
திராவிட முன்னனற்றக் கழகம் 

2021- சட்டமன்றத் னதர்தல் னேட்பாளர் பட்டியல் 

 

1  பத்மநாபபுரம் திரு. த.மனனாதங்கராஜ் MA., MPhil., 

2  நாகர்னகாவில் திரு. என்.சுனரஷ்ராஜன் MA., 

3  கன்னியாகுமரி திரு. எஸ்.ஆஸ்டின் MA., 

4  இராதாபுரம் திரு. எம்.அப்பாவு 

5  பாளளயங்னகாட்ளட திரு. மு.அப்துல்ேகாப் B.Com., 

6  அம்பாசமுத்திரம் திரு. இரா. ஆவுளடயப்பன் BABL., 

7  திருநநல்னேலி திரு. எ.எல்.எஸ்.நலட்சுமணன் 

8  ஆலங்குளம் 
Dr. பூங்னகாளத ஆலடி அருணா 

MBBS.,  

9  சங்கரன்னகாவில் (தனி) திரு. ஈ.ராஜா B.Com., MA.,BL., 

10  ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) திரு. எம்.சி.சண்முகய்யா BA.,LLB., 

11  திருசந்சந்தூர் திரு. அனிதா ஆ.ராதாகிருஷ்ணன் 

12  தூத்துக்குடி திருமதி. பி.கீதாஜீேன் Mcom.,B.Ed., 

13  விளாத்திகுளம் திரு. ஜி.வி.மார்க்கண்னடயன் BABL., 



14  முதுகுளத்தூர் 
திரு. ஆர்.எஸ்.ராஜகண்ணப்பன் 

BSc., BL., 

15  இராமநாதபுரம் 
திரு. கா.காதர்பாட்சா 

முத்துராமலிங்கம் BA., 

16  பரமக்குடி (தனி) திரு. நச.முருனகசன் BA., 

17  திருசச்ுழி திரு. தங்கம் நதன்னரசு BE., 

18  அருப்புக்னகாட்ளட 
திரு.  

