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,t; mjp tpNrl tu;j;jkhdpia  www.documents.gov.lk vd;Dk; ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;a KbAk;.

r.t.gP. - 7/ 2001

1968Mk; Mz;bd; 45Mk; ,yf;f> If;fpa ehLfs; rigr; rl;lk;

2012Mk; Mz;bd; 1Mk; ,yf;f> If;fpa ehLfs; rig xOq;Ftpjpapd; 4(7) Mk; xOq;Ftpjpapd;fPo;

ngau;Fwpf;fg;gl;l Ml;fspd; epuYf;fhd jpUj;jk;

2014> khu;r;R 21Mk; Njjpa 1854/41Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l ngau;Fwpf;fg;gl;l Ml;fspd;

epuyhdJ mjw;fhd ml;ltizfis ePf;fp mjw;Fg; gjpyhf gpd;tUk; ml;ltizfis ,Ltjd; %yk; ,j;jhy;

jpUj;jg;gLfpd;wJ.

nrayhsh;>

ghJfhg;G mikr;R>

nfhOk;G> Vw;Gila mjpfhhp.

2015> entk;gu; 20.

“Kjyhk; ml;ltiz

cUtfq;fs;

EN/CA/2013/01 jkpo;g;Gypfs; vd;Wk; vy;.hP.uP.< vd;Wk; mwpag;gLfpd;w jkpoPo tpLjiyg; Gypfs;. gl;bay;gLj;jg;gl;lJ:
25> ngg;GUthp 2014. Vida jfty;fs;: ,yq;ifapy; vy;.uP.uP.<. ,uhZtuPjpapy; Njhw;fbf;fg;gl;likiag; nghUl;gLj;jhJ>

mjd; Kfg;G xOq;fikg;GfSk; fl;likg;GfSk;> gaq;futhj toptiffspD}lhfj; jkpoPok; vd;w Xupdj; jkpo;ehl;il

cUthf;Fk; vy;.uP.uP.<. Nfhl;ghl;il Nkk;gLj;Jfpd;w tifapy; ntspehLfspy; nraY}f;fq; nfhz;ldthfj;

njhlu;e;jpUf;fpd;wd.  ntspehLfspy; njhopw;gLfpd;w vy.uP.uP.<.rhu FOf;fsplkpUe;jhd cjtpAld; ehl;bDs; %d;W

jpl;ltl;lkhd kPs;jiyJ}f;fy; vj;jzpg;Gfs;.

EN/CA/2013/02 ngau;: j.G.f TRO vd;W mwpag;gLfpd;w jkpoh; Gdh;tho;Tf; fofk; ,yq;ifapYk; gpwehLfspYk;

cs;s j.G.f TRO fpisfs;. gl;bay;gLj;jg;gl;lJ: 25> ngg;GUthp 2014. Vida jfty;fs;: gaq;futhjj;Jf;F

epjpaspj;jy;.

EN/CA/2013/03 ngau;: j.x.F TCC vd;W mwpag;gLfpd;w jkpoh; xUq;fpizg;G FO. gpuhd;]; Kftup : ,y. 341 hpA+
nl]; gph;nd];> 75020> ghp];. njh.,: 0033146364949 gl;bay;gLj;jg;gl;lJ:  24>ngg;GUtup 2014. Vida jfty;fs;:

gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;.
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EN/CA/2013/04 ngau;: c.j., WTM vd mwpag;gLfpd;w cyf jkpoh; ,af;fk;. Kfthp: ,y. 39> 

nfhd;nrd;bNdh> ];fhgNuh> xd; vk;1பி 3ஏ3 இல. 64 ஈடன  அவிி , ெடாெரான்டா ஒன  எ 4்ஜ 
2ZD >1231 vy;];kph; Nuhl;> ,y. 202> ];fhgNuh> xd; vk;Igp 2X8> 4680 thd; N`hk; mtdpA> 

nkhd;wpay; fpA+> vr;3lg;spA+ 1vr;7> ,y. 251> Ngq;f; njU> xl;;lhth. பட்�ய ப�த் பபடட் : 
25,ெபபரஅாி 2014. Vida jfty;fs;: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; 

gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 

 
EN/CA/2013/05 ngau;: eh.f.j.m TGTE vd;Wk; mwpag;gLfpd;w ehL fle;j jkpoPo muR பட்�ய 
ப�த்பபடட் : 25,ெபபரஅாி 2014, Vida jfty;fs;: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 
nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 
EN/CA/2013/06 ngau;: c.j.k.m TEPA vd;Wk; mwpag;gLfpd;w cyfj; jkpoPo kf;fs; mit 

பட்�யப�த்பபடட் : 25> ெபபரஅாி 2014. Vida jfty;fs;: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 
nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
  

EN/CA/2013/07 ngau;: c.j.ep WTRF vd;Wk; mwpag;gLfpd;w cyf jkpoh; epthuz epjpak; 

பட்�ய ப�த்பபடட் : 25, ெபபரஅாி 2014: NtW jfty;fs;: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 
nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

EN/CA/2013/08 ngau;: j.F HQ Group vd;Wk; mwpag;gLfpd;w jiyikaff; FO பட்�ய 
ப�த்பபடட் : 25,ெபபரஅாி 2014. NtW jfty;fs;: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; 
gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 

 
இரணடாஎ  டடஅவை 

 
jdpahl;fs; 

 

IN/CA/2013/01 ெப�ர:  �ைாச்லஎ ெஜக்ீஸஅரன, ப்அி ெப�ர: அி.கி. ப்அி: அி.கி., கட�ச்ீட� 
இல : L 5254778 ( �ஸ்ி்ரர�ா), பிறந் ்ிக்ி : 24.05.1947, பிறந் இடஎ அி.கி:, 
gpurhThpik: �ஸ்ி்ரர�ாஅிய அ்ிககிறார, Kftup (இலஙவக): அி.கி . Kftup (ெஅளிநா�): ்ிடவி 
 �ஸ்ி்ரர�ா. ெ்ா.்ப. இல: 0405 021 516, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� 
்கஅய: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
  
IN/CA/2013/02 ெபயர: M&ud; வ�நாயக�ர்த், பதவ� ெபயர: vy;.uP.uP.<.cWg;gpdu;. பதவ�: gzQ; 

Nrfupg;gtu;., கட�ச்சீ ட இல: M 453285> ப�றநத த்கத்: 11.05.1974, ப�றநத இடம: வ�.க் gpurhTupik: 

அ�ஸத்ிேல்யாவ�� வ்்கக்றார, Kftup (இலங்க): வ�.க்> Kftup(ெவள�நாட): வ�.க் ெதா .ிப. 
இல: வ�.க் பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjj;Jld; 

njhlu;Ggl;l nraw;ghLfs;. Fw;wj;jPu;g;gspf;fg;gl;ltu;.  
 
 

IN/CA/2013/03 ெபயர: ்்வோஜா யாிதவன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல: 
வ�.க் ப�றநத த்கத்: 17.01.1971> ப�றநத இடம: வ�.க் gpurhThpik: அ�ஸத்ிேல்யாவ�� வ்்கக்றார, 

Kfthp (இலங்க): வ�.க் Kfthp (ெவள�நாட): ்்ீன� அ�ஸத்ிேல்யா. ெதா .ிப. இல: வ�.க், 
பீ்யல்டடபீட த்கத்: 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ�: வ�.க் 
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IN/CA/2013/04 ெபயர: ஆ��கம ேஜ�வன, பதவ� ெபயர: tp.fp. பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல: 

வ�.க் ப�றநத த்கத்: வ�.க்> ப�றநத இடம: வ�.க ;்;@ gpurhTupik: அ�ஸத்ிேல்யாவ�� வ்்கக்றார, 
Kftup (இலங்க): வ�.க்@ Kftup (ெவள�நாட): வ�.க்> பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. 

ஏ்னய தகவ�: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfs; 
 

IN/CA/2013/05 ெபயர: ெபானனமபலம �ப்்நாதன அ�லல ்்ற் அ�லல �ீ் அ�லல 

rpd;drpwp, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல: JS 432400, ப�றநத த்கத்: 04.11.1961, 

ப�றநத இடம: வ�.க் gpurhTupik: கனடாவ�� வ்்கக்றார, Kftup (இலங்க): ��ீடிகாீ்டய் 

அளெவீ் வடக�, அளெவீ், Kfthp (ெவள�நாட): 29, �ிளாேனஸ ்ஆர டெேமடன L7A2M2, 
கனடா/ 29 �ிளாேனஸ ்ஆர டெேமடன – ஒன, கனடா / 9054958491. ெதா .ிப. இல: 

0019054558491/0014166290325 பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25.  ஏ்னய தகவ� : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;.  

 
IN/CA/2013/06 ெபயர: பே்ோ்ா ்வ்த்யல்ஙகம, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல: JL 442282, ப�றநத த்கத்: 03.02.1953, ப�றநத இடம: வ�.க்@ gpurhThpik: கனடாவ�� 

வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): I.இல.30, ்கத்�ேம, உ�்த்ே�ேம fpspnehr;rp II. D3 3 வல ப���, 

ெோீ�ிகா வ �த், பேநதன, Kfthp (ெவள�நாட): 11 fl;NghHl; tPjp> இல 201, ிநார் ியாரக, 

ஒனறா�ியா M3JIP9 கனடா. ெதா.ிப. இல: 4166307201, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபடேவ� 

25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F 

epjpaspj;jYk;. 

 
IN/CA/2013/07 ெபயர: ்ாண�ககம ெ்ௗநதேி்னன அ�லல ி்னன> பதவ� ெபயர: வ�.க். 

பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல: JK 814365, ப�றநத த்கத்: 19.07.1979, ப�றநத இடம: வ�.க்@ 

gpurhThpik: கனடாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): I. ka;ypaj;jd;id njhz;lkhdhW II> 
Kj;jpad;fl;L> Kfthp (ெவள�நாட): 3244 ெகாெயர 22, லபெஜக�, க்�டஸ H 35 – IH8> கனடா. 

ெதா.ிப. இல: 0015147365078/0015149952670 பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய 

தகவ�: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 
IN/CA/2013/08 ெபயர: fUzhee;j �வா்் ்ண�வணணன அ�லல ெ்�வம, பதவ� ெபயர: 

vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gpuNjrg; nghWg;ghsH., கட�ச்சீ ட இல: BH 385963, ப�றநத த்கத்: 

12.12.1976, ப�றநத இடம: வ�.க் gpurhThpik: கனடாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): 14, 4வல 

��க�் ெத�, த்�ிகாண்்ல njhiyNgrp ,y:0094262220477, Kfthp (ெவள�நாட): 4164 

வானிோரன mtdpA+ ெ்ானற�ய� க்�ெபக, கனடா H 35 – 151. ெதா .ிப. இல: 5147359984, 
5147365078, 5142191210, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : 
gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 
IN/CA/2013/09 ெபயர: ்கலா்டப��்ள ிதவ�ல்்ஙகம, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல: JU 362672, ப�றநத த்கத்: 06.01.1965, ப�றநத இடம: tp.fp> gpurhThpik: கனடாவ�� 

வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): 4 tp.fp, Kfthp (ெவள�நாட): 4712 �ீ ெந்்னா L43 PI B8 

ெ்ானற்ய�, கனடா. பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjk; 
njhlHGila nraw;ghLfs;. 
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IN/CA/2013/10 ெபயர: eluh[h rptghyd; my;yJ rptghyd; பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல: MJ 534794, ப�றநத த்கத்: 06.07.1960, ப�றநத இடம: tp.fp. gpurhThpik: கனடாவ�� 

வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): வ�நாயக �தல்யார வ �த், ப�்த்்ல்ற, யாழடபாணம, Kfthp 

(ெவள�நாட): 74 ப��ெ்ானிட ேய�ீஸ ்்ேவ, ெடாெோனிடா xd;lhhpNah, கனடா. ெதா .ிப. 

