
ேகாயம் த் ர் மார்ெகட் – வணிகர்கள் விவரம் 

ேகாயம் த் ர் எம்.ஜி.ஆர் மார்ெகட், ேமட் பாைளயம் ேரா , ேகாயம் த் ர். 

வ.எண் விற்பைனயாளர் ெபயர் கவாி ெபா ட்கள் ெதாைலேபசி எண் 

1. தி . S.F.அக்பர் அல்தவ் & 
தி .பஷீர் 

S.A. காய்கறி ஏற் மதி மற் ம் 
ெமாத்த விற்பைனயாளர் கைட 
எண்51,52. 53 

மிளகாய். ெவங்காயம், (சிறிய , 
ெபல்லாாி), தக்காளி, ெவண்ைட, 
பாகற்காய், பீர்கங்காய், டலங்காய், 
அவைரக்காய் 

0422-2442338 
0422-2440054 
0422-4383789 
9442253786 
9894748899 

2. தி .சுப்ரமணியம் B.A.S காய்கறி கமிஷன் மண்  
கைட எண் 6 

ெவங்காயம் (சிறிய , ெபல்லாாி), கத்தாி, 
பீன்ஸ், ேகரட், மிளகாய், ெசள – ெசள, 
தக்காளி, ங்ைக, ட்ைடேகாசு, 
பீட் ட், ள்ளங்கி, காளிபிளவர், 
உ ைளகிழங்கு, ெவண்ைட, பாைவ, 
சுரக்காய், டைல 

9443043758 
0422-437586 

3. தி .அப் ல் அசீஸ் அஜ்மீர் காய்கறி கமிஷன் மண்  
கைட எண் 31, 34 

ெவங்காயம் ெபல்லாாி, பச்ைச மிளகாய், 
காளிபிளவர், பீட் ட் 

0422-2447762 
0422-2436383 
9363103265 

4. தி . C.N.பழனிசாமி C.M.நடராஜன் சன்ஸ் 
ெமாத்த விற்பைனயாளத் கைட 
எண் 1 & 28 

ெவங்காயம் (சிறிய , ெபல்லாாி), 
மிளகாய்,கத்தாி, பீன்ஸ், ேகரட், ெசள – 
ெசள, தக்காளி, , ள்ளங்கி, காளிபிளவர், 
உ ைளகிழங்கு 

0422-2433419 
0422-2444008 
0422-239475 

5. தி .அப் ல் ஜாவர் & பர்கத் & ேகா. S.A.B. காய்கறி ெவங்காயம் (சிறிய , ெபல்லாாி), கத்தாி, 0422-2446676 



தி . கம  பஷீர் கமிஷன் மண்  கைட எண் 10 பீன்ஸ், ேகரட், ெசள – ெசள, தக்காளி, , 
ள்ளங்கி, காளிபிளவர், உ ைளகிழங்கு 

0422-2446886 
0422-2431969 
9843014688 
9843022689 

6. தி . S.V.மணிகண்டன் S.V. காய்கறி கமிஷன் மண்  
கைட எண்  திய  :13 

அைனத்  வைகயான காய்கறிகள் 9842214434 

7. தி . K.K.சிவசாமி K.K.S காய்கறி கமிஷன் மண்  
கைட எண்  36 

ெவண்ைட, ங்ைக, பச்ைச மிளகாய், 
கத்திாிக்காய் 

0422-2446717 
9442154523 

8. தி . K.ஐவர் நாராயணன் K.நராயணன் காய்கறி கமிஷன் 
மண்  கைட எண் -15 

ெவங்காயம் (சிறிய  & ெபல்லாாி) & 
பச்ைச மிளகாய் 

0422-2444728 
0422-2446329 
0422-2405565 
9443244734 

9. தி .இ ஸ் SMR காய்கறி கமிஷன் மண்  
கைட எண் -16. 27,31,32 

ெவங்காயம் (சிறிய , ெபல்லாாி), கத்தாி, 
பீன்ஸ், ேகரட், ட்ைடேகாசு, மிளகாய், 
ெசள – ெசள, தக்காளி, ங்ைக, 
பீட் ட், ள்ளங்கி, காளிபிளவர், 
உ ைளகிழங்கு, ெவண்ைட, பாைவ, 
சுரக்காய், டைல 

