
 

 
 

 
 

மத்தியஸ்த சபை ககோப்ைகம் 
2022 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

ஐக ோப்ைிய ஒன்றியத்தின் நிதியுதவியுடன் ைிரிட்டிஷ் கவுன்சில் மற்றும் ஆசியோ நிபையத்தினோல் சசயல்ைடுத்தப்ைட்ட 
ையனுறுதிமிக்க வபகயில் ைிணக்பகத் தீர்ப்ைதற்கு ஆத வளித்தல் (SEDR) திட்டத்தின் மூைம் இந்தக் ககோப்ைகம் 

தயோரிக்கப்ைட்டது. இதன் உள்ளடக்கங்கள் இைங்பக மத்தியஸ்த சபைகள் ஆபணக்குழுவின் முழுப் சைோறுப்ைோகும், 
கமலும் இபவ ஐக ோப்ைிய ஒன்றியத்தின் கருத்துக்கபள ைி திைைிக்க கவண்டிய அவசியமில்பை. 

 
  



 

 

 
 

 
 

மத்தியஸ்த வோரிய ஆபணயத்தின் தபைவர் மற்றும் ஆபணயர்கள் 
 

தபைவர் நீதிைதி செக்டர் எஸ்.யோப்ைோ (உச்சநீதிமன்றத்தின் ஓய்வுசைற்ற நீதிைதி) 

ஆபணயர் நீதிைதி நிமல் திசோநோயக்க (உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஓய்வுசைற்ற நீதிைதி) 

ஆபணயர் நீதிைதி சந்தி தோச நோணயக்கோ  (கமல்முபறயடீ்டு நீதிமன்றத்தின் 
ஓய்வுசைற்ற நீதிைதி) 

ஆபணயர் திருமதி. ஃைலீைோ ைி. ஜு ங்ைதி 

ஆபணயர் திரு. எம். கசோமோசுந்த ம் 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

மத்தியஸ்த சபை தபைவர்கள் 
 

அம்ைோபற மோவட்டம் (சிங்கள சபைகள்) 
 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 11 - சதெியத்தகண்டிய 
திருமதி P.  A.  
சந்தி ோவதி 

இை. 235/1, "வனீஸ் கைைஸ்", 
ைக்மீசதனிய சந்தி, 
சதெியத்தகண்டி. 

1)0713915657 
2) 0705827887 

2 12 - உென வண. ைைோங்சகோட 
மெிந்த கதக ோ 

ஸ்ரீ புஷ்ை ோம  ோஜமெோ 
விெோ ய, கெடகஸ்யோய, 
உென, அம்ைோபற. 

1) 0633632231 
2) 0774536710 

3 225 - அம்ைோபற 
திரு ைமோ கெவகக 
கமல் ைிரியந்த டி 
சில்வோ 

சி 470/1, மிெிந்துபு , 
அம்ைோபற. 

1) 0776186887 
2) 0712912099 

4 226 - மகோ ஓய 
திரு ஏகநோயக 
முதியன்கசைோகக சுசந்த 
ைிரியைோல் 

ைிக மசிறி கெோட்டல், 69 
சந்தி, மகோஓய. 

1) 0632244027 
2) 0714395322 

5 227 - ைதியதைோவ திரு கீ கைகக 
சிறிகசோம 

62 பமல் கைோஸ்ட், கி வோன, 
ைதியத்தைோவ. 

1) 0712911641 
2) 0718942917 
3) 0633631735 

6 228 - தமன வண. செசகோட 
விமைஞோன கதக ோ 

கல்மடுவ  ஜமெோ 
விெோ ோய, ெிங்கு ோன. 

1) 0632222824 
2) 0776348995 



 

 

7 229 - ைெுகை 
திரு.  கட ோை 
நிக ோஷன்  வநீ்தி  
சு ஜவீ 

எண் 3/1, வ ோைந்த, ைோெுகை. 1) 0632051866 
2) 0713958724 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

அம்ைோபற மோவட்டம் (தமிழ் சபைகள்) 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 230 -கல்முபன திரு. இ. சந்தி கசக ம் 95, அம்மன் ககோவில் வதீி, 
கல்முபன 01. 

1) 0672221408 
2) 0778580626 

2 231- கோப தீவு திரு. எஸ். விபுைோனந்தோ மத்திய கல்லூரி, 1) 0672220113 



 

 

மணிமோறன் கோப தீவு 04. 2) 0771274501 

3 232 - சம்மோந்துபற திரு. எம். ஏ. ஜலீல் எண் 16/சி, ெிஜ் ோ 10 வது 
ைோபத, சம்மோந்துபற. 1) 0778014567 

4 233 - நிந்தவூர் திருமதி ைி. ஏ. மஜதீ் 09, சதற்கு வதீி, நிந்தவூர் 18. 1) 0672251356 

5 234 - 
அட்டோபளச்கசபன திரு. ஐ. எல். ெோசிம் 83, வோமியடி வதீி, ஆடைச்கசபன 

12. 
1) 0714469154  
2) 0672223675 

6 235 - அக்கப ப்ைற்று திரு. எஸ். எம். 
தல்ெோ 

89/1, முனவ்வோ ோ வதீி, 
அக்கப ப்ைற்று 04. 1) 0777774428 

 
 

 

 

 

 
அம்ைோபற மோவட்டம் (தமிழ் சபைகள்) 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

7 236 - ஆபையடிகவம்பு திருமதி. எம். 
துளசிமணி 

42, விபுைோனந்தோ வதீி, 
அக்கப ப்ைற்று. 

1) 0779695391  
2) 0672277696 

8 237 - திருக்ககோவில் திரு. எஸ்.  வநீ்தி ன் சிவன் ககோவில் வதீி, 
தம்ைிலுவில் 02. 

1) 0772858360  
2) 0672265099 



 

 

9 238 - சைோத்துவில் திரு. என். ைி. ஏ. 
வெோப் மத்திய வதீி, சைோத்துவில் 02. 1) 0711111811 

2) 632248118 

10 293 - இறக்கோமம் திரு. எஸ். ஐ. எஃப். 
ெக் 

சமௌைோனோ பமயம், அமீர் 
அைி பு ம், இறக்கோமம் 05. 1) 0772304209 

11 303 - சோய்ந்தமருது திரு. எஸ். ஐ. அஸ்மீர் 342/சி, மோவடி வதீி, 
சோய்ந்தமருது 04. 1) 0772284306 

12 310 - நோவிதன்சவளி திரு. டி. பூகவந்தி ன் 91A, நோவிதன்சவளி, 
கல்முபன. 

1) 0654910167 
2) 0714247377 

 

 

 
அனு ோதபு  மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 35 - சநோச்சியோகம திரு. ஆர். எம். புஞ்சி 
ைண்டோ   த்நோயக்க இசு , சநோச்சியோகம. 1) 0714429370 

2 36 - 
கசைன்ைிந்துனுகவவ 

திரு.புஞ்சி ைண்டோ 
திைக த்ன 

மத்திய கல்லூரி மோவத்பத, 
கசைன்ைிந்துனுசவவ. 

1) 0253057887 
2) 0717574824 

3 71 - 
சகைித்திசகோல்கைவ 

திரு. குணசிங்க 
திைக த்ன 

கெ த்ெல்மில்கைவ, 
சகைித்திசகோல்கைவ. 

1) 0715866232 
2)  0712207782 

4 72 - மகோவிைோச்சிய திரு. எச். எம். வசந்த 
கெ த் 

எண் 01, குளுசைத்த சவவ, 
கைமடுவ. 

1) 0252224993 
2) 0778900110 



 

 

5 73 - ைைோகபை திரு. எச். ைி. திைக த்ன 
ைண்டோ 

தம்புலு ெல்மில்ைசவவ, 
சகக்கி ோவ. 

1) 0716160645 
2) 0762030382 

6 103 - திறப்ைகன திரு. டி. ஏ. ைிக ம த்ன 77 வது பமல், மிெிந்தை வதீி, 
கல்குைம. 

1) 0252050547 
2) 0778388993 

7 104 - 
கெட்டகஸ்திகிைியோ திரு. ைி. விஜய த்ன 

ைோைிப்சைோத்தோபன, 
இ த்மல்கெசவவ, 
(சமதவச்சிய வழியோக) 

1) 0253250903 
2) 0779130909 

 

அனு ோதபு  மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

8 105 - இைகைோகம திரு. டி. எம். கஜ. ைி. 
சதன்னக்ககோன் 

எண் 39, புளியங்குளம, 
விஜிதபு . 

1) 0253257552 
2) 0711144850 

9 138 - சமதவச்சிய திரு. எஸ். சந்தி கசக  கிரிகல்சவவ, சமதவச்சிய. 1) 0253251507 
2) 0714490734 

10 139 - தைோவ திரு டைிள்யூ. டி. எம். 
ஜயசிங்க 

எண் 12, கோவல் நிபையத்தின் 
ைின்னோல் உள்ள வதீி, 
எப்ைோவை. 

1) 0714901813 

11 140 -  ம்கைவ திரு. சுத்தெோமிகக 
ஜயவர்த்தன சைோ லுெனீ்ன,  ம்கைவ. 

1) 0253257682 

2) 0719172972 

12 170 - கிழக்கு 
நுவ கம்ைைோத்த 

திருமதி கஜ. எம். 
சந்தி ோ சஜயவர்த்தன 

எண். 2565, 111 ைியவ , 
அனு ோதபு ம். 

1) 0252056560 
2) 0714150593 



 

 

13 171 - சகக்கி ோவ திரு. ஐ. எம். அம ைந்து 
திசோநோயக்க 

இதிசோவோச, மோமினியோவ, 
ம தன்கடவை. 1) 0714478214 

14 172 - ைதவிய திரு. R. W.  ோமநோயக்க  இை. 124 ஏ, ைதவி - 
ை ோக்கி மபு . 

1) 0252254200 
2) 0718120384 

15 201 - செோச ோவ்ைதோன வண. அலுவிகோக  
விமை த்ன கதக ோ 

 ோஜமெோ விெோ ய, 
தி ப்ைன்கடவை, 
கெோக ோைதோன. 