இல: 4167460307, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjk; 

njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/11 ெபயர: த்ேவ�யநாயகம ்்வாஜ் ெஜய�்ார அ�லல ெஜயம, பதவ� ெபயர: வ�.க். 

பதவ�: வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல: N 1250314, ப�றநத த்கத்: 07.03.1972, ப�றநத இடம: வ�.க் gpurhThpik: 

கனடாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): லலாகீட tPjp> கேெவீ், யாழடபாணம, Kfthp 

(ெவள�நாட): - lhHgp ிகாரீ, ஸகாரபிோ, xd;lhhpNah MI B5 H3, கனடா ெதா.ிப. இல: 0014167248443, 
07714168232568, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjk; 

njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 
IN/CA/2013/12 ெபயர: ்்வ�� ோகவன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல: ML 
934289, ப�றநத த்கத்: 25.01.1965, ப�றநத இடம: வ�.க் gpurhThpik: கனடாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp 

(இலங்க): ஏழா்ல ி்ற�, ஏழா்ல> Kfthp (ெவள�நாட): 911 ்ஸ்்ெவர ஸட�ங B/VD, 
ஸகாரபிோ, ஓனீ MIV – 1W2, கனடா ெதா .ிப. இல:4162993875, 4168413397, பீ்யல்டடபீட 

த்கத்: 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ�: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 

  
IN/CA/2013/13 ெபயர: அன� ெ்�வநாயகம அநிதான� ்த்வதன�, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல: JS 852473, ப�றநத த்கத்: 22.05.1976, ப�றநத இடம: வ�.க் gpurhThpik: 

கனடாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): பா்த்்ா வ �த், ்ாதக�, யாழடபாணம, Kfthp 

(ெவள�நாட): 161 காஸகவ�ில கச�ன, ெடாெோனிடா, xd;lhhpNah M5A-3G7, கனடா ெதா .ிப. இல: 

4163672181, 4164194747, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjk; 
njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 
IN/CA/2013/14 ெபயர: தமப�ோ்ா �ிேநத்ேன அ�லல RNu\;, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல: வ�.க் ப�றநத த்கத்: 14.01.1968, ப�றநத இடம: வ�.க்> gpurhThpik: கனடாவ�� 

வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): ஆவேஙகா�, �்்ர, Kfthp (ெவள�நாட): 422F %gp DR, 

ஒீடாவா, ஒன K2H 8A6, கனடா ெதா.ிப. இல: 35966675, 6132905775, பீ்யல்டடபீட த்கத்: 2014 

ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ�: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 

 
IN/CA/2013/15 ெபயர: �ஸபே்னம rj;jpNa];tud; அ�லல ேஞ்ன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல: LJ 333229, ப�றநத த்கத்: 25.01.1956, ப�றநத இடம: வ�.க்> gpurhThpik: 

கனடாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): அம்ன ிகாவ�ல், �ல்்ல, யாழடபாணம, Kfthp 

(ெவள�நாட): 633-3000 வ�கிடா�யா பாரக, mtdpA ிநார் ியாரக, xd;NlhpNah, M2J-4Y2, கனடா. 

ெதா.ிப. இல: 4164977824, 4169991708, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
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IN/CA/2013/16 ெபயர: ல்ேே்த்னம �ேள�தேன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட 

இல: IC 6670361, ப�றநத த்கத்: 25.09.1966, ப�றநத இடம: வ�.க்> gpurhThpik: கனடாவ�� வ்்கக்றார, 

Kfthp (இலங்க): GNyhyp க்ழக�, GNyhyp, Kfthp (ெவள�நாட): 3820 Nur;ry; 05 ெ்ானற்ய�, 

க்�்ச, H1X-1Y9, கனடா ெதா .ிப. இல: 5142549518, 5148899518, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 

ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ�: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/17 ெபயர: பால்்ஙகம ஆ��கன அ�லல அ�்், பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல: VK 605803, ப�றநத த்கத்: 26.12.1958, ப�றநத இடம: வ�.க் gpurhThpik: 

கனடாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): வீடகிகாீ்ட க்ழக�, rpj;jq;Nfzp, Kfthp 

(ெவள�நாட): 19 அேக� ீிே�, ஸகாரபிோ, ஒனீ> M1X – 2A4, கனடா ெதா .ிப. இல: 

0014163328208, 0014162748490, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/18 ெபயர:- �்லோ்ா ்்வோதா, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல: 

MJ 574136> ப�றநத த்கத்:- 27.11.1964, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- கனடாவ�� வ்்கக்றார, 

Kfthp (இலங்க):- ிக ிக எஸ வ �த், ிகாணடாவ��, aho;g;ghzk;> Kfthp (ெவள�நாட):- 95 

ெநா�ஸ ்்ேவ ஸகாரபிோ xd;lhhpNah Mix-1T4, கனடா ெதா.ிப.இல:- 4166098189, 4165295921, 

பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjk; njhlHGila 

nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/19 ெபயர :- த்யாகோ்ா ோ�லன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட 

இல:- JE 319392> ப�றநத த்கத்:- 23.05.1963,  ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- கனடாவ�� 

வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- ஜ் 52, ெடா�னடன அடக�்ா், ெடா�னடன அவன��, 

ெகா�ம� - 05,  Kfthp (ெவள�நாட):- 233 ட்ேி்ாரீன ்்ேவ ஸகாரபிோ, ஒனீ, MIH – 2C7 
கனடா ெதா.ிப.இல:- 0014164396359, 0014168993195, 0114164395593, பீ்யல்டடபீட த்கத்: 2014 

ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ�: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/20 ெபயர:- நாகல்ஙகம த்யாகல்ஙகம அ�லல ல்ஙகம, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- வ�.க்> ப�றநத த்கத்:- 29.04.1962, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- 
கனடாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- ,y.406, ிக ிக எஸ, யாழடபாணம, Kfthp 

(ெவள�நாட):- 32 இ��Nலட ;ேன fpnu]; ்ாரககம, ஒனீ L3R-3G5, கனடா ெதா .ிப.இல:- 

0019053053050504, 0016472999332,  பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/21 ெபயர:- பேஞிஜாத் �தர, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- JW 

424403, ப�றநத த்கத்:- 05.10.1977, ப�றநத இடம:- tp.fp. gpurhThpik:- கனடாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp 

(இலங்க):- வ�.க் Kfthp (ெவள�நாட):- 5520 ெகாஸ்்க biut; ்்ஸ்்்ாகா xd;lhhpNah> கனடா 

ெதா.ிப.இல:- 9058907735, 6478916897,  பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய 

தகவ�: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/22 ெபயர:- அனடன ிதவே்த்னம ்பாே்த்னம, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல:- BC 233003, ப�றநத த்கத்:- 07.10.1962, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- 
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கனடாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- வ�.க்> Kfthp (ெவள�நாட) : 64, ஈடன mtdpA, 

ெடாெோனீNlh, ெகானீ, M4J-235, கனடா ெதா .ிப.இல:- 4166184818, 4163350622, 4164063735,  

பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjk; njhlHGila 

nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/23 ெபயர:- கார்த�பன ்ாண�ககவா்கர அ�லல கார்த்க பதவ� ெபயர: வ�.க். 

பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல:- N 2154777 (21.08.2008 இ� வழஙகடபீடல), N1283596 (24.05.2004 
இ� வழஙகடபீடல), N1578947 (02.12.2005 இ� வழஙகடபீடல),N2154777 (21.08.2008 இ� 

வழஙகடபீடல), ப�றநத த்கத்:- 08.08.1983, ப�றநத இடம:- வ�.க்> gpurhThpik:- கனடாவ�� 

வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): i 593, ஈ5 எஸ> ெபரனானிடா ்ாவ்்த, ெகா�ம� 06. ii தவ்ள 

இயறறா்ள, ெகா்கா்ம, யாழடபாணம, iii ஜ்29, பணடாேநாயகக ்ாவ்்த, க�ிபாவ�ல, 
ெதக்வ்ள, Kfthp (ெவள�நாட):-வ�.க்> பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய 

தகவ�: gaq;futhj epjpaspg;Gf;F Mjutspj;jhH.  
 

IN/CA/2013/24 ெபயர:- ே்ணன kapy;thfdk;> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- 

JW 165208, ப�றநத த்கத்:- 10.10.1976, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik : கனடாவ�� வ்்கக்றார, 

Kfthp (இலங்க):-வ�.க்> Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க்> பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. 

ஏ்னய தகவ�: வ�.க் 
      

IN/CA/2013/25 ெபயர :- ெ்�லல்ே க்ில];;வேன அ�லல க்�, பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: gpuNjrg; nghWg;ghsH கட�ச்சீ ட இல :- 100418710, ப�றநத த்கத்:- 24.03.1963 , 
ப�றநத இடம :- வ�.க் gpurhThpik :- ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- 
நாகரிகாவ�� வடக�, நாகரிகாவ��, aho;g;ghzk;. Kfthp (ெவள�நாட) :- ட�ெலாக 7, எஸ் 
்எச 6200, ஆெபனோ, ெடன்ாரக ெதா .ிப.இல :- 004573622544, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 

ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F 

epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/26 ெபயர :- ்்வே்னம nஜகத�ஸவேன அ�லல ்்வா> பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH 

பதவ�: gpuNjrg; nghWg;ghsH கட�ச்சீ ட இல :- 101840639, ப�றநத த்கத் : 16.08.1968, ப�றநத இடம 

: வ�.க் gpurhThpik : ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- ,y.29, ஓ்டககா� வ �த், 

�Uநகர, Kfthp (ெவள�நாட) :- ெவஸெடரnyl; 15 – ிஜ ்வ� 6600, ிவஜன, ெடன்ாரக ெதா .ிப. 

இல:- 004575366279,  பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : 
gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/27 ெபயர :- கணபத்ப��்ள நடனபாதம அ�லல நடா, பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: vy;hPhP< epjpg;gphpT கட�ச்சீ ட இல :- 100974114, ப�றநத த்கத் : 01.01.1961, ப�றநத 

இடம : வ�.க் gpurhThpik : ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) : ந�ரிவல் வடக�, 
ந�ரிவல், aho;g;ghzk;. Kfthp (ெவள�நாட) :- ிபார�வரெகீ 22 11, 7400, ிேரன�ங, ெடன்ாரக 

ெதா.ிப.இல :- 004523847263,  பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : 
gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/28 ெபயர :- ்வேt�்ல இோ்தா்ன> பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: 

gpuNjrg; nghWg;ghsH., கட�ச்சீ ட இல: 102008022, ப�றநத த்கத்:- 22.11.1959 , ப�றநத இடம: tp.fp. 
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gpurhThpik:- ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- நாவல், வ�ெவீ்்ல்ற, Kfthp 

(ெவள�நாட) : ��நீவ�கஸ ெவஜ 56I-TH, 7400, ிேரன�ங, ெடன்ாரக ெதா .ிப.இல: 
004597214578, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjj;Jld; 
njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/29 ெபயர:- ெஜயநாதன த்�நா�ககே� அ�லல ெஜயா பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH 

பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH., கட�ச்சீ ட இல : 101622483, ப�றநத த்கத்: 25.08.1968 , ப�றநத இடம: 

வ�.க் gpurhThpik:- ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): ,y.4, ெநா்jhhpR வ �த், 

அற்யா்ள, யாழடபாணம, Kfthp (ெவள�நாட): hp.ஜயநாதன, எசிஜ வஙகஸிபரகன 17 – 4300, 

N`hy;Ngf;, ெடன்ாரக ெதா .ிப.இல: 004559445728, 004522505444,  பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 

ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F 

epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/30 ெபயர:- ிவ�ம்ய��ம கல்வ்ன பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; 

Nrfhpg;gtH., கட�ச்சீ ட இல: 101860378, ப�றநத த்கத்: 10.05.1976 , ப�றநத இடம: வ�.க்> 

gpurhThpik:- ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): கடறக்ே வ �த், வ�ெவீ்்ல்ற, 