0422-2458308 
0422-2430408 
9842271035 
9894566641 
9894906123 

10. தி . A.ெபான் சாமி ஸ்ரீ அம்மன் காய்கறி கமிஷன் 
மண்  கைட எண்.24,25 

தக்காளி, ெவங்காயம்( சிறிய ), 
பச்ைசமிளகாய், ெவண்ைட, பாகற்காய், 
கத்திாி, பீட் ட், ள்ளங்கி, ேதங்காய், 
எ மிச்ைச. 

0422-2431684 
9443051388 
9443144187 

11. தி . D. ேகசன் ஸ்ரீ விக்ேனஷ்வரா காய்கறி பீட் ட், ெவண்ைட, கத்திாி, பாைவ 0422-2451074 



கமிஷன் மண்  கைட எண்.75 9442147477 
9442547477, 
9442208700 
9442208200 

12. தி .S.M.நாராயணன் ஸ்ரீ பாலாஜி காய்கறி கமிஷன் 
மண்  கைட எண் 55 

தக்காளி, கத்திாி, ேதங்காய், பீர்கங்காய் 0422-2444824 
0422-2402137 
9842239450 
9842239452 

13. தி .ஆதாம் பாஷா ஆதாம் ேர ங் கம்ெபனி 
காய்கறி கமிஷன் மண்  கைட 
எண் 17, 41 

ெவங்காயம் (சிறிய  & ெபல்லாாி) 
உ ைளக்கிழங்கு 

0422-2436709 
0422-2260698 
9442517861 

14. தி .ஜமீஷ் A.K.R. காய்கறி ெமாத்த 
விற்பைனயாளர் கைட எண் 60 

மிளகாய், ெவண்ைட, தட்ைடபய , 
ெவங்காயம் (சிறிய ), கத்திாி, பீட் ட், 
காளிபிளவர் 

0422-2441411 
9894832965 

15. தி .இப்ராஹீம் EPM காய்கறி ெமாத்த 
விற்பைனயாளர் கைட எண் 30 

மிளகாய், தக்காளி, கத்திாி, ெவண்ைட 0422-5383203 
0422-3141462 

16. தி . M.அன்வர்பாஷா CMM ேரடர் காய்கறி கமிஷன் 
மண்  கைட எண்27 

உ ைளகிழங்கு , ெவங்காயம் (சிறிய  & 
ெபல்லாாி) 

0422-2441695 
0422-231198 
9443739109 

17. தி . VP.தங்கச்சான் V.K.D ெமாத்த விற்பைனயாளர் 
கைட எண் : 30 

மிளகாய், ெவங்காயம் (சிறிய  சிறிய  & 
ெபல்லாாி), தக்காளி, ெவண்ைட, 
பீட் ட், காளிபிளவர், ங்ைக 

