
ெதாட
ரஇ்லக்
கம்

ெபயர் பால்
ெமா  

லம்
ேத ய அைடயாள 
அடை்ட இலக்கம்

SN Name Sex Medium NIC No

1 jpU. m. biyf;rd; M T 1 99512601190 ,y 155> Mhphpahh; tPjp vkpy; efh; kd;;dhu;

2 jpU.rp. Byf;rd; M T 980242951 V msntl;b msf;if msntl;b

3 jpU. Qh. ,NaRjd; M T 970340459 V fuk;nghd; fpof;F Cu;fhtw;Jiw

4 jpU.gh.tf;~d; M T 930610127 V
tpsh ntsp tPjp ngupa 
tpshs; ,sthiy   aho;g;ghzk;

5 nry;tp.rp.n[auQ;rpdp F T 938211710 V RopGuk; kj;jp RopGuk;

6 jpU.j.NfhFyuh[; M T 950161175 V 5k; tl;lhuk; mdiyjPT Nkw;F mdiyjPT

7 ெசல் .கைலவாணி சண் கநாதன் F T 905553534V இல 157A
mk;gpfh [{tyu;]; பசார ்

வ னியா

8 jpU.Mu;.v];.rp.Fkhu; M T 921123892 V 11k; tl;lhuk; neLe;jPT aho;g;ghzk;

9
.எ யா ஸ் ேறாச ்அன்ரனிஸ் 

ேறாச் M T 981022866V இல 128
ெபரியபண்  

ரிசச்ான் ம -மன்னார்

10 ெசல் .பங்கஜன் த ஜா F T 985873143V 126/1  ெதாட் ய வம ல்ைலத்

11 .மரியநாயகம் ம ஷன் M T 942583184V இல 11 2ம் க் தெ்த
பாis ர,்  
யாழ்ப்பாணம்

12 .க ஸ் ேம ன் லாஸ் M T 901221170V 6ம் வட்டாரம் வங்காைல மன்னார்

அரச பாடசாைலக க்  ைளயாட்  ப ற் ப்பாளர்ைள இைணத் க்ெகாள்ளல்- 2017

தைகைமைய ம ப் வதற்கான ேநர் கப் பரீடைச மற் ம் ரேயாகப் பரீடைச ன்ெப ேப க க்கைமய வடக்   மாகாணத் ல் 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ெதரி ெசய்யப்பட் ள்ள ண்ணப்பதாரிகளின் ெபயரப்் பட் யல்

கவரி

Address
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அரச பாடசாைலக க்  ைளயாட்  ப ற் ப்பாளர்ைள இைணத் க்ெகாள்ளல்- 2017

தைகைமைய ம ப் வதற்கான ேநர் கப் பரீடைச மற் ம் ரேயாகப் பரீடைச ன்ெப ேப க க்கைமய வடக்   மாகாணத் ல் 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ெதரி ெசய்யப்பட் ள்ள ண்ணப்பதாரிகளின் ெபயரப்் பட் யல்

கவரி

Address

13 .அல் றட ்ேயாசப் எட் ன் ேயாசப் M T 921321830V உ ரத்்தராசன் ளம் ங்கன் மன்னார்

14 jpU.Nj.A+.nldp]; M T 891941854 V ntw;wpiyf;Nfzp Ks;spahd; aho;g;ghzk;

15
.ெதாம்ைம ெகா ேதார ்அன்ரனி 

லக்சன் M T 942981813V இராயப்   ேயாேசப் பட் த்ேதாட்டம் மன்னார்

16 jpu.j.gpujPg; M T 951862738 V uh[kpdp tjpup funyl;lb  

17 .ேபரட்் லங்கஸ் லன் ஆல்ேதா M T 902482067V வரணி இயற்றாைல
வரணி, ெகா காமம், 
யாழ்பாணம்

18 .சண் கரத் னம் ெசந் ரன் M T 903144181V gue;jfyl;b tpj;jfGuk; njy;ypg;gio aho;g;ghzk;

19 jpU.r.rhe;j&gd; M T 962182429 V 11k; tl;lhuk; neLe;jPT aho;g;ghzk;