Kfthp (ெவள�நாட):- N`ld; ்்�ெவவ, எஸபப – 8723,  nyh\pq;, ெடன்ாரக ெதா .ிப.இல:- 

0047575721309, 0045616775723,  பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : 
gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/31 ெபயர :- கநத்ா்் ி்கேன பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH 

கட�ச்சீ ட இல : வ�.க்> ப�றநத த்கத்: 31.03.1965 , ப�றநத இடம : வ�.க் gpurhThpik : 

ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) : 350, ப�ேதான வ �த், GNyhyp ி்ற�, 
ப�்த்j;ல்ற, Kfthp (ெவள�நாட) :- கேீனெனட� 56 3 ்வ�, 7600 ];&aH, ெடன்ாரக 

ெதா.ிப.இல :- 004597855692, 004529449531, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய 

தகவ�: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/32 ெபயர :- ந்்லநாதன ெ்�்லயா அ�லல பவன அ�லல ந்்� பதவ� ெபயர: 

vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gpuNjrg; nghWg;ghsH கட�ச்சீ ட இல : 101455048, ப�றநத த்கத்: 

01.07.1967, ப�றநத இடம : வ�.க் gpurhThpik : ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- 

�னாவ�� ி்ற�, ்ாவகசி்�, Kfthp (ெவள�நாட) : க்ெலனீ ெவஜ 8 – 4270 n`hங, ெடன்ாரக 

ெதா.ிப.இல :- 00455883787, 004523283197, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய 

தகவ�: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/33 ெபயர:- ிஜ�தா்ன ப�ோன்்ஸ ; வ�ிஜநத்ேன அ�லல ெஜயபாலன பதவ� ெபயர: 

vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH கட�ச்சீ ட இல : L 1078033, ப�றநத த்கத்: 03.12.1969 , 
ப�றநத இடம : வ�.க் gpurhThpik :- ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- கடறக்ே 

வ �த், ப�்த்j;ல்ற, யாழடபாணம, Kfthp (ெவள�நாட) :- ிஜஏ ்ஈ, காரடன – 47 எஸ்்எச, 

ெடன்ாரக ெதா.ிப.இல :- 004597410374, 004551520772, பீ்யல்டடபீட த்கத்: 2014 ெபடேவ� 25. 

ஏ்னய தகவ�: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/34 ெபயர :- அனனல்ஙகம ்ற�ணல்ஙகம அ�லல ோஜூ பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH கட�ச்சீ ட இல : 100572560, ப�றநத த்கத்: 02.02.1963, ப�றநத 

இடம : வ�.க் gpurhThpik : ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- 1 ஆம ப���, 



8A              I fldgi ( ^I& fPoh - YS%,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'11'20 
              gFjp I : njhFjp (I) -,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.11.20 
 

kz;lத��, யாழடபாணம, Kfthp (ெவள�நாட) :- ந்கப�ஙெவீ – 68, 4591, vt;fp��லனஸெலவ, 

ெடன்ாரக ெதா.ிப.இல :- 004559262920, 004521283810 பீ்யல்டடபீட த்கத்: 2014 ெபடேவ� 25. 

ஏ்னய தகவ�: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 
IN/CA/2013/35 ெபயர:- ்்வஞானம rptjhrd; பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gpurhuf;fHj;jh 

gzk; Nrfhpg;gtH ெதா.ிப.இல : 97856406, கட�ச்சீ ட இல : 101800579, ப�றநத த்கத்: 08.04.1965 , 
ப�றநத இடம : tp.fp, gpurhThpik :- ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- �டப�shன, 
aho;g;ghzk;. Kfthp (ெவள�நாட) : ெ்ானெடரெகீ, 54 2 hPvr; , 7600, ஸ�aர, , ெடன்ாரக, 
பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 

nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 

 

IN/CA/2013/36 ெபயர :- ேஙகநாதன கநத்ா்் அ�லல பா�> பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH 

பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH கட�ச்சீ ட இல : A 003299435, ப�றநத த்கத்: 25.12.1969 , ப�றநத இடம : 

வ�.க் gpurhThpik : ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- வ�.க். Kfthp (ெவள�நாட) :- 

எகெகர்னீெவஜ – 45, 96 00 ஆரஸ, ெடன்ாரக, ெதா.ிப.இல : 98626972, 61106701, 

பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 

nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 

 

IN/CA/2013/37 ெபயர :- கணபத்டப��்ள தனபால்்ஙகம அ�லல பா�, பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH கட�ச்சீ ட இல :- வ�.க் ப�றநத த்கத்: 30.07.1963 , ப�றநத 

இடம : வ�.க் gpurhThpik :- ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) : உடj;ல்ற வடக�, 
தா்ளய், gis. Kfthp (ெவள�நாட) :- ஐ�ஸெவீ 9, 8400 எப�ெடாடீ, ெடன்ாரக, 
ெதா.ிப.இல :- 86345679, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : 
gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;.  
 

IN/CA/2013/38 ெபயர : அ�ிளஸவேம வ�ல்�ேம பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; 

Nrfhpg;gtH கட�ச்சீ ட இல : M 1488033, ப�றநத த்கத்:- 15.03.1969, ப�றநத இடம : வ�.க் gpurhThpik 

: ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- ிகாய��்்ன, ெகா்கா்ம, aho;g;ghzk;. 

Kfthp (ெவள�நாட) :- ஸிடடனஸெவஜ 35 எஸhP, hPவ� 5500 ்்ly; பாரீ,, ெடன்ாரக, 
ெதா.ிப.இல :- 64414056, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : 
gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 

 
IN/CA/2013/39 ெபயர:- ெ்�்லயா உதய்ினாகேன அ�லல உதயன பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH/gpurhuf;fHj;jh கட�ச்சீ ட இல :- 101640220, ப�றநத த்கத்:- 

09.01.1971, ப�றநத இடம :- வ�.க்> gpurhThpik :- ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- 

வீ்ோயன வடக�, தா்ளய், Kfthp (ெவள�நாட) :- ல்ஸன�னெஜன – 118400, எெப�ெடாடீ, 

ெடன்ாரக, ெதா.ிப.இல :- 0045586341431, 00456173634 பீ்யல்டடபீட த்கத்: 2014 ெபடேவ� 25. 

ஏ்னய தகவ�: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/40 ெபயர:- ெபஞஜ்்ன அநிதான� ெபரனானிடா அ�லல md;ld; பதவ� ெபயர: 

vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH கட�ச்சீ ட இல :- 102062983, ப�றநத த்கத்:- 05.02.1967, 
ப�றநத இடம :- வ�.க்> gpurhThpik :- ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- 
ெவறற்்லகிகண�, �லக�்ய��ட�, Kfthp (ெவள�நாட) :- பாரகவயன ெஜீ 7, 7600 ஸ�யர, 
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ெடன்ாரக, ெதா.ிப.இல :- 004597841306, 004561671306,  பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 

25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F 

epjpaspj;jYk;. 

 

IN/CA/2013/41 ெபயர :- நடோ்ா ேவ�ச்நத்ேன அ�லல ேவ�, பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH 

பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH. கட�ச்சீ ட இல : A 003453976, ப�றநத த்கத்: 22.02.1961, ப�றநத இடம: 

வ�.க் gpurhThpik :- ெடன்ாரகக்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) : ,y.15/1, ehr;rpkhH ிகாவ�� 
வ �த், யாழடபாணம, Kfthp (ெவள�நாட) : ெவஸேர ிடாரட 6, 7400, ிேரன�ங, ெடன்ாரக, 
ெதா.ிப.இல :- 004597209025, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : 
gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/42 ெபயர :- தவோ்ா ந்்த்ோஜா, பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; 

Nrfhpg;gtH.> கட�ச்சீ ட இல :- tp.fp. ப�றநத த்கத்:- 18.08.1963, ப�றநத இடம :- வ�.க் gpurhThpik :- 
ப�ோன்்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- ெதாணட்ானா�, யாழடபாணம> Kfthp 
(ெவள�நாட) :- இட�் ெட்ேரிே ெலஸ்ரஸ 95400 வ��ல்யரஸ, ் ெப�> gpuhd;R ெதா.ிப.இல 
:- 139858685> பீ்யல்டடபீட த்கத்: 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ�: gaq;futhjk; njhlHGila 
nraw;ghLfs;. 

 

IN/CA/2013/43 ெபயர :- அ�ளானநதன ்ிகநத்ேோஜா அ�லல khb பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> கட�ச்சீ ட இல :- வ�.க்> ப�றநத த்கத்:- 19.01.1969 , ப�றநத 

இடம :- வ�.க்> gpurhThpik :- ப�ோன்்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- ித�்ல, 
வ�ெவீ்்ல்ற, Kfthp (ெவள�நாட) :- 47, � ் �யன 93150 yP வலஙக, ெ்ஸன��, ப�ோனஸ, 
ெதா.ிப.இல :- 014868 7126, 0609316499, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய 

தகவ�: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/44 ெபயர :- கிண்ல்ஙகம தமப�ல்ே அ�லல கிணஷ, பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> கட�ச்சீ ட இல :- வ�.க் ப�றநத த்கத்:- 26. 01.1964, ப�றநத 

இடம :- வ�.க் gpurhThpik :- ப�ோன்்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) :- 309 /1, கண் வ �த் 

அ�யா்ல, யாழடபாணம, Kfthp (ெவள�நாட) :- 13 எவ� ெஜனே� ் க�� 95310 எஸ் xnad;, 

ப�ோனஸ, ெதா.ிப.இல :- 0130751940, 0617980069, பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. 

ஏ்னய தகவ�: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/45 ெபயர: ்ாநத்ய ேீ்ன ெ்�வச்நத்ேன அ�லல ேீ்ன my;yJ gpufh];> 

பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> ித.அ.அ.இல : 750305525  கட�ச்சீ ட 
இல: வ�.க் ப�றநத த்கத்: 26.07.1966, ப�றநத இடம: வ�.க் gpurhThpik: ப�ோன்்� வ்்கக்றார, Kfthp 

(இலங்க): E7 mLf;Fkhb> ��நகர, யாழடபாணம, Kfthp (ெவள�நாட): 9 � ிஜா்வ 94170 ல் 

ெபர��கஸ, ி்ர்ாரன. ெதா.ிப. இல: 0143248236, 0616798465 , பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 

ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F 

epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/46 ெபயர: பே்்ா்் பேண�தேன அ�லல தயா, பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: 

gzk; Nrfhpg;gtH.> கட�ச்சீ ட இல: -753123674, ப�றநத த்கத்: 15.09.1971> ப�றநத இடம: tp.fp, 
gpurhThpik: ப�ோன்்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க) : mk;kd; Nfhtpyb> fuztha; njw;F> 

fuztha;, Kfthp (ெவள�நாட): 86� b1 vNrhd;> 9100 vg;hp> ெதா.ிப. இல: 0160770064, 0632105196, 
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பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 

nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/47 ெபயர: ்ினாகேன ிவ�ம்ய��ம அ�லல ்ினா, பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> கட�ச்சீ ட இல: வ�.க் ப�றநத த்கத்: 24.10.1952, ப�றநத 
இடம: வ�.க்> gpurhThpik: ப�ோன்்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): ஏழா்ல ெதற�, ஏழா்ல, 

Kfthp (ெவள�நாட): 27  � ்�லா ெடாஎக ெபவ 9100 ஏஞனெடக� ெதா.ிப. இல: 0130252083, 
பீ்யல்டடபீட த்கத் : 2014 ெபட ேவ� 25. ஏ்னய தகவ� : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 

nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 

 

IN/CA/2013/48 ெபயர: �டே்ண�யம ்்வகேன அ�லல கேன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

ெதா.ிப. இல: 0143844953, 0626212529, கட�ச்சீ ட இல: வ�.க் ப�றநத த்கத்: 16.11.1979, ப�றநத 
இடம: வ�.க் gpurhThpik: ப�ோன்்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): இல 788, ஆ��கம வ �த், 
வீடகச்், Kfthp (ெவள�நாட): ெலஸ ெகாவனெ்ஸ 45500 ெபாவல், ெலஸ ஜ�ன. 
பீ்யல்டடபீட த்கத்: 2014 ெபடேவ� 25. ஏ்னய தகவ�: வ�.க் 

 
IN/CA/2013/49 ngau; : gukypq;fk; நஅநீ்ன ப்அி ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; 

Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: Nj.m.m. ,y.-F 7500251077> gpwe;j jpfjp: 05.12.1972> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> 

gpurhThpik: gpuhd;rpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): 26/2> KuRNkhl;il> gue;jd;> Kfthp(ntspehL: 

16< & vnlhh;l; ity;yd;l;> 93130> Nghd;b. njh. Ng. ,y.: 0148474451> 0622063875> பட்�ரடபபடட 
்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jy;. 
 

