jäœehL jftš Miza«

t.
v
©.
1

tH¡F eilbgW« Ïl«

:

jäœehL jftš Miza«, br‹id- 18.

tH¡F eilbgW« ehŸ

:

05.03.2018 (K‰gfš – 10.30 kâæèUªJ)

tH¡Ffë‹ v©â¡if

:

6- tH¡FfŸ
(kW érhuiz tH¡F – 1)

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

SA53/D/2017

K.g.
11-00

திரு.பி. சரவணன்,

ெபாதுத்தகவல் அலுவல',
மாவட்டத் ெதாடக்கக் கல்வி
அலுவலகம்,
விழுப்புரம் – 605 602

2

SA90/D/2017

K.g.
11-00

மனு நாள் 28.12.2016

விழுப்புரம் மாவட்டம். (இ)

ÂU.v°.mÄ« mAk¤,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல',
ெமட்rக் பள்ளிகளின்
ஆய்வாள' அலுவலகம்,
திருவண்ணாமைல,

kD ehŸ 31.12.2016
3

SA13225/D/16

K.g.
11-00

திரு.ஜி.ஸ்டீபன்,

திருவண்ணாமைல
மாவட்டம்.(இ)
ெபாதுத் கவல் அலுவல',
மாவட்டக் கல்வி
அலுவலகம்,
காந்தி நக',
திருவண்ணாமைல,

மனு நாள் 15.12.2016

திருவண்ணாமைல
மாவட்டம்.(இ)

4

SA13512/D/16

K.g.
11-00

திரு.ஜி.ஸ்டீபன்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல',
தைலைம ஆசிrய',
புனித வளனா'
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அத்திப்பட்டு,

மனு நாள் 15.12.2016

ஜமுனாமரத்தூ' 635 703(இ)
திருவண்ணாமைலமாவட்டம்
.

5

SA13013/D/16

K.g.
11-00

திரு.சிவ. தியாகராஜன்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல',
முதன்ைமக் கல்வி
அலுவலகம்,
திருவண்ணாமைல அஞ்சல்
606 601,

மனு நாள் 10.12.2016

திருவண்ணாமைல
மாவட்டம்.(இ)

jäœehL jftš Miza«
tH¡F eilbgW« Ïl«

:

jäœehL jftš Miza«, br‹id- 18.

tH¡F eilbgW« ehŸ

:

05.03.2018 (பி‰gfš
‰gfš – 2.30 kâæèUªJ)

tH¡Ffë‹ v©â¡if

:

6- tH¡FfŸ

jftš Mizaç‹ bga®

:

t.
v©.
1

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

SA13224/D/16

Ã.g.
2-30

திரு.என். எஸ்.ெசல்வராஜ்,

ெபாது தகவல் அலுவல',
ெதாடக்கக் கல்வி இயக்குந'
அலுவலகம்,
கல்லூrச்சாைல

2

SA10666/D/16

Ã.g.
2-30

மனு நாள் 6.12.2016

ெசன்ைன- 600 006. (இ)

திரு.அ. ெசல்வகுமா',

ெபாது தகவல் அலுவல',
ெதாடக்கக் கல்வி இயக்குந'
அலுவலகம்,
கல்லூrச்சாைல

3

SA10318/D/16

Ã.g.
2-30

மனு நாள் 16.08.2016

ெசன்ைன- 600 006.(இ)

திரு.என். ேமாகன்,

ெபாதுத்தகவல் அலுவல',
மாவட்டத் ெதாடக்கக் கல்வி
அலுவலகம்,
ேசலம்,

4

SA10320/D/16

Ã.g.
2-30

மனு நாள் 7.5.2016

ேசலம் மாவட்டம். (இ)

திரு.யுவபாலாஜி.

ெபாதுத் தகவல் அலுவல'/
தைலைம ஆசிrய',
ஸ்ரீகிருஷ்ணா வித்யாலாயா
நிதியுதவி நடுநிைலப்பள்ளி,
இராணிப்ேபட்ைட,
வாலாஜா வட்டம்,

5

SA13073/D/16

Ã.g.
2-30

மனு நாள் 31.08.2016

ேவலூ' மாவட்டம்.(இ)

ÂU.kh. ehfuh#‹,

bghJ¤ jftš mYty®,
kht£l¤ bjhl¡f¡ fšé
mYtyf«,
nry«,
nry« kht£l«. (இ)

kD ehŸ 12.12.2016

ெபாது தகவல் அலுவல',

ெதாடக்கக் கல்வி இயக்குந'
அலுவலகம், DPI வளாகம்,
கல்லூrச்சாைல
ெசன்ைன- 600 006.(இ)

6

SA12849/D/16
SA12850/16

Ã.g.
2-30

ÂU.rh. ÏnaRjh°,

பள்ளிக் கல்வி இயக்குந'
அலுவலகம்,

SA12851/16

கல்லூrச்சாைல,

SA12852/16
SA12853/16

ெபாதுத்தகவல் அலுவல',

ெசன்ைன- 600 006.(இ)

kD ehŸ 4.12.2016

ெபாதுத்தகவல் அலுவல',
மாவட்டக் கல்வி அலுவலம்,
புதுக்ேகாட்ைட,
புதுக்ேகாட்ைட மாவட்டம்.(இ)

