
தானி காட்சி (ஈராடு ாட்டம்) 20.10.2022-ம் ரதி விாக்கிம மடபதற்ந சிநப்பு 
கூட்ட டடிக்மககள் தீர்ாணத்தின் உண்ம கல் 

பதாருள் எண்: 1          
                 மிழ்ாடு  அசிழ்  எண்.358 ாள்.24.06.2022 (அசாம  (நிமன)  எண்.92,  காட்சி  நிர்ாகம்  ற்றும்  
குடிநீர் ங்கல் துமந,  ாள்.24.06.2022) – இல்  ார்டு குழு (Ward Committee) ற்றும்  தகுதி  சதா  (Area  Sabha)   
உருாக்குற்கும்  ற்றும் அன்  பசல்தடுத்துலுக்கும்  விதிகள் குறித்  ஆம  பளியீடு 
பசய்ப்தட்டுள்பது. ரற்காணும் அசாமயில் , ார்டு  குழுக்கள் அமக்கவும் , தகுதி  சதா  ஏற்தடுத்வும் 
கர்ன்நத்திற்கு அதிகாம்  ங்கப்தட்டுள்பது . ரலும்,  ரற்காணும் மிழ்ாடு கர்ப்புந உள்பாட்சி 
அமப்புகள்  (ார்டு குழு ற்றும் தகுதி சதா )  விதிகள் 2022-இல்  விதி 3(1) –இன் தடி ார்டு குழுக்களுக்கு விதி  8-
இல் குறிப்பிட்டாறு காட்சிக்குட்தட்ட  வ்பாரு  ார்மடயும் தகுதி ார்டு ன்றிமண ான்கு தகுதி சதாாக  
பிரித்து,  வ்பாரு தகுதி சதாவிற்கும் ரு பிதிநிதிம கர்ன்நம்  நிமிக்கவும் அதிகாம் ங்கப்தட்டுள்பது .  
                               நிமிக்கப்தடும்  உறுப்பிணர்  டப்பிலுள்ப  ாக்காபர் தட்டிலில்  ததிவு  பதற்றிருப்தராடு  அந்  
ார்டு உறுப்பிணருக்குரி   ரமாண குதிமயும்  பதற்றிருக்க ரண்டும் . ரர்ந்படுக்கப்தட்ட  ார்டு  
உறுப்பிணர  ார்டு  குழுவின்  மனாக  தவி  கிப்தார் . ார்டு  குழுக்கள்  கூட்டாணது  மூன்று  ாத்திற்கு  
ரு  முமந  கூட்டப்தட  ரண்டும் .  ார்டு  குழுவின் மனர் ,  கூட்டத்ம  டத்  றும்தட்சத்தில்  நிர்ாக 
அதிகாரிால் ரற்காணும்  கூட்டம்  டத்ப்தடும் . ார்டு குழுாணது , ஆரனாமசமண  ற்றும்  திட்டங்கள் குறித்  
விதங்கமப கர்ன்நத்திற்கு சர்பிக்கவும் , அடிப்தமட  சதிகள் குறித்  ஆரனாசமணகள்  ற்றும்  
ரகாரிக்மககள் குறித் விதங்கமப ன்நத்திற்கு  பரிவிக்கனாம் . ரலும், நிர்ாக அதிகாரிால் குறிப்பிடப்தடும் 
பசல்தாடுகமப பசல்தடுத்வும் , ார்டு  குழுவின்  உரிமகள்  ற்றும்  கடமகள் குறித்து  விதி எண் .7- இல்  
குறிப்பிடப்தட்டுள்பது. 
                             ரலும் , ரற்காணும்  விதிகளின் தடி ார்டு  தகுதிம தகுதி  சதா  பிரித்து மமந பசய்து , 
கீழ்கண்டாறு   மமந  பசய்ப்தட்ட தகுதிகளுக்கு எண்ணிட்டு  ாட்ட  ஆட்சிர் ாயினாக  அமண  
ாட்ட அசிழில்  பிசும்  பசய் டடிக்மக  எடுக்கவும் அறிவுறுத்ப்தட்டுள்பது . தகுதி  சதாவின்  மனாக  
அந் ார்டில்  ரர்ந்படுக்கப்தட்ட  கர்ன்ந உறுப்பிணர  பசல்தடுார் . தகுதி  சதாவிற்காண  கூட்டம்  மூன்று  
ாத்திற்கு ருமுமந தகுதி  சதாவின் மனர் கூட்டத்திமண டத்  ரண்டும் . தகுதி சதாவின்  பசல்தாடு ,  
கடமகள்  ற்றும்  அதிகாம்  குறித்து  விதி எண் .11 இல்  குறிப்பிடப்தட்டுள்பது . 
                     அசாம (நிமன) எண்.93 காட்சி  நிர்ாகம்  ற்றும்  குடிநீர் ங்கல் துமந  ாள் .24.06.2022 இல்  
ார்டு  குழுக்களுக்கும் , தகுதி சதாக்களுக்கும்  பசனாபர்கள்  நிமித்ல் ற்றும்  அர்ம்  தணிகள் குறித் 
பசல்முமநகள்  பளியிடப்தட்டுள்பது . உவிாபர்  தணியிட நிமனயில்  தணிாபர் ரும  ார்டு  குழு 
ற்றும்  தகுதி  சதா  பசனாபாக  கர்ன்நம் நிமிக்கவும்  அதிகாம்  ங்கப்தட்டுள்பது . 
                     ரற்காணும் ,  அசாமகளில் பரிவித்ாறு ார்டு  குழுக்கள் ,  தகுதி  சதாக்கள் அமக்கவும் 
வ்பாரு  ார்டு  தகுதிமயும் ,  ான்கு  தகுதி சதாாக  பிரித்து  றுமமந (Delimit) பசய்து ாட்ட  
ஆட்சிர் மூனம்  ாட்ட  அசிழில்  பிசும் பசய்வும் ,  டடிக்மககள்  ரற்பகாள்ப ன்நத்தின்  அனுதிக்கு  
மக்கப்தடுகிநது. 

