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டககளவை சகதி ககடலேஜ

சீலேன் தஙகடவைல

மேயிளலே

8220155559

டககளவை, சரவைணமபட்ட

டககவைரதன்

9043880143

டககளவை, ககளப்பட்ட

முருகன்

மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே, ககர

டககளவை, சதகணடகமுத்தூர

முருகன் ஐயக

மேயிளலே

9842945937

டககளவை , ஆலேந்துளற

யஸ்வைந்த்

மேயிளலே

8072600609

டககளவை, வீரபகணட
டமேட்டுப்பகளளயம

வடவைகம பகரமஸ்
சுதரஷன்

9842056669
96553 33424

சூலூர, கணணமபகளளயம

நவைநீதகிருஷ்ணன்

மேயிளலே
ககர
மேயிளலே , ககர

சசஞ்டசரபுத்தூர
டககட்டப்பகளளயம
பல்லேடம

அருண
பகலேகஜ
அருண

ககர
ககர

9942711411
98430 99899
9600374642, 9629714818

திருப்பர
திருப்பர
திருப்பர ,ரககியபகளளயம

தனபகல்
திடனஷ்
பகவைதி

திருப்பர , அஙடகரபகளளயம
திருப்பர , வஜயகபுரம

டககபகல்
சவைகுமேகர

திருப்பர, சபரயபகளளயம

ஓம கிறீன் ஷகப்

அவநகச

பபதி

அவநகச

ரவ

அவநகச
அவநகச

திடனஷ்
முருகன்

அன்னூர
ஊத்துககுளி
கிணணத்துககடவு
உடுமேளலே, S V புரம

பரடமேஷ்
ரகஜக
பகலேமுருகன்

மேயிளலே
சசவைளலே, ககர
சசவைளலே
ககர, மேயிளலே, சசவைளலே, ககரஙககளள
சசவைளலே, ககர, மேயிளலே
மேயிளலே
சசவைளலே, மேயிளலே

9042002000

9976044486

9345635577
9940993616
7871345678, 7010658201
91718 62425
75022 07000
9500831888

மேயிளலே , ககர
சசவைளலே, ககர

9500010920

மேயிளலே , ககர

7812031142
9790552807

சசவைளலே
மேயிளலே, சசவைளலே, பிளளள
சசவைளலே
ககர

9790144400

97152 54777
9842250525
9942910049

வஜய்
மேடனகஜ
பகல

சசவைளலே
ககர
மேயிளலே, சசவைளலே

சபகளளகசச
சபகளளகசச
சபகளளகசச

சமபத்
ஹரஷவைரதன்
ஞகனடவைல்
பிரபு

சசவைளலே
சசவைளலே
சசவைளலே

9443449561
9600950094
9750376611
9788370257

சபகளளகசச

ரகமகுமேகர

சசவைளலே, ககர

9894846426

உடுமேளலே
உடுமேளலே, டபகடப்பட்ட
சநகமேம, ஜககரபகளளயம

மேயிளலே

9003508269
9786591159
91594 11000
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அரசசலூர
அரசசலூர
சககடுவைகய்

வஜய்
குமேகரசகமி
சஜகதீஷ்

ககர
மேயிளலே, சசவைளலே, ககரஙககளள
மேயிளலே
சசவைளலே, ககர

88831 56777
9442426868
7502927797

மேணியனூர

கந்தசுவைகமி

ககஙகயம, ககளடயூர

சககஙகு டககசகளலே

75022 07000

சூரயக

மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே, ககர

ககஙகயம
ககஙகயம, வைட்டமேளலே

சவைக சணமுகம

சசவைளலே, ககர

9677815550

ககஙகயம, சபகத்திபகளளயம

வடவைககனந்தன்

9842722074

ககஙகயம , ஊதியூர

சணமுக சுந்தரம

மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே

ககஙகயம , சககல்லேன்வைலேசு

கிருஷ்ணரகஜ

மேயிளலே, சசவைளலே

9788540005

ககஙகயம , ககளரககட்டுப்புத்தூர

தஙகமுத்து

மேயிளலே, சசவைளலே, ககர

9751643340

ககஙகயம, குட்டப்பகளளயம
ககஙகயம, சரட்டவைலேசு

ககரத்திடகயன் - SKCRF மேயிளலே
ரகசு
மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே
பழனிகுமேகர

ககஙகயம,சசஙடககடமபகளளயம

ரகடஜந்திரன்

சசவைளலே

9842767755
9715534751

ககஙகயம , கணடயன்டககவல்

பகலேசுப்பிரமேணி

மேயிளலே, சசவைளலே

9965849516, 9976007755

ககஙகயம ,நத்தகககளடயூர

மேடனகஜ

9898599306

முத்தூர
முத்தூர

நந்தகுமேகர
ககரடவைந்தன்

மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே

கரூர

குகன்

ககஙகயம, பகப்பனி

மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே
சசவைளலே, ககர

9442335322
9865412345

9095522888

7373020456
7373478233

9698057805
9865489317
9442715859

கரூர
கரூர

ரகஜலிஙகம
சரவைணபிரபு

கரூர
கரூர
கரூர
கரூர

மேணி
ரகு
பகஸ்கர
ஷ்ரவைன்குமேகர

ஈடரகடு, நல்லேமபட்ட

ககரத்தி

ககர
ககரஙககளள, சசவைளலே, ககர

ஈடரகடு, சபருந்துளற

பிரககஷ்

மேயிளலே , ககர

9842415599

ஈடரகடு, சபருந்துளற

தகமேளர

சசவைளலே, ககர

9942477035

ஈடரகடு, சபருந்துளற

ரகஜக

மேயிளலே

9095240000

மேயிளலே
மேயிளலே
ககர
மேயிளலே

9894731175
9952491213
9159190391
9940761261
97905 83468
9150393939
8883177788,9942781838
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ஈடரகடு, சவைளடளகடு