IN/CA/2013/50 ngau; : kapy;thfdk; ypq;Nf];tud; my;yJ uhrd;> fiyQd; பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: Nj.m.m. ,y.-F 753055370gpwe;j jpfjp: 

23.07.1965> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: gpuhd;rpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): Gspak;nghf;fid> 

gue;jd;> Kfthp (ntspehL: 44hP - & ll;r;kpd; b gh; 94190> tpy;Ny epTt; v];.hP.hP. N[hh;[];. 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 

nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 
IN/CA/2013/51 ngau; : tpehaf%h;j;jp Nrfugps;is my;yJ fjph;fhkNruk; tpehaf%h;j;jp my;yJ 

fkyd; tpehafk; Nrfugps;is my;yJ tpehaf%h;j;jp mwptofd; my;yJ mwpto`d; my;yJ 

fjph;fhkjk;gp IadhH my;yJ tpehafk;> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> 

gpwe;j jpfjp: 25.10.1964> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: gpuhd;rpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): 

jpUitahW> fpspnehr;rp> Kfthp(ntspehL): வ�.க்> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. 
ஏவவ� ்கஅய: இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 24 ந ெஅஎபர 2010 toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� 
இல.A – 19507/11 – 2010. gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/52 ngau; : mg;ghj;Jiu nre;jpy; tpehafஎ பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; 

Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: N1375582> gpwe;j jpfjp: 06.07.1965> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: 

N[h;kdpapy; trpf;fpwhh;> Kfthp ,yq;if): 10 Mk; gphpT> Gq;FLjPT> aho;g;ghzk;> Kfthp (ntspehL:  
 

mk;l;y;];lf; 22> 76228 fhh;y;];UN`> N[h;kdp. njh. Ng. ,y.: 07219452619> 01605526012> 

பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 

nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
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IN/CA/2013/53 ngau; : MWKfk; jahgud; my;yJ jah my;yJ epkyன பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: M171288> gpwe;j jpfjp: 25.05.1973> gpwe;j ,lk;: 

வ�.க்> gpurhThpik: N[h;kdpapy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): ,y. 260> ];fe;jGuk;> fpspnehr;rp. 

Kfthp (ntspehL): tpy;kz;lk; -01> 10>823> Ngh;ypd;. njh. Ng. ,y.: 00493078950067> 00491723254348> 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 

nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/54 ngau; : re;jputjFkhர பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> 

flTr;rPl;L ,y: 5626516887> gpwe;j jpfjp: 29.06.1965> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: N[h;kdpapy; 
trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): ,y. 187> f];J}hpahh; tPjp> aho;g;ghzk;> Kfthp (ntspehL): G];r;rP 

];hPl; -16> 52089- m[d;> N[h;kdp. njh. Ng. ,y.: 1625113705> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 
25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F 

epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/55 ngau; : khh;fz;L gh];fu%h;j;jp my;yJ gh];கரன ப்அி ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH 

பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: 216325876, gpwe;j jpfjp: 29.04.1961> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> 

GpurhThpik: N[h;kdpapy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): ,y. 372> gpujhd tPjp> jpUefh;> fpspnehr;rp>  
 

Kfthp (ntspehL): Njhk]; e];l; ];l;hPl; 23> b 76829 yz;lT> N[h;kdp. njh. Ng. ,y.: 

00496341870293> 004917628039098> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/56 ngau; : G+ghyrpq;fk; jpUghyrpq;fk; my;yJ uh[ன பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH 

பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: 5248149822, gpwe;j jpfjp: 02.11.1967> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> 

GpurhThpik : N[h;kdpapy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): etfphp> Gj;J}h;> Kfthp (ntspehL):  
 

];fhh;d;N`hh;];l; ];l;hPl;-58> 51377 nyth;Frd;> N[h;kdp. njh. Ng. ,y.: 00492147079387> 00491722286691> 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 

nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/57 ngau; : tujuh[h mfpyன பதவ� ெபயர: vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> 

flTr;rPl;L ,y: M112528> gpwe;j jpfjp;: 16.05.1975> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: N[h;kdpapy; 

trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): வ�.க்> Kfthp(ntspehL): gphPnrd; ];hPl;> 149/46149 xgh;mTnrd;. njh. 
Ng. ,y.: 004920862529> 004991739509074> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: 
gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/58 ngau; : tPughF eluh[h> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> 

gpwe;j jpfjp: 24.05.1956> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: N[h;kdpapy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): 

Nfhz;lhtpy;; xOq;if> rq;fhiz> Kfthp(ntspehL): N`d;hpr; ];hPl;> 1244/39> nlhh;l;kd;l;> N[h;kdp. 
njh. Ng. ,y.: 02311859767> 0629568948> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/59 ngau; : eph;kyd; utPe;jpud; my;yJ ,Uk;Giu my;yJ mutpe;jd; my;yJ ,Uk;G> 

பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க் .;> flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp: வ�.க்> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> 

GpurhThpik: N[h;kdpapy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): வ�.க்> Kfthp N[Hkdp (ghp]py; jkpo; kf;fs; 

nrwpe;Js;s yh nrg;y; vDk; ,lj;jpw;F mbf;fb tUif jUthh;) (ntspehL: வ�.க்> பட்�ரடபபடட 
்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
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IN/CA/2013/60 ngau; : rptQhdRe;juk; rptfud; my;yJ vopy; my;yJ rpth> பதவ� ெபயர: வ�.க். 

பதவ�: flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp: 15.01.1978> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: ,e;jpahtpy; 

trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): வ�.க்> Kfthp(ntspehL): வ�.க்> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 

 
IN/CA/2013/61 ngau; : mfepyh my;yJ n[kpdp> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க் ;> flTr;rPl;L ,y: 

வ�.க்> gpwe;j jpfjp: வ�.க்> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: ,e;jpahtpy; trpf;fpwhh;> Kfthp 

(,yq;if): வ�.க்> Kfthp(ntspehL): NrY}h;> nrd;id(thlif tPL) பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/62 ngau; : mKjன பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j 

jpfjp;: வ�.க்> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: ,e;jpahtpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): வ�.க்> 

Kfthp(ntspehL): வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; 
njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 
IN/CA/2013/63 ngau; : me;jun`d;djpNf rkpe;j jh;rன my;yJ I]; kQ;R> பதவ� ெபயர: வ�.க். 

பதவ�: வ�.க். ;> njh. Ng. ,y.: வ�.க்> flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp;: 16.11.1978> gpwe;j ,lk;: 

வ�.க்> gpurhThpik: ,e;jpahtpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): i. ,y.47> rkfpGu ypq;fefh;> 

jpUNfhzkiy njw;F> ii. ,y. 38/10> rKj;jpufk> jpUNfhzkiy> Kfthp(ntspehL): வ�.க். 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; njhlHGila 

nraw;ghLfs;. 
 
IN/CA/2013/64 ngau; : eth]; my;yJ RNu\; my;yJ fgpy; kh];lர பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்.;> flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp;: வ�.க்> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: ,e;jpahtpy; 

trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): வ�.க்> Kfthp(ntspehL): வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 
IN/CA/2013/65 ngau; : uhN[e;jpud; %h;j;jp my;yJ Njtன பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> 

flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp;: வ�.க்> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: ,e;jpahtpy; trpf;fpwhh;> 

Kfthp (,yq;if): வ�.க்> Kfthp(ntspehL): வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. 
ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 
IN/CA/2013/66 ngau; : NtYg;gps;is Nutjன பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> flTr;rPl;L ,y: 

N1918865> gpwe;j jpfjp;: 13.01.1962> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: ,e;jpahtpy; trpf;fpwhh;> Kfthp 

(,yq;if): i. ,y. 44> ehtyh; tPjp> gz;lhupf;Fsk;> tTdpah.> ii.Gdpj Nkhpapd; tPjp> Ky;iyj;jPT> 

iii.,y. 51 ituth;.> iv.,y 30/gp epkhy; tPjp> njfptis> v.,y. 356/9 Rt khtj;ij> ty;fk> 

mJUfphpa. Kfthp(ntspehL): வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 06 ெ்பெடஎபர 2010 toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல . A – 
5656/9 – 2010. gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
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IN/CA/2013/67 ngau; : tpf;Nd];tud; guNk];thp> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> flTr;rPl;L 

,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp;: 21.06..1971> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: ,e;jpahtpy; trpf;fpwhh;>Kfthp 

(,yq;if): i. ,y. 36. uj;dfhu ,lk;> njfptis> ii.,y. 93/13> Uj;uh khtj;ij> nts;stj;ij> 

nfhOk;G 06. Kfthp(ntspehL): வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/68 ngau; : tpf;Nd];tud; fe;jg;G Kj;ijahg;gps;is> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> 

flTr;rPl;L ,y: N1235884> M1583292> gpwe;j jpfjp;: 13.11.1962> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: 

,e;jpahtpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): i. ,y. 34> tpNtfhde;j tPjp> nfhOk;G 06> ii. ,y. 36> 
uj;dfhu ,lk;> njfptis. Kfthp(ntspehL): வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. 
ஏவவ� ்கஅய: tp.fp 
 

IN/CA/2013/69 ngau; : ey;yehjd; [ae;jd;> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க் ;> flTr;rPl;L ,y: 

tp.fp. gpwe;j jpfjp: 02.09.1971> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: ,j;jhypapy; trpf;fpwhh;> Kfthp 

(,yq;if): ,y. 12> fdful;zk; tPjp> mhpahiy> aho;g;ghzk;. Kfthp(ntspehL): gapyh 5/gp 13832> 
hpNtNuh> FRZ, gpay;yh> ,j;jhyp. பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/70 ngau; : Nahfehjd; m[pe;jd; my;yJ m[pத பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> 

flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp: 29.03.1982> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: ,j;jhypapy; 

trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): tz;zhd;Nfzp> gis. Kfthp (ntspehL): fh];ly; nghf;ypNah 

kd;nlhth> ,j;jhyp. பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; 
njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/71 ngau; : NtYg;gps;;is guNk];tud; my;yJ guNkஸ பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்.;> flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp: 02.07.1968> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: ,j;jhypapy; 
trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): jhk;gfhkk;> gis. Kfthp(ntspehL): fh];ly; nfhg;hp^ kd;nlhth> 

,j;jhyp. பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; njhlHGila 
nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/72 ngau; : etuj;dk; Rfpjud; my;yJ Rfp> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> 

flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp: 06.06.1975> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: ,j;jhypapy; 

trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): khtpl;lGuk; njw;F> njy;ypg;gis.> aho;g;ghzk;. Kfthp (ntspehL): 

itah b gpuhNfh 44> nyf;rp 73100. பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/73 ெபயர: �ங�லள� வ �ேவன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல: A 
13617891, ப�றநத த்கத்: 29.05.1984, ப�றநத இடம: வ�.க்> gpurhThpik: ்ில்்யாவ�� வ்்கக்றார, 
Kfthp (இலங்க): வ�.க்> Kfthp (ெவள�நாட): இல.31 ஐவஎன, யட ஆக ி்ஆக் 50300 Nfhyhyk;g+H> 

்ில்்யா. ெதா.ிப. இல: 0176932650, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 

 
IN/CA/2013/74 ெபயர: ெஜய�்ார ்வயா�� அ�லல �்ார, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல: வ�.க் ப�றநத த்கத்: 07.01.1973, ப�றநத இடம: வ�.க்> gpurhThpik: வ�.க்> Kfthp 
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(இலங்க): வ�.க் Kfthp (ெவள�நாட): ெப்தங ngHAd;ij, nrnyhq;NfhH, ்ில்்யா. ெதா.ிப. இல: 

0060126619232, 006021563951, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/75 ெபயர: நடோஜா yf;\;kp காநதன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட 

இல: 0911030, (ித.அ.அ.இல. 851274103 V)> ப�றநத த்கத்: 06.05.1985, ப�றநத இடம: வ�.க்> 

gpurhThpik: ்ில்்யாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): இல 176, ப��்ளயார ிகாவ�� வ �த், 
க்ேயாககாணத��, கணணன�டா, ்ீடககளட�, Kfthp (ெவள�நாட): வ�.க்> பட்�ரடபபடட 
்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/76 ெபயர: ்த்யே்ன என�ம rdr;re;jpud; vdTk; rhdh re;jpud; vdTk; 

அற்யடபடக்னற ெ்�்லயா uhkr;re;jpud;, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல: 
nejHyhe;J flTr;rPl;il itj;jpUg;gtH ப�றநத த்கத்: வ�.க்> ப�றநத இடம: வ�.க் gpurhThpik: tp.fp. 

