனிசாமி,

அ வல

,

ைகதறி ம ணி %#ற&
ச(க,
201-A. Dr. அழேகச ேரா,
சா*பாபா மிஷ (அ,ச ),
ேகாய-. -641 011.(இ)
1,ெபாதகவ அ வல /
%#ற& ச(க(களி
ைண!பதிவாள ,
ச(ககிாி சரக,
ச(ககிாி -637 301,
ேசல மாவ#ட.
2,ெபா தகவ அ வல ,
1690, பகநா சதி,
ெதாடக ேவளா0ைம %#ற& கட
ச(க,(வைர),

பக நா, (அ,ச ),
ஜலக0டா2ர வழி,
எட!பா4 வ#ட,
ேசல மாவ#ட.
இ)

3

SA 6957/E/2017

தி. G. சீனிவாச,

ெபா தகவ அவல,
எ. 166, காைடயா ப!" ெதாட#க
ேவளா%ைம# &!'ற) வ*கி
காைடயா ப!" (அ+ச),
காைடயா ப!" வ!ட
ேசல மாவ!ட

4

SA 7170/E/2017

தி. ப. நமசிவாய

,

,

-636 351(இ)

ெபா தகவ அவல,
&!'ற) ச*க*களி ைண.பதிவாள
அவலக ,
1,

&!'ற) ைற,
/#0" மாவ!ட

.628 002

ெபா தகவ அவல,
ெப*0ள ெதாட#க ேவளா%ைம
&!'ற) கட ச*க ,
2,

ெப*0ள

,

/#0" மாவ!ட
5

SA 399/E/2018

தி. நா. ெசழிய,

. 628 752 (இ)

ெபா தகவ அவல,
ைகதறி ம1ற ணி2 ைற இைண
இய#0ந அவலக ,
ெசைன – 600 108 (இ)

6

SA3417 /E/2017

தி.

ெவ.

இராமச திர,

ெபா தகவ அவல/
&!'ற) ச*க*களி இைண.பதிவாள
அவலக ,
விநக ம%டல

,

விநக மாவ!ட

,

ெபாதகவ அவல,
&மாப!" ெதாட#க ேவளா%ைம &!'ற)
கட ச*க ,
2,

&மாப!",
திவி45/ வ!ட
விநக மாவ!ட

.

-626 133,

7

SA4524/E/2017

தி. T. அபழக,

(SA 3856/E/2017)
Same petition

ெபா தகவ அவல/
&!'ற) ச*க*களி ைண.பதிவாள
அவலக ,
1,

தம5ாி சரக

,

தம5ாி மாவ!ட
2,

.636701

ெபா தகவ அவல,

தம5ாி மி தி!ட
பணியாளக6 &!'ற) சி#கன ம17
கட ச*க ,
ேக.ேக. 388,

தம5ாி, 636 705 (இ)
8

SA 7464/E/2017

தி.

K.

8ரபா%"ய,

ெபா தகவ அவல/
&!'ற) ச*க*களி இைண.பதிவாள
அவலக ,
ேசாி*கிரா,
உதகம%டல
நீலகிாி

,

மாவ!ட

.-643 001