ார்டு எண் 1 
தகுதி சதா w 01 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ர்பும் 5 து ராடு அண்ாகர்  
1, பசாக்கான் காடு (கவிா தள்ளி ராடு)  

ரற்கு பசாக்கான் காடு ரடங்க் ராடு(கிக்கு 



பற்கு  ார்டு 6 பசாக்கான் காடு 

டக்கு குருப்தாக்கன் தாமபம் தஞ்சாத்து எல்மன 

தகுதி சதா w 01 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காாஜ்கர் (கவுண்டர் கர் (தார்க்)  

1, பசாக்கான் காடு 
ரற்கு எஸ் .ரக ,டி பசல்ம் வீடு  எதிர்ராடு 

பற்கு  ாரி கர்  (S.K.T.Water Tank) 

டக்கு குருப்தாக்கன் தாமபம் தஞ்சாத்து எல்மன 

தகுதி சதா w 01 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு பசாக்கான் காடு  

1, பசாக்கான் காடு 
ரற்கு திருள்ளுர் 

பற்கு  பசல்லிாண்டிம்ன் காலிமண 

டக்கு ஆண்டிகுனம் தஞ்சாத்து 

தகுதி சதா w 01 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு பசாக்கான் காடு (கவிா தள்ளி ராடு )ரற்கு  
1,பசாக்கான் காடு ரற்கு பசல்லிாண்டிம்ன் காலிமண ற்றும் 

திருள்ளுர் கர் 
பற்கு  ார்டு 6 பசாக்கான் காடு (டக்கு)  

2,திருள்ளுர் கர் 
டக்கு ஆண்டிகுனம் தஞ்சாத்து 

 
ார்டு எண் 2 

தகுதி சதா w 02 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காவிரி ஆறு 

1, பயின்ராடு 
ரற்கு காாஜ்கர் முல் வீதி 

பற்கு  ார்டு 4 பயின்ராடு 

டக்கு ாாகர் எல்மன 

தகுதி சதா w 02 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு பயின்ராடு 

1, காாஜ்கர் முல் வீதி (கவுண்டர் கர்)  
ரற்கு பசாக்கான் காடு 

பற்கு  காாஜ்கர் முல் வீதி 

டக்கு ாாகர் எல்மன 

தகுதி சதா w 02 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு பயின்ராடு 

1,காாஜ்கர் முல் வீதி 
ரற்கு பசாக்கான் காடு 

பற்கு  காாஜ்கர் முல் வீதி 

டக்கு காாஜ்கர் முல் வீதி (கவுண்டர் கர்)  

தகுதி சதா w 02 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காாஜ்கர் முல் வீதி ரற்கு தகுதி 1,காாஜ்கர் முல் வீதி (S.K.T.TANK) 
ரற்கு பசாக்கான் காடு   
பற்கு  ார்பும் 5 து ராடு (அண்ாகர்)  2.ர்பும் 5 து ராடு (அண்ாகர் )  



டக்கு காாஜ்கர் முல் வீதி பற்கு தகுதி   
  
 
 ார்டு எண் 3 

தகுதி சதா w 03 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு பயின்ராடு 

1,காாஜ் கர் முல் வீதி 
ரற்கு ர்பும் 5து ராடு (அண்ாகர்)  

பற்கு  காாஜ்கர் (பதருாள் பும்)  

டக்கு காாஜ்கர் முல் வீதி பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w 03 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு காாஜ்கர் தள்ளி ரற்கு தகுதி 

1,காாஜ் கர் முல் வீதி 
ரற்கு எஸ் .ரக.டி.பிர்ண்டர்ஸ்க்கு கிக்கு   

பற்கு  காாஜ்கர் முல் வீதி டக்கு தகுதி 

டக்கு காாஜ்கர் முல் வீதி பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w 03 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு பயின்ராடு 

1,காாஜ் கர் முல் வீதி 
ரற்கு காாஜ்கர் தள்ளி  கிக்கு  தகுதி 

பற்கு  காாஜ்கர் முல் வீதி டக்கு தகுதி 

டக்கு காாஜ்கர் முல் வீதி பற்கு தகுதி 
 

தகுதி சதா w 03 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு பயின்ராடு 

1,காாஜ் கர் முல் வீதி (தசர் ண்டதம் )  
ரற்கு காாஜ்கர் தள்ளி  டக்கு  தகுதி 

பற்கு  காாஜ்கர் முல் வீதி டக்கு தகுதி 

டக்கு காாஜ்கர் முல் வீதி பற்கு தகுதி 

ார்டு எண் 4 

தகுதி சதா w 04 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு யூா ரன அவுட் 

1, ர்பும் 5 து ராடு (அண்ாகர் ()
தானாஜி ண்டதம்) 

ரற்கு ர்பும் 5து ராடு (அண்ாகர்)  

பற்கு  ார்பும் 5 து ராடு 

டக்கு ர்பும் 5து ராடு (அண்ாகர்)  

தகுதி சதா w 04 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு பயின்ராடு 

1, ர்பும் 5 து ராடு  
ரற்கு ார்பும் 5 து ராடு  (கிக்கு தகுதி) 

பற்கு  ர்பும் 4 து ராடு 

டக்கு ர்பும் 5து ராடு (அண்ாகர் )ரற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w 04 / 03-க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காவிரி ஆறு 

1, பயின்ராடு ரற்கு யூா ரன அவுட் ற்றும் ார்பும் 1,2,3,4,5 ராடுகள் 



பற்கு  ார்டு 12 பயின்ராடு 

டக்கு ார்டு 2 பயின்ராடு 

தகுதி சதா w 04 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு ார்டு 2 பயின்ராடு 

1,காாஜ்கர் (பதருாள் பும்)  
ரற்கு ார்பும் 5 து ராடு  (கிக்கு தகுதி) 

பற்கு  யூா ரன அவுட் 

டக்கு காாஜ் கர் முல் வீதி 

ார்டு எண் 5 

தகுதி சதா w 05 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ார்டு 4 ர்பும் 5து ராடு (அண்ாகர்)  

1,ர்பும் 5 து ராடு (அண்ாகர்( )தம 
Eb ஆபிஸ் மனன்) 

