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02G276 364 gthårhf® 2 29.10.2013-17.12.2013 K.trªjh, Ïãc

t£lhu ts®¢Á mYtyf«, fh§fa«-

638701, ÂU¥ó® kht£l«.

gâeilKiw

12V114 114 ntÿ® 12 08.05.2017- 19.06.2017

».RnuZFkh®, 

cjéahs®

kht£l Á¤j kU¤Jt mYty® mYtyf«, 

muR jiyik kU¤Jtkid, flÿ®

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

Cufts®¢Á, fz¡F, 

bghJk¡fŸ bjhl¥ò

27V223 7 nry« 27 07.10.2015-23.11.2015 r.Fkuntš, Ïãc

kht£l fšé mYtyf«, ngh%® (Ï), 

FâaK¤ö®-641008, nfhit

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw,  

fz¡F 

16F425 16 gthårhf® 16 08.12.2015-30.01.2016

kh.ehfuh#‹, 

tç¤j©ly®

ng%uh£Á mYtyf«, e‹åy«, ÂUth%®-

610107

fz¡F

18G482 21 gthårhf® 18 30.03.2016-20.05.2016 Ïuh.guRuhk‹, Ïãc

muR kfë® nkšãiy¥gŸë, 

F«äo¥ó©o-601201, ÂUtŸq® kht£l«.

fz¡F

21C579 24 gthårhf® 21 17.09.2016-08.11.2016 M.b#Œr§f®, Ïãc

muÁd® ca®ãiy¥gŸë, vilah®gh¡f«, 

fhŠÁòu« kht£l«

mYtyfeilKiw

muR mYty® gæ‰Á ãiya« , gthårhf®    

 mik¢R¥ gâahs®fS¡fhd RU¡f¥g£l mo¥gil gæ‰Áæš  

Kªija mâfëš nj®¢Á bgwhjt®fS¡fhd  kW nj®Î-m¡nlhg®-2018

 nj®Î eh£fŸ: 03.10.2018 Kjš 05.10.2018 Koa

nj®¢Á bgwhjt®fŸ égu«
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22E328 28 gthårhf® 22 15.11.2016-  02.01.2017 

M.uh.Aršuh{/ 

Ïsãiy cjéahs®

muR ca®ãiy¥ gŸë, ót‹nfhL, 

nt®¡»s«Ã, f‹åahFkç kht£l«

 mYtyf eilKiw, 

gâeilKiw, 

bghJk¡fŸ bjhl®ò

183C213 1 gthårhf®

183 (60 eh£fŸ 

bfh©l gæ‰Á ) 

03.08.2012 - 01.10.2012

nf.uhkrhä / 

Ïsãiy cjéahs® kht£l M£Áa® mYtyf«, <nuhL

fz¡F , mYtyf 

eilKiw , gâ 

eilKiw, 

bghJk¡fŸ bjhl®ò

20TK267 2 ö¤J¡Fo  20 16.04.2012 - 30.05.2012

nf.b#.eluh#‹ / 

Ïsãiy cjéahs®

muR kfë® ca®ãiy¥gŸë, 

m¤ÂkhŠnrç¥ng£il - 631202, 

ÂUtŸq® kht£l«.

mYtyf eilKiw, 

gâeilKiw, 

Cufts®¢Á, fz¡F, 

bghJ k¡fŸ bjhl®ò

11S033 6 nry« 11 20.03.2015-07.05.2015

f.nfhghšrhä,             

tç¤ j©ly®

 ng%uh£Á mYtyf«, fh£L k‹dh® 

nfhéš. flÿ®- 608301

fz¡F

11D177 8 gthårhf® 11 07.03.2015 - 27.04.2015 

m. rFªjyh njé / 

cjéahs®

 kht£l cçikæaš ÚÂk‹w«, 

mçaÿ®-621 704

gâeilKiw

14V032 9 ntÿ® 14 12.05.2015 - 23.06.2015

Ïuh.fÃy‹ / 

Ïsãiy cjéahs®

bra‰bgh¿ahs®, Úçaš Ú®ãiyæaš 

MŒÎ¡ fHf« ó©o, ÂUtŸq® -602 023

fz¡F

16B073 10 gthårhf® 16 08.12.2015 - 30.01.2016

R.mHF/»nuL-3 bgŠ¢ 

»sh®¡

F‰wéaš ÚÂ¤Jiw eLt® ÚÂk‹w« v©-

2, Â©L¡fš-624 001

gâeilKiw

23S019 12 nry« 23 14.08.2015 - 01.10.2015

j. Át¥Ãufhr«/ 

Ïsãiy cjéahs®

muR ca®ãiy¥ gŸë, mHfhòu«-608 901, 

mçaÿ® kht£l«

fz¡F
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27S218 13 nry« 27 07.10.2015 - 23.11.2015