20 jpU.v];.vk;.fyp];uu; M T 883003942 V ,y.10 3k; FWf;Fj; njU ghiyA+u; aho;g;ghzk;

21 nry;tp.f.Nfhgpfh F T 895094250 V Nfhtpw;Gyk; njy;ypg;gis fpof;F njy;ypg;gis

22 jpU.M.m.n`.nwh~hd; M T 940933595 V
fythup G+uz RtpN~r 
Njthyak;; msntl;b யாழ்ப்பாணம்

23 .பஞ்சநாதன் ெஜயந்தன் M T 831052970V சந்  ஒ ங்ைக சங்காைன யாழ்ப்பாணம்

24 ெசல் .நிதரஷ்னா தாகரன் F T 986332626V ெகாத் க்கட்  
நவா  ெதற் , 
மானிப்பாய் யாழ்ப்பாணம்
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25 jpU.<.fp~he; M T 952772767 V 1031 Nfhtpy; tPjp ey;Y}u; aho;g;ghzk;

26 jpU.nwh.ep.nwh~he;jd; M T 952961969 V 7k; tl;lhuk; neLe;jPT kj;jp aho;g;ghzk;

27 jpU. N[h.m. byf;~d; M T 940862647V

gs;sf;Nfhl;il

ehdhl;lhd;

28 jpU.k.epju;rd; M T 941353541 V ,y 45 3k; FWf;Fj; njU ehthe;Jiw aho;g;ghzk;

29 jpU.m.tpjd; M T 921611609 V
,y.22 irtg;ghlrhiy 
xOq;if kjtb

jpUney;Ntyp tlf;F 
aho;g;ghzk;

30 ெசல் .ம யழகன் லக்சனா F T 985061459V 1ம் வட்டாரம் ள்ளியவைள ல்ைலத்

31
ெசல் .தர் கா ேனாஷனி 
தங்கசா F T 967060097V

இல 16, காளிேகா ல் 
மாங் ளம் வ னியா

32 ரின்ஸ் அன்ரனிதாஸ் அேனாஷன் M T 931992953V
32,ைவத் யசாைல 

சாவற்கட் மன்னார்

33 . வமகராசா சாந்த மார் M T 902943404V
அளெவட்  
மாவத்ைத அளெவட் யாழ்ப்பாணம்

34
.எ ல் இன்னா  ெமாத்தம் 

ெஜபக்கான் M T 942213611V ந க் ளம் வங்காைல மன்னார்

35 jpU.m.n[dp];ud; M T 920161855 V ,sthiy Nkw;F ,sthiy aho;g;ghzk;

36 jpU.f.uhFyd; M T 930272507 V ,y.33 nfhj;jpahtj;ij Rd;dhfk; Nkw;F aho;g;ghzk;
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37 jpU.G+.ghyrq;fu; M T 910814940 V ,y.10 eLj;njU tPjp mupahiy aho;g;ghzk;

38 jpU. =. kA+ujd; M T 952952021 V
39/34 GtNd];tup 
mk;ghs; tPjp ey;Y}u; fpof;F aho;g;ghzk;

39 ைபநாதன் ப ப் ரசாந் M T 920873405V 16/A 4k; Nyd; fd;dfpGuk; xu;~py; jpUNdhzkiy

40 R.H.S ~pNuhkp F T 957180388 V 300, tPlikg;G jpl;lk; ehtw;Fop aho;g;ghzk;

41 nry;tp.Nj.yad;rpfh F T 985763089 V Fg;gpshd; njw;F Fg;gpshd; 

42 jpU.r.jahsd; M T 198917703226 ,y.631 M];gj;jpup tPjp aho;g;ghzk;

43 S.KIRUTHIKA F T 937812205V fpwPd; tpy;yh itj;jparhiy tPjp khdpg;gha;

44 jpU.c.tpNdhj;Fkhu; M T 953581191 V 408> gpujhd tPjp Rz;Lf;Fop aho;g;ghzk;

45
.அ ஷ்டசகாயம் ரச்ன் 

ப னாந் M T 972730300V தைலமன்னார ் யர் தைலமன்னார் மன்னார்

46 jpU.n[.`upjh]; M T 960060571 V fy;tis tPjp rz;bypg;gha; aho;g;ghzk;