1) 0253893991 
2) 0779687027 

 

அனு ோதபு  மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

16 202 - மிெிந்தபை திரு. என். எஸ். 
குமோ சிங்க 

எண் 101A, மெகனத ோவ, யோய 
2, இடது கப ,  ம்கைவ. 

1) 0252266713 
2) 0718308581 

17 203 - மத்திய 
நுவ கம்ைைோத்த 

திருமதி எச். ஏ. 
கோஞ்சனோ தூ அனு ோதோ 

எண் 178, சங்கமித்தோ 
மோவத்பத, அனு ோதபு ம். 

1) 0712025937 
2) 0773209467 

18 204 - தம்புத்கதகம திரு. எம். உைோைி 
குணவர்த்தன 

எண் 332, சமோதி ைன்சை 
அருகில், தம்சமன்னோவ, 
தம்புத்கதகம. 

1) 0252275096 
2) 0716898761 

19 212 - கல்சநவ திரு ஏ. ைி. ஜ.ீ ஏ. 
அகைசிங்க 

எண் 61, சதோ கனகம, 
கல்கனவ. 

1) 0252269066 
2) 0719221650 

20 213 -  ோஜோங்கனய வண. மெமங்கடவை 
தம்மசிறி கதக ோ 

ஸ்ரீ துட்டுசகமுனு சைௌத்த 
பமயம், யோய 02,  ோஜோங்கநய. 

1) 0252276592 

2) 0252276335 



 

 

21 277 - நோச்சோடதூவ திருமதி ஆர். கக. ஜி 
சுமனோ குமோரி 

ஷ் ோவஸ்திவத்த, 
ஷ் ோவஸ்திபு . 

1) 0254924475 
2) 0766050233 

22 290 - ைலுகஸ்சவவ திரு. எஸ். எம். 
ஜயகசன கசனோநோயக்க 

ஜயமோைி, உல்ைத சந்தி, 
கசனோதிரியகம, ைலுகஸ்சவவ. 
(ெை ன) 

1) 0254902513 
2) 0718077592 

 
  



 

 

 

ைதுபள மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 39 - ரிதீமோைியத்த 
திரு. சதன்னக்ககோன் 
முதியன்கசைோகக 
முத்துைண்டோ 

செைகம, புதன்வத்த, 
ரிதீமோைியத்த, 
மெியங்கபன. 

1) 0777267293 

2 40 - மெியங்கபன 
திரு. கெ த் 
முதியன்கசைோகக 
அகைககோன் 

எண் .57, அ வத்த, 
மெியங்கபன. 

1) 0724172617 
2) 0552257086 

3 76 - மீகெகியூை 
திரு. திசோநோயக்க 
முதியன்கசைோகக திவங்க 
சோைிந்த 

19 வது பமல் கைோஸ்ட், 
அலுத்சகத , க ோசமட்டிய, 
மீகெகிவுை. 

1) 0768849271 

4 77 - கந்தக்சகடிய 
திரு திஸோநோயக்க 
முதியன்கசைோகக 
ைிக ம த்ன 

மகோசவை, மோைியத்த, 
ைதுபள. 1)0553554660 

5 107 - எல்ை வண. ரில்சைோை சந்திம 
கதக ோ 

ஸ்ரீ பஷைோதைோ ோமய, 
நோவுல்ை, சதகமோத . 

1) 0701562476 
 

6 108 - ெல்தும்முல்ை திரு. என். டைிள்யூ, எஸ். ைி. 
ஜயந்த நோணயக்கோ  எண் 280, ெல்தும்முல்ை. 1) 0572050023 

2) 0726080728 

7 109 - சசோ ணசதோட்ட திரு.  த்நோயக்க 
முதியன்கசைோகக கைமதோச 

அமிை, மீகெசவை, 
சசோ னசதோட்ட. 1) 0770395252 

8 142 - ெப்புத்தபள திரு. யோப்ைோ எண் 123, "நிசசை", 1) 0572229494 



 

 

முதியன்கசைோகக ஜயகசக  உமோங்கது  இெை, 
தியத்தைோபவ. 

2) 0778940814 

 

ைதுபள மோவட்டம் 
 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

9 143 - ஊவோ ை ணகம திரு. ஜயகசக  
முதியன்கசைோகக ைியதோச 

ஜயசசவன, ைன்னைசவை, 
லுனுவத்த. 1) 0711139031 

10 144 - ெோைி எை திரு. வில்சன் அம சிங்க 
எண் 204, "அம கிரி" 
முதுன்ைிட்ட, சில்சைோைகம, 
ைதுபள. 

1) 0553559925 
2) 0773501603 

11 173 - ைதுபள திரு. திஸோநோயக்க 
முதியன்கசைோகக லீை த்ன 

ககடவத்த, கவகட, 
சகண்தசகோல்ை, ைதுபள. 

1) 0555753207 
2) 0775488929 

12 174 - ைசபற 
திரு. கெ த் 
முதியன்கசைோகக சந்தி ைோை 
 த்நோயக்க 

 டசகோைவத்த, ைெை 
சைத்கத அ ோவ, 
கனசெைகம, ைசபற. 

1) 0555788499 

13 205 - ைண்டோ வபள திரு. அப்துல் கபூர் நிஸ்தோர்  இை. 11/1, சைோைிஸ் 
கந்தவதீி, ைண்டோ வபள. 

1) 0575685668 
 

14 206 - சவைிமபட திரு. சகோெிைவத்த கமகக 
நிெோல் ைோைித டி அல்விஸ் 

 த்சமடிய எஸ்கடட், 
மி ெவத்த. 

1) 0572244056 
2) 0718269549 

15 302 - லுனுகை 
திரு.  த்நோயக 
முதியன்கசைோகக சம ககோன் 
ைண்டோ  

சம ைோய, சமடிகெசதன்ன. 1) 0553550939 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

மட்டக்களப்பு மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 218 - கோத்தோன்குடி திரு. எம். ஐ. உசனோர் 
56, மோைின் ைிகளஸ், 
சமத்பதப்ைள்ளி வதீி, 
கோத்தோன்குடி 02. 

1) 0773620970 
2) 0655681303 

2 219 - ஏறோவூர் திரு. எம். எம். 
இஸ்மோயில் 

சரீஃைோ மன்சில், சீனி முகமது 
எம்.வி, ஏறோவூர் 06. 

1) 0652240408 
2) 0779083288 

3 220 - ஓட்டமோவடி திரு. யு. எல். எம். ைபழய தைோல் நிபையம் வதீி, 1) 0779781600 



 

 

இல்யோஸ் ஓட்டமோவடி 01. 

4 221 - வோபழச்கசபன சசல்வி 
சி.கைோககஸ்வரி 

புதுக்குடியிருப்பு, 
வோபழச்கசபன. 

1) 0653651921 
2) 0776604691 

5 222 - மட்டக்களப்பு திரு. எஸ். 
விஷ்ணமூர்த்தி 

155/8, புதிய கல்முபன வதீி, 
கல்ைடி, மட்டக்களப்பு. 

1) 0652225966  
2) 0779515490 

6 294 - சசங்கைடி திருமதி டி. ைஞ்சோட்ச ம் ைள்ளி வதீி, வந்தறுமூபை. 1) 0653656283  
2) 0770553398 

7 295 - களுவோஞ்சிக்குடி திருமதி எஸ்.வ த ோசன் தளைத்து வதீி, சைரிய கல்ைோறு 
03, கல்ைோறு. 

1) 0672260892 
2) 0770465352 

 
 

மட்டக்களப்பு மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

8 296 - சவள்ளசவள்ளி திரு. 
திருவருட்சசல்வன் 

திக்ககோபட, சைரிய சைோ தீவு, 
மட்டக்களப்பு. 

1) 0653644860 
2) 0778399465 

9 297- ைட்டிப்ைபள திரு. வி. சுப்ைி மணியம் முபனக்கோடு கிழக்கு, 
சகோக்கட்டிச்கசோபை. 

1) 0652225596 
2) 0774990377 

10 298 - மண்முபனப்ைட்டு திரு. வி.கந்தசோமி கி ோன்குளம் மத்திய, 
கி ோன்குளம்.   

11 299 - வோகப  திரு. எஸ்.இந்தி ன் கோளிககோவில் வதீி, கதி சவளி, 1) 0779347111  



 

 

மட்டக்களப்பு. 2) 0653641121 

12 300 - வவுணதீவு திரு. வி. புஷ்ைோக ன் கோயன்மடு, கன்னங்குடோ, 
மட்டக்களப்பு. 

1) 0653064424  
2) 0779001352 

13 305 - கி ண் திரு. ைோைசிங்கம் சசமன் வதீி, 
முறக்சகோட்டோஞ்கசபன. 

1) 0777061745 
2) 0653643617 

14 326 - கக. ைி. சி. 
வோபழச்கசபன 

திரு. ஏ. எம். எம். 
தோெிர் 

எஸ். எஸ். ெோஜியோர் வதீி, 
வோபழச்கசபன 05. 

1) 0774284666 
2) 0655672007 

 

சகோழும்பு மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி எண் 

1 01 - சமோ ட்டுவ திரு. டி. கந்தஉடகெவோ 
61, ைண்டோ நோயக்க 
மோவத்பத, கட்டுசைத்த, 
சமோ ட்டுவ. 

1) 0712599497 
2) 0763590418 

2 02 - கடுசவை திரு. கஜ. ஐ. கருணோ த்ன 55/6, ைக்ஷைோன மோவத்பத, 
சஜயந்திபு , ைத்த முல்ை. 1) 0112873068 

3 16 - சகோழும்பு வண. மோதம்ைோகம 
அஸ்ஸஜி ஸ்தவ ீ கதக ோ 

ஸ்ரீ இசிைதனோ ோமய, 180/34, 
எம். வின்சசன்ட் சைக  ோ 
மோவத்பத, சகோழும்பு 14. 