Ã. ghyhí / 

Ïsãiy cjéahs®

r_f ey Ïa¡Feuf«,

gdfš khëif,

òuirth¡f«, 

br‹id -10

fz¡F,

gâ eilKiw, 

15D202 15 gthårhf® 15 18.10.2015 - 03.12.2015

nfh.fiyauÁ/ 

Ïsãiy cjéahs®

Kj‹ik kht£l cçikæaš ÚÂk‹w« , 

ÂUt©zhkiy

fz¡F

gâeilKiw, 

173E223 17 nry« 31 02.11.2015- 02.01.2016

m.rhKntš /

Ïsãiy cjéahs®

Jiz Miza® mYtyf«, tâftç, 

ÂU¢Á efu«, ÂU¢Á fz¡F

05T125 18 ÂU¢Á 5 02.02.2015 - 16.03.2015 

é.khâ¡f«/ 

Ïsãiy cjéahs®

2-« v© Ïiz rh®gÂths® mYtyf«, 

br§fšg£L - 603002, fhŠÁòu« kht£l«

fz¡F

mYtyf eilKiw, 

gâeilKiw, 

07S224 20 nry« ika« 7 02.02.2015-16.03.2015 Á.é.Ïuég¤kehg‹

ntsh©ik Ïiz Ïa¡Fe® mYtyf«, 

mizf£L, ntÿ®

gâeilKiw

18G492 22 gthårhf® 18 30.03.2016-20.05.2016

é.ehfuh#‹, Ïsãiy 

cjéahs®

gÂ¥gf br«kš fzgÂ muR nkšãiy¥ 

gŸë, nfhl«gh¡f«, br‹id

fz¡F

18H549 23 gthårhf® 18 30.03.2016-20.05.2016

m.m¿tHf‹, Ïsãiy 

cjéahs®

muR nkšãiy¥gŸë,fuo Á¤ö®-606203, 

Á‹dnry«, éG¥òu«

gâeilKiw, 

fz¡F

22E319 26 gthårhf® 22 15.11.2016 -02.01.2017 

v«.uhk¢rªÂu‹/ 

Ïsãiy cjéahs®

muR ca®ãiy¥ gŸë, MN®, 

é¡»uth©o, fšé kht£l«, éG¥òu« 

kht£l«

fz¡F

mYtyfeil

Kiw, gâeilKiw, 

02S253 30 nry« 2 14.12.2016 - 28.01.2017

Ã. mçgh°f®/

Ïsãiy cjéahs®

t£lh£Áa® mYtyf«, gŸë¥g£L, 

ÂUtŸq® kht£l« - 601 201.

fz¡F

mYtyf eilKiw, 

gâeilKiw, 
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02S276 31 nry« 2 14.12.2016 - 28.01.2017

g. Ãurhª¤Fkh®/ 

Ïsãiy cjéahs®

  t£lh£Áa® mYtyf«, ÂUt©zhkiy 

- 604 601.

fz¡F

gâeilKiw, 

23G389 32 gthårhf® 23 10.01.2017 - 01.03.2017

j.u§fehj‹/

Ïsãiy tUthŒ 

cjéahs®

jå¤Jiz M£Áa® (ã.v) mYtyf«, 

Á¥fh£ Â©otd«, 

éG¥òu« kht£l«

fz¡F

mYtyfeil

Kiw, gâeilKiw, 

bghJk¡fŸ bjhl®ò"

24E334 33 gthårhf® 24 08.03.2017 - 26.04.2017
kh.khy¤ç/

 Ïsãiy cjéahs®

Kjšt®, muR ÏuhÉ› fhªÂ 

kU¤Jtkid,   br‹id- 600 003

fz¡F 

08S211 36 nry« 8 20.03.2017 -04.05.2017

Ïuh.Át¡Fkh®/ 

cjéahs®

t£lhu ts®¢Á mYtyf«(tc), nkhf}® 

t£lhu«,     ehk¡fš - 637015.

fz¡F

06V260 38 ntÿ® 6 01.02.2017 -15.03.2017

kh. Ã¢irah /

Ïsãiy cjéahs®

 Kj‹ik rh®ò ÚÂk‹w«, jŠrhñ®

mYtyf eilKiw, 

gâeilKiw

25F359 39 gthårhf® 25 04.05.2017 - 20.06.2017

v.Âth°nkhr°fk 

nyr‹ / Ïsãiy 

tUthŒ MŒths®

 t£lh£Áa® mYtyf«, 113, é.é nfhéš 

bjU, jukâ,        br‹id - 113

gâeilKiw

15V002 42 ntÿ® 15 23.06.2017 -05.08.2017

M.brªÂš ghò/

Ïsãiy cjéahs®

muR ca®ãiy¥ gŸë, Åuh¡»a«, 

ghyuh#òu«, f%® kht£l«.