ரற்கு பசாக்கான் காடு  (ார்டு 6) 

பற்கு  ார்பும் 5 து ராடு 

டக்கு  ர்பும் 5து ராடு அண்ாகர்  (பற்கு) 

தகுதி சதா w 05 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு பயின்ராடு 

1,ர்பும் 5 து ராடு (அண்ாகர்)   
ரற்கு பசாக்கான் காடு  (ார்டு 1) 

பற்கு  ார்பும் 5 து ராடு 

டக்கு காாஜ்கர் (ாஜகததிசாமன எதிர்)  

தகுதி சதா w 05 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு  ர்பும் 5து ராடு அண்ாகர்  (ரற்கு) 

1,ர்பும் 5 து ராடு (அண்ாகர் )
ாாரகாவில் 

ரற்கு பசாக்கான் காடு (கிக்கு)  

பற்கு  ர்பும் 5 து ராடு (அண்ாகர் ()ஸ்ரடட்ரதாங்க் 
கானனி)  

டக்கு ர்பும் 5 து ராடு (அண்ாகர் ( )தம EB 
office road) 

தகுதி சதா w 05 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காாஜ்கர்முல் வீதி 

1,ர்பும் 5 து ராடு (அண்ாகர்)   
ரற்கு ர்பும் 5 து ராடு (அண்ாகர் )  

பற்கு  மயூா மணபிரிவு 

டக்கு காாஜ் கர் முல் வீதி 

ார்டு எண் 6 

தகுதி சதா w 06 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு பசாக்கான் காடு (ரற்கு)  

1, பசாக்கான் காடு  (சங்கரஸ் ர் திரட்டர் 
ரன அவுட்)  

ரற்கு பசாக்கான் காடு (பதரிார் கர் கிக்கு)  

பற்கு  பசாக்கான் காடு (தகுதி க்கு டக்கு)  

டக்கு ார்டு 1 பசாக்கான் காடு  (பற்கு)  

தகுதி சதா w 06 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு பசாக்கான் காடு (ரற்கு)  
1, பசாக்கான் காடு (பதரிார் கர் தகுதி)  

ரற்கு திருள்ளுர் கர் 



பற்கு  பசாக்கான் காடு (தகுதி க்கு டக்கு)  

டக்கு பசல்லிாண்டிம்ன் காலியிடம் (ரற்கு)  

தகுதி சதா w 06 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு பசாக்கான் காடு  (ரற்கு) 

1, பசாக்கான் காடு (ம் காளிம்ன் ரகாவில் 
தகுதி)  

ரற்கு திருள்ளுர்கர் 

பற்கு  பசாக்கான் காடு  (டக்கு) 

டக்கு பசாக்கான் காடு  (பற்கு)  

தகுதி சதா w 06 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ர்பும் 5 து ராடு (அண்ாகர் ரற்கு)  
1,பசாக்கான் காடு  (பற்கு தகுதி) 

ரற்கு திருள்ளுர் கர் 

பற்கு  ர்பும் 5 து ராடு  
2 மீணாட்சி கல்ாண்டதம் ராடு 

டக்கு பசாக்கான் காடு (பற்கு தகுதி)  

ார்டு எண் 7 

தகுதி சதா w 07 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு மீணாட்சி கல்ாண்டதம் ராடு 

1,திருள்ளுர்கர்  (கிக்கு) 
ரற்கு அந்தியூர்ராடு 

பற்கு  அந்தியூர்ராடு (G H கார்ணர்) 

டக்கு ஆண்டிகுனம் தஞ்சாத்து 

 
 

தகுதி சதா w 07 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் 

 
 
இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு மீணாட்சி கல்ாண்டதம் ராடு 

1,திருள்ளுர்கர்  (ரற்கு) 
ரற்கு அந்தியூர்ராடு 

பற்கு  அந்தியூர்ராடு (G H கார்ணர்) 

டக்கு ஆண்டிகுனம் தஞ்சாத்து 

தகுதி சதா w 07 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு திருள்ளுர் கர்  

1,திருள்ளுர்கர்  எக்ஸ்படன்சன்  (கிக்கு)  
ரற்கு அந்தியூர்ராடு 

பற்கு  அந்தியூர்ராடு  

டக்கு ஆண்டிகுனம் தஞ்சாத்து 

தகுதி சதா w 07 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு திருள்ளுர் கர்  

1,திருள்ளுர்கர்  எக்ஸ்படன்சன் (ரற்கு)  
ரற்கு அந்தியூர்ராடு 

பற்கு  அந்தியூர்ராடு  

டக்கு ஆண்டிகுனம் தஞ்சாத்து 

ார்டு எண் 8 

தகுதி சதா w 08 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு அந்தியூர்ராடு 

1,ரசாசுந்பும் (கானர் குடியிருப்பு தகுதி) 
ரற்கு தானி ஆறு 



பற்கு  தனிபும் 4 து ராடு 

டக்கு ரசாசுந்பும் 

தகுதி சதா w 08 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு அந்தியூர்ராடு 

1,ரசாசுந்பும்  (GH எதிரில் ) 
ரற்கு தானி ஆறு 

பற்கு  ரசாசுந்பும் 

டக்கு அந்தியூர்ராட்டிற்கு பன்பும் 

தகுதி சதா w 08 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு ார்டு 12 பயின்ராடு ற்றும் குருான் ராடு 

1,அந்தியூர்ராடு 
ரற்கு தானி ஆறு 

பற்கு  அந்தியூர் பிரிவு 

டக்கு ார்டு  7 ாமகுட்மட ரற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w 08 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு திருள்ளுர் கர் எக்ஸ்படன்சன் (ரற்கு)  

1,அந்தியூர்ராடு 
ரற்கு தானி ஆறு 

பற்கு  ார்டு  7 ாமகுட்மட டக்கு தகுதி 

டக்கு ஆண்டிகுனம் தஞ்சாத்து எல்மன 

ார்டு எண் 9 

தகுதி சதா w 09 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு குருான் ராடு 