47
. ேயா நீக்கலஸ் ஜனகன் 

ெவன்சஸ் ேசாைச M T 972722480V 1ம் வட்டாரம் வங்காைல மன்னார்

48 T.SIVARAJ M T 972350753V

,y 55> rptd; tPjp cUj;jpuGuk;

fpspnehr;rp
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தைகைமைய ம ப் வதற்கான ேநர் கப் பரீடைச மற் ம் ரேயாகப் பரீடைச ன்ெப ேப க க்கைமய வடக்   மாகாணத் ல் 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ெதரி ெசய்யப்பட் ள்ள ண்ணப்பதாரிகளின் ெபயரப்் பட் யல்

கவரி

Address

49 jpU.f.rpNyhad; M T 942382944 V ,y.33 nfhj;jpahtj;ij Rd;dhfk; Nkw;F Rd;dhfk;

50 jpU.m.~pahdpa]; M T 932333775 V
,y. 16 / 1 kTd;l; fhky; 
tPjp aho;g;ghzk;

51 .நாகராஜா வ்யநாத் M T 982412790V
வண்ணமாதைர  

ழக் ெதல் ப்பைள யாழ்ப்பாணம்

52
.மரியதாசன் ேஜாயல் ேயாசப் 

ல்வா M T 951872938V No 01, tq;fhiy மன்னார்

53
ெசல் .ெசபமாைலநாயகம் ேமரி 
நிைலக்சனா F T 986761942V ந் ப்பந்தல் இளவாைல

54 nry;tp. Na. Md; [rpe;jh F T 975420574 V Gf;ifg;GNyh khjfy;

55 . வ நாதன் ஜக ஸ்வரன் M T 910431587V இல 547/3 கஸ் ரியார ் யாழ்ப்பாணம்

56
ம .ராசெரடண்ம் இக்னி யஸ் 

ெஜயக் மாரன் M T 821854245V இல 170 ரதான மன்னார்

57 jpU. Nfh. fzjPgd; M T 891632835V fUfk;gid fhq;Nfrd;Jiw aho;g;ghzk;

58 jpU.u.nkhwd;rapd; M T 913003179 V eNthja tPjp mr;Rntyp njw;F mr;RNtyp

59 nry;tp.rp.byhdp F T 977431662 V Ju;f;fhGuk; fk;gid njy;ypg;gis aho;g;ghzk;

60 jpU.J.ul;rfd; M T 893302590 V gyhyp tPjp gpuNjr rig Kd;
cUk;gpuha; tlf;F> 
cUk;gpuha; 
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61 jpU.rp.fpU~he;j; M T 970103082 V msntl;b tlf;F jk;ghfyl;b aho;g;ghzk;

62 .நாகராசா ஹரிகரன் M T 950053801V சமய ரம் உ லங் ளம் மன்னார்

63 ெசல் .கமலநாதன் த யா F T 996273644V ேத ரம் -ஆ ப க் ப் ல்ைலத்

64 ெசல் .ம ஷா தரம்ெஜயன் F T 985443726V நாமகள் ெதல் ப்பைள

65 . ன்னராசா ேனஷன் M T 940863287V
ேகாண்டா ல் 
வடக் மரேகாட்டம்

66
.எட்ேவட ்ெகாரக்்ேகாணியஸ் 

ப னாந் M T 880802135V 1ம் வட்டாரம் ேபசாைல மன்னார்

67
ஹப்ப ள்ளாஹ் ஹம்ம  

சd;ghஸ் M T 961501539V இ மண் நகர் ண்ணியா 05

68 nry;tp. Nah. thzp~h F T 987452498V GNyhg;gis fpof;F gis fpspnehr;rp

69 jpU.m.jNd]; M T 970580638 V khuPrd; $ly; ,sthiy யாழ்ப்பாணம்

70 jpU. Qh. fae;jd; M T 922271925V ,uiz ,Yg;igf;Fsk, tTdpah

71 jpU.k.bD}[d; F T 942233353 V ney;ypNahil mr;Rntyp njw;F mr;RNtyp

72 jpU.J.Rad; M T 910623427  V kzyilg;G ,sthiy
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தைகைமைய ம ப் வதற்கான ேநர் கப் பரீடைச மற் ம் ரேயாகப் பரீடைச ன்ெப ேப க க்கைமய வடக்   மாகாணத் ல் 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ெதரி ெசய்யப்பட் ள்ள ண்ணப்பதாரிகளின் ெபயரப்் பட் யல்

