புதுக்ககோட்டட மோவட்டம்
தற் கோலிக தன் னோர்வ இரத்ததோன முகோம் செப்டம் போ் 2018 முதல் ஆக்ஸ்டு
2019 வடர நடடசபறவிருக்கும் அட்டவடை விவரங் கள்
அரசு மருத்துவக்கல் லூரி மருத்துவமடன இரத்த வங் கி புதுக்ககோட்டட
வ.எை்

மோதம்

நடடசபறும் இடம்

1

செப்டம் பர் 2018

செந்தூரோன் போலிசடக்னிக் கல் லூரி

2

செப்டம் பர் 2018

மகோத்மோ சதோழில் நுட்பக் கல் லூரி

3

அக்கடோபர் 2018

சுதர்ென் சதோழில் நுட்பக் கல் லூரி

4

அக்கடோபர் 2018

அை்ைோ பல் கடைக்கைகம்

5

அக்கடோபர் 2018

செ.செ.கல் லூரி

6

நவம் பர் 2018

எஸ்.ஜி.கெோெப் கல் லூரி

7

நவம் பர் 2018

கமலஹோென் நற் பைி மன் றம்

8

நவம் பர் 2018

9

டிெம் போ் 2018

எம் .எ.ஆர்.இன் ஜினியரிங் கோகலெ்
விரோலிமடல
சஹெ்.டி.எப்..சி.வங் கி,புதுக்ககோட்டட

10

டிெம் போ் 2018

எம் .ஆர்.முததுப்போை்டி நிடனவு நோள்

11

டிெம் போ் 2018

செந்தூரோன் போலிசடக்னிக்

12

ெனவரி 2019

13

ெனவரி 2019

ஒற் றுடம இடளஞர் மன் றம் ,
புதுக்ககோ்டட
் ட
கமலஹோென் நற் பைி மன் றம்

14

ெனவரி 2019

15

பிப்ரவரி 2019

16

பிப்ரவரி 2019

17

மோர்ெ் 2019

சிவகோமி அம் மோள் இரத்த தோன
நிறுவனம்
முக்கனோமடலப்பட்டி ஆரம் ப சுகோதோர
நிடலயம்
என் .எம் .போலிசடக்னிக் கல் லூரி
வோரோப்பூர்
அரசு போலிசடக்னிக், திருக்ககோகர்ைம

-2வ.எை்

மோதம்

18

மோர்ெ் 2019

19

ஏபரல் 2019

நடடசபறும் இடம்
சமௌை்ட்ஜியோன் இன் ஜினியரிங்
கோகலெ்
சிவகோமி அம் மோள் இரத்த தோன
நிறுவனம்

20

கம 2019

எஸ்..டி.கெோெப் போலிசடக்னிக் கோகலெ்

21

ெுன் 2019

கமலஹோென் நற் பைி மன் றம்

22

ெூடல 2019

23

ஆகஸ்டு2019

24

ஆகஸ்டு2019

சிவகோமி அம் மோள் இரத்த தோன
நிறுவனம்
கவளோை்டம பல் கடலக் கைகம் ,
குடுமியோன் மடல
செந்தூரோன் போலிசடக்னிக்

தற் கோலிக தன் னோர்வ இரத்ததோன முகோம் செப்டம் போ் 2018 முதல் ஆக்ஸ்டு
2019 வடர நடடசபறவிருக்கும் அட்டவடை விவரங் கள்
அரசு மருத்துவக்கல் லூரி மருத்துவமடன இரத்த வங் கி அறந்தோங் கி
வ.எை்

