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02.07.2018 (K‰gfš – 11.00 kâæèUªJ)
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:

6 tH¡FfŸ

jftš Mizaç‹ bga®

:

ÂU. R. K¤J uh{, Ã.V.Ã.vš
khãy jftš Miza®.

tH¡F v©

neu«

kDjhuç‹ bga® k‰W« Kftç

bghJ¤ jftš mYtyç‹ Kftç

SA8639/D/17

K.g.
11-00

திரு. A.T. ஞானராஜ்

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&/
ேமலாள&,
நகராட்சி அலுவலகம்,
ேகாவில்பட்டி நகராட்சி,
ேகாவில்பட்டி,

மனு நாள்

2

SA8830/D/17

K.g.
11-00

09.11.2017

திரு.ேக.ஞானேசகரன்,

தூத்துக்குடி மாவட்டம்.(இ)
ெபாதுத் தகவல் அலுவல&/
தைலைமயிடத்துத் துைண
வட்டாட்சிய&,
திருச்சிராப்பள்ளிேமற்கு வட்டம்,
பாரதிதாசன் சாைல,

3

SA8835/D/17

K.g.
11-00

மனு நாள் 12.11.2017

திருச்சிராப்பள்ளி 620001(இ)

திரு.ெச. கிருஷ்ணமூ&த்தி,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&/
ெசயல் அலுவல&,
ேகாம்ைப
ேபரூராட்சிஅலுவலகம்,
ேகாம்ைப,

4

SA1050/D/17

K.g.
11-00

மனு நாள் 14.11.2017

ேதனி மாவட்டம். (இ)

திரு.எஸ்.வினாயகமூ&த்தி,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&/
ெசயல் அலுவல&,
தியாகதுருகம் ேபரூராட்சி,
தியாகதுருகம் 606 206

மனு நாள் 7.4.2016

5

SA116/A/2017

K.g.
11-00

திரு.டி.ெவற்றிச்ெசல்வன்,

விழுப்புரம் மாவட்டம்(இ)
ெபாதுத் தகவல் அலுவல&/
தனி வட்டாட்சிய& அலுவலகம்,
நகரநிலவrத்திட்டம்,
பஜா& ஸ்கூல் வளாகம்,
ெபrயகைடத்ெதரு,

மனு நாள் 02.01.2017

பட்டுக்ேகாட்ைட -614 601(இ)

6

SA558/D/18

K.g.
11-00

Dr. K. Rajakumar

The Public Information Officer,
School Educationn Dept,

Petition Dated 24/01/2018

Secretariat,
Chennai – 600 009 (Encl)
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jäœehL jftš Miza«, br‹id- 18.

tH¡F eilbgW« ehŸ

:

02.07.2018 ( பி‰gfš – 2. 30 kâæèUªJ)

tH¡Ffë‹ v©â¡if

:

jftš Mizaç‹ bga®

:

6 tH¡FfŸ
ÂU. R. K¤J uh{, Ã.V.Ã.vš
khãy jftš Miza®.

tH¡F v©

neu«

kDjhuç‹ bga® k‰W« Kftç

bghJ¤ jftš mYtyç‹ Kftç

SA3028/A/17

பி.ப.

திருமதி. ெஜ. பாக்கியவதி,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&/
ேமலாள&,

2-30

நகராட்சி அலுவலகம்,
நாமக்கல் நகராட்சி,

2

SA513/D/17

பி.ப.

மனு நாள் 18.04.2017

நாமக்கல் மாவட்டம். (இ)

திரு.ஆ&. ேசாமசுந்தரம்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&,
ெசயல் அலுவல&,

2-30

ெபண்ணாடம் ேபரூராட்சி
அலுவலகம், ெபண்ணாடம்,

3

SA5521/D/16

பி.ப.

மனு நாள் 17.01.2017

கடலூ& மாவட்டம்(இ)

Thiru.G.Mohan,

The Public Information Office,

2-30

Tirukoilur Town Panchayat,
Tirukoilur Post and Taulk,
Petition Dated

4

SA437/D/17

பி.ப.

24.06.2016

திரு.ெசந்தில்குமா&,

Villupuram District 605 757(Encl)
ெபாதுத் தகவல் அலுவல&/
ேமலாள&,

2-30

கடலூ& நகராட்சி அலுவலகம்,
பாரதி ேராடு
கடலூ&- 607 001

5

SA489/D/18

பி.ப.

மனு நாள் 12.01.2017

கடலூ& மாவட்டம்(இ)

தடயம்பாபு,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&,
ேமலாள&,

2-30

நகராட்சி அலுவலகம்,
விருத்தாசலம் நகராட்சி,
6

SA1234/D/17

மனு நாள் 16.01.2018

கடலூ& மாவட்டம்(இ)

பி.ப.

Thiru.C.M. Raghavan,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல&,

2-30

S/o. Chelliah.M.

ெசயல் அலுவல&,

No.16A, North Street,
Ananthapuram,
Thachanallur,

திருக்குறுங்குடி ேபரூராட்சி,
திருக்குறுங்குடி,
திருெநல்ேவலி மாவட்டம்.(இ)

Tirunelveli – 627 358.
Petition Dated 13.02.2018