0422-2431393 

18. A.T.C ேரடர்ஸ் A.T.C ேரடர்ஸ் கமிஷன் மண்  ெவங்காயம் , உ ைளகிழங்கு 9360017851 



கைட எண் திய  :17 
19. தி .மாணிக்கவாசகம் ஸ்ரீ விஷ் ராம் ேரடர்ஸ்  

காய்கறி கமிஷன் மண்  கைட 
எண்70,71 

ெவங்காயம் ( சிறிய  & ெபல்லாாி) 
உ ைளகிழங்கு 

0422-2443113 
0422-2455667 
9843039626 
9363103899 

20. தி . A. கம்ம அ  A.M.A. ேரடர்ஸ் காய்கறி 
கமிஷன் மண்  கைட எண் 65 

ெவங்காயம் ( சிறிய  & ெபல்லாாி) 
உ ைளகிழங்கு 

9843048049 

21. தி . M.M.பாலசுப்ரமணியம் 
& தி . M.M.மணி 

M.M காய்கறி கமிஷன் மண்  
கைட எண் 21, 56 

ங்ைக, மிளகாய், ெவண்ைட, 

ெவங்காயம் ( சிறிய  & ெபல்லாாி) 
9843014993 

22. தி .கி ஷ்ணன் A.S.K.G. காய்கறி கமிஷன் 
மண்  கைட எண்  32- A 

குைடமிளகாய், வாைழக்காய், 
ட்ைடேகாசு, ெவள்ளாி 

0422-2457755 
9842212336 

23. தி .வின்ெசன்ட் பாப் லர் ேரடர்ஸ் காய்கறி 
கமிஷன் மண்  கைட எண்  44 

ெவங்காயம் (ெபல்லாாி) 0422-2449225 
9843085558 
9843365400 

24. தி . K.ைசய  இப்ராஹீம் 
(அைலஸ்) பா  

பா  ேர ங் கம்ெபனி 
காய்கறி கமிஷன் மண்  கைட 
எண்  48, 49 

ெவங்காயம் ( சிறிய  & ெபல்லாாி) 
உ ைளகிழங்கு 

0422-2440780 
0422-2446680 
9443060780 

25. தி . S.R.மா க் SRM  ண்  & இஞ்சி கமிஷன் 
மண்  கைட எண்  43 

இஞ்சி, ண் , சாத் கு , மாங்காய் 
 

0422-2445716 
0422-2445737 
9843046786 
9345446445 

26. தி . A.M.லத்தீவ் ேகாயம் த் ர் இஞ்சி ேர ங் இஞ்சி,  ேசைனகிழங்கு, ேசப்பங்கிழங்கு 0422-2442280 



கம்ெபனி (CGT) ெமாத்த 
விற்பைனயாளர் கைடஎண் – 54 

9443373660 

27. தி .நடராஜ் & 
தி .ெசல்வராஜ் 

அஷ்ட லட்சுமி  
காய்கறி கமிஷன் மண்  கைட 
எண்  39 

ெகாத்தவரங்காய், அவைரக்காய், 
ெவண்ைட, ங்ைக 

0422-2446388 
9362665677 
9994161324 

28. தி . M.ராேஜந்திரன் M.R. கமிஷன் மண்  கைட எண்  
2 

ெவங்காயம் ( சிறிய  & ெபல்லாாி) 0422-6587787 
9443139190 
9442651561 

29. தி . A.M.மணி உழவர் காய்கறி கமிஷன் மண்  
கைட எண்  3 

பாகற்காய், சுரக்காய், டைல, பீர்கன், 
வாைழக்காய், பீட் ட், தக்காளி, 
ெவண்ைட 

0422-4384490 
0422-4384491 
9843899896 
9362994780 

30. தி .அ ராஜா A.R. ேர ங் கம்ெபனி கமிஷன் 
மண்  கைட எண்  7.21,67 

ெவங்காயம் (சிறிய  & ெபல்லாாி) 
உ ைளகிழங்கு 

9443145053 
9443012395 
9344412395 

31. தி . N.பா  J.M.S. ேஜாதி காய்கறி கமிஷன் 
மண்  கைட எண்  11 

தக்காளி, ெவங்காயம் (ெபல்லாாி), 
கத்திாி, உ ைளகிழங்கு, மிளகாய், ேகரட், 
இஞ்சி, பீன்ஸ் 

0422-3247986 
9363203140 
9360773536 

32. தி .சிக்கந்தர் V.M.H. பிரகாசம் காய்கறி 
கமிஷன் மண்  கைட எண்  12 

ெவங்காயம் (சிறிய  & 
ெபல்லாாி),கத்திாி, ள்ளங்கி, 
ெவண்ைட, பாகற்காய், 
சுரக்காய், டைல. 