1) 0112440387 
2) 0777112255 

4 17 - ென்சவல்ை திருமதி ஆர். வ.ீ பவ. 
கஜசிங்க 198, சவைிக்கண்ண, வக்க. 1) 0362255257 

2) 0718263962 

5 45 - ககோட்கட 
திரு. சம துங்க 
ைியனசமோசெோட்டிகக 
டோன் நிமல் இந்தி சிறி 

113/7,  யில் நிபைய வதீி, 
கங்சகோடவிை, நுககசகோட. 

1) 0714468521 
2) 0112823844 



 

 

சம துங்க 

6 46 - சகஸ்கைவ திரு. ஏ. என். ஏ. சைக  ோ 55, ைள்ளி வதீி, ைடுவந்த , 
மடைோத. 1) 011 2702224 

7 85 - சகோைன்னோவ திரு. W. A. D. வ ீசிங்க  2/4, குணதிைக வதீி, 
சகோைன்னோவ 

1) 0773647172 
2) 0112532897 

 

  

சகோழும்பு மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

8 117 - மெ கம திரு. டைிள்யூ. ைி. எம். 
ைிக ம த்ன வ ீகசக  

18/8, 2 வது ைோபத, 
அம்ைகெபு , மெ கம. 1) 0112850713 

9 150 - கெோமோகம திரு. டைிள்யூ. ஜி. 
சைக  ோ 

327 / F / 1, ச ணதிஸ்ஸ 
மோவத்பத, கெதுடுவ, 
சைோல்கஸ்ஓவிட்ட. 

1) 0112704117 
2) 0776474750 

10 181 - சதெிவபள திரு. ைி. விபுைகுண 196/2/1, கோைி வதீி, சதெிவபள. 1) 0112715523 
2) 0711754099 

11 279 - திம்ைிரிகஸ்யோய திருமதி எம். ஐ. எஸ். 
டி சில்வோ வ ீக்சகோடி 

8, ைோர்க் கைன், (ைோர்க் 
வதீிக்குள்), சகோழும்பு 05. 

1) 0718463194 
2) 0112675522 

12 280 - ைோதுக்க திரு. எச். ஜி. குணதோச 243/1, சவசவல்ைனோவ, ைோதுக்க. 1) 0112858886 

13 301 -  த்மைோன திரு. கோரியவசம் கமகக 27-5 / 2, கடற்கப  வதீி, 1) 0772651511 



 

 

கல்கிபச. 2) 0728348348 

 

 

கோைி மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 07 - கைோப்கை கைோத்தை வண. அக்மீமன தர்ம த்ன 
கதக ோ 

ைஞ்சதூைோ ோபமய, 
சதோட்டசகோட, அக்மீமன. 1) 0714498368 

2 08 - ெை ோதூவ திரு. சைர்சி விக்கி மகசக  கஷோைோ, வ ணியோைந்த, மீகை, 
ெை ோதுவ. 1) 0912283747 

3 09 - ெிக்கடுவ திரு. I. G.சந்தி கசன  "கல்ெோ ", அத வத்பத, 
கலுகை, ெிக்கடுவ. 1) 0770229653 

4 26 - ைத்கதகம திருமதி கக. ஜினவதி ைம்ைசகட்டியவத்த, 
ச கதசவை, மோஜுவோன. 1) 0912211536 

5 27 - க ந்சதனிய திரு. ஐ. டி. ைிக மதிைக ைோன்சவல்சகோட, மெஏதந்ட, 
க ந்சதனிய. 

1) 0912291869 
2) 0779546171 
3) 0776308671 

6 60 - சநலுவ திரு. எம். ைி. அம தோச சவைங்ககென, சமதகம, 
சநலுவ. 

1) 0702930297 
2) 0914944849 

7 61 - சைந்கதோட்பட வண. ைக கம சந்தி ோகைோக 
கதக ோ 

ஸ்ரீ தர்மோ ோம விெோ ய, 
நிைிஸ்சகவத்த, 
சைந்கதோட்பட. 

1) 0342270260 
2) 0776160104 



 

 

8 92 - எல்ைிட்டிய திருமதி ஆர். சந்தி ைதோ 692/2, 1 வது சதரு, சமதவத்த, 
எல்ைிட்டிய. 1) 0779045998 

9 93 - தவைம திருமதி R. S. அகைசிங்க  தைங்கல்ை கமற்கு, மல்கல்ை, 
தைங்கல்ை, கோைி 

1) 0702930269 
2) 0913883619 

 
கோைி மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

10 94 - நோசகோட திரு. ஏ. கக. அசங்க 
ஜயதிஸ்ஸ 

விகசித, அலுத் ைெை, 
மோைைகம. (மத்திய) 1) 0912296692 

11 127 - நியோகம திரு. டி. எஸ். 
கருணோ த்ன கசக , ைத்தினிசகோட, ைிடிகை. 1) 0715550248 

12 128 - யக்கைமுல்ை திரு. ஆர். ஏ. ஜய த்ன யட்டமைகம, யக்கைமுல்ை. 1) 0779088545 

13 160 - ைைைிட்டிய திரு. எம். எஸ். சி. எம். 
கசனோநோயக்க 

எண் 267/4, அம்ைகெைிட்டிய 
வதீி, ைைைிட்டி. 

1) 0912241335 
2) 0777111881 

14 161 - அக்மீமன திரு. ைி. கஜ.  ோஜைக்ஷ எண் 715 ஜி, மவுண்டன்ெோல், 
அம்ைைன்வத்பத, கோைி. 

1) 0912241335 
2) 0718055014 

15 190 - கோைி (கச்கசரி 
வளோகம்) திரு. டி. எச். சந்தி கசன எண் 8/11B, சவகுனசகோட வதீி, 

கோைி. 
1) 0912241656 
2) 0779739544 

16 191 - அம்ைைங்சகோபட திரு. எம். எம். 
விகஜ த்ன ைண்டோ 

320/1, சைன்வை வதீி, 
இந்திசகட்டிய, அம்ைைங்சகோட. 1) 0712262891 



 

 

17 271 - இமதுவ திரு. ைி. கக. சஜயசிங்க அந்துங்சகோட, திக்குுும்பு . 1) 0913935191 
2) 0718214005 

18 272 - சவைிவிட்ட 
திவிது  

திரு. எம். டீ. 
திசோநோயக்க சோந்த ைிகளஸ், அம்கைகம. 1) 0714373025 

2) 0766923692 

19 306 - ககோனோைினுவை திரு. ஜி. வோல்டர் 
 ஞ்சித் 

 மணி, சோ ோைங்க  மோவத்பத, 
ககோனோைனீூவை. 1) 0913914909 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

கம்ைெோ மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 03 - நீர்சகோழும்பு திருமதி ஜி. ஆர். டி. 
சில்வோ 

307 கஜ, ைிகயோ வதீி, 50 ஏக்கர், 
கிம்புைோைிட்டிய வதீி, 

1) 0773555647 
2) 0312223972 



 

 

நீர்சகோழும்பு. 

2 18 - மீரிகம திரு. எச். ைி. வி. 
மித் ோனந்த 

எண் 14 ஏ, சங்கமித்த 
மோவத்பத, 1 வது ைோபத, 
மீரிகம. 

1) 0714415625 
2) 0332275413 

3 19 - கவகக (சதோம்கை) திரு. A. K. G. 
அத்தனசகோட  

101, அனு ோசகோட, 
சைைிைியோவை. 

1) 0714415625 
2) 0711602634 

4 47 - அத்தனகல்ை திரு எஸ். ஏ. ஆர். 
சிறிவர்தன 

எண் 33/1, "சுசிரி", ைிடிகயசகத , 
சைம்முல்ை. 

1) 0714493383 
2) 0332292253 

5 48 - வத்தபள திரு. ைி. ஜி. 
அகைோசியஸ் 

எண் 17/181, ஸ்ரீ கமதோனந்த 
மோவத்பத, சக வைப்ைிட்டிய, 
செந்தை, வத்தபள. 

1) 0714545306 
2) 0112933232 

6 86 - மினுவோங்சகோட திரு. சி.ைி. 
செட்டியோ ச்சி 

எண் 156-ைி, அஸ்கிரிவல்சைோை, 
உடுகம்சைோை. 

1) 0716321323 
2) 0332223305 

7 87 - திவுைைிட்டிய திரு ைண்டோ  
சி.ைட்டுவத்த 

எண் 66/1, கீழ் மடம்சைல்ை, 
அக கம. 

1) 0718303552 
2) 0775072275 
3) 0312269488 

 

கம்ைெோ மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

8 118 - மெ  திரு. டி.ஏ. நிமல் 
ைிய த்ன 

எண் 468/1, கதவோை வதீி, 
கண்டைியத்தைோலுவ, 

1) 0773431612 
2) 0112974542 



 

 

கடவத்பத. 

9 119 - கம்ைெோ திருமதி எல். டி. ஏ. ஜி. 
விக்கி மசிங்க எண் 4/86, ைெை இம்புல்சகோட. 1) 0764440357 

2) 0112971725 

10 151 - ஜோ எை திரு. எஸ். டி. ஜயசிங்க எண் 76A, "செனய", ைட்டுவத்த, 
 ோகம. 

1) 0714473018 
2) 0332262401 

11 152 - களனி திரு ஆர். டைிள்யூ. கஜ. 
டி, சகோஸ்தோ 

எண் 652, கண்டி வதீி, சதோ ண 
சந்திப்பு, களனி. 

1) 0718426733 
2) 0112977072 

12 182 - கட்டோன திரு ஆர். டைிள்யூ. 
கசோம த்ன 

எண் 7B55L, கதசிய 
வடீ்டுத்திட்டம்,  கதோலுகம. 

1) 0768612398 
2) 0112289640 

13 183 - ைியகம திரு ச த் தர்மசூரிய எண் 424, மோககோை சதற்கு, 
மோககோை. 

1) 0713528793 
2) 0112963499 

 

 

ெம்ைோந்கதோட்பட மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 30 - வ ீசகட்டிய திரு. எல். துஷன் எண் 195/1, கிஞ்சிகுகன, 
சமத்தமுைன. 1) 0718008917 

2 31 - 
அங்குனசகோைசைைஸ்ஸ 

வண. தமோடுகவ 
புஞ்சோனந்த கதக ோ 

சகோடவோய  ோஜமெோ 
விெோ ோய, ெகுருசவை, 
தங்கோபை. 