னக.னக.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமசச்ந்திரன் 

19  விருதுநகர் திரு. ஏ.ஆர்.ஆர்.சீனிோசன் PUC., 

20  இராஜபாளளயம் திரு. நசள.தங்கபாண்டியன் 

21  கம்பம் 
திரு. கம்பம் என். ராமகிருஷ்ணன் 

MA., 

22  னபாடிநாயக்கனூர் திரு. தங்க தமிழ்நசல்ேன் MA., 

23  நபரியகுளம் (தனி) 
திரு. னக.எஸ்.சரேணகுமார் 

BE.,MBA., 

24  ஆண்டிப்பட்டி திரு. எ.மகராஜன் 

25  திருமங்கலம் திரு. மு.மணிமாறன் 

26  மதுளர னமற்கு திருமதி. சி. சின்னம்மாள் 

27  மதுளர மத்திய 
முளனேர். பழனினேல் 

தியாகராஜன் MS., MBA.,Phd., 

28  மதுளர ேடக்கு திரு. னகா.தளபதி 



29  னசாழேந்தான் (தனி) திரு. எ.நேங்கனடசன் BA., 

30  மதுளர கிழக்கு திரு. பி.மூர்த்தி BA., 

31  மானாமதுளர (தனி) திருமதி. ஆ.தமிழரசி BCom.,  

32  திருப்பத்தூர் 
திரு. னக.ஆர்.நபரியகருப்பன் 

BCom., BL., 

33  ஆலங்குடி திரு. சிே.வீ.நமய்யநாதன் MCA., 

34  திருமயம் திரு. எஸ்.இரகுபதி BSc.,BL., 

35  புதுக்னகாட்ளட Dr.முத்துராஜா MBBS., 

36  விராலிமளல திரு. எம்.பழனியப்பன் BSc.,B.Ed., 

37  னபராவூரணி திரு. என்.அனசாக்குமார் 

38  பட்டுக்னகாட்ளட திரு. கா.அண்ணாதுளர BSc.,BL., 

39  ஒரத்தநாடு திரு. எம்.ராமசச்ந்திரன் BA.,BL., 

40  தஞ்சாவூர் திரு. டி.னக.ஜி.நீலனமகம் 

41  திருளேயாறு திரு. துளர சந்திரனசகரன் BA.,LLB., 

42  கும்பனகாணம் திரு. க.அன்பழகன் 

43  திருவிளடமருதூர் (தனி) திரு. னகாவி.நசழியன் MA.,BL.,Phd., 



44  நன்னிலம் திரு. எஸ்.னஜாதிராமன் B.Sc., BL., 

45  திருோரூர் திரு. பூண்டி னக.களலோணன் 

46  மன்னார்குடி திரு. டி.ஆர்.பி.ராஜா M.Sc.,Ph.D., 

47  னேதாரண்யம் திரு. எஸ்.னக.னேதரத்தினம் 

48  பூம்புகார் திரு. நினேதா எம்.முருகன் 

49  சீர்காழி(தனி) திரு. மு.பன்னீர்நசல்ேம் MA.,BL., 

50  புேனகிரி திரு. துளர.கி.சரேணன் ME., 

51  குறிஞ்சிப்பாடி 
திரு. எம்.ஆர்.னக.பன்னீர்நசல்ேம் 

BSc.,BL., 

52  கடலூர் திரு. னகா.அய்யப்பன் MA., 

53  நநய்னேலி திரு. சபா.இரானஜந்திரன் BSc.,BE., 

54  திட்டக்குடி(தனி) திரு. சி.வி.கனணசன் MA., 

55  நஜயங்நகாண்டம் திரு. னக.எஸ்.னக.கண்ணன் M.Com., 

56  குன்னம் திரு. எஸ்.எஸ்.சிேசங்கர் BE., 

57  நபரம்பலூர் (தனி) திரு. எம்.பிரபாகரன் BE.,MA., BL., 

58  துளறயூர் (தனி) திரு. நச.ஸ்டாலின்குமார் BE., 



59  முசிறி திரு. ந.தியாகராஜன் MA., 

60  மணசச்நல்லூர் திரு. சீ.கதிரேன் BE., 

61  இலால்குடி திரு. அ.நசளந்தரபாண்டியன் 

62  திருநேறும்பூர் 
திரு. அன்பில் மனகஸ் 

நபாய்யாநமாழி MCA., 

63  திருசச்ி கிழக்கு 
முளனேர். இனினகா இருதயராஜ் 

MSW.,Ph.D 

64  திருசச்ி னமற்கு திரு. னக.என்.னநரு 

65  திருேரங்கம் திரு. எம்.பழனியாண்டி 

66  குளித்தளல திரு. இரா.மாணிக்கம் 

67  கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) 
திருமதி. க. சிேகாமசுந்தரி MA.,BL., 

B.Ed., 

68  கரூர் திரு. வி.நசந்தில்பாலாஜி B.Com., 

69  அரேக்குறிசச்ி 
திரு. நமாஞ்சனூர் ஆர். இளங்னகா 

BE., 

70  னேடசந்தூர் திரு. எஸ். காந்திராஜன் BA.,BL., 

71  நத்தம் திரு. எம்.எ.ஆண்டி அம்பலம் PUC., 

72  ஆத்தூர் திரு. இ.நபரியசாமி BA., BGL., 

73  ஒட்டன்சத்திரம் திரு. அர.சக்கரபாணி BA., 



74  பழனி திரு. ஐ.பி.நசந்தில்குமார் MA.,BL., 

75  மடத்துக்குளம் 
திரு. இரா. நஜயராமகிருஷ்ணன் 

BSc.,BL., 

76  நபாள்ளாசச்ி Dr.னக.ேரதராஜன் MS (Ortho)., 

77  கிணத்துக்கடவு திரு. குறிசச்ி பிரபாகரன் B.Com., 

78  சிங்காநல்லூர் திரு. நா.கார்த்திக் 

79  நதாண்டாமுத்தூர் 
திரு. கார்த்தினகய சிேனசனாபதி 

BA., 

80  னகாளே ேடக்கு திரு. ே.ம.சண்முகசுந்தரம் 

81  கவுண்டம்பாளளயம் திரு. ளபயா (எ) ஆர்.கிருஷ்ணன் 

82  திருப்பூர் நதற்கு திரு. க. நசல்ேராஜ் 

83  னமட்டுப்பாளளயம் 
திரு. டி.ஆர்.சண்முகசுந்தரம் 

(எம்.ஏ.,) 

