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SA1703/A/2017

மு.ப

Thiru. R.Natarajan,

The Public Information Officer Cum

10-30

Deputy Commissioner of Police,
Mylapore District , Mylapore
Chennai 600 004(Encl)
Petition Dated 27.02.2017

2

SA1665/A/2017

மு.ப

திரு.க. பன்ன 78ெசல்வம்,

மற்றும் கூடுதல் கண்காணிப்பாள8,

10-30

மத்திய சிைற,
மனு நாள்

3

CP1548/A/2015
(17708/2014)

மு.ப

ெபாதுத் தகவல் அலுவல8,

25.02.2017

திரு.த. ேமாகன்குமா8,

திருச்சிராப்பள்ளி – 20(இ)
ெபாதுத் தகவல் அலுவல8,
நி8வாக அலுவல8,

10-30

காவல்துைற துைண தைலவ8
அலுவலகம்,
ஆயுதப்பைட, ெசன்ைன- 10.(இ)274

4

SA9886/A/17
(மறுவிசாரைண)

மு.ப

Thiru.D.I. Nathan,

10-30

The Public Information Officer,
Sri kanyaka Parameswari
Devasthanam,

Petition Dated 23.12.2017

No.1 Audiappa Street
Chennai – 600 001.(W.e)
ெபாதுத் தகவல் அலுவல8,
இைண ஆைணய8 அலுவலகம்,
இந்து சமய அறநிைலயத்துைற,
நுங்கம்பாக்கம்,
ெசன்ைன- 600 034.(இ)

5

SA3692/A/17
(மறுவிசாரைண)

மு.ப

திரு.எம்.காசிமாயன்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல8/
காவல் துைண ஆைணய8,

10-30

துைண ஆைணய8 அலுவலகம்,
தியாகராயநக8 மாவட்டம்,
மனு நாள் 09.05.2017

ெசன்ைன சரகம்,
ெசன்ைன- 600 017.(இ)

jäœehL jftš Miza«
tH¡F eilbgW« Ïl«

:

jäœehL jftš Miza«, br‹id- 18.

tH¡F eilbgW« ehŸ

:

12.12.2018 ( பி‰gfš
‰gfš – 2.30 kâæèUªJ)

tH¡Ffë‹ v©â¡if

:

05 tH¡FfŸ

jftš Mizaç‹ bga®

:

Thiru.. R. Dakshinamurthy,, B.Sc., B.L.,
khãy jftš Miza®.

t.
v©.
1

tH¡F v©

neu«

kDjhuç‹ bga® k‰W« Kftç

bghJ¤ jftš mYtyç‹ Kftç

SA1088/A/17

பி.ப.

Thiru. J. Venkatesh

The Public Information Officer

2-30

Forensic Science Department
Mylapore, Chennai 600004 (Encl)
Petition Dated 06/02/2017

2

SA2298/A/2017

பி.ப.

திரு.மு.முருைகயா,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல8,
இைண இயக்குந8 அலுவலகம்,

2-30

தமிழ்நாடு த7யைணப்பு –
மீ ட்புப்பணிகள்துைற,
வடமண்டலம், எண்.17, ருக்மணி
மனு நாள் 20.03.2017

லட்சுமிபதி சாைல,
எழும்பூ8, ெசன்ைன- 600 008(இ)

3

SA2382/A/2017

பி.ப.

திரு.எம். சீனிவாசன்,

உதவி மாவட்ட அலுவல8,

2-30
4

5

SA2116/A/18

SA3600/A/18

பி.ப.

த7யைணப்பு – மீ ட்புப்பணிகள்துைற,
மனு நாள் 22.03.2017

நாகப்பட்டினம்.(இ)

திருமதி.P.ேவலம்மாள்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல8,
மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்ேடா8 மற்றும்

2-30
பி.ப.

ெபாதுத் தகவல் அலுவல8,

சிறுபான்ைமயின8 நல அலுவலகம்,
மனு நாள் 19.03.2018

ேதனி, ேதனி மாவட்டம்.

திரு.P. சச்சிதானந்தம்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல8,
உதவிச்ெசயலாள8,

2-30

தமிழ்நாடு வக்பு வாrயம்,
எண்.1, ஜாப8 சிராங் ெதரு,
வள்ள8 சீதக்காதி நக8,
மனு நாள் 15.05.2018

ெசன்ைன- 600 001(இ)