1,மீணாட்சி கல்ாண்டதம் ராடு  (கிக்கு +ரற்கு)  
ரற்கு திருள்ளுர் கர் 

பற்கு  குருான் ராடு 

டக்கு ர்பும் 5 து ராடு 

தகுதி சதா w 09 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு குருான் ராடு 

1,மீணாட்சி கல்ாண்டதம் ராடு (பற்கு 
டக்கு)  

ரற்கு திருள்ளுர் கர் 

பற்கு  குருான் ராடு 

டக்கு ர்பும் 5 து ராடு 

தகுதி சதா w 09 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ர்பும் 5 து ராடு (ரற்கு தகுதி)  

1,ர்பும்5 து ராடு (பற்கு)  
ரற்கு திருள்ளுர் கர் 

பற்கு  மீணாட்சி கல்ாண்டதம் ராடு 

டக்கு மீணாட்சி கல்ாண்டதம் ராடு ார்டு 6 

தகுதி சதா w 09 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு ர்பும் 5 து ராடு (ரற்கு தகுதி)  

1,ர்பும்5 து ராடு (டக்கு)  
ரற்கு திருள்ளுர் கர் 

பற்கு  மீணாட்சி கல்ாண்டதம் ராடு 

டக்கு மீணாட்சி கல்ாண்டதம் ராடு ார்டு 6 



 
 
 

ார்டு எண் 10 
தகுதி சதா w-10 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு அசு ார் ரல்நிமனப்தள்ளி (ரற்கு)  

1 குருான் ராடு 
ரற்கு அந்தியூர் ராடு 

பற்கு  அந்தியூர் ராடு 

டக்கு சாா ருத்தும (பற்கு )  

தகுதி சதா w-10 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு ர்பும் 1,2,3,4 து வீதிகள் 

1 குருான் ராடு 
ரற்கு மீணாட்சி கல்ா ண்டதம் ராடு 

பற்கு  சாா ருத்தும (டக்கு)  

டக்கு ர்பும் 5  து ராட்டிற்கு பற்கு 

தகுதி சதா w-10 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு அசு ார் ரல்நிமனப்தள்ளி (ரற்கு)  

1 குருான் ராடு 
ரற்கு அந்தியூர் ராடு 

பற்கு  குருான் ராடு (டக்கு)  

டக்கு சா ருத்தும (பற்கு )  

தகுதி சதா w-10 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு பயின்ராடு 

1 ர்பும் முல் ராடு 
ரற்கு குருான் ராடு 

பற்கு  அசு ார் ரல்நிமனப்தள்ளி (டக்கு)  

டக்கு ர்பும் 2து  ராடு 

ார்டு எண் 11 

தகுதி சதா w-11 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு பயின்ராடு 

 1.ர்பும் 2து ராடு 
ரற்கு குருான் ராடு 

பற்கு  ர்பும் முல் ராடு 

டக்கு ர்பும் 3 து ராடு 

தகுதி சதா w-11 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு பயின்ராடு 

1,ர்பும் 3 து ராடு 
ரற்கு குருான் ராடு 

பற்கு  ர்பும் 2து  ராடு 

டக்கு ர்பும் 4 து ராடு 

தகுதி சதா w-11 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு பயின்ராடு 
1,ர்பும் 4 து ராடு ரற்கு ர்பும் 4 து ராடு (கால்மட ருத்துமணக்கு 

கிக்கு) 



பற்கு  ர்பும் 3 து ராடு 

டக்கு ர்பும் 5 து ராடு 

தகுதி சதா w-11 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ர்பும் 4 து ராடு (கால்மட ருத்துமணக்கு 
ரற்கு)  

1,ர்பும் 4 து ராடு ரற்கு குருான் ராடு 

பற்கு  ர்பும் 3 து ராடு 

டக்கு ர்பும் 5 து ராடு 

ார்டு எண் 12 

தகுதி சதா w-12 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு ரபும்  

1 , பயின்ராடு  
ரற்கு அசு ஆண்கள் ரல்நிமனப்தள்ளி (குருான் ராடு)  

பற்கு  அந்தியூர் பிரிவு 

டக்கு பயின்ராடு 

தகுதி சதா w-12 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு காவிரி ஆறு 

1,ரபும் ( LIC  office road ) 
ரற்கு பயின்ராடு 

பற்கு  ரபும்  

டக்கு பயின்ராடு 

தகுதி சதா w-12 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு காவிரி ஆறு 

1,ரபும் ( BSNL office road ) 
ரற்கு பயின்ராடு 

பற்கு  ரபும்  

டக்கு ரபும்  

தகுதி சதா w-12 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காவிரி ஆறு 

1,ரபும் (Park road) 
ரற்கு பயின்ராடு 

பற்கு  ரபும்  

டக்கு ரபும்  

ார்டு எண் 13 

தகுதி சதா w-13 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி  1. தனிபும் 2 து வீதி 
ரற்கு தனிபும் 3 து வீதி 2,தனிபும் 5 து வீதி 
பற்கு  தனிபும் முல் வீதி 3,தனிபும் 6 து வீதி 
டக்கு அந்தியூர் ராடு   4,தனிபும் 7 து வீதி 

தகுதி சதா w-13 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு தனிபும் 2 ,6 ற்றும் 7து வீதி 
1,தனிபும் 3 து வீதி 

ரற்கு தனிபும் 4து வீதி 



பற்கு  தனிபும் 7 து வீதி (தட்டத்சி அம்ன் ரகாவில்  )
டக்கு 

டக்கு அந்தியூர் ராடு ற்றும் ரசாசுந்பும் 

தகுதி சதா w-13 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு தனிபும் 3 து வீதி 

1,தனிபும் 4 து வீதி 
ரற்கு தானி ஆறு 

பற்கு  தனிபும் முல் வீதி 

டக்கு தனிபும் 4 து வீதி (ஐன்ஸ்டீன் தள்ளி ராட்டிற்கு )
பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-13 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு தனிபும் 3 து வீதி 