1) 0473485592 



 

 

3 64 - சைைியத்த திரு. டி. ஜி.  த்னவ ீ 
எண் 26/3, ைண்டோ வத்பத, 
சகட்டமோன்ன சதற்கு, 
சகட்டமோன்ன. 

1) 0472251331 
2) 0718424844 

4 65 - கட்டுவத திரு. மோ ப்புைிகக சோந்த  ன்சிரி, ெடிவத்த, கட்டுவன. 1) 0719648977 
2) 0473488391 

5 97 - லுனுகம்சவசெ  திரு. ஏ. எஸ். 
சகோடித்துவக்கு 

எண் 715, குடோகம் 03, தகுனு 
இவு , லுனுகம்சவசெ . 

1) 0710666548 
2) 0715564503 

6 131 - திஸ்ஸமெோ ோம திருமதி ைி. ைி. மோைிகோ 
எண் 14, உத்தகந்த , மீன்ைிடி 
கி ோமம், கயோதகண்டிய, 
திஸ்ஸமெோ ோம. 

1) 0779790106 

 

 

ெம்ைோந்கதோட்பட மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

7 132 - ெம்ைோந்கதோட்பட திருமதி ஏ. கக. எம். ைி. 
குமோரி 

S49, சுசி ெவுசிங், சிரிகைோபு , 
ெம்ைோந்கதோட்பட. 1) 0717852830 

8 164 - தங்கோபை திரு. எம். கக. அகைசிரி 
விக்கி ம த்ன 159, சைைியத்த வதீி, தங்கோபை. 1) 0718082550 

9 193 - 
அம்ைைோந்கதோட்பட 

திருமதி டைிள்யூ. எச். 
டைிள்யூ. குசுமோவதி கசுனி, அளுத்கம, ெுங்கம. 1) 0718082839 

2) 0472225485 

10 265 - ஒககசவை திருமதி என். ஏ. எஸ். சனசும, கல்கனு சகோ ட்டுவ 1) 0472254861 



 

 

ைி. நம்முனி வதீி, ஒலு ஆ , வைஸ்முல்ை. 

11 292 - சூரியசவவ திரு. டைிள்யூ. சம வ ீ எண் 305, நுகககந்த, சூரியசவவ. 1) 0472220880 
2) 0716012874 

12 304 - வைஸ்முல்ை திரு. எஸ். கக. எஸ். 
ைத்தி ன 

ைத்தி ன வில்ைோ, சவைி 
அமுன, வைஸ்முல்ை. 

1) 0472245232 
2) 0718679675 

 

 

 
  



 

 

 

யோழ்ப்ைோணம் மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 246 - யோழ் திருமதி . ஜி. 
மு ளித ன் 

12, ைிளோக் ஸ்மித் கைன், 
யோழ்ப்ைோணம். 1) 0774739889 

2 247 - நல்லூர் திருமதி . ஆர். தர்மினி 38, கச்கசரி நல்லூர் வதீி, 
யோழ்ப்ைோணம். 1) 0779042390 

3 248 - சோவகச்கசரி திரு. வி.  ோச த்தினம் அஞ்சல் துபற வதீி, 
சோவகச்கசரி. 1) 0213218314 

4 249 - ைருத்தித்துபற திரு. கஜ. வோசுகதவன் வள்ளியோனந்தம் வதீி, 
துன்னோபை வடக்கு, க சவட்டி. 1) 0773934165 

5 250 - சோங்கபன திரு. டி. உதயசூரியன் கதோல்பு ம் கிழக்கு, சுழிபு ம். 1) 0773090911 

6 251 - உடுவில் திருமதி கஜ. 
சஜயந்தினி 

கட்சைோக்கபன, கந்தக ோபட, 
சுன்னோகம் கமற்கு. 1) 0774257471 

7 252 - ககோப்ைோய் திரு. ஈ. 
கிருஷ்ணைிள்பள 

ைைோைி வதீி, ஊக லு கிழக்கு, 
சுன்னோகம். 1) 0776699030 

8 253 - சண்டிைிகை திருமதி எஸ். 
சிவசக்திகதவி சீ ோணிச்சந்தி, சண்டிைிப்ைோய். 1) 0776150680 

யோழ்ப்ைோணம் மோவட்டம் 

 



 

 

வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

9 254 - க சவட்டி திரு. எஸ். 
நட்குணைிங்கம் 

சசல்வைதி, சநல்ைியடி, 
க சவட்டி. 1) 0776006353 

10 255- சதல்ைிப்ைபள திருமதி கஜ. 
சுக ஷ்குமோர் 

கூட்டுறவு வதீி, அளசவட்டி 
கிழக்கு. 1) 0779607558 

11 256 - கவைபண திரு. ைத்மநோதன் 3 வது வோர்டு, நயினோதீவு. 
1)0777740443 

2) 0213214102 

12 257 - ஊர்கோவற்துபற திரு. எஸ். 
தனைோைசிங்கம் 

புளியங்குடல் சதற்கு, 
ஊர்கோவற்துபற. 1) 0778543651 

13 258 - சடல்ஃப்ட் திரு. ஏ. எஃப். கஜக்கப் 8 வது ைிரிவு, சடல்ஃப்ட். 1) 0774147994 

14 260 - மருதங்ககர்னி திருமதி எஸ். 
கயோகநோயகி 

சசம்ைியன்ைற்று சதற்கு, 
சசம்ைியன்ைற்று. 1) 0779237757 

15 307- கோப நகர் திரு. என். ைோ தி இபடப்ைிட்டி, கோப நகர். 1) 0774676556 

 
 

 

களுத்தபற மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 20 - அகைவத்பத திருமதி கஜ. ஜி. 
கதவிகோ சஜயசிங்க 

எண் 06, ரிதீக கோகம, 
அகைவத்பத. 

1) 0343304335 
2) 0764754446 



 

 

2 21 - ைண்டோ கம திரு. கெமோ நிஷோந்த 
விதோனகக 

எண் 39 ஏ, ஜனப்ரிய மோவத்பத, 
அலுகைோமுல்ை. 

1) 0382244124 
2) 0728459918 

3 49 - கைருவபள திரு. கக. டி. சந்தி ைோை சகோடசகத , க ந்தசகோட, 
கைருவபள. 

1) 0342278249 
2) 0773145795 

4 50 - செோ ோன 
திருமதி P. J. சம துங்க  வதீியசகோட வதீி, 

ைழசனோறுபவ, சகோனசைோை 
சந்தி. 

1) 0342257057 
2) 0779831726 

5 88 - களுத்துபற திரு. ஏ வி ைி அஜித் 
சோந்த 

எண் 100/1, சகமுனு மோவத்பத, 
ைனோைிட்டிய, களுத்துபற. 

1) 0342222428 
2) 0714400066 

6 12 - புைத்சிங்கள திரு. யு. டி. வ ீவர்த்தன உடுகை கந்த, சதல்சமல்ை, 
புைத்சிங்கள. 

1) 0344984291 
2) 0714619085 

7 121 - மத்துகம திரு. எம். ஏ. ஜகத் 
துஷோ  

சின்ெ டிக டர்ஸ், சைவந்துவ, 
சவைிசைன்ன. 

1) 0342223749 
2) 0714405973 

 

 

களுத்தபற மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

8 153 - வைல்ைோவிட திரு. O. W. கருணோ த்ன  "சூரியவிை", ஜம்புகெோகென, 
மீகெசதன்ன. 1) 0342284688 

9 154 - சதோடங்சகோட திரு டைிள்யூ. டி எஸ். 
குமோ  

எண் 26, அம்ைககும்பு , 
சதோடங்சகோபட. 

1) 0342247058 
2) 0713495373 

10 184 - மது ோவை திரு. ஜி. டைிள்யூ. சவவ வதீி, ச முன, 1) 0342251068 



 

 

 விநோத எதிரிசிங்க அங்குருவோசதோட்ட. 2) 0716733864 

11 185 - ைோணந்துபற திரு. சமன் சுசித் ோ 
ஆ ச்சி 

எண் 80/08, சிரில் ஜோன்ஸ் 
மோவத்பத, ைோணந்துபற. 

1) 0382284419 
2) 0714627775 

12 267 - ைது ைிய திரு. ஏ. ஆர். குைசூரிய 
கம/ மது/ ெல்சதோை 
ஜினவன்ச ஆ ம்ைப் ைள்ளி, 
ெல்சதோை, சைல்ைன. 

1) 0342245543 
2) 0777968732 

13 268 - மில்ைனிய திரு பூசிகக ஜினதோச 
சைக  ோ 

எண் 24 / ைி, ை கஸ்கதோட்ட, 
செோ பண. 

1) 0345617458 
2) 0725577128 

14 288 - இங்கிரிய திரு. ஐ. கக. டைிள்யூ. 
கக. கருணோ த்ன 

எண் 334/16, சமதககட்டுவ வதீி, 
 த்மல்சகோட, சைோருவதண்ட. 1) 0711503169 

 

 

கண்டி மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 04 - உடுதும்ை  திரு ஏ. ஏ. எம். ஜ.ீ கஜ. 
அகைககோன் 

எண் 98, சகோடகும்பு , 
களுந்சதன்ன, கைோைன. 1) 0715772265 

2 05 - 
ைோதகெவோசெட்ட 

திரு. டி. எம். ஜி. ஏ. 
ைண்டோ 

சின்ெசசவன, ைனன்வை, 
தைத்துஓய. 1) 0814956959 

3 06 - யடினுவ  திரு. டி. வ ீககோன் 37/சி, கடோலுவ, சமனிக்திசவை. 1) 0772028208 

4 51 - அக்கு பண திரு. டைிள்யூ. எம். ஏ. அைய, சவண்கதசிவத்த, 
மோத்தபள வதீி, 1) 0662244563 



 

 

வ ீககோன் அைவத்துசகோட. 2) 0775558164 

5 52 - உடுநுவ  திரு. யு. வ ீ த்ன 341, சிசி , சகோஸ்சின்ன, 
சகைிஓய. 1) 0718020009 

6 53 - பூஜோைிட்டிய திரு. எஸ். எம். ஆர். 
மல்ைவ 367, ைல்கைகம, அன்கும்பு . 1) 0718095042 

7 54 - ெோரிஸ்ைத்துவ திரு. எஸ். ஏ. 
முனிைோை 

93/4, எண்டருசதன்ன வதீி, 
வத்துவை, கட்டுகஸ்கதோட்பட. 