நந்தகுமேகர

மேயிளலே
மேயிளலே , ககர

9842790777, 9566817777

ஈடரகடு, நவைநகயககமபகளளயம

கவன்

ஈடரகடு, ஆவைல்பந்துளற

டககபகலேகிருஷ்ணன்

9698542424

ரடமேஷ்

மேயிளலே
மேயிளலே , ககர

ஈடரகடு, ஸ்ரீரஙகமபகளளயம
ஈடரகடு, முளளமபரப்பு
ஈடரகடு,நசயனூர

சசல்வைகுமேகர

ககர, மேயிளலே, சசவைளலே

8760982150,9791443549

தஙகரகஜ

சசவைளலே

9942088789

ஈடரகடு, நசயனூர

டமேககன்

சசவைளலே, ககர, மேயிளலே

9842380003,9842380005

ஈடரகடு,AET ஸ்கூல் அருகில்

அருண

மேயிளலே , ககர

9750044333

ஈடரகடு ,திணடல்

குமேகர

மேயிளலே

9361512345

சகவைடபகளளயம

வகடனஷ்

மேயிளலே

9942737025

சககடுமுட

சத்திய மூரத்தி

மேயிளலே

9442111899

சவைளளடககவல்

டசகமு

9442329999

சவைளளடககவல்

அருண குமேகர

மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே

சவைளளடககவல்

சவைக சுப்பிரமேணி

9976778888

சவைளளடககவல்

சகதி

மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே, ககர

சவைளளடககவல்

சசல்லேமுத்து

மேயிளலே, சசவைளலே, ககரஙககளள

9842762920

சவைளளடககவல்

குணடசகரன்

மேயிளலே, சசவைளலே, ககரஙககளள

9976543548

சவைளளடககவல்

சஜயரகஜ

99763 13131

சன்ன தகரகபுரம , புஞ்ளசத்தளலேயூர

நட்ரகஜ

மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே, ககர, ககரஙககளள

நகஞ்சல்தளலேயூர, கன்னிவைகட

சசசௌந்தரம அமமேக

ககர, மேயிளலே, சசவைளலே, ககரஙககளள

9952759237

சககரவைலேசு , மூலேனுர

நல்லசகமி

சசவைளலே

9942516788

சககரவைலேசு , மூலேனுர
மூலேனுர

தஙகடவைல்

மேயிளலே

9442094303

சதகனந்தம

8122133359

தகரகபுரம

நகசசகஸ்

மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே,ககர

தகரகபுரம

கவன்

சசவைளலே

9445977839,7598667839

சத்தியமேஙகலேம

சசந்தில்

சசவைளலே

9442550909

டககபி, கூகலூர
டககபி

சசல்வைநகயகி

சசவைளலே

9786813463

ஸ்ரீனிவைகசன்

சசவைளலே

9442351653

8144898182
94433 41045

9597091917
9842966116

9566001000

9943622222
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அந்தியூர
அந்தியூர

மேடனகஜ
திருமூரத்தி

மேயிளலே
சசவைளலே
சசவைளலே, மேயிளலே

9244499000,9244488000
9750053400

அந்தியூர

ரகஜக

டசலேம, தளலேவைகசல்

மேணிடவைல

9597534083

ககளளககரர

மேயிளலே
சசவைளலே, மேயிளலே

டசலேம, சககஙகணபுரம
பவைகனி

ககரத்திக

மேயிளலே, சசவைளலே

9942733088

பவைகனி , சன்னப்புலியூர

ஆனந் கணணன்

டமேட்டூர அளண
கிருஷ்ணகிர

சுடரஷ்
குமேணன்

சசவைளலே, ககரஙககளள, மேயிளலே, பிளளள 9958441434
ககர, ககரஙககளள
8754211104

கிருஷ்ணகிர
ககஞ்சடககவல்

ஹர பிரசகந்த்
கிருஷ்ணஸ்வைகமி

திருசசஙடககடு

வடவைக

திருசசஙடககடு

தஙகடவைல

சசவைளலே
மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே

திருசசஙடககடு

டலேககு

மேயிளலே , ககர

8248177181

திருசசஙடககடு
திருசசஙடககடு
நகமேககல்

கந்தசுவைகமி
ககரத்தி
சகதி

சசவைளலே, ககர

9442335322
9842225916
9843820309

தில்ளலேப்புறம , நகமேககல்
டவைடசந்தூர, திணடுககல்
டவைடசந்தூர, திணடுககல்
மேஞ்சநகயககன்பட்ட , பழனி
திருசச, டககவைகணடகுறசச

சகளதம
சபகன்ரகஜ நகய்ககர
மேடனகஜ
மிதுன்
டககவந்தரகஜ

பகலேகககடு
ஆமபர
ககஞ்சபுரம

சகஜத்
சவைக
ககரத்திக
சகதி

டசவூர, வைடுகனூர

மேயிளலே
மேயிளலே, சசவைளலே

மேயிளலே
மேயிளலே
மேயிளலே
மேயிளலே
ககர
மேயிளலே
மேயிளலே
மேயிளலே , ககர
ககரஙககளள
சசவைளலே
மேயிளலே

8122333234
90957 74214

9787717099
9994413447
9443025554
8883396666
9443228449

9626129940
9626319991,9688534877
9688387248
8344896299,8870103105
9566072253
9809008833
9840787777
99944 49363
97884 78741

- நன்ற …. அருண !!

