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SA12300/D/16

மு.ப.

திரு. மு. திருேவங்கிடம்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&/

10.30

தைலைம ஆசிrய&,
அரசின& ேமல்நிைலப்பள்ளி,
சயனாபுரம்- 631 051

2

SA10351/D/16

மு.ப.

மனு நாள் 14-11-2016

ேவலூ& மாவட்டம்.

திரு.ேக. சந்தானம்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&/

10.30

ெசயற்ெபாறியாள&,
மண்டலம்- 10,
ெசன்ைன மாநகராட்சி,
எண்.117, என்.எஸ்.ேக. சாைல,
மனு நாள் 07-09-2016

ேகாடம்பாக்கம்,
ெசன்ைன- 600 024.

3

SA11952/A/16

மு.ப.

S.Bellarmine,

10.30

The Public Information Officer
TWAD Board,
No. 31, Kamarajar Street,
Chepauk,

4

SA10930/D/16

மு.ப.

Petition Dated 04-11-2016

Chennai – 600 005.

திரு.ெசல்வகுமா&,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&,

10.30

ெசயற்ெபாறியாள&(வராணம்)
]
எண்.1 பம்பிங் ஸ்ேடஷன்
ேராடு,
மனு நாள் 23.9.2016

சிந்தாதிrேபட்ைட,
ெசன்ைன- 600 002.

5

SA 12433/D/16

மு.ப.

திரு.அ. இராமராஜ்,

10.30

ெபாது தகவல் அலுவல&,
ெதாடக்கக் கல்வி இயக்குந&
அலுவலகம்,

மனு நாள் 16.11.2016

கல்லூrச்சாைல

ெசன்ைன- 600 006.

6

SA12061/D/16

மு.ப.

திரு.எ.பி.பிரபாகரன்,

10.30

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&,
ெமட்rக் பள்ளிகளின்
ஆய்வாள& அலுவலகம்,

மனு நாள் 5.11.2016

திருச்சிராப்பள்ளி- 8.
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SA12063/D/16

மு.ப.

திரு.எ.பி.பிரபாகரன்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&,

10.30

ெமட்rக் பள்ளிகளின்
ஆய்வாள& அலுவலகம்,

2

SA12064/D/16

மு.ப.

மனு நாள் 5.11.2016

திருச்சிராப்பள்ளி- 8.

திரு.எ.பி.பிரபாகரன்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&,

10.30

ெமட்rக் பள்ளிகளின்
ஆய்வாள& அலுவலகம்,
மனு நாள் 5.11.2016

திருச்சிராப்பள்ளி- 8.
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kDjhuç‹ bga® k‰W«
Kftç

bghJ¤ jftš mYtyç‹ Kftç

SA12509/D/16

பி.ப.

திரு.கி. சத்தியானந்தன்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&,

2.30

மாவட்டத் ெதாடக்கக் கல்வி
அலுவலகம்,
ேவலூ&-4,

2

SA12117/D/16

பி.ப.

மனு நாள் 21.11.2016

ேவலூ& மாவட்டம்.

திருமதி. ேக. இந்திரா,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&.

2.30

தைலைம ஆசிrய&,
அறிஞ& அண்ணா அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மனு நாள் 8.11.2016

ைவயம்பட்டி,
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்.

3

SA12119/D/16

பி.ப.

திரு.ேத. ராஜ],

2.30

ெபாதுத்தகவல் அலுவல&,
பள்ளிக் கல்வி இயக்குந&
அலுவலகம்,
கல்லூrச்சாைல,

4

SA5044/D/2016

பி.ப.

மனு நாள் 8.11.2016

ெசன்ைன- 600 006.

Thiru.S.Kamaravelu

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&,
ெசயற்ெபாறியாள&/

2.30

உதவி வருவாய் அலுவல&
மண்டலம்-6
ெசன்ைன மாநகராட்சி,
Petition Dated 11/6/2016

அயன்புரம்
ெசன்ைன- 600 023.