fz¡F
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15V102 43 ntÿ® 15 23.06.2017 -05.08.2017

gh.nkhf‹/

Ïsãiy cjéahs®

Jiz Ïa¡Fe® mYtyf«, bjhêyf 

ghJfh¥ò k‰W« Rfhjhu«,663, 43tJ 

FW¡F bjU, M®.o.X mYtyf 

nuhL,r¤Jthrhç, ntÿ® - 632009

fz¡F

mYtyf eilKiw,  

15V276 44 ntÿ® 15 23.06.2017 -05.08.2017

e.uh{Fkh®/

Ïsãiy cjéahs®

muR nkš ãiy¥ gŸë, nj}®, 

J.fs¤ö®(tê),Myªö® t£l«, 

bgu«gÿ® kht£l« - 621114.

fz¡F

mYtyf eilKiw,

gâeilKiw,      

Cuf ts®¢Á, 

28I466 49 gthårhf® 28 24.10.2017 - 11.12.2017 M®.b#akhç

rh®ò ÚÂkdw«, nfhéšg£o, ö¤J¡Fo 

kht£l«

fz¡F

mYtyfeil

Kiw,

gâeilKiw,

29D175 50 gthårhf® 29 19.12.2017-09.02.2018

nt.R¥Ãukâa‹, 

Ïsãiy cjéahs®

muR ca®ãiy¥gŸë, bgça nfhéyh‹ 

Fy«- 627953, ÂUbešntè kht£l«

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

29F290 59 gthårhf® 29 19.12.2017-09.02.2018

R.#hŒr‹ nahfuh{, 

Ïsãiy cjéahs®

 ngh¡Ftu¤J Miza® mYtyf«, 

nr¥gh¡f«, br‹id-5

fz¡F 

29G355 67 gthårhf® 29 19.12.2017-09.02.2018

fh.ÏuhÉ›fhªÂ, 

fz¡f®

Miza®, fUñy« k‰W« fz¡F¤ Jiw, 

xU§»izªj ãÂtshf«, 3 tJ kho, 

eªjd«, br‹id-35

fz¡F

29H420 70 gthårhf® 29 19.12.2017-09.02.2018

Ïuh. e¡Ñu‹, Ïsãiy 

cjéahs®

muÁd® nkšãiy¥gŸë, vW«ó®-608704, 

flÿ® kht£l«

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

fz¡F
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29I455 74 gthårhf® 29 19.12.2017-09.02.2018

í. KUnfrY , Ïsãiy 

cjéahs®

muÁd® kfë® nkšãiy¥gŸë, 

bjhfu¥gŸë, »UZz»ç kht£l«

mYtyfeilKiw, 

fz¡F

29I465 76 gthårhf® 29 19.12.2017-09.02.2018

r. fhÇ°tu‹, 

Ïsãiy cjéahs®

 Cuh£Á x‹¿a«, m‹dthrš, 

òJ¡nfh£il kht£l«

fz¡F

29I467 77 gthårhf® 29 19.12.2017-09.02.2018

Ã.v«. r§f®, Ïsãiy 

cjéahs®

cjé bjhl¡f¡ fšé mYtyf«, Ns»ç 

t£l«, »UZz»ç kht£l«

gâeilKiw

29L663 92 gthårhf® 29 19.12.2017-09.02.2018

r. éehaf_®¤Â, 

Ïsãiy cjéahs®

cjé bjhl¡f¡ fšé mYtyf«, vG«ó® 

ruf«, br‹id-6

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw

30B115 97 gthårhf® 30 17.02.2018 - 07.04.2018

.சை் ைலீ் 

தாஷா, இபிசன 

உவிாப்

அசு கபி ்உ்ிசனத்தப்பி, 

தப்பா,் திரு்ாசன 

ாட்ட்

mYtyfeilKiw

29I454 73 gthårhf® 29 19.12.2017-09.02.2018

v°.Ïuhn#°tç, 

Ïsãiy cjéahs®

muR ca®ãiy¥gŸë, bfhyrd mŸë(m), 

jUkòç kht£l«.