84  கூடலூர் (தனி) திரு. எஸ்.காசிலிங்கம் 

85  குன்னூர் திரு. கா.ராமசச்ந்திரன் 

86  னகாபிசந்சட்டிபாளளயம் திரு. ஜி.வி.மணிமாறன் 

87  அந்தியூர் திரு. எ.ஜி.நேங்கடாசலம் 

88  போனி திரு. னக.பி.துளரராஜ் BA., 



89  காங்னகயம் திரு. மு.நப.சாமிநாதன் BA., 

90  தாராபுரம் (தனி) 
திருமதி. கயல்விழி நசல்ேராஜ்  

MCom., B.Ed., 

91  நமாடக்குறிசச்ி 
திருமதி. சுப்புலட்சுமி நசகதீசன் 

BSc.,B.Ed., 

92  ஈனராடு னமற்கு திரு. சு.முத்துசாமி MA., 

93  குமாரபாளளயம் திரு. எம்.நேங்கடாசலம் M.Com., 

94  பரமத்தி னேலூர் திரு. னக.எஸ்.மூர்த்தி B.Sc., 

95  நாமக்கல் திரு. நப.ராமலிங்கம் M.Com., 

96  னசந்தமங்கலம் (பழங்குடி) திரு. னக.நபான்னுசாமி 

97  இராசிபுரம் (தனி) Dr. மா.மதினேந்தன் MBBS.,MD., 

98  வீரபாண்டி Dr.ஆ.கா.தருண் MBBS.,MS., 

99  னசலம் நதற்கு திரு. எ.எஸ்.சரேணன் 

100  னசலம் ேடக்கு திரு. இரா.ரானஜந்திரன் BA.,BL., 

101  னசலம் னமற்கு 
திரு. னசலத்தாம்பட்டி 

அ.ரானஜந்திரன் 

102  சங்ககிரி திரு. னக.எம்.ரானஜஷ் MA.,MBA., 

103  எடப்பாடி திரு. த.சம்பத்குமார் MCA., 



104  னமட்டூர் திரு. எஸ். சீனிோசநபருமாள் 

105  ஏற்காடு (பழங்குடி) திரு. சி. தமிழ்நசல்ேன் 

106  ஆத்தூர் (தனி) திருமதி. ஜீோ ஸ்டாலின் 

107  நகங்கேல்லி (தனி) 
திருமதி. நஜ. னரகா பிரியதரஷ்ினி 

MA.,MPhil.,Phd., 

108  சங்கராபுரம் திரு. தா.உதயசூரியன் B.Sc., 

109  ரிஷிேந்தியம் திரு. ேசந்தம் கார்த்தினகயன் B.Sc., 

110  உளுந்தூர்னபட்ளட திரு. எ.நஜ.மணிகண்ணன் 

111  திருக்னகாவிலூர் முளனேர். க.நபான்முடி MA.,Phd., 

112  விக்கிரோண்டி திரு. நா.புகனழந்தி 

113  விழுப்புரம் Dr.ஆர்.லட்சுமணன் MBBS., D. Ortho., 

114  திண்டிேனம் (தனி) 
திருமதி. பி. சீத்தாபதி 

நசாக்கலிங்கம் MA.,BEd., 

115  ளமலம் Dr.இரா. மாசிலாமணி MBBS., 

116  நசஞ்சி திரு. னக.எஸ்.மஸ்தான் 

117  ேந்தோசி (தனி) திரு. எஸ்.அம்னபத்குமார் ITI (Civil) 