9843538605 
0422-2260487 



33. தி . S. கம்ம  ெஷாிவ் SIFA தக்காளி கமிஷன் மண்  
கைட எண் 13 

தக்காளி 0422 2431065 

34. தி . M. க்கம  
இஸ்மாயில் 

M.M.I ேரடர்ஸ் காய்கறி 
கமிஷன் மண்  கைட எண்  14 

ெவங்காயம் (ெபல்லாாி) 0422-2440683 
9442211228 

35. தி . L.சிவக்குமார் S.K.R. காய்கறி கமிஷன் மண்  
கைட எண்  ( திய)17 

க ேவப்பிைல, ெகாத்தமல் , தினா, 
காய்கறிகள் 

0422 -2440721 
9843349684 

36. தி .ெமக ப் பாஷா & தி . 
S.ராதாகி ஷ்ணன் 
 

RTC ரகுமான் ேர ங் கம்ெபனி 
காய்கறி கமிஷன் மண்  கைட 
எண் ( திய) 19 

ெவங்காயம் (ெபல்லாாி) 0422 -4282332 
9443701725 
9345139167 

37. தி . Y.அப் ல் அசீஷ் AGS காய்கறி ெமாத்த 
விற்பைனயாளர் கைட எண் 
( திய) 22 

தக்காளி 9362239499 
9787779999 

38. தி . T.S.ெப மாள் T.S. காய்கறி கமிஷன் மண்  
கைட எண் – 28 

பரங்கிகாய்  & சணிக்காய் 9345007455 

39. தி . S.ேகாவிந்தராஜ் BK ெமாத்த விற்பைனயாளர் 
கைட எண் 29 

பரங்கிகாய்  & சணிக்காய் 0422-2444087 
9443021422 

40. தி . M. கமா தீன் M.V.M பாரக் காய்கறிகள் 
மண்  ெமாத்த விற்பைனயாளர் 
கைட எண்.38 

தக்காளி, மிளகாய், ெவண்ைட, கத்திாி, 
ங்ைக, ெவங்காயம் (ெபல்லாாி) 

0422-2443809 
9443519277 

41. தி . சிவகுமார் சிவகுமார் காய்கறி கமிஷன் 
மண்  கைட எண் 50 

கத்திாி, ேதங்காய் 0422-2340486 
9843434048 
9843034048 



42. தி . K.நாசர் & தி . K. 
A.ரஹ்மான் 

G.P. ேர ங் கம்ெபனி 
காய்கறி கமிஷன் மண்  கைட 
எண்63 

ெவங்காயம் ( சிறிய  & ெபல்லாாி) 
உ ைளகிழங்கு 

0422-2449523 
9443039355 
9443357864 
9843354792 

43. தி . V.கி ஷ்ணன் D.S.K ெமாத்த விற்பைனயாளர் 
கைட எண் 73 

பரங்கிகாய்  & சணிக்காய், தர் சணி 0422-2430619 
9363101298 

44. தி . A. கம்ம  அ  A.M.A. ேரடர்ஸ் காய்கறி 
கமிஷன் மண்  கைட எண்65 

ெவங்காயம் ( சிறிய  & ெபல்லாாி) 
உ ைளகிழங்கு 

9843048049 

45. தி .மாணிக்கவாசகம் ஸ்ரீ விஷ் ராம் ேரடர்ஸ் 
காய்கறி கமிஷன் மண்  கைட 
எண்.70,71 

ெவங்காயம் ( சிறிய  & ெபல்லாாி) 
உ ைளகிழங்கு 

0422-2443113 
0422-2455667 
9843039626 
9363103899 

46. தி . S.K.குட்டன் S.K.  காய்கறி கமிஷன் மண்  
கைட எண்.28 

ங்ைக 9842275756 

47. தி .ஜாஹீர் ஹீைசன் J.A.S. காய்கறி கமிஷன் மண்  
கைட எண் ( திய) 6 

ெவங்காயம் ( சிறிய  & ெபல்லாாி) 
உ ைளகிழங்கு,கத்திாி, பீன்ஸ், 
ேகரட், மிளகாய், ெசள – ெசள, 
தக்காளி, ங்ைக, ட்ைடேகாசு, 
பீட் ட், ள்ளங்கி, காளிபிளவர், 
ெவண்ைட, பாகற்காய், சுரக்காய், 

