தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
வழக்கு நைடெபறும் இடம்

:

தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம், ெசன்ைன 18

வழக்கு நைடெபறும் நாள்

:

16/03/2018

வழக்குகளின் எண்ணிக்ைக

:

10 முற்பகல் 5 பிற்பகல் 5

தகவல் ஆைணயrன் ெபய/: முைனவ எம். ஷலா பிrயா, இ.ஆ.ப (ஓய்வு)

மாநில தைலைமத் தகவல்ஆைணய
வ.எ

ேநர

மனுதார/

ண்.

ம்

1

மு.ப

வழக்கு எண்.

11.00

திரு

SA -8750/மா.த.த.ஆ/2017

மு.ப

வழக்கு எண்.

11.00

து. ராக்கினி,

வழக்கு எண்.

SA -8750/மா.த.த.ஆ/2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல//

G. ெசந்தில்குமா/,

ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

2

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/

உதவி ஆைணய/ (மாநிலவr),

13.11.2017

SA -8752/மா.த.த.ஆ/2017

வணிகவrத்துைற, ஈேராடு ஊரகம் சரகம்,
ஈேராடு. 638 001(இ)
வழக்கு எண்.

SA -8752/மா.த.த.ஆ/2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல//
சா/பதிவாள/,
சா/பதிவாள/ அலுவலகம்,

ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

3

மு.ப

வழக்கு எண்.

11.00

திரு க. பரமசிவம்,

14.11.2017

SA -8753/மா.த.த.ஆ/2017

ஆவடி, ெசன்ைன
வழக்கு எண்.

600 054 (இ)

SA - 8753/மா.த.த.ஆ/2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல//
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் ெபாறியாள/,
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாrயம்,

25, சிட்ேகா ெதாழிற்ேபட்ைட வளாகம்,
ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

4

13.11.2017

துவாக்குடி, திருச்சி –

620 015 (இ)

மு.ப

Case No. SA - 8754/SCIC/2017

Case No. SA - 8754/SCIC/2017

11.00

திரு க. பரமசிவம்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல//
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் ெபாறியாள/,
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாrயம்,

25, சிட்ேகா ெதாழிற்ேபட்ைட வளாகம்,
ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

13.11.2017

துவாக்குடி, திருச்சி –

620 015 (இ)

5

மு.ப

வழக்கு எண்.

11.00

திரு

SA – 8755 /மா.த.த.ஆ/2017

வழக்கு எண்.
1.

J. அருணாசலம்,

SA -8755/மா.த.த.ஆ/2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/ /
மாவட்டபதிவாள/,
மாவட்டபதிவாள/ அலுவலகம்,
திருவண்ணாமைல. 606 601(இ)

2
ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

13.11.2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/ /
சா/பதிவாள/,
சா/பதிவாள/ அலுவலகம்,
ேசத்துப்பட்டு,
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்
606 801 (இ )

6

7

பி.ப

Case No. SA - 9408/SCIC/2017

Case No. SA - 9408/SCIC/2017

Thiru. P.S. Sunder,

Appeal Petition dated 05.12.2017

The Public Information Officer/
The Registrar (Admn),
High Court of Madras,
Chennai 600 104
(w.e)

பி.ப

வழக்கு எண்.

வழக்கு எண்.

02.30

திரு

02.30

SA -9441/மா.த.த.ஆ/2017

SA -9441/மா.த.த.ஆ/2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல//

R. ஸ்ரீநிவாசன்,

சா/பதிவாள/,
சா/பதிவாள/ அலுவலகம்,

ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

8

பி.ப

வழக்கு எண்.

02.30

திரு

07.12.2017

SA -9442/ மா.த.த.ஆ/2017

ெசம்பியம், ெசன்ைன
வழக்கு எண்.

600 011 (இ)

SA -9442/ மா.த.த.ஆ/2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/,

A.P. விஜயகுமா/,

தமிழ்நாடு வட்டுவசதி
R
வாrயம்,

493, அண்ணாசாைல,
ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

9

பி.ப

வழக்கு எண்.

02.30

திரு

06.12.2017

SA -9488/ மா.த.த.ஆ/2017

வழக்கு எண்.

600 035 (இ)

SA -9488/ மா.த.த.ஆ/2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/ /

S. சங்கரபாண்டியன்,

ேமல்முைறயீட்டு மனு நாள்

நந்தனம், ெசன்ைன

சா/பதிவாள/,

08.12.2017

சா/பதிவாள/ அலுவலகம்,
திருச்சுழி –

626 129

விருதுநக/ மாவட்டம். (இ)

10

பி.ப

Case No. SA - 9489/SCIC/2017

02.30 Thiru K. Sathish Kumar,

Appeal Petition dated 09.12.2017

Case No. SA - 9489/SCIC/2017

The Public Information Officer,
Chennai Metropolitan Development
Authority,
No.1, Gandhi Irwin Road,
Egmore, Chennai - 600 008 (w.e)

