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22274/A/2013

மு.ப

Thiru.V.Sivaswamy,

The Public Information Officer,

10-30

Purasaiwalkam – Perambur
Taluk Office,

2

35680/A/2013

Petition Dated 21/11/2013

Chennai – 600 011(Encl)

மு.ப

திரு.வி. ராஜேசகரன்,

ெபாதுத்தகவல் அலுவலJ

10-30

மனு நாள் 19.01.2015

தைலைமயிடத்துத் துைண
வட்டாட்சியJ,
வட்டாட்சியJ அலுவலகம்,
திருப்பத்தூJ வட்டம்,
ேவலூJ மாவட்டம்(இ)

3

38112/A/2013

மு.ப

திரு.ேக.பி.சுப்பிரமணியன்,

ெபாதுத்தகவல் அலுவலJ
தைலைமயிடத்துத் துைண

10-30

வட்டாட்சியJ,
வட்டாட்சியJ அலுவலகம்,
ஆலந்தூJ வட்டம்,ெசன்ைன,

4

2071/A/2014

மு.ப

மனு நாள் 28.01.2015

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்(இ).

திரு.ேக. முருேகசன்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவலJ,
ெதாழில்நுட்பக் கல்வி

10-30

5

26685/A/2013

இயக்ககம்,
மனு நாள் 28.08.2014

கிண்டி, ெசன்ைன- 600 025(இ)

மு.ப

திரு.வி.என்.சம்பத்,

ெபாதுத்தகவல் அலுவலJ

10-30

மனு நாள் 07.12.2014

தைலைமயிடத்துத் துைண
வட்டாட்சியJ,
வட்டாட்சியJ அலுவலகம்,
கள்ளக்குறிச்சி வட்டம்,

விழுப்புரம் மாவட்டம்.(இ)
வட்டார வளJச்சி அலுவலJ,
கள்ளக்குறிச்சி ஊராட்சி
ஒன்றியம்,
கள்ளக்குறிச்சி,
விழுப்புரம் மாவட்டம்.(இ)
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SA14162/A/15

பி.ப.

திரு.A. ெசாக்கலிங்கம்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவலJ/
ெதாழில்நுட்ப ேமலாளJ,

2-30

மாவட்ட நில அளைவ
அலுவலகம்,
மனு நாள் 24.07.2017

சிவகங்ைக,
சிவகங்ைக மாவட்டம்.

2

43849/A/2013

பி.ப.

திரு.ஆJ. ெவங்கேடசன்,

ெபாதுத்தகவல் அலுவலJ
தைலைமயிடத்துத் துைண

2-30

வட்டாட்சியJ,
வட்டாட்சியJ அலுவலகம்,
மனு நாள் 04.12.2014

ஓசூJ வட்டம்,
கிருஷ்ணகிr மாவட்டம்.(இ)

3

40839/A/2013

பி.ப.

திரு.முகம்மது ரபீ,

ெபாதுத் தகவல் அலுவலJ,
தைலைமயிடத்துத் துைண

2-30

வட்டாட்சியJ,
வட்டாட்சியJ அலுவலகம்,
மனு நாள் 10.01.2015

ெசங்கல்பட்டு வட்டம்,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்(இ)

4

SA1735/A/16

பி.ப.

திரு.P.இராேஜந்திரன்,

வருவாய் ேகாட்டாட்சியJ

2-30

5

51621/A/2013

பி.ப.

ெபாதுத் தகவல் அலுவலJ.
அலுவலகம்,தாம்பரம்,

மனு நாள் 03.07.2017

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.(இ)

திரு.சீ .ேஜாதிலிங்கம்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவலJ,
வருவாய் ேகாட்டாட்சியJ

2-30

அலுவலகம்,
மனு நாள் 03.04.2014

கும்பேகாணம்- 612 009,
தஞ்சாவூJ மாவட்டம்.(இ)