கவரி

Address

73 jpU.gp.n[Nwha; Nwh[pjd; M T 971450673 V fdhy; tPjp khjfy; யாழ்ப்பாணம்

74 jpU.gh.epJrd; M T 960633806 V tprntl;b msntl;b Nkw;F msntl;b 

75 jpU.,.MfPrd; M T 940122104 V Vohiy Nkw;F Rd;;dhfk; யாழ்ப்பாணம்

76 ம .நிதரஷ்னா ரச்னன் F T 926301730V இல 50 ன்னப் க் ளம் வ னியா

77 jpU.jp.[dtpe;jd; M T 931253662 V epw;rhkk; rq;fhid யாழ்ப்பாணம்

78 . காத ்ந ஷ் M T 1 99436502392 5ம் வட்டாரம்
அம்மன் ேகா ல , 
இரைணப்பாைல

க் ப் , 
ல்ைலத்

79 .கந்தசா  த ஷன் M T 951672912V 2ம் வட்டாரம் எ ைவ யாழ்ப்பாணம்

80
.மரியதாஸ் ரீஸ் ப் 

ெம சன் ரிஸ் M T 901231788V அரிப் - ழக் லாவத் ைற மன்னார்

81 .ேயாக ங்கம் ரணவன் M T 970312692V இல 79 2ம் க் தெ்த வ னியா

82 nry;tp.u.rD[h F T 908333195 V 122 ehtyb mupahiy aho;g;ghzk;

83
.சந் ேயா  ெற ன்ஸ் 

ெபரன்ாண்ேடா M T 892522162V   1ம் வட்டாரம் வங்காைல மன்னார்

84 jpU.gh.gpuztd; M T 960100220 V
tPufj;jpg;gps;isahu; 
Nfhtpyb ,ikahdd; Nkw;F cLg;gpl;b



ெதாட
ரஇ்லக்
கம்

ெபயர் பால்
ெமா  

லம்
ேத ய அைடயாள 
அடை்ட இலக்கம்

SN Name Sex Medium NIC No

அரச பாடசாைலக க்  ைளயாட்  ப ற் ப்பாளர்ைள இைணத் க்ெகாள்ளல்- 2017

தைகைமைய ம ப் வதற்கான ேநர் கப் பரீடைச மற் ம் ரேயாகப் பரீடைச ன்ெப ேப க க்கைமய வடக்   மாகாணத் ல் 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ெதரி ெசய்யப்பட் ள்ள ண்ணப்பதாரிகளின் ெபயரப்் பட் யல்

கவரி

Address

85 . ஸ்ண மாரன் ர ஸ் M T 970860568V
ஆ கம் ,  

னா ல் ேமற் சாவகசே்சரி யாழ்ப்பாணம்

86 .ப னாந்  நிலாளன் M T 871623600V இத் க்கண்டல் அடம்பன் மன்னார்

87 .அ ளானந்தன் ேகா லன் M T 943551421V சா ைட,  மா ட்ட ரம் ெதல் ப்பைள

88 nry;tp. n[. jl;rh F T 948131293V 4 tJ xOq;if gj;jpdpah; k`psq;Fsk; tTdpah

89 jpU.n[.n[alf;rd; M T 940013488 V 15k; tl;lhuk; neLe;jPT fpof;F aho;g;ghzk;

90 .ேலாறன்ஸ் அரிகரன் M T 951872202V தைலமன்னார ் யர் தைலமன்னார் மன்னார்

91 .சம் ன் அகமட ்ஆ ல் M T 980021912V
130, யாஸ் ேபக்கரி 

ஏறா ர்

92
. ப் ெஜறால்ட ்ஏணஸ் 

ேய ராஜ் ேறாச் M T 930241075V இல 5, 1ம் க்  ெத பள்ளி ைன ேமற் மன்னார்

93 . மார ்ர கரன் M T 980473406V மாஜன பான் ன்னக் ளம் மாங் ளம், வ னியா

94 nry;tp.gp.jhspdp F T 925661325 V gpyhd; tPjp
rhtfr;Nrup tlf;F 
kz;Ltpy; rhtfr;Nru;