டைல 

9344105567 

48. தி . K.M.பஷீர் M.E. காய்கறி கமிஷன் கைட ெவண்ைட, டைல, தட்ைடபய  9444229444 



எண் 5 
49. G.M. ேரடர்ஸ் G.M. ேரடர்ஸ் கமிஷன் மண்  

கைட எண் திய – 19 

ெவங்காயம், உ ைளகிழங்கு 9442842764 

50. ரஃபீ S.T.N ேரடர்ஸ் கமிஷன் மண்  
கைட எண் திய – 20 

ங்ைக 9894960116 

51. சலீப்ஃ ல்லா கமிஷன் மண்  கைட எண். 
திய – 23 

அைனத்  காய்கறிகள் 9790409282 

52. பால கன் N.K.D. காய்கறி கமிஷன் மண்  அைனத்  காய்கறிகள் 9442115889 
53. M.S. கமிஷன் மண்  அைனத்  காய்கறிகள் 9443724076 
54. ெவங்கேடசன் & ஆ கம் கமிஷன் மண்  சணிக்காய் 9363111833 
55. தி . V. ேகஷ்குமார்  R.K. ேரடர்ஸ் உ ைளகிழங்கு 

ெமாத்த விற்பைனயாளர் & 
கமிஷன் கவர் கைட எண் 

திய 14 

உ ைளகிழங்கு 9894781644 
9344492655 

56. தி .S.பால் கண்ணன் PKN ெமாத்த விற்பைனயாளர் 
கமிஷன் மண்  கைட எண்.9  

அைனத்  காய்கறிகள் 8015582220 
9585327255 

57. தி .K.N. சிவா K.நாராயணன் & சன்ஸ் 
கைட எண்.14 

உ ைள, ெவங்காயம், ண் , 
காய்கறிகள் 

9843315129 
04222302665 

58. SMK SMK கமிஷன் மண்  கைட 
எண். 38 

ெவங்காயம், உ ைள கிழங்கு 9486235675 

59. M.H. கம்ம  இப்ராஹீம் MAH காய்கறி கமிஷன் மண்  & 
ஆர்டர் சப்ைளயர்ஸ் கைட எண் 

காய்கறிகள் 9585530882 
9585510882 
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60. S. ெவங்கேடசன் & 

ஆ கம் 
S.V. ேரடர்ஸ் கைட எண். 29 சணிக்காய், பரங்கிக்காய் 9566592660 

9489990030 
0422-43844686 

61. ேசகர் IVR & ஸ்டார் ப்பர் கைட 9994444734 
 

1. கார்பேரஷன் வாைழ ெமாத்த விற்பைன மண்  காந்தி பார்க், தடாகம் ேரா , ேகாயம் த் ர் 

 

வ.எண் விற்பைனயாளர் ெபயர் கவாி ெபா ட்கள் ெதாைலேபசி எண் 

1. தி . K. கன், 
தி . P.ராம்ராஜ் 
தி  S.ெப மாள் 

ஸ்ரீ அண்ணாமைல ேரடர்ஸ் 
கமிஷன் மண்  கைட எண் .01 

அைனத்  வாைழ ரகம் 0422 – 2478142 
9443129077 
9894720120 
9443343692 

2. தி . K.கண்ணன் 
தி . K.பா ஜீ 

ராதாகி ஷ்ணனா வாைழ 
கமிஷன் மண்  கைட எண் .02 

அைனத்  வாைழ ரகம் 0422 – 2471702 
9895190595 

3. தி . V.ெஜகநாதன் J. உமாபதி வாைழ கமிஷன் 
மண்  கைட எண் .02 

அைனத்  வாைழ ரகம் 9363121550 

4. தி . K.S. ஸ்தவா குட் லக் வாைழ கமிஷன் மண்  
கைட எண் .03 

அைனத்  வாைழ ரகம் 0422-247436 
9842564470 

5. தி . G.K.ராேஜந்திரன் G.K.R. வாைழ கமிஷன் மண்  
கைட எண் . A-3 

அைனத்  வாைழ ரகம் 0422-2475238 
9843134565 



6. தி .இதயம் K.S.K. இதயம் வாைழ கமிஷன் 
மண்  கைட எண் 6 

அைனத்  வாைழ ரகம் 04222-2471622 
0422-2473197  
0422-2300169 
9843049555 
9842277863 

