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tH¡Ffë‹ v©â¡if

:
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:

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

SA7388/A/2013

K.g.
10-30

திரு.P.

ெபாதுத் தகவல் அலுவல(/

(NC

ரகுநாதன்,

தைலைமயிடத்துத் துைண
வட்டாட்சிய(,

139/A/2017)

வட்டாட்சிய( அலுவலகம்,
ேசாழிங்கநல்லூ( வட்டம்,
மனு நாள் 19.09.2017

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.(இ)
மாவட்ட வருவாய் அலுவல(,
மாவட்ட வருவாய்
அலுவலகம்,
காஞ்சிபுரம்,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்(இ)

2

SA4021/A/2014
(MP 4490/.A/14

K.g.
10-30

திரு.என். தனபால்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல(/
தைலைமயிடத்துத் துைண
வட்டாட்சிய(,
வட்டாட்சிய( அலுவலகம்,

மனு நாள் 10.12.2014

இலால்குடி வட்டம்,
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்.
ெபாதுத் தகவல் அலுவல(/
காப்பாட்சிய(,
அரசு அருங்காட்சியகம்,
திருச்சிராப்பள்ளி -2,
திருச்சிராப்பள்ளி
மாவட்டம்.(இ)

3

22724/D/14
MP 730/A/15)

K.g.
10-30

Thiru. M. Ananda

The Public Information

Krishanan

Officer,

Petition Dated17/11/2014

Pioneer Kumaraswamy
College,
Nagercoil – 629 003
Kanniyakumari
District.(Encl)

4

SA5683/A/16

K.g.
10-30

ÂU. nf. bt§flhry«,

(Re enquiry)

kD ehŸ 30-6-2016

1.bghJ¤ jftš mYty®,
jiyikæl¤J¤ Jiz
t£lh£Áa®,
t£lh£Áa® mYtyf«,
ÂUthlhid t£l«,
ÂUthlhid 623 407
Ïuhkehjòu« kht£l«.
2.bghJ¤ jftšmYty®,
kht£l M£Áaç‹ ne®Kf
cjéahs®,
kht£l M£Áa® mYtyf«,
Ïuhkehjòu« kht£l«.

5

41829/A/2014

K.g.
10-30

திரு.பா. கா(த்திக்,

ெபாதுத்தகவல் அலுவல(,
பூந்தமல்லி ேபாக்குவரத்து
புலனாய்வு பிrவு,
பூந்தமல்லி,
ெசன்ைன- 600 056(இ)

மனு நாள் 06.05.2015

jäœehL jftš Miza«
tH¡F eilbgW« Ïl«

:

jäœehL jftš Miza«, br‹id- 18.

tH¡F eilbgW« ehŸ

:

04.06.2018 (பி‰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

3618/A/2013

பி.ப

திரு.எம். கருப்பண்ணன்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல(,
துைண வட்டார வள(ச்சி

2-30

அலுவலகம்(கி.ஊ),
நாமக்கல்ஊராட்சி ஒன்றியம்,

2

SA11597/A/15
(MP 1472/

பி.ப

மனு நாள் 15.07.2013

நாமக்கல் மாவட்டம்(இ)

திரு.கு. அய்யனா(,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல(/
தைலைமயிடத்துத் துைண

2-30

வட்டாட்சிய(,

A/16

வட்டாட்சிய(அலுவலகம்,
வானூ( வட்டம்,

3

SA816/A/2016

பி.ப

மனு நாள் 17.08.2015

விழுப்புரம் மாவட்டம்.

D. Aramuthu,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல(/
தைலைமயிடத்துத் துைண

2-30

வட்டாட்சிய(,
வட்டாட்சிய( அலுவலகம்,
பள்ளிப்பட்டு வட்டம் 631 207

4

SA5934/A/2015
CP 110/

பி.ப

24505/A/2014
CP 848/A/2016

திருவள்ளூ( மாவட்டம்(இ)

Thiru.Tarun Periasamy,

The Public Information Officer,
O/o the Tashildar,

2-30

Sankarapuram Taluk Office,

A/2016
5

Petition dated 27.09.2017

பி.ப

Petition Dated 04.04.2016

Villupuram District 606 401(Encl)

திரு.ேக.எஸ். சங்கைரயா,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல(,
ேகாட்ட தqயைணப்பு

2-30

அலுவல(,
தqயைணப்பு மற்றும் மீ ட்புப்
பணிகள் துைற,
மனு நாள் 05.06.2015

மதுைர.