1,தனிபும் 4 து வீதி 
ரற்கு தானி ஆறு 

பற்கு  தனிபும் 4 து வீதி (ஐன்ஸ்டீன் தள்ளி உள்ப 
ராட்டிற்கு )டக்குப்  தகுதி 

டக்கு ரசாசுந்பும்  

ார்டு எண் 14 

தகுதி சதா w-14 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு அந்தியூர் கார்ணர் 

1, தாடி பரு 
ரற்கு தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி 

பற்கு  டாாசாடி சந்து 

டக்கு அந்தியூர் ராடு 

தகுதி சதா w-14 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு அந்தியூர்ராடு 

1, தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி 
ரற்கு தனிபும் 6 ற்றும் 7 து ராடு 

பற்கு  தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி 

டக்கு அந்தியூர்ராடு (களீர் கால் நிமனம்)  

தகுதி சதா w-14 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு தாடி பரு 

1,தனிபும் முல் வீதி 
ரற்கு தானி ஆறு 

பற்கு  தனிபும் டக்குதள்ளி ராடு பற்கு 

டக்கு ார்டு எண் 13 தனிபும் 2,3,ற்றும் 4 து ராடு 
தகுதி சதா w-14 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு திருநீனகண்டர் வீதி 

1,தனிபும் முல் வீதி 
ரற்கு தானி ஆறு 
பற்கு  ண்பாழினாபர் முல் ராடு 

டக்கு தனிபும் முல்ராடு 
ார்டு எண் 15 

தகுதி சதா w-15 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காத்ாகாந்தி ராடு , ாச்சந்ம ராடு ற்றும் 

காரரிவீதி 
1,பயின்ராடு 



ரற்கு ராஜன் சந்து , சிஞாணம் சந்து  ற்றும் 
டாாசாடி சந்து   

பற்கு  ார்டு 19 பயின்ராடு (டக்கு)  2,டாாசாடி சந்து 
டக்கு அந்தியூர் பிரிவு    

தகுதி சதா w-15 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு காவிரி ஆறு 

2,ாச்சந்ம ராடு 
ரற்கு பயின்ராடு 

பற்கு  காத்ாகாந்தி ராடு ,  ற்றும் ந்ணார்வீதி 

டக்கு தசுரஸ்ர் வீதி 

தகுதி சதா w-15 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு ந்ணார் வீதி (ாரிம்ன் ரகாவில் )  

1,காத்ா காந்தி ராடு 
ரற்கு பயின்ராடு 

பற்கு  ாச்சந்மராடு 

டக்கு ரபும் 

தகுதி சதா w-15 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காவிரி ஆறு 

1,ந்ணார் வீதி 
ரற்கு காத்ாகாந்தி ராடு 

பற்கு  ாச்சந்மராடு 

டக்கு ரபும் 

ார்டு எண் 16 

தகுதி சதா w-16 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ராஜன் சந்து , சிஞாணம் சந்து  ற்றும் 
டாாசாடி சந்து 

1,தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி ரற்கு திருநீனகண்டர் வீதி 

பற்கு  ார்டு 19 தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி டக்கு 

டக்கு ார்டு 14 தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி ரற்கு  

தகுதி சதா w-16 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி 

2,திருநீனகண்டர் வீதி 
ரற்கு ண்பாழினாபர் 3 து ராடு 

பற்கு  ண்பாழினாபர் 3து ராடு (ார்டு 17) 

டக்கு தனிபும் முல் வீதி 

தகுதி சதா w-16 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு பயின்ராடு 1,ராஜன் சந்து 
ரற்கு தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி   
பற்கு  டாாசாடி சந்து 

2,சிஞாணம் சந்து 
டக்கு ரற்கு கண்ா வீதி 

தகுதி சதா w-16 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு திருநீனகண்டர் வீதி  

1,ண்பாழினாபர் 3 து ராடு 
ரற்கு தனிபும் முல் வீதி 



பற்கு  ண்பாழினாபர் 3து ராடு (ார்டு 17) 

டக்கு தனிபும் முல் வீதி 

 
 

ார்டு எண் 17 
தகுதி சதா w-17 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு பன்டல் தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ் ராட்டிற்கும் 
ரற்கு 

1,ண்பாழினாபர் 2 து ராடு ரற்கு ண்பாழினாபர் 2 து வீதி (தகுதி)  

பற்கு  ண்பாழினாபர் 2 து வீதிக்கு டக்கு  

டக்கு ண்பாழினாபர் 3 து வீதிக்கும் பற்கு 

தகுதி சதா w-17 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு பன்டல் தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ் ராட்டிற்கும் 

ரற்கு 

1,ண்பாழினாபர் 2 து ராடு ரற்கு ண்பாழினாபர் 2 து வீதி (தகுதி)  

பற்கு  ண்பாழினாபர் 2 து வீதிக்கு டக்கு  

டக்கு ண்பாழினாபர் 3 து வீதிக்கும் பற்கு 

தகுதி சதா w-17 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு பன்டல் தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ் ராட்டிற்கும் 

ரற்கு 

1,ண்பாழினாபர் 2 து சந்து 
ரற்கு ண்பாழினாபர் முல் வீதி 

பற்கு  ண்பாழினாபர் முல் சந்து 

டக்கு ண்பாழினாபர் 3 து ராடு ற்றும் திருநீனகண்டர் 
வீதி 

தகுதி சதா w-17 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு பன்டல் தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ் ராட்டிற்கும் 

ரற்கு 

1,ண்பாழினாபர் 3 து ராடு ரற்கு ண்பாழினாபர் முல் வீதி 

பற்கு  ண்பாழினாபர் 2 து சந்து 

டக்கு திருநீனகண்டர் வீதி 

ார்டு எண் 18 

தகுதி சதா w-18 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ண்பாழினாபர் வீதி பன் டல்  வீதிக்கு ரற்கு 

1,ண்பாழினாபர் 1 து ராடு ரற்கு தானி ஆற்நங்கமக்கு கிக்கு 

பற்கு  கல்பாழினாபர் முல் வீதிக்கு டக்கு 

டக்கு ண்பாழினாபர் இண்டாம் வீதிக்கு பற்கு 

தகுதி சதா w-18 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ண்பாழினாபர் பன்டனாக பசல்லும் இண்டாம்  
வீதிக்கு கிக்கு 1,ண்பாழினாபர் 1 து ராடு 