7. தி . P.நாக ங்கம் சக்தி ெபாியசாமி & சன்ஸ் வாைழ 
கமிஷன் மண்  கைட எண் 7 

அைனத்  வாைழ ரகம் 0422-2475323 
0422-2474673 
9843012452 

8. தி . N.மணி N.மணி வாைழ கமிஷன் மண்  
கைட எண் 8 

அைனத்  வாைழ ரகம் 0422-2479046 
0422-2399277 
9442569977 

9. தி . P.நடராஜ், 
தி . P.தி கன் 

ஸ்ரீ ராகேவந்திரா வாைழ 
கமிஷன் மண்  கைட எண் 18 

அைனத்  வாைழ ரகம் 0422-2473234 
9842273235 

10. தி . S.ெப மாள் S.ெப மாள் 
வாைழ கமிஷன் மண்  கைட 
எண் 30 

அைனத்  வாைழ ரகம் 0422 – 2475568 
0422-2473622 
9443343692 

 

2. பன்னீர் ெசல்வம்  மார்ெகட், ேகாயம் த் ர் – 641 002 

வ.எண் விற்பைனயாளர் ெபயர் கவாி ெபா ட்கள் ெதாைலேபசி எண் 

1. தி . M.சுவாமிதங்கம் M.S.T க்கள் விற்பைனயாளர் 
கைட எண் 50/60 

அைனத்   ரக க்கள் 9842261800 
 



2. தி . ெஜயகுமார் J.K. க்கள் விற்பைனயாளர் ல்ைல, மல் ைக, ஜாதிமல் , பன்னீர் 
–ேராஜா, சாமந்தி 

9976226615 

3. தி . C.காளியப்பன் 
K.S.குமார் 
 

C.K.N. க்கள் கமிஷன் கவர் ல்ைல, மல் ைக, ஜாதிமல் , சம்பங்கி 9894377746 
9789735777 
9488188357 

4. தி . N.சண் கம் & 
பிரதர்ஸ் 

A.N.G. க்கள்  விற்பைனயாளர் 
கைட எண். 22 

அைனத்   ரக க்கள் 9842892246 
9842292246 
9965592246 

5. தி . M.K.ெசாிவ் M.K.S. க்கள்  விற்பைனயாளர் 
கைட எண். 44 - E 

மல் ைன 0422-2636341 
0422-2479043 
9942472952 

6. தி . A.P.ஆ சாமி A.P.A க்கள்  விற்பைனயாளர் 
கைட எண்.13 

அரளி, ம , சம்பங்கி, ெசவ்வந்தி, 
சாமந்தி 

9842286052 

7. தி .ஐயப்பன் N.K.S. க்கள்  விற்பைனயாளர் 
கைட எண்.12 

அரளி, சம்பங்கி, ம , வாடாமல்  0422-2471214 
0422-2543580 
9843144600 
9363142483 

8. தி . கன் N.S.P. க்கள் விற்பைனயாளர் அரளி, ம  9360580297 
9362101071 

9. தி . V.ேகசவன் V.K.N. க்கள்  விற்பைனயாளர்  அைனத்   ரக க்கள் 9843686916 

10. தி .அசீஸ் M.A.S. க்கள்  விற்பைனயாளர் அைனத்   ரக க்கள் 9790332784 
9489603439 



11. தி . பாஷா N.S.M. க்கள்  விற்பைனயாளர் ல்ைல, ஜாதிமல் ,மல் ைக, 9843243132 

12. தி .சுேரஷ் A.N.G க்கள்  விற்பைனயாளர் அரளி, ம , மாிெகா ந்  9787333365 
9786369555 