1) 0812491956 
2) 0712395507 

8 89 - சமததும்ை  திரு கக. எம். ஆர். ை.ீ 
கலுகமுவ 

சந்தசிரி, லுனுவிை, 
சமதமெனுவ . 

1) 0813800137 
2) 0726437797 

9 90 - நோவைப்ைிட்டி திரு. எச். எம். ஜி. ஏ. 
ைண்டோ  சதகிந்த, நோவைப்ைிட்டி. 1) 0543540137 

2) 0729359136 

10 122 - கம்ைபள திருமதி ஆர். 
ைிெில்கைசகத  

ைி -33, விக்கி மைோகு, 
இ ண்டோவது ைோபத, கம்ைபள. 0812352074 

 

கண்டி மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

11 123 - கைசகத  திரு. எச். எம். டைிள்யூ. 
ைண்டோ  168/3, இடகமகம, சவச ல்ைகம. 1) 0812461889 

2) 0722537181 

12 124 - ெசைக திரு. டி. எம். 
ெனீ்ைந்டோ மீசகோல்ை, ை வர்தன ஓய. 1) 0813999492 



 

 

13 155 - கண்டி (கச்கசரி 
வளோகம்) திரு. கக. ஜ.ீ விகஜசிங்க ைி / 2, குடியிருப்புகள், அருப்ை, 

கண்டி. 
1) 0812236990 
2) 0718390995 

14 156 - கங்க இெை 
ககோ கை 

திரு. பவ. எம். ஏ. எஸ். 
குமோ  147, அங்கம்மன, கம்ைபள. 1) 0764162329 

2) 0718355125 

15 186 - குண்டவதீி திரு. டி. எம். 
சசனவி த்ன ைண்டோ 36, அமுனுகம, குன்கனைோன. 1) 0812052470 

2) 0716789056 

16 187 - ைன்விை திருமதி டைிள்யூ. எச். 
லீைோவதி எண் 31, உடுசகோட, வத்கதகம. 1) 0812806758 

2) 0716340210 

17 188 - ைோததும்ை  திரு. H. M. C. ைண்டோ  10, உஸ்ஸசகோட, 
ஜம்புகெசகோட 1) 0812493517 

18 269 - கடோலுவ திரு. எச். யு. 
முத்துைண்டோ 

224/168, எல். ஜ.ீ ஐ. ைகுதி, 
துந்சதனிய, கம்ைபள. 1) 0774476887 

19 270 - சதல்சதோட்ட திரு. எச். எம். எம். 
சைப்பை 

10, ஃைவோஸ் ெவுஸ், கெவோ 
செட்ட, சதல்சதோட்ட. 1) 0812467402 

20 282 - ெத ைியத்த திரு. ைி. ஏ. கக. 
சமனிக்கக சிறிசந்த, அலுசதனிய, கண்டி. 1) 0812461793 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

கககோபை மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 13 - வ கோசைோை வண. சதெிவபள 
சந்தவிசுத்தி கத ர்  

டட்ைிகசனநோயக்க ோமய, 
மோககனகம, வ கோசைோை 

1) 0278369630 
2) 0352267216 

2 82 - மோவனல்பை திரு எைிடகெவத்த, ைிடவை, 
மோவசனல்ை. 

1) 0717852976 
2) 0352246201 

3 83 - கைிகமுவ வண. சைோ மடகை அம சிெ 
கதக ோ 

ஸ்ரீ கைோதிமங்களோ ோமய, 
கைோயசகோட, அட்டோை. 

1) 0718322479 
2) 0353351341 

4 84 - யடியந்கதோட்பட திரு. L. G. தர்மசிறி  ககணைல்ை, தைிகம 1) 0718663816 
 

5 115 - அ நோயக்க வண. சதமைெரீிகய 
அகனோமதஸ்ஸி கதக ோ 

கைோல்அம்கைசகோட, 
சுதர்சனோ ோபமய, 
உசோைிட்டிய. 

1) 0776134767 
2) 0352258566 

6 116 - சதெிகயோவிட திரு. டி. கஜ. சனத் 
ஜயவர்தன 

C31, நிவுன்செல்ை, 
இம்புைோன, ருவன்சவல்ை. 

1) 0714459827 
 

 
 

 



 

 

கககோபை மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

7 149 -  ம்புக்கன திரு. டைிள்யூ.எம். 
அனு  விகஜசுந்த  

உடுகம, ைெை கம, 
ைத்தம்ைிட்டிய. 

1) 0714967854 
2) 0352265259 

8 179 - கககோபை திரு. ஜி. ஆர். 
கதவ்ருவன் 

ைணியோளர் குடியிருப்பு, கக/ 
ைண்டோ நோயக்க ம.வி., 
செட்டிமுல்ை. 

1) 0775075617 

9 180 - ருவன்சவல்ை திரு. கக. டைிள்யூ. 
அம துங்க 

இெை சமோ வத்த, 
ருவன்சவல்ை. 1) 0365719040 

10 211 - சத ணியகை திரு. ைி. ஜ.ீ கக. இந்திக 
குணதோச 

சி/52/5, சைோத்சதனிகந்த, 
மோைிசைோட. 1) 0769388001 

11 278 - 
புைத்சகோெுைிட்டிய 

திரு. எம். ைி. ைி. 
ஜயசிங்க 

ஜயசிறி, யக்எல்ை, 
புைத்சகோெுைிடிய. 

1) 0718001766 
2) 0362247275 

 
 

 
  



 

 

 

கிளிசநோச்சி மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 308 - க ோச்சி திரு. கக. மகோகதவன் 123, சதோண்டமோன் நகர், 
கிளிசநோச்சி. 1) 0770345141 

2 312 - கண்டோவபள திரு. எஸ்.  ஞ்சித் 382/26, ைி மந்தனோறு, தர்மபு ம். 1) 0777111979 

3 313 - பூநகரி திரு. டி. யகசோத ன் நல்லூர், பூநகரி. 1) 0772837914 

4 314 - ைோபள    திரு. வி. ஜவீ த்தினம் பூகைோப்ைபள கமற்கு, ைோபள. 1) 0779968516 

 
  



 

 

குருநோகல் மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 32 - அைவ்வ 
திரு.  ோஜகுரு 
முதியன்கசைோகக 
ஆனந்த சம வ ீ 

எண் 04, ஜயம்வத்த, 
ெும்புலுவ, அைவ்வ. 

1) 0718159152 
2) 0372279151 

2 33 - வோரியசைோை திரு. ஏ. அல்விஸ் 
சசனவி த்ன 

கபுகெனோ, மோமுனுவ, 
வோரியசைோை. 

1) 0373378339 
2) 0714808157 

3 34 - இப்ைோகமுவ திருமதி ைி. ஆர்.  த்னோ 
அம சிங்க 

ைக்ஷோனி, சதோலுவ, 
கும்புக்சவவ. 

1) 0375643660 
2) 0775050330 

4 66 - ைிங்கிரிய திரு. எம். ைி. ையனல் 
ஜயதிைக 

மகோவத்த, வல்ைவ, 
நோசகோல்ைோசகோட. 1) 0789881692 

5 67 - ககணவத்த திரு. ஏ. எம். டி. ைி. 
அதிகோரி 

கோகைசகத , நோைிரித்தசவவ, 
நிகதலுசைோத. 

1) 0774088217 
2) 0715703960 

6 68 - ரிதீகம 
திருமதி E. A. P. 
யமுனோ குமோரி 
எதிரிசிங்க  

கவிசிகமுவ, சமோ திெோ. 1) 0373988723 
 

7 98 - சைோல்ைித்திகம திரு. செச். கஜ. 
மைிந்தி  குணகசோம 

சிறிமது வத்த, ககைசவவ, 
சைோல்ைித்திகம. 1) 0375681165 

 

 

குருநோகல் மோவட்டம் 

வரிபச சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 



 

 

எண் எண் 

8 99 - சகோட்டசவசெ  
திரு. செச். எம். சுகத் 
ைண்டோ  
சமோன்கனகுைம 

மோைி, சமோன்கனகுைம. 1) 0713449701 

9 100 - கிரிைோவ திருமதி டைிள்யூ. எம். 
டீ. குமோரிெோமி 

கம்ைதி நிவச, ைெை கிரிைோவ, 
கல்கமுவ. 

1) 0726112095 
2) 0372053607 

10 133 - குளியோைிட்டிய திரு. ஐ. எம். 
கிரிமுதியன்கச 

மெகும்பு , வெுமுவ, கு/ 
கிரிந்தவ. 

1) 0375747170 
2) 0715526864 

11 134 - நிகசவ ட்டிய திரு. டைிள்யூ. எம். 
திஸோநோயக்க  

'சநுதி', சமத எை வதீி, 
நிக்கசவ ட்டிய 1) 0775757102 

12 135 - மோவத்தகம திரு. டைிள்யூ. எம். 
அகை த்ன 

எண் 18/1, சட ஸ் ைோபத, 
 ம்புக்கன வதீி, மோவத்தகம. 

1) 0718341289 
2) 0812461039 

13 165 - ைண்ணை திரு. எஸ். ஏ. 
சந்தி தோச சுைசிங்ெ 

செட்டிரிப்புவ வதீி, எைிவிை, 
ககோணவிை. 