ரற்கு ண்பாழினாபர் பன்டனாக பசல்லும் முல் 
வீதிக்கு கிக்கு 

பற்கு  கல்பாழினாபர் முல் வீதிக்கு டக்கு 

டக்கு ண்பாழினாபர் இண்டாம் வீதிக்கு பற்கு 
 

தகுதி சதா w-18 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு ண்பாழினாபர் பன்டனாக பசல்லும் மூள்நாம்   

வீதிக்கு ரற்கு 

1,ண்பாழினாபர் முல் சந்து  ரற்கு கல்பாழினாபர் இண்டாது வீதிக்கு கிக்கு 

பற்கு  கல்பாழினாபர் முல் வீதிக்கு டக்கு 

டக்கு ண்பாழினாபர் இண்டாம் வீதிக்கு பற்கு 

தகுதி சதா w-18 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு ரஜாதி விாாகர் ரகாவில் பருவிற்கு ரற்கு 

1,ண்பாழினாபர் முல் சந்து  
ரற்கு கல்பாழினாபர் மூன்நாது வீதிக்கு கிக்கு 

பற்கு  கல்பாழினாபர் முல் வீதிக்கு டக்கு 

டக்கு ண்பாழினாபர் இண்டாம் வீதிக்கு பற்கு 

ார்டு எண் 19 

தகுதி சதா w-19 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு காரரிவீதி 1 ,பயின்ராடு 
ரற்கு தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி   
பற்கு  ார்டு 21   பயின்ராடு   
டக்கு ார்டு 15   பயின்ராடு (VNC Corner )   

தகுதி சதா w-19 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு பயின்ராடு 1,தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி 
ரற்கு தனிாண்டர் ரகாவில் சந்து ற்றும் 

ாரிம்ன்ரகாவில் வீதி   

பற்கு  தனிாண்டர் ரகாவில் டக்கு தகுதி  (ந்தினி 
ண்டதம் எதிர்) 2,ரற்கு கண்ா வீதி 

டக்கு ார்டு 16 தனிாட்ர் ரகாவில் வீதி    
தகுதி சதா w-19 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு தசுரஸ்ர் வீத் 1,காரரிவீதி 
ரற்கு பயின்ராடு   
பற்கு  பசௌண்டம்ன் ரகாவில் டக்கு தகுதி 2.கிக்கு கண்ாவீதி 
டக்கு ாச்சந்மராடு    

தகுதி சதா w-19 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு தசுரஸ்ர் வீதி ற்றும் ந்ம பதரிார் வீதி 1,காரரிவீதி  
ரற்கு பயின்ராடு   
பற்கு  ார்டு 21   காரரிவீதி  2,தஜமணரகாவில் வீதி 
டக்கு பசௌண்டம்ன் ரகாவில் பற்கு  தகுதி   

ார்டு எண் 20 



தகுதி சதா w-20 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காவிரி ஆறு  

1, ந்மபதரிார் வீதி 
ரற்கு காரரிவீதி  

பற்கு  தானி தம தானம் 

டக்கு தசுரஸ்ர்வீதி 

தகுதி சதா w-20 / 02-க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு தசுரஸ்ர் வீதி (விாகர் ரகாவில் மனன்)  

தசுரஸ்ர் வீதி 
ரற்கு காரரிவீதி 

பற்கு  ந்மபதரிார் வீதி 

டக்கு தசுரஸ்ர் வீதி  (ல்லிாஜ் வீட எதிர்) 

தகுதி சதா w-20 / 03-க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காவிரி ஆறு  

தசுரஸ்ர் வீதி 
ரற்கு காரரிவீதி 

பற்கு  தசுரஸ்ர் வீதி 

டக்கு ாச்சந்மராடு 

தகுதி சதா w-20 / 04-க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காவிரி ஆறு  

தசுரஸ்ர் வீதி (ஆற்றுப்தகுதி)  
ரற்கு தசுரஸ்ர் வீதி 

பற்கு  தசுரஸ்ர் வீதி 

டக்கு திணசரி ார்பகட் ற்றும் காவிரி ஆற்று தடித்துமந 

ார்டு எண் 21 

தகுதி சதா w-21 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு காவிரி ஆறு  

1, ந்மபதரிார் வீதி 
ரற்கு காரரிவீதி  

பற்கு  தானி தம தானம் 

டக்கு தசுரஸ்ர்வீதி 

தகுதி சதா w-21 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ந்ம பதரிார் வீதி 

1, காரரி வீதி 
ரற்கு பயின்ராடு 

பற்கு  தானி தம தானம் ராடு 

டக்கு ார்டு 19 காரரி வீதி (ரர்)  

தகுதி சதா w-21 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு காரரிவீதி 

1,பயின்ராடு 
ரற்கு தஸ்ஸ்ரடண்டு ராடு 

பற்கு  களீர்ரல்நிமனதள்ளி  

டக்கு ார்டு 19 பயின்ராடு 

தகுதி சதா w-21 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 



கிக்கு காவிரி ஆறு  
1, கீமகார் வீதி 

ரற்கு பயின்ராடு 

பற்கு  தானி தம தானம் ராடு ற்றும் பூக்கமட வீதி 

2,கீமக்கார் வீதி 
டக்கு ந்மபதரிார் வீதி ற்றும் தஜமண ரகாவில் வீதி 

ார்டு எண் 22 

தகுதி சதா w-22 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ார்டு 21 ற்றும் 27 பயின்ராட்டிற்கு ரற்கு தகுதி 

1,தஸ் ஸ்ரடண்டு ராடு (தகுதி)  
ரற்கு தானி ஆறு ற்றும் தஸ்ஸ்ரடண்டு ராட்டிற்கு கிக்கு 

தகுதி 
பற்கு  தனிாண்டர் ரகாவில் ற்றும் ந்தினி ண்டதம் 

ம டக்கு தகுதி 
டக்கு சங்கரஸ்ர் திருக்ரகாவில் டக்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-22 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு தஸ்ஸ்ரடண்டு ராடு ற்றும் சூதிக்கு பின்புநம்  ரற்கு 