13. தி . A.N.சக்திேவல் A.N.S. க்கள்  விற்பைனயாளர் 
கைட எண். 26&28 

அைனத்   ரக க்கள் 9344266972 
9865039082 
0422-2460635 

14. தி . M.சுல்தான் கம்ம  க்கள்  விற்பைனயாளர் கைட 
எண். 15,27A-5 

அைனத்   ரக க்கள் 9443378742 
9443734630 
9363378742 
9345772152 

15. தி . M.சுப் க்குட்  M.S. க்கள்  விற்பைனயாளர் 
கைட எண் 9 

அரளி, மல் ைக, ம  9842244290 

16. தி . அப் ல் ஹமீ  Y.A.H க்கள்  விற்பைனயாளர் ேராஜா – ெபங்க ர் 9843534235 

17. தி . A.உமர் MHA ேராஜா கைட ேராஜா – ெபங்க ர் 9894678521 

18. தி . P.பாலகி ஷ்ணன் திலீப் ெடகேரஷன்ஸ் 
54, ேதவாங்கேபட் எண்.2  
மார்ெகட் எதிர் ரம், 
ேகாைவ – 641 001 

கார்ேனசன், க்ளா ேயாலஸ், 
ேகால்டன் ராட், ஆஸ்டர், 
ஆஸ்ேபரகஸ், ைஹபிாீட் ேராஜா, 
ஆர்கிட், ெசவ்வந்தி – ெகாய்மலர்கள் 

9361102135 
9360002135 
0422-2479917 

19. தி .பாலேகசவன் M.P.M. க்கள் கைட எண். 19,  
மார்ெகட் எதிர் ரம், 
ேகாைவ – 641 001 

அைனத்   ரக க்கள் 0422 2472374 
9443151034 

20. தி . ெசல்வகுமார் V.V.S  க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்   ரக க்கள் 9600885905 



21. தி . ரவிச்சந்திரன் R.R  க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்   ரக க்கள் 9790416646 

22. தி . A.அன்சாாி A.A   க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்   ரக க்கள் 9443683273 

23. J.J. ைர J.J. க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்   ரக க்கள் 9842240026 

24. தி . ேச மாதவன் க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்   ரக க்கள் 9443158200 

25. தி . M.S.விஜயன் M.S.V  க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்   ரக க்கள் 9944750757 

26. தி .A.ரங்கநாதன் A.R . க்கள் விற்பைனயாளர்  அைனத்   ரக க்கள் 9843114517 

27. தி . A.அ ணாேசகர் A.A . க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்   ரக க்கள் 9894729800 

28. தி .விஷ்  R.G.R. க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்   ரக க்கள் 98430 94400 

29. தி .கார்திேகயன் N.K.S . க்கள் விற்பைனயாளர்  அைனத்   ரக க்கள் 8122381154 

30. தி .காஜா K.C.S  க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்   ரக க்கள் 9043210011 

31. தி .பாலேகசவன் க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்  ரக க்கள் 9843656916 

32. தி .காதர் ஷாிவ் க்கள் விற்பைனயாளர்  அைனத்  ரக க்கள் 9894951523 

33. தி .ஜாவர் BMH க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்  ரக க்கள் 9843575858 

34. தி . P.சிவக்குமார் J.N.R. க்கள் விற்பைனயாளர்   அைனத்  ரக க்கள் 9894221711 

35. தி .S.M.ஷகாப்தீன் S.M.S. க்கள் விற்பைனயாளர்  அைனத்  ரக க்கள் 9965889786 

36. தி . ஸ்தபா A.M.M. க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்  ரக க்கள் 9994386643 

