ாட்ட எய்ட்ஸ் டுப்ன ற்றும் கட்டுப்தாடு அனகு
பதம்தலாூா் ாட்டம்
குருி ங்கி
ாட்ட அசு லனல ருத்துலண
பதம்தலாூா்
ருடாந்ி ன்ணார் இத்ாண னகாம் தட்டில் (ற்கானிகம்)-2018-2019

தி

ாள்

07/09/2018

பள்பி

10/09/2018

ிங்கள்

14/09/2018

பள்பி

அலப்ன/ிறுணத்ின் பதர்
தார் திசிதாபதி கல்லரி,
பதம்தலர்

தார் தனாண்ல கல்லரி,
பதம்தலர்

சணி

17/09/2018

ிங்கள்

17/09/2018

ிங்கள்

21/09/2018

பள்பி

28/09/2018

பள்பி

02/10/2018

பசவ்ாய்

டிகர் ஜிணிகாந்த் திநந்ாள்

09/10/2018

பசவ்ாய்

ரு.அன்னி இாாஸ் திநந்ாள்

12/10/2018

பள்பி

15/10/2018

ிங்கள்
பள்பி

பதாூா்

பாலனததசி
எண்

ிரு.ாஜா

98424-74709

ிரு.சந்ிதசகர்

97513-16408

ரு.ிருீனகண்டன்

9443731968

ிரு.அப்தாஸ்

97877-17437

ிரு.சண்னகதன்

94431-71329
99448-89779

ிரு.குார்

9994067114

ிரு.சிகுார்

9787202555

டிகர் பஜம்ி திநந்ாள்

15/09/2018

19/10/2018

அலப்தாபாூா்

அநிஞர் அண்ா திநந்ாள்
ந்ல பதரிார் திநந்ாள்
தா திர் தந்ி தாடி
திநந்ாள்

ணபனட்சுி சீணிாசன் ருத்து
கல்லரி, பதம்தலர்

தார் பதாநிில் ற்றும்

பாில்தட்த கல்லரி, பதம்தலர்

சாந்னு ம்திக்லக அநக்கட்டலப,
அம்ாதாலபம்
ஏ.தி.பஜ.அப்துல்கனாம் திநந்ாள்
தக.தக.சி பதாநிில் கல்லரி ற்றும்
வ னட்சுி கல்ிில் கல்லரி,
பஜங்பகாண்டம்