Kfthp (இலங்க): வ�.க்> Kfthp (ெவள�நாட): \hfd; nejHyhe;J பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : ,d;lNghy;rptg;G mwptpg;G 2010 etk;gH 24 toq;fg;gl;Ls;sJ> 

fl;Lg;ghl;L ,y.A19407/11-2010. gaq;futhj;Jf;F epjpaspj;jy;.  
 

IN/CA/2013/77 ெபயர: நாக�்ல ்ிகஸவே�ர்த் அ�லல ்ிகஷ, பதவ� ெபயர: vy;hphp< 

cWg;gpdH பதவ�: vy;hphp< gpuNjrg;nghWg;ghsH-nejHyhe;J., கட�ச்சீ ட இல: NF 7241398, ப�றநத 

த்கத்: 28.02.1972, ப�றநத இடம: வ�.க்> gpurhThpik: ெநதரலாநத்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): 
�ிலால் ெதற�, gUj;jpj;Jiw, Kfthp (ெவள�நாட): ெகான�ங ஸீ�ீ, 94, 2515 ிஜ் ெடனஆவ, 

ெநதரலாநல. ெதா.ிப. இல: 0031703951691, 0031624636556, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F 

epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/78 ெபயர: ிவலா�தமப��்ள ிலாிகஸவேன அ�லல ிலாிகஸ, பதவ� ெபயர: : 

vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH> கட�ச்சீ ட இல: M 2219383, ப�றநத த்கத்: 23.09.1967, 
ப�றநத இடம: வ�.க் gpurhThpik: ெநதரலாநத்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): பாண்யன�ளம, 

tTdpf;Fsk;, Kfthp (ெவள�நாட): ஔீ ி்ன ஸீ�ீ - 82, 1503 ிக், ்ானெடம. ெதா.ிப. இல: 

0756125034, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; 

njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/79 ெபயர: ஆ��கம ெஜயா அ�லல ெஜயா, பதவ� ெபயர: : vy;hPhP< cWg;gpdH பதவ�: 

gzk; Nrfhpg;gtH> கட�ச்சீ ட இல: NF 3433287, ப�றநத த்கத்: 24.03.1966, ப�றநத இடம: வ�.க்> 

gpurhThpik: ெநதரலாநத்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): நவால் வடக�, ்ான�டபாவ, Kfthp 

(ெவள�நாட): ்ாரடனஸ ிகமட-3,5311 ஜ்ஜ், கெ்ெவன, ெநதரலாநல. ெதா.ிப. இல: 0418561080, 

062185426, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; 

njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/80 ெபயர: கணபத்ப��்ள ியாிகநத்ேன அ�லல ியாகன, பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH> கட�ச்சீ ட இல: வ�.க் ப�றநத த்கத்: 04.12.1956, ப�றநத இடம: 
வ�.க்> gpurhThpik: ெநதரலாநத்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): ��கன ிகாவ�� வ �த், 
ெந�ல்ய், யாழடபாணம, Kfthp (ெவள�நாட): உ�ெேனிலனீ-150, 4006 எகஸ டடள��, ்ட�, 
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ெநதரலாநல. ெதா.ிப. இல: 344610885,பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� 
்கஅய: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/81 ெபயர: நவேீணம ிகா்ஸவேநாதன அ�லல ஈ்ன, பதவ� ெபயர: vy;hPhP< 

cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH> கட�ச்சீ ட இல: AXO 125197, ப�றநத த்கத்: 04.11.1962, ப�றநத 

இடம: வ�.க்> gpurhThpik: ெநதரலாநத்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): gyhyp ெதற�, 
வ்ாவ�லான, யாழடபாணம, Kfthp (ெவள�நாட):ப��ன்ஸ ி்�க ஸீ�ீ -05> 6045ஏிக, 

ிோயர்னீ. nejHyhe;J. ெதா.ிப. இல: 643081777, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. 
ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/82 ெபயர: பஞ்ல்ஙகம நிட்ல்ஙகம அ�லல நடா, பதவ�:vy;.hP.hP.< cWg;gpdH ெபயர: 

gzk; Nrfhpg;gtH கட�ச்சீ ட இல: NLD44284997, ப�றநத த்கத்: 01.02.1968, ப�றநத இடம: வ�.க் 

gpurhThpik: ெநதரலாநத்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): rq;fuj;ij> வீடகிகாீ்ட, 

ஆ்ணிகாீ்ட, யாழடபாணம, Kfthp (ெவள�நாட):hpA+ypg; tPjp – 70 6361 ிஜப� ந்,ெநதரலாநல. 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; njhlHGila 

nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/83 ெபயர: ோ்ல்ஙகம �ேஙகன அ�லல ேஙகன, பதவ� ெபயர: cWg;gpdH பதவ�: 

gzk; Nrfhpg;gtH ehl;Lj;jiytH (nejHyhe;J)., கட�ச்சீ ட இல: NB 2589240, ப�றநத த்கத்: 

01.02.1964 ப�றநத இடம: வ�.க்@ gpurhThpik: ெநதரலாநத்� வ்்கக்றார, Kfthp: (இலங்க): 

ஐயனார கலீ், ப�்த்j;ல்ற, Kfthp (ெவள�நாட): ஜான ிவன ககஜன tPjp- 52, 2526 

ஆரஎ�nld;N`hf;, ெநதரலாநல ெதா .ிப. இல: 0031703893052, 0031651964454, பட்�ரடபபடட 
்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: Fw;wj;jPHg;gspf;fg;gl;ltH. 
 
 

IN/CA/2013/84 ெபயர: தமபயா ல்ஙகே்னம, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH 

gpwrhufHj;jh., கட�ச்சீ ட இல: NE 1720928 (வழஙக்ய நாட - ெநதரலாநல), ப�றநத த்கத்: 25.05.1954 

ப�றநத இடம: வ�.க்@ gpurhThpik: ெநதரலாநத்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): இல. 65, ்்வன 

வ �த், த்�ிகாண்்ல, Kfthp (ெவள�நாட): ்டீ�க்்ஜனஸெ்ன tPjp-48, 4822டடள�� vr;gpwpj;, 

ெநதரலாநல ெதா .ிப. இல: 31765425804 பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� 
்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/85 ெபயர: ெ்�்லயா ோி்நத்ேன அ�லல வ்நதன, பதவ�: vy;.hP.hP.< cWg;gpdH 

ெபயர: gzk; Nrfhpg;gtH கட�ச்சீ ட இல: M22504645, ப�றநத த்கத்: 28.01.1969, ப�றநத இடம: வ�.க்@ 

gpurhThpik: ெநதரலாநத்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): 16ம கீ்ட, கண் வ �த், பேநதன, 

Kfthp (ெவள�நாட): ிவரஸக்�ர, ஸீோீ 16, 122 ்சஎன, இ�வர்ம, ெநதரலாநல ெதா.ிப. இல: 

0356856192, 0645316489, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : : 
gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/86 ெபயர: ிஜ�ே்னம ிஜா்ட ்ினாகேன அ�லல ்ினா, பதவ� ெபயர: vy;.hP.hP.< 

cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH., கட�ச்சீ ட இல: NB 2024954, ப�றநத த்கத்: 11.08.1971, ப�றநத 
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இடம: வ�.க்@ gpurhThpik: ெநதரலாநத்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க): ிகாவ�நத�ேம, 

இளவா்ல, யாழடபாணம, Kfthp (ெவள�நாட): லிகெவக 27,3703 கா ெ்வஸ், ெநதரலாநல 

ெதா.ிப. இல: 655818825, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 1989Mk; 

Mz;bypUe;J nejHyhe;jpy; vy;.hP.hP.< ,d; rHtNjr tiyg;gpd;dypd; capHg;ghd cWg;gpdnuhUtuhf 
,Ue;jhH. gzQ;Nrfhpj;jy;> gpurhuk; kw;Wk; fyhrhur; nraw;ghLfspy; Mo;e;j <LghLnfhz;ltH. 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 
IN/CA/2013/87 ngau; : jpUeh ,sturd; my;yJ  ர்ன ப்அி ெபயர: vy;.hP.hP.< cWg;gpdH பதவ�: 

gpuNjrg; nghWg;ghsH flTr;rPl;L ,y: NC 3739272> gpwe;j jpfjp: 12.05.1960> gpwe;j ,lk;: வ�.க்., > 
gpurhThpik: nejh;yhe;jpy; trpf;fpwhh;;> Kfthp (,yq;if): Gw;wis GNyhyp njw;F> GNyhyp> Kfthp 

(ntspehL): FUl;Nlhyd; 45> 1742 gpvd; ];fhn[d;> ெநதரலாநல njh. Ng. ,y: 02242117181> 

0629043626>. பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; njhlHGila 
nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/88 ngau; : fUzhrhkp ];Bgd; G];guh[h> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> flTr;rPl;L 

,y: N[X 9969086> gpwe;j jpfjp: 10.06.1962> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: Nehh;Ntapy; trpf;fpwhh;> 
Kfthp (,yq;if): RopGuk; Nkw;F> RopGuk;> Kfthp (ntspehL): th;Nya;l;nt[d; 70> 6065 

my;];Bd;tpf;> Nehh;Nt njh. Ng. ,y.: 004770012822> 004790641699> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/89 ngau; : Gtdd; kh];lh; vd mwpag;gLfpd;w tPurpq;fk; ehNf];அரன, ப்அிg;ெபயர: 

வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> flTr;rPl;L ,y: M 2166684> gpwe;j jpfjp: வ�.க்> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: 

,yq;ifapy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): ,y. 473> Fg;gpyhd;> Vohiy> Rz;zhfk;> aho;g;ghzk;. 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs; 
nfhOk;G gpujhd ePjpthdhy; mfd;w gpbahiz toq;fg;gl;Ls;sJ. tof;fpyf;fk;:B2821/08/14. 
 

IN/CA/2013/90 ngau; : rpd;dg;gh kh];lh; vd mwpag;gLk; uhkd; rpd;dg;gh> பதவ�g; ெபயர: வ�.க். 

flTr;rPl;L ,y: N 1441941 gpwe;j jpfjp: வ�.க்> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: ,yq;ifapy; 

trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): Nkhilfil> ehdhl;lh> kd;dhh;. பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2012.04.04 ஆஎ ்ிக்ி 
ெஅளி�ிடபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 2480/04 / 2012. gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 

nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 
 

IN/CA/2013/91 ngau; : tp[aul;zk; rptNerd; my;yJ uFgjp my;yJ ்ிஅன ப்அி ெபயர: வ�.க். 

