jäœehL jftš Miza«
tH¡F eilbgW« Ïl«

:

jäœehL jftš Miza«, br‹id- 18.

tH¡F eilbgW« ehŸ

:

25.07.2018 (K‰gfš – 10.30 kâæèUªJ)

tH¡Ffë‹ v©â¡if

:

05 tH¡FfŸ (மறுவிசாரைண)

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

SA7152/A/2017
SA7144/A/2017

K.g.
10-30

ÂU.br. RnuZFkh®,

bghJ¤ jftš mYty®,
kht£l MÂÂuhél® k‰W«
gH§Foæd® ey mYtyf«,
ÂUbešntè- 627 009

(Reenquiry)

ÂUbešntè kht£l«.(இ)
bghJ¤ jftš mYty®,
jå t£lh£Áa®(MÂe),
nru‹kfhnjé t£l«,
nru‹ kfhnjé,
2

SA12793/A/16
(Reenquiry)

K.g.
10-30

எஸ்.rஸ்வானா ேபகம்,

மனு நாள் 30-11-2016

3

SA10695/A/16
(Reenquiry)

K.g.
10-30

திரு.எ.ராஜாமுகமது,

மனு நாள் 19.9.2016

4

SA/38/A /2016

(Reenquiry)

K.g.
10-30

திரு. M.D.

ேகாவிந்தராஜன்,

ÂUbešntè kht£l«. (இ)
bghJ¤jftš mYtt®,
TLjš fhtš f©fhâ¥ghs®
mYtyf«,
kht£l fhtš mYtyf«,
புதுக்ேகாட்ைட

kht£l«.(இ)
bghJ¤jftš mYtt®,
TLjš fhtš f©fhâ¥ghs®
mYtyf«,
kht£l fhtš mYtyf«,
புதுக்ேகாட்ைட

kht£l«.(இ)

ெபாதுத் தகவல் அலுவல@,
வட்டாட்சிய@ அலுவலகம்,
பள்ளிப்பட்டு வட்டம்,
பள்ளிப்பட்டு – 631 207,

மனு நாள்

5

19255/A/2013
(Reenquiry)

K.g.
10-30

29.12.2015

திரு.எம்.சந்திரா,

திருவள்ளூ@

மாவட்டம்.

(Ï)

ெபாதுத் தகவல் அலுவல@,
தைலைமயிடத்துத் துைண
வட்டாட்சிய@,

மனு நாள் 24.12.2013

வட்டாட்சிய@ அலுவலகம்,

ஆத்தூ@ வட்டம்,
ேசலம் மாவட்டம்.

jäœehL jftš Miza«
tH¡F eilbgW« Ïl«

:

jäœehL jftš Miza«, br‹id- 18.

tH¡F eilbgW« ehŸ

:

25.07.2018 (Ã‰gfš – 2.30 kâæèUªJ)

tH¡Ffë‹ v©â¡if

:

04 tH¡FfŸ ( மறுவிசாரைண)

jftš Mizaç‹ bga®

:

t.
v©.
1

tH¡F v©

neu«

46692/A/2014

பி.ப.

(Reenquiry)

2-30

Thiru.. R. Dakshinamurthy,, B.Sc., B.L.,
khãy jftš Miza®.
jäœehL jftš Miza«
kDjhuç‹ bga® k‰W«
bghJ¤ jftš mYtyç‹ Kftç
Kftç
திரு.P. பரதன்

ெபாதுத் தகவல் அலுவல@
தைலைமயிடத்துத் துைண
வட்டாட்சிய@,
மதுைர கிழக்கு வட்டம்,

மனு நாள் 06.07.2016

Y ஒத்தக்கைட,
மதுைர- 625 107.(இ)

2

SA1344/A/2018

பி.ப.

(Reenquiry)

2-30

திரு.ேக.ெசல்வமுத்துகுமா@,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல@/
உதவி ஆைணய@
அலுவலகம்,
இந்து சமய அறநிைலத்துைற,
நாக@ேகாவில்,

3

SA1054/A/2018

பி.ப.

(Reenquiry)

2-30

மனு நாள் 18.02.2018

கன்னியாகுமr மாவட்டம்(இ)

எஸ்.ஆன்ரூசந்திரகுமா@

ெபாதுத் தகவல் அலுவல@/
உதவி இயக்குந@(உ.ெப.க),
மண்டல கல்லூrக் கல்லூr
இைணஇயக்குந@ அலுவலகம்,
திருெநல்ேவலி மண்டலம்,
திருெநல்ேவலி.

4

SA 229/A/2018

பி.ப.

(Reenquiry)

2-30

Lakshmi Gandhi,

The Public information Officer,
Home(POL VII) Department,
Secretariat, Chennai – 600 009(Encl)

Petition Dated 07/01/2018

