
ெதாைலநிைல  க வி  ேத  ேம 2019  

  ைமய கவாி உ ேநா க  த ைம க காணி பாள  
தமிழிைச க ாி 
ெச ைன 
 

 

ைனவ  ெப.ேகாவி தசாமி 
ேபராசிாிய   
நாடக ைற  
9944690116 

ைனவ  ேவ.ெவ.மீனா சி 
த வ  

9282235964 

ைமய .3 

சி.க தசாமிநா  க ாி 
அ ணாநக  
 

ைனவ  .இராசேவ  
ேபராசிாிய   
கட சா  வரலா  ம  
ெதா லறிவிய  ைற  
ெச ேபசி.9444261503 

Dr.A.சனீவாச  

9884178456 

 

 

 

ைமய .4 
டா பா ேகா 
ெதாழி பயி சி நி வன  
K. , ம ைர 

ைனவ  ெசௗ. ரெல மி 
இைண ேபராசிாிய  
ெமாழிெபய ைற- 

9585581060 

 

தி  ேஜா.அக  

7530099105 

 

 

 

ைமய .5 
சிவகிாி 
சிவகிாி ேசைன தைலவ  
ேம நிைல ப ளி 

ைனவ  ஆ.ராஜா 
அ கா சியக  கா பாள  
ெச ேபசி.9786784179 

தி  .ச.ச திேவ  

9865837142 

 

 

ைமய .6 
ஊாீ  க ாி 
ேவ  

ைனவ  கா.இரவி மா  
உதவி ேபராசிாிய  
கணி ெபாறி அறிவிய  ைற 
ெச ேபசி.9245107548 

ைனவ   க  
9442492289 

 

ைமய .7 
காமேத   கைல ம  
அறிவிய  க ாி 
த ம ாி 

ைனவ  ப.ச டநாத  
உதவி ேபராசிாிய  
க வியிய  ம  
ேமலா ைமயிய  ைற 
ெச ேபசி.9443033601 

ைனவ   அ.க ண  
த வ  

9865885530 

9445115503 

ைமய .8 
ெகா  கைல ம  
அறிவிய  க ாி, ேசல  
 

தி  ெச.பிரபாகர  
உட க வி ஆசிாிய  
க வியிய  ம  
ேமலா ைமயிய  ைற 
7502177760 

தி  ேக.ஜகநாத  

99761117490 

9698968333 



ைமய .9 

 

பா  க ாி, தி  

ைனவ  மா.அறிவான த  
உதவி ேபராசிாிய  
ச கஅறிவிய  ைற 
ெச ேபசி.9962652276 

ைனவ  K.P.ராேஜ  

9443743341 

6384769659 

ைமய .10 

 
ேரா  க வியிய  
க ாி, சிவக ைக 

ைனவ  
பழ.பால பிரமணிய  
உதவி ேபராசிாிய  
சி தம வ ைற 
ெச ேபசி.9842182413 

ைனவ  த திரக ண  
99655799109 

8248050775 

ைமய .11 

 
றி சி கைல ம  

அறிவிய  க ாி, தி சி 

ைனவ  நா.மாலதி 
உதவி ேபராசிாிய  
நா றவிய  ைற 
ெச ேபசி.7339443692 

ைனவ  P.சார கபாணி 

9442914839 

ைமய .12 

 
ெபா  காளிய ம  
அறிவிய  க ாி, க  

ைனவ  ஆ. ளேச திர  
உதவி ேபராசிாிய  
க ெவ ய  ம  
ெதா யிய  ைற 
ெச ேபசி.9952540048 

தி   ேசா. மா  

9790005456 

ைமய .13 

 
யமாிய ைன ஆ க  

ேம நிைல ப ளி, 
 

ைனவ  கா 
தி ட உதவியாள  
ெம யிய  ைற 
ெச ேபசி.9600578133 

தி  மாியேசாச  அ ேதாணி 
9095099333 

ைமய .14 

 
ெப  க வியிய  
க ாி, மயிலா ைற 

ைனவ  பி.பால ச திர  
இைண ேபராசிாிய  
ெம யிய  ைற 
ெச ேபசி.9994041866 

தி  ெஜ. மா  

9942121193 

ைமய .15 

 

VET க வியிய  க ாி, 
வி ர  

ைனவ  தி.பா திப  
உதவி ேபராசிாிய   
ெம யிய  ைற 
9976922032 

ைனவ  ப.பழனி 

9442787486 

ைமய .16 

 
இராஜீ  கா தி க வியிய  
க ாி, கி ணகிாி. 

ைனவ  க. ேகச  
ெகௗரவ உதவி ேபராசிாிய  
க வியிய  ைற 
 

தி  M.ச கீதா 

7373200062 



ைமய .17 

 
ர க பதி ெபாறியிய  
க ாி,ஆழ , ெச சி 

ைனவ  இரா.சீனிவாச  
உதவி ேபராசிாிய  
ெதா லறிவிய  ைற 
ெச ேபசி.985933881 

ைனவ  ேகாவி தராச  
9626282812 

 

ைமய .18 

 

SRM க வியிய  க ாி 
வாணிய பா  

ைனவ  மா.இரேம மா  
உதவி ேபராசிாிய  
ெமாழியிய  ைற 
ெச ேபசி. 