1) 0312299004 
2) 0718363553 

14 166 - கல்கமுவ திருமதி. எம். 
ைிக மோவதி மோகைோகநகம, கல்கமுவ. 1) 0718299359 

 

 
குருநோகல் மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

15 167 - செட்டிசைோை வண. கிரிந்தவ கசோ த 
கதக ோ 

ஸ்ரீ சுமித்  ோமோய, கடவைசகத , 
மூணமல்சதனிய. 1) 0372282215 



 

 

16 194 - குருநோகல் திரு. நிமல் விகஜ த்ன 
ஏக்கநோயக்க 

எண் 430, புத்தளம் வதீி, 
குருநோகல். 1) 0372233165 

17 195 - சைோல்கெசவை திரு. டைிள்யூ. ைி. 
விெோ சகோட 

சகடிககைவத்த, 
சைோல்கெசவை. 1) 0372244778 

18 196 - சகோபைககன திரு. B. M. H. ஜயசுந்த   ெுரிகம, சகோகைககன. 0778461450 

19 197 - மகவ திருமதி ஆர். ஐ. ைி. 
புஞ்சிசமனிக்கக 

துசித, மூணமகை கி ோமம், 
மகவ. 1) 0372275797 

20 214 - நோ ம்மை திரு. ைி.ஏ.குணகசக   ‘சஜயமினி’, சதமட்டகெசவை, 
நோ ம்மை. 037-2249119 

21 215 -  ஸ்நோயகபு  திரு. ஆர். எம். ஜினதோச மருத்துவமபனக்கு அருகில், 
 ஸ்நோயகோபு , நிகசவ ட்டிய. 

1) 0716262350 
2) 0372285869 

22 264 - உடுைத்தோவ திரு. ஏ. எம். வ ீசிங்க நவசிகெவத்த, 
சவைிசைன்னகெமுல்ை. 

1) 0372285869 
2) 0711489186 

 

 
குருநோகல் மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

23 275 - எசெட்டுசவவ திரு. ஆர். எம். 
 ன்ைந்டோ 

ககோவில் சந்தி, 
ெுனுகல்கைவ, 
எசெட்டுசவவ, கல்கமுவ. 

1) 0778924833 

24 276 - அம்ைன்சைோை திரு. டி. எம். ைி. 
சதன்னககோன் 

கந்த உட வதீி, வ ோகம்மபன, 
அம்ைன்சைோை. 1) 0375687186 



 

 

25 283 - மல்ைவைிட்டிய திரு. ஏ. ஆர். ைந்துகசன எண் 367/4, ைல்கைசகட்டுவோன 
வதீி, குருநோகல். 1) 0372231028 

26 284 - நக்கோவத்த திரு. ைி. எம். ஏ. 
தயோசிறி ஜினதோச 

சைோன்கசகோ எஸ்கடட், 
கணங்கமுவ, நக்கோவத்த. 1) 0373373779 

27 285 - வ ீம்புசகத  திரு. ஐ. எம். என். சி. 
இளங்ககோன் 

எண். 59, புலூைிட்டிய, 
உெுமமீய. 

1) 0375778026 
2) 0718168938 

28 328 - ைண்டுவஸ்நுவ  திரு. கஜ. எம். 
தர்மகசன அகோ  உட, சமோ ககன. 1) 0373614948 

2) 0777945364 

29 329 - ைமுனசகோட்டுவ திரு. எச். எம். ைியகசன 
சமித்திஷோைோவ எதிரில், 
நவகத்த, யடிகது வ. 
(குருநோகல்) 

1) 0375681946 
2) 0716087454 

30 330 - மோஸ்சைோத திரு. செச். எம். 
சந்தி கசன 

மந்தோகினிய, ச கவ, குரு / 
மின்செட்டிய. 

1) 0372267159 
2) 0715852901 

மன்னோர் மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 315 - மன்னோர் திரு. எம். சிவோனந்தன் குழந்பத ஜசீஸ் வதீி, 8 வது 
ைிரிவு, கைவதீி 1) 0773586958 

2 316 - மோந்பத கமற்கு திரு. கக. சஜக்கப் கருங்கண்டல், அடம்ைன். 1) 0773893529 

3 317 - முசைி திரு என்.எம். ோைிஃ மரிச்சுகட்டி, சிைோவத்துப , 
மன்னோர். 1) 0770666948 

4 318 - மடு திரு. ஏ. சஜகநோதன் தம்ைபனக்குளம், மடு வதீி, 1) 0776658979 



 

 

மன்னோர். 

5 319 - நோனட்டோன் திரு. எஸ். எஸ். ஏ. 
சில்வோ 

கட்கிடந்தகுளம், முருங்கன், 
மடு. 1) 0773984594 

 

 

 
  



 

 

 

மோத்தபள மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 22 - வில்கமுவ திருமதி எச். எம். கக. 
ைிரியங்கோ குமோரி 

நவணக ய, செட்டிசைோை, 
வில்கமுவ. 1) 0713435169 

2 23 - ைக்கை திரு. கஜ. ைி. 
விகஜ த்ன 

எண் 164, நவ ைக்கை, ைக்கை, 
ைல்கைகம. 1) 0775922303 

3 55 - தம்புள்பள திரு. எல். ஜி. அகைசிங்க ைிது ங்கள, சீகிரிய. 1) 0716614844 
2) 0662283654 

4 56 - ககைசவை திரு. கக. கக. உைோைி 
சந்தி சிறி 

"சசனசும", சகோஸ்சைோத, 
சைைிகமுவ. 1) 0718012524 

5 57 - ைல்கைசைோை திரு. டைிள்யூ. எம். 
ஏகநோயக்க ைண்டோ 

கவசவல்மதித்த, 
கெோமோசைோை, நோைந்த. 

1) 0662246375 
2) 0772467363 

6 91 -  த்சதோட்ட திரு. ைி. கக. ஜி. 
குண த்ன 

324/2/ஏ, அம்ைகஸ்தோன்ன, 
 த்கதோட்ட. 1) 0662222051 

 

 

 

மோத்தபள மோவட்டம் 

 



 

 

வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

7 125 - புசல்ைோவ திருமதி எம். ஜி. டி. 
சம திவோக  

"சது ங்க", குருசைைிை, 
சமடிெக்க. 1) 0662220760 

8 126 - நோஉை வண. ைிைிகை 
வஜி க்ஞோன கதக ோ  

நோதிஸ்ஸ  ோஜமெோ 
விெோ ய, நோஉை. 1) 0663664231 

9 157 - உக்குசவை திரு. எஸ். என். டி. 
ஸ்வர்ணசிங்க 

எண் 211/1, தும்புசகோள, 
கட்டுசதண்ணிய, மோத்தபள. 1) 0662244193 

10 158 - யட்டவத்த திரு. எச். கக. ையனல் 
குண த்ன 91, யடவத்த, மோத்தபள. 1) 0662057899 

2) 0712338853 

11 189 - மோத்தபள திரு. N. M. R. விமைசிறி 
விகஜதுங்க  

904/3, சவைிசகோடுவ கதோட்ட 
வதீி, அலுவிெோ ய 066- 2224460 

 

 
  



 

 

மோத்தபற மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி எண் 

1 10 - மோத்தபற திரு. கக. ஆர். கஜ. 
சைர்னோண்கடோ 

எண் 171, ஸ்ரீ சுதர்ம ோம மோவத்பத, 
மடிெ, மோத்தபற. 

1) 0412229213 

0771379046 

2 28 - கம்புருைிட்டிய திரு. டைிள்யூ. கக. 
எஸ். எஸ். குமோ  

சது , இெை விட்டியை, க சகோட, 
உயங்சகோட. 1) 0714476248 

3 29 - அகு ஸ்ஸ திரு. சி. 
சகோ ைசகோட 

ைிட்டியசகோட, மோ ம்ை, 
அக்குச ஸ்ஸ. 

1) 0413400366 
2) 0714500362 

4 62 - ைஸ்சகோட திரு. எஸ். ஒய். 
ைியசிறி 

ைி ோர்த்தனோ, எண் 106 ஏ, கின்னைிய 
வதீி, ஊருசைோக்க. 1) 0412272295 

5 63 - கதவினுவ  திருமதி யு. திைகோ 
கநோனோ 

இவசும, மல் அ ம்ை, கைங்கப  
விளக்கம் மோவத்பத, சதவினுவ . 1) 0412220547 

6 95 - ெக்மன திரு. சிறில் கமகக  "இசு ங்க நிவஸ", சைோத்கதசவை, 
ெக்மன. 1) 0475634020 

7 96 - சகோடசைோை திரு. B. A. சிறிைோை  கட்டகென வதீி, சகோட்டசைோை. 1) 0718671463 

8 129 - மோைிம்ைட திரு. சமிந்த ைியசிறி 
விகஜகசக  

338A, சுல்தோனோசகோட வடக்கு, 
மோத்தபற. 1) 0710641369 

 

 
மோத்தபற மோவட்டம் 

வரிபச சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி எண் 



 

 

எண் 

9 130 - சவைிகம திரு. ைண்டோ சிறி 
கெம த்ன 

உஸ்சவைிவத்த, மிதிகம, 
சவைிகம. 

1) 0412251147 

2)0718376407 

10 162 - திெசகோட திருமதி ஆர். ைி. 
குமுதினி  

"தத்ச ", 223 / ஏ, பநம்ைைோ, 
திெோசகோட. 1) 0712573732 

11 163 - முைட்டியன திருமதி கஜ.ஏ. தீைோ 
சஞ்சீவனி 

எண் 20, கல் எடும்ை, 
சதய்யந்த . 

1) 0717021001 

0412268236 

12 192 - திக்சவல்ை திரு. என். எம். ஏ. எஸ். 
குண த்ன 

வோல்ைிட சகத , வல்ைிட 
சகத  வதீி, ெுன்னசதனிய, 
ககோட்டசகோட. 

1) 0412259371 

0718359867 

13 224 - ைிடசைத்த  திரு. ஏ.ைி. ைிக மவந்த எண். 510 ஏ, கல்சகோடசதனிய, 
ைெுருசதோட்ட, சமோ வக. 1) 0718210021 

14 266 - சவைிப்ைிட்டிய திரு. ைி. என். 
உளுவத்கத 

ஐ ங்கனி, ைண்டோ நோயக்க 
மோவத்பத, சதனிப்ைிட்டிய. 1) 0718301512 

15 273 - அது ைிய திரு. கக.ஜி. சஷல்டன்  "இஸ்சகோகைசகத வத்த", 
திப்கைோடுவோவ, அக்கு ஸ்ஸ. 

