
ஓ  மா ெக -ெமா த வி பைணயாள க  
 

வ .எ  வி பைணயாள க  ெபய  கவாி ெபா க  
 

ெதாைலேபசி எ  
 

கா கறிக  

1 தி ,எ .ெச வரா  எ ,எ .ஆ .ேகா, 
ப தலப ளி மா ெக , 
ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

936291919 
9842223655 

2 தி .எ . னிெர  வி ேன வரா ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக , ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9443659235 
9488565975 

3 தி .எ .ரா ேகாபா  
பிரத  

 சா  ரா  ேரட ,  
ப தலப ளி மா ெக ,ஒ -635109 

ெவ காய ,உ ைளகிழ  9443282185 

4 தி .எ .பி.ர மா  எ .பி.எ  ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

ெவ காய ,உ ைளகிழ  9003803242 

5 தி . .ராஜா ெர   விநாயகா ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9443341135 

6 தி .பி.ராமச திர பா பி.ஆ  ேரட , ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  வைக ஆ கில வைக 
கா கறிக  

260494 

7 தி .சி.மாாிய ப   ல மி ெவ கேட வரா 
ேரட , ப தலப ளி 

மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9786284487 
9786812019 

8 தி .ஆ .நரசி ப பா ேக.ேக.பி ேரட ,ப தலப ளி அைன  விதமான  9942490102 



மா ெக ,ஒ -635109 கா கறிக  9443599016 

9 தி .ஆ .ெவ கேடச  பி.ஆ .வி.தி மலா ேரட , 
ப தலப ளி மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  வைக ஆ கில வைக 
கா கறிக  

9943659233 
9626058972 

10 தி .ேக.வி.சிவரா   பாலாஜி ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  வைக ஆ கில வைக 
கா கறிக  

9789662696 

11 தி . .ஒ .சி ன யா  மா தி ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக   

9344099558 

12 தி .வி.ச ேதா  பி.வி.எ  ெவஜிடபி ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  வைக ஆ கில வைக 
கா கறிக  
 

9443341870 

13 தி .ஜி.எ .சிவா  ெவ கேட வரா 
ேரட ,ப தலப ளி 

மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9443360782 

14 தி .வி,கிாிபா   ெவ கேட வரா வாமி 
ேரட ,ப தலப ளி 

மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9345069880 

15 தி .பாலகி னா  பாலாஜி 
ெவஜிடபி ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 
 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

7708138090 

16 தி .வாசராய பா எ .வி.ஆ .ம ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9629285719 
09448263610 



17 தி .பி.ேலாேக  பி.பி.எ  ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9843948079 

18 தி .வி. னிெர  பி.எ .ஜி ெவஜிடபி ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9488007048 

19 தி .ஜி.எ .ஆ  எ ,எ ,ஆ ,ெவஜிலபி ,ப தலப
ளி மா ெக ,ஒ -635109 

த காளி,ெவ காய ,ேத கா  9443385859 

20 தி . .  . .அ  ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

இ சி,  9042844082 

21 தி , மா  எ .ேக.ெவஜிடபி ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  வைக ஆ கில வைக 
கா கறிக  
 

09342456268 

22 தி .கி ஸண பா எ .ேக.ெவஜிடபி ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  வைக ஆ கில வைக 
கா கறிக  
 

9788302349 

23 தி .எ . ரளி  நிதி ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

த காளி,க தாிகா  
 

9788720591 

24 தி . .ஆன   ல மி ெவ கேட வரா 
ேரட ,ப தலப ளி 

மா ெக ,ஒ -635109 

ைட மிளகா , ைடேகா  81229612909 
9443511796 

25 தி .ஏ .வி.ேகாவ த  எ .ஜி & ச  
ேரட ,ப தலப ளி 

மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9786657107 
965936068 



26 தி .வி.ச ப கிராம  வி.எ .ஆ  ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

-ேகா  
த காளி 

9489171555 

27 தி .பி.நாரயண  ெக. .ஏ  ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

இ சி, ,ெவ காய  9443637877 

28 தி .சி.ரவி னிவசா ெவஜிடபி ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

த காளி,  9443360742 

29 தி . மா  ஆ .எ .ேக.ெவஜிடபி ,ப தலப
ளி மா ெக ,ஒ -635109 
 

ப ைச மிளகா , ைட மிளகா  9942289292 

30 தி .மாாிய ப   ல மி ெவ கேட வரா 
ேரட , ப தலப ளி 

மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9786812019 

31 தி .ரவி. எ .ஆ . ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

ெவ காய ,உ ைளகிழ , 
 

 

9944322496 

32 தி .வி.ம  ேஜ.வி.எ  ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

த காளி,காளிபிளவ  9965680542 

33 தி .பி.ர கநா  .எ  ச ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9865235118 