பதவ�: வ�.க். ;> flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp: 16.04.1964> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: 

Rtpl;rHyhe;jpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): வ�.க்> Kfthp(ntspehL): rPvr; - 1700 gpiu Ngh;f;/ 

vg;Mh;> &l; l]; fpspdpf;]; 39. பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 

 
IN/CA/2013/92 ngau; : fe;ijah ந�ல்ாஸ ப்அி ெபயர: vy;.hP.hP.< cWg;gpdH பதவ�: gzk; 

Nrfhpg;gtH flTr;rPl;L ,y: N 1301946> gpwe;j jpfjp: 28.01.1972> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: 
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If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): i. cLg;gpl;b fpof;F> njs;spg;gis. ii. [p 2/7> 
md;lh;rd; khb tPL> ehuhN`d;gpl;b.> Kfthp(ntspehL): ,y. 10> nt];l;T+l; Nyd;> nty;g;nuhk;> fd;l;> 

bV162vr;<. njh. Ng. ,y.: 47930372212> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/93 ngau; : rpd;duh[h tre;juh[d; my;yJ tre;்ன ப்அி ெபயர: vy;.hP.hP.< cWg;gpdH 

பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH;> flTr;rPl;L ,y: 93077597> gpwe;j jpfjp: 08.02.1962> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> 
gpurhThpik: If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): Nfhg;gha; njw;F> Nfhg;gha;> 
aho;g;ghzk;> Kfthp(ntspehL): ,y. 01> nryp> fphprd;l;> Nrhh;jy;> kpl;y;nrf;];> A312 vy;[p> If;fpa 

,uhr;rpak; njh. Ng. ,y.: 02088431494> 07932585506> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. 
ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;.  
 
IN/CA/2013/94 ngau; : fdfuj;dk; fzNf];tuk; my;yJ ghfp> பதவ� ெபயர: vy;.hP.hP.< cWg;gpdH 

பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: A 11634787> gpwe;j jpfjp: 28.03.1972> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> 
gpurhThpik: If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpf;fpwhh;;> Kfthp (,yq;if): 2Mk; gphpT> Gq;FLjPT> 

Kfthp(ntspehL): 62 Nuhkd; tPjp> ,y;nuhd;l;> vnrf;]; N[[p1 – gpv> If;fpa,uhr;rpak;. njh. Ng. 
,y.: 0044208553914> 00447956953064> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/95 ngau; : G+ghyRe;juk;gps;is �்ிகன ப்அி ெபயர: vy;.hP.hP.< cWg;gpdH பதவ�: gzk; 

Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: M 540169226> gpwe;j jpfjp: 11.11.1982> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: 
If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): Ntyiz Nkw;F> Ntyiz> Kfthp(ntspehL): 
31 NyBy;l; Nuhl;> vd;ld;> yz;ld;> vd;.lg;spA+ 43A+vr;> If;fpa,uhr;rpak;. njh. Ng. ,y.: 02089319893> 
07901542136> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; 

njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/96 ngau; : fpU\he;jFkhh; mUzhryk; my;yJ rhe;்ன ப்அிg;ngaH: ehl;Lg; 

nghWg;ghsH (If;fpa,uhr;rpak;) பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: M 2131641> gpwe;j jpfjp: 

25.12.1956> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): 

வ�.க்> Kfthp(ntspehL): i. 212> kNdhh; Nt kpl;rk; NrNu> rPMh;4 – 1<vy;> If;fpa,uhr;rpak;> ii. <ok; 
`T];> 202-204 Nyhq; Nyd;> yz;ld;> v];< 1 – 4 fpA+ gp> If;fpa,uhr;rpak;. njh. Ng. ,y.: 

00442086798028> 00447956314370> 00442086791653> 00442084034554> (0044208765053> பட்�ரடபபடட 
்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; 

gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/97 ngau; : jk;ghgps;is gukhj;kh> பதவ� ெபயர: vy;.hP.hP.< cWg;gpdH பதவ�: gzk; 

Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: 5659452415> gpwe;j jpfjp: 22.10.1952> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: 
If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): Ezhtpy; fpof;F> rhtfr;Nrhp> Kfthp(ntspehL): 

,y. 16> Nyq;Nly; fhh;ld;> ty;jk; FNuh];> <vd;8 – Mh;b> If;fpa,uhr;rpak;. njh. Ng. ,y.: 

004471992766841> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; 
njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/98 ngau; : ghyrpq;fk; tp[��மார ப்அி ெபயர: vy;.hP.hP.< cWg;gpdH பதவ�: gzk; 

Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: M 1357374> gpwe;j jpfjp: 23.11.1952> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: 
If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): kA+ud; tPjp> ky;yhfk;> aho;g;ghzk;> 

Kfthp(ntspehL): ,y. 28> j fpNyl;> ,y;Ngh;l; ,nrf;];> 1[p5 – xvd;vg;> If;fpa,uhr;rpak;. njh. Ng. 
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,y.: 079546168794> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; 
njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/99 ngau; : tp[aghyd; tp[afhe;்ன ப்அி ெபயர: vy;.hP.hP.< cWg;gpdH பதவ�: gzk; 

Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: 301041761> gpwe;j jpfjp: 17.06.1969> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: 
If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): cauk;gyk;> Mizf;Nfhl;il> aho;g;ghzk;> 
Kfthp(ntspehL): 14 fpyth;ld; Nuhl;> yz;ld;> v];<207[pfpA+. njh. Ng. ,y.: 02087781219> 

07775613537> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; 

njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/100 ngau; : ehfuj;jpdk; ehfRfe;்ன ப்அி ெபயர: vy;.hP.hP.< cWg;gpdH பதவ�: gzk; 

Nrfhpg;gtH.> flTr;rPl;L ,y: 301662877> gpwe;j jpfjp: 22.12.1967> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: 
If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpf;fpwhh;;> Kfthp (,yq;if): fhq;Nfrd;Jiw tPjp> Rz;zhfk;> aho;g;ghzk;. 
Kfthp (ntspehL): 85 nt];Tl; Nuhl;> N[vy;Ngh;l;> vnrf;];> I[pgp 8 v];b> If;fpa ,uhr;rpak;. njh. 
Ng. ,y.: 02085903163> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: அி.கி 
 

IN/CA/2013/101 ெபயர:- ெஜகத�் ன ெஜகனி்ாகன அ�லல ெஜகன பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- M 2247891 (22.11.2002 அன� வழஙகடபீடல), ப�றநத த்கத்:- 10.11.1975, 

ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik :- ஐகக்யோச்்ய்த்� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- 49 /3, 
ெவ்கநத வ �த், ,ே்்லா்ன Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க் ெதா.ிப.இல:- 447880751558, 

447529382491, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; 

njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/102 ngau; : jhNkhjuk;gps;is Rjh;rd; my;yJ Rjd; பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> 

flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp;: 03.11.1974> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: If;fpa 

,uhr;rpaj;jpy; trpf;fpwhh;;> Kfthp (,yq;if): tw;whg;gis> Ks;spatis> Ky;iyj;jPT> 

Kfthp:(ntspehL:) வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: இனட்பாய 
்ிஅபவ  றிஅிபவ 2010.09.06ஆஎ ்ிக்ி ெஅளி�ிடபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 5653/09 - 2010. 
gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jy;.  
 
IN/CA/2013/103 ெபயர :- ெவறற்ிவ� ோஜா வ்ிவ� my;yJ tpNdl; பதவ� ெபயர: வ�.க். 

பதவ�: வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- வ�.க் ப�றநத த்கத்:- 20.11.1977, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- 
வ�.க்., Kfthp (இலங்க):- ்்�வ�� வ �த், வ�ெவீ்ல்ற, Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க் 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2010.10.21 ஆஎ ்ிக்ி ெஅளி�ிடபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 7367/10 -2010. gaq;futhjk; 
njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/104 ெபயர:- கநத்ா்் க்�ோஜ, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட 

இல:- வ�.க் ப�றநத த்கத்:- 25.11.1971,  ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- வ�.க். , Kfthp 

(இலங்க):- வ�.க். Kfthp (ெவள�நாட):- 1 ிபவ �ேமடன ்்ேவ, gpuk;ld;அ ஒனற்ியா எ�ிடா 2 

என 9 பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l 
nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
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IN/CA/2013/105 ெபயர:- க�ணா �லே்னம, my;yJ ey;yjk;gp பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல:- N 166223 ப�றநத த்கத்:- 07.04.1968,  ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- வ�.க் 

Kfthp (இலங்க):- பணடா�க�ளம, வ�ன�யா> Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க். பட்�ரடபபடட 
்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2010.02.08 ஆஎ ்ிக்ி 
toq;fபபட�்ள், கட�பபாட� இல A – 781/2 – 2010. gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jy;.  
 

IN/CA/2013/106 ெபயர:- ல்ே்ா்் ெ்�வ�்ார my;yJ uh[P பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க்.  

கட�ச்சீ ட இல:- M1464495, Nj.m.m.,y. 781781398V ப�றநத த்கத்:- 26.06.1978, ப�றநத இடம:- 

�ற்டப�டடபடவ��்ல, gpurhThpik:- வ�.க் Kfthp (இலங்க):- ehuztj;ij> ்டெபால, Kfthp 

(ெவள�நாட):- வ�.க். ெதா.ிப.இல:- 00919943617214 பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. 
ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2010.02.08 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள், 
கட�பபாட� இல A – 783/2 – 2010. gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/107 ெபயர:- ோ்ச்நத்ேன ஆடேோம my;yJ epNuh\d; பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- N 1923304, ப�றநத த்கத்:- 15.04.1975, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- 

வ�.க் Kfthp (இலங்க):- இல 393 /17, ிகாவ�� வ �த், ந�்ர, யாழடபாணம, Kfthp 

(ெவள�நாட):- வ�.க் பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய 
்ிஅபவ  றிஅிபவ 2010.02.25 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 2106/2 – 2010. 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/108 ெபயர:- ்ண�க�நதேம கநதஸகேன my;yJ fe;jd; my;yJjk;gp my;yJ rq;fH. 

பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல :- M1764139, N 0287172, ப�றநத த்கத்:- 

24.08.1972, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- வ�.க் Kfthp (இலங்க):- இல 157 /6 � கத்ிே்ன 

வ �த், ெகா�ம� – 13, Kfthp (ெவள�நாட):- 64> gpnuf;fd; FNsh];> kpr;rk;> rNurpMH 41xgp> ,yz;ld;. 

பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2010.02.03 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 691/2 – 2010. gaq;futhjk; 

njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/109 ெபயர:- ேவ�்ஙகர கனகோஜா my;yJ rq;fhp my;yJ utp> பதவ� ெபயர: வ�.க். 

பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல:- M2179761, , ப�றநத த்கத்:- 20.01.1971,  ப�றநத இடம:- வ�.க் 

gpurhThpik:- வ�.க் Kfthp (இலங்க):- Chpf;fhL, வ�ெவீ்ல்ற, Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க் 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2010.02.09 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 830/2 – 2010. gaq;futhjj;Jld; 
njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/110 ெபயர:- க்ஸணடப��்ள ்்வஞானம, my;yJ <otd; my;yJ <ok; பதவ� ெபயர: 

வ�.க். பதவ�: வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- N 1453441, ப�றநத த்னம :- 29.04.1968, ப�றநத இடம:- வ�.க். 

gpurhThpik:- tp.fp., Kfthp (இலங்க):- கண் வ �த், �ள�யங�ளம> Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க் 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
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2010.02.08 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 782/2 – 2010. gaq;futhjj;Jf;F 
epjpaspj;jy;.  
 

IN/CA/2013/111 ெபயர:- ெ்�வ்ாண�ககம அ�ணக்�நாதன my;yJ mk;GW\; my;yJ uQ;rd; 

பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல:- N 1643385, N 1426422, ப�றநத த்கத்:- 

24.03.1971, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- வ�.க். Kfthp (இலங்க):- 09 ஆம ஒ�ங்க, 

�லக�்ய��ட�> Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க் பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� 
்கஅய: இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2010.02.08 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல 
A – 784/2 – 2010. gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jy;. 
 