fz¡F

29I478 78 gthårhf® 29 19.12.2017-09.02.2018

F.ghyR¥Ãukâa‹, 

Ïsãiy cjéahs®

muR ca®ãiy¥gŸë, ó¢Á m¤Â¥g£L, 

ÂUtŸq® kht£l«, br‹id

mYtyfeilKiw

31A032 31A032 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ஆ.்இாஜ்குா/் 

இபிசன 

உவிாப்

அசு உ்ிசனத்தப்பி, 

திருவா்தூ-்604407, 

திரு்ாசன ாட்ட்

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw

31A052 31A052 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ா. இண்தைக்தி 

வகஸ்ண்/ 

இபிசன 

உவிாப்

க்ண்ந 

திரு.வி.க.வன்ிசனத்தப்பி, 

திருவின்லிபு்தூ், விருதுக ்

ாட்ட்

gâeilKiw



 òÂa RHš 

v©

giHa RHš 

v©

gæ‰Á ika« mâ v© fhy« bga® k‰W« gjé mYtyf Kftç

nj®¢Á bgwhj 

ghl§fŸ

31A060 31A060 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

த.ைதிாண்/ 

இபிசன 

உவிாப்

உவி ஆச ்அலுனக், 

இ்துை அநிசன்துசந, 

ருபுி

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw

31A064 31A064 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

சி.தானாவ/ 

இபிசன 

உவிாப்

வாட்டக்கசன துச இக்கு ்/ 

அலுனக், கு்டு ைாசன வாடு, 

தை்்டன்,            கடலூ-்607001.

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

fz¡F

31B068 31B068 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

தஜ.ாி/ 

இிஆ

ணி்துச ட்டாட்சி் 

அலுனக் (குததா), ஞ்ைாவூ்
gâeilKiw

31B087 31B087 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

வகா. 

தாக்கினடச்ுப/ 

இபிசன 

உவிாப்

பண்ணாப் தசடவீ ்ன அலுனக், 

திருவின்லிபு்தூ், விருதுக ்

ாட்ட்

gâeilKiw

31B092 31B092 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018
ா.கீா/இபிசன 

உவிாப்

பிந்தடு்த்தட்வடா ்ன்துசந, 

வைத்தாக்க், தைண்சண-600 005
gâeilKiw

31B099 31B099 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

க.ஞாணை்த்்/ 

இபிசன 

உவிாப்

வகாட்டத் ததாறிாப ்அலுனக், 

(த), க()த,     வகாச-18

gâeilKiw, 

fz¡F

31B100 31B100 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ச.வஜாைத் 

அரு்ாஜ்/ 

இபிசன 

உவிாப்

அசிண ்வன்ிசனத்தப்பி, 

திரு்துசநயூ-்607 205, கடலூ ்

ாட்ட்

gâeilKiw

31D129 31D129 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

தா.க.சுகுா/ 

உவிாப் உிசபேன் ீதிண்ந் 

தஜ்தகா்ட், அிலூ ்

ாட்ட்

gâeilKiw

31D163 31D163 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

.ை்த்/     

இபிசன 

உவிாப்

ஊாட்சி எண்றி் புதுத்தாசப், 

திரு்ாசன ாட்ட் - 606705

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw
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31D164 31D164 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018
த.சிங்காஜ்/               

ி சூன்

வதரூாட்சி அலுனக், 

ினக்வகாடச்ட, தி்டுக்கன் 

ாட்ட்

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw

31D165 31D165 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

அ.ி பிாண்சிஸ் 

வைவி்/          

இபிசன 

உவிாப்

அசு உ்ிசனத்தப்பி, 

காடட்ுக்கூடலூ், த்ருட்டி ட்ட், 

கடலூ ்ாட்ட்-607805

fz¡F

31D168 31D168 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

அ.ப்சா/ 

இபிசன 

உவிாப்

உவி தைந்ததாறிாப ்(வததா), 

அசு இ்திக் கனத்சத 

திச, துச-104

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw

31D174 31D174 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ா.சிக்குா/் 

இபிசன 

உவிாப்

ஊாட்சி எண்றி், ைாா்தட்டி, 

தி்டுக்கன் ாட்ட்
mYtyfeilKiw

31D175 31D175 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

வக.சுன்்ாண்/ 

இபிசன 

உவிாப்

வபா்ச உவி இக்கு ்

அலுனக், ததிகுப் (இ) 

டுகத்தட்டி, வணி ாட்ட்

mYtyfeilKiw

31D183 31D183 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018
.ஆ்தகிருஷ்ண் 

ி சூன்

வெள்ளலூர ்பரூராட்சி அலுெலகந், 

வெள்ளலூர,்     பகாவெ நாெட்டந்
mYtyfeilKiw

31D196 31D196 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

அ.பேன்ாகண்/ 

இபிசன 

உவிாப்

அசு ஆதிதிாவிட் ன 

உ்ிசனத் தப்பி, ஆனங்கா், 

வலூ ்ாட்ட்

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

fz¡F

31F208 31F208 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018
ஸ்.கசனி/ 

உவிாப்

ாட்ட புப்பிபேன் அலுனக், 

கிருஷ்கிி ாட்ட்
fz¡F

31F209 31F209 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ா.ானதி/        

இபிசன 

உவிாப்

ஊாட்சி எண்றி அலுனக், 

தப்பிதாசப், ாக்கன் ாட்ட்
fz¡F
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31F237 31F237 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

தத. 