95
ெசல் .ேமாகனா 

வபாத ப் ரமணியம் F T 988181439V ந்தர ரம், ப வம்-01 சாஸ் ரி ழாங் ளம் வ னியா

96 nry;tp.rp.byhdp F T 985973555 V nghj;jhtis msntl;b kj;jp msntl;b



ெதாட
ரஇ்லக்
கம்

ெபயர் பால்
ெமா  

லம்
ேத ய அைடயாள 
அடை்ட இலக்கம்

SN Name Sex Medium NIC No

அரச பாடசாைலக க்  ைளயாட்  ப ற் ப்பாளர்ைள இைணத் க்ெகாள்ளல்- 2017

தைகைமைய ம ப் வதற்கான ேநர் கப் பரீடைச மற் ம் ரேயாகப் பரீடைச ன்ெப ேப க க்கைமய வடக்   மாகாணத் ல் 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ெதரி ெசய்யப்பட் ள்ள ண்ணப்பதாரிகளின் ெபயரப்் பட் யல்

கவரி

Address

97 nry;tp.,.gpy;tpwpw; bAwpah F T 968491148 V Gf;ifg;GNyh khjfy; aho;g;ghzk;

98 jpU.Nfh.fpuprhe;j; M T 970930779 V RopGuk; fpof;F RopGuk; aho;g;ghzk;

99 .එ. .අ ජා  මයා M T 951091731V ,y 21 1k; FWf;F njU epe;jTu; 15 mk;ghiw

100 ங்கராசா சன் ரகாஷ் M T 893160710 107/32  ghj;jpkh tPjp jpUNfhzkiy

101 .தேவந் ரம் ச லன் M T 910504550V

136 ம் 
கடை்ட,ெகால்லர ்
Gளியங்ளம் fdfuhad;Fsk; வ னியா

102 .ெஜரால்ட ்அ ள்நாதன் ஸ் M T 983510078V 10ம் வட்டாரம் வங்காைல மன்னார்

103 jpU.G.kJ}[d; M T 962283063 V rpt mUs; fuztha; tl Nkw;F ty;ntl;bj;Jiw

104 MR.NAYANEETHARASA PRAGASH M T 1 99801802045
இல 42/16 ,இைசநடன 
கல் ரி ெநாச் ைன மட்டக்களப்

105 .ெபனாண்ேடா ன்ெரக்சன் M T 931383310V இல 176, எ ல்நகர் மன்னார்

106 .ேலாறன்ஸ் ெரனிஸன் M T 891643250V ெகாக் ப்பைடயான் லாவத் ைற மன்னார்

107 .ெசல்லக்க ரமைல ப் M T 941350674V
ரப்பாவைள, 

ெகாற்றாவத்ைத கணவாய்-வடக் கரெவட்  ,aho;g;ghzk;

108 nry;tp. Nah. Rfph;jh F T 967113344V GNyhg;gis fpof;F gis fpspnehr;rp



ெதாட
ரஇ்லக்
கம்

ெபயர் பால்
ெமா  

லம்
ேத ய அைடயாள 
அடை்ட இலக்கம்

SN Name Sex Medium NIC No

அரச பாடசாைலக க்  ைளயாட்  ப ற் ப்பாளர்ைள இைணத் க்ெகாள்ளல்- 2017

தைகைமைய ம ப் வதற்கான ேநர் கப் பரீடைச மற் ம் ரேயாகப் பரீடைச ன்ெப ேப க க்கைமய வடக்   மாகாணத் ல் 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ெதரி ெசய்யப்பட் ள்ள ண்ணப்பதாரிகளின் ெபயரப்் பட் யல்

கவரி

Address

109 வா கேனசன் பவன் M T 921191499V 3 ம் வட்டாரம் ள்ளிவைள ல்ைல

110 jpU. m. Nkhfduh[; M T 962302432V fUzhyak; tPjp ikyk;ghntsp nrq;fyb> kl;lf;fsg;G