37. தி .அ  
தி . பா  

K.C.S  க்கள் விற்பைனயாளர் அரளி, மாிெகா ந் , சம்பங்கி 9843572722 

38. தி .சுேரஷ் 
தி .ெசல்வராஜ் 

A.N.G  க்கள் விற்பைனயாளர் அரளி, மாிெகா ந் , சம்பங்கி 9787333368 
9786369555 

39. தி .பா  M.S.T. க்கள் விற்பைனயாளர் அைனத்  ரக க்கள் 9751726961 

 



3. உக்கடம் ப் ட்ஸ் மார்ெகட் 

வ.எண் விற்பைனயாளர் ெபயர் கவாி ெபா ட்கள் ெதாைலேபசி எண் 

1. தி . U.ெசல்லப்பா U.ெசல்லப்பா பழங்கள் 
விற்பைனயாளர் &  கமிஷன் 

கவர், 158-E ைவசியாள் தி, 
ேகாைவ. 

அைனத்  ரக பழங்கள் 0422-3258024 
9366619797, 
9360390376, 
9366777778 

2. தி . பாரக்  பாரக் பழங்கள்  
220,க ப்பக ண்டர் தி, 
ேகாைவ. 

அைனத்  ரக பழங்கள் 0422-4360167 
0422-2341827 

3. KVR பிரதர்ஸ் KVR ப் ட் ேரடர்ஸ், 199, 
க ப்பக ண்டர் தி, 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 0422-2346536 
0422-4356536, 
9842236536, 
9360036536 

4. S. ஹ ன் பாஸ் பி ப் ட் ேரடர்ஸ் 168, 
க ப்பக ண்டர் தி 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 0422-2394980 
0422-2261868 
9843021868 

5. DKR D.K.R.173, க ப்பக ண்டர் தி 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 0422-2392352, 
04222348655, 
9486978847 

6. தி .பாஷா ேகாைவ ப் ட்ஸ், 187 
க ப்பக ண்டர் தி 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 0422-346651 
0422-340036 



7. தி . கம்ம  ஜாவர் U.K.S, 171 க ப்பக ண்டர் தி 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 0422-2391459, 
0422-4361477 
9363104971 

8. C.K.ப் ட்ஸ் C.K ப் ட்ஸ் 
442, க ப்பக ண்டர் தி 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 9894200914 

9. N.P.I. ப் ட்ஸ் N.P.I. ப் ட்ஸ் 
க ப்பக ண்டர் தி 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 9443421228 

10. சூர்யா ப் ட்ஸ் சூர்யா ப் ட்ஸ் 
210 க ப்பக ண்டர் தி 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 0422-2396576 

11. A.K.ப் ட்ஸ் A.K.ப் ட்ஸ் 
437, க ப்பக ண்டர் தி 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 0422-2396576 

12. S.R.B S.R.B. ப் ட்ஸ் 
239, க ப்பக ண்டர் தி,  
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 9865453433 

13. ேயாேகஷ் ேயாேகஷ் ப் ட்ஸ் 
க ப்பக ண்டர் தி,  
ேகாைவ 
 

அைனத்  ரக பழங்கள் 9443343249 



14. அபிநயா ப் ட்ஸ் அபிநயா ப் ட்ஸ் 
164/7, க ப்பக ண்டர் தி,  
ேகாைவ 
 

அைனத்  ரக பழங்கள் 9842258536 

15. ேநஷனல் ப் ட்ஸ் ேநஷனல் ப் ட்ஸ் 
181, க ப்பக ண்டர் தி,  
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 9443758954 

16. ராஜ் A.P.R. ப் ட்ஸ் 
159, க ப்பக ண்டர் தி, 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 9363126003 

17. பி ப் ட்ஸ் பி ப் ட்ஸ் 
க ப்பக ண்டர் தி, 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 9843022981 

18. லால்சந்த் & பிரதர்ஸ் LB 
ப்ெரஷ் ப் ட்ஸ் விற்பைனயாளர் 
210, க ப்பக ண்டர் தி 
ேகாைவ 

அைனத்  ரக பழங்கள் 0422 -2341637, 
4356661 

 