தானகிருஷ்ண் 

/இபிசன 

உவிாப்

ாட்ட ஆட்சி ்அலுனக், கரூ் 

ாட்ட்
fz¡F

31F244 31F244 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

சு.விஸ்ாண்/ 

இபிசன 

உவிாப்

அசு உ்ிசனத்தப்பி, ஊட்ட்தூ,் 

இனான்குடி கன்வி ாட்ட், 

திருைச்ிாத்தப்பி ாட்ட்

fz¡F

31F265 31F265 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

த.கவஷ்குா/் 

இபிசன 

உவிாப்

அசு உ்ிசனத்தப்பி, 

டி.காிகாஅப்பி, ருபுி 

ாட்ட்-636352

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw

31G269 31G269 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

பி. தா்டி்ாப்/ 

இபிசன 

உவிாப்

ாட்ட உிசபேன் ீதிதுசந 

டு ்ீதிண்ந், ஆ்டித்தட்டி, 

வணி ாட்ட்.

gâeilKiw

31G280 31G280 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ஆ.்கனாி/ 

இபிசன 

உவிாப்

அசு உ்ிசனத்தப்பி, ்.4, 

வீதா்டி, வகாச-641019
mYtyfeilKiw

31G287 31G287 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

்.ஞ்சுபா/      

இபிசன 

உவிாப்

பண்ச ாட்ட உிசபேன் 

ீதிண்ந், தூ்துக்குடி - 628002
gâeilKiw

31G298 31G298 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

க.தைன்்/           

இபிசன 

உவிாப்

அசு கபி ்வன்ிசனத்தப்பி , 

க்டாைச்ிபு்-605701, விழுத்பு் 

ாட்ட்

gâeilKiw

31G304 31G304 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ா.ழுசன/       

இபிசன 

உவிாப்

உவிக்வகாட்டத் ததாறிாபா் 

mYtyf«, தடுஞ்ைாசன்துசந, 

உளு்தூா் வதடச்ட, விழுத்பு் 

ாட்ட்

mYtyfeilKiw

31G324 31G324 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

வ.கருத்சதா/ 

இபிசன 

உவிாப்

அனங்கான்லூா் ஊாட்சி எண்றி், 

ாடித்தட்டி ாலுக்கா, துச-625501
gâeilKiw
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31G327 31G327 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018
த.ை்திகா்ா/ 

ிசூன்

கூடலூா் வதருாட்சி அலுனக், 

கூடலூா், வகாச -641047
fz¡F

31H334 31H334 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ை.ைா்குாி/ 

இபிசன 

உவிாப்

வபா்ச இச இக்கு ்

அலுனக், திருதன்வலி-627002
gâeilKiw

31H336 31H336 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

தி.ைா்தி/                 

இபிசன 

உவிாப்

ஸ்.ஸ்.அசு ஆ்கப் 

வன்ிசனத்தப்பி, 

இாஜதாசப், விருதுக ்

ாட்ட்

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw

31H372 31H372 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018
தை.பிைச்ைத்பிப்சப/

 இிஆ

ருா் ட்டாட்சி் அலுனக், 

ாகத்தட்டிண் ட்ட், 

ாகத்தட்டிண் ாட்ட்-611001

fz¡F

31H380 31H380 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

.தாஸ்கண்/    

இபிசன 

உவிாப்

ட்டாட்சி் அலுனக், ஆி 

ட்ட், திரு்ாசன ாட்ட்
fz¡F

31I428 31I428 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

சி.கசனி/     

இபிசன 

உவிாப்

அசு வன்ிசனத் தப்பி, 

ததிவகாபத்தாடி, 

திரு்ாசன ாட்ட்-606704

mYtyfeilKiw

31I445 31I445 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018
.சைண்/  

ி்்டன்

வதருாட்சி அலுனக் 

அைச்ிறுதாக்க், காஞ்சிபு் 

ாட்ட்

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

fz¡F

31I451 31I451 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ப.னுஷ்வகாடி 

தங்கட்ாண்/ 

இபிசன 

உவிாப்

பன் ிசன வதரூாட்சி அலுனக், 

 புதூா், தூ்துக்குடி ாட்ட்

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

fz¡F, bghJk¡fŸ 

bjhl®ò

31I455 31I455 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

வா.பிபு/               

இபிசன 

உவிாப்

அசு உ்ிசனத்தப்பி, 

உ.அ்ாதட்டி, வணி ாட்ட்
gâeilKiw
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31I456 31I456 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