26/10/2018

பள்பி

02/11/2018

பள்பி

07/11/2018

னன்

08/11/2018

ிான்

16/11/2018

பள்பி

23/11/2018

பள்பி

27/11/2018

பசவ்ாய்

30/11/2018

பள்பி

07/12/2018

பள்பி

12/12/2018

னன்

14/12/2018

பள்பி

21/12/2018

பள்பி

28/12/2018

பள்பி

05/01/2019

பள்பி

12/01/2019

பள்பி

16/01/2019

பசவ்ாய்

17/01/2019

னன்

19/01/2019

பள்பி

26/01/2019

பள்பி

02/02/2019

பள்பி

03/02/2019

சணி

09/02/2019

பள்பி

16/02/2019

பள்பி

17/02/2019

சணி

23/02/2019

பள்பி

இந்ிா சிபண்ட், பாய்
ிழ்ாடு வ்ஹித் ஜாத்,
னப்லதக்குடிக்காடு

கல் சிகர் ன்நம், பதம்தலர்

ிரு.கனகண்ன்

99429-94712

ிரு.அப்துல் ாசாூா்

9791203451

ிரு.னத்துகுார்

98940-39540

ிரு.தணாகர்

99522-75353

ிரு.லி

94420-82152

ிரு.துலசாி

98420-72712

ிரு.கண்ாசன்

80980-24999

ிரு.கதஜந்ின்

97868-34769

ிரு.ாஜா

98424-74709

ிரு.ாதஜஸ்குார்

93456 75493

ிரு.தக.எ.ீ ாபாய்ீன்

94433-98701

ிருி. சி.னா

97510-99979

ாம் ிாூா் கட்சி சீான் திநந்ாள்
சீணாசன் தானிபடக்ணிக் கல்லரி,
பதம்தலர்

சாா ஆசிரிாூா் திற்சி ிறுணம்,
பதம்தலர்

டிகர் உிி ஸ்டானின் திநந்
ாள்

அசு கலன ற்றும் அநிில்
கல்லரி, தப்தந்ட்லட

ிஜய் சிகர் ன்நம், இாத்ம்,
பாழுதூர்

டிகர் ஜிணிகாந்த் திநந்ாள்
டாக்டர் அம்ததத்கர் னி லனனலந
ற்தின்நம், கீ ப்னனியூர்
தார் பசினிர் கல்லரி,
பதம்தலர்

சிகம் அநக்கட்டலப, னனாம்தாடி
ிழ்ாடு னஸ்லீம் ன்ந ககம்>
னப்லதக்குடிக்காடு

பஜ.ஆாூா்.எஸ். கல்ிில் கல்லரி,
அன்ணங்கனம்

டிகாூா் ிஜய் தசதுதி திநந்ாள்
டிகாூா் எம்.ஜி.ஆாூா் திநந்ாள்
சீணிாசன் கலன ற்றும் அநிில்
கல்லரி, பதம்தலர்