1) 0415780220 
 

16 274 - கிரிந்த 
புெுல்சவல்ை 

திரு. டைிள்யூ. எம். டீ. 
இந்திக 

சமன்ைிரிய, கெவின்ன வதீி, 
கிரிந்த - புெுல்சவல்ை. 

1) 0412287302 
2) 0714413423 

சமோன ோகபை மோவட்டம் 
 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 



 

 

1 41 - சவள்ளவோய திரு. டைிள்யூ. ஏ. சி. 
வ ீகசக  

நிவோச மோவத்பத, யைகைோவ, 
சவள்ளவோய. 

1) 07458201617 
2) 0701311969 

2 42 - சமோன ோகபை திரு. என். டி. சிசி  
குமோ  சில்ை  வதீி, கும்புக்கன. 1) 0714418155 

2) 0552276234 

3 78 - சமதகம திரு. டி. எம். தர்மதோச உதோ , திம்ைிரியோ, கமடகம. 1) 0728474574 
2) 0553551177 

4 79 - ைடல்கும்பு  திரு. எச். டி. ரூைகசன புஸ்ஸல்ைோவ, ைடல்கும்பு . 1) 0712042715 
2) 0552250411 

5 110 - புத்தை திரு. டி. எம். சி. 
திசோநோயக்க 

 த்னசிறி,  ஜ மோவத்பத, 
புத்தை. 

1) 0713267586 
2) 0552273938 

6 111 - ைிைிகை திரு. எஸ். ஏ. ஆனந்த வோசனோ, 39 வது பமல் 
கைோஸ்ட்,  தைியத்த, ைிைிை. 1) 0724731516 

 
 

 

 

சமோன ோகபை மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

7 145 - மடுல்ை திரு. டி. எம். தர்மதோச ைிந்த அ ோவ, தம்ைகல்ை வதீி, 
ஒப்கைசகோட. 

1) 0711850296 
2) 0552276090 



 

 

8 175 - சியம்ைைோண்டுவ திரு.ஆர்.எம்.வசந்த சில்வோ  3ஆம் பமல்கள், குருசெை, 
சதோம்ைகெசவை 1) 0718273046 

9 207 - தனமல்விை திரு. எஸ். டைிள்யூ. ைி. 
அருண சஞ்சீவ 

எண் 248, வைஸ்கந்த வதீி, 
கித்துல்சகோகட, தனமல்விை. 1) 0719252720 

10 217 - கதிர்கோமம் வண. ைத்ைந்துக  விபுைைத்  
கதக ோ 

வள்ளிகந்தோ ோபமய, 
வள்ளிமோதோகம. 1) 0775491052 

11 281 - சசவனகை திரு. எச். நந்தகசன 
எண் 950, 4 வது ைோபத, 
கோவந்திஸ்ஸபு , 
எம்ைிைிப்ைிட்டிய. 

1) 0718127358 
2) 0472280068 

 
  



 

 

 

முல்பைத்தீவு மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 320 - மருதம்ைற்று திரு. எம். உதயசங்கர் சங்கர் வோச, முள்ளியவபள 
கிழக்கு, முள்ளியவபள. 1) 0777070117 

2 321 - மோந்பத கிழக்கு   திருமதி வி. 
சஜகதோம்ைிபக 

235, ைோண்டியன்குளம், 
நோட்டங்கண்டல்.   

3 322- ஒட்டுசுடன் திரு. கக. இந்தி குமோர் மோமுபை, முள்ளியவபள. 1) 0776986135 

4 323- புதுக்குடியிருப்பு திரு. வி. சுந்த ைிங்கம் 2 வது ைிரிவு, புதுக்குடியிருப்பு 
கமற்கு, புதுக்குடியிருப்பு. 1) 0771227699 

5 320 - மருதம்ைற்று திரு. எம். உதயசங்கர் சங்கர் வோச, முள்ளியவபள 
கிழக்கு, முள்ளியவபள. 1) 0775046243 

 

 
  



 

 

 

நுவச ைியோ மோவட்டம் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 24 - வைப்ைகன திரு. சகோஸ்வத்த மன்கட 
சகத  குண த்ன 

24, நடுத்த  வர்க்க வடீுகள், 
வைப்ைகன. 

1) 0522279477 
2) 0778260850 

2 25 - கினிகத்கென திரு. செட்டியோ ோச்சிைோகக 
ைிரியந்த குமோ  செட்டியோ ச்சி 

58, கைசவல்சதனிய, 
கினிகத்கென. 

1) 0714494698 
2) 0776530994 

3 58 - சகோத்மபை திரு. சவைிக்கட சகத  
புஞ்சிைண்டோ 

எண் 61, நூறு ஏக்கர், 
ைைசைோகுன, சகோத்மபை. 1) 0713306261 

4 59 - 
உடகெவோசெட்ட 

திரு. ைி ோஹ்மண ககோ ைகக 
முனசிங்க 

சதனிககெனீ்ன, 
ரிகில்ைகஸ்கட. 

1) 0812365705 
2) 0779341788 

5 159 - நுவச ைியோ வண. குடோ இந்திசவவ 
தம்மிஸ்ஸ  கத ர்  

கசதியகிரி மகோ விகோப , 
சோந்திபு , நுவச ைியோ. 1) 0716525243 

 
 

 

 

 

சைோைன்னறுபவ மோவட்டம் 

வரிபச சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 



 

 

 

புத்தளம் மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 14 - சிைோைம் திரு. எச். உபுல் சில்வோ வோசை வைவ்வத்த, குருநோகல் 1) 0714039109 

எண் எண் 

1 37 - சமதிரிகிரிய திருமதி நிருைோ சோந்தி 
சசனவி த்ன 

எண் 1215, யோய 06, 
விஜயபு , தியசசன்பு . 

1) 0711569994 

2) 0705267433 

2 38 - ைங்கோபு  திருமதி வ ீகசக ைோகக 
மோசனல் 

எண் 35/2, ைி. ஓ. ைி. 317, 
தல்சைோத, 
சைோைன்னறுபவ. 

1 ) 0713852944 
2 ) 0275716721 
3 ) 0272242176 

3 74 - ெிங்கு க்சகோட திருமதி எஸ். ஏ. கக. 
விகஜசிங்க 

எண் 4, நடுத்த  வர்க்க 
வடீுகள், கைோகஸ் சந்தி, 
ெிங்கு க்சகோட. 

1 ) 0272246889 
2 ) 0776225513 

4 75 - எைசெ  திரு. நிதுல்கஸ்ைிடிய சகத  
ைிக மச்சந்தி  ைன்சை வதீி, தியசைதும. 1) 0272050183 

2) 0713028664 

5 106 - திம்புைோகை வண. சிங்கபு  கசத்தியோைங்கோ  
கதக ோ 

திம்புைோகை வன 
செர்மிகடஜ், திம்புைோகை. 

1) 0275687136 
2) 0774400852 
3) 0771424536 

6 141 - தமன்கடுவ திரு. P. G. ைிக ம த்ன ைண்டோ  இை. 38/3, ைலுகஸ்தமன, 
சைோைன்னறுபவ. 

1) 0273274612 
2) 0713350755 

7 291 - சவைிகந்த திரு. ைங்கோகக புத்தவன்ஷ 
குணதிைக 

எண் 240, மகுல் சைோகுன, 
சவைிகந்த. 

1) 0273275778 
2) 0712802247 
3) 0767680228 



 

 

வதீி, சிைோைம். 2) 0327911035 

2 15 - ஆனமடுவ திரு. கஜ. எம். 
சஜயசுந்த  

ஆைங்குைம, ஆனமடுவ, 
மெஉஸ்சவவ. 

1) 0715759355 
2) 0774378371 

3 69 - நோத்தோண்டிய திரு. ஜயந்த ைக்ஷ்மன் 
சஜயசிங்க 

கசடோல்சகோடவத்த, 
நோத்தோண்டிய. 

1) 0773978461 
2) 0777824878 
3) 0322253271 

4 70 - முண்தைம திரு. என். எம். கக. 
சுனில் சநத்தசிங்க சின்னைோடுவ, சகோத்தோன்தீவு. 1) 0770513858 

5 101 - கருவைகஸ்சவவ திரு. எச். எம். திைக் 
ஆரியசிங்க 

ைைசகோல்ைோகம, இெை 
புளியங்குளம. 

1) 0718413708 
2) 0322267918 

6 102 - கல்ைிட்டி திரு. டப்ைியு. ஜோர்ஜ் 
ைோைித சைர்னோண்கடோ வடீ்டுத்திட்டம், ஏத்தோபை. 1) 0718002139 

2) 0322268663 

7 136 - ஆ ோச்சிக்கட்டுவ திரு. ஆர். ைி. 
ஆரியைோை  ந்சதனிய 

தசுனி, திகன்சவவ, 
ைங்கசதனிய. 

1) 0718236626 
2) 0322259828 

8 137 - வனோதவில்லு திரு. சநவில் எஸ். 
அதிகோரி 

எண் 14, 1/2 பமல் கல், 
வனோவில்லு, புத்தளம். 

1) 0724609938 
2) 0325684794 

  



 

 

புத்தளம் மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

9 168 - நவகத்கதகம வண. ெை வ விஜிதோனந்த 
கதக ோ 

முல்கிரிகை  ஜமெோ விகோப , 
முல்கைகம, நவகத்கதகம. 

1) 0714079250 
2) 0723452747 
3) 0725272041 

10 169 - 
மகோகும்புக்கடவை திரு. ஏ. எம். ஞோன த்ன கிவுை, எண் 01, சகோட்டுக்கச்சி. 1) 0718363944 

11 198 - புத்தளம் திருமதி எம். இசங்கோ 
தமயந்தி 

3 வது ஒழுங்கு, அட்டவில்லு, 
புத்தளம். 1) 0778222591 

12 199 - சவன்னப்புவ திரு. டி.எம். சிரில் 
திஸோநோயக்க 

எண் 186/1, சைோச ல்ை வதீி, 
சவன்னப்புவ. 