நோள்

நிறுவனததின்
சபயர்

முகோம்
நடடசபறும்
இடம்

இரத்த
அலகு
கெகரிப்பு
அளவு

1

14.09.2018

எம் .எ்.போலிசடக்னிக்
கோகலெ்

அறந்தோங் கி

50

2

28.09.2018

போரதிதோென மோடல்
யுனிவர்சிடி

அறந்தோங் கி

80

3

4.10.2018

சவங் ககட்ஷ்வரோ
கோகலெ்

அறந்தோங் கி

60

4

28.10.2018

நம் தமிைர் கட்சி

வடகோடு

30

5

22.11.2018

ஏ.டி.எம் .கக.ககம் ப்

அறந்தோங் கி

40

6

27.11.2018

தமிை் நோடு தவ் ஹித்
ெமோத்

அறந்தோங் கி

50

7

29.11.2018

தமிை் நோடு தவ் ஹித்
ெமோத்

கமற் படனக்கோடு

50

8

28.12.2018

அரசு போலிசடக்னிக்
கல் லூரி

அறந்தோங் கி

80

9

31.12.2018

ஐலோஸ் இடளஞோ்
மன் றம்

அறந்தோங் கி

70

10

25.01.2019

கீைோநிடலக்
ககோட்டட

40

11

28.01.2019

ெோஸ்தோ
போலிசடக்னிக்
கோகலெ்
தமிை் நோடு தவ் ஹித்
ெமோத்

ஆலஙகுடி

50

-2
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நோள்

நிறுவனததின்
சபயர்

முகோம் நடடசபறும்
இடம்

இரத்த
அலகு
கெகரிப்பு
அளவு

12

30.01.2019

அறந்தோங் கி
கரோட்டரி ெங் கம்

அறந்தோங் கி

30

13

16.02.2019

அக்னி சிறகுகள்

அறந்தோங் கி

20

14

18.02.2019

மக்கள் போடத
இயக்கம்

அறந்தோங் கி

40

15

27.02.2019

போரதிதோென மோடல்
யுனிவர்சிடி

அறந்தோங் கி

80

16

20.03.2019

டகக்குறிெ்சி

60

17

24.03.2019

எம் .என் .எஸ்.கக
போலிசடக்னிக்
கோகலெ்
தமிை் நோடு தவ் ஹித்

கோசிம் புதுப்கபட்டட

50

ெமோத்
18

25.03.2019

அறந்தோங் கி
கரோட்டரி ெங் கம்

அறந்தோங் கி

40

19

17.04.2019

வர்த்தக் ெங் கம்

அறந்தோங் கி

30

20

19.04.2019

தமிை் நோடு முஸ்லீம்
முன் கனற் ற கைகம்

ககோட்டடப்பட்டிைம்

50

21

21.04.2019

மக்கள் போடத
இயக்கம்

மீமிெல்

40

22

19.05.2019

வடலயப்பட்டி அரசு
மருத்துவமடன

சபோன் னமரோவதி

30

23

23.05.2019

போப்புலோ் கோகலெ்

மீமிெல்

50
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நோள்

நிறுவனததின்
சபயர்

முகோம் நடடசபறும்
இடம்

இரத்த
அலகு
கெகரிப்பு
அளவு

24

24.05.2019

வர்த்தக் ெங் கம்

புதுக்ககோட்டட

40

25

05.06.2019

செ.சி.ஐ

கீரமங் கலம்

50

26

22.06.2019

விெய் ரசிகர்
மன் றம

கீரமங் கலம்

50

27

27.06.2019

தமிை் நோடு தவ் ஹித்
ெமோத்

ஆலங் குடி

30

28

15.07.2019

செ.சி.ஐ

சநடுவோெல்

50

29

22.07.2019

பகத்சிங் DYFI

அரிமளம்

80

30

25.07.2019

அரசு போலிசடக்னிக்
கல் லூரி

அறந்தோங் கி

30

31

16.08.2019

திருப்புன் னவோெல்

40

32

23.08.2019

திருப்புன் னவோெல்
ஆரம் ப சுகோதோர
நிடலயம்
தமிை் நோடு முஸ்லீம்

ககோட்டடப்பட்டிைம்

50

முன் கனற் ற கைகம்
33

25.08.2019

தமிை் நோடு முஸ்லீம்
முன் கனற் ற கைகம்

ககோபோலபட்டிைம்

40