பதாிலக தானிபடக்ணிக் கல்லரி,
பதம்தலர்

ணபனட்சுி சீணிாசன் கலன ற்றும்
அநிில் கல்லரி, பதம்தலர்

ிரு.தக. சின்ணதுல

77086-23744
04328-220672

ிரு.ஜகிஷ்

99408-26173

ிருி.டி.ாூா்ா

97912-50489
92453-83131

ிரு.டி.ங்காஜ்

94435-31020
95669-96357

ிருி.சி.னா

97510-99979

ிரு.சுதஷ்

7010775695

டிகாூா் சினம்தசன் திநந்ாள்
தார் கலன ற்றும் அநிில்
கல்லரி, பதம்தலர்

பஜ.ஆாூா்.எஸ். கல்ிில் கல்லரி,
அன்ணங்கனம்

டிகாூா் சிகார்த்ிதகன் திநந்ாள்
தாிாசன் தல்கலனக்கக கல்லரி,
குரும்தலர்

னன்ணாள் னல்ர் பஜ.பஜனனிா

24/02/2019

சணி

25/02/2019

ஞாிறு

02/03/2019

பள்பி

09/03/2019

பள்பி

16/03/2019

பள்பி

23/03/2019

பள்பி

30/03/2019

பள்பி

06/04/2019

பள்பி

13/04/2019

பள்பி

17/04/2019

பசவ்ாய்

20/04/2019

பள்பி

27/04/2019

பள்பி

01/05/2019

பசவ்ாய்

04/05/2019

பள்பி

னன்ஸ் கிபப், பதம்தலர்

ிரு.தி.சன்

11/05/2019

பள்பி

ததாக்குத்து துலந, பதம்தலர்

ிரு.சீஸ்குார்

18/05/2019

பள்பி

இந்ி ருத்து சங்கம், பதம்தலர்

ரு.கருாகன்

98424-24966
9487898044
9486584194

22/05/2019

பசவ்ாய்

25/05/2019

பள்பி

டிகர் கார்த்ி திநந்ாள்

25/05/2019

பள்பி

தாட்டரி கிபப், பதம்தலர்

ரு.அிந்த்

98424-77204

ிரு.அப்துல் ாசாூா்

9791203451

ிரு.பங்கதடசன்

94438-07090

ிரு.கார்தகம்

99430-92521

ிரு.பப்ததானின்

96299-30290
99443-58663

ிரு.சந்ம்

73731-71373

ிரு.பசந்ில்குார்

97894-33723

01/06/2019

பள்பி

03/06/2019

ஞாிறு

08/06/2019

பள்பி

15/06/2019

பள்பி

22/06/2019

பள்பி

22/06/2019

பள்பி

29/06/2019

பள்பி

06/07/2019

பள்பி

திநந்ாள்

னுஷ் சிகாூா் ன்நம்
தார் கலன ற்றும் அநிில்
கல்லரி, பதம்தலர்

னன்ஸ் கிபப், பதம்தலர்
ினக ாட்ட இலபஞாூா் அி,
பதம்தலர்

தார் ிசாக் கல்லரி,
பதம்தலர்

எனிசபதத் பதாநிில் கல்லரி,
அன்ணங்கனம்

அசு பாில்துலந ிறுணம்,
பதம்தலர்

இணி ஒரு ிி பசய்தாம்
அநக்கட்டலப, க்கதசனம்

ரு.ஜி.பசல்ம்

9842616580

ிரு.பசந்ில்

9842589055

ிரு.ாரிகண்ன்

94430-76946

ரு.ி.அிந்த்

96296-99365

ிரு.ஏ.ிச்சந்ின்

9585283486

ிரு.திதம்குார்

99434-17965

ிரு.ஆாூா்.ாதஸ்ன்

99629-67656
80567-14556

டிகர் ிக்ம் திநந்ாள்
ாம்தகா சிபண்ட்ஸ், பதன்ணாடம்
ணபனட்சுி சீணிாசன் பதாநிில்
கல்லரி, பதம்தலர்

ிரு.ி

04329-248305

ிரு.சுதஷ்

04328-220333

டிகர் அஜித் திநந்ாள்

ல.தகா.திநந்ாள்

ிழ்ாடு வ்ஹித் ஜாத்,
னப்லதக்குடிக்காடு

கலனஞாூா்.கருாிி திநந்ாள்
தார் பதாநிில் கல்லரி,
பதம்தலர்

கிநிஸ்டின் கல்ிில் கல்லரி,
பதம்தலர்

இாகிருஷ்ா பதாநிில் கல்லரி
பதம்தலர்

டிகர் ிஜய் திநந்ாள்
சாா கபிர் கலன ற்றும் அநிில்
கல்லரி, பதம்தலர்

ணபனட்சுி சீணிாசன் ஆாய்ச்சி
ற்றும் பாில்தட்த கல்லரி,
பதம்தலர்

கூட்டுநவு இலப் திாபர்

13/07/2019

பள்பி

15/07/2019

ஞாிறு

20/07/2019

பள்பி

23/07/2019

ிங்கள்

டிகர் சூர்ா திநந்ாள்

27/07/2019

பள்பி

DIET, கீ ப்தழுவூர்

03/08/2019

பள்பி

15/08/2019

னன்

கல் சிகர் ன்நம், பதம்தலர்

17/08/2019

பள்பி

பால்.ிருாபன் திநந்ாள்

17/08/2019

பள்பி

20/08/2019

ிங்கள்

24/08/2019

பள்பி

25/08/2019

சணி

29/08/2019

னன்

31/08/2019

பள்பி

04328-224329

அலுனகம், பதம்தலர்
காாசர் திநந்ாள்

ீ ணாட்சி இாசாி பதாநிில்

கல்லரி, த்னூர் பஜங்பகாண்டம்

ணபனட்சுி சீணிாசன் தானிபடக்ணிக்
கல்லரி, பதம்தலர்

எனிசபதத் தானிபடக்ணிக் கல்லரி,
அன்ணங்கனம்

ிரு.சி.அருண்குார்

9944061886

ிரு.இபசு

ிரு.ாஜபகன்ணடி

73730-03398
94871-91360

ிரு.தால்ாஜ்

98657-91080

ிரு.னத்துகுார்

98940-39540

ிரு.ாசந்ின்

76394-63226

ிரு.தக.எ.ீ ாபாய்ீன்

94433-98701

ிரு.ாஜ்குார்

97908-31364

ிரு.இாஜீவ்காந்ி திநந்ாள்
ிழ்ாடு னஸ்லீம் ன்ந ககம்,
னப்லதக்குடிக்காடு

டிகர் ிஜகாந்த் திநந்ாள்
டிகர் ிால் திநந்ாள்
சீணிாசன் பதாநிில் கல்லரி,
பதம்தலர்

