தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
வழக்கு நைடெபறும் இடம்

:

தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம், ெசன்ைன 18

வழக்கு நைடெபறும் நாள்

:

28/02/2018

வழக்குகளின் எண்ணிக்ைக

:

8 முற்பகல் 4 பிற்பகல் 4

தகவல் ஆைணயrன் ெபய-: முைனவ எம். ஷலா பிrயா, இ.ஆ.ப (ஓய்வு)

மாநில தைலைமத் தகவல்ஆைணய
வ.எ

ேநர

மனுதார-

ண்.

ம்

1

மு.ப.

வழக்கு எண்.

11.00

திருமதி ெஜ. சாந்தி,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல-

SA -8380/மா.த.த.ஆ/2017

வழக்கு எண்.

தமிழ்நாடு வட்டுவசதி
>
கூட்டுறவு சங்கம்,
எண்.
ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

2

3

மு.ப.

11.00 Thiru B. Balamurugan,

48, rத்த-டன் ேராடு,

ேவப்ேபr, ெசன்ைன

600 007

Case No. SA - 8404/SCIC/2017

Appeal Petition dated 31.10.2017

The Public Information Officer/
Registrar (Administration),
Madras High Court, Chennai 600 104

மு.ப.

வழக்கு எண்.

வழக்கு எண்.

11.00

திரு இரா. முத்துச்சாமி,

SA -8405/மா.த.த.ஆ/2017

மு.ப.

11.00

SA -8405/மா.த.த.ஆ/2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல-,
சா-பதிவாள- அலுவலகம்,

31.10.2017

வழக்கு எண்.

SA -8379 & 8381/
மா.த.த.ஆ/2017
திரு

பி.ப

வழக்கு எண்.

02.30

திருமதி

ெவளிப்பட்டிணம், இராமநாதபுரம் –
வழக்கு எண்.

SA -8379 & 8381/
மா.த.த.ஆ/2017
சா-பதிவாள- அலுவலகம், ெபான்ேனr,

30.10.2017

SA -8378/மா.த.த.ஆ/2017

திருவள்ளூ- மாவட்டம் –
வழக்கு எண்.

601 204

SA -8378/மா.த.த.ஆ/2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல-,

N. ேஜாதி,

தமிழ்நாடு வட்டு
>
வசதி வாrயம்,
ேகாயம்புத்தூ- வட்டு
>
வசதி பிrவு,
சிவானந்தா காலனி, டாடாபாத்,

ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

623 504

ெபாதுத் தகவல் அலுவல-,

D. நாகராஜன்,

ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

5

17.10.2017

Case No. SA - 8404/SCIC/2017

ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

4

SA -8380/மா.த.த.ஆ/2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல-,

30.10.2017

ேகாயம்புத்தூ- –

641 012

6

பி.ப

வழக்கு எண்.

02.30

திரு

SA -8466/மா.த.த.ஆ/2017

C. பாலசுப்பிரமணியன்

வழக்கு எண்.

SA -8466/மா.த.த.ஆ/2017

1. ெபாதுத் தகவல் அலுவல-/
கூட்டுறவு சா-பதிவாள-,
துைணப்பதிவாள- (வட்டு
>
வசதி)
அலுவலகம், வண்ணாரப்ேபட்ைட,
திருெநல்ேவலி

627 002

2. கூட்டுறவு சா-பதிவாள- /
கைலத்தல் அலுவல-,
துைணப்பதிவாள- (வட்டு
>
வசதி)
ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் 27.10.2017

7

பி.ப

Case No.SA - 8467/SCIC/2017

02.30 Mrs Santhi Srinivasan,

Appeal Petition dated 03.11.2017
8

பி.ப

வழக்கு எண்.

SA -8582/ மா.த.த.ஆ/2017

02.30

திரு N. றசல்ராஜ்,

அலுவலகம், பாைளயங்ேகாட்ைட,
திருெநல்ேவலி

627 002

Case No.SA - 8467/SCIC/2017

The Public Information Officer /
Commercial Tax Officer,
Commercial Tax Department,
Thiruthani Assessment Circle,
Thiruthani – 631 209
வழக்கு எண்.

SA -8582/மா.த.த.ஆ/2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல-,
சா-பதிவாள- அலுவலகம்,
அருமைன,

ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள் 06.11.2017

கன்னியாகுமr மாவட்டம் – 629 151