ைனவ  சி.சிவேநச  

8428426915 

ைமய .19 

 

TVM  க வியிய  க ாி 
ெபாத  ேப ைட 

 

தி  பா.பவள க ண  

ெபாறி னா (ெபா) 

மா பணி ( லக ) 

7871816221 

ைனவ  ஆதிேகசவ  
9787948373 

ைமய .20 

 
தேர வாி க வியிய  

க ாி, வி  

தி மதி ைவ.க ணகிேதவி 
ெதாழி பாள  
ெதாழி  ம  நிலஅறிவிய  

ைற 
ெச ேபசி.8248813846 

ைனவ  ெப. ம ல பரா  

8973335590 

ைமய .21 

 
சரவணா க வியிய  க ாி 
க டா சி ர  
தி ேகாவி  

ைனவ  சி. ரமணி 
இைண  ேபராசிாிய  
அகராதியிய  ைற 
ெச ேபசி.9487291975 

ைனவ  ேச.ேஜாதி 
த வ  

6369299082 

ைமய .22 

 

P.S  கைல அறிவிய  

க ாி, ேதனி 

(ஆ ப ) 

ைனவ  இரா.ெவ கேடச  
இைண ேபராசிாிய  
இ தியெமாழிக   ம  
ஒ பில கிய ப ளி 
6381305033 

ைனவ  மணிராஜா 
9942330605 

ைமய .23 

 
மாம ன  கைல க ாி 

ேகா ைட 

ைனவ  த.க ண  
ேபராசிாிய   
அாியைகெய வ ைற 
ெச ேபசி.9786686357 

 

ைமய .24 

 
நஷியா கைல அறிவிய  
க ாி, அ ேகா ைட 

ைனவ  ெத.ெவ றி ெச வ  
உதவி ேபராசிாிய  
அய நா தமி க வி ைற 
ெச ேபசி.9443943988 

ைனவ  ெச தமி ெச வ  
8438352017 



ைமய .25 

 
தவ தி  
சா த கஅ களா  கைல 
அறிவிய  தமி க ாி 
ேகாைவ 

ைனவ  எ .ஏ.சிவராம  
உதவி ேபராசிாிய  
பழ  ஆ  ைமய  
ெச ேபசி.9442079434 

தி  ேஜா.க ணாநிதி 

9443979080 

ைமய .26 

 
பிாி ய  க வியிய  
க ாி, தி ைற  

ைனவ  ஞா.பழனிேவ  
இைண ேபராசிாிய  
அய நா தமி க வி ைற 
ெச ேபசி.9443734048 

தி  எ .தவமல  

8489030407 

8903442178 

ைமய .27 

 
ம ைர திரவிய  
தா மானவ  இ க ாி 
தி ெந ேவ  

ைனவ  ெபா. ேர  
உதவி ேபராசிாிய  
ெம யிய  ைற 
ெச ேபசி.9443448182 

தி  .ேவ க  

9443113128 

ைமய .28 

 
ஈேரா  கி வ கைல 
ம  அறிவிய  க ாி 
ஈேரா  

ைனவ  .ராேக ச மா 
உதவி ேபராசிாிய  

ழ  ைற 
ெச ேபசி.7373551122 

தி  மா.விஜய மா  

9965527080 

ைமய .29 

 

CKS  க வியிய  க ாி 
ஆ  

தி  பா.சி தா த  
வழியைம பாள  
கணி ெபாறி அறிவிய  ைற 
ெச ேபசி.9790616480 

ைனவ   P.ெச வரா  

9443630593 

ைமய .30 

 

R.K.சாமி க வியிய  
க ாி 
இராமநாத ர  

ைனவ  இரா. ைதய  
உதவி ேபராசிாிய  
க வியிய  ம  
ேமலா ைமயிய  ைற 
ெச ேபசி.9443963800 

தி  A.D.பாலாஜி 

9443635939 

98424339252 

ைமய .31 

 

G.K. க வியிய  க ாி 
ெச யா  

ைனவ  கா.க ணகி 
தி ட உதவியாள   
ெம யிய  ைற 
ெச ேபசி.7708038745 

தி  P.சீனிவாச  

9047499400 

ைமய .32 

 

RTG கைல  அறிவிய  

க ாி, ஆரணி 

ைனவ  ந.நாகராச  
இைண ேபராசிாிய  
ெதா லறிவிய ைற 
ெச ேபசி.9486291561 

ைனவ  இரா.ெச தி மா  

9443401098 



ைமய .33 

 
 பவானி கைல ம  

அறிவிய  க ாி, ேவ  

தி  பா.ச க  

த நிைல லக  (ஓ ) 

ெச ேபசி.9944062717 

ைனவ  ம.பாலகி ண  

9894455106 

ைமய .34 

 
 ேவலவ  க வியிய  

க ாி, தி வன  

தி  ேக.ேக.இரேம பா  

உதவி பதிவாள (ஓ ) 

ெச ேபசி.9865156880 

ைனவ  வா.ச க  

9442379370 

ைமய .35 

 
ஆயிர ைவசிய  
ேமனிைல ப ளி, 
ேகாயி ப  

ைனவ  சீ.இைளயராஜா 
உதவி ேபராசிாிய  
நா றவிய  ைற 
ெச ேபசி.9976914892 

A.Matheswari 

8870869709 

ைமய .36 

 
 விேவகான தா ெம ாி  

ேம நிைல ப ளி, ெச க  

ைனவ  கி.வி வநாத  
உதவி ேபராசிாிய  
ெமாழியிய  ைற 
ெச ேபசி.9788076120 

தி  S.ெவ கடாசல  

8124630817 

ைமய .37 

Maria College of Engineering 

and Technology, Attoor, 

Thiruvattar 

ைனவ  ெச.த.ஜா  
இைண ேபராசிாிய  
அகராதியிய  ைற 
ெச ேபசி.9486756620 

தி   ெச வி  சா ல  
9489827074 

ைமய .38 

 

St Josph Industrial Training 

Institute. NCVT First Cross 

Old Krishnagiri 

Hosur - 635 109 

04344243457 

தி  ேகா.ரா ேமாக  

ைணநிழ பட  எ பவ (சி.நி) 

ெச ேபசி:9842592022 

Mr Sardar 

9092281521 

 