IN/CA/2013/112 ெபயர:- ்்வோ்ா ப��நதாபன my;yJ mr;Rjd; my;yJ RNu\; பதவ� ெபயர: 

வ�.க். பதவ�: வ�.க். , ப�றநத த்கத்:- 17.01.1972,  ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- வ�.க். Kfthp 

(இலங்க):- வ�.க். Kfthp (ெவள�நாட) :- வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. 
ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2010.03.22 ஆஎ ்ிக்ி 
toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 1994/3 – 2010. gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jy;. 
 

IN/CA/2013/113 ெபயர:- ந்கலப��்ள அனடன� எ்்� லக்்்கா பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல :- N 3869458, ப�றநத த்கத்:- 19.12.1976, ப�றநத இடம :- வ�.க் gpurhThpik:- 

வ�.க். Kfthp (இலங்க):- kuthb வ �த், ிவடபங�ளம, வ�ன�யா Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க் 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2010.07.27 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 4871/2 – 2010. gaq;futhjk; 

njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/114 ெபயர:- ்்வோ்ா ல்ஙிகஸவேன my;yJ jpyPgd; my;yJ ypq;Nf];tud; பதவ� 

ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல:- வ�.க்> ப�றநத த்கத்:- 18.02.1975,  ப�றநத இடம:- 
வ�.க் gpurhThpik:- tp.fp. Kfthp (இலங்க):- அலெவீ் வடக�, யாழடபாணம, Kfthp 

(ெவள�நாட):- Nfhyhyk;G+H, ்ில்்யா, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: 
இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2010.03.18 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 
1892/3 – 2010. gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk; gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk;. 
 

IN/CA/2013/115 ெபயர:- ஜயே்னம ெஜய்நத்ேன my;yJ rz;L> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல: N 1696622 ப�றநத த்கத்:- 14.09.1979, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik :- 

வ�.க் Kfthp (இலங்க):- 1 வ�. ்். ஒ�ங்க ெகா�லன�ளம, nrhy;yg;gis> யாழடபாணம, ii. 
,y.266> Njf;ftj;ij> tTdpah> Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க்> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2010.09.08 ஆஎ ்ிக்ி 
toq;fபபட�்ள், கட�பபாட� இல A – 5682/9 – 2010. gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghL. 
 

IN/CA/2013/116 ெபயர:- �ிபஸ ்்�ணோஜா பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட 

இல:- N 2106821> ப�றநத த்கத்:- 29.10.1978, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- வ�.க் Kfthp 

(இலங்க):- ,y.104/06> rp.b.I. mLf;FkhbtPL> kzpq;gpNs];> nts;stj;ij. Kfthp (ெவள�நாட):- 
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வ�.க் பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2010.09.06 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள், கட�பபாட� இல A – 5655/9 – 2010. gaq;futhjj;Jf;F 
epjpaspj;jy;. 
 

IN/CA/2013/117 ெபயர:- ெபான்னயா ஆனநதோஜா my;yJ Iah my;yJ uh[h my;yJ 

ma;az;zh> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல:- 110177247 (13.03.1989 அன� 
அெ்�ககாவ�� வழஙகடபீடல), ப�றநத த்கத்:- 13.10.1949,  ப�றநத இடம:- ்ஙகா்ண, 
யாழடபாணம, gpurhThpik:- வ�.க் Kfthp (இலங்க):- ்ஙகா்ண, யாழடபாணம, Kfthp 

(ெவள�நாட):- ிபஙெகாக, தாவலாநல, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: 
இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2010.04.06 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 
2409/4 – 2010. gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jy;. 
 

IN/CA/2013/118 ெபயர:- �ணே்ன பநலல கஜவ �ே, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட 

இல:- M 0325493 (29.05.1998 அன� வழஙகடபீடல), ப�றநத த்கத்:- 10.04.1973, ப�றநத இடம:- 

வ�.க்gpurhThpik :- வ�.க்> Kfthp (இலங்க):- அகக்றடபற�, அமபா்ற, Kfthp (ெவள�நாட):- 

வ�.க் பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2010.12.06 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 23527/12 – 2010. 
 

IN/CA/2013/119 ெபயர:- அனனல்ஙகம காண்பன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

ெதா.ிப.இல:- வ�.க் கட�ச்சீ ட இல:- N 1645484, ப�றநத த்கத்:- 12.05.1978,  ப�றநத இடம:- 

வ�.க்gpurhThpik :- வ�.க் Kfthp (இலங்க):- இனப�ீ் ப�்த்ல்ற Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க் 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2011.03.07 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 1468/3 – 2011. gaq;futhjk; 

njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/120 ெபயர:- தண�கா்லம � ்ஙகர my;yJ ,sq;fjpH பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

rpNul;l csTj;jiytH., கட�ச்சீ ட இல:- M 2262896, ப�றநத த்கத்:- 31.12.1971, ப�றநத இடம:- 

வ�.க் gpurhThpik:- வ�.க். Kfthp (இலங்க):- இல 14 /ஏ கணண�னிக்ர வ �த், GNyhyp ெதற�, 

்நத்்க, Kfthp (ெவள�நாட:- வ�.க்> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: 
இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2011.03.21 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 
1676/3 – 2011. gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/121 ெபயர:- �டே்ண�யம வ�ிவகானநதன my;yJ rpud; பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- N 2314227, ப�றநத த்கத்:- 09.07.1983, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- 

tp.fp., Kfthp (இலங்க):- இல 260 /01 கால் வ �த், இே்்லா்ன, Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க் 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2011.06.10 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 3469/6 – 2011. gaq;futhjk; 

njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/122 ெபயர:- ்கால்ஙகம ெஜகன my;yJ nrk;gpad; my;yJ fpUgd; பதவ� ெபயர: 

வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல:- வ�.க்> ப�றநத த்கத்:- 03.06.1980,  ப�றநத இடம :- வ�.க் 
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gpurhThpik:- வ�.க்> Kfthp (இலங்க):- லாலா tPjp (��பவான tPjp) �ழஙகாவ��, க்ள�ெநாச்்> 

Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க்> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2011.11.09 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 
6767/11 – 2011. gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/123 ெபயர:- n[fNjtd; வாகச்ன my;yJ rpd;dtd; my;yJ khzpf;fk; பதவ� ெபயர: 

வ�.க். பதவ�: வ�.க்  கட�ச்சீ ட இல:- M 1868133, N 4000062, ப�றநத த்கத் :- 08.07.1972, ப�றநத 

இடம:- உ�மப�ோவ, யாழடபாணம, gpurhThpik:- வ�.க்>Kfthp (இலங்க):- வ�.க் Kfthp 

(ெவள�நாட):- வ�.க் பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய 
்ிஅபவ  றிஅிபவ 2012.01.18 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 475/1 – 2012. 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/124 ெபயர:- ிப�னபநாயகம ்்வபேன my;yJ nebatd;> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- N 001138757, M 2235376, ப�றநத த்கத்:- 28.08.1976, ப�றநத இடம:- 

��்ல வ �த், வீடகிகாீ்ட, gpurhThpik:- வ�.க். Kfthp (இலங்க):- வ�.க்> Kfthp 

(ெவள�நாட):- வ�.க் பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய 
்ிஅபவ  றிஅிபவ 2012.01.30 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 667/1 – 2012. 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/125 ெபயர:- கநதவனம ்்வ்ஙகர my;yJ mhpt;kzp my;yJ mhpt;> பதவ� ெபயர: 

வ�.க்.> பதவ�: வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- M 2354423, M 2235378, ப�றநத த்கத்:- 21.11.1974, ப�றநத 

இடம:- வ�.க்> gpurhThpik:- வ�.க்> Kfthp (இலங்க):- �்்ா்ல வடக�, �்்ா்ல, யாழடபாணம, 

Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க், பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2012.01.26 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 
4651/1 – 2012. gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/126 ெபயர:- ி்� N[hrg; அனடன� ஜனகன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல:- N 1117076, ப�றநத த்கத்:- 11.09.1982, ப�றநத இடம:- வ�.க்> gpurhThpik:- வ�.க்> 

Kfthp (இலங்க):- பாட்ா்ல ஒ�ங்க, கனக�ேம, க்ள�ெநாச்், Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க்> 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2012.05.31 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 3851/5 – 2012. gaq;futhjk; 

njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/127 ெபயர:- ெஜயநதன தர்ல்ஙகம my;yJ KFe;jd;> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல :- N 2377064 (15.07.2009 அன� வழஙகடபீடல), ப�றநத த்கத்:- 

25.01.1978, ப�றநத இடம:- க்ள�ெநாச்், gpurhThpik:- வ�.க்> Kfthp (இலங்க):- வ�.க்> Kfthp 

(ெவள�நாட):- வ�.க்> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய 
்ிஅபவ  றிஅிபவ 2012.05.31 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 3850/5 – 2012. 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 



         I fldgi ( ^I& fPoh - YS%,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'11'20       23A 
         gFjp I : njhFjp (I) -,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.11.20 
 
  

 

IN/CA/2013/128 ெபயர:- �்ாே்ா்் தர்�்ார my;yJ GJNte;jpud; my;yJ GNte;jpud; பதவ� 

ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல:- N 400607 (13.10.2009 அன� வழஙகடபீடல), 
ப�றநத த்கத்:- 17.04.1978,  ப�றநத இடம:- ிவேவ��, க்ள�ெநாச்், gpurhThpik:- வ�.க். Kfthp 

(இலங்க):- ிவேவ��, க்ள�ெநாச்், Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க்> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2012.05.31 ஆஎ ்ிக்ி 
toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 3849/5 – 2012. gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jy;. 
 

IN/CA/2013/129 ெபயர:- தமப�ோ்ா ியாகோ்ா my;yJ fpsp பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல:- N 2349211 (04.06.2009 அன� வழஙகடபீடல), ப�றநத த்கத்:- 03.01.1972,  

ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- வ�.க்> Kfthp (இலங்க):- 1. இல 340 /04, கீ்்்ல்ட, 

ஒீட�ீடான, 2. ிதவ��ேம ்நத், வ�ள��ேம, Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க் பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 
2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2012.05.29 ஆஎ ்ிக்ி 
toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 2012/309187. gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/130 ெபயர:- ்்வ�டே்ண�யம ே�ோம, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல:- M 1160068 (09.12.1999 அன� வழஙகடபீடல), ப�றநத த்கத்:- 06.08.1978, ப�றநத 

இடம:- யாழடபாணம, gpurhThpik:- வ�.க்> Kfthp (இலங்க):- ��மப்்ீ், காஙிக்னல்ற, 
யாழடபாணம, Kfthp (ெவள�நாட) :- வ�.க்> ெதா.ிப.இல:- 011- 2559331, 077- 3081245, 

பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2012.07.12 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 4682/7 – 2012. gaq;futhjk; 

njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/131 ெபயர:- ெஜயே்னம �்ே�்ார my;yJ Uj;uh my;yj nre;J}ud; பதவ� ெபயர: 

வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட இல:- N 2408199 (21.08.2009 அன� வழஙகடபீடல), ப�றநத 

த்கத்:- 18.04.1975,  ப�றநத இடம:- வ�.க்> gpurhThpik:- வ�.க்> Kfthp (இலங்க):- வ�.க் Kfthp 

(ெவள�நாட):- வ�.க் பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய 
்ிஅபவ  றிஅிபவ 2012.12.13 இய toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 7685/12 – 2012. 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/132 ெபயர:- ்ாரகணட ்்வ�பன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , ப�றநத த்கத்:- 

30.03.1976, ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- வ�.க் Kfthp (இலங்க):- வ�.க் Kfthp (ெவள�நாட) 

:- வ�.க் பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2012.12.13 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 7682/12 – 2012. gaq;futhjj;Jf;F 
epjpaspj;jy;. 
 