111 jpU.nr.aahjp M T 920302238 V RJkiy njw;F rhty;fl;L khdpg;gha;

112 එ .ඒ. ෆ්රා  මයා F T 870050810 93,උ ර පාර, තා  18

113 .மாணிக்கன் யதரச்ன் M T 891701896V இல 99/7  நகர,் ந்ேதாட்டம் வ னியா

114 jpU.m.bNdh[d; M T 962102522 V tstha; tlf;F mr;Rntyp aho;g;ghzk;

115 jpU.m.[dhu;j;jdh M T 860723972 V Nfzpab Nyd; nfhf;Ftpy; Nkw;F> nfhf;Ftpy;

116
MR.LAKSHMIESUNDARAM 
AHILARUBAN M T 900622597V ரதான 

ெசட் பாைளயம்  
ெதற் ெசட் பாைளயம்

117 jpU.nl.gpurhe; M T 199608901147 Nkw;F tPjp Cu;fhtw;Jiw aho;g;ghzk;

118 MR.KUSSAIN MOHAMED NILFAR M T 970531041V இல 86/8 Ladies Market Road Eravur-01

119 ம ஸ்ணராசா ஷ தா F T 955502809V No 3,GJKwpg;G fiur;rp ளிெநாச்

120 ஹ ல் ன் ஹம்ம  ஆஸாத் M T 940713234V ஹ ைசன் தாரா ரம் மன்னார்



ெதாட
ரஇ்லக்
கம்

ெபயர் பால்
ெமா  

லம்
ேத ய அைடயாள 
அடை்ட இலக்கம்

SN Name Sex Medium NIC No

அரச பாடசாைலக க்  ைளயாட்  ப ற் ப்பாளர்ைள இைணத் க்ெகாள்ளல்- 2017

தைகைமைய ம ப் வதற்கான ேநர் கப் பரீடைச மற் ம் ரேயாகப் பரீடைச ன்ெப ேப க க்கைமய வடக்   மாகாணத் ல் 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ெதரி ெசய்யப்பட் ள்ள ண்ணப்பதாரிகளின் ெபயரப்் பட் யல்

கவரி

Address

121 nry;tp.nr.Nrhgpfh F T 976030869 V nghd;dhiy RopGuk;

122 MR.JUNAID MOHAMED IRSATH M T 872750690V
166/ A யாஸ் ேபக்கரி 

ஐயங்ேகணி ஏறா ர்

123 MR.VINOTHARAJA VIMALRAJ M T 940573300V இல 90/14
பைழய கல் ைன , 
கல்ல , உப்ேபாைட மட்டக்களப்

124 ெசல் .ேவலா தம் பவதாரணி F T 976391152V நா கர  பட் த்ேதாட்டம் மன்னார்

125 ெசல் . ேவந் ரராசா கஷ் னா F T 955690923V இல 18/02 வநகர் உ த் ர ரம் ளிெநாச்

126 jpU. Mh;.vg;.vk;. egPh; M T 940873126V #uq;fy; 05 fpz;zpah jpUNfhzkiy

127 nry;tp.v.n[.M.ngdhrPu; F T 199282702672 26/A flw;fiu tPjp FU efu; aho;g;ghzk;

128 jpU.n[.rpe;j~d; M T 962242090 V fuk;ngs;- fpof;F Cu;fhtw;Jiw aho;g;ghzk;

129 ANSLED VINCENT M T 1 99708101524 No14    4th cross koolavedy Batticalo

130 ANANTHARASHA AKASH M T 980743390V பாடசாைல 
3ம் க் ெத , 
ேபத்தாைழ வாைழசே்சைன

131 jpU. m. Ne. md;udp gpurhj; M T 950982942V Fskq;fhy; ky;yhfk; aho;g;ghzk;

132 jpU. rp. fpUghfud; M T 853504580V nrd;A+l; ,sthiy> rz;bypg;gha; aho;g;ghzk;