தா.வன்பருகண்/ 

இபிசன 

உவிாப்

அசு வன்ிசனத்தப்பி, ்், 

திருைச்ி ாட்ட்
gâeilKiw

31I457 31I457 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018
்..இபங்வகாண்/ 

உவிாப்

ாின சிறு்தாண்சபேண ்

ஆச், 735 அ்ா ைாசன 3 

ப் தைண்சண-2

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw

31I462 31I462 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

த.இவஷ்/      

இபிசன 

உவிாப்

உவி தாடக்க கன்வி 

அலுனக்,(இ) ஈக்காடு திருப்ளூ ்

ாட்ட்

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

fz¡F

31J511 31J511 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018
கு.தைன்குா/்     

இிஆ

ட்டாட்சி் அலுன், ட்ட 

ங்கன் பிிவு, திருைத்ைங்வகாடு 

ட்ட், ாக்கன் ாட்ட்.

gâeilKiw, 

fz¡F

31J513 31J513 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

பி.பிைை்த்பிப்சப/ 

இபிசன 

உவிாப்

ாட்ட கான் அலுனக், 

இாாபு் ாட்ட்

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

Cufts®¢Á, fz¡F

31K541 31K541 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

அ.கந்தக்/                

இபிசன 

உவிாப்

உவி ஆசா் (ா), வைன் கா் 

டக்கு ைக், வைன்-3து ப், 

எருங்கிச் ிகி 

கட்டிடங்கப், பிடை்ஸ்் வாடு, 

அஸ்்தட்டி, வைன்-636007

fz¡F

31K549 31K549 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

இா.தஜசி்ா/ 

இபிசன 

உவிாப்

அசு வன்ிசனத்தப்பி, 

திசணக்குப், இாாபு் 

ாட்ட்

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

fz¡F

31K566 31K566 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ஆ.பருகண்/              

இபிசன 

உவிாப்

உவி இக்கு ்அலுனக், 

கான்சடத்தாித்புதுசந, 

சி்த், கடலூ ்ாட்ட்

fz¡F

31K574 31K574 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

தி.அரு்குா/் 

இபிசன 

உவிாப்

ாட்ட ஊக பை்ச்ி பகச, 

கிருஷ்கிி ாட்ட்-635 115
fz¡F
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31K575 31K575 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

.சுவஷிண்/          

இபிசன 

உவிாப்

அசு உ்ிசனத்தப்பி, கத்தடட்ு, 

சி்த் ட்ட், கடலூ ்ாட்ட்

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

fz¡F

31K580 31K580 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

தா.தண்ணீ ்

தைன்்/இிஆ

ட்டாட்சி் அலுனக், இனான்குடி 

ட்ட், திருைச்ிாத்தப்பி ாட்ட்
fz¡F

31K591 31K591 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ஆ.வஷ்குா்/ 

இபிசன 

உவிாப்

உவி இக்கு ்அலுனக், 

சக்றி ந்று் துிநூன் துசந, 23, 

தாதி தாக்் குறுக்கு் தரு, ைா் 

தாதா கானணி, வகாபு்தூா்

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

fz¡F

31K601 31K601 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

.தணி/                         

இபிசன 

உவிாப்

கசன த்தாடட்ு இக்க், ப் 

பை்ச்ி பாக், ப்ைை்ாசன, 

ழு்பூ,் தைண்சண - 600008

gâeilKiw

31K603 31K603 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018 வதா.ஹான்துசந/        

கிடங்கு வனாப ்

் -3

ட்டா வபா்ச விிாக்க 

ச், பெனனூ,் திருத்பூ ்ாட்ட்
gâeilKiw

31L655 31L655 gthårhf® 31 17.04.2018-04.06.2018

ா.சுவகஷ்்/ 

இபிசன 

உவிாப்

வபா்ச உவி இக்கு ்

அலுனக், வபா்ச 

விிாக்க ச், ததிகுப், 

வணி ாட்ட்

mYtyfeilKiw

32A021 32A021 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ஸ்.வக. ஷாிகா/ 

இபிசன 

உவிாப்

 அசு வன்ிசனத்தப்பி, அருசண, 

கண்ணிாகுி- 629151

gâeilKiw

32A026 32A026 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ப.சுத்புதனடச்ுப/ 