IN/CA/2013/133 ெபயர:- ெவ�்ளயா தயாளன my;yJ gukNjth> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- வ�.க் ப�றநத த்கத்:- 28.07.1969, ப�றநத இடம:- வ�.க்> gpurhThpik: வ�.க்., 
Kfthp (இலங்க):- இல 60 /03, ்்வன வ �த், த்�ிகாண்்ல, Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க் 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
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2013.04.09 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 2191/4 – 2013. gaq;futhjk; 

njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/134 ெபயர:- ிஜ�ோ்ா அ்லதாஸ my;yJ mUz;> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- M 1054727 ப�றநத த்கத்:- 06.08.1970,  ப�றநத இடம:- வ�.க்> 

gpurhThpik:- வ�.க்> Kfthp (இலங்க):- இல 30 ெ்�லல்ே ெத�, ெப�ய ந்லாெவள� 01, 

க��்ன, Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க் பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: 
இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 2013.04.09 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 
2155/4 – 2013. gaq;futhjj;Jld; njhlu;Ggl;l nraw;ghLfSk; gaq;futhjj;Jf;F epjpaspj;jYk;. 
 

IN/CA/2013/135 ெபயர:- ப�்ளநாதன ்ாமபவ� அ�லல ்ாம பா�, பதவ� ெபயர: vy;hphp< cWg;gpdH 

பதவ�: gpurhufHj;jh., கட�ச்சீ ட இல:- M 1486412 ப�றநத த்கத்:- 10.12.1982, ப�றநத இடம:- வ�.க்> 

gpurhThpik:- அ�ஸத்ிேல்யாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- வ�.க்> Kfthp (ெவள�நாட):- 
இல 08 /15, ிபாரல்ஙடன வ �த், ிோம �ஸ, எனஎஸ டடள�� 2140, அ�ஸத்ிேல்யா, 

ெதா.ிப.இல:- 0433428967, 0061297468961, 0061402123967, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 
25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
IN/CA/2013/136 ngau; : khpaNerd; mhpauj;jpdk; my;yJ Rf;yh my;yJ ghp]; ghyh> பதவ� ெபயர: 

வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> flTr;rPl;L ,y: tp.fp. gpwe;j jpfjp: 14.02.1962> gpwe;j ,lk;: funtl;b> 

gpurhThpik: gpuhd;rpy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): ney;ypab> aho;g;ghzk;> Kfthp (ntspehL: 

வ�.க்> njh. Ng. ,y.: 0330676134439> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/137 ngau; : uh[h ghyrpq;fk; my;yJ Nahfuh[h ghyrpq;fk; my;yJ gh];கரன ப்அி 
ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> njh. Ng. ,y.: 004790923715> flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp: 1963> 

gpwe;j ,lk;: வ�.க்> GpurhThpik: Nehh;Ntapy; trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): வ�.க்> Kfthp(ntspehL: 

`AfUl; tPad; 44> xy;Nrh – 0674 Nehh;Nt. பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� 
்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/138 ngau; : Uj;uFkhud; tp];tehjd;> my;yJ Fkhud; tp];tehjd; my;yJ Uj;uh> 

பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> flTr;rPl;L ,y: M 1793975> gpwe;j jpfjp: 06.07.1957> gpwe;j ,lk;: 

வ�.க்> GpurhThpik: If;fpa mnkhpf;f ,uhr;rpaj;jpy; trpf;fpwhh;;> Kfthp (,yq;if): வ�.க்> 
Kfthp(ntspehL: miw Ivy;> 170-10> nrlh;Nfhg; Nuhl;> epA+Nahh;f;> 11432> ,y. 875> mnkhpf;fd; 

mtdpA> miw 2309> epA+Nahh;f; 10001. njh. Ng. ,y.: 7187-391202> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/139 ெபயர:- ஆனநத �்ார பேோஜ்்ஙகம my;yJ ஆனநத �்ார க்�பாகேன 

my;yJ Mdh பேோஜ்்ஙகம, பதவ� ெபயர: vy;.hP.hP.< cWg;gpdH பதவ�: gzk; Nrfhpg;gtH., 

கட�ச்சீ ட இல:- வ�.க்., ப�றநத த்கத்:- 01.02.1951, ப�றநத இடம:- ெகா�ம�, gpurhThpik:- 
அ�ஸத்ிேல்யாவ�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- வ�.க் Kfthp (ெவள�நாட):- ந்வ ்�் 

ிவ�ஸ, அ�ஸத்ிேல்யா, ெதா.ிப.இல:- 196135749554, பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 
25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
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IN/CA/2013/140 ெபயர:- vd;.V.ோ்்தன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல:- வ�.க் 

ப�றநத த்கத்:- வ�.க் ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- இலங்கய�� வ்்கக்றார, Kfthp 

(இலங்க):- வ�.க்> Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� 
்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/141 ெபயர:- பால�டே்ண�யம ஸகநதோஜா, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல:- N 2424740, ப�றநத த்கத்:- வ�.க். ப�றநத இடம:- வ�.க். gpurhThpik:- இலங்கய�� 

வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- இல 268, இநத்ோ வ �த் உதயநகர, க்ள�ெநாச்் ி்ற�, Kfthp 

(ெவள�நாட):- வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; 
njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/142 ெபயர:- ிகாரெ்ால்ஸ ப�ேபாகேன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல:- N 2374230, ப�றநத த்கத்:- வ�.க். ப�றநத இடம:- வ�.க். gpurhThpik:- 

இலங்கய�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- கண் வ �த், க்ள�ெநாச்், Kfthp (ெவள�நாட):- 

வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; njhlHGila 

nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/143 ெபயர:- இ்ளயதமப� த்ிேஸ�்ாேன, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல :- N 0360988, ப�றநத த்கத்:- வ�.க். ப�றநத இடம:- வ�.க். gpurhThpik:- 

இலங்கய�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- பணடா�வ்ள, ெகாககீ்சி்ா்ல, 

்ீடககளட�, Kfthp (ெவள�நாட) :- வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� 
்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/144 ெபயர:- கந்தயா �ஞ்்தபாதம, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , கட�ச்சீ ட 

இல:- வ�.க் ப�றநத த்கத்:- வ�.க். ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- இலங்கய�� வ்்கக்றார, 
Kfthp (இலங்க):- இல 123/26, �ீி்ீ வ �த், 1ஆம ஒ�ங்க, வ�ன�யா, Kfthp (ெவள�நாட):- 

வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; njhlHGila 

nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/145 ெபயர:- கநதல்ஙகம gpNukuh[p my;yJ Nfgpny[p> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: 

வ�.க்., கட�ச்சீ ட இல :- N 1509433, M 220888, ப�றநத த்கத்:- 10.11.1979, ப�றநத இடம:- வ�.க் 

gpurhThpik:- இலங்கய�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- இல 410/112 ��லரஸ வ �த், nfhOk;G> 

,y.581 fhyp tPjp> nts;stj;ij> fz;btPjp> fpspnehr;rp> Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க். 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : இனட்பாய ்ிஅபவ  றிஅிபவ 
2009.11.16 ஆஎ ்ிக்ி toq;fபபட�்ள்,கட�பபாட� இல A – 4561/11 – 2009. gaq;futhjk; 

njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/146 ெபயர:- கத்ிே� கிண்ல்ஙகம, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , ப�றநத 

த்கத்:- வ�.க். ப�றநத இடம:- வ�.க். gpurhThpik: இலங்கய�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- 

நாவகெகா், ிகாடபாவ - வடக�, Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 



26A              I fldgi ( ^I& fPoh - YS%,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'11'20 
              gFjp I : njhFjp (I) -,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.11.20 
 

IN/CA/2013/147 ெபயர:- க்�ஷண�ீ் ��்ாேன jd;ik> jdpahs;> ngaHj;jd;ik Kjw;ngaH> 

ெதா.ிப.இல:- வ�.க் கட�ச்சீ ட இல:- வ�.க். ப�றநத த்கத்:- வ�.க். ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- 
இலங்கய�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- இல 340, கண் வ �த், �ணாவ�� ்ாவகசி்�, 

Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25.  ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/148 ெபயர:- ���ல்்ஙகம, ிதவோ்ா, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல:- வ�.க் ப�றநத த்கத்:- வ�.க். ப�றநத இடம:- வ�.க். gpurhThpik: இலங்கய�� 

வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- இல 127 /32/A வரண�ல்்ஙகம வ �த், க�ல், ்ீடககளட�, 

Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : 
gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/149 ெபயர:- ��ிக�, � ்ண�கோஜா, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல:- வ�.க்> ப�றநத த்கத்:- வ�.க்> ப�றநத இடம:- வ�.க்> gpurhThpik:- இலங்கய�� 
வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- இல 126 /14, கசி்� வ �த், ந�்ர, யாழடபாணம, Kfthp 

(ெவள�நாட):- வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; 
njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/150 ெபயர:- ெ்ப்ா்ல ிஜாரஜ அனரஸ, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , ப�றநத 

த்கத்:- வ�.க். ப�றநத இடம:- வ�.க். gpurhThpik: இலங்கய�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- 

கநத�ளம, வீடககணட� Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. 
ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/151 ெபயர:- ்்ன்னயா rhe;jypq;fk;, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , ப�றநத 

த்கத்:- வ�.க். ப�றநத இடம:- வ�.க். gpurhThpik:- இலங்கய�� வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- 

இல 01, ்்னனகிகாீ்ட, ்ீடககளட�, Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 
ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/152 ெபயர:- ல்ேோ்ா ப��யதரட்ன� ,பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க்., கட�ச்சீ ட 

இல:- வ�.க் ப�றநத த்கத்:- வ�.க் ப�றநத இடம:- வ�.க் gpurhThpik:- இலங்கய�� வ்்கக்றார, 
Kfthp (இலங்க) :- இல.01, �ன�த ்்்்ல்யா வ �த், ்ீடககளட�, Kfthp (ெவள�நாட) :- வ�.க். 
பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25.  ஏவவ� ்கஅய : gaq;futhjk; njhlHGila 

nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/153 ெபயர:- ிவ�டப��்ள ்்வந்யார, பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். , 

கட�ச்சீ ட இல:- N 1306740 ப�றநத த்கத்:- வ�.க். ப�றநத இடம:- வ�.க். gpurhThpik:- இலங்கய�� 

வ்்கக்றார, Kfthp (இலங்க):- i. �்ேிகாீடம ஆல், வ�ெவீ்்ல்ற, Ks;spatis, 

��்ல்த��, Kfthp (ெவள�நாட):- வ�.க். பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� 
்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/154 ngau; : kPdh etuQ;rpdp fpU\;z%h;j;jp my;yJ <oe;jp my;yJ kPdh 

fpU\;z%h;j;jp> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> flTr;rPl;L ,y: L 9697358> gpwe;j jpfjp: 
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30.06.1982> gpwe;j ,lk;: ty;ntl;bJiw> GpurhThpik: mT];jpNuypahtpy; trpf;fpwhh;> Kfthp 

(,yq;if): வ�.க்> Kfthp (ntspehL): வ�.க்> பட்�ரடபபடட ்ிக்ி : 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� 
்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;. 
 

IN/CA/2013/155 ngaH: rfPyh n[are;jpud; my;yJ yf;fp> பதவ� ெபயர: வ�.க். பதவ�: வ�.க். ;> 

flTr;rPl;L ,y: வ�.க்> gpwe;j jpfjp: 04.03.1961> gpwe;j ,lk;: வ�.க்> gpurhThpik: fdlhtpy; 

trpf;fpwhh;> Kfthp (,yq;if): வ�.க்> Kfthp(ntspehL): 1672> nly;lh mtdpA> gh;dig gprp> 

T+f;kpA+ntf;];> v];tp 5gp- 3[p2> fdlh. njh. Ng. ,y.: 60422930221> 6047891435> பட்�ரடபபடட 
்ிக்ி: 2014 ெபபரஅாி 25. ஏவவ� ்கஅய: gaq;futhjk; njhlHGila nraw;ghLfs;.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,yq;if murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpw; gjpg;gpf;fg;ngw;wJ. 
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