தகுதி  

1,தஸ் ஸ்ரடண்டு ராடு (60 -199) ரற்கு தானி ஆறு கிக்கு தகுதி 

பற்கு  தம ரதருந்து நிமனத்திற்கு டக்கு தகுதி 

டக்கு க்கான் வீதிக்கு  பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-22 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு தஸ்ஸ்ரடண்டு ராடு ரற்கு தகுதி  
1,ால்திரட்டர் முல் ராடு 

ரற்கு ால்திரட்டர் 2 து ராடு கிக்கு தகுதி 

பற்கு  க்கான் வீதிக்கு டக்கு தகுதி 
2,தஸ் ஸ்ரடண்டு ராடு (தகுதி)  

டக்கு அஞ்சல் அலுனகத்திற்கு பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-22 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு தஸ்ஸ்ரடண்டு ராடு ரற்கு தகுதி  

1,க்கான் வீதி 
ரற்கு தானி ஆறு  கிக்கு தகுதி 

பற்கு  தஸ்ஸ்ரடண்டு ராடு (60 -199)  டக்கு தகுதி  

டக்கு சீனிாசபும் எக்ஸ்படன்சன் ற்றும் தஸ் ஸ்ரடண்டு 
ராடு டக்கு தகுதி 

ார்டு எண் 23 

தகுதி சதா w-23 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு ார்டு 19 தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி க்கு ரற்கு  

1,தனிாண்டர் ரகாவில் சந்து ரற்கு ரஜாதிவிாகர் ரகாவில் வீதிக்கு கிக்கு 

பற்கு  தனிாண்டர் ரகாவிலுக்கு டக்கு தகுதி 

டக்கு ாரிம்ன் ரகாவில் வீதிக்கு பற்கு 

தகுதி சதா w-23 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு தனிாண்டர் ரகாவில் சந்துக்கு ரற்கு தகுதி 2,ரஜாதிவிாகர் ரகாவில்வீதி 



ரற்கு தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ்ராட்டிற்கு கிக்கு தகுதி 

பற்கு  சீனிாசபும் விரிாக்கம் ராடு டக்கு தகுதி 
2,தமதஞ்சாத்து ஆபிஸ்ராடு 

டக்கு ாரிம்ன் ரகாவில் வீதிக்கு பற்கு தகுதி 

  
 
 
 தகுதி சதா w-23 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் 

 
 
 
 
இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு அஞ்சல் அலுனகம் பின்புநம் ரற்கு தகுதி 
1,சீனிாசபும் விரிாக்கம் 

ரற்கு ால்திரட்டர் 2 து ராடு கிக்கு தகுதி 

பற்கு  அனுசிா சுகாாநிமனம் டக்கு தகுதி 
2,சீனிாசபும் கால்மட ஆஸ்தத்திரி ராடு டக்கு தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ் ராடு ற்றும் 

கல்பாழினாபர் 3 து ராடு பற்கு தகுதி 
தகுதி சதா w-23 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ார்டு 19 தனிாண்டர் ரகாவில் வீதி க்கு ரற்கு  

1,ாரிம்ன் ரகாவில் வீதி 
ரற்கு ார்டு 24 தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ்ராட்டிற்கு கிக்கு 

தகுதி 
பற்கு  ரஜாதிவிாகர் ரகாவில் வீதிக்கு டக்கு தகுதி 

டக்கு திருநீனகண்டர் வீதிக்கு பற்கு தகுதி 

ார்டு எண் 24 

தகுதி சதா w-24 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு ாரிம்ன் ரகாவில் வீதி ற்றும் ரஜாதிவிாகர் 

ரகாவில் வீதி ரற்கு தகுதி 

1 ,தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ்ராடு 
ரற்கு கல்பாழினாபர் முல் ராடு ற்றும் கல்பாழினாபர் 2 

து ராடு கிக்கு தகுதி 
பற்கு  ார்டு 23 தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ் ராடு டக்கு தகுதி 

டக்கு திருநீனகண்டர் வீதி பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-24 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ்ராடு ரற்கு தகுதி 

1, கல்பாழினாபர் 2 து ராடு 
ரற்கு காட்சி குடிநீர்பாட்டிக்கு கிக்கு தகுதி 

பற்கு  கல்பாழினாபர் 3து ராடு டக்கு தகுதி 

டக்கு கல்பாழினாபர் முல்ராடு பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-24 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ்ராடு ரற்கு தகுதி 

1,கல்பாழினாபர் முல் ராடு (தகுதி)  
ரற்கு கல்பாழினாபர் முல் வீதி (C C Rode East side) 

பற்கு  கல்பாழினாபர் 3து ராடு டக்கு தகுதி 

டக்கு ண்பாழினாபர் முல் ராடு பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-24 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு கல்பாழினாபர் முல் வீதி (C C Rode West  side) 

1,கல்பாழினாபர் முல் ராடு (தகுதி)  
ரற்கு தானி ஆறு கிக்கு தகுதி  



பற்கு  ால்திரட்டர் 2 து ராடு டக்குதகுதி 

டக்கு ண்பாழினாபர் முல் ராடு பற்கு தகுதி 

ார்டு எண் 25 

தகுதி சதா w-25 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ் ராடு ரற்கு தகுதி  

1,கல்பாழினாபர் 3து ராடு (ரு தகுதி)  
ரற்கு கல்பாழினாபர் 2து  ரற்கு தகுதி (அம்ன் ரகாவில்)  

பற்கு  சீனிாசபும் விரிாக்கம் ராடு  டக்கு  தகுதி 

டக்கு கல்பாழினாபர் 2து  ராடு டக்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-25 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு கல்பாழினாபர் 3து ராடு கழிப்பிடத்திற்கு கிக்கு 
தகுதி 