34 தி . ர தி  ெவ கேட வரா 
ேரட ,ப தலப ளி 

மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  வைக ஆ கில வைக 
கா கறிக  
 

9865654380 



35 தி .க காதர  ப தலப ளி மா ெக , 
ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9443688359 

36 தி .ெவ கேடச பா எ .எ .வி ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

ெவ காய ,த காளி, 
உ ைளகிழ  

9442438010 

37 தி .மாேத  எ .வி.எ  ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9751417077 

38 தி . ேக   ேக  
ெவஜிடபி ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9360381721 

39 தி .ெவ கேட  எ .  & ேகா ேரட ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  வைக ஆ கில வைக 
கா கறிக  

9865102437 

40 தி .ஆ .நரசி ப பா ேக.ேக.எ  
ெவஜிடபி ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  வைக ஆ கில வைக 
கா கறிக  
 

9443599016 

41 தி .அ பனெர   
 

எ .பி.ஆ   
ப தலப ளி மா ெக , ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9047563401 

42 தி . தி  
 

ெக.வி.ஆ                    ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9047563401 

43 தி . ர பா  ெக.வி.எ                   ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

சணி,ேகர ,  
 

9842976351 

44 தி . ேர   எ .எ .எ  
ப தலப ளி மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9965766141 



45 தி .ச ரேசக   எ .பி.  
ப தலப ளி மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9443541728 

46 தி .பா   எ .ெக.ஆ  
ப தலப ளி மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9842760483 

47 தி .ஜகதி   பி.சி.ெக.                    ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

உ ைள கிழ  ம  
 

9965753389 

48 தி .நாகரா   ஜி.எ .ஆ  
ப தலப ளி மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9443564019 

49 தி .பிரபாக   ஆ .ஹ .ஹ .ஆ  
ப தலப ளி மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9486092971 

50 தி .ெர ய பா  எ .எ .ஆ  
ப தலப ளி மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9443360869 

51 தி .ச   எ .ெஜ.எ  ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

த காளி, ேகர ,  
 

9844244786 

52 தி . னிசாமி ெர   எ .வி.ஆ  
ப தலப ளி மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9786820538 

53 தி . மா   
 

எ .ஆ .எ  ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9043366277 

54 
 

தி .இ திய   .எ .ஐ  
ப தலப ளி மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

09443243198 

55 தி .நராயண ெர   எ .சி.ஆ                  ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 

அைன  விதமான  
கா கறிக  

9787862492 



க  

56 தி .ஆ .ம னாத   ம னாதா கைட,70-1 
அ ைன இ ல ,ஒ -635109 

ம ைக, ைல,ெச ம  
 

09952134365 

57 தி .ேக.ராேஜ திர  ேக.ஆ .பி. கைட,பாக  
ேரா ,ஒ -635109 

அைன  வைக க  9025780357 

58 தி .மதியழக  ெஜனி  கைட,ெச தி  
கா ள ,ஒ -635109 

அைன  வைக க  9842855223 

59 தி .சி.ரேம  .எ  கைட,பாலாஜி நக  அைன  வைக க   9894224193 

60 தி .எ . மா  எ .எ .எ . கைட,  
அ ச ,ஒ -635109 
 

அைன  வைக க  9965971192 

61 தி .நாகரா  ேக. .ஆ  கைட . .  
பி ,ஒ -635109 

அைன  வைக க  9443245097 

62 தி .சதீ  எ .எ .ேக கைட,பாரதிதாச  
நக ,ஒ -635109 

அைன  வைக க  9786217735 

63 தி .ாியா  எ .எ .பி & பிரத ,ப தலப ளி 
மா ெக ,ஒ -635109 
 

அைன  வைக க  9345153847 

பழ க  

64 தி .ஆ .ேவ  வி.எ .ஆ  ஃ  க ெபனி,ஒ -
635109 

அைன  வைக பழ க  9003696260 
9003696234 

65 தி .விநாயக  ஆ .ஆ . ,வி.எ , அைன  வைக பழ க  9790611902 



கா ள   அ கி ,ஒ -635109 

66 தி .ராேஜ திர  ஆ .ஆ . ,வி.எ , 
கா ள   அ கி ,ஒ -635109 

அைன  வைக பழ க  9597189537 

வாசைன ெபா க  

67 தி ..பிரசா  .பி.எ  மளிைக,எ ,ஜி ேரா ,ஒ -
635109 

அைன  வைக  வாசைன 
ெபா க  

242930 

68 தி மதி.கவிதா அம  மளிைக,எ ,ஜி ேரா ,ஒ -
635109 

அைன  வைக  வாசைன 
ெபா க  

9362320930 

69 தி .நாரணய பா எ .ஆ  மளிைக,தளி ேரா ,ஒ -
635109 

அைன  வைக  வாசைன 
ெபா க , ெவ றிைல,பா  

9626887892 

 
 

 
 
 
 
 

 