118  நசய்யார் திரு. ஒ. னஜாதி BA., 



119  ஆரணி திரு. எஸ்.எஸ்.அன்பழகன் BA., 

120  னபாளூர் திரு. னக.வி.னசகரன் 

121  கலசப்பாக்கம் திரு. நப.சு.தி.சரேணன் MA., 

122  கீழ்நபன்னாத்தூர் திரு. கு.பிசச்ாண்டி MA., 

123  திருேண்ணாமளல திரு. எ.ே.னேலு MA., 

124  நசங்கம் (தனி) திரு. மு.நப.கிரி 

125  பாப்பிநரட்டிப்பட்டி Dr. எம். பிரபு ராஜனசகர் MBBS., 

126  தருமபுரி திரு. தடங்கம் நப. சுப்பிரமணி 

127  நபன்னாகரம் 
திரு. பி.என்.பி.இன்பனசகரன் 

BE.,MBA., 

128  பாலக்னகாடு திரு. பி.னக.முருகன் BA.,BL., 

129  ஓசூர் திரு. ஒய்.பிரகாஷ் 

130  னேப்பனஹள்ளி திரு. பி. முருகன் 

131  கிருஷ்ணகிரி திரு. டி.நசங்குட்டுேன் 

132  பர்கூர் திரு. னத.மதியழகன் BSc., D.Tech., 

133  திருப்பத்தூர் திரு. எ.நல்லதம்பி 



134  னஜாலார்னபட்ளட திரு. க. னதேராஜி 

135  ஆம்பூர் திரு. ஆ.நச.வில்ேநாதன் 

136  குடியாத்தம் (தனி) திருமதி. வி. அமலு 

137  
கீழ் ளேத்தினான்குப்பம் 

(தனி) 
திரு. னக.சீத்தாராமன் 

138  அளணக்கட்டு திரு. ஏ.பி.நந்தகுமார் MA., 

139  னேலூர் திரு. ப.கார்த்தினகயன் 

140  ஆற்காடு திரு. னஜ.எல்.ஈஸ்ேரப்பன் 

141  ராணிப்னபட்ளட திரு. ஆர்.காந்தி 

142  காட்பாடி திரு. துளரமுருகன் MA.,BL., 

143  காஞ்சிபுரம் திரு. சி.வி.எம்.பி.எழிலரசன் BE.,BL., 

144  உத்திரனமரூர் திரு. க.சுந்தர் B.Sc., 

145  நசங்கல்பட்டு 
திருமதி. ேரலட்சுமி மதுசூதனன் 

BA., 

146  தாம்பரம் திரு. எஸ்.ஆர்.ராஜா 

147  பல்லாேரம் திரு. இ.கருணாநிதி 

148  ஆலந்தூர் திரு. தா.னமா.அன்பரசன் 



149  னசாழிங்கநல்லூர் திரு. எஸ்.அரவிந்த் ரனமஷ் 

150  ஆேடி திரு. சா.மு.நாசர் 

151  பூவிருந்தேல்லி (தனி) திரு. ஆ.கிருஷ்ணசாமி BA.,BL., 

152  திருேள்ளூர் திரு. வி.ஜி.ரானஜந்திரன் 

153  திருத்தணி திரு. எஸ்.சந்திரன் BA.,LLB., 

154  கும்மிடிப்பூண்டி திரு. டி.நஜ.னகாவிந்தராஜன்  

155  திருநோற்றியூர் திரு. னக.பி.சங்கர் 

156  மாதேரம் திரு. எஸ்.சுதர்சனம் MA.,BL., 

157  அம்பத்தூர் திரு. னஜாசப் சாமுனேல் BA., 

158  மதுரோயல் திரு. காரம்பாக்கம் க. கணபதி 

159  ளமலாப்பூர் திரு. த.னேலு BA.,LLB., 

160  தி.நகர் திரு. நஜ.கருணாநிதி BA., 

161  ளசதாப்னபட்ளட திரு. மா.சுப்பிரமணியன் BA.,LLB., 

162  விருகம்பாக்கம் 
திரு. ஏ.எம்.வி.பிரபாகர்ராஜா 

M.Tech.,MBA., 

163  அண்ணா நகர் திரு. எம்.னக.னமாகன் 



164  ஆயிரம் விளக்கு Dr. நா. எழிலன் MBBS.,MD., 

165  
திருேல்லிக்னகணி-

னசப்பாக்கம் 
திரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் B.Com., 

166  துளறமுகம் திரு. பி.னக.னசகர்பாபு 

167  ராயபுரம் திரு. ஐட்ரீம் இரா. மூர்த்தி 

168  எழும்பூர் (தனி) திரு. இ.பரந்தாமன் BA.,BL., 

169  திரு.வி.க.நகர் (த-னி) திரு. தாயகம் கவி MA.,BL., 

170  வில்லிோக்கம் திரு. அ.நேற்றி அழகன் BE.,MBA., 

171  நபரம்பூர் திரு. ஆர்.டி.னசகர் BCom.,BL., 

172  ஆர்.னக.நகர் திரு. னஜ.னஜ.எபினனசர் MCom.,BL., 

173  நகாளத்தூர் திரு. மு.க.ஸ்டாலின் BA., 

 