Ïsãiy cjéahs®

 ைா ்ததிாப ்

அலுனக்,20,திருவங்கட அகன் 

தரு, ஸ்ரீவின்லித்பு்தூ்,  விருதுக ்

ாட்ட்.

fz¡F

32A037 32A037 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

தஜ.தஜகதீஸ்ண்/ 

Ïsãiy cjéahs®

 துச இக்கு ்சுகாாத்ிகப் 

அலுனக், பீைவ்ாடு,   கடலூ-்607001

fz¡F
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32A040 32A040 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ஆ.்கவைண் 

/Ïsãiy cjéahs®

குடு்தன ீதிண்ந், 

தைங்கன்தடட்ு,   காஞ்சிபு் ாட்ட்

gâeilKiw

32B105 32B105 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

கி.ைதாததி/ 

cjéahs®

வபா்ச இச இக்கு ்

அலுனக், ாட்ட ஆட்சி ்

அலுனக் 2-து ப், அிலூ ்

ாட்ட்-621704

gâeilKiw

32B120 32B120 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

இா.தணித்தா/ 

Ïsãiy cjéahs®

அசு தாழிந்தந்சி ிசன், 

திருசாறு, ஞ்ைாவூ ்ாட்ட்-

613204 gâeilKiw

32D145 32D145 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

சி.விஜனடச்ுப/ 

Ïsãiy cjéahs®

பண்ச ாட்ட அவ்ு 

ீதிண்ந்,அிலூ,் அிலூ ்

ாட்ட்-621714 fz¡F

32D146 32D146 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

தத.தைன்ன்ாப்/ 

cjéahs®

ப்ாடு சிநத்புக்கான்7-் அி, 

வதாைை்்தப்பி,  கிருஷ்கிி 

ாட்ட் gâeilKiw

32D148 32D148 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

கி.பணாட்சி/ 

cjéahs®

பண்ச ாட்ட உிசபேன் 

ீதிண்ந், தை்ாறு-604407, 

திரு்ாசன ாட்ட் gâeilKiw

32D181 32D181 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

இா.ஆறுபக்/ 

Ïsãiy cjéahs®

ஊாட்சி எண்றி அலுனக், 

திருத்தங்குண்ந், துச ாட்ட்-

625 006
gâeilKiw, 

fz¡F

32F238 32F238 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

கு.சி.தகௌசிகண்/ 

Ïsãiy cjéahs®

ட்டா கன்வி அலுனக், 

சி்ாபொ், தை்யூா் ட்ட், 

காஞ்சிபு்-603313 fz¡F
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32F250 32F250 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

இா.ஜாண்/ 

Ïsãiy cjéahs®

 அசு வன்ிசனத்தப்பி, 

திருக்கசடயூ், ாகத்தட்டிண் 

ாட்ட்.

mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

Cufts®¢Á, fz¡F, 

bghJk¡fŸ bjhl®ò, 

fâå

32G311 32G311 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

கா.ச்திலிங்க்/ 

Ïsãiy cjéahs®

அசு வன்ிசனத்தப்பி, எசநயூ-்

607108, கடலூ ்ாட்ட்
gâeilKiw, 

fz¡F, fâå

32G318 32G318 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ா.ஹிாஸ்/ 

Ïsãiy cjéahs®

அசு வன்ிசனத்தப்பி, ததி 

காச (அஞ்), சிகங்சக ாட்ட்
mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw

32G329 32G329 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ா.சீணிாைண்/ 

Ïsãiy cjéahs®

வாட்டக்கசன துச இக்கு ்

அலுனக், உக்டன், ீனகிி 

ாட்ட் fz¡F

32G332 32G332 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

அ.பருகண்/    

Ïsãiy cjéahs®

ாட்ட ஊக பை்ச்ி பகச, 

ாட்ட ஆட்சி ்அலுனக், 

திருதன்வலி ாட்ட். fz¡F

32H344 32H344 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ப.கீாி/ 

Ïsãiy cjéahs®

தஜ்ாதா் கச தத்கப் 

வன்ிசனத்தப்பி, திருத்பூா்-641601
gâeilKiw, 

fz¡F

32H356 32H356 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

த.ாி/      

Ïsãiy cjéahs®

 அசு உா்ிசனத்தப்பி, துலுக்கண் 

குறிஞ்சி, விருதுகா் ாட்ட், mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

