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SA2927/D/18

திரு. G. சதஸ்குமா ,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

மனு நாள் 19.04.2018

தருமபுரம் ஆதனம் கைலக்

Re- Enquiry

கல்லூr,
தருமபுரம்,
மயிலாடுதுைற – 609 001.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்.

2

SA9223/D/09
W.P.No.

திரு. N. நாகராஜன்,

ெபாதுத்தகவ்ல அலுவல /

மனு நாள்

மாவட்டக்கல்வி அலுவல
அலுவலகம்,

714/2012

மாவட்டக் கல்வி அலுவலகம்,
புதுக்ேகாட்ைட மாவட்டம்.(இ)

Enquiry
3

SA3516/D/18
(Re- Enquiry)

திரு. K. சண்முகம்,

ெபாதுத்தகவல் அலுவல /

மனு நாள் 09.05.2018

ெசயல் அலுவல ,
ேபரூராட்சி அலுவலகம்,
வாலஜாபாத் ேபரூராட்சி,
வாலஜாபாத் – 600 006.(இ)

4

SA12844/D/16
Re-Enquiry

ெசா. குமா ,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

மனு நாள் 02.12.2016

நகராட்சி நி வாகம் மற்றும்
குடிந

வழங்கல் துைற,

தைலைமச் ெசயலகம்,
ெசன்ைன – 600 009.(இ)

2)தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம்
மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சி
நிறுவனம்,
எழும்பூ ,
ெசன்ைன – 600 008.(இ)

5

SA8652/D/18

Tmt. Dr. N.Srividhya.

The Public Information Officer/

Petition Dated 17.11.2018

Thiruvalluvar University,
Serkkadu, Vellore- 632 115.(Encl)

6

SA7189/D/18

திரு. R.K. ெசந்தில்,

The Public Information Officer/

மனு நாள் 27.09.2018

Thiruvalluvar University,
Serkkadu, Vellore- 632 115.(Encl)
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1

24590/D/14

Thiru. Rev.Dr. Arul Arasu Israel,

The Public Information Officer/

Petition Dated 05.07.2014

The Principal,

(W.P.No.

The American College,Goripalayam,

861/2015)
2

SA15786/D/15

Madurai- 625 002.
திரு. ெச.முருகன்,,

ெபாதுத்தகவல் அலுவல /

மனு நாள் 04.11.2015

தமிழ்நாடு இயல் இைச
நாடகமன்றம்,
ெபான்னி 31,
பி. எஸ். குமாரசாமி சாைல,
ெசன்ைன- 600 028.(இ)

3

NC 107/D/18
(SA12662/D/16

திரு. V. சக்திேவல் பாண்டியன்,

ெபாதுத்தகவல் அலுவல

மனு நாள் 24.11.2016

தைலைம ஆசிrய ,
ச .எம்.சி.டி. முத்ைதயா

(W.P.No.2606/

ெசட்டியா

ேமல்நிைலப்பள்ளி,

23, இராஜா அண்ணாமைல

16)

சாைல,

Re-Enquiry

புரைசவாக்கம்,
ெசன்ைன – 600084

4

SA5470/D/18

திரு.க. பழனி,

ெபாதுத்தகவல் அலுவல /

மனு நாள் 04.03.2018

தைலைம ஆசிrய ,
ச .எம்.சி.டி.எம். முத்ைதயா
ெசட்டியா

ஆண்கள்

ேமல்நிைலப்பள்ளி,
புரைசவாக்கம்,
ெசன்ைன- 600 084.(இ)

5& 6

SA1771/D/18

திரு.க. பழனி,

ெபாதுத்தகவல்அலுவல /

மனு நாள் 04.03.2018

மாவட்டக்கல்வி அலுவலகம்,

வடெசன்ைன கல்வி மாவட்டம்,

&

எழும்பூ ,

SA2910/D/18

ெசன்ைன -600 008.
ெபாதுத்தகவல் அலுவல /
தைலைம ஆசிrய ,
ச .எம்.சி.டி.எம். முத்ைதயா
ெசட்டியா

ஆண்கள்

ேமல்நிைலப்பள்ளி,
புரைசவாக்கம்,
ெசன்ைன- 600 084.(இ)
7

SA5558/D/18
(Re-Enquiry)

8

SA4291/D/18
(Re- Enquiry)

திரு.எஸ்.சிவராஜ்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,

மனு நாள் 25.07.2018

தனி வட்டாட்சிய (ஆதிந)
அலுவலகம்,
ேவலூ

வட்டம்,

ேவலூ

மாவட்டம்(இ)

திரு.எஸ்.சிவராஜ்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல ,

மனு நாள் 08.06.2018

தனி வட்டாட்சிய (ஆதிந)
அலுவலகம்,
வாலாஜா வட்டம்,
வாலாஜா,
ேவலூ

மாவட்டம்(இ)
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SA4992/D/18

திரு. A. ரேமஷ்

ெபாதுத்தகவல் அலுவல /

மனு நாள் 05.07.2018

மாவட்ட ஆட்சியrன் கூடுதல்

(அைழப்பாைண

ேந முக உதவியாள

அனுப்பத்

(ெபாது),

ெசன்ைன மாவட்ட ஆட்சியரகம்,

ேதைவ

ெசன்ைன மாவட்டம், ெசன்ைன.

இல்ைல)

ெபாதுத்தகவல் அலுவல /
தமிழ்நாடு குடிைச மாற்று
வாrயம்,
எண்.5,

காமராஜ

சாைல,

ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன – 600 005.
ெபாதுத்தகவல் அலுவல /
உதவி வருவாய் அலுவல ,
மண்டலம்-7,
ெசன்ைன மாநகராட்சி,
அம்பத்தூ , ெசன்ைன – 600 053.

2

SA7312/D/17
&
SA7313/D/17
&
SA7319/D/17
(அைழப்பாைண
அனுப்பத்
ேதைவ
இல்ைல)

திரு. க. இராமநாதன்,

ெபாதுத் தகவல் அலுவல

மனு நாள் 20.09.2017

தைலைமயாசிய ,
பச்ைசயப்பன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
காஞ்சிபுரம் – 631 501.