1,கல்பாழினாபர் 3து ராடு ரற்கு ால்திரட்டர் 2து ராடு  ரற்கு தகுதி 

பற்கு  சீனிாசபும் விரிாக்கம் ராடு  டக்கு  தகுதி 

டக்கு கல்பாழினாபர் 2து  ராடு டக்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-25 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு கல்பாழினாபர் 3 து ராடு ற்றும் சீனிாசபும் 

விரிாக்கம் ராடு கிக்கு தகுதி 

1,ால்திரட்டர் 2 து ராடு  (தகுதி)  
ரற்கு தானி ஆறு  ரற்கு தகுதி 

பற்கு  ால்திரட்டர் 2 து ராடு (ார்டு 26) டக்கு தகுதி 

டக்கு ால்திரட்டர் 2 து ராடு (ார்டு 25)  ருதகுதியின் 
பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-25 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு கல்பாழினாபர் 3 து ராடு ற்றும் சீனிாசபும் 
விரிாக்கம் ராடு கிக்கு தகுதி 

1,ால்திரட்டர் 2 து ராடு  (தகுதி)  
ரற்கு தானி ஆறு  ரற்கு தகுதி 

பற்கு  ால்திரட்டர் 2 து ராடு (ார்டு 25)  ருதகுதியின் 
டக்கு தகுதி 

டக்கு ால்திரட்டர் 2 து ராடு (ார்டு 25)  ருதகுதியின் 
பற்கு தகுதி 

ார்டு எண் 26 

தகுதி சதா w-26 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு தஸ்ரடண்டு ராடு ரற்கு தகுதி  

1,தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ் ராடு 
ரற்கு ால்திரட்டர் ராடு ற்றும் சீனிாசபும் 

எக்ஸ்படன்சன் கிக்கு தகுதி 
பற்கு  க்கான் வீதி டக்குப் தகுதி 

டக்கு சீனிாசபும் விரிாக்கம் ராடு  பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-26 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 
கிக்கு தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ் ராடு ரற்கு தகுதி  

2,ால்திரட்டர் 2 து ராடு 
ரற்கு தானி ஆறு கிக்கு தகுதி 



பற்கு  சீனிாசபும் விரிாக்கம் ராடு  டக்கு  தகுதி 

டக்கு சீனிாசபும் விரிாக்கம் ராடு  பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-26 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ் ராடு ரற்கு தகுதி  

1,சீனிாசபும் எக்ஸ்படன்சன் 
ரற்கு தானி ஆறு கிக்கு தகுதி 

பற்கு  சீனிாசபும் எக்ஸ்படன்சன் டக்கு தகுதி 

டக்கு ால்திரட்டர் 2து ராடு பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-26 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு தம தஞ்சாத்து ஆபிஸ் ராடு ரற்கு தகுதி  

1,சீனிாசபும் எக்ஸ்படன்சன் 
ரற்கு தானி ஆறு கிக்கு தகுதி 

பற்கு  சீனிாசபும் எக்ஸ்படன்சன் டக்கு தகுதி 

டக்கு சீனிாசபும் எக்ஸ்படன்சன் ராடு  பற்கு தகுதி 

ார்டு எண் 27 

தகுதி சதா w-27 / 01 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு காவிரி ஆறு கிக்கு தகுதி 

1. காரரிவீதி 
ரற்கு காரரி வீதி ரற்கு தகுதி  

பற்கு  சங்கரஸ்ர் திருக்ரகாவில்  

டக்கு பூக்கமட வீதி  பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-27 / 02 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு காரரி வீதி 

1.பயின்ராடு 
ரற்கு தானி ஆறு  

பற்கு  சங்கரஸ்ர் ரகாவில் 

டக்கு அசு களீர் ரல்நிமனதள்ளிக்கு பற்கு 

தகுதி சதா w-27 / 03 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு காவிரி ஆறு கிக்கு தகுதி 

1,தானக்கம வீதி 
ரற்கு காரரி வீதி ரற்கு தகுதி  

பற்கு  கவின்ருத்துமக்கு டக்கு தகுதி 

டக்கு பூக்கமட வீதி  பற்கு தகுதி 

தகுதி சதா w-27 / 04 -க்காண எல்மனகள் விதங்கள் இந் எல்மனக்குள் அடங்கும் பருக்கள் 

கிக்கு ார்டு 21 காரரி வீதி தம தானம் 

1,பூக்கமடவீதி ரற்கு ார்டு 21 பயின்ராடு கிக்கு தகுதி 

பற்கு  பசல்லிாண்டிம்ன் ரகாவில் டக்கு தகுதி 



டக்கு கீமக்கார் வீதிக்கு பற்கு தகுதி 

(.க.எண்.  1425/2022/எப்1) 

அலுனக குறிப்பு:-  

அ).  அசாம  (நிமன)  எண்.92,  காட்சி  நிர்ாகம்  ற்றும்  குடிநீர் ங்கல் துமந,  

ாள்.24.06.2022 ற்றும் அசாம (நிமன) எண்.93 காட்சி  நிர்ாகம்  ற்றும்  குடிநீர் 

ங்கல் துமந  ாள் .24.06.2022 ன்நத்தின் தார்மக்கும்  ததிவிற்கும்  மக்கப்தடுகிநது . 

ஆ) அசாமயில் குறிப்பிட்டுள்பாறு ார்டு  குழுக்கள் , தகுதி  சதாக்கள்  அமத்திட 

டடிக்மக ரற்பகாள்பனாம்  

இ) ார்டு  குழு ,  தகுதி  சதா  குறித் மதடங்கள் ார் பசய்து  எல்மன  விதங்களுட்ன்  

ாட்ட  அசிழில்  பிசும் பசய்  உண்டாகும் பசனவிணங்கமப  பதாது நிதியிலிருந்து 

ரற்பகாள்ப ன்நம்  அனுதிக்கனாம் 

  

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 139 

அ அனுதிக்கப்தட்டது  
ஆ ற்றும் இ அனுதிக்கப்தட்டது                        
 

                                                                                                                     (ம்).E,சிந்தூரி.                                              
                                                                                                                          மனர்,  

                                                                                                தானி காட்சி . 
      /உண்மகல்/  
 
 

         ஆமாபர்  
 தானி காட்சி. 

                                                                                             

 



 

 

 