ெதாட
ரஇ்லக்
கம்

ெபயர் பால்
ெமா  

லம்
ேத ய அைடயாள 
அடை்ட இலக்கம்

SN Name Sex Medium NIC No

அரச பாடசாைலக க்  ைளயாட்  ப ற் ப்பாளர்ைள இைணத் க்ெகாள்ளல்- 2017

தைகைமைய ம ப் வதற்கான ேநர் கப் பரீடைச மற் ம் ரேயாகப் பரீடைச ன்ெப ேப க க்கைமய வடக்   மாகாணத் ல் 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ெதரி ெசய்யப்பட் ள்ள ண்ணப்பதாரிகளின் ெபயரப்் பட் யல்

கவரி

Address

133 jpU. rp. Nwkpy;ld; M T 943581274 V xOtpy; tPjp Cu;fhtw;Jiw aho;g;ghzk;

134 jpU.c.mfpyd; M T 930882917 V msntl;b tlf;F msntl;b aho;g;ghzk;

135
MR.MUTHUKKUMAR 
SATHEESKUMAR M T 931081810V இல 56/8, 3 ஆம் க்  மட்டக்களப்

136 .ேதவராஜா ளின்ரன் M T 972252085V Panankaddu kottu-East Mannar-41000

137 jpU.f.epj;jpahde;jd; M T 881871211 V re;ij tPjp Mtuq;fhy; Nkw;F Gj;J}u; aho;g;ghzk;

138 jpU.,.R[Ptd; M T 980572552 V gpshf; tPjp rq;fhid

139
MR.VASANTHAKUMAR 
HEMAHARINATH M T 961161584V இல 39 ன்னெலப்ைப மட்டக்களப்

140 .ெசபஸ்ரியான் ரான் ஸ் ஸ் M T 911774267V அக்ேனஸ் ரம் வங்காைல மன்னார்

141 .ெபான்னம்பலம் ந்தன் M T 930674079V ெநற் ல  நகரி ளிெநாச்

142 .தனபால ங்கம்  கேஜந் ரன் M T 870373244V 1வ  ஒ ங்ைக ம க்காரம் பைள வ னியா

143
MR.KATHIRAVEL NICHOL 
NISHANTHAN M T 911504162V இல 11, 3ஆம் க் மாமங்கம் மட்டக்களப்

144
THIRUNAVUKKARASU 
CHANDRAMATHY F T 855104598V பாடசாைல ன் த்தாண் -01



ெதாட
ரஇ்லக்
கம்

ெபயர் பால்
ெமா  

லம்
ேத ய அைடயாள 
அடை்ட இலக்கம்

SN Name Sex Medium NIC No

அரச பாடசாைலக க்  ைளயாட்  ப ற் ப்பாளர்ைள இைணத் க்ெகாள்ளல்- 2017

தைகைமைய ம ப் வதற்கான ேநர் கப் பரீடைச மற் ம் ரேயாகப் பரீடைச ன்ெப ேப க க்கைமய வடக்   மாகாணத் ல் 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ெதரி ெசய்யப்பட் ள்ள ண்ணப்பதாரிகளின் ெபயரப்் பட் யல்

கவரி

Address

145 ெசல் .சக் ேவல் தர் கா F T 988610690V இல 18/1 வநகர,் உ த் ர ரம் ளிெநாச்

146 jPu.J.ghyFkhu; M T 920311300 V Jk;gis fpof;F gUj;jpj;Jiw aho;g;ghzk;

147 jpU.Nah.kA+ud; M T 881710510 V ,y.437 gpujhd tPjp mr;RNtyp njw;F aho;g;ghzk;

148
.ெஜகராயன் ரான் ஸ் 

அேனா ன் M T 951642517V தைலமன்னார ் யர் தைலமன்னார் மன்னார்

149 ெசல் .பாக் யராசா நி லா F T 976741170V அ ள்ேநச ரம்
அம் ளாந் ைற- 
ேமற் ெகாக்கட் சே்சாைல

150 jpU. uh. ngdh]; M T 941360734V jghyf vjph; xOq;if jd;dhKid kl;lf;fsg;G

151 jpU.n[.f.Nr.byf;~d; M T 981090020 V Rg;gu; klk; gUj;jpj;Jiw aho;g;ghzk;