fz¡F

32H370 32H370 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

இா.சுத்ிண்/ 

Ïsãiy cjéahs®

ாட்ட ஆட்சி ்அலுனக், 

(ை்துவு) பிிவு, அிலூ ்

ாட்ட் fz¡F
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nj®¢Á bgwhj 

ghl§fŸ

32H377 32H377 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

பூ.இாஜதுச/ 

Ïsãiy cjéahs®

அசு வன் ிசனத்தப்பி, 

்.சுத்புனாபு், துச ாட்ட்-

625702
gâeilKiw, 

fz¡F

32H387 32H387 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

இா.சுத்பிி/ 

Ïsãiy cjéahs®

தைந்ததாறிாப ்அலுனக், 

ததாதுத்தி்துசந, கட்டட 

(கடட்ுாண் ந்று் தாித்பு 

வகாட்ட்,  கரூ்-639 001

gâeilKiw, 

fâå

32H395 32H395 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

இா.ாபண்/ 

Ïsãiy cjéahs®

 அசு உ்ிசனத்தப்பி, 

ன்னணா ்வகாடச்ட-624005,                

தி்டுக்கன் ாட்ட் gâeilKiw

32I433 32I433 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018 தத.சு்்/fhrhs®

ஊாட்சி எண்றி அலுனக், 

திருங்கன், துச-625022

gâeilKiw

32I448 32I448 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

சு.ைங்கலிங்க்/ 

Ïsãiy cjéahs®

அசு வன்ிசனத்தப்பி, 

தைக்காக்குடி-628104, தூ்துக்குடி 

ாட்ட் mYtyfeilKiw

32J476 32J476 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

தா.வண்தாழி/ 

Ïsãiy cjéahs®

உவி ஆச ்(ாினி) 

அலுனக், 66, ைாக,் 

திருத்த்தூ,் வலூ ்ாட்ட்-635601 fz¡F

32J482 32J482 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

வக.விஜா/    

Ïsãiy cjéahs®

ட்டா ரு்து அலுன், அசு 

ஆ்த சுகாா 

ிசன்,காத்தடட்ு, 

திரு்ாசன ாட்ட்.

mYtyfeilKiw, 

fz¡F

32J489 32J489 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ா.த்ஸ்ரீ/       

Ïsãiy cjéahs®

 ைா்ததிாப ்அலுனக், 

சுாபசன, கு்தவகா் ட்ட்,   

   ஞ்ைாவூ ்ாட்ட்-612302 fz¡F

32J501 32J501 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

பி.டிவன்/   

Ïsãiy cjéahs®

ாட்ட உிசபேன் ீதிண்ந், 

வகாவின்தட்டி, தூ்துக்குடி ாட்ட்

fz¡F
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32J514 32J514 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ஸ்.பருவகைண்/ 

Ïsãiy cjéahs®

 அசு உ்ிசனத்தப்பி, அ்ணா ்

ஊ்து-628952, க்ா ்ழி, 

தூ்துக்குடி ாட்ட்
mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw, 

fz¡F, bghJk¡fŸ 

bjhl®ò

32J521 32J521 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ஆ.்துச/                 

tç rNy®

 பனூ ்வதரூாட்சி அலுனக், 

விழுத்பு் ாட்ட்
gâeilKiw, 

fz¡F

32J529 32J529 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ஸ்.ி்ண்/

Ïsãiy cjéahs®

அசு உ்ிசனத்தப்பி, 

ாாக்கண்தட்டி, ருபுி 

ாட்ட்
gâeilKiw, 

fz¡F

32K563 32K563 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ப.வணகா கா்தி/   

Ïsãiy cjéahs®

அசு வன்ிசனத்தப்பி, 

தித்த்தாசப்,                                         

ஈவாடு ாட்ட்
gâeilKiw, 

fz¡F

32K595 32K595 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

உ.ா.பருகண்/  

Ïsãiy cjéahs®

 ாக கான் அலுனக், 

திருதன்வலி

fz¡F

32K606 32K606 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

ப.சிஞாண்/  

Ïsãiy cjéahs®

ஊாட்சி எண்றி், 

தாசபங்வகாடச்ட, திருதன்வலி 

ாட்ட்
mYtyfeilKiw, 

gâeilKiw

32L640 32L640 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

கு.தஜகதீைண்/  

Ïsãiy cjéahs®

ைா்ிசனக் கருவூன், 

கு்தவகா், ஞ்ைாவூ ்ாட்ட்

mYtyfeilKiw

32L676 32L676 gthårhf® 32 12.06.2018-30.06.2018

சீ.வசிகண்/ 

tç¤j©ly®

சிடன்தாக்க்வதரூாட்சி, 

காஞ்சிபு் ாட்ட்,                 

தைண்சண - 64 mYtyfeilKiw