1) 0779952937 
2) 0312252937 

13 200 - மெசவவ திரு. நிமல் சோந்தி மோ சிங்க கைோகெ வதீி, தைவிை, 
மோ விை. 

1) 0776118238 
2) 0322255467 
3) 0322251447 

14 216 - மோதம்கை திரு. டப்ைியு. ஆனந்தசிறி 
விமை த்ன எண் 90, குதிரிப்புவ, கல்முருவ. 1) 0775747265 

15 286 - ைல்ைம திரு. ைி. எம். ைத்தி ன கசைோைிகோ, ைல்ைம. 1) 0716825522 
2) 0323320899 

16 287 - தங்சகோட்டுவ வண.கி ந்துருககோட்கட 
தம்மசிறி கத ர்  

ஸ்ரீ சுமண ோமய, அடியோவை 
தங்சகோடுவ. 

1)0773616433 
2) 0312258267 

இ த்தினபுரி மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 



 

 

1 43 - சைல்மடுல்ை வண. குப்ைியோவத்கத 
கைோதோனந்த கதக ோ 

நண்ைர்கள் மன்றம், 
சைல்மடுல்ை. 

1) 0453459303 
2) 0714232810 

2 44 - இ த்தினபுரி திருமதி ஏ. எச். சித் ோ 
ைிரிய ஞ்சனி 

ைி வனீ், சகட்டோைியன்ைல்ை, 
கெங்கம, இ த்தினபுரி. 1) 0714530178 

3 80 - ஓைநோயக திரு. எம். ஜி. டைிள்யூ. 
கெமச்சந்தி  தண்சதனிய, ஓைநோயக்க. 1) 0712677000 

4 81 - எசெைியசகோட திரு. டி. எம். எஸ். 
ைிக மோனந்த 

290 ஏ, கைோைத்த வதீி, 
எசெைியசகோட. 

1) 0362258536 
2) 0714404083 

5 112 - அடகளன்ைண்ண திரு. டைிள்யூ. ஏ. தயோனந்த எண் 208/40, மெயோய, 
அல்சைசகவத்த, கெவத்த. 

1) 0454900898 
2) 0452273338 
3) 0714447940 
4) 0718811794 

6 113 - கைவோன திரு. எம்.கக. ைிக மசிறி 52/A/01, குக்குகைகம, 
கைவோன. 1) 0452255257 

7 114 - குருவிட்ட திரு. கருணோகசன 
சதோடங்சகோட 

476/A/11, சோந்திபு , மைவ, 
குருவிட்ட. 

1) 0452262664 
2) 0713315148 

8 146 - சகோசைோன்ன திரு. கக. எம். எம். டீ. ைி. 
திைக த்ன சமகி, இத்தகந்த. 1) 0712958395 

இ த்தினபுரி மோவட்டம் 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

9 147 - இம்புல்கை திரு. ஏ.எம்.எஸ். எம். 
ைி க்ஞோ த்ன ைண்டோ  ைதுபள வதீி, இம்புல்கை. 1) 0453453851 



 

 

10 148 - சவைிசகசைோை திரு. எம். ஆர். ைி. 
குணவர்த்தன 

ெல்கெவிட்ட, 
சவைிசகசைோை, ைைோங்சகோபட. 1) 0771528581 

11 176 - நிவித்திகை திரு. எஸ். எம். நசோர் எண் 01, நிவிைின்கந்த, உட 
க விட்ட, இ த்தினபுரி. 

1) 0452279373 
2) 0779759625 

12 177 - அயகம திரு. என். எல். 
ெனீ்மெத்மயோ 

எண் 01, ைடமண்டிய, நிகசகோட, 
ஆர் / ைிம்பு . 

1) 0453453326 
2) 0711735601 

13 178 - எம்ைிைிப்ைிட்டிய திரு. ைியகசன 
ைியனகக 

எண் 1069, சதருன்னோன்கசகம, 
துங்கம. 1) 0776266877 

14 208 - ைைோங்சகோபட திரு. எம். ஆர். 
ைிக மசிறி 

எண் 169, குமோ கம, 
ைைோங்சகோபட. 1) 0452286880 

15 209 - எைைோத்த திரு. டி. குணகசக  கிரிசயல்ை, உடகிரிசயல்ை. 1) 0775422735 

16 210 - சகோடகசவை திரு. டி. எஸ். 
கண்ணங்க  

எண் 291/A, சகோன்ைிட்டிய, 
சகோடகசவை. 1) 0776407404 

17 289 - கிரிசயல்ை திரு. ைி. ஏ. 
மகிந்தி ைோை 

எண் 585, எைிடசவை, 
கிரிசயல்ை. 1) 0718654012 

திருககோனமபை மோவட்டம் (தமிழ் சபைகள்) 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 239 - திருககோணமபை திருமதி எல்.குகநோதன்  48/88,  ோஜவக ோதய சதுக்கம், 
கண்டி வதீி, திருககோணமபை. 1) 0775909081 

2 242 - கிண்ணியோ திரு. எம். ஏ. எம். 
ரியோஷ் 

எண் .111ஏ, மெரூஃப் நகர், 
கிண்ணியோ 03.   

3 244- மூதூர் திரு. என். சுைெ ன் எண் .194, சர்ச் வதீி, மூதூர் 03. 1) 0776219484 



 

 

4 309 - குச்சசவளி திரு எல்.டி. முஹ்சின் சைோமியோ நகர், புல்கமோபட 02. 1) 0263200594 

5 311 - சவருகல்   திரு. கக. 
கிருஷ்ணதோஷ் 

வோபழத்கதோட்டம், 
மோவடிச்கசபன, மூதூர்.   

 

 
 

 

 

 

 
 

திருககோனமபை மோவட்டம் (சிங்கள சபைகள்) 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி எண் 

1 223 - தம்ைைகமுவ  திரு. ஏ.எம்.  வூப்  இை:707A, 99வது சந்தி, 
கல்மதியோவ, கந்தளோய். 

1) 0262248175 
2) 0776130543    

2 
240–ைதவி ஸ்ரீ பு ோ  திரு. எஸ்.ைி.ைி.எஸ்.ைி. 

ைடைசகோட  
இை. 1003, கமுனுபு , ைதவி ஸ்ரீ 
பு ோ. 

1) 0252255158 
2) 0719032560 
3) 0782053799 

3 241- ககோம ன்கடவை  திரு.கக. ஜயவர்தன  ைண்டோ நோயக்க மோவத்பத, 
ககோம ன்கடவை. 

1) 0770764794 
2) 0262255055 



 

 

4 245 - கந்தளோய்  திரு. டி.ஜி. ச த் 
விகஜ த்ன  

இை: 91 ைி,  ோஜசவவ, 
அக்கைோபு , கந்தளோய். 

1) 0265680809 
2) 0724489951 

5 243 - கசருவிை  திரு. ஆர்.ைி. 
நியோக ோஷோ இந்திக  

இை:247, ஆர்.ைி.03, கசருநுவ . 1) 0262054510 
2) 0711110532 

6 
259 - சமோ சவவ  திருமதி என்.யு.ைி. 

மல்கந்தி உைோனந்தோ  
இை:ஆர்.170/ஏ, 1வது ைடி, 
திரி/மெோதிவுல்சவவ. 

1) 0763891558 
2) 0784525966 

 

 
 
 

வவுனியோ மோவட்டம் (சிங்கள சபை) 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 261 - வவுனியோ சதற்கு திரு. S. M. சிசி  
சசனவி த்ன 

ஔசதைிட்டிய வதீி, 
ஈ ட்சைரியகுைம், வவுனியோ. 

1) 0779790009 
2) 0252222099 
3) 0242224393 

 

 

வவுனியோ மோவட்டம் (தமிழ் சபைகள்) 
 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 



 

 

1 திரு. எஸ். வ த ோசோ எண் 01, ஆசிகுளம், 
வவுனியோ. திரு. எஸ். வ த ோசோ 1) 0771962122 

2 திரு. கக. எம். அனஸீ் சின்னசிப்ைிகுளம், 
சநரியகுளம். திரு. கக. எம். அனஸீ் 1) 0771999354 

3 திரு. டி. சுந்த ைிங்கம் 
புளியங்குளம் சதற்கு, 
புளியங்குளம், 
வவுனியோ. 

திரு. டி. சுந்த ைிங்கம் 1) 0774793517 

 

தபைவர்கள் - சிறப்பு ைிணக்குகளுக்கோன (நிைம்) மத்தியஸ்த சபைகள் 

 
வரிபச 
எண் சபையின் சையர் தபைவரின் சையர் முகவரி சதோபைகைசி 

எண் 

1 யோழ்ப்ைோணம் திரு. கதவதயோளன் மோவிட்டபு ம் சதற்கு, வி சி சி 
ைிகளஸ், சதல்ைிப்ைபழ. 1) 0777890730 

2 கிளிசநோச்சி திரு. எஸ்.தவசீைன் உத்த புைம், கிளிசநோச்சி. 1) 0778014722 

3 மட்டக்களப்பு திரு. கக. குருநோதன் 
எண் 408 ைி, அனுமோர் சதரு 
கமற்கு, சநோச்சிமுபன, 
மட்டக்களப்பு. 

1) 0776673580 

4 திருககோணமபை திருமதி எஸ். எழிை சி  759, ஈச்சந்தீவு, கிண்ணியோ, 
திருககோணமபை 1) 0779377481 

5 அனு ோதபு ம் திரு. மகோகும்பு கக 
சிறிவர்த்தன 

எண் 01, நுவ சவவ வத்த, 
மிெிந்தைோ வதீி, அனு ோதபு ம். 

1) 0252236580 
2) 0252222735 

6 வவுனியோ திரு. ஆர். நவ த்தினம் எண் 384, மன்னோர் வதீி, 1) 0773574000 



 

 

கவப்ைம்குளம், வவுனியோ. 

7 மன்னோர் திரு. எம். ஆர். ைிரின்ஸ் 
டயஸ் ைிரிவு 03, வோன்கபை, மன்னோர். 1) 0776234560 

 