152 MR.SELVARAJAH VIGNARAJ M T 930061190V இல 17 பா ம் ன் மட்டக்களப்

153 . ைரமணி ச ரஷ்ன் M T 951302520V இல 308 நாவலர ்
பன்டாரி ளம், 
வ னியா

154 jpU. Nj. nwhrhe;jd; M T 981020499V ,uiz khjh efh; Koq;fhtpy; fpspnehr;rp

155 nry;tp.rp.fpU];zNtzp F T 935341639 V ehNjhiy ,sthiy aho;g;ghzk;

156 nry;tp.G.rpahkp F T 936663524 V murb xOq;if Gnyhyp tlf;F gUj;jpj;Jiw
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157 NANTHINI KANESAN F T 908622480v ராம ேசவகர ் நாக ரம் க ரெவளி

158 jpU.k.epNuh[d; M T 910731602 V ,y.45 3k; FWf;Fj; njU ehthe;Jiw aho;g;ghzk;

159 nry;tp.m.nr.Md; rkPdh F T 975041280 V mkyp muq;fk; Nghapl;b ,sthiy

160
MR.SATHANANTHASEKARAM 
SENTHURAN M T 942353480V இல 61A, கல் டா வாைழசே்சைன மட்டக்களப்

161 MR.ISSADEEN MOHAMED WAJEES M T 980623432V 300 Kathiyar Cross Road Eravur-06D மட்டக்களப்

162
MR.YOGASHWARAN 
THINESHKANTH M T 902182780V பாடசாைல எ ல்

களவாஞ்  
மட்டக்களப்

163 jpU.g.epju;rd; M T 900333382 V rptd; tPjp Mtuq;fhy; Nkw;F Gj;J}u; aho;g;ghzk;

164 MISS PATHMANATHAN LUXSIKKA F T 928002578V ரதான 
மாங்கா ,ெசட்  
பாைளயம் மட்டக்களப்

165 .வ ேவல் ேலாேகஸ்வரன் M T 912714047V
இல 58, 
பாலாைமக்கல் ெந க் ளம் வ னியா

166 Mr.Mohamed Thmby Aslam Saja M T 971122455V
இல.42, 2ம் 

க் தெ்த நிந்த ர-்21
mk;ghiw

167
அப் ல் றஹ மான் கம்ம  
அ த் M T 983431348V ைனசே்சைன 04 ண்ணியா jpUNfhzkiy

168 ெசல் .தவராசா தவ வந F T 926163787V ைவரவ ஆலய ரான் kl;lf;fsg;G
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169 .பத்மநாதன் லக் ஷன் M T 950782137V கசச்ாய் ெகா காமம் aho;g;ghzk;

170 jpU.Ng.rf;jpghfd; M T 943481458 V fl;Lil khdpg;gha; aho;g;ghzk;

171 jpU.Ng.A+l;rd; M T 951512249 V kzy; xOq;if flw;fiu tPjp gUj;jpj;Jiw

172 jpU.R.jud; M T 981143027 V Gifapuj epiya tPjp Rd;dhfk; fpof;F Rd;dhfk; aho;g;ghzk;

173 ஜா கா ேரஸ் மார் F T 915341210V ேக ஸ்வரம் மன்னார்

174 MRS.SUJEEKARAN KALPPANA F T 1 99168402872 ஆற்றங்கைர ஈசச்ந்
நாவற்கா , 
மட்டக்களப்

175 VANARAJAH VITHUSHAN M T 980413497V இல 23/45, 3ம் க் ெநாச் ைன, மட்டக்களப்

176 நாேகந் ரன் ரிஷதரன் M T 930430102 V

55, னீஸ்வரர ்
ேகா ல  ke;ij 
Nkw;F இ ப்ைபக்கடைவ மன்னார்

177 jpU.j.epju;rd; M T 921983964 V vd;.vk;. Nyd; gUj;jpj;Jiw aho;g;ghzk;

178 jpU.u.rjPrd; M T 910783858 V 16 1 kzy;jiu Nyd; fe;ju; klk; aho;g;ghzk;

179 ெசல் .என்மனம் மங்ைகயற்கர F T 968390619V இல 509, வன் 
வநகர,் 

உ த் ர ரம் ளிெநாச்

180 jpU.nr.etePjd; M T 198718703950 mr;nrY Nkw;F ePu;Ntyp aho;g;ghzk;


