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SA412/A/2018

மு.ப.

திரு.M.P. முருேகசன்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/,

Re-enquiry

உய/கல்வித்துைற,

10-30

தைலைமச் ெசயலகம்,
ெசன்ைன- 600 009(இ)
மனு நாள் 30.12.2017

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/,
பள்ளிக் கல்வித்துைற,
தைலைமச் ெசயலகம்,
ெசன்ைன- 600 009(இ)

2

SA/27/A/2016

Re-enquiry

மு.ப.

திரு. சுவாமிமைல சுந்தர விமல்நாதன்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல//
மாவட்ட ேமலாள/,

10-30

தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம்
மனு நாள் 04.01.2016

(TASMAC),
50/57, டான்சிட்ேகா வளாகம்,
நாஞ்சிக்ேகாட்ைட ேராடு,
தஞ்சாவூ/ – 613 006.

3

SA16189/A/15

K.g.
10-30

திரு.ஜி.ராமதாஸ்,

காவல்துைற தைலைம இயக்குந/

Re-enquiry
4

SA1754/A/16

(Ï)

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/,
அலுவலகம்,

K.g.
10-30

மனு நாள் 02.12.2015

ெசன்ைன- 600 004(இ)

Thiru.V.Subramanian,

The Public Information Officer/
Inspector General Of Plice(Enst.)

Re-enquiry

O/o the Director General of Police,
Chennai – 600 004(Encl)
Petition Dated 21.02.2016

5

SA2523/A/18

மு.ப.

Thiru.A.Elangovan,

10-30

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/,
காவல் துைண ஆைணய/,
மத்திய குற்றப்பிrவு – II
ெசன்ைன ெபருநகர காவல்,
ேவப்ேபr, ெசன்ைன- 07.

Petition Dated 24/03/2018.
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SA4382/A/16

பி.ப.

திரு.மு.முத்துக்குமா/,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல//

(Re-enquiry)
2

SA9302/A/16
(Re-enquiry)

மாவட்ட ேமலாள/ அலுவலகம்,

2-30

டாஸ்மாக் லிமிெடட்,
விருதுநக/,

பி.ப.

மனு நாள் 20.05.2016

விருதுநக/ மாவட்டம்(இ)

திரு.எஸ். ஜாப/ அலி

ெபாதுத்தகவல் அலுவல//
வக்ப் கண்காணிப்பாள/ அலுவலகம்,

2-30

தமிழ்நாடு வக்ப் வாrயம்,
SN High Road, திருெநல்ேவலி- 1,
திருெநல்ேவலி மாவட்டம்.
மனு நாள் 22.07.2016

3

SA849/A/16
(Re-enquiry)

பி.ப.

Thiru.S.DuraiBabu,

2-30

The Public Information Officer,
Deputy Commissione of Police –II,
Central Crime Branch,
Chennai Police,

4

SA2065/A/16
(Re-enquiry)

பி.ப.

Petition Dated 25.01.2016

Vepery, Chennai – 600 007(Encl)

திருமதி. ைதயல்நாயகி,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல/,
காவல் துைண ஆைணய/

2-30

(தைலைமயிடம்),
ெசன்ைன ெபருநகர காவல்

5

SA741/A/17

பி.ப.

மனு நாள் 27.02.2016

ெசன்ைன. 600 008(இ)

திரு.எஸ்.குணேசக/,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல//
காவல் துைண ஆைணய/,

2-30

மத்திய குற்றப்பிrவு
மனு நாள் 25.01.2017

ெசன்ைன ெபருநகர காவல்
ெசன்ைன. 600 008(இ)